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ره تربيت الگوي توسعه مسئوليت اجتماعي ادا طراحي، هدف از پژوهش حاضر
علمي تربيت  تأعضو هي ١١٥بدني دانشگاه پيام نور بود كه براي اين منظور، 

ر دو شور دور كنكارشناس اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام و بدني، مديركل
 قمحق نامهپرسش و بهدند شمار انتخاب شبخش كمي و كيفي به صورت كل

براساس  نامهپرسش محتوايي صوري و روايي. دادند پاسخ سؤالي ٢٢ ساخته
 با نيز نآ پايايي و گرفت قرار تأييد مورد مديريت ورزشي نظرات محققان

جزيه و تحليل تمنظور به .آمد دست) به%٩٦( كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده
ت عادالم ليحلتو  دمنيفر يبندآزمون رتبه ،ياكتشاف يعامل ليها از تحلداده

س ال ا يپاسمارت و  ٢٣نسخه  SPSS يافزارهابا كمك نرم يساختار
اداره  يجتماعا تيولثر بر ارتقا مسئؤها نشان داد كه عوامل مافتهي استفاده شد.

توجه به  ،ياعنفعان، اجتم يبعد ذ ٥نور متشكل از  اميدانشگاه پ يبدن تيترب
 منديفر مونآز جهيو داوطلبانه است كه با توجه به نت ياقتصاد ست،يز طيمح

)٢=١٨/٢٦χ، ٠١/٠<Pيستيز طيحداوطلبانه، م ،يابعاد اجتماع بي)، به ترت، 
ل از ش مدبراز هايبرخوردارند. و  شاخص تياز اولو ينفعان و اقتصاد يذ

  است. دييمورد تأ قيبرخوردار بوده و مدل تحق وبمقدار قابل قبول و مطل
  

  ها واژهكليد 
  .نور ه پياماداره كل تربيت بدني دانشگا ،توسعه ي، الگومسئوليت اجتماعي

The purpose of this study was to design a model for the 
development of social responsibility of Physical Education 
General administration of Payame Noor University that for 
this purpose, 115 people including physical education 
faculty members, director general, expert of the Physical 
Education General administration of Payame Noor 
University in two quantitative and qualitative sections were 
selected using total population sampling and they answered 
to a researcher-made questionnaire that it had 22 questions. 
Questionnaire validity were evaluated and approved by 
experts and its reliability was obtained using Cronbach's 
alpha coefficient (96%). In order to analyze the data, 
exploratory factor analysis, Friedman ranking test and 
structural equation analysis were applied using SPSS 
version 23 and PLS Smart . The results showed that the 
factors affecting the promotion of social responsibility of 
Physical Education general administration of Payame Noor 
University consists of 5 dimensions of stakeholders, social, 
attention to the environment, economic and voluntary 
aspect, which according to the result of Friedman test (2x 
26.18, P <0.01), respectively, social, voluntary, 
environmental dimensions, Stakeholders and the economy 
have priority. And the model fit indices have an acceptable 
and desirable value and the research model is approved. 
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Abstract   



 سال فصل......، ، ......، شماره...... سال  ،شهريشناسيهاي بومدو فصلنامه پژوهش     ١

 

  همقدم
هاي آلودگي و منابع جمعيت، كميابي افزايش شديد، رقابت
در  نوين رويكردهايي آمدن وجودبه محيطي باعث زيست

 نيز اجتماعي مسئوليت و تعهد شده است كه مديريت و سازمان

 سازمان تلقي مي باشد. اين تحوالت و تغيير رويكردها نتايج از

 اجرايي مديران كه دارد را پيامد اين اجتماعي، نظام عنوان به

 را سهامداران سود بيشينه كردن از فراتر خود، وظائفي براي

 اخير، دهه چند طي). ٣٥٨: ١٣٨٤شوند (ايكات،  دارعهده

 هم به از آگاهي حصول نتيجه در ايتازه فرهنگي هايارزش

 رسيده ظهور عرصه به محيط، و جامعه ها،سازمان بودن وابسته

 و سود هاسازمان اقدامات كه اندبردهپي تدريج به مردم .است
 بهبود براي وافري توجه لذا و بردارد در جامعه براي اييهزيان

 معطوف جامعه بر هاسازمان تأثير خالص نتيجه به بخشيدن

 خالص سود دارد، انتظار جامعه ديگر، عبارت به ت.اس گرديده

 توزيع عادالنه سودها اين و دارد دريافت هاسازمان از بيشتري

 فرهنگي هايارزش اين). ٢٠٠٢(نيوسترام و داويس،  شوند

 پاسخگويي اجتماعي، مسئوليت اجتماعي، تعهد عنوان تحت

 هاسازمان .شوندمي خوانده اجتماعي بودن درگير يا اجتماعي

 يا باشند خصوصي توليدي، يا باشند خدماتي اينكه از اعم

 اين از بخشي خود، و دارند اجتماعي نظام بر مهمي نفوذ دولتي،

 بر كه خود هايفعاليت نتايج و آثار برابر در لذا و هستند نظام

  .مسئولند دارد، تأثير جامعه
جزء مهمي از جامعه به  هاي ورزشيها و سازمانباشگاه 

ذي نفعانشان  هايشان در قبال جامعه وآيند، فعاليتميحساب 
بسيار مورد توجه است. مسئوليت اجتماعي چگونگي ارتباط 

كنندگان و مشترياني است كه با  نيمأت سازمان با كارمندان،
نها در ارتباط است و در بردارندة ميزان تالشي است كه هر آ

دهد ميحفاظت از محيط پيراموني خود انجام  سازمان در
 ). ١٣٩٠ (شاهيني،

مسئوليت اجتماعي را شامل  ،)١٣٩٣همكاران (افروزه و 
ي، ورزش ي،اجتماع هيريخ هايي مانند حيطه آموزشي،معقوله

ها براي رسيدن به دانند كه سازمانسالمتي و محيط زيستي مي
اي هاي مسئوليت اجتماعي خود بايد كاركردهاي ويژهمقوله

  ج مثبت برسند.انجام دهند تا به نتاي
مسئوليت اجتماعي به مجموعه وظايف و تعهداتي اطالق 

بايست در جهت حفظ و مراقبت و ها ميشود كه سازمانمي
 انجام كنند انجام دهند.ن فعاليت ميآاي كه در كمك به جامعه

ثير زيادي بر سيستم اجتماعي جامعه أتواند تاين وظايف مي
اي باشد ها بايد به گونهعاليتداشته باشد و چگونگي انجام اين ف

در تحقيقي ديانا  ).١٣٩٠ كه زياني به جامعه نرسد (شاهيني،

و  ناسهامدار اعالم داشتند ،)٢٠١٥الكساندرا ماركز و همكاران (
هاي مسئوليت بهبايست مي  مديران براي سودآوري بيشتر،

  .كننداجتماعي خود بيشتر عمل 
و ديني مرتبط با مسئوليت  رخواهانهيخ اخالقي، ابعاد

ها و اجتماعي بسيار مورد توجه قرارگرفته است كه از سازمان
قاسم زاده و اند (در قانون مدون نشده ورود كاركنان انتظار مي

مسئوليت اجتماعي از ابتدا كم و بيش  انجام ).١٣٩٣ همكاران،
طوري كه در المپيك باستان اين به در ورزش وجود داشته است.

ها ها در قالب كمك به فقيران براي شركت در بازيليتفعا
هاي بسيار ارزشمندي در فوتبال فعاليت در صورت گرفته است.

خصوص مسئوليت اجتماعي انجام گرفته است. بلوم رود و 
در پژوهشي نتيجه گرفتند وجود ستارگان در  ،)٢٠١٣همكاران (

- ز مسئوليتكند كه بسياري اها اين امكان را فراهم ميباشگاه

هاي اجتماعي معقوالنه و بدون هزينه انجام شود و منجر به 
هاي اديبن  جذب سرمايه و حسن نيت جامعه و هواداران گردد.

 اديبن باشد.هاي معروف مثالي از اين قبيل ميخيريه فوتباليست
ي كمك به تحصيل و سالمتي برا ٢٠٠٧خيريه مسي در سال 

 تيمسئول ).١٣٩٤عباسي، شد (سيس أكودكان سراسر جهان ت
 انسان اجتماعي با مفاهيمي همچون اخالقيات كسب و كار،

است ها زيست محيطي سازمان تيمسئول ي،شهروند دوستي،
ي اركان جامعه داراي مسئوليت تمام ).٢٠٠٤ماتن و مون، (

اجتماعي در قبال يكديگر هستند و ورزش به عنوان يك ركن 
ن مورد توجه آيد كاركردهاي ثيرگذار در جامعه مطرح شده باأت

 (منندز و فرناندز ريو  ).١٣٩٦افروزه و همكاران،  ( رديگ قرار
اند فعاليت ورزشي و اوقات ) در تحقيق خود عنوان كرده٢٠١٦

- مد براي توسعه مسئوليتآفراغت به عنوان يك مكانيسم كار

موزش آهاي فردي و اجتماعي است. ورزش بهترين بستر براي 
تواند نقش بسيار مثبتي هاي اجتماعي است و مياخالق و ارزش

  ).١٣٩٣هاي اجتماعي باشد (شجيع، براي تحكيم مسئوليت
) مسئوليت ٢٠١٠و وينسنت، ( كنت تحقيق والكر، طبق

ها در قبال مردم و جامعه فراتر از ارائه خدمات و كاال سازمان
ها بايد اين مسئوليت را احساس كنند زيرا باشد و سازمانمي

 باشد.بخشي از مشكالت جامعه مربوط به مشكالت سازمان مي
ها به منظور انجام وظيفه و فعاليت اجتماعي سازمان تيمسئول

براون باشد (نفعان مينها در قبال ذيآها يا انجام وظيفه سازمان
 ). ١٩٩٧و داسن، 

نامه ها با تعيين استانداردهايي مانند توافقي از ليگبرخ
هاي خيرخواهانه نها را در فعاليتآه بازيكنان، جمعي با اتحادي

هاي دهند تا بتوانند از طريق ورزشكاران برنامهشركت مي
سازي كنند مانند ليگ ملي مسئوليت اجتماعي خود را پياده



 ١٠٥  نور اميدانشگاه پ يبدن تياداره كل ترب ياجتماع تيتوسعه مسئول يالگو يطراح: و همكار مهدي گودرزي  

 

جوامع محلي تمركز  ل اجتماعي درئمسا ) برNLFفوتبال (
لي ئها در وبسايت خود در مساي و دو نفر از اعضاي تيمس دارد.

محيط زيست  برنامه كنند.موزش فعاليت ميآلودگي و آمانند 
) نيز با تدوين يك استراتژي ورزشي و UNEPسازمان ملل (

كند كه به ها را درگير در ورزش ميسازمان محيطي كه مردم و
اجتماعي ازطريق ورزش متمركز شده است.  تسهيل تغيير

UNEP  له ارتقاي غازكرده است. از جمآابتكارات اجتماعي را
اگاهي محيط زيست در ورزش، محصوالت ورزشي سازگار با 

تواپفر، ( ستيزامكانات ورزشي سازگار با محيط  محيط زيست و
ترين عناصر فلسفه اجتماعي از جمله مهم تيمسئول ).٢٠٠٣

نحوي كه اهميت  به ها شناخته شده است.وجودي سازمان
نظريه هدايت  ها در چارچوبن توسط سازمانآدادن به رعايت 

همراه دارد اجتماعي نه تنها احتمال ارتقاي تعهد سازماني را به
براي مشروعيت  نفعان خارج از سازمان رابلكه رضايت ذي

  ).١٣٨٩مرتضوي، كند (بخشيدن به سازمان تقويت مي

 دليلبه ي،ارش اجتماعزها  و گسازمان ياجتماع يتمسئول 
جامعه و  بر هاشركت يراتدربارة تأث ياجتماع يآگاه يشافزا
شده است.  يلتبد ي حياتيها به امرشركت يبرا يست،ز يطمح
ها از شركت يتعداد روزافزون يت اجتماعي،دست آوردن مقبولبه

شركت  ياجتماع يتمسئول ياجرا گزارش را در اقدام به
 مسئوليت). ٢٠١٧، ١آمران و همكاران(كرده است يك تحر

 سهامداران، كاركنان، در اييبسز تأثير هاشركت اجتماعي

 توجه با و گذاردمي  ...و محصوالت كيفيت مشتريان، جامعه،

 و شركت براي گوناگوني پيامدهاي عوامل، اين از هريك به
 ميان، اين )٢٠٠٩ ،٢كاسپرژيك(داشت  خواهد همراه به جامعه

 از يكي مشتريان، منظر از هاشركت اجتماعي مسئوليت عملكرد

  .است بحث مورد موضوعات جديدترين و ترينمهم
متولي اصلي ورزش نور دانشگاه پيام يبدن تياداره كل ترب

شود و از محسوب مينور در سراسر كشور مراكز مجري پيامدر 
مستقيم و غيرمستقيم بايد به طيف وسـيعي  طـورآنجـا كـه بـه

زيـادي وظايف ، دهي نمايدخدمات دانشجويان اين دانشگاهاز 
از جمله گسـترش تحرك و فعاليت به جامعه دانشجويي  نسبت

حوصلگي و كاهش بي بدني، كاهش اضطراب، تنهايي،
بهبـود  طوركليبهو نور دانشجويان پيام اختالالت فكري
دارد بـر عهدة دانشجويان را  روحي و جسمي وضعيت سالمتي

كه در واقع، اين وظايف بيشتر ايفاي نقش در مسئوليت 
از طرف ديگر،  شود.نور را موجب ميشگاه پياماجتماعي دان

                                                                   
1  - Amran et al 
2 -Casperzhick 

اجتماعي نيازمند توجه به نسل آينده است و با توجه  تيمسئول
هاي پرورش ترين سازمانها يكي از مهمبه اينكه دانشگاه

هاي آينده هستند، اين مسئله براي اداره كل تربيت دهنده نسل
كشور را  نور كه بخش عظيمي از دانشجويانبدني دانشگاه پيام

تواند از اهميت دوچنداني تحت پوشش خود قرار داده است مي
برخوردار باشد. لذا با توجه به گستردگي و عظمت جامعه هدف 

 در راستاي توسعه ضرورت دارد كه اداره كل تربيت بدني
بر  ثرؤنور به شناسايي عوامل م پيام دانشگاه اجتماعي مسئوليت

د ميزان عملكرد به مسئوليت بدين وسيله بتوان آن بپردازد تا
 اجتماعي را در اين اداره كل بهبود بخشد.

عي با توجه به موارد ذكر شده و اهميت مسئوليت اجتما
 ش بهورزشي و غير ورزشي اين پژوه يهابراي تمامي سازمان

 رب رثؤم ال اساسي بود كه عواملؤدنبال پاسخگويي به اين س
 پيام دانشگاه ت بدنياداره كل تربي اجتماعي مسئوليت توسعه

ت سئوليالگوي توسعه م ثر وؤبندي عوامل ملويتونور كدامند و ا
  ست؟ه انور چگوناجتماعي اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام

  
  شناسي پژوهشروش
آوري اطالعات از نوع به لحاظ جمع تحقيق حاضر روش

- تبه لحاظ هدف يا جهو هاي آميخته (كيفي و كمي) پژوهش
ر ده كگيري كلي از نوع تحقيقات پژوهشي كاربردي بوده است 

به ز مصاحاابتدا در بخش كيفي با استفاده پژوهش اجراي  فرايند
ثر ؤهاي مد نظر خبرگان، عوامل مها و گويهلفهؤعمقي طبق م

 شگاهمسئوليت اجتماعي اداره كل تربيت بدني دان بر توسعه
ين تحقيق تدو نامهپرسشها، و براساس آن شناسايي شد نورپيام

يد أيهاي احتمالي و همچنين تشد سپس تغييرات و ويرايش
و  نامه توسط استاد راهنماروايي صوري و محتوايي پرسش

ك ورزشي انجام و روايي سازه آن با كممتخصصان مديريت
 .يد قرار گرفتأييدي مورد تأيتحليل عاملي اكتشافي و ت

 ،يامطالعات كتابخانه قيتحق يهاداده يورآمنبع گرد
ت طالعاانامه براي گردآوري از مصاحبه و پرسش ي بود ودانيم

 تيارر اخمنظور بررسي روايي ابزار تحقيق داستفاده شد كه به
شته گذانفر از متخصصان مديريت ورزشي  ١٠استاد راهنما و 

ن مچني. هييد قرار گرفتأو پس از اعمال نظرات آنها مورد ت شد
 ٣٠ وليهرسي پايايي ابزار تحقيق، در يك نمونه امنظور بربه

به  ٩٦/٠نامه نفري، ضريب آزمون آلفاي كرونباخ براي پرسش
 دست آمد.

در اين پژوهش از تحليل عاملي اكتشافي براي تعيين و  
ثر بر ارتقا مسئوليت اجتماعي اداره تربيت ؤشناسايي عوامل م
كه واريانس مشترك از آنجا  نور استفاده شد.بدني دانشگاه پيام 
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گزارش شده است. بنابراين تمامي  ٠/٥ها بيشتر از همه گويه
هاي بر مبناي يافته ها) در تحليل باقي ماندند.متغيرها (گويه

عامل  ٥گويه و  ٢٢حاصل از تحليل عاملي اكتشافي و استخراج 
هاي االت متناظر با عاملؤنامه تحت بررسي، سدر پرسش

   اشد.بمستخرج بدين شرح مي

 بعد ذي نفعان

 بعد اجتماعي

 زيستتوجه به محيط

 بعد اقتصادي

 بعد داوطلبانه

ن در بخش كيفي، شامل مديرا تحقيق اين ماريآ جامعه 
ي رزشقبلي و كنوني اداره كل و اعضاي علمي گروه مديريت و

 يهاخشهاي ورزشي و بنور كه سابقه مديريت در سازمانپيام
ه مي نيز كليبودند. همچنين در بخش كاند نور را داشتهپيام

 ان وشناسنور و كاربدني دانشگاه پيامت علمي تربيتأاعضاي هي
ه شور بنور كهاي پيامبدني دانشگاهمديران اداره كل تربيت

ه صورت نفر ب ١١٥عنوان جامعه در نظر گرفته شدند كه تعداد 
 رايبكل شمار به عنوان نمونه انتخاب شد. در اين پژوهش، 

 عميمراي تها و در كل، بها، آزمون فرضيهتجزيه و تحليل داده
تك  t نف،نتايج از نمونه به جامعة آماري، از كلموگروف اسمير

اي، فريدمن، مدلسازي معادالت ساختازي و از نرم نمونه
  استفاده شد.  Spssو   PLS Smartافزارهاي 

  
  پژوهشهاي يافته

هاي تحقيق براساس هفراواني و درصد فراواني نمونتوزيع 
رصد د ٥٥,٧درصد از نمونه زن و  ٤٤,٣دهد، جنسيت نشان مي

ز درصد ا ٤٣دهد، نشان مي(سال)  براساس سن ،مرد بودند
سال  ٣٠زير درصد  ٤٧بودند در حالي كه  سال ٥٠تا  ٤١نمونه 
 دارايدرصد  ٢/٣١ دهدنشان مي تحصيالتبراساس  ،بودند

ك درصد داراي مدر ٥/٥٦در حالي كه  بودند مدرك ليسانس
درصد داراي مدرك دكتري بودند و  ٣/١٢فوق ليسانس و 

 ٧/٨١ رشته تحصيلي دهدنشان مي يليبراساس رشته تحص
  ها بودند.رشته ريدرصد سا ٣/١٨و  يدرصد از نمونه علوم ورزش

في براي تعيين و در اين پژوهش از تحليل عاملي اكتشا
- وليت اجتماعي اداره تربيتئارتقا مس ثر برؤشناسايي عوامل م

نور استفاده شد. به همين دليل پيش از انجام بدني دانشگاه پيام
از  منظور اطمينان از كافي بودن تعداد نمونهتحليل عاملي، به

) و براي تعيين KMO( ٣اولكين - يِرمِي - معيار كايرز

                                                                   
3. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 

  استفاده شد. ٤ها) از آزمون بارتلتهمبستگي بين متغيرها (گويه
  

 KMOنتايج آزمون بارتلت و  .١جدول 

  مقدار    
 مي ير و اوكلين –كايرز مقدار 

  (كفايت حجم نمونه)
٧٠٩/٠  

آزمون كرويت 
  بارتلت

مقدار كاي 
  )٢χاسكوآر (

١١/٩٨٤  

  ٢٠٩٦  درجه آزادي
  ٠١/٠  سطح معناداري

  
ه دست آمدبه KMOمقدار  ١هاي جدول با توجه به يافته

د تعداكه . اين مقدار بيانگر اين موضوع است است ٧٠٩/٠
جام كند و انمنظور تحليل عاملي كفايت ميهاي تحقيق بهنمونه

پذير بوده و هاي مورد نظر امكانتحليل عاملي براي داده
 اد.هاي پنهان تقليل دها را به يك سري عاملتوان دادهمي

شان ) ن٢χ=١١/٩٨٤، Sig=٠١/٠همچنين نتايج آزمون بارتلت (
مه رو ادانها همبستگي بااليي وجود دارد، ازايدهند بين گويهمي

امه اد و استفاده از ساير مراحل تحليل عاملي جايز است. در
ار ا مقدها به تفكيك بدست آمده از تحليل عاملي مؤلفهنتايج به

  دست آمده براي هر عامل ارائه شده است.بارعاملي به
 

ميزان  برآورد اوليه )٢ات (جدول با توجه به جدول اشتراك
 ١با  ابراشتراك هر متغير نشان داد كه مقادير تمامي آنها بر

ه نشان دهند ٢است. ستون واريانس عامل مشترك در جدول 
 وردمقداري از واريانس هر متغير است كه مجموعه عوامل م

) نزديكتر ١( اند آن را تبيين كنند. هر چه مقادير بهنظر توانسته
ه كارد ن دآد بهتر است و مقادير كوچكتر هر متغير نشان از باشن

 حليلي تمتغير (گويه يا سؤال) مورد نظر به اندازه كافي برا
 ود.شعاملي مناسب نبوده و بنابراين بايد از تحليل خارج 

اند تهوانسها نتبنابراين اعتقاد صاحبنظران متغيرهايي را كه عامل
يل يين كنند تعدتغييرات آنها را تع درصد) از ٥٠(يا  ٥/٠باالتر از 

امه اد شوند. همانطور كه درو يا از مجموعه متغيرها حذف مي
 ٥/٠ها بيشتر از مشاهده خواهد شد واريانس مشترك همه گويه

 حليلها) در تگزارش شده است. بنابراين تمامي متغيرها (گويه
  باقي خواهند ماند.

يانس و درصد مقادير ارزش ويژه، درصد وار ٣در جدول 
ها توسط هر عامل واريانس تجمعي تبيين شده از مجموعه داده

هايي انتخاب گزارش شده است. براساس معيار كيزر، تنها عامل

                                                                   
4. Bartlett’ Test of Sphericity 
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ها شوند كه مقدار ويژه آنها باالتر از يك باشد و ساير عاملمي
شوند و ها حذف ميبا مقادير كمتر از يك نيز از مجموع عامل

 ٢٢دهد كه هند شد. بنابراين نتايج نشان ميدر نظر گرفته نخوا

توان از عامل بوده و مي ٥گويه در تحقيق حاضر قابل تقليل به 
ها با گويه، ساختار جديدي براساس عامل ٢٢تركيب اين 

  ها را تحليل كرد.تركيب جديد طراحي و براساس آن داده
  

  هاي تحقيق (جدول اشتراكات)مقادير ابتدايي تحليل مؤلفه .٢ جدول

شماره 
  گويه  گويه

برآورد اوليه 
ميزان اشتراك هر 

  متغير

واريانس 
  عامل مشترك

 ٠,٨٧٦ ١  هاي اجراييتالش براي توليد زباله كمتر در برنامه 
  ٠,٨٥٩ ١  تزيس توجه به استفاده از اجناس قابل بازيافت و داراي استاندارد محيط 
  ٠,٧٥٥ ١  زنندهايي كه آسيب كمتري به محيط زيست ميتوجه بيشتر به رشته  
  ٠,٨١٩ ١  صرف بخشي از درآمد براي كمك به سالمت محيط زيست  
  ٠,٨٤٨ ١  هاي حمايت از محيط زيست در هنگام برگزاري مسابقاته پروتكلئارا  
  ٠,٧٧١ ١  ايجاد رابطه مناسب با جامعه هدف  
  ٠,٧١٨ ١  هاي خيرخواهانه اجتماعيشركت در برنامهتالش براي   
  ٠,٧٠٣ ١  هاي مناسبتي مانند جشن نيكوكاري و ...شركت فعاالنه در برنامه 
  ٠,٧٢٢ ١  ايفاي نقش مناسب در هنگام بروز حوادث اجتماعي  
  ٠,٨٤٧ ١  درآمدزايي مناسب در هنگام برگزاري مسابقات  
  ٠,٨٢٥ ١  منابع ماليرويه به حداقل رساندن مصرف بي  
  ٠,٧٩٧ ١  هايي و اثربخشي در هنگام برگزاري برنامهآتالش براي افزايش كار  
  ٠,٨٨٤ ١  ها با حداقل مصرف منابع سازمانبرگزاري برنامه  
  ٠,٨٢٤ ١  هانفعان و مشتريان در برگزاري برنامهتوجه به رضايت ذي  
  ٠,٨٧٠ ١  يهاي ورزشبرنامه توجه به ميزان آمادگي تمامي افراد براي شركت در  
  ٠,٨٤٣ ١  رزشيوهاي توجه به عالقه و ساليق كليه دانشجويان براي شركت در برنامه  

در  نسيتيهاي جنسيتي دانشجويان و تالش براي رعايت عدالت جتوجه به تفاوت  
  ٠,٧١٨ ١  هاي ورزشيبرگزاري برنامه

  ٠,٨٧٣ ١  هاي داوطلبيايجاد گروه  
  ٠,٨٩١ ١  وليت ادارهئهاي داوطلبانه خارج از مسبرگزاري برنامه  
  ٠,٨٦٢ ١  هاي مناسبكمك به ساير اركان دانشگاه در زمان  

ع ه منافجه بفعاليت براساس اهداف كلي و راهبردهاي تعيين شده دانشگاه ضمن تو  
  ٠,٨٣٦ ١  جامعه

  ٠,٨٩٢ ١  وليت قانونيئكمك به ورزشكاران در حد توان و گاهي بيش از مس  
 

  هاي تحقيقمقادير ويژه و واريانس عامل. ٣جدول 

 اجزاء
 مجموع مجذورات بارهاي عاملي استخراج شده مقادير ويژه اوليه

 درصد واريانس كل
درصد واريانس 

 تجمعي
 درصد واريانس كل

درصد واريانس 
 تجمعي

1 21.231 11.231 21.231 21.231 11.231 21.231 

2 15.694 10.694 36.925 15.694 10.694 36.925 

3 12.711 8.711 49.636 12.711 8.711 49.636 

4 7.909 2.909 57.545 7.909 2.909 57.545 

5 3.305 1.305 60.85 3.305 1.305 60.85 

  
ها در بين عامل، براساس بار بندي گويهاكنون براي دسته

عاملي آنها بايد از نتايج ماتريس عوامل چرخش يافته استفاده شود. 
قابل  ٥/٠با توجه به نظر محققان بارهاي عاملي با مقادير باالتر 

). در اين جدول محقق ١٣٨٨پور، قبول هستند (صفري و حبيب
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نها با بندي آها به دستهتك گويهبراساس بزرگترين بارعاملي تك
توجه به ميزان همبستگي با يكديگر پرداخته است. البته اين نكته 

ها نيز حائز اهميت بوده كه ممكن است يك يا برخي از گويه
امل نداشته وهيچگونه بار عاملي معناداري روي هيچكدام از ع

  شوند. ها از مدل و در نتيجه تحليل حذف ميباشند كه اين گويه
و  صل از تحليل عاملي اكتشافيهاي حابر مبناي يافته

اظر االت متنؤنامه تحت بررسي، سعامل در پرسش ٥استخراج 
    :باشدهاي مستخرج بدين شرح ميبا عامل
  نفعان ذي بعد
  اجتماعي بعد

  زيستمحيط به توجه
  اقتصادي بعد
  داوطلبانه بعد
ليت ئوثر بر ارتقا مسؤعوامل مبندي منظور اولويتبه

هاي از نظر نمونهنور بدني دانشگاه پيام اجتماعي اداره تربيت
بندي فريدمن استفاده شد. با توجه به تحقيق از آزمون رتبه

وليت اجتماعي اداره تربيت ئثر بر ارتقا مسؤعوامل منتايج  بين 
داري مشاهده شد. باالترين اولويت معنينور بدني دانشگاه پيام
  بود.» اجتماعي بعد«اولويت مربوط به 

  

  ماتريس عوامل چرخش يافته .٤جدول 

 بعد اجتماعي  بعد ذي نفعان
توجه به 

  هاگويه  بعد داوطلبانه  بعد اقتصادي  زيستمحيط

١  ٢  ٣  ٤  ٥   
    ٠,٤٣٣    Q1 

    ٠,٥٠٦      Q2  

    ٠,٤٤٠      Q3  

    ٠,٤٢٩      Q4  

    ٠,٥٩٣      Q5  

  ٠,٤٨٤        Q6  

  ٠,٧٧٥        Q7  

  ٠,٤٠٢        Q8  

  ٠,٥٩٩        Q9  

      ٠,٦٢٤    Q10  

      ٠,٧٥١    Q11  

      ٠,٧٢٩    Q12  

      ٠,٥٤١    Q13  

٠,٤٦٧          Q14  

٠,٦٤٩          Q15  

٠,٥٢١          Q16  

٠,٦٨٥          Q17  

        ٠,٥٨٩  Q18  

        ٠,٦١٦  Q19  

        ٠,٥٢٩  Q20  

        ٠,٥١٧  Q21  

        ٠,٧٩٩  Q22  
  

  وليت اجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نورئارتقا مسثر بر ؤعوامل مبندي رتبه .٥جدول 

  داريسطح معني  خي دو  ميانگين رتبه  گويه  رتبه
 ٠١/٠ ٢٦,١٨  ٤,١٣  بعد اجتماعي  ١
  ٣,٧٥  بعد داوطلبانه  ٢
  ٣,٦٢  بعد محيط زيستي  ٣
  ٢,٩٠  بعد ذي نفعان  ٤
  ٢,٧١  بعد اقتصادي  ٥
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ثر بر ارتقا ؤفرضيه صفر: الگوي ساختاري عوامل م
ش براز از نورمسئوليت اجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيام

  مناسبي برخوردار نيست. 
ثر بر ارتقا ؤمبراساس عوامل ده گانه شناسايي شده 

، مدل نوروليت اجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيامئمس
اجتماعي اداره تربيت بدني  وليتئثر بر ارتقا مسؤعوامل م

  با توجه به اين عوامل طراحي خواهد شد.نور دانشگاه پيام
  

  
  نوروليت اجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيامئثر بر ارتقا مسؤعوامل ممسيرهاي مدل  .٦جدول 

اداره تربيت بدني وليت اجتماعي ئثر بر ارتقا مسؤعوامل ممسيرهاي مدل 
  نوردانشگاه پيام

ضرايب 
رگرسيوني 
  استاندارد

مقدار 
T 

P 
value 

  ٠٠١/٠  ١٤,٣٥٥  ٣٠٥/٠ وريت بدني دانشگاه پيام نوليت اجتماعي اداره تربئارتقا مس ˂---بعد اجتماعي  

  ٠٠١/٠  ١٠,٣١٢  ١٢٨/٠  وربدني دانشگاه پيام ن وليت اجتماعي اداره تربيتئارتقا مس ˂---بعد اقتصادي 

  ٠٠١/٠  ٣٧٧/٩ ١٨٧/٠  ورنيت بدني دانشگاه پيام وليت اجتماعي اداره تربئارتقا مس ˂---بعد ذي نفعان 

  ٠٠١/٠  ٨٣٧/١٤  ٢٧٧/٠  وربدني دانشگاه پيام ن وليت اجتماعي اداره تربيتئارتقا مس ˂---بعد داوطلبي 

  ٠٠١/٠  ١٣,٩١٤  ٢٧٩/٠  نور دانشگاه پيامتربيت بدني  وليت اجتماعي ادارهئارتقا مس ˂---بعد محيط زيستي 

  

 

  ليدر حالت بار عام وليت اجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نورئثر بر ارتقا مسمؤعوامل مدل  .١شكل 
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  در حالت تي وليت اجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نورئثر بر ارتقا مسؤعوامل ممدل  .٢شكل

  
گونه كه نشان داده شد، نتايج حاكي از اين است كه همان

وليت اجتماعي اداره تربيت بدني ئثر بر ارتقا مسؤعوامل مهمه 
و بار عاملي قابل  Tشناسايي شده از مقدار  دانشگاه پيام نور

وليت ئثر بر ارتقا مسؤعوامل مقبول و مثبتي برخوردارند و 
شوند. محسوب مي عي اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نوراجتما

هاي نيكويي برازش مدل ارائه شده است كه در ادامه شاخص
توان گفت آيا مدل از برازش قابل قبولي براساس آنها مي

هاي باشد يا خير. قبل از اينكه مقادير شاخصبرخوردار مي
مقادير  هاي معرفي وبرازش مدل ارائه شود ابتدا اين شاخص

  شود.قابل قبول براي هر شاخص بيان مي
  

  ها و مقادير قابل قبول براي هر شاخصمعرفي شاخص .٧دول ج

  برازش قابل قبول  هاي برازششاخص  هاي برازندگي مدل مفهوميشاخص
Chi-Square (كاي دو) كاي اسكوآر  - 

Degrees of Freedom (df)  آزاديدرجه  -  
χ2/df ٣تا  ١مقدار بين   نسبت كاي اسكوآر به درجه آزادي  

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

 ٠٨/٠كمتر از   ريشه دوم ميانگين خطاي برآورد

Comparative of Fit Index (CFI) ٩/٠بيشتر از   شاخص برازش تطبيقي  
Normed of Fit Index (NFI)  ٩/٠بيشتر از  هنجار شدهشاخص برازش  

Incremental of Fit Index (IFI) ٩/٠بيشتر از   شاخص برازش افزايشي 
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  نشگاه پيام نوروليت اجتماعي اداره تربيت بدني دائثر بر ارتقا مسؤعوامل مهاي برازش مدل شاخص .٨جدول 

  تفسير  هامقادير شاخص  هاي برازششاخص
 - ٢٣/٧١٣  كاي اسكوآر (كاي دو)

 -  ٤٥٠  درجه آزادي

  مطلوب  ٩١٦/١  )χ2/dfنسبت كاي اسكوآر به درجه آزادي (
 مطلوب ٠٧١/٠  )RMSEAريشه دوم ميانگين خطاي برآورد (

 مطلوب  ٩١١/٠  )CFIشاخص برازش تطبيقي (

  مطلوب  ٩٢٥/٠ )NFIشاخص برازش هنجار شده (
  مطلوب ٩١٩/٠  )IFIشاخص برازش افزايشي (

  
 هاي برازش مدل از مقداربراساس نتايج موجود، شاخص

د قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقيق تأيي
 شود. مقدار ريشه ميانگين مربعات خطاي برآوردمي

)RMSEA و  ٠٧١/٠) با مقدارCFI  هستند ٩١١/٠با مقدار.  
  
  يريگ جهينت و بحث

وليت ئثر بر ارتقا مسؤعوامل مشناسايي ، حقيقهدف از اين ت
بندي ، اولويتاجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نور

وليت اجتماعي اداره تربيت بدني ئثر بر ارتقا مسؤعوامل م
و در نهايت طراحي و تدوين الگوي ساختاري  دانشگاه پيام نور

عوامل موثر بر ارتقا مسئوليت اجتماعي اداره تربيت بدني 
نتايج تحليل عاملي اكتشافي مربوط به بود  دانشگاه پيام نور

دست آمده قابل لفه بهؤم ٢٢فرضيه اول تحقيق نشان داد كه 
بعد بعد (عامل) شامل بعد ذينفعان، بعد اجتماعي،  ٥تقليل به 

. توجه به محيط زيست، بعد اقتصادي و بعد داوطلبانه است
نيازي تبار و همكاران دست آمده با نتيجه تحقيقات نتيجه به

)، افروزه و ١٣٩٧)، قرباني و همكاران (١٣٩٧)، شعباني (١٣٩٨(
)، اسچوري و ٢٠١٦)، هان و همكاران (١٣٩٣همكاران (
زارش ساالنه )، گ٢٠١٣)، جوان و پارمينو (٢٠١٤همكاران (
) و گزارش دپارتمان مسئوليت اجتماعي ٢٠١٣بارسلون (

) همسو بود. اين محققان و ٢٠١٤كنفدراسيون فوتبال آسيا (
ها نيز در تحقيقات خود به ابعاد مختلفي از مسئوليت گزارش

هاي ورزشي و غير ورزشي اشاره نمودند و اجتماعي در سازمان
- در سراسر دنيا به روش هاي ورزشياند كه سازماننشان داده

هاي اجتماعي خود را كنند كه مسئوليتهاي مختلفي تالش مي
به انجام برسانند و نقشي سازنده در جامعه خود ايفا كنند. 

هاي حاصل از داشتن همانطور كه پيشتر نيز بيان شد، ارزش
تواند شامل ديدگاه مسئوليت اجتماعي در يك سازمان مي

 صنعت ي،رهبر اد به نفس مشتري،اعتم شيافزا شهرت بهتر،

اجتماعي در  تيمسئولدر واقع،  باشد.تر ممتاز وكاركنان بهتر
هاي ورزشي به عنوان يك استراتژي شركتي ورزش و سازمان

 كند.ها را به خود جلب ميآيد كه توجه رسانهشمار ميمحكم به
اجتماعي نيازمند توجه به نسل آينده  تيمسئولاز طرف ديگر، 

- ترين سازمانها يكي از مهماست و با توجه به اينكه دانشگاه

هاي آينده هستند، اين مسئله براي هاي پرورش دهنده نسل
تواند از اهميت دوچنداني برخوردار باشد. همچنين، آنها مي
كه  كساني يعني مديران سازماني، اجتماعي مسئوليت براساس

 مطمئن بايد كنند،مي هدايت را سازمان رفتار شانماتتصمي

يابد. بنابراين،  تعميم سازمان كل در آنها اخالقي باشند چارچوب
تصميمات مديران اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور 

اي باشد كه مسئوليت اجتماعي آنان را مد نظر گونهبايستي به
ارشد  بسياري از مديرانقرار دهد. اين درحالي است كه شايد 

ثر بر مسئوليت اجتماعي ؤاين اداره نسبت به عوامل م
سازمانشان از نقطه نظر مشترك و دقيقي برخوردار نبوده و هر 
يك بنا بر تجربه و ادراك خود از مسئوليت اجتماعي عمل 
نموده باشند. بر اين اساس و به منظور شناسايي دقيق عوامل و 

اجتماعي اداره كل تربيت بدني دانشگاه ثر بر مسئوليت ؤابعاد م
رو انجام گرفت و نتايج نشان داد كه ِپيام نور، تحقيق پيش

منظور ارتقاي وضعيت عملكرد خود مديران اين اداره بايستي به
عد ذينفعان، بُعد در راستاي مسئوليت اجتماعي اداره، پنج بُ 

 عدعد اقتصادي و بُ عد توجه به محيط زيست، بُاجتماعي، بُ 
داوطلبانه را مد نظر قرار دهند. در توضيح ابعاد ياد شده، بايد 

نفعان اداره كل تربيت بدني دانشگاه را در توجه داشت كه ذي
دهند و لذا اصل كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه تشكيل مي

اي توجه شود و ضرورت دارد به اين افراد به نحو شايسته
ي نيازها و عاليق آنان تدوين هاي اداره در راستاي ارضابرنامه

هاي اداره كل تربيت بدني و اجرا گردد. از طرف ديگر، برنامه
اي باشند كه مصلحت اجتماعي و گونهدانشگاه پيام نور بايد به



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ١١٢

اي كه بتواند گونهرفاه عمومي را نيز در پي داشته باشند، به
ها و هنجارهاي اجتماعي موجود را تحت پوشش قرار داده ارزش

و زمينه ارتقاي رفاه اجتماعي در جوامع محلي را نيز فراهم 
اي گونهها بهنمايد. همچنين، ضرورت دارد كه تمامي برنامه

تدوين و اجرا شوند كه كمترين مشكالت محيط زيستي را 
ايجاد نموده و حتي به ارتقاي وضعيت محيط زيست ياري 

س مراكز سيأتوان به مواردي همچون ترسانند. بدين منظور مي
ورزشي سبز و يا درختكاري در اطراف اماكن ورزشي دانشگاه و 

هاي عالوه، بايد توجه داشت كه تمامي برنامهه... اشاره نمود. ب
هايي هستند و بايد در اداره تربيت بدني مستلزم صرف هزينه

ها به نحو مطلوبي برقرار باشد كه اين مورد، مديريت هزينه
سالمت محيط زيست و ساير بخشي از آن صرف كمك به 

هاي خيرخواهانه گردد. در نهايت، مديران اداره كل تربيت برنامه
بدني دانشگاه پيام نور بايد با توجه ويژه به داوطلبان، زمينه 
فعاليت هرچه بيشتر آنان در امور مربوط به خود را فراهم نمايند 

در  تا از اين طريق، عالوه بر ارتقاي ميزان مشاركت دانشجويان
ها و حتي هاي مختلف اين اداره، زمينه كاهش هزينهفعاليت

هايي همچون توجه به بهبود مسئوليت اجتماعي خود در بخش
هاي مختلف خيرخواهانه را نيز فراهم محيط زيست و فعاليت

رسد كه مديران اداره كل نمايند. به اين ترتيب، به نظر مي
با استفاده از ابعاد توانند تربيت بدني دانشگاه پيام نور مي

شناسايي شده در اين تحقيق، ديد كاملتري نسبت به ابعاد 
مسئوليت اجتماعي اين اداره داشته و در برنامه و تصيمات خود 

  به طور اثربخش تر و كاراتري عمل نمايند. 
با توجه به نتيجه آزمون فريدمن مربوط به سوال دوم 

اجتماعي اداره تربيت وليت ئعوامل موثر بر ارتقا مستحقيق، بين 
طوري هداري وجود دارد؛ باولويت معنيبدني دانشگاه پيام نور 

- نتيجه بهبود. » اجتماعي عدبُ «كه باالترين اولويت مربوط به 

)، ١٣٩٨نيازي تبار و همكاران (دست آمده با نتيجه تحقيقات 
همسو بود. نيازي  ،)١٣٩٧) و قرباني و همكاران (١٣٩٧شعباني (
- نيز اولين مسئوليت اجتماعي سازمان ،)١٣٩٨كاران (تبار و هم

هاي فوتبالي را توسعه فرهنگي و اجتماعي بيان نمودند. شعباني 
اثربخش  ي،اخالق يكدهانيز به اين نتيجه رسيد كه  ،)١٣٩٧(

 يهادغدغه نيترمهم، از مردم شيبودن ارتباط و رفاه و آسا
هستند. همچنين، قرباني و همكاران  كشور يورزش يهاسازمان

در  ياجتماع تيمسئول رشيدر روند پذدريافتند كه  ،)١٣٩٧(
اخالق  تي، مؤلفه رعاهاي ورزشي كشورسازمان كاركنان انيم

 تيدر اولو ياقتصاد يازهاياول و مؤلفه ن تيوكار در اولوكسب
توان بيان دست آمده ميدارند. در رابطه با نتيجه به يجاآخر 

اشت كه در اغلب مواردي كه بيش از دو متغير يا عامل بر د
گذارند، طبيعي است كه از وزن و اهميت ثير ميأموضوعي ت

هاي مختلفي برخوردار يكساني برخوردار نباشند، بلكه از اولويت
يد شده است أيدست آمده نيز همين موضوع تباشند. در نتيجه به

بر ارتقاي مسئوليت ثر ؤدهد كه ابعاد پنجگانه مو نشان مي
هاي اجتماعي اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور از اولويت

عد عد اجتماعي، بُ طوري كه به ترتيب بُمتفاوتي برخوردارند، به
عد اقتصادي از عد ذي نفعان و بُ عد محيط زيستي، بُ داوطلبانه، بُ

اهميت برخوردارند. درتفسير اين موضوع الزم است كه در ابتدا 
يت و رسالت اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور را مد ماه

نظر قرار داد چرا كه اين اداره به نوعي سازماني غيرانتفاعي 
شود و رسالت آن در راستاي رسالت دانشگاه و در محسوب مي

شود. در واقع، يكي از اصل خدمت به اجتماع محسوب مي
شگاه پيام نور هاي اداره كل تربيت بدني دانوظايف و مسئوليت

به عنوان بخشي از دانشگاه پيام نور، در درجه اول ارائه خدمات 
ها و هنجارهاي جاري جامعه است. اجتماعي در راستاي ارزش

زمان  در كه رودمي انتظار اين هاسازمان از پيش، از بيش امروز
 داشته نظر مد ارزشي را و اخالقي اصول خود، هاييريگتصميم

 اخالقي و اقتصادي امور بين تعادلي كه كنند همواره تالش و

 شكل به را خود اخالقيات بشري، مختلف سازند. جوامع برقرار

 در مذهبي اعتقادات و رسوم و آداب و مقررات، سنن يا قانون

 مشكالت رو، اين از كنند.مي جامعه حك افراد تك تك وجدان

 كه آيدمي وجود به يك سازمان براي زماني اخالقي مسائل و

 اخالقي انحراف امور درخصوص جامعه نظرات از عمل، در

 برخوردار بيشتري اهميت از ما كشور در موضوع، اين بورزد.

 حاكميت اجتماعي، هايارزش و اخالقي اصول است؛ چراكه

 رعايت عدم به نسبت مردم كه نحوي به مردم دارد، بر خاصي

بدني دارند؛ بنابراين اداره كل تربيت  خاص حساسيت آنها
دانشگاه پيام نور نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و در راستاي ارائه 

 كه است ها بايد گام بردارد. بديهيخدمات منطبق بر اين ارزش

 رعايت عدم از خود طور كلي دانشگاه پيام نور،اين اداره و به

 چراكه شود؛مي متنفر اجتماعي هايو ارزش اخالقي موازين

 وارد دانشگاه لطمه آبروي و به شهرت ها،ارزش به وجهيتبي

 كاركنان حتي و دانشگاه، دانشجويان كه ودشمي باعث و كرده

 هايارزش به پايبندي بدهد. از طرف ديگر، اگر دست از را خود

 و نشود اين اداره رعايت مديران و مسئوالن جانب از انساني
 و منافع صنفي و شخصي ايمان الشعاع تحت انساني هايارزش

را  هاارزش جاي ها،ناهنجاري و هاارزش ضد گيرد، قرار گروهي
 ايجاد رو، اين از شوند.يم متزلزل هاميزان و معيارها و گيرندمي

 تمام و هاسازمان و افراد همه كه است ميسر زماني جامعه سالم،

 نظر وحدت با و نهند يكديگر دست در دست نهادهاي اجتماعي

 كلكم و راع كلكم«كه  نكته اين و احساس هدف وحدت و

 ياتقو و كرامت قداست، طهارت، نهال از همواره »مسئول
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كنند. بر اين اساس، اداره كل تربيت  پاسداري خود اجتماعي
هايي ها و فعاليتتواند با انجام برنامهبدني دانشگاه پيام نور مي

ايجاد رابطه مناسب با جامعه هدف، تالش براي همچون 
هاي خيرخواهانه اجتماعي، شركت فعاالنه در برنامهشركت در 

هاي مناسبتي مانند جشن نيكوكاري و ... و ايفاي نقش برنامه
مناسب در هنگام بروز حوادث اجتماعي، بخشي از مسئوليت 

عد عالوه بر بَ اجتماعي خود را به نحو مطلوب اجرا نمايد. 
ثر بر ؤابعاد م عد داوطلبانه نيز به عنوان يكي ديگر ازاجتماعي، بُ

ارتقاي مسئوليت اجتماعي اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام 
نور شناسايي شد و در درجه دوم اهميت قرار گرفت. در تفسير 

هاي داراي اين نتيجه بايد بيان كرد كه امروزه اغلب سازمان
هاي خود را به وسيله مسئوليت اجتماعي، بخشي از فعاليت

سانند، چرا كه با اين كار، عالوه بر رداوطلبان به انجام مي
ارتقاي مسئوليت اجتماعي افراد داوطلب، ميزان كارايي و 

يابد. حال بايد توجه هاي آنان نيز ارتقا مياثربخشي فعاليت
هاي عنوان ركن اصلي داوطلبان فعاليتداشت كه دانشجويان به

بي و هاي داوطلتوانند با ايجاد گروهورزشي دانشگاه پيام نور مي
هاي داوطلبانه خارج از مسئوليت اداره تربيت برگزاري برنامه

هاي مناسب بدني، زمينه كمك به ساير اركان دانشگاه در زمان
فعاليت براساس اهداف كلي و راهبردهاي را فراهم نموده و با 

تعيين شده دانشگاه، ضمن توجه به منافع جامعه، در ايفاي نقش 
  ثير بسزايي داشته باشند.أيز تمسئوليت اجتماعي دانشگاه ن

وليت اجتماعي اداره كل تربيت بدني دانشگاه ئديگر بعد مس
را كه در درجه سوم اهميت قرار گرفت، بعد توجه به محيط 

 آغاز بادهد. در اين زمينه بايد بيان نمود كه زيست تشكيل مي

- مختلف، آلودگي صنايع افزون روز گسترش و صنعتي انقالب

كه  نحويبه يافت؛ فزاينده رشد محيطي يستز گوناگون هاي
 اجتماعي مسئوليت هايزمينه تريناساسي از يكي امروزه

 در سمي گازهاي افزايش است. زيست محيط ها، حفظسازمان

 ايجاد و توليدي هايسازمان مختلف فعاليت واحدهاي نتيجه

- پساب ريختن اثر بر هادرياچه و آب رودخانه و هوا در آلودگي

 هايچرخ برخورد صداي شديد زائد، مواد و صنعتي هاي

 فعاليت مؤسسات حاصل همگي كه ... و صنعتي هايماشين

اطراف  در ايآلوده زيست محيط كه اندشده باعث است، توليدي
 اشاعه با توليدي مؤسسات و ارخانجات. كباشيم داشته خود

 آلودگي زمين، آلودگي هوا، از آلودگي مختلف (اعم هايآلودگي

 نسل براي را حيات ضايعات) ادامه بخش و صدا آلودگي آب،

ها، لذا عالوه بر اين سازمان ،اندكرده همراه مشكل با انسان
ها نيز بايد در راستاي بهبود ها همچون دانشگاهساير سازمان

نور هاي مهمي بردارند و دانشگاه پياموضعيت محيط زيست گام

دانشگاه نيز از اين قاعده مستثنا و اداره كل تربيت بدني اين 
نبوده و بايستي سهمي از اين مهم را برعهده بگيرد. بدين 

تالش تواند با منظور، اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور مي
هاي اجرايي، توجه به استفاده از براي توليد زباله كمتر در برنامه

توجه  اجناس قابل بازيافت و داراي استاندارد محيط زيست،
زنند، هايي كه آسيب كمتري به محيط زيست ميبيشتر به رشته

صرف بخشي از درآمد براي كمك به سالمت محيط زيست و 
هاي حمايت از محيط زيست در هنگام برگزاري ارايه پروتكل

مسابقات، مسئوليت اجتماعي خود را به نحو شايسته و بايسته 
  اي به انجام رساند.

ثر بر ارتقاي مسئوليت اجتماعي ؤابعاد مدر اولويت چهارم 
اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور، بعد ذي نفعان قرار دارد. 

 نيروي از ايعمده بخشدر اين رابطه بايد بيان داشت كه 

 مشغول مؤسسات مختلف و هاسازمان در ايجامعه هر انساني

 در را وقت خود بيشترين مردم، اكثر كه آنجا از و هستند كاربه

 دارد كه وجود مديران از انتظار اين گذرانند،مي هاسازمان درون

عبارت  به باشند. داشته بيشتري توجه خود امر تحت كاركنان به
 كاركنانشان نيازهاي به كه خواهندمي مديران از مردم ديگر،

سازند.  برآورده را آنها نيازهاي كنند تالش و توجه كرده بيشتر
 كاركنان غمخوار و يار كه دارد را توقع اين مديران از جامعه

 گذارده احترام همنوع يك عنوانبه آنها شخصيت به خود بوده،

 همچنين، دهند. پاداش آنها خوب عملكرد الزم به زمان در و

 خود كاركنان به نسبت مديران آميز اعمال تبعيض جامعه امروزه

 با دارند.مي برحذر رفتاري چنين را از آنان كرده، قلمداد زشت را

- جامعه هر منابع ترينجزء مهم انساني نيروي چون اين، وجود

 از كه ها داردسازمان و مديران از هم را توقع اين است، اي

 ري نيرويوبهره و كرده استفاده شكل بهترين به خود كاركنان

 با كه رودمي انتظار ازمديران عالوه،هببرند. ب باال را خود انساني

 پرسنل آموزش و هدايت ممكن براي زمان حداكثر اختصاص

 كنند راهنمايي صحيح وظايفشان انجام در را آنها خود، زيردست

 آنها، سوي از هاي نو طرح و جديد هايروش ارائه صورت در و

 تا حس دهند خرج به تالش و كنند استقبال فوق هاي طرح از

كاركنان  شود. بنابراين، توجه ويژه به تقويت افراد در نوآوري
اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور و ساير كاركنان وابسته 

رود و بخشي از مسئوليت به آن واحد نيز از مديران انتظار مي
 شود. همچنين، دراجتماعي مديران اين اداره را شامل مي

 به نسبت هاسازمان اجتماعي مسئوليت هايزمينه مجموعه

 برخوردار خاص اهميت از انمشتري به نسبت جامعه، مسئوليت

 به اجتماعي خواسته يك براساس سازمان چراكه اساساً است؛

 خاطر به سازمان گيريشكل عبارت ديگر، به آيد.مي وجود
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 تعهد براي خوبي واند مالكتمي اين و است مشتريانش وجود

 مسئوليت به درستي به سازمان رود. اگر به شمار مديران خدمت

 داده، دست از را خود اوالً، مشتريان نكند، عمل خود اجتماعي

 و مقرارت و طريق قوانين از دولت كه شودمي باعث ثانياً،

 بر .مهم كند اين انجام به مجبور را آن مختلف، هايمجازات

هاي زمينه در كه دارد انتظار هاسازمان از جامعه اساس، اين
 جمله از كنند، مسئوليت احساس مشتريان به نسبت مختلف

 و بشناسد را مشتريان نيازهاي درستي به و به موقع اينكه

 از را آنها كنند، عرضه آنها به خدمات درست و سالم محصول

 مطلع آنها به نسبت نظارت ايمني و محصول مختلف هاي جنبه

 دولت كه را كه آنچه بدهند مشتريان به را حق اين نيز و كنند

 از مصرف مشتري چنانچه نمايند. ابتياع دارند، تمايل و داشته

 تقبل را وي خسارت شد، متحمل زياني خدمتي، دريافت يا كاال

- سازمان از مردم عالوه، به .كنند تالشبراي جلب رضايت او و 

 مشتري، به خدمت يا محصول ارائه ازاي در خواهندها مي

نكنند. با  اجحاف آن به نسبت و آورده عملرا به انصاف رعايت
موضوع نيز بايد توجه داشت كه مشتريان اصلي اين به توجه 

اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور را دانشجويان آن 
به واسطه استفاده از امكانات  د كه غالباًندانشگاه تشكيل مي ده

هاي آن اداره و در واقع، دريافت خدمات ورزشي به آن و برنامه
والن اداره كل نمايند. در اين راستا، مديران و مسئمراجعه مي

توانند عالوه بر توجه به تربيت بدني دانشگاه پيام نور مي
توجه آموزش و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با كاركنان، با 

ها، توجه به نفعان و مشتريان در برگزاري برنامهبه رضايت ذي
هاي ورزشي، ميزان آمادگي تمامي افراد براي شركت در برنامه

ساليق كليه دانشجويان براي شركت در  توجه به عالقه و
هاي جنسيتي دانشجويان و هاي ورزشي و توجه به تفاوتبرنامه

هاي تالش براي رعايت عدالت جنسيتي در برگزاري برنامه
هاي اجتماعي خود در قبال ورزشي، بخشي ديگر از مسئوليت

  نفعان را به جاي آورند.ذي
سئوليت اجتماعي در نهايت امر و در اولويت آخر ابعاد م

اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور، بعد اقتصادي قرار دارد. 
طور كه بيان شد، ماهيت دانشگاه پيام نور و به تبع آن همان

اداره كل تربيت بدني آن دانشگاه، ماهيتي خدماتي و آموزشي و 
در واقع غيراقتصادي است. با اين وجود، الزم است كه در 

ود مديريت مالي مناسبي برقرار نموده و هاي خصرف هزينه
- بتواند در صرف منابع در دسترس آن اداره جهت اجراي برنامه

ثري عمل نمايد. اين ؤهاي مختلف خود، به نحو كارا و م
- موضوع به ويژه در زمان كنوني كه كشور در معرض ظالمانه

ها قرار دارد از اهميت بيشتري برخوردار است و ترين تحريم
هاي خود تا هاي دولتي از هزينهت كه تمامي سازمانالزم اس

حد امكان بكاهند و شعار اقتصاد مقاومتي را به نحو مقتضي به 
منصه ظهور برسانند و از بار مشكالت اقتصادي كشور تا حد 
امكان بكاهند. در اين راستا، اداره كل تربيت بدني دانشگاه 

همچون درآمدزايي  تواند با استفاده از راهكارهايينور ميپيام
مناسب در هنگام برگزاري مسابقات، به حداقل رساندن مصرف 

رويه منابع مالي، تالش براي افزايش كارايي و اثربخشي در بي
ها با حداقل مصرف ها و برگزاري برنامههنگام برگزاري برنامه

منابع سازمان، بخش ديگري از مسئوليت اجتماعي خود را به 
انجام رسانده و موجبات ارتقاي مسئوليت نحو شايسته به 

 طوركلي دانشگاه پيام نور را فراهم نمايد.اجتماعي اين اداره و به

ال ؤبا توجه به نتيجه تحليل معادالت ساختاري مربوط به س
شناسايي شده پنجگانه اجتماعي، اقتصادي، عوامل سوم تحقيق، 

ر عاملي و با Tنفعان، محيط زيستي و داوطلبانه از مقدار ذي
ثر بر ارتقا ؤعوامل مقابل قبول و مثبتي برخوردار بوده و 

محسوب  وليت اجتماعي اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نورئمس
وليت اجتماعي اداره ئثر بر ارتقا مسؤعوامل مشوند، لذا مدل مي

طراحي شد و برازش آن نيز به  تربيت بدني دانشگاه پيام نور
تواند نقشه راهنماي مناسبي آمده مي دستيد رسيد. نتيجه بهأيت

براي مديران اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور در راستاي 
- ارتقاي مسئوليت اجتماعي اين اداره محسوب شود چرا كه به

تواند بسياري از اطالعات الزم جهت طور مختصر و مفيد مي
ارتقاي مسئوليت اجتماعي را در اختيارشان قرار دهد. بر كسي 

 اساسي عامل ها،سازمان اجتماعي مسئوليتپوشيده نيست كه 

 اهسازمان كليه ارتباطات به توجه با است كه سازماني هر بقاي
 مسئوليت است. شده تبديل ناپذيرياجتناب موضوع به جامعه، با

 تصوير به و كردن مندتعريف، قاعده براي ها،سازمان اجتماعي

 تا است هاسازمان براي جديد مسئوليتي و نقش كشاندن

 رسالت انتفاعي محوريت با را خود توجه و تمركز اهسازمان

 دارند. از معطوف خود اجتماع نام به ايحوزه بر شده، تعريف

 سود ايجاد رويكرد ها (ي اقتصادي) باسازمان تاريخي، لحاظ

 رويكرد اين امروزه اند؛ اماخود پايدار مانده داران سهام براي

 هر با هاسازمان مدرن، نيست. در دنياي كافي بقا تضمين براي

 كسب را جامعه خود رضايت بقا براي بايد بازاري، هر در و اندازه

 كه شود مي صورتي حاصل در فقط رضايت اين و كنند حفظ و

 بر تأثير سودمندي هاسازمان عمليات باشند داشته باور جوامع

موضوع در رابطه با اين  گذارد.مي باقي زيست محيط و هاانسان
اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور نيز صادق بوده و الزم 
است كه مديران آن به نحو مطلوبي زمينه ارتقاي مسئوليت 

- دست آمده مياجتماعي آن اداره را فراهم نمايند، لذا مدل به

 تواند آنان را در اين راستا به نحو مطلوبي راهنمايي نمايد. 

گفت كه اداره كل تربيت بدني دانشگاه  وانتيمدر پايان 
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هايي همچون ايجاد رابطه ها و فعاليتپيام نور با انجام برنامه
هاي مناسب با جامعه هدف، تالش براي شركت در برنامه

هاي مناسبتي خيرخواهانه اجتماعي، شركت فعاالنه در برنامه
بروز ايفاي نقش مناسب در هنگام  مانند جشن نيكوكاري و ...

حوادث اجتماعي، بخشي از مسئوليت اجتماعي خود را به نحو 
هاي داوطلبي و برگزاري مطلوب اجرا نمايد و با ايجاد گروه

هاي داوطلبانه خارج از مسئوليت اداره تربيت بدني، زمينه برنامه
هاي مناسب را فراهم كمك به ساير اركان دانشگاه در زمان

ف كلي و راهبردهاي تعيين شده نموده و با فعاليت براساس اهدا
، در ايفاي نقش مسئوليت ضمن توجه به منافع جامعه دانشگاه،

 .ثير بسزايي داشته باشدأاجتماعي دانشگاه نيز ت

با  گرفت نتيجه توانيم پژوهشي يهاافتهي به توجه با
هاي اجرايي، توجه به تالش براي توليد زباله كمتر در برنامه

بازيافت و داراي استاندارد محيط زيست،  استفاده از اجناس قابل

هايي كه آسيب كمتري به محيط زيست توجه بيشتر به رشته
زنند، صرف بخشي از درآمد براي كمك به سالمت محيط مي

هاي حمايت از محيط زيست در هنگام ه پروتكلارائو  زيست
برگزاري مسابقات، مسئوليت اجتماعي خود را به نحو شايسته و 

شود اداره كل تربيت به انجام رساند و پيشنهاد مي ايبايسته
بدني دانشگاه پيام نور عالوه بر توجه به آموزش و رعايت 
عدالت و انصاف در برخورد با كاركنان، با توجه ويژه به رضايت 

ها، توجه ذي نفعان و مشتريان (دانشجويان) در برگزاري برنامه
هاي ر برنامهبه ميزان آمادگي تمامي افراد براي شركت د

ورزشي، توجه به عالقه و ساليق كليه دانشجويان براي شركت 
هاي جنسيتي توجه به تفاوتو  هاي ورزشيدر برنامه

دانشجويان و تالش براي رعايت عدالت جنسيتي در برگزاري 
هاي اجتماعي خود هاي ورزشي، بخشي ديگر از مسئوليتبرنامه

 .جاي آورندنفعان را بهدر قبال ذي
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