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 اهداف در زمینۀ اثربخشیتدوين مدل عملکرد شغلی و دستیابی به 

 های ورزشی با نقش میانجی جو اخلاقیسمن

 
  

  3نسیم شنوايی اصل   – 1 ايمان صفائی
 بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ايران استاديار، گروه تربیت.1
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 چکیده

های ورزشی با نقش میانجی هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف در زمینۀ اثربخشی سمن

 و هاسمنتمامی اعضای پژوهش را  یآمار ۀجامعجو اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود. 

نمونۀ آماری طبق جدول مورگان  ند.داد لیتشکنفر  555به تعداد  یکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوب

 ۀپرسشنامهای پژوهش به روش میدانی از آوری دادهمنظور جمعبهنفر به شیوۀ تصادفی در دسترس انتخاب شد.  225

 انیدر ماصغری  ساختۀ میزان دستیابی به اهدافپرسشنامۀ محقق، (2552استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت )

( 8921و صفایی ) انیدر مهای ورزشی اصغری ساختۀ سنجش اثربخشی فعالیت سمن(، پرسشنامۀ محقق8921و صفایی )

ن مقدماتی ها در یک آزموپایایی پرسشنامه. استفاده شد (821۱ویکتور و کلون )پرسشنامۀ استاندارد جو اخلاقی سازمان  و

های ورزشی ، فعالیت سمن1۱/5، دستیابی به اهداف 22/5 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ عملکرد شغلی 95با 

-های آماری توصیفی و استنباطی، آزمون کولموگروفها با روشتحلیل داده دست آمد.به 22/5و جو اخلاقی  25/5

انجام گرفت. نتایج نشان داد مدل  1/1و لیزرل  22افزار اس.پی.اس.اس نسخۀ اسمیرنوف و روش تحلیل مسیر با نرم

 ورزشی با عملکرد هایژوهش از برازش مطلوب برخوردار است. همچنین جو اخلاقی ارتباط بین فعالیت سمنپیشنهادی پ

ا شود برو توصیه میکند. ازاینگری میشغلی و دستیابی به اهداف را در ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی، میانجی

 خلق فضای عادلانه و اخلاقی در ادارات ورزش و جوانان زمینۀ رشد بیشتر این نهادها در جامعه فراهم شود.

 

 یدیکل گانواژ

 ، عملکرد شغلی.)سمن( نهادهای مردمسازماناثربخشی، ادارات ورزش، جو اخلاقی، 
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 مقدمه

های لازم ویژگی تمامیآشنا ساختن جوانان با  در 8)سمن( نهادهای مردمضرورت تشکیل سازمانامروزه 

مر تحقق این ا بنابراین ؛ندکنخاص فعالیت می یانهیزمبرای همکاری در یک اجتماع کوچک است که در 

ا پذیری و همگرایی بمسئولیت ۀکشور و همچنین ایجاد روحی ۀکلان توسع یهابرنامهمشارکت جوانان در 

و ایشان را برای ورود  آوردیموجود یند عملی در جوانان بهاهای حاکم بر نظام اسلامی را در یک فرارزش

ساماندهی ۀ ویژ ۀا توجه به سند ملی توسعب .سازدیمجاری کشور و تصدی مناسب آماده  یهاتیفعالبه 

 شناسایی و تقویت ۀبرنام»سازمان ملی جوانان که یکی از آنها  ۀگانهای سیزدهامور جوانان یکی از برنامه

سال را جهت تأسیس و صدور  22تا  81، جوانان در گروه سنی است «مرتبط با امور جوانان هایسمن

های سازمانها یا همان سمندر همین زمینه . دهدتحت پوشش قرار می سمنفعالیت با عنوان  ۀپروان

خدمات داوطلبانه در  ۀشود که برای انجام فعالیت و ارائهایی گفته مینهاد جوانان به سازمانمردم

 882 ۀتربیتی جوانان با مشارکت جوانان و براساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماد هایعرصه

هـ  98218ت  ۱182 ۀشمار ۀاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مصوب ۀچهارم توسع ۀمقانون برنا

  .(8) دکنت محترم وزیران فعالیت میأهی 8911/5/1مورخ 

های های اجتماعی و فعالیتکل مشارکت ۀید ادارأینهاد جوانان به تنام سازمان مردمدر همین زمینه 

ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شرکت منظوربهربط جوانان وزارت ورزش و جوانان یا مرجع ذی ۀداوطلبان

دارای شخصیت ها سمن .شودنامیده می« سمن»ت اختصار که در این اساسنامه به لحاظ رعای رسیده است

ریزی، سازمان کار و ارزیابی مستقل از دولت گیری، برنامهو مدیریت آن تصمیم اندحقوقی و هویت مردمی

 د.اندولت دارای ارتباطات و تأثیرات متقابل مشخص ۀو مجموع هاسمنهای اجرایی است. البته و دستگاه

 رایطش از ناشی طبیعی نیاز شود، بنابرهای ورزشی یاد میعنوان سمنر ورزش از آنها بهها که داین سازمان

 وجودبه خودجوش صورتبه و جامعه و افراد مشترک هایآرمان و خصوصیات ها،انگیزش محیطی، فکری،

پذیری، مسئولیت ۀزندگی و تقویت روحی ۀفراهم ساختن شرایط تجربآید و از جمله وظایف آنها می

همچنین باید اذعان در کشور است. اهداف ملی و آرمانی  شناسی و پیشتازی جوانان در پیشبردوظیفه

اجتماعی، ازدواج،  یهابیآسهای ورزشی، فرهنگی، نهاد در حوزههای مردمرونق گرفتن سازمانداشت 

گری و مشارکت اجتماعی را در بین جوانان مطالبه ۀتواند روحیاشتغال، فضای مجازی و اوقات فراغت می
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 و کارامد انسانی نیروی داشتن به جهانی منوط بازارهای در هاسازمان موفقیت و پیشرفت .افزایش دهد

 مندعلاقهو  خشنود حال در عین و بوده مطلوب عملکرد دارای عبارت دیگر، کارکنانی کهبه؛ است مناسب

در همین زمینه  .(2)داشت  انتظار را شغل در و پیشرفت نوآوری خلاقیت، آنان از بتوان باشند و شغل به

توسط افراد، سبب  از روی میل و علاقۀ شخصی شدهکار تیمی ادراکگزارش کرد ( 2582) 8ایوانمک 

اید در ب واسطۀ تأثیر مثبت بر عملکردبه کار تیمیرو شود. ازاینآنان میعملکرد در  بهبود در و رضایت

تیمی کار . همچنین نشان داد توجه قرار گیرد موردهای ورزشی از طرف سازمانچارچوب ورزش 

توان گفت توجه به رو میشود. ازاینآنان میعملکرد در  بهبود در و رضایتتوسط افراد سبب شده ادراک

تواند در بهبود عملکرد به دستیابی به اهداف سازمان نقش بسزایی ها در حیطۀ ورزش میفعالیت سمن

 .(9)داشته باشد 

چگونگی ایجاد بستر مناسب ، مد در سطوح مختلفاهای مدیران کاردغدغه نیتریکی از عمدهامروزه 

مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه  هاست تا آنها با حسحرفه ۀبرای عوامل انسانی شاغل در هم

ه در است ک ینقش یلدلعملکرد، به یتهمرو ا. ازاینخود کار کنند و عملکرد بهینه داشته باشند ۀو حرف

 ابتدای از که مفهومی اولین د. شای(1) کار دارد یرویبهداشت و سلامت ن یزسازمان و ن یشرفتبهبود و پ

 مفهومی است. عملکرد شغلی عملکرد گیرد، مفهوممی و قرار گرفته مورد توجه امروز به تا هاسازمان پیدایش

 عملکرد همان هافلسفۀ سازمان اصولا   و هاستسازمان حتی انحلال و بقا توجیه به قادر تنهاییبه که است

. عملکرد (5) سازندهای یک سازمان، یک نظام یا سیستم میزیرمجموعهو  عناصر همۀ چراکه آنهاست،

شغلی با مفاهیمی مانند رضایت، انگیزش، اثربخشی و کار گروهی در ارتباط است و افرادی که از عملکرد 

تری حضور بیش یابند، اشتباهات کمتری دارند و قصداند، بیشتر در محل کار حضور میخود راضی شغلی

مدیران منابع انسانی باید تلاش کنند تا کارایی بالا را در کارکنان خود بنابراین ؛ (8)در محیط کار دارند 

اده از های آنان برای استفوجود آورند و فرصتها و انگیزه را در آنان بهطریق توانایی نیبدتا  تضمین کنند

های خود برای دستیابی به اهداف عملیاتی را ارتقا بخشند که خود سبب بهبود عملکرد شغلی مهارت

ه جوامع، هموار ۀتوسع ایندها در فرسازمان ناپذیرانکاربا توجه به نقش  یگر،د یاز سو .(۱)شود کارکنان می

اند. پاسخ به ناموفق یخود موفق و برخ یفوظا یفایها در اسازمان یسؤال مطرح است که چرا برخ ینا

 یعوامل مؤثر بر اثربخش ۀزمین در یعهای وسمستلزم انجام مطالعات و پژوهش هاییپرسش ینچن
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ورزش، نقش  یاصل یانعنوان متولبه یهای ورزشاست. سازمان یهای ورزشجمله سازمان ها و ازسازمان

 یدنرس ۀدارند. لازم بر عهده یو قهرمان یو رشد ورزش در هر دو بعد ورزش همگان یجدر توسعه، ترو یمهم

خواهند توانست  ورت،ص ینکه در ا کنندطور مؤثر عمل به یهای ورزشاهداف آن است که سازمان ینبه ا

 .(1)د شون یکمطلوب نزد یو به اثربخش کنند یریتمد یزیآمتیطور موفقکشور را به یورزش یستمس

ورزشی و دستیابی به  هایتوان میزان موفقیت در عملکرد سمنواسطۀ آن میاز متغیرهایی که به

 ی،تحقق اهداف سازمان یزانسنجش م یارهایاز مع یکاهداف آنان را سنجید، اثربخشی است. در واقع ی

 دهاییکرو ...( مطرح بوده و با رو ییاقتضا یک،نئوکلاس یک،است که در تمام مکاتب )کلاس یاثربخش

از چند دهه است که  یشب ینکها با ذکر این استنکتۀ شایان . (2) یافت توان به آن دستمختلف می

 یقیبه شکل عم یهاست و ساخت اثربخشسازمان یو طراح یریتعنوان موضوع پژوهش مدبه یاثربخش

 هیافتمورد دست ن یندر ا یعموم یهنوز به تئور یهای تجربگرفته، اما پژوهش یجا یسازمان یاتدر ادب

کاری در سازمان با  میت( نشان داد اعضای یک 2528و همکاران ) 8پرنیوننتایج پژوهش  .(85) است

منظور دستیابی به اهداف ترغیب درک قوی از جو مثبت عملیاتی موجود و اهداف عملکردی خود، به

رد مطلع شدن کارکنان سازمان از اهداف سازمان، حس ( گزارش ک892۱. برومند )(88) شوندیم

ظایف خود و و هاتیفعالشود کارکنان کند و سبب مینفس وابستگی آنان به سازمان را بیشتر میاعتمادبه

مرور زمان کارکنان اهداف خود را در  به نحو احسن در راستای رسیدن سازمان به اهداف انجام دهند.را به

در نتیجه کارایی کارکنان  کنند.دهند و در جهت اهداف سازمان عمل میقرار میجهت اهداف سازمان 

. (82)شود جویی در وقت و هزینه در راه رسیدن سازمان به اهدافش مییابد و موجب صرفهافزایش می

کار ورزشی به سازمان عنوان اثربخشی و کارایییی هستند که بههاشاخص ،ردکسب مدال و رکو روزی،یپ

اهداف از پیش  به یابیخود را در راستای دست عملکردهای ورزشی هم تمایل دارند تا سازمان. روندیم

بر این که علاوه گیردانجام می یو کامل عملکرد هنگام یسنجش واقع یولگیری کنند، اندازه شدهنییتع

 های ورزشی سنجشپویا و پیچیدۀ محیط تیماه لیدلالبته بههای دیگری استفاده شود. ها از روششاخص

به  نفعانو ذی یمال انیطرف، فشارهای دولت، حام یک ازاثربخشی راهبردهای آنها بسیار دشوار است. 

ی هاکاهش کمک. از طرف دیگر، (89)های ورزشی حساسیت سنجش عملکرد آنها را بالا برده است سازمان
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ی ورزش سبب بروز المللنیبهای ها، محدود شدن فعالیت داوطلبان و مطالبات جدید سازمانمالی دولت

 .(81)است های ورزشی شده مسائل و مشکلات زیادی در اثربخشی سازمان

مینۀ ها در زخصوص سمنهای تیمی بهاز آنجا که موارد مبهم و بعضا  متناقضی در تأثیرگذاری فعالیت

عملکرد و موفقیت آنان وجود دارد، احتمالا  متغیرهای دیگری مانند وجود جو کاری اخلاقی احتمالا  بتوانند 

ای مهم است که در عصر جدید مورد توجه ای داشته باشند. جو اخلاقی مقولهزمینه نقش سازندهدر این 

جو  سازمانی است. سازمانی، یکی از ابعاد جو جو اخلاقمدیران و کارکنان در سازمان قرار گرفته است. 

  بنابراین باید اذعان داشت اخلاق؛ (85)اخلاقی سازمانی یکی از ساختارهای مهم در رفتار سازمانی است 

پژوهشگران  است. گوناگون قرار گرفته هایدولت و هاسازمان محققان، مورد توجه که است مهمی مباحث از

 دولتی هایدستگاه و کارکنان عملکردی هایشاخص ارتقای و آن تشریح قصد اخلاق، موضوع به تنپرداخ با

 اخلاقی هایارزش نشدن درونی صورت در که است این در اخلاق بررسی اهمیت دیگر، عبارترا دارند. به

 و کارکرد سازوکارها، و لوازم و دیگر دولت تدابیر و مساعی نه و قانون نه آن، هایسازمان و جامعه یک در

 .(88) داشت نخواهند کارایی

بخشی از شخصیت  عنوانشود و جو اخلاقی بهعنوان شخصیت سازمان یاد میبه سازمانی از جو 

 سازمانی، اصطلاح وسیعی است که به ادراک کارکنان جواست.  بیانگر اخلاق آن سازماننوعی سازمان به

ای چتر حمایتی است که زیرمجموعهاین جو مانند  .(8۱) شوداز محیط عمومی کار در سازمان اطلاق می

. جو اخلاقی، (81)رود شمار میها بهو ابزاری قوی برای توسعۀ سازمان کندتغذیه می مانند جو اخلاقی را

کند. جو اخلاقی ضمن اینکه تأثیر زیادی تعیین می سازمان را در تمام سطوح و شرایطهای گیریتصمیم

ا دارند نیز حمایت ی بودنش اعتقاددرست آنچه بیشتر افراد به تواند ازمی ،ها داردبر رفتار افراد و سازمان

های یبلاتکلیفداند هنگام می وقتی شرایط محیط اخلاقی روشن و مثبت است، هر کس آن را تقویت کند.

و همکاران  8. نتایج پژوهش یی(88) باید بکند و چگونه باید رفتار کندچه  ناپذیرند،اخلاقی که اجتناب

ذار صورت مثبت تأثیرگنوبۀ خود بر عملکرد کارکنان بهبه ( نشان داد جو مثبت و فروتنی تیمی2525)

شود، چراکه در این شرایط کارکنان تمایل به تعامل است و توسط جو رقابتی اخلاقی بین اعضا میانجی می

کنند تا با سایر اعضای تیم، رقابتی دوستانه و از روی و اشتراک گذاشتن وظایفشان دارند و سعی می

                                                           
1. Ye 
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جو مثبت سبب بالا بردن کیفیت روابط بین آنان و در نتیجه بهبود  رونیازاشند. خیرخواهی داشته با

 .(82)شود عملکرد آنان می

 طور مثبت روی کارکنان تأثیرات عمیقیسازمانی به اند که جو سالمیقات نشان دادهتحقبرخی دیگر از 

ها، ولیتئاستانداردها، مس آن، صداقت )شفافیت(، ۀدهندعوامل و عناصر تشکیلرو ازایندارد. 

لا بااز کارکنان  که میزان هریک از این ابعاد در هریکگروهی است. زمانی ها و تعهدپذیری، پاداشانعطاف

ور تلقی سودآ بخش وشوند، یعنی محیط کار مکانی لذتمی محیط کارشان برانگیخته ۀوسیلرود، افراد به

 تر خواهد بود. برعکس، جوهایبرقراری روابط انسانی آسان تر باشد،سازمانی مثبت شود. هرچه جومی

شود. بنابراین، جو مثبت و ینفرت افراد از هم م اعتمادی، ترس، دوری وآور و منفی سبب بیبسته، ترس

( 2525و همکاران ) 8زکانویولاسکو و. در همین زمینه (25) کندروانی افراد را تأمین می باز، بهداشت

دریافتند وجود نگرش مثبت در کارکنان نسبت به مسئولیت اجتماعی خود و همچنین جو انگیزشی مثبت 

ان گرفته در بین کارکنرو جو مثبت شکلشود. ازاینر سازمان، سبب ایجاد رضایت شغلی در کارکنان مید

دهد سوی عملکرد شغلی مطلوب سوق میآنان را به شود وسبب بروز رفتار شهروندی سازمانی مثبت می

 کار در اعتماد بر اخلاقی رفتار و اخلاقی ( گزارش کردند جو892۱. همچنین رحیمی و بهارلویی )(28)

شود تا کارکنان احساس کنند . انصاف در ارزیابی عملکرد سبب می(22)دارند  معنادار تأثیر مثبت و تیمی،

ها . اهمیت جو اخلاقی مثبت در سازمان(29) اندها اخلاقیها و رویههایشان در اجرای سیاستکه سازمان

عنوان عاملی مهم توان بهکنند که جو اخلاقی را می( بیان می2582و همکاران ) 2حدی است که سابیوبه

های روابط های استخدام و انتخاب، شیوهدر شیوه کهیطوربهدر مدیریت منابع انسانی استفاده کرد، 

های تشویقی و سایر فرایندهای مدیریت منابع انسانی وجود جو اخلاقی کارکنان، طراحی شغل و شیوه

( گزارش کردند جو 2525) 9هوفتوَنو  رلویموَنبر این . افزون(21)شود سبب بهبود بیشتر فرایندها می

منظور دستیابی به هدف، بر عملکرد آنان در سازمان تأثیرگذار است. در تیمی و رویکرد مثبت کارکنان به

واقع آنان دریافتند ادراک افراد از جو انگیزشی موجود در تیم و وجود احساس عملکرد مثبت که با وجود 

و  1. گوچایت(25)شود گیرد، سبب تلاش در راستای رسیدن به اهداف میمیل و علاقه در آنان شکل می

شناختی کارکنان از جو مثبت سازمان، سبب بهبود در ( دریافتند احساس ایمنی روان2582همکاران )

                                                           
1. Velasco Vizcaíno 

2. Sabiu 

3. Van Mierlo & Van Hooft 

4. Guchait 
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ها، محدود ی مالی دولتهاکاهش کمک. از طرف دیگر، (28)شود عملکرد فرد و در نتیجه سازمان می

ی ورزش سبب بروز مسائل و مشکلات زیادی المللنیبی هاشدن فعالیت داوطلبان و مطالبات جدید سازمان

 .(81)های ورزشی شده است در اثربخشی سازمان

با توجه به آنچه بیان شد، در اهمیت انجام پژوهش حاضر باید اظهار داشت سطح عملکرد ادارات 

تک کارکنان آن وابسته است. لکرد تکافزایی عمعنوان متولی امر ورزش در استان به همورزش و جوانان به

ها نقش نهاد در بدنۀ ادارات ورزش و جوانان استانهای مردمعنوان سازمانهای ورزشی بهاز طرفی، سمن

ژوهش باید گفت که مرور رو در اهمیت انجام این پکننده در عملکرد سازمانی ادارات دارند. ازاینتعیین

ی هاپژوهشدهد های ورزشی نشان میته در خصوص فعالیت سمنگرفهای صورتمبانی نظری و پژوهش

بسیار اندکی در این حوزه صورت گرفته و این نهادها در درون ادارات ورزش و جوانان مورد غفلت واقع 

ها رو نشان دهد، صورت نگرفته است. از طرفی اند و پژوهشی که بتواند اثربخشی فعالیت این مجموعهشده

تواند تأثیرات مثبتی رود که میشمار مینیز موضوعی مهم در ادارات ورزش و جوانان به مقولۀ جو اخلاقی

بر این ادارات ورزش و جوانان، متولی جای بگذارد. افزونهای مختلف و ابعاد مختلف از سازمان بهدر جنبه

 رو تعیینت. ازاینافزایی عملکرد کارکنان وابسته اسبه هم ها بوده و سطح عملکرد آن ورزش در استان

عنوان نیروهایی های ورزشی بهچنینی که نشان دهد فعالیت سمنمتغیرهایی با انجام پژوهشی این

نهاد و خودجوش و باانگیزه در افزایش یا کاهش کارایی و اثربخشی ادارات ورزش و جوانان چه نقشی مردم

منظور پیدا کردن میزان سهم این هشی بهشک انجام پژورسد. بینظر میتواند داشته باشد، ضروری بهمی

نیروها در عملکرد و دستیابی به اهداف وزارت ورزش و جوانان سبب توجه هرچه بیشتر به آنها و در نتیجه 

رو در این پژوهش محققان رشد هرچه بیشتر ورزش و بهبود جایگاه این نهاد خدمتگزار خواهد شد. ازاین

های ورزشی بر عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف با توجه به نقش منس اند که مدل اثربخشیدنبال آنبه

 چگونه است؟ میانجی جو اخلاقی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

 

 یشناسروش

کارکنان  ها وتمامی اعضای سمنپژوهش  یآمار ۀجامعاست.  یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص یتماه

بنابراین براساس جدول مورگان  .بودند نفر 555به تعداد  یادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوب

پرسشنامه دارای  281گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند که از این میان نفر با روش نمونه 225
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گیری منظور اندازهیاز و بههای مورد نآوری دادهمعیارهای لازم برای تحلیل انتخاب شدند. برای جمع

 شد. متغیرهای پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده

شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و سابقۀ  8شناختیۀ مربوط به متغیرهای جمعیت( پرسشنامالف

 .استشغلی 

ی مؤلفۀ توانای 8گویه و  12( با 2552) 2استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ۀ( پرسشنامب

(، 85-89-82-88-2های )(، کمک گویه92-91-1-۱-8-5-1های )(، وضوح گویه25-9-2-8های )گویه

(، 9۱-98-95-91-99-92-98-95-29های )(، ارزیابی گویه25-22-8228-81-88های )مشوق گویه

شده است. بندی ارزشی لیکرت درجه 5( که در طیف  12-18-15-81-85های )اعتبار و محیط گویه

 .(21)محاسبه شد  ۱2/5( 8928ژوهش عباسی و همکاران )ضریب پایایی این پرسشنامه در پ

گویه  98( با 8921و صفائی ) انیدر مساختۀ میزان دستیابی به اهداف اصغری ۀ محققپرسشنام( ج

 .(2۱)شده است بندی ارزشی لیکرت درجه 5و در طیف 

های ورزشی )صفایی و همکاران، ساختۀ سنجش میزان اثربخشی فعالیت سمنۀ محقق( پرسشنامد

 ده است.ش بندیارزشی لیکرت درجه 5گویه و در طیف  81( با 8921

ارزشی  5گویه که در طیف  28با  (821۱) 9ویکتور و کلونه( پرسشنامۀ استاندارد جو اخلاقی سازمان 

( 8912ژوهش نجفی و همکاران ). ضریب پایایی این پرسشنامه در پ(21)شده است  بندیلیکرت درجه

 .(22)محاسبه شد  ۱8/5

منظور د. بهشگیری قابلیت اعتماد، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده منظور اندازهدر این تحقیق به

ها پیش از توزیع اصلی، بین کارکنان عدد از پرسشنامه 95ساخته، های محققتعیین پایایی پرسشنامه

نفر از  85ساخته با نظر های محققادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی توزیع شد. روایی پرسشنامه

های نهای اثربخشی فعالیت سمهبدنی تأیید شد. همچنین پایایی پرسشناماستادان و متخصصان تربیت 

 1۱/5، 22/5، 25/5 ترتیب با میزان آلفای، دستیابی اهداف سازمانی و جو اخلاقی بهعملکرد سازمانورزشی، 

 دست آمد.به 22/5و 

 

                                                           
1. Demographic 

2 . Hersey & Goldsmith  

3. Victor & Cullen 
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 هایافته

درصد( آنان زن  5۱) نفر 825درصد( از افراد نمونه مرد و  19نفر ) 29نفر میزان نمونه  281از تعداد 

 بودند. همچنین

 91سال  85تا  8درصد(، افراد با سابقۀ کاری  2نفر ) 82سال  5تعداد افراد با سابقۀ کاری کمتر از 

 25سال  25-88درصد( و با سابقۀ کاری  55) نفر 828سال  85تا  88(، با سابقۀ کاری درصد 82نفر )

 وتحلیلتجزیه مبنای درصد( بوده است. از آنجا که ۱ر )نف 89سال  22-28( و سابقۀ کاری درصد 85نفر )

. شد ارائه 8 جدول متغیرهای پژوهش در همبستگی ماتریس روازاین است، همبستگی علّی، هایمدل

 نتایج. است چندگانه بودن خطیهم دهندۀنشان زادبرون متغیرهای بین 15/5 از بالاتر هایهمبستگی

است  مذکور مفروضۀ تأیید بیانگر 8 جدول در مورد مطالعه متغیرهای بین همبستگی ضرایب از حاصل

(95). 

 . ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 

 عملکرد دستیابی به اهداف جو اخلاقی فعالیت سمن متغیر

    8 فعالیت سمن

   8 **5/51 جو اخلاقی

  8 **5/98 **5/8۱ دستیابی به اهداف

 8 **5/91 **5/25 **5/82 عملکرد

 

شده بین جو اخلاقی و توان گفت که بیشترین همبستگی مشاهدهمی 8براساس اطلاعات جدول 

بر این کمترین گزارش شد. افزون دارامعن( است، این همبستگی مثبت و 98/5) دستیابی به اهداف

دار ( است. این همبستگی مثبت و معنا51/5شده بین فعالیت سمن و جو اخلاقی )همبستگی مشاهده

های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. این مفهومی با داده منظور بررسی برازش مدلاست. به

تواند برتر است و می 8های ترتیبی حداقل مجذوریث انتخاب شد که این رویکرد از تکنیکحاز آن  روش

های نظری، مقایسۀ الگوها و همچنین برآورد پارامترهای الگو در بین گروه منظور ارزیابی کفایت الگوهایبه

های برازش، شاخص مجذور حداکثر احتمال برآورد الگو از بین شاخص . از روش(98) کار رودمختلف به

                                                           
1. Ordinary least square techniques 
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و ...  1، خطای ریشۀ مجذور میانگین9طباقی، شاخص نیکویی برازش ان2شاخص نیکویی برازش ،8دوخی

زا و و ضرایب مسیر متغیرهای برون 8ضرایب مسیر مدل فرضی در شکل  برای برازش الگو استفاده شد.

 شده است. ارائه 2زا در جدول درون

 

 

يابی موفقیت و عملکردمدل در فرضی مدل مسیر ضرايب .1 شکل  

 

دار، فعالیت ( مثبت و معنا= 95/5βفعالیت سمن بر جو اخلاقی اثر مستقیم  8های شکل طبق داده

و  ( مثبت= 25/5β)دار، فعالیت سمن بر عملکرد ( مثبت و غیرمعنا= 52/5β)سمن بر دستیابی به اهداف 

دار و بر مثبت و معنا( β =91/5بر دستیابی به اهداف ) همچنین اثر مستقیم جو اخلاقی. دار استغیرمعنا

است. همچنین اثر غیرمستقیم فعالیت سمن از طریق جو اخلاقی بر  دارمعنا و مثبت( β= -2۱/5)عملکرد 

 دار است.( مثبت و معنا = β -52/5)دار و بر عملکرد معنا و ( مثبت = β 89/5)دستیابی به اهداف 

  

                                                           
1. χ2 

2 . GFI: Goodness of Fit Index  

3 . AGFI : Adjusted Goodness of Fit Index  

4 . RMSEA : Root Mean Square Error 
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 زازا و درونضرايب مسیر متغیرهای برون .3جدول 

بینپیش  Β se T p ملاک 

تأثیرات 

 مستقیم

 سمن

 p<58/5 19/8 55/5 95/5 جو اخلاقی

 5p</55 91/5 58/5 52/5 دستیابی به اهداف

 p>55/5 18/8 88/5 25/5 موفقیت

 جو اخلاقی
 p<58/5 18/5 5۱/5 91/5 دستیابی به اهداف

 p<55/5 85/2 82/5 2۱/5 عملکرد

تأثیرات 

 غیرمستقیم

فعالیت سمن از 

 طریق جو اخلاقی

به اهدافدستیابی   89/5 59/5 25/1 58/5>p 

 p<55/5 55/2 55/5 52/5 عملکرد

 

منظور بررسی برازش الگوی کلی به دوخی در الگوی پیشنهادی، نتايج آزمون مجذور

 85/21و  > 58/5Pشده هماهنگی کاملی وجود ندارد )نشان داد که بین الگوی پیشنهادشده و مشاهده

=(8)2χترین شاخص شود. اگرچه متداولها پذیرفته نمیدربارۀ برازش الگو با دادهرو فرض صفر (. ازاین

دو است، این شاخص دارای دو محدودیت است: اولا  این آماره برازش کامل ها خیبرازش کامل الگو با داده

ها برازش هطور کامل با دادکند، این در حالی است که دستیابی به الگویی که بهها را بررسی میالگو با داده

این بنابر؛ شودداری شاخص بیشتر میداشته باشد، نادر است؛ ثانیا  با افزایش حجم نمونه احتمال معنا

ها برازش نزدیک و قابل قبولی داشته باشد، اما در مدل دستیابی به یک ممکن است که الگویی با داده

 .(92)دار غیرمحتمل باشد دو غیرمعنامقدار خی

، شاخص 25/5برابر با  شاخص نیکویی برازشمشخص است، میزان  9طورکه در جدول همان

 2شده، شاخص برازش نرمال18/5برابر با  8ای، شاخص برازش مقایسه۱۱/5برابر با  شدۀ برازندگیتعدیل

، شاخص 11/5برابر با  1برازندگینشدۀ ، شاخص نرم12/5برابر با  9، شاخص برازش فزاینده18/5برابر با 

دست آمد. هومن و همکاران به 952/5و جذر برآورد خطای تقریب برابر با  12/5برابر با  5برازش نسبی

 ای و شاخص برازش، شاخص برازش مقایسهشاخص نیکویی برازشکه میزان کنند زمانی( بیان می8912)

                                                           
1. CFI: Comparative Fit Index 

2. NFI: Normed Fit Index 

3. IFI: Incremental Fit Index 

4. NNFI: Non-Normed Fit Index 

5. RFI : Relative Fit Index 
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دهندۀ عدم برازش باشد، نشان 51/5تر از ب کوچکو جذر برآورد خطای تقری 25/5تر از فزاینده بزرگ

 (.9)جدول  (99)مناسب و کافی مدل است 

 

 های برازندگی مدل مفهومی پژوهش. شاخص2جدول 

 

هاست. در داده با مدل برازش عدم از حاکی هاشاخص بیشتر است، مشخص 9که در جدول  گونهآن

های های اصلاح صورت گرفت. با انتخاب شاخصآخرین مرحله پیرایش و اصلاح مدل براساس شاخص

به دستیابی به اهداف و  دار یعنی مسیر مستقیم فعالیت سمنااصلاح مدل و حذف مسیرهای غیرمعن

از مقدار  ۱۱/25اندازۀ  به اهداف و عملکرد، این اصلاح بهعملکرد و همبسته کردن مسیر خطای دستیابی 

 شود.تر مییافته نزدیککاهد و در نتیجه به مدل برازشدو میخی

های برازش بهتری برخوردار بود. براساس برونداد پس از اصلاح در مقایسه با قبل از اصلاح از شاخص 

کاهش چشمگیری نشان داد و مشخص شد بین  دوخینتایج آزمون مجذور  های برازش جدیدشاخص

شاخص نیکویی (. 2χ(2)=91/9و   < 55/5Pشده برازش کامل وجود دارد )الگوی پیشنهادشده و مشاهده

، 22/5ای برابر با ، شاخص برازش مقایسه2۱/5شده برازندگی برابر با ، شاخص تعدیل22/5برابر با  برازش

، شاخص برازش فزاینده برابر 2۱/5شده برابر با برازش نرمال ، شاخص22/5شاخص برازش نسبی برابر با 

مدل برازنده است؟چه زمانی  نام آزمون رديف  نتیجه میزان در مدل 

8 χ2 .85/21 معنادار نباشد  عدم برازش 

2 RMSEA باشد. 51/5تر از اگر کوچک  952/5  غیربرازنده 

9 GFI باشد. 25/5تر از باید بزرگ  25/5  برازنده 

1 CFI باشد. 25/5تر از باید بزرگ  18/5  غیربرازنده 

5 AGFI باشد. 25/5تر از باید بزرگ  ۱۱/5  غیربرازنده 

8 NFI باشد. 25/5تر از باید بزرگ  18/5  غیربرازنده 

۱ IFI باشد. 25/5تر از باید بزرگ  12/5  غیربرازنده 

1 NNFI باشد. 25/5تر از باید بزرگ  11/5  غیربرازنده 

2 RFI باشد. 25/5تر از باید بزرگ  12/5  غیربرازنده 
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دست به 2۱/5نشدۀ برازندگی برابر با و شاخص نرم 559/5و جذر برآورد خطای تقریب برابر با  22/5با 

 (.2هاست )شکلآمد که همگی حاکی از برازش مناسب مدل با داده

 

 

دستیابی به اهداف و عملکرديابی مدل ةشد. ضرايب مسیر مدل اصلاح3شکل   

 

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش از برازش نتایج حاصل از بررسی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل موردنظر با داده

اخلاقی رابطۀ بین فعالیت مطلوب برخوردار است. همچنین نتایج بررسی فرضیۀ اصلی نشان داد جو 

 گریهای ورزشی با عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف را در ادارات ورزش خراسان جنوبی میانجیسمن

(، سابیو 2582و همکاران ) 8(، سوبای2582مک ایوان )کند. این یافته تا حدودی با نتایج پژوهش می

 ،9 ،2) ست( همسو 892۱( و رحیمی و بهارلویی )2585) 2یلیئرزمونگا و س-یتونگام(، 2582همکاران )

۱، 85، 91). 

 سازمان که صورت این به ،استسازمان  موفقیت عوامل جو اخلاقی از که داردمی ( بیان2558) 9آرسلن

 و دکنیم حرکت شدهمشخص اهداف به در رسیدن ،استحرفه  آن خاص که اخلاقی قرار دادن سرمشق با

                                                           
1. Sobaih 

2. Mitonga-Monga & Cilliers 

3. Arslan 
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 عملکرد بهبود موجبات و شودعجین می سازمان اهداف و جو اخلاقی مثبت با عملکرد کارکنان مسیر این در

کنند که سازمان به کجا مشخص می قا یاهداف دقنکتۀ حائز اهمیت این است که  .(95)آورد می را فراهم

واقع باید گفت که هدف سازمان، نوعی وضعیت  دست آورد. دربرود و چه چیزی را باید به خواهدیم

مطلوب و موردنظر است که سازمان قصد دستیابی به آنها را دارد. در این زمینه نقش اصلی مدیریت ارشد 

سازمان و ایجاد شرایط و محیطی مناسب برای اجرای این  یهاراهبردسازمان، تعیین اهداف عالی و 

تقویت باورهای دینی که از اهداف مهم ادارات ورزش و جوانان آنجا  از .در رسیدن به اهداف است هاراهبرد

 ی اجتماعیهایناهنجارمنظور جلوگیری از و اجتماعی جوانان با تبیین اهداف موردنظر در سطح استان به

توانند در به هدف رساندن به این مهم و سایر اهداف مهم ادارات ورزش و های ورزشی میسمندارد و 

اگر کارکنان ( در پژوهشی نشان دادند 2585یلیئرز )مونگا و س-یتونگامها را یاری کنند. ن سازمانجوانان ای

سازمان و کارکنان  یرانمد یها براشاخصین بوده و ا یاخلاق یهاشاخص یکنند که سازمان دارا احساس

 ضییهستند و تبع ها مسئولشاخصین کارکنان در مقابل ا ۀو هم شوندیم یتخوبی رعابه آن مهم است و

تلاش خود را  یتمام مثبت در سازمان، یخاطر از وجود جو اخلاق ینانضمن اطم آنگاه ،ردیگیصورت نم

ش و یتواند تعهد کارکنان را به شغل افزامی مسئله ینگرفت که ا کار خواهندبه یشغل یفانجام وظا یبرا

دهندۀ میزان رسیدن به اهداف سازمان توان گفت که عملکرد نشانرو میدهد. ازاینعملکرد را افزایش می

ادارات ورزش و جوانان را به اهداف خود  تواندیمهای ورزشی ی مثبت سمنهاتیفعالکه در نتیجه  است

که میزان پاداش و حقوق دریافتی کارکنان با میزان فعالیتشان متناسب و . همچنین درصورتیبرساند

های مادی و معنوی مدیران ادارات ورزش و جوانان را های خود حمایتد و در انجام فعالیتمنصفانه باش

عمل های مطلوب تقدیر بههای ورزشی را بررسی کنند و از ایدههای نو و ابتکارات سمنداشته باشند، ایده

انی های سازمفعالیتآورند و به قانون و رعایت تمامی فرایندهای سازمانی براساس اصول قانونی در تمامی 

های ورزشی را فراهم سازند. همۀ موارد مذکور عمل کنند و تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز سمن

شود که وجود قانون، عدالت و انصاف و مساوات در بینی میهایی از اخلاق را در خود دارد و پیشیجنبه

و جوانان را در رسیدن به اهداف خود که همان  کار که همه از مصادیق اخلاق هستند، بتواند ادارات ورزش

عملکرد سازمانی است، یاری برساند. در همین زمینه وقتی کارکنان درک کنند سازمان آنها دارای فضای 

واسطۀ احساس مثبتی که آنان است، به کاری خارج از کنترل اخلاقی قوی است و تأثیرات منفی عوامل

رد تا ف شودیمیابد. در نتیجه جو اخلاقی موجود سبب اهش می، ککنندیمناشی از غنای شغلی کسب 

درگیری شغلی بیشتری نسبت به شغل خود پیدا کرده و با انگیزۀ بیشتری در جهت دستیابی به اهداف 
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گونه توجیه کرد که توان اینبا توجه به آنچه بیان شد، نتیجۀ این پژوهش را می .(91) کندسازمان تلاش 

 و سالم جو سازمانی به خود کار در موفقیت برای جوانان و ورزش ادارات مانند ورزشی هایسازمان امروزه

 .است سازنده و مثبت اخلاقی جو مانند بسیاری عوامل از متشکل خود سازمانی سالم دارند. جو نیاز توانمند

عملکرد سازمانی  از جمله کارکنان شغلی پیامدهای و رفتارها ها،نگرش بر اثرگذار و مهم عاملی اخلاقی جو

 غیراخلاقی یهاارزش تضعیف و اخلاقی یهاارزش تقویت موجب مثبت اخلاقی . جواستو تعهد شغلی 

 گیریشکل سازمان سبب در جوی چنین وجود اثرگذارند. سازمانی سلامت بر عوامل این که شد خواهد

 از جمله سازمانی و گروهی های فردی،اقدام و فرایندها تمامی بر معیارها این که شودیم اخلاقی معیارهای

تواند از عنوان یک قرارداد اجتماعی و ایجاد شرایط اخلاقی میجو اخلاقی به .است اثرگذار هاگیریتصمیم

و  کننده، ارتباط صمیمانه، الگوهای نقشمحیط کاری برتر پشتیبانی کند که با رفتارهای حمایتی و کمک

 نیاز بنابر نهادمردم هایذکر این است که سازمان. نکتۀ شایان (98)شود رفاه مشترک دیگران مشخص می

 و جامعه و افراد مشترک یهاآرمان و خصوصیات ،هازشیانگ محیطی، فکری، شرایط از ناشی طبیعی

 افرادی سایر و دارند مشترکی هدف نهادمردم مؤسس رو افرادآید. ازاینمی وجودبه خودجوش صورتبه

هدند؛ متع آن به و کنندمی فعالیت شدهتعیین هدف براساس آیند،درمی هاسمن این عضویت به بعدا  که

هنجارهای حاصل از قراردادهای  .بود خواهد آن استمرار و اهداف استواری بر مبتنی آن پایداری روازاین

کنند. برخی از این هنجارها برای کاهش هستند که اعضای جامعه رعایت میاجتماعی، معیارها و تعهداتی 

نوان عبنابراین جو اخلاقی به؛ اندشده ظهور اخلاقی و مشخص کردن رفتارها و اعمال اخلاقی در نظر گرفته

ریق طاز محیط کاری برتر پشتیبانی کند که از  تواندیمیک قرارداد اجتماعی با پدید آوردن شرایط اخلاقی 

ه کننده، ارتباطات صمیمانه که بگیری رفتارهای حمایتی و کمکتشریک مساعی میان افراد، سبب شکل

وجود شود، جوی اخلاقی را بهها و تلاش در جهت رفاه مشترک اعضا میتوسعۀ الگوهای مثبت از نقش

 .(9۱)گردد آن سبب افزایش ایجاد انگیزه در دستیابی به اهداف می تبعبهآورد و می

سازمان با توجه به وجود  اخلاقی جو از کارکنان ادراک توان گفتدر تبیین نتایج این پژوهش می

 کارکنان مثبت است. ادراک اثرگذار شدتسازمان به و خود شغل به نسبت آنان واکنش نگرش بر هنجارها

 مثبتی فرانقشی و نقشی پیامدهای آنها به کارکنان تمامی پایبندی مشاهدۀ و سازمان اخلاقی اصول از

 داشت. خواهد همراهبه را سازمانی شهروندی رفتار و شدن درگیر تعهد، وفاداری، شغل، در فداکاری همچون

 همواره پایبندند، اخلاقی اصول به که . کارکنانیاست اثرگذار نیز کارکنان کاری اخلاق بر سازمان اخلاقی جو

 به سازمان منابع از دهند، انجام شکل بهترین به را خود شغلی وظایف درست ریزیبرنامه با کنندمی تلاش
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 غیراخلاقی کارهای انجام از و اندقائل ارزش خود زمان برای کنند،می استفاده آن موفقیت و سازمان نفع

 مثبت اخلاقی جو وجود دیگر، سوی از پرهیزند.تولید می ضد رفتارهای و کاریکم شغل، به توجهیبی مانند

 هایتبعیض و هاتعارض ها،تنش کاهش موجب کارکنان و مدیران توسط کاری اخلاق رعایت و سازمان در

 و کارکنان شغلی درگیری و تمرکز افزایش موجب آرامش، با توأم محیطی کردن فراهم با شود ومی شغلی

شغلی و کار تیمی بالا در آنان خواهد شد. نکتۀ حائز اهمیت این است که کار تیمی که  عملکرد بهبود

های ورزشی در ادارات ورزش و جوانان نزدیک است، عاملی مهم در دسترسی به نوعی به فعالیت سمنبه

دلیل اشاعۀ اخلاق ی ورزشی بههاسمن. در همین زمینه (9) استهای ورزشی اهداف و عملکرد سازمان

مهمی در رسیدن ادارات ورزش به  نقشاسلامی و تقویت روحیۀ تعاون و همکاری در بین ورزشکاران 

دانند های اخلاقی در محیط کار میهای خویش را ترویج جنبهاهداف خود دارند. این نهادها یکی از رسالت

و با تشویق سایر کارکنان به فرهنگ کاری سالم و روابط سالم بین همدیگر در ارتقای جو اخلاقی سالم و 

های های بومی محلی ورزشهای ورزشی در توسعۀ ورزشمنمثبت تأثیرگذارند. از طرف دیگر، نقش س

تواند جو اخلاقی مثبت را در بیرون از ای که خود نماد اخلاق، فتوت و جوانمردی هستند، میزورخانه

ادارات ورزش و جوانان و در بین جوانان و آحاد جامعه رواج دهد و به عملکرد مثبت سازمان و در نتیجه 

 نظر در شود باه اهداف وزارت ورزش و جوانان منجر شود. در پایان پیشنهاد میاثربخشی در دستیابی ب

 سازمان، اخلاقی معیارهای از کارکنان آگاه کردن کارکنان، عملکرد بر سازمان اخلاقی جو مثبت گرفتن تأثیر

 حمایت و اخلاقی به معیارهای مدیران پایبندی و کنندمی رعایت را اخلاقی معیارهای کسانی که از تقدیر

های ورزشی در عملکرد کارکنان آنها را مدنظر قرار دهند. همچنین با توجه به تأثیرگذاری فعالیت سمن از

های ورزشی به عوامل مهمی در انتخاب اعضای سمن شودیمو دستیابی به اهداف توسط سازمان پیشنهاد 

ه اهداف آن به سمن مربوطۀ مانند تخصص، سابقه و مهارت توجه خاصی شود و در هر بخش با توجه ب

 ورزشی وظایف محول گردد.

 سپاسگزاری

مشارکت کننده  یکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوب و هاسمنتمامی اعضای از همکاری 
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Abstract 
The purpose of this study was to develop a model of job performance and 
achieve the goals in relation to the effectiveness of sport NGOs with the 
mediating role of Moral atmosphere among the staff of sport and youth 
departments of South Khorasan. The statistical population of the study 
consisted of all NGO employees and employees of sport and youth 
departments of South Khorasan with 550 people. The statistical sample was 
selected according to the Morgan table; 225 people with randomly available 
method. In order to collect research data by field method from the standard 
job performance questionnaire of Harsi and Goldsmith (2009), the researcher-
made questionnaire on achieving goals of Asghari Darmian and Safaei (2019), 
the researcher-made questionnaire to measure the effectiveness of Asghari 
Darmian and Safaei and Measuring the effectiveness of Activity of sports 
NGO (2019) and The standard questionnaire for the Moral atmosphere of the 
Victor and Clone Organization were used. The reliability of the questionnaires 
in a preliminary test with 30 subjects with Cronbach's alpha were calculated 
as followed: for the Job Performance Questionnaire (0.92), Achieving Goals 
(0.87), Activity Scores (0.95) and Moral atmosphere (0.92). The data were 
analyzed using descriptive and inferential statistical methods, Kolmogorov-
Smirnov test and Path Analysis Method with SPSS software version 22 and 
Lizzrel 8.8. The results showed that the proposed research model has a good 
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fit. Moreover, the Moral atmosphere mediates the relationship between the 
activities of sport NGOs and job performance and achieving goals in the sport 
and youth departments of South Khorasan. Therefore, it is recommended to 
create a fair and moral atmosphere in sport and youth departments to provide 
the ground for further growth of these institutions in society. 
 
Keywords 

Effectiveness, ethical climate, job performance, non-governmental 
organizations (NGOs), sports departments. 

 


