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Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of
social responsibility on organizational performance, with
emphasis on the mediator role of reputation upon
employees of sports and youth departments in the West of
Iran.This research is descriptive- correlational based on
the purpose of applied research.The statistical population
of the study is 600 employees of sport and youth
departments of west of Iran. The sampling was stratified
one and Cochran formula was used to determine the
sample size therefore 220 samples were selected. For data
collection, three kinds of questionnaires were applied
such as standard social responsibility, Patterson
organizational performance and organization's reputation
coefficient. Structural equation modeling with the aid of
Lisrel software help to analyze the data. The results
showed that social responsibility has a positive and direct
effect on the knowledge with the standard coefficient of
2.09. Also, the effect of social responsibility on the
reputation was positive and has significant effect on the
quality of the work with the coefficient of 0.58 and the
reputation of the performance has a positive and
significant effect on the effect of 0.20%. Finally, social
responsibility has a positive effect on the performance
with a mediator role with a coefficient of 0.17 with
indirect and meaningful effect. Therefore, the agencies
are advised to push employees with a variety of programs
to take responsibility and provide a ground for creating a
reputation in the organization and thus increase
organizational performance.
Keywords: social responsibility, reputation, performance,
sports departments.
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چکیده

، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی،هدف از انجام این پژوهش
با تاکید بر نقش میانجی خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب
 این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر.ایران میباشد
 جامعه آماری تحقیق. همبستگی میباشد- گردآوری اطالعات از نوع توصیفی
 نفر تشکیل022 را کلیهی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران به تعداد
داده که برای نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای نامتناسب و برای تعیین
 نفر به عنوان نمونه002حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و در نهایت
 در این تحقیق از سه پرسشنامهی استاندارد مسئولیت.انتخاب گردید
عملکرد سازمانی پاترسون و ضریب خوشنامی سازمان به منظور،اجتماعی
 برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی.گردآوری اطالعات استفاده شد
 نتایج نشان داد که.معادالت ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید
 اثر مثبت و مستقیم و2/02 مسئولیت اجتماعی بر علمکرد با ضریب استاندارد
2/85  همچنین مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی نیز با ضریب اثر.معنیداری دارد
 اثر2/92 اثر مستقیم مثبت و معنیداری دارد و خوشنامی بر عملکرد با ضریب اثر
مستقیم مثبت و معنیداری دارد و در نهایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد با
. اثر غیر مستقیم و معنی داری دارد2/71 نقش میانجی خوشنامی با ضریب اثر
بنابراین به ادارات مذکور توصیه میشود که کارکنان را با برنامه متنوع به سمت
داشتن مسئولیت پذیری سوق دهند و زمینهی ایجاد خوشنامی را در سازمان
.فراهم نمایند و بدین شکل عملکرد سازمانی را باال ببرند
 ادارات ورزش، عملکرد، خوشنامی، مسئولیت اجتماعی:واژگان کلیدی
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مقدمه
امروزه وظایفی که سازمانها در قبال جامعه دارند فراتر از
قلمروهای صرفا اقتصادی است که سازمانها به طور سنتی
با آنها در ارتباط هستند .وقتی زمینهای را در نظر می گیریم
که به طور خاص اقتصادی نیست ،کسب و کار ها با
مجموعهای از حقوق و مسئولیتهای مرتبط با جامعهای که
آنها را در بر گرفته است ،روبرو میشوند که به آنها اجازه
نمیدهد تا تنها بر روی مدیریت اقتصادی به منظور دستیابی
به اهداف خود تمرکز نمایند ( .)7هم چنین در پنجاه سال
گذشته ،پژوهشگران حیطه روانشناسی سازمانی و مدیریت ،از
روابط درون سازمان به عنوان راهی برای تعالی سازمان و از
میان برداشتن موانع و رفع چالش ها یاد کرده اند و راه های
تعالی سازمان از طریق کارکنان ،فراتر از روابط رسمی ،مورد
تأکید روانشناسان سازمانی قرار گرفته است ( .)0چنان که
فروپاشی های مالی و اخالقی در سال های اخیرِ برخی
سازمان های معروف در سراسر دنیا ،توجه محققان را به سمت
مطالعه در زمینه فضایل و ارزش های اخالقی سوق داده است.
سازمان ها در این میان در شرایطی قرار گرفته اند که برای
حفظ وجهه خود باید بار دیگر کارهای درست و نادرست را
تعریف کنند ( .)9در این میان با توجه به اهمیت و جایگاه
ورزش و مسائل اجتماعی در جامعه ،وزارت ورزش و جوانان
به مثابه متولی امر ورزش نقش اصلی را در توسعه ،ترویج و
رشد ورزش در بعد همگانی و قهرمانی به عهده دارد و الزمه
رسیدن به اهداف ذکر شده این است که سازمان های ورزشی
دارای عملکردی موثر بوده تا بتوانند سیستم ورزشی کشور را
به طور موفقیت آمیزی مدیریت کنند ( .)4سازمان های
ورزشی عالقه مندند عملکرد خود را در راستای دستیابی به
اهداف از پیش تعیین شده اندازه گیری کنند ولی سنجش
واقعی و کامل عملکرد هنگامی انجام می گیرد که عالوه بر
این شاخص ها از روش های دیگری استفاده شود ( .)8به
همین خاطر ،عملکرد شغلی کارکنان از موضوعات اساسی و
مفهومی است که مدیران و دست اندر کاران ،سازمان ها به
دنبال افزایش آن ها هستند ( .)0آن چه می توان به طور
صریح بیان کرد ،این است که حیات سازمانی در گرو عملکرد
صحیح کارکنان می باشد که با مدیریت موثر عملکرد می
توان کارکنان را پرورش داده و نقاط قوت و ضعف آنان را
گوشزد کرد و به سوی آرمان ها و اهداف سازمانی پیش برد
( .)1عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است.
رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک

مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند .رفتارها فقط ابزارهایی
برای نتایج نیستند .بلکه به نوبه ی خود نتیجه به حساب می
آیند .این تعریف از عملکرد ،منجر به این نتیجه گیری می
شوند که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد  ،هم ورودی
ها ( رفتار) و هم خروجیها (نتایج) باید در نظر گرفته شود (.)5
عوامل متعددی بر عملکرد سازمان اثرگذار است که در
تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گرفته شده است.در بین این
متغیرها به نظر می رسد مسئولیت اجتماعی با ماهیت سازمان
های ورزشی که با تمامی اقشار جامعه سر وکار دارد ،از اهمیت
ویژه ای برخوردار باشد .گرچه مسئولیت اجتماعی در مدیریت
و رفتار سازمانی اهمیت زیادی دارد ،در مباحث مدیریت
ورزشی کمتر به آن پرداخته شده است ( .)3مسئولیت
اجتماعی ،یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد اجتماعی
است و نقشی کلیدی در واکنش های مشتریان نسبت به
سازمان ایفا می کند .هر چه سازمان نسبت به ابعاد مسئولیت
اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد مشتریان و جامعه
واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و در نتیجه عملکرد
اجتماعی سازمان بهبود می یابد ( .)72مسئولیت اجتماعی به
مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و
بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه ،به عنوان یک عضو
موثر و مفید در جامعه انجام می دهند .در واقع مجموعه
وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و
مراقبت و کمک به جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می
کند ( .)77این در حالی است که محققان در این زمینه بیان
می کنند تالش سازمان ها برای به کارگیری مسئولیت
اجتماعی سبب تقویت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان
می گردد که نتیجه آن بهبود عملکرد کارکنان می باشد (.)70
چنانچه عرب صالحی ،صادقی و معین الدین ( )7930در
تحقیقی در رابطه با ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دادند
عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان
و نهادهای موجود در جامعه ارتباط مثبت و معنی داری دارد
( .)79طالقانی ( )7930نیز در تحقیق خود نشان داد اثر غیر
مستقیم بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار از طریق مسئولیت
اجتماعی بیشتر از اثر مستقیم آن می باشد ( .)74رحمانی
( )7937هم در مقاله خود بیان کرد تنها دو بعد مسئولیت
اجتماعی نسبت به کارکنان و مسئولیت اجتماعی نسبت به
جامعه بر شاخصهای عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنی دار
دارد ( .)78هم چنین آنگ و همکاران ( )0275در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که تالشهای سازمان در راستای
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افزایش مسئولیت اجتماعی اغلب با رفتارهای شهروند سازمانی
کارکنان ارتباط مثبتی دارد به این معنی که مسئولیت اجتماعی
در بین کارکنانی که به کار خود اهمیت بیشتری میدهند
بیشتر از کارکنانی است که نسبت به کار خود کم توجه هستند
و پیشنهاد میکنند که مدیران به طراحی شغلی و رویکردهای
رفتاری اثربخش بپردازند ( .)70ابیدات )0270( 7هم در
پژوهش خود نشان داد که مسئولیت اجتماعی (داخلی و
خارجی) شرکت و مشارکت کارکنان با مولفه های (شدت،
جذب و تعهد) ارتباط مثبتی با عملکرد سازمانی دارند .همچنین
نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و مشارکت کارکنان نیز
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)70رودریگز فرناندز0
( )0270در تحقیق خود نشان داد که رابطه مثبتی بین عملکرد
مالی و عملکرد اجتماعی شرکت وجود دارد ( .)71در مطالعهای
که توسط سامی و رابرتز )0272( 9انجام گرفت ،وجود رابطهی
مثبت و معنیدار بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی
سازمانها ،گزارش شده است .بعالوه ،نتایج این پژوهش نشان
دهندهی وجود رابطهی مثبت و معنیدار بین عملکرد اجتماعی
و مالکیت شرکتی سازمان هاست .در این سیستم رتبه بندی،
عملکرد زیست محیطی و اجتماعی سازمانها بر اساس هفت
بعد جامعه ،تنوع ،روابط کارکنان ،محیط زیست ،بین الملل،
کاال و اقدامات کسب و کار مورد ارزیابی قرار گفته است (.)75
از طرفی تحقیقاتی نیز وجود ارتباط بین بکارگیری مسئولیت
اجتماعی و بهبود عمکلرد کارکنان را نفی کرده اند در این
راستا صنوبر ،خلیلی و ثقفیان ( )7953در مقاله خود بیان کردند
که بین متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج
گانهی آن شامل بعد شرایط محیط کار ،محیط زیست ،رفتار
کسب و کار ،جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با متغیر
عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد (.)73
باید گفت مطالعه پدیده های سازمانی در ورزش پژوهش های
برتری را نسبت به دیگر حیطه ها به دست می دهد .مسئولیت
اجتماعی در حیطه ورزش از دیگر حیطه ها متفاوت است ،زیرا
این صنعت ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر سازمان ها در
بخش های تجاری متمایز می کند،به طور مثال توانایی تاثیر
گذاری ستارگان ورزشی ،ارتباطی که تیم های ورزشی با
جوامع خاص دارند و سطوح اثر گذاری که با مصرف کنندگان
زیاد صنعت ورزش حاصل می شود ( .)02درحالی که تاکید
1. Obeidat
2. Rodriguez-Fernandez
3. Sami & roberts
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ابتدایی مسئولیت اجتماعی در رابطه با معظالتی از جمله
شفافیت ،حسابرسی و کارمندان خوب بود اکنون توجه بیشتر بر
نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است (.)07
شواهد تجربی نشان می دهد که فعالیت های مسئولیت
اجتماعی می تواند از طریق افزایش تصویر ،حفظ کارکنان
افزایش تصویر برند ،تقویت خوشنامی ،افزایش فروش و
تثبیت و فاداری مصرف کنندگان پیامدهای مثبتی داشته باشد
( .)00چنانچه بیرامی ایدگر و اکبری یزدی ( )7930نیز در
تحقیق خود با عنوان تبیین مدل ارزش ادراك شدة برند بر
خوشنامی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نشان دادند از
میـان ابعـاد ارزش ادراك شـدة برنـد ،کیفیـت ادراك شده از
برند پیش بینی کنندة قوی تری نسبت به آگاهی از برند و
وفاداری به برند برای خوشنامی باشگاه است؛ یعنی باشگاه
هایی که به برند خود ارزش می بخشند ،به طوری که این
ارزش ایجادشده توسط مشتریان و هواداران باشگاه درك شود،
این ارزش ادراك شده به خوشنامی باشگاه منجر می شود
( .)09مولفه های مسئولیت اجتماعی مانند نوع دوستی ،اخالق
گرایی و انسان دوستی می توانند به عنوان عواملی مهم و تاثیر
گذار بر عملکرد سازمان دارای نقش به سزایی است و حرکت
و رشد سازمان را از وضع موجود به سوی وضع مطلوب هدایت
می نماید .شاید بتوان گفت عواملی مثل انسان دوستی و
اخالق گرایی می تواند خوشنامی سازمان را تحت الشعاع قرار
دهد .همانگونه که ورچیچ و کوریچ )0275( 4در تحقیق خود
بیان داشتند که شرکتهایی که سیاستها ،راهبردهای مختلف
و شیوههای گوناگونی از مسئولیت پذیری اجتماعی را بهکار
میگیرند دارای سطح باالتری از خوشنامی بین مردم هستند
( .)04گارسیاماداریاگا و رودریگززیورا )0271( 8نیز در تحقیق
خود بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به
بهبود عملکرد شرکت می شود .در این پژوهش خوشنامی
نقش متغیر میانجی را داشته و اثر مثبت و معنادارای بر
رضایت مشتری و عملکرد دارد .در واقع خوشنامی یک سازمان
به واسطه ایجاد رضایت خاطر در مشتریان خود می تواند برگ
برنده ای برای رقابت با رقبا بدست دهد ( .)08بخشنده ،جاللی
فراهانی و سجادی ( )7938در تحقیق خود بیان نمودند که
تمام ابعاد مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی باشگاه تأثیر دارد.
که در این بین بعد انسان دوستی بیشترین و بعد قانونی
کمترین تاثیر را بر خوشنامی داشته است و بعد های اقتصادی
4. Verčič & Corić.
5. García-Madariaga & Rodríguez-Rivera.
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و اخالقی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند ( .)3غفرانی
( )7934هم در تحقیقی نشان داد که همه ابعاد مسئولیت
اجتماعی شامل ابعاد قانونی ،اخالقی ،انسان دوستی و
اقتصادی با خوشنامی باشگاه ،رابطه مثبت و معنی داری
دارندکه در این میان بعد قانونی بیشترین اثر و بعد اقتصادی
کمترین اثر را داشته است ( .)4قبادی ،غالمی و رستگاری
( )7930نیز در خود به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه
کارمندان از بین ابعاد فضیلت سازمانی (شامل اعتماد ،خوش
بینی ،صداقت ،شفقت و بخشش) تنها اعتماد سازمانی است که
تأثیری بر خوشنامی سازمانی ندارد ،.لذا مدیران سازمان
ورزشی می توانند بوسیله رشد و توسعه فضایل سازمانی زمینه
ساز خوشنامی سازمان را فراهم کنند ( .)0هم چنان والکر،
هیری ،پرنت و درین )0272( 7در تحقیقی که بر روی
خوشنامی بازی های المپیک انجام دادند دریافتند مسئولیت
اجتماعی بر خوشنامی بازیهای المپیک و نحوه خرید
هواداران تاثیر مثبت دارد (.)00
با توجه به ادبیات و پیشینه متغیرهای ذکر شده باید گفت
امروزه هنر علم و مدیریت از ظریف ترین ،دشوارترین و
پرثمرترین کارها معرفی می شود ( .)01اهمیت این مساله به
قدری است که تمرکز پژوهش های مسئولیت اجتماعی
شرکت از چرا به چگونه تغییر کرده است تا مسئولیت اجتماعی
باالترین انطباق را با استراتژیک اجتماعی داشته باشد (.)05
مسئولیت اجتماعی سازمان موضوع حساسیت برانگیز و رو به
توجه در سال های اخیر بوده است و عامل اساسی بقای هر
سازمان محسوب می شود ،خوشنامی شرکت یک اصل حیاتی
برای موفقیت است و می تواند یکی از با ارزش ترین سرمایه
های در دسترس شرکت باشد ،دالیل زیادی وجود دارد که
محققان و سازمان ها به خوشنامی توجه کنند .رابطه بین
خوشنامی و حفظ برتری رقابتی به طور وسیع در ادبیات تایید
شده است ( .)3خوشنامی به طور مستدل با ارزش ترین
سرمایه سازمان است ( )03خوشنامی یک منبع مزیت رقابتی
برای سازمان هاست و در بسیاری موارد خوشنامی مثبت می
تواند از افزایش قیمت ها حایت کند ( .)00از آنجا که درآمد هر
سازمانی در بلندمدت به خوشنامی وابسته است ،سازمان ها
باید به درستی رفتار کنند و روی خوشنامی سرمایه گذاری
کنند .شواهد تجربی نشان می دهد فعالیت های مسئولیت
اجتماعی می تواند از طریق افزایش تصویر برند ،تقویت
خوشنامی ،حفظ کارکنان ،افزایش فروش و تثبیت وفاداری
1. Walker, Heere, Parent & Drane

مصرفکنندگان پیامدهای مثبتی داشته باشند ( .)4چنانچه
سارتور و والکر )0277( 0بیان می کنند مسئولیت اجتماعی می
تواند از طریق بهبود خوشنامی بر حمایت مشتریان در
مسابقات اتومبیل رانی تأثیر مثبتی بگذارد ( .)92هم چنین
بکارگیری مسئولیت اجتماعی اخراج کارکنان را کاهش و
رضایت مشتریان را افزایش می دهد و بر خوشنامی سازمان
های تولیدی و خدماتی تأثیر مثبت دارد ( )97و نیز سازمان ها
می توانند به واسطه مسئولیت اجتماعی رضایت مشتری و
عملکرد بهتر سازمان خود را بدست آورند (.)90
با توجه به مطالب ارائه شده ،باید بیان شود که امروزه عملکرد
سازمان ها به ویژه سازمان های ورزشی که در راسـتای ارائـه
خدمات بـه ذینفعـان ورزش فعالیـت مـیکننـد ،تـابع عوامـل
مختلفی است و یکی از عوامل استراتژیک داشتن خوشـنامی و
تصویر مثبت در اذهان ذینفعان می باشد .روش های مختلفـی
برای بهبود تصویر مثبت از سازمان و ایجاد خوشنامی در بـین
ذینفعان داخلی و بیرونی سازمان ها وجود دارد کـه مسـئولیت
اجتماعی می تواند یکی از این روش ها باشـد .در ایـن راسـتا،
سازمان های ورزشی به عنوان بخش مهمی از جامعه به ویـژه
با ارائه خدمات ورزشی به عنوان وجهه مثبت اجتماعی رسـالت
مهمی در انجام مسئولیت اجتماعی دارند که ایـن موضـوع بـر
خوشنامی و عملکرد کارکنان سازمان ها تـاثیر مثبـت دارد .بـا
توجه به آنچه عنوان شد با تاکید مسائلی کـه در ایـن تحقیـق
مورد بررسی قرار خواهد گرفت می توان عنوان نمـود ،یـافتن
میــزان تاثیرهریــک از متغیرهــای تحقیــق در ادارات ورزش و
جوانان غرب کشور خود از اهمیت باالیی برخوردار اسـت چـرا
که داشتن جایگاه اجتماعی در جامعه به واسطه متغیرهای فوق
می تواند عاملی مهم در جـذب افکـار و در پـی آن نگـرش و
رفتار افراد گردد .از طرفی توجه بر اینکه تا کنون پژوهشـی بـا
این سه متغیر و ابعاد آنها در کنار هم در حیطه ورزشی صورت
نگرفته است نشان از نو بودن ایـن پـژوهش دارد و بـه دلیـل
اینکه ادارات ورزش و جوانان مخاطبین خـاص خـود را دارد و
به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ورزشکاران مردم و سازمان
های دیگر در ارتباط است نیاز شدیدی بـه بـاال بـردن سـطح
عملکرد کارکنان و به روز شدن ،هماهنگ با جامعه و سـازمان
های جهانی را دارد . .لذا با توجه به مطالب مطرح شده محقق
در پی پاسخ به این سوال است که آیا مسئولیت اجتماعی مـی
تواند به واسطه خوش نامی سازمان ،عملکرد کارکنـان ادارت
ورزش و جوانان را تحت تاثیر قرار دهد؟
2. Sartore & Walker

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژيک خوشنامی بر کارکنان...

با توجه به متغیرهای به کار گرفته شده ،مدل مفهومی
متناسب با این تحقیق جهت درك بهتر روابط بین متغیرها و
درك متناسبتر روابط در شکل  7نشان داده شده است .در این
پژوهش متغیر مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل (که از
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ابعاد اخالقی ،اقتصادی ،قانونی و بشردوستانه به آن پرداخته
شده) بر عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته و متغیر
میانجی خوشنامی (با ابعاد عملکرد مالی ،زیست محیطی ،محل
کار ،رهبری ،خدماتی و عاطفی) اثرگذار میباشد.

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش
به تعداد  022نفر میباشد .به منظور مشخص ساختن نمونهی
این تحقیق از آنجا که بسته به شرایط کاری ،امکان توزیع
یکنواخت پرسشنامه بین هر استان مقدور نبود لذا از روش
نمونهگیری طبقهای نامتناسب استفاده گردید بنابراین پنج
استان غرب کشور به  8طبقه تقسیم شدند و همانطور که در
جدول  7مشاهده میشود از هر طبقه به صورت تصادفی یک
تعدادی از کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند .برای تعیین حجم
نمونهای که در جدول  7قرار داده شده است از فرمول کوکران
استفاده گردید.

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی میباشد .در تحقیق
همبستگی ،محقق اقدام به تعیین وجود یا عدم وجود رابطه به
معنای رابطة همبستگی بین دو یا چند متغیر می کند (.)99
همچنین این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از آنجا که
جمع آوری دادهها از نوع کتابخانهای و پرسشنامهای میباشد در
گروه پژوهشهای میدانی قرار دارد .جامعه آماری در این
تحقیق ،کلیهی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور
شامل استانهای کرمانشاه ،ایالم ،کردستان ،لرستان و همدان
جدول  .7حجم جامعه آماری و نمونه تحقیق
رديف

استان
کرمانشاه

جامعه
778

نمونه گیری نامتناسب
45

0

ایالم

707

80

9

همدان

59

05

4

کردستان

17

90

5

لرستان

712

80

6

جمع

022

002

7

در این تحقیق از سه پرسشنامهی استاندارد  08سوالی مسئولیت
اجتماعی کارول ( )0222شامل  4بعد اقتصادی (سوالهای 7
الی  ،)0قانونی (سوالهای  1الی  ،)79اخالقی (سوالهای 74
الی  )07و بشردوستانه (سوالهای  00الی )08؛ پرسشنامه
استاندارد  78سوالی عملکرد سازمانی پاترسون ( )7312و

پرسشنامه خوشنامی قبادی یگانه و همکاران ( )7934شامل 0
بعد جاذبههای عاطفی (سوالهای  7الی  ،)9محصوالت و
خدمات (سوالهای  4الی ، )1چشمانداز و رهبری (سوالهای 5
الی  ،)72محل کار و محیط (سوالهای  77الی  ،)79مسئولیت
های اجتماعی و زیست محیطی (سوالهای  74الی  )70و
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عملکرد مالی (سوالهای  71الی  )02استفاده گردید .روایی
پرسشنامه ها توسط اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفت.
جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده گردید که طی آن میزان آلفای کرونباخ برای متغیر
مسئولیت اجتماعی  ،=α2/10عملکرد سازمانی =α2/11و
خوشنامی =α2/18بدست آمد ،با توجه به اینکه ضریب آلفای
کرونباخ کلیه متغیرهای پژوهش بیش از  2/12می باشد ،لذا
متغیرها از پایایی مطلوبی برخوردار هستند .به منظور تجزیه و
تحلیل داده ها در این تحقیق ابتدا جهت ارائه ویژگیهای

توصیفی از آمار توصیفی (میانگین ،فراوانی و  )...با استفاده از
نرم افزار  spss07استفاده شد در ادامه با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی به کمک نرم افزار مدل یابی معادالت
ساختاری Lisrelهر سه متغیر تحقیق در مرتبهی اول و
مرتبه ی دوم مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها
یافته های جمعیت شناختی تحقیق حاضر در جدول زیر آورده
شده است:

جدول .2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه برحسب جنسیت
ويژگی
جنس
وضعیت تأهل
تحصیالت

سمت

نوع
زن
مرد
مجرد
متاهل
فوقدیپلم و پایینتر
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

فراوانی
18
748
90
754
71
59
725
70

درصد
94/7
08/3
70/4
59/0
1/1
91/1
43/7
8/8

رئیس
مدیر
معاون
کارشناس

1
79
72
732

9/0
8/3
4/8
50/4

نتایج جدول  2نشان میدهد که  57نفر از آزمودنیها
زن و  547نفر نیز مرد بودهاند؛ 547نفرد مجرد و 63نقر
متاهل بودند .و از نظر تحصیالت  55نفر مدرک
فوقدیپلم و پایینتر 36( ،نفر) با مدرک کارشناسی،
( 503نفر) نیز با مدرک کارشناسی ارشد و  52نفر نیز
دکتری میباشند .به لحاظ سمت نیز بیشتر آزمودنی ها با
590نفر کارشناس بودند.
در ادامه به منظور دستیابی به نتایج ،از تحلیل عاملی
تأییدی و بررسی روایی سازه متغیرهای تحقیق استفاده
گردید .یکی از روشهای علمی برای اندازهگیری روایی
سازه ،روش تحلیل عاملی تاییدی است که به برآورد بار
عاملی و روابط بین مجموعهای از شاخصها و عوامل

میپردازد .بار عاملی معرف همبستگی شاخصها با عامل
مربوطه است و مانند هرگونه همبستگی دیگر تفسیر
میشود .تایید یا رد معناداری بارهای عاملی با توجه به
اعداد معناداری ( )t-valueصورت میگیرد .بدین صورت
که مسیرهایی که مقدار تی باالتر از  5/93باشد معنیدار
هستند و در غیر این صورت معنیدار نخواهند بود.
همچنین شاخصهایی که بار عاملی آنها کمتر از 0/6
باشد نشان دهندهی ضعیف بودن آن شاخص بوده و از
مدل اندازهگیری حذف میشوند .در ادامه مدلهای
اندازهگیری مربوط به متغیرهای تحقیق آورده میشود که
این کار توسط تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته است.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژيک خوشنامی بر کارکنان...
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شکل .7مدل برازش شده نهایی تحقیق(تخمین استاندارد)

شکل .0مدل برازش شده نهایی تحقیق(مقدار تی)
جدول  .3شاخص های نیکویی برازش و میزان مطلوبیت آن ها در مدل نهایی تحقیق
برازش مطلق

برازش تطبیقی

برازش مقتصد

شاخص های برازش
خی دو
شاخص نیکویی برازش اصالح شده
شاخص نیکویی برازش
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
شاخص برازش تطبیقی بنتلر
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش هنجار نشده
شاخص برازندگی فزاینده
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش تعدیل یافته هنجار شده

با توجه به دادههای جدول  9مشخص گردید که مقدار همچنین
شاخص  PNFIباالتر  2/0با مقدار  2/03نیز نشاندهنده

χ2

مقادير مشاهده شده
098/88

مالک
عدم معنی داری

نتیجه
تایید

AGFI
GFI
RMR
CFI
NFI
NNFI
IFI
RFI
PNFI

2/50
2/37
2/20
2/32
2/39
2/32
2/32
2/55
2/03

بیش از 2/52
بیش از 2/32
کمتر از 2/28
بیش از 2/32
بیش از 2/32
بیش از 2/32
بیش از 2/32
بیش از 2/32
بیش از 2/02

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

برازش خوب مدل است و در نهایت شاخص  RMRبا مقدار
 2/20چون کمتر از  2/28است نشان دهنده برازش خوب مدل
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است .آمارة  X2برابر  098/88و معنیدار نمیباشد .سایر
شاخصها شامل RFI،IFI ،NNFI ،NFI ،CFI ،GFI

همگی باالتر از  2/3میباشند که این نشاندهنده برازش
مطلوب مدل میباشند

جدول  .4نتایج نهایی مدل یابی معادالت ساختاری برای مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم
مسیر
مسیر مستقیم اثر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد
مسیر مستقیم مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی
مسیر مستقیم خوشنامی بر عملکرد
مسیر غیر مستقیم مسئولیت اجتماعی بر عملکرد با نقش میانجی خوشنامی

با توجه به نتایج جدول  4و مدل نهایی تحقیق
مشخص گردید که مسئولیت اجتماعی بر علمکرد با
ضریب استاندارد  0/20اثر مثبت و مستقیم و معنیداری
دارد که در این رابطه مولفهی اخالقی با بار عاملی 0/54
بیشترین نقش را دارد .همچنین مسئولیت اجتماعی بر
خوشنامی با ضریب اثر  0/73اثر مستقیم مثبت و
معنیداری دارد که مولفههای اخالقی ،چشم انداز و
رهبری در این رابطه با بار عاملی  0/54بیشترین نقش را
دارند .در ادامه نتایج نشان داد که خوشنامی بر عملکرد با
ضریب اثر  0/60اثر مستقیم مثبت و معنیداری دارد و در
این رابطه مولفهی چشمانداز و رهبری با بار عاملی 0/54
بیشترین نقش را دارد .در نهایت مسئولیت اجتماعی بر
عملکرد با نقش میانجی خوشنامی با ضریب اثر  0/55اثر
غیر مستقیم و معنیداری دارد.
بحث و نتيجهگيري
هدف کلی این پژوهش تاثیر مسئولیت اجتماعی بر
عملکرد سازمانی ،با تاکید بر نقش میانجی خوشنامی بر
کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود .در این
راستا نتایج تحقیق نشان داد مسئولیت اجتماعی بر
عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثرگذار است در
واقع نتایج تحقیق نشان داد بین مسئولیت اجتماعی با
عملکرد کارکنان ارتباط مستقیم ،مثبت و معنی داری
وجود دارد که در این رابطه مولفه اخالقی با بار عاملی
 0/54دارای بیشترین نقش میباشد .مولفه های بشر
دوستانه ،قانونی و اقتصادی نیز به ترتیب در اولویت های
بعدی قرار دارند .این یافته با تحقیق طالقانی و آوخ
( ،)5692عرب صالحی و همکاران ( ،)5692رحمانی
( ،)5695رودریگز فرناندز ( ،)2053آنگ و همکاران
( ،)2053ژی و همکاران ( ،)2055ابیدت ( ،)2053سامی

ضریب استاندارد
2/02
2/85
2/92

مقدار تی
0/27
0/00
0/37

نتیجه
تایید
تایید
تایید
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0/00

تایید

و رابرتز ()62 ،53 ،55 ،53 ،57 ،54 ،56 ،52( )2050
هم خوان می باشد و با نتایج صنوبر و همکاران ()5639
( )59ناهم خوان است .مسئولیت اجتماعی و رعایت
عوامل مرتبط با آن می تواند متضمن بقای سازمان ها در
محیط جامعه باشد .در این بین طبق نتایج این تحقیق
رعایت بعد اخالقی در وهله اول از اهمیت زیادی برخوردار
می باشد زیرا سازمان های ورزشی که متولیان توسعه
ورزش کشور هستند الگوی اخالقی در جامعه نیز به
حساب می آیند و سرشت ورزش نیز با انسانیت و
جوانمردی گره خورده است .می توان گفت اینکه سازمان
ها در روند پیاده سازی مسئولیت اجتماعی خود به کدام
حیطه از آن بیشتر اهمیت دهند به ماهیت سازمان آنان
بر می گردد ،عرب صالحی و همکاران ( )5696نیز که به
بررسی این موضوع در سازمان بورس پرداخته اند ابتدا
تعهد اخالقی به مشتریان را در اولویت پیاده سازی
مسئولیت اجتماعی واجب می دانند ( ،)56پوردهقان و
حمیدیان پور ( )5695نیز تعهد در برابرکارکنان،
مشتریان ،پیمانکاران و محیط زیست را بخش مهم
استراتژی شرکت های بزرگ و معتبر جهانی می دانند
( .)5این نشان می دهد بحث بعد اخالقی نه تنها در
سازمان های ورزشی بلکه در دیگر سازمان ها نقش تعیین
کننده ای را دارا می باشد چنانچه رحمانی ( )5695بیان
می کند از بین متغیرهای مسئولیت اجتماعی تنها دو بعد
مسئولیت نسبت به کارکنان و جامعه هست که بر
عملکرد مالی شرکت های بیمه اثر گذار می باشد (.)57
در واقع سازمان های امروزی در پی استفاده از مسئولیت
اجتماعی جهت ارتقای عملکرد خود می باشند تا بتوانند
با افزایش سهم بازار و کسب مزیت رقابتی بقای خود را
تضمین نمایند به همین جهت به جز بحث محصوالت که
همه سازمان ها ارائه می دهند چه به صورت خدمت و یا

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژيک خوشنامی بر کارکنان...

کاال ،چیزی که می تواند تمایز آفرین باشد بعد اخالقی و
دیگر ابعاد مسئولیت اجتماعی می باشد به همین جهت
سازمان ها از جمله سازمان های ورزشی باید تالش کنند
تا با تکریم ارباب رجوع ،خدمت خالصانه به جامعه،
آموزش و رعایت منشور اخالقی به کارکنان و بازتاب
انتقادات و پیشنهادات ارباب رجوع در کار هم چنان
حضوری پررنگ و موثر در جامعه داشته باشند .لذا به
منظور تقویت اصول اخالقی در سازمان های ورزشی
مدیران می توانند رایجترین نوع کمکاری و ضعف
عملکردی را در درون سازمان را شناسایی کنند ،عملکرد
کارکنان را با استانداردهای سازمان مقایسه کنند ،همیشه
به دنبال نمونههای ایدهآل و مطلوب عملکردی باشند،
کارمندان را در امر نظارت بر عملکردشان مشارکت دهند
و از کارکنان نمونه سازمان تقدیر به عمل آورند .این در
حالی است که نتایج تحقیق صنوبر و همکاران ()5639
خالف نتایج این تحقیق را نشان می دهد .آن ها در
تحقیق خود بر روی شرکت های تولید کننده محصوالت
دارویی آذربایجان نشان دادند بین متغیر مسئولیت
پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه ی آن شامل
بعد شرایط محیط کار ،محیط زیست ،رفتار کسب و کار،
جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با متغیر عملکرد
مالی رابطه ای وجود ندارد ( .)59فقدان رابطه مثبت در
این تحقیقات به معنی این نیست که سازمان ها
مسئولیت اجتماعی خود را نادیده بگیرند فقدان این رابطه
می تواند دالیل مختلفی را دار باشد از جمله اینکه عدم
توانایی مدیران شرکت های ایرانی در تبدیل عملکرد
اجتماعی بهتر به عملکرد مالی است لذا سازمان ها از
جمله سازمان های ورزشی اگر بتوانند سهام داران،
مشتریان و به طور کلی ذینفعان خود را نسبت به عملکرد
اجتماعی خود آگاه سازند و ذهنیت مثبت آنان را تقویت
نمایند ،این ذهنیت مثبت قطعا باعث کاهش هزینه ها و
در نتیجه عملکرد بهتر می شود .پس می توان گفت برای
رواج دادن مسئولیت اجتماعی در سازمان ابتدا باید با
کارکنان و دست اندرکاران سازمانی شروع نمود همانگونه
که آنگ و همکاران ( )2053بیان نمودند سازمانی که به
کارکنان خود بیشتر توجه دارد و به آن ها در درک بهتر
مسئولیت اجتماعی شان کمک می کند نسبت به دیگر
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سازمان ها ،کارکنانشان پایبندی بیشتری به مسئولیت
اجتماعی خواهند داشت و این پایندی سبب بروز عملکرد
بهتر در آنان شده است ( .)52پیشتر گفتیم اینکه کدام
بعد از مسئولیت اجتماعی در اولویت اول سازمان باشد
بسته به ماهیت سازمان و استراتژی های آن سازمان است
اکثر سازمان ها بعد اخالقی را مدنظر داشتند اما اولویت
ها در سازمان ها مختلف است به عنوان مثال سامی و
رابرتر ( )2050بیان می کنند بعد محیط زیست تاثیر
بیشتری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد ( )53که در
تحقیق حاضر این بعد در ابعاد مسئولیت اجتماعی نبوده
است چون اساسا تولیدات سازمان های ورزشی در ماهیت
خود منافاتی با محیط زیست ندارند و این گزینه بیشتر
شامل سازمان هایی می شود که تولیدات آنان یا مخب
محیط زیست است یا آلودگی به همراه دارد .اما آنچه از
تحقیقات و نیز نتیجه این تحقیق برمی آید این است که
رعایت موارد مرتبط با مسئولیت اجتماعی بر عملکرد
سازمان اثر مطلوبی بر جای می گذارد زیرا کسی که تعهد
اخالقی را درک و اجرا کند به خودی خود سبب می شود
بر نظم و انضباط کاری او ،مسئولیت پذیر اش ،برخورد
مناسب با ارباب رجوع ،احترام به دیگر همکاران اثرگذار
بوده و به طور کلی با عملکرد بهتر تک تک کارکنان
عملکرد سازمان بهبود چشم-گیری داشته باشد.
طبق فرضیه دوم تحقیق مولفه های مسئولیت
اجتماعی بر خوشنامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
اثرگذار است در واقع نتایج تحقیق نشان داد بین
مسئولیت اجتماعی با خوشنامی کارکنان با ضریب اثر
 0/73ارتباط مستقیم ،مثبت و معنی داری وجود دارد که
در این رابطه مولفه اخالقی بیشترین اثر را بر خوشنامی
دارند و پس از آن به ترتیب بعد بشردوستانه ،قانونی و
اقتصاد بیشترین اثر را بر خوشنامی کارکنان ادارات ورزش
و جوانان داشته اند .این یافته با نتایج قبادی و همکاران
( ،)5693بخشنده و همکاران ( ،)5697غفرانی (،)5694
گارسیا ماداریاگا و رودریگز ریورا ( ،)2055ژی و همکاران
( ،)2055شیم و یانگ ( ،)2053آکساک و همکاران
( ،)2053و والکر و همکاران (،62 ،27 ،9 ،4 ،2( )2050
 )23 ،67 ،64هم خوانی دارد .خوشنام بودن یک سازمان
از بطن سازمان شروع می شود و تا رویارویی با ارباب

771

مطالعات مديريت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره پنجم ،شماره  ،02زمستان 7931

رجوع و محبوبیت در جامعه ادامه می یابد بدین معنی که
برای خوشنام بودن سازمان ها از جمله سازمان های
ورزشی باید در برنامه ریزی استراتژیک خود آن را مدنظر
قرار دهند و متناسب با آن سبک رهبری و هدایت
سازمان و کارکنان خود و کیفیت خدمات و محصوالت
خود را تعیین کنند در واقع برای خوشنام بودن باید ابتدا
از درون سازمان و کارکنان خود شروع کرد و بستری
فراهم آورد که کارکنان از عضویت در سازمان خود حس
رضایت و وفاداری داشته باشند تا بدین صورت ضمن
تاثیر بر عملکرد بهینه کارکنان سازمان بتواند در جامعه
نیز خوشنام باشد زیرا کارکنان راضی خدمات و
محصوالت بهتری ارائه می دهند و در نهایت ارباب رجوع
نیز راضی خواهد بود به همین دلیل است که در این
تحقیق نیز بعد اخالقی بیشترین تاثیر را بر خوشنامی
سازمان دارد چنانچه قبادی ( )5693بیان می دارد خوش
بینی ،صداقت ،شفقت و بخشش بر خوشنامی سازمان
های ورزشی اثر مثبت و معنی داری دارد ( )2که با نتایج
این تحقیق هم سو است لذا سازمان های ورزشی می
توانند بستری جهت توسعه فضایل اخالقی جهت رشد و
پرورش اخالقی کارکنان خود فراهم آورند زیرا نهایتا این
عمل می تواند خوشنامی سازمان های ورزشی را به همراه
داشته باشد به عنوان مثال سازمان های ورزشی می
توانند کالس های روانشناسانه و آموزشی برای کارکنان
خود تدارک ببینند و از مدیران ادارات ورزش و جوانان،
انتظار میرود همچون سایر اعضای جامعه به ارزشها و
هنجارهای جامعه احترام گذاشته و مسائل اخالقی را در
کارها و فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند .مدیران
میتوانند به سمت استفاده از سبک رهبری مشارکتی
قدم برداشته و از سبکهای رهبری مستبدانه و دستوری
دوری گزینند تا با کارکنان خود رابطه بهتری برقرار
نمایند .چنانچه بخشنده و همکاران ( )5697بیان داشتند
که در این بین بعد انسان دوستی بیشترین و بعد قانونی
کمترین تاثیر را بر خوشنامی تیمهای منتخب لیگ برتر
فوتبال ایران داشته است و بعد های اقتصادی و اخالقی
در رتبه های دوم و سوم قرار دارند ( .)9در این مورد نیز
بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی از قبیل انجام بازیهای دوستانه با هدف کمک
به نیازمندان ،رعایت قوانین و مقررات فدراسیون ،حمایت

از ورزش همگانی و فعالیت هایی از این قبیل می تواند
باعث افزایش خوشنامی باشگاه می شود .لذا در هربخش
از ورزش کشور چه در سازمان های ورزشی و چه درتیم
های ورزشی درخورد ماهیت آن می توان با ابتکار عمل و
به کارگیری ابعاد مسئولیت اجتماعی سبب خوشنامی
سازمان شد .نتایج غفرانی ( )5694در رابطه با تاثیر مولفه
های مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی همانند نتایج
تحقیق حاضر مثبت است اما در اولویت مولفه ها تفاوت
وجود دارد و این محقق بیان می کند بعد قانونی بیشترین
اثر را بر خوشنامی دارد و همانند نتایج تحقیق حاضر بعد
اقتصادی کمترین اثر را بر خوشنامی دارد ( )4لذا می
توان گفت در وهله اول سازمان های ورزشی در رابطه با
بعد اقتصادی که در اولویت آخر مسئولیت اجتماعی شان
می باشد اتفاق نظر دارند و این نشان می دهد سازمان
های ورزشی کشور به نحو خوبی در مسئولیت اجتماعی
خود ظاهر شده اند .در رابطه با بعد قانونی که در اولویت
اول باشگاه های بدن سازی سیستان و بلوچستان بوده
است می توان گفت تفاوت در نوع خدمت ارائه شده
توسط باشگاه های ورزشی و سازمان ورزش و جوانان
سبب شده این اولویت در ابعاد مسئولیت اجتماعی
متفاوت گردد زیرا در باشگاه های ورزشی قانون مداری و
رعایت استاندارهای ورزشی بسیار مهم می باشد.
تحقیقات خارج از کشور نیز گواه بر وجود ارتباط مثبت و
معنی داری بین مسئولیت اجتماعی و خوشنامی سازمان
می باشد در نتیجه با توجه به رابطه مثبتی که بین
مسئولیت اجتماعی و خوشنامی ادارات ورزش و جوانان
وجود دارد ،توجه به این دو متغیر از ضروریات است،
بنابراین ادارات ورزش و جوانان باید ابتدا بر بعد اخالقی
کار خود تمرکز کنند و هنجارهای جامعه را مورد نظر
قرار دهند سپس در بخش انسان دوستانه به فعالیت در
امور خیریه بپردازد و در بعد قانونی ،حقوق
مصرفکنندگان را رعایت و به قوانین و مقررات موجود
عمل کنند و نهایتا در بعد اقتصادی ،به سرمایهگذاری
های خود سود رسانی برای جامعه را مدنظر قرار دهند تا
از این طریق خوشنامی خود را در جامعه رواج داده و در
قبال آن بقای خود را تضمین کنند.
طبق فرضیه سوم تحقیق خوشنامی بر عملکرد
کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر مستقیم ،مثبت و

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژيک خوشنامی بر کارکنان...

معنیداری دارد که از بین مولفه های خوشنامی مولفهی
چشمانداز و رهبری با بار عاملی  0/54بیشترین نقش را
دارد و پس آن به ترتیب مولفه های عملکرد مالی،
مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی ،محل کار و محیط
و محصوالت و خدمات بیشترین تاثیر را بر عملکرد
کارکنان ادارات ورزش و جوانان داشتند .این یافته با نتایج
بیرامی ایدگر و اکبری یزدی ( ،)5693حسن زاده ثمرین
و سفیدکار ( )5696و هسل ( )65 ،63 ،26( )2056هم
خوان می باشد .خوشنامی به عنوان عاملی که سبب ایجاد
تصویر مطلوب در ذهن کارکنان و مشتریان از سازمان می
شود ،می تواند هدایتگر ارزشمندی برای سازمان باشد.
سازمان های خدمت نهادی هم چون ادارات ورزش
نیازمند وجود خوشنامی در خود هستند چرا که این
خوشنامی طبق نتایج این تحقیق می تواند عملکرد
کارکنان را بهبود بخشد و با توجه به این که چشم انداز و
رهبری بیشترین تاثیر را بر عملکرد بر جای می نهد می
توان بیان کرد که مدیران باید در خلق چشم انداز سازمان
و استراتژی های کسب آن هوشمندانه عمل کنند یعنی
چشم انداز سازمان در جهت خوشنامی سازمان باشد و
برای این کار می توانند از سبک رهبری مناسب هم چون
رهبری مشارکتی بهره گیرند.مدیران باید هم چون
رهبران دلسوز در کنار کارمندان خود حرکت کنند و نگاه
از باال به پایین را حذف و در عوض در راستای کارمندان
خود قرار گیرند تا سازمان بتواند در شرایط بحرانی خود
نیز کارمندان با انگیزه داشته باشد در واقع کارمندان
امیدوار کارمندانی هستند که به سرعت با نامالیمت
سازمانی کنار میآیند؛ زیرا اعتقاد دارند که در زمان
مواجه با چالشهای سازمانی ،باید بهطور مطلوب کارها را
بهطور موفقیت آمیزی انجام داد .زمانی که سازمان در
افت و خیزهای ناشی از رقابت قرار میگیرد ،کارکنان در
کنار مدیران سازمان به فعالیت خود ادامه میدهند و این
ها همه نشان از خوشنامی سازمان دارد که کارکنان در
شرایط بحرانی نیز به سازمان خود وفادار می مانند
همانگونه که حسن زاده ثمرین و همکاران ( )5696بیان
کردند کارمندان خوشبین میزان فعالیتشان در شرایط
بحران چند برابر گذشته میشود ،چرا که این افراد معتقد
هستند شرایط بد بهزودی به پایان خواهد رسید (.)63
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هسل ( )2056نیز بیان کرد سازمان با کارمندان
خوشبین همیشه و در هر شرایط به حرکت ادامه خواهد
داد و پویایی خود را حفظ خواهد کرد ( .)65لذا می-توان
گفت خوشنامی و خوشبینی کارکنان و در نتیجه بهبود
عملکرد آنان هم چون ریسمانی به یکدیگر گره خورده
است .مادامی که سازمان خوشنام باشد کارکنان خوشبین
بوده و عملکردشان بهبود می یابد و نیز زمانی که
کارکنان خوشبین باشند این نیز بر خوشنامی بیشتر
سازمان اثرگذار است .چرا که سازمان خوشنام ،سازمانی
است که بتواند در شرایط سخت نیز از عهده مسائل و
مشکالت برآید و این امر زمانی اتفاق میافتد که
کارمندان سازمان خوشبینانه وارد عرصه شوند .این امر
باید مدنظر مدیران قرار بگیرد تا بتوانند کارمندانی را
تربیت کنند تا خوشبینانه به فعالیت بپردازند که بر
مسائل و مشکالت فائق آیند و تقویت این امور در راستای
استفاده مدیران از بهترین نوع سبکهای رهبری میباشد،
امروزه دیگر شیوههای سنتی رهبری ناکارآمد جای خود
را به مدیریت مشارکت جویانه و هدفمند دادهاند .مدیران
و رهبرانی موفق هستند که با ترسیم چشم اندازهای
سازمانی بتوانند به بهترین نحو از منابع انسانی خود در
راستای مشارکت در تصمیم گیریها بهره برده و زمینه
بروز موفقیت و رسیدن به اهداف را در کنار کارکنان برای
خود رقم بزنند .همهی این موارد منجر به عملکرد
سازمانی بهتر در سازمان منجر میشود .در ادامه میتوان
بیان کرد در ادارات ورزش و جوانان ،کارمندان زمانی
سازمان را خوشنام میدانند که سازمانی صادق و با
ویژگی بخشش و شفقت بیابند همچنین زمانی که
کارمندان با دید خوشبینانه با امور برخورد میکنند،
خوشنامی سازمان را تحت تأثیر قرار دادهاند و بدین
شکل عملکرد سازمانی را ارتقا میدهند .بی شک تکیه بر
بروکراسیهای اداری ،رفتارهای استبدادی و خشک،
برخوردهای خشونت آمیز و عدم صداقت سازمانی،
سازمان را از فضایل درونی دور میکند و نتیجه این امر
میتواند چهره منفی از سازمان ارایه دهد .تاکید بر فضایل
اخالقی عالوه بر رشد و تعالی درونی سازمان ،زمینهساز
رشد و تعالی بیرونی سازمان (خوشنامی) را فراهم
میکند و همهی این موارد زمینه را برای عملکرد
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سازمانی بهتر فراهم میکند .توجه به این امر میتواند
مدیران را در بسیاری از برنامهریزیها و مدیریت کیفیت
جامع یاری رساند همچنین مدیران سازمان میتوانند با
برگزاری کالسهای آموزشی ویژگیهای شخصیتی و...
صفات مثبت را در بین کارکنان خود ترویج دهند تا از
این طریق عملکرد سازمانی را در بین کارکنان اشاعه
دهند و آن را درونی سازند .دیگر مولفه های خوشنامی
شامل عملکرد مالی ،مسئولیت اجتماعی و زیست
محیطی ،محل کار و محیط و محصوالت و خدمات نیز بر
عملکرد تاثیر گذار بودند .عملکرد مالی مطلوب سازمان
سبب دلگرمی کارکنان و مشتریان خود می شود در واقع
عملکرد مالی مطلوب نشان از قدرت و توانایی بقای
سازمان دارد که این خود بر عملکرد بهتر کارکنان تاثیر
مطلوبی دارد بهمین جهت مدیران سازمان های ورزشی
می توانندبا شفاف سازی عملکرد مالی خود در قبال
کارکنان خود با انگیزه دهی به آن ها شاهد بهبود عملکرد
آنان شوند همینطور در رابطه با رعایت حقوق شهروندان
و جامعه و نیز دفاع از محصوالت خدماتی که ارائه می
دهند و معرفی هرچه بیشتر آن به همراه فواید و نیز
کارهایی که در راستای توسعه ورزش جامعه انجام می
دهد همه و همه هم خوشنامی سازمان را به همگان
معرفی می کند و هم سبب دلگرمی و بهبهود عملکرد
کارکنان می شود چرا که کارکنان حس دیده شدن و
موثر بودن خود را درک کرده و برای بهتر دیده شدن
تالش مضاعف خواهند کرد.
در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که مسئولیت
اجتماعی بر عملکرد با نقش میانجی خوشنامی اثر غیر
مستقیم و معنیداری دارد .که با نتایج بیرامی ایدگر و
اکبری یزدی ( ،)5693امران ( )2055و لنگوین
( )69 ،63 ،26( )2055هم خوانی دارد .مسئولیت
اجتماعی پل پیوند صلح طلبانه بین سازمان و جامعه می
باشد .در واقع سازمان ها با اجرای مسئولیت اجتماعی
نشان می دهند که در اجرا و تحقق اهداف خود صالح
جامعه را نیز مدنظر دارند و چون فرد خود را جزیی از
جامعه می داند رعایت مسئولیت اجتماعی می تواند تاثیر
مثبتی بر اعتبار و خوشنامی سازمان نزد مشتریان و دیگر
افراد جامعه بر جای نهد همانگونه که نتایج این تحقیق
نشان داده است .اینکه چگونه رعایت مسئولیت اجتماعی

منجر به خوشنامی سازمان می شود را باید در نگرش
افراد جستجو کرد ،نگرش ها ازجمله شناختی ،عاطفی و
رفتاری قابل تغییر هستند ،رعایت اصول اخالقی توسط
سازمان نه تنها تاثیر مثبتی در جلب اعتماد کارکنانش
دارد بلکه به با القای حس نوع دوستی در جامعه اثر
مثبتی نیز در جلب اعتماد افراد جامعه خواهد داشت که
این به نوبه خود سبب خوشنام شدن سازمان می شود.
همانگونه که بیرامی ایدگر و اکبری یزدی ( )5693در
تحقیق خود نشان دادند کیفیت ادراک شده از برند توسط
مشتریان منجر به خوشنامی دو باشگاه استقالل و پیروزی
شده است که این خوشنامی نیز به نوبه خوبه بر عملکرد
این دو تیم تاثیر مثبتی گذاشته است ( .)26هم چنین
آشکار است که داشتن عملکرد بسیار خوب و باال در هر
سازمانی یک مزیت به شمار میآید و تمامی منابع و
امکانات در سازمان در جهت رسیدن به یک عملکرد
بهینه و مطلوب میباشد اگر در سازمانی روح موفقیت
دمیده نشود و آن سازمان عملکرد مناسبی را از خود
نشان ندهد در واقع به سمت بی هدفی سوق پیدا کرده
است ،چرا که تمامی اهداف در یک سازمان در جهت
رسیدن به هدف غایی که همان عملکرد است میباشد .در
این راستا خوشنامی به عنوان یک متغیر موثر بر عملکرد،
نقش مسئولیت اجتماعی را در راستای افزایش عملکرد
تقویت کرده و مانند یک آدرنالین عمل می نماید .چنانچه
سارتور و والکر ( )2055نشان داد در مسابقات اتومبیل
رانی مسئولیت اجتماعی از طریق بهبود خوشنامی می
تواند بر حمایت مشتریان تاثیرگذار باشد ( )60و یا امران
( )2055نشان داد شرکت ها از طریق رعایت مسئولیت
اجتماعی می توانند به شهرت برسند و این شهرت
تمایالت مشتریان را برای خرید بیشتر می نماید (.)63
لذا با ستناد به تحقیقات پیشین و نتایج تحقیق حاضر می
توان بیان نمود که مسئولیت اجتماعی در اکثریت سازمان
ها موجب خلق خوشنامی برای سازمان می شود و
خوشنامی سبب بهبود عملکرد کارکنان و یا مشتریان در
خرید بیشتر محصول می گردد .در واقع خوشنام بودن
سازمان گامی موفق در راستای نشان دادن توانایی های
بالقوه سازمان در قبال مسئولیت ها و اهدافی که دارد
میباشد که این خوشنامی نیز ریشه در موفقیت های
سازمان در پاسخ به مسئولیتهای اجتماعی دارد این

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژيک خوشنامی بر کارکنان...

بدان معناست که توجه به مولفههای مسئولیت اجتماعی
خصوصاً توجه به نقش ویژه مولفه اخالقی که در
تاثیرگذاری بر عملکرد و خوشنامی دارای بیشترین تاثیر
میباشد ،می تواند سکان سازمان ها را در مسیری ایمن تا
مقصد هدایت نماید .لذا باید گفت مدیران و تصمیم
گیرندگان سازمان باید توجه ویژهای به این مولفه از
مسئولیت اجتماعی داشته باشند .در ادارات ورزش و
جوانان هدف بهینه و غایی توسعه و تعمیم ورزش در بین
اقشار مختلف جامعه میباشد که اگر سازمان به این هدف
دست یابد در واقع عملکرد مثبت و بهینهای در سطح
جامعه از خود به جای گذاشته است .داشتن مسئولیت در
هر سازمانی از ضروریات و واجبات است به خصوص که
این مسئولیت از نوع اجتماعی آن باشد و خصوصا در
سازمانی مانند اداره ورزش و جوانان مطرح باشد .این
ادارات دارای سرشت و طینتی هستند که جدا از اجتماع
نمیتوانند عمل نمایند بنابراین داشتن مسئولیت
اجتماعی مناسب در این سازمانها میتواند عملکرد
باالیی را به دنبال داشته باشد نمیتوان انتظار توسعه
ورزش در سطح جامعه را داشت بدون اینکه کارکنان
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ادارات مذکور احساس مسئولیت در قبال جامعه داشته
باشند چرا که در این صورت حمایت و همراهی جامعه را
نخواهند داشت .حال بحثی که در این بین مطرح میشود
داشتن خوشنامی در این ادارات است یا به عبارتی
سازمان خوشنام بودن ،اگر این مقوله در ادارت ورزش
وجود داشته باشد ضمن اثرپذیری از کارکنان با مسئولیت
اجتماعی باال میتواند بر عملکرد سازمان اثر گذار باشد.
بنابراین به ادارات مذکور توصیه میشود که کارکنان را با
برنامه متنوع به سمت داشتن مسئولیتپذیری سوق دهند
و زمینهی ایجاد خوشنامی را در سازمان فراهم نمایند و
با این خوشنامی بدین شکل عملکرد سازمانی را باال
ببرند و همواره با توجه به ماهین ادارات ورزش و نقش
اجتماعی و فرهنگی شان در جامعه در تدوین چشم انداز
و استراتژی های سازمانی مسئولیت اجتماعی را همواره
مدنظر قرار دهند تا به واسطه آن و کسب خوشنامی و
نهایتاً عملکرد بهتر سازمان مردم بیش از پیش به وجود
این چنین سازمان هایی که متولی توسعه ورزش کشور
هستند واکنش مثبت و وفاداری نشان دهند.
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