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از صفحه  014تا 000
چکید
اثرگذاری فراوان مسئولیت اجتماعی در عصر حاضر و تاثیراتی که ممکن است بر نگاه سازمان به مشتریان و
در مجموع ،عملکرد فردی کارکنان به ویژه در میان سازمانهای خدماتی ،سبب شده است هدف از انجام
پژوهش حاضر ،بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش مشتری مداری و
شناسایی سازمانی باشد .این پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی و با توجه به نوع پژوهش و نحوه جمعآوری
دادهها در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار دارد .جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان شعب
بانکهای ملت استان گیالن تشکیل دادهاند .در مجموع 806 ،نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحله ای بهعنوان نمونه پژوهش لحاظ شدهاند .تجزیه و تحلیل فرضیههای این پژوهش با
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد کمینه مربعات جزئی به کمک نرمافزار اسمارت
پیالاس صورت گرفته است .نتایج حاصل نشان داده است مسئولیت اجتماعی سازمان از راه مشتری
مداری و شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با عملکرد شغلی کارکنان دارد .در نهایت ،پیشنهاد میشود از
طریق تدوین برنامههای جامع عملیاتی سعی در توسعه و توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی در سطوح
مختلف و نگاه ویژه به مشتریان سازمان در سطح کالن شود تا در مجموع عملکرد شغلی کارکنان بیش از
پیش ارتقاء یابد.
کی هع کییدی
عملکرد شغلی ،مسئولیت اجتماعی شرکت ،مشتری مداری ،شناسایی سازمانی ،راهبردی.

 .0استادیارگروه مدیریت بازرگانی واحد تنکابن .،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،ایران(رایانامه نویسنده مسئول:
)ali_nassimi2002@yahoo.com
.0کارشناس ارشد ،مدیریت بازرگانی واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،ایران
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با نقش شناسایی
قد ا
فضای رقابتی ایجاد شده در محیطهای کسب و کار امروزی به خصوص در
سازمانهای مالی باعث شده است این سازمانها در پی راهی برای پیشی گرفتن از
رقبای خود باشند .یکی از مواردی که در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار بوده است
و میتواند ضامن برتری سازمانها در این فضای رقابتی موجود باشد ،عملکرد مطلوب
این سازمانهاست (رجبی و گنجی .)03 :0830 ،فرهنگ آکسفورد عملکرد را به عنوان
0
اجرا ،به کار بستن ،انجام دادن هر کار منظم یا تعهد شده تعریف میکند .راجلبرگ
( )64 :0117عملکرد را فعالیتهایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از
شغل و فعالیتهای فرد است و باید آن را انجام دهد .روانشناسان عملکرد شغلی را
محصول رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها ،در عملکرد افراد و در
نهایت رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارند (ابوالقاسمی و همکاران33 :0801 ،؛ فرس و
فای .)054 :0110،0در محیط پرتالطم با تغییرات شتابنده ،سازمانهای مالی مجبور
شدهاند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند ،به طوریکه کمتر روی خدمات
و بیشتر بر مشتریان متمرکز شوند و بهجای دیدی کوتاهمدت ،دیدی بلندمدت را در
پیش بگیرند (هریسون .)46 :0111،8افزایش شدت توجه و عالقه به موضوع
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان موجب شده است حجم عظیمی از پژوهشها با تاکید
بر سطح کالن سازمانی به این موضوع بپردازند (آگوینیس و گالواس.)048 :0100 ،4
در بسیاری از پژوهشها ثابت شده است نگرشها و رفتارهای کارکنان ،تاثیر
گستردهای بر عملکرد سازمان دارد (باومن و اسکیتکا .)70 :0100 ،5کارکنان سازمان در
موفق شدن برنامههای مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان نقش اساسی دارند ،زیرا
کارکنانند که راهبردها را ابداع میکنند ،تصمیم میگیرند و برنامههای مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان را به اجرا میگذارند (آگوینیس و گالواس .)044 :0100 ،در واقع،
قضاوتهای کارکنان درباره مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان ،مهمتر از برنامههای
1

.Rogelberg
.Fres & Fai
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.Harrison
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5
.Bawman & Scitca
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واقعی مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان است (رابرتسون و بارلینگ.)000 :0108 ،0
درصورتیکه مسئولیتپذیری اجتماعی بهدرستی در سازمانها رعایت و اجرا شود ،باعث
ایجاد ارزشی ویژه برای سازمان میشود که نه فقط در ایجاد دیدگاهی مثبت نسبت به
سازمان در میان ذینفعان سازمان میشود ،بلکه باعث افزایش عملکرد شغلی و بهرهوری
کارکنان موثر خواهد بود (بارنی و گریفین .)03 :0000 ،0عدم توجه به مسئولیت
اجتماعی باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی مثل محبت ،عدالت ،دوستی و سخاوت
میشود (الوانی و قاسمی .)05 :0877،مسئولیت اجتماعی شرکت تالش و سعی در
اجرای راهبرد شرکت است که ارزش هر شرکت را افزایش میدهد (پورتر و کارامر،8
.)3 :0100
بارنی و گریفین ( )00 :0000مسئولیت اجتماعی را مجموعه وظایف و تعهداتی
میداند که سازمان باید برای حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت
میکند ،انجام دهد .امروزه فقط تعداد محدودی از شرکتها با وجود شرایط بحران
اقتصادی و رقابتهای شدید بازار ،خود را در برابر عملکردهای اجتماعی و ذی نفعان
خود مسئول میدانند (گالبریث .)405 :0101، 4عملکرد شغلی کارکنان به عنوان ارزش
کلی مورد انتظار هر سازمان ،شاخصی برای تعیین سطح بازدهی و بهره وری آن به شمار
میرود .در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی سازمان ها ،پایین بودن میزان عملکرد
شغلی کارکنان است که صدمات جبران ناپذیری را به سازمان وارد میکند (پیریایی و
همکاران30 :0800 ،؛ نصیری .)018 :0808 ،سازمان هایی که بتوانند متغیرهای مرتبط
با عملکرد شغلی را شناسایی کنند ،میتوانند با به کارگیری اطالعات صحیح از حضور
بیهوده آنان در درون سازمان جلوگیری کنند .از اینرو ،هدف اصلی پژوهش پیش رو
شناسایی رابطه بین حمایت از مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد شغلی کارکنان با
نقش شناسایی سازمانی و مشتری مداری در شعب بانکهای ملت استان گیالن است.
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.Robertson & Barlling
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با نقش شناسایی
پیشینا پژعهش
در حوزه موضوع این پژوهش مطالعات داخلی و خارجی مرتبط انجام شده است .در
ادامه به برخی از این مطالعات اشاره می شود:
جدعل :1پیشینا پژعهش
عنوان

نتایج

ردیف

نام محقق

سال

مزیت رقابتی با عملکرد سازمان با ضریب
تخمین  1775و مسئولیت اجتماعی
سازمانی با عملکرد سازمانی با ضریب
تخمین  1778یافتههای مهم از بیشترین
اثر برخوردار است.

0

حاجی آقائی
کشتلی و
همکاران

0804

بررسی رابطه مسئولیت
اجتماعی سازمانی با عملکرد
سازمانی با توجه به نقش
متغیرهای میانجی مزیت
رقابتی شهرت سازمانی و
رضایت شغلی

0

رجبی و گنجی

0830

بررسی نقش پراهمیت عملکرد
شغلی کارکنان بخصوص در بعد
مالی

از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر
راهبری شرکت ها ،مکانیزمهای متعلق
به پنج گروه با برخی از شاخصهای
عملکرد مالی رابطه دارد .عالوه بر این،
نتایج نشان میدهد که سیستم راهبری
شرکتها در ایران بیش از آن که از
ویژگیهای یک سیستم برون سازمانی
برخوردار باشد.

8

گیالنینیا و
موسویان

0833

تاثیر سطوح مختلف عوامل
موثر بر گرایش مشتریان در
استفاده از خدمات بانکداری
الکترونیک بر اساس مدل
پذیرش فناوری دیویس در
صنعت بانکداری

بر اساس این مدل سهولت ادراک شده،
مفید بودن ادراک شده و یک عامل
اضافی امنیت ادراک شده مورد بررسی،
قرارگرفت و نتیجه پژوهش نشان داد
تاثیر سطوح مختلف عوامل موثر بر
گرایش مشتریان در استفاده از خدمات
بانکداری الکترونیکی متفاوت است.

4

یعقوبی و
همکاران

0833

بررسی عوامل موثر بر بهبود
عملکرد کارکنان بیمارستانهای
آموزشی شهر اصفهان

با بهرهگیری از مدل  ACHIEVEدر
میان جامعه آماری که مشتمل بر مدیران
ارشد ،اداری و پرستاری بیمارستانهای
فوق بوده است به بررسی عملکرد
پرداخته اند .نویسندگان در پایان نتیجه
گرفته اند؛ تمام ابعاد این مدل بر عملکرد
جامعه آماری مورد مطالعه موثر است.
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ادا ا جدعل :1پیشینا پژعهش
ردیف

نام محقق

سال

عنوان

نتایج

5

کورسچان 0و
همکاران

0108

رابطه میان مسئولیت
اجتماعی شرکتها،
مشتری محوری و عمکلرد
شغلی

مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق
مشتری محوری تاثیر معناداری بر عملکرد
شغلی کارکنان عملیاتی دارد.

0113

جهت گیری بازار ،رضایت
شغلی ،کیفیت محصول و
عملکرد شرکت

فرهنگ جهتگیری بازار در سطح سازمان
منجر به رفتار جهت گیری بازار در سطح
واحد میشود که این رضایت شغلی کارکنان
را بهبود میبخشد و آنگاه کیفیت محصول را
ارتقا میدهد و عملکرد سازمان را باال میبرد.

بررسی تاثیر شناسایی
مشتریان و سازمان بر
عملکرد سازمانی

شناسایی مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بر
عملکرد شغلی کارکنان دارد که باید بیشتر
موردتوجه قرار گیرد.
بر اساس تحلیلهای انجام شده ابزارهای
مدیریتی اصلی مورد استفاده توسط شرکتها
برای ایجاد ارزش اجتماعی شناسایی شدند و
شرکت هایی که رویکرد مسئولیت اجتماعی
یکپارچه را میپذیرفتند ،مورد شناسایی قرار
گرفتند.
فرهنگ جهتگیری بازار همچون فرهنگهای
بشر دوستانه به شهروند محوری شرکت
میانجامد که این امر به نوبه خود سطوح
تعهد کارمند ،وفاداری مشتری و عملکرد
کسب وکار را بهبود میبخشد.

0

6

لی و جانگ

7

کول 8و
همکاران

0116

3

لنگو 4و
همکاران

0115

مسئولیت اجتماعی و
عملکرد شرکت (مورد
مطالعه شرکتهای با اندازه
کوچک تا متوسط
ایتالیایی)

0

مایگنا و
5
فرل

0114

شهروند محوری شرکت،
اولویتهای فرهنگی و
فواید کسبوکار

1

.Korschun
.Lee & Jang
3
.Cole
4
.Longo
5
.Maigna & Ferrell
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با نقش شناسایی
بهمن مظری
م یکرد هغین :تعریف فرهنگ لغت از عملکرد دربرگیرنده اصطالحاتی است
همچون دستیابی ،نیل ،تحقق و انجام .عملکرد را میتوان بر حسب تالش یا برحسب
نتیجه تعریف کرد و مفهومی نسبی است که میتوان آن را برحسب میزان تالش انجام
شده یا میزان نتایج به دست آمده تعریف کرد (ابدالی ،یاوری و بشارتی001 :0805 ،؛
خلیلی عراقی ،تعیینلو و جواهردشتی .)38 :0830 ،ارتقای عملکرد فردی و ســازمانی،
یکی از هدفهای اصلی هر ســازمان فعال اســت .با توجه به نقش منابع انســانی در
ارتقای عملکرد سازمان ،واضح اســت که بررسی متغیرهای اثرگذار بر عملکرد آنان تا
چه اندازه راهنمای مدیران در بهبود عملکرد سازمان خواهد بود (براتی احمدآبادی،
عریضی و نوری .)45 :0830 ،عملکرد به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان از
تکههای مجزای رفتاری تعریف شده است که فرد در طول دورهای مشـخص از زمـان
انجـام میدهد (موتوویدلو .)03 :0118 ،0بیشتر پژوهشگران بر این باورند که عملکرد
شغلی ،سازهای چند بعدی است .برخی عملکرد شغلی را به دو بعد عملکرد وظیفهای و
عملکـرد زمینهای تقسیم کردهاند .عملکرد وظیفهای مربوط به مسئولیتهایی است کـه
در برگـه مسئولیتها و وظایف کارکنان ثبتشده است و با وظایف محوله کارکنان در
ارتباط است ،اما عملکرد زمینهای مربوط به رفتارهایی است کـه بقـای شـبکه سـازمانی
و اجتماعی و جو رواشناختی که وظایف فنی را احاطه کـرده اسـت (سعادت:0834 ،
.)017
سالها پژوهشگران ،عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان را بررسی کردهاند.
عملکرد شغلی بهمنظور دستیابی سازمان به هدفهای مورد نظر و تعیین شده ،توسعه
محصوالت ،ارائه خدمات کیفی و کسب مزیت رقابتی بسیار حایز اهمیت است و سبب
افزایش و حفظ دقت و درستی در انجام وظایف میشود (مسعودی مراقی و استوار،
 .)0 :0808ویژگیهای شخصیتی ارتباط تنگاتنگی با عملکرد شغلی کارکنان دارد؛
بهطوریکه میتواند مسیر رســیدن به هدفهای از پیش تعیینشده را هموار کند.
تعدادی از ویژگیهای شخصیتی خاص میتوانند تعیینکننده رفتار فرد در سازمان
باشند و تعدادی نیز باعث آسیبهای جدی در محیط کار میشوند که اگر بهطور صحیح
.Motowidlo
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و منطقی واپایش نشوند خسارتهای جبرانناپذیری را به همراه خواهد داشت .شخصیت
هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلیاش دارد ،زیرا شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد
را نســبت به یک شغل و شیوهای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ میدهد مشخص
میکند .شخصیت همچنین یکی از عوامل تعیینکنندهای است که هر فردی با چه
شغلی سازگارتر اســت ،زیرا هر ویژگی شــخصیتی شرایطی دارد که با شغل خاصی
متناســب است (بابائیان و همکاران04 :0808 ،؛ احسانی فر و همکاران.)005 :0803 ،
سئولیت اجت همن سهل همن :مسئولیت اجتماعی سازمانی منعکسکننده ی تالش و
سعی در راهبرد سازمان است که ارزش هر سهام را به وجود میآورد یا ارزش ،اقتصادی
را در روشی که همچنین ایجاد ارزش برای جامعه که خطاب به احتیاجات و چالشهای
آن است را دارد (پورتر و کارامر .)0 :0100 ،میتوان گفت مسئولیت اجتماعی عبارت
است از مجموعه ارزشها ،باورها و دانشهای مشترکی که در میان کارکنان نهادینه
میشود و در انجام فعالیتهای سازمانی ممکن است به تولید و ارزشافزوده بیشتر منجر
شود .مسئولیت اجتماعی ممکن است فعالیتها را حول چارچوب خاصی سازمان دهد؛
به گونهای که بتواند تجارب و گفتگوهای مشترک اعضای سازمان را تقویت کند.
مسئولیت اجتماعی میتواند الزام به پاسخگویی و تعهد شرکت را در قبال جامعه افزایش
دهد؛ بهگونهای که هم منافع گروههای درون شرکت و هم منافع گروههای بیرونی
شرکت تامین شود (حقیقتیان و همکاران018 :0800 ،؛ شاهینی.)807 :0801،
هنهسه ن سهل همن :سازمان فقط به دنبال افرادی نمی گردد که سازمان را بهعنوان
مکانی خوب برای کار کردن بشناسند ،بلکه کارکنانی میخواهد که نسبت به سازمان
وفاداری داشته و تمایلی به ترک سازمان نداشته باشند .کارکنانی که مفهوم شناخت
سازمانی در ایشان با مفهوم شناخت خود ترکیبشده است ،کارکنان مؤثری خواهند بود
که به این باور رسیدهاند که سرنوشت سازمان با سرنوشت خودشان گرهخورده است .در
دنیای امروز که رقابت جهانی حرف نخست را میزند با بزرگ شدن و پیچیده شدن
سازمانها به نظر میآید این مفهوم با موفقیت سازمان ارتباطی تنگاتنگ دارد (اسالس و
کلیمچاک .)460 :0113 ،0اگرچه اولین مدل در حوزه شناسایی سازمانی را مارچ و

.Sluss & Klimchak

1
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سایمون )34 :0053( 0مطرح کردند ،تا بیست سال پس از آن مقاالت اندکی حول این
موضوع ارائه شد .پورتر 0و همکاران ( ،)615 :0074شناسایی سازمانی را بخشی از تعهد
سازمانی نگرشمند میدانستند و حتی تا مدتها بسیاری از صاحب نظران دو مفهوم
شناسایی سازمانی و تعهد سازمانی همراه با نگرش را یکی میدانستند .در ابتدا شناسایی
سازمانی فقط مفهومی در حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی بود تا این که آشفورث و
مائل )805 :0030( 8مفهوم شناسایی سازمانی را فقط مرتبط به حوزه روانشناسی
ندانستند و آن را وارد حوزه رفتار سازمانی کردند و از آن به بعد پژوهشها حول این
موضوع قوت گرفت .پسازآن بود که روانشناسان به این نتیجه رسیدند که این مفهوم
بخشی گسترش یافته از مفهوم نظری شناخت اجتماعی است .نظریه شناخت اجتماعی
به این مفهوم اشاره میکند که افراد تمایل دارند خود را در گروههایی مشابه با خود
گروه بندی کنند؛ گروههایی که از لحاظ ارزشها و احساسی شباهت زیادی به خود فرد
دارد و بدین ترتیب افراد خود را در قالب این گروهها تعریف میکنند (براینت و کازان،4
 .)75 :0108از سال  0001پژوهشگران ،پژوهش هایی اساسی را در حوزه شناسایی
سازمانی آغاز کردند .علت این توجه گسترده ،پژوهشهایی بود که در زمینه تاثیر مثبت
این مفهوم بر روی خروجیهای سازمان بود .بهعنوانمثال آبرامز 5و همکاران (:0115
 )004با پژوهش هایی نشان داد شناسایی سازمانی باعث کاهش تمایل به ترک شغل و
افزایش تمایل به انجام فعالیتهای فرا نقشی میشود .در ادامه پژوهشها نشان داد
شناسایی سازمانی باعث افزایش رضایت شغلی میشود (کارمون 6و همکاران:0101 ،
 .)007شناسایی سازمانی به معنی حس تعلق و غروری است که فرد بهواسطه شناختش
از سازمان و تطابق ارزشهای خود با سازمان ،نسبت به سازمان پیدا میکند و بدین
ترتیب فرد خود را بهعنوان جزئی از سازمان میداند .این مفهوم در دنباله خود نتایج

1

.March & Simon
.Portter
3
.Ashforth & Mael
4
.Bryant & Kazan
5
.Abrams
6
.Carmon
2
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مانند پذیرش هدفها و ارزشهای سازمانی ،تمایل به کار و همکاری با سازمان و تمایل
زیاد برای ماندن و بقا در سازمان را به همراه دارد (دیک0و همکاران.)808 :0113 ،
شتری دا ی :شاید جامعترین تعریف از تجارت و مشتری را دراکر ارائه کرده است:
اگر خواهان دانستن مفهوم تجارت هستیم؛ باید از هدف آن شروع کنیم ،تنها یک تعریف
معتبر از هدف تجارت وجود دارد خلق مشتری .مشتری است که تعیین میکند تجارت
چیست .آن چه مشتری میخرد و آن چه ارزش در نظر میگیرد ،تعیینکننده است.
مشتری پایه و اساس تجارت است و باعث ادامه حیات آن میشود و فقط اوست که
اشتغال ایجاد میکند (بونتیس0و همکاران .)047 :0100 ،مشتری مداری بهعنوان
برآوردن نیازهای مشتریان در سطح تعامل بین کارکنان و مشتریان تعریفشده است
(دیمیتریادس .)438 :0117 ،8مشتری مداری باوری است که مشتری را در کانون توجه
قرار میدهد و مشتریان را از دیگر ذینفعان مستثنا نمیکند .مشتری مداری برای همه
شرکتها بهویژه شرکتهای خدماتی مهم است (یونگ و همکاران.)071 :0114 ،
مدیریت ارتباط با مشتری شامل مجموعهای از فعالیتها است که سبب ارتقای زنجیره
ارزش سازمان میشود .زنجیره ارزش در برگیرنده عواملی مانند صرفهجویی در هزینه
تولید کاال ،بهبود کیفیت آن ،سرعت ،حساسیت و انعطافپذیری فرآیند کار ،افزایش
مهارت کارکنان و قابلیت پایداری و دوام تولیدات است که هر سازمان برای کسب
رضایت مشتریانش از آن بهره میگیرد .از آن جا که الزمه پیشتاز بودن در فعالیتهای
اقتصادی کسب و کار ایده نو است کاربرد مثبت مدیریت ارتباط با مشتری در
فعالیتهای اقتصادی اهمیت مییابد (فولر ،ماتزلر و فالنت.)0060 :0116 ،
الگوی فهو ن
با بررسیهای صورتگرفته در منابع و مآخذ داخلی و خارجی مرتبط مدل مفهومی
پژوهش به شرح زیر ارائه میشود:

1

.Dick
.Bontis
3
.Dimitriades
2
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حمایت ادراک شده مدیریت
برای مسئولیت اجتماعی

اهمیت مسئولیت اجتماعی برای کارکنان

حمایت ادراک شده مشتریان
برای مسئولیت اجتماعی

شناسایی
سازمانی

مشتری مداری

عملکرد شغلی:
 عملکرد وظیفه نوع دوستی -وجدان کاری

هکل  :1الگوی فهو ن پژعهش (کو سچون ع ه که ان؛ )71 :7013

فرضیاههی پژعهش
 )0اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای کارکنان ،رابطه میان حمایت
ادراکشده مدیریت برای مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی سازمانی را
تعدیل میکند.
 )0اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای کارکنان ،رابطه میان حمایت
ادراکشده مشتریان برای مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی سازمانی را
تعدیل میکند.
 )8شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با مشتری مداری دارد.
 )4شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با بعد نوعدوستی از عملکرد شغلی دارد.
 )5شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با بعد با وجدان بودن از عملکرد شغلی دارد.
 )6شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با بعد عملکرد وظیفه از عملکرد شغلی دارد.
 )7مشتریمداری رابطه مثبتی با بعد نوع دوستی از عملکرد شغلی دارد.
 )3مشتریمداری رابطه مثبتی با بعد با وجدان بودن از عملکرد شغلی دارد.
 )0مشتریمداری رابطه مثبتی با بعد عملکرد وظیفه از عملکرد شغلی دارد.
عشهنهسن پژعهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و برای شیوه گردآوری دادهها توصیفی
پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان بانکهای ملت استان گیالن
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در سال  0806به تعداد  051نفر تشکیل دادهاند .نمونه گیری با استفاده از روش نمونه
گیری خوشهای چند مرحلهای انجام گرفته است .همچنین حجم نمونه نیز با استفاده از
فرمول نمونهگیری کوکران به تعداد  801نفر برآورد شد .در این راستا و برای اطمینان از
کفایت حجم نمونه ،تعداد  806پرسشنامه در میان جامعه آماری موردنظر توزیع شد که
درنهایت  800پرسشنامه صحیح برای انجام تجزیه و تحلیل دادهها مورداستفاده قرار
گرفت .طیف پرسشنامههای توزیعشده در میان بانکهای ملت استان گیالن در جدول
 0مشاهده میشود.
جدعل :7طیف پرسشنه اههی تول عهد د هعب بهمکههی یت استهن گیالن
خوشه

منطقه

شهرها

تعداد شعب

تعداد کارکنان

0

غرب استان

آستارا  -طالش

04

013

0

مرکز استان

رشت -انزلی

0

71

8

شرق استان

رودسر -لنگرود

06

043

هفتاهه
ویژگیهای جمعیت شناختی کارکنان شعب بانک ملت استان گیالن از سن،
جنسیت ،وضعیت تاهل ،سابقه کاری ،میزان درآمد ماهیانه و نوع استخدام استفاده شده
است که نتایج حاصل در جدول  8نشان داده شده است:
جدعل  :3آ ه توصیفن تغیرههی ج عیت هنهختن
متغیر

سن

جنسیت
وضعیت تاهل

طیف

فراوانی

کمتر از  81سال

34

بین  81تا  41سال

000

بین  41تا  51سال

60

بیش از  51سال

87

مرد

003

زن

008

مجرد

41

بیش از  01سال

متاهل

070

زیر  0/5میلیون

84

بین  0/5تا  8میلیون

000

بیش از  8میلیون

65

سطح تحصیالت
وضعیت
استخدامی

سابقه کاری

درآمد ماهیانه

فوقدیپلم و لیسانس

066

فوقلیسانس و دکتری

045

رسمی

80

قراردادی

000

پیمانی

37

زیر  01سال

016

بین  01تا  01سال

38
00

برای بررسی فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری با
رویکرد کمینه مربعات جزئی به کمک نرمافزار  Smart-Plsاستفاده شد و بررسی
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فرضیههای پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد کمینه
مربعات جزئی انجام گرفت .برای بررسی برازش مدل پژوهش از شاخصهای روایی
همگرا ،پایایی مرکب ،روایی واگرا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است ،که نتایج
حاصل از آن در جداول زیر مشاهده میشود.
جدعل  :1برالش تغیرههی پژعهش

متغیر

ابعاد

تعداد
داده

میانگین

انحراف
معیار

روایی
همگرا

پایایی
مرکب

روایی
واگرا

ضریب
آلفای
کرونباخ

حمایت داخلی برای CR

-

800

470883

0711735

./576

./344

./753

./38

حمایت خارجی برای CR

-

800

470087

04186.

./608

./011

./380

./703

شناسایی سازمانی

-

800

474866

37407.

./500

./300

./700

./73

مشتریمداری

-

800

470177

08306.

./605

./360

./701

./38

800

470500

00400.

./611

./330

./774

./74

نوع دوستی

800

4/180

0/603

./650

./708

./756

./31

باوجدان بودن

800

4/560

./7035

./753

./001

./753

./34

عملکرد وظیفه

800

4/803

./3801

./600

./365

./380

./73

-

800

476503

.30658

./608

./080

./700

./35

عملکرد شغلی
ابعاد عملکرد شغلی
اهمیت CR

جدعل  :3ه بستگن یهن تغیرههی پژعهش
شناسایی
سازمانی

مشتری-
مداری

حمایت داخلی
برای CR

حمایت خارجی
برای CR

حمایت داخلی برای CR

0

حمایت خارجی برای CR

./845

0

شناسایی سازمانی

./053

./456

0

مشتریمداری

-./005

./806

./403

0

عملکرد شغلی

./450

./030

./563

./685

اهمیت CR

./065

./030

-/405

./086

عملکرد
شغلی

اهمیت
CR

0
0
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در این پژوهش همچنین برای سنجش برازش مدل با استفاده از شاخص اشتراکی و
ضریب تعیین ،شاخص نیکویی برازش از طریق فرمول زیر محاسبه کردیم .مقدار شاخص
نیکویی برازش( 0)GOFبرابر بود با  1/86که نشان از برازش باال دارد .آزمون فرضیه
پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری انجام شده که نتیجه ماتریس حاصل
از آن در قالب ضرایب مسیر و مقدار آماره  tدر شکل  0نشان داده شده است.

هکل :7قهد ر  tفرضیاههی پژعهش

در پژوهش حاضر ،نقش متغیر تعدیلگر اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها در
ارتباط میان حمایت داخلی و خارجی برای مسئولیتپذیری اجتماعی و شناسایی
سازمانی را بررسی کردیم .نتایج حاصل از این بررسی در شکلهای  8و  4به خوبی نشان
داده شده است.

هکل :3مقش تعد یگر اه یت سئولیت اجت همن بین ح ه ت داخین ع هنهسه ن سهل همن

1.Goodness of f i t
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هکل :1مقش تعد یگر اه یت سئولیت اجت همن بین ح ه ت خه جن ع هنهسه ن سهل همن
جدعل  :2مته ج فرضیاههی پژعهش

مقدارt

نتیجه

0

اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای کارکنان ،رابطه میان حمایت ادراکشده
مدیریت برای مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی سازمانی را تعدیل میکند.

./184

./614

پذیرفته نشده

0

اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای کارکنان ،رابطه میان حمایت ادراکشده
مشتریان برای مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی سازمانی را تعدیل میکند.

./108

./850

پذیرفته نشده

8

شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با مشتری مداری دارد.

./777

00/050

پذیرفته شده

4

شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با بعد نوعدوستی از عملکرد شغلی دارد.

./388

8/700

پذیرفته شده

5

شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با بعد باوجدانبودن از عملکرد شغلی دارد.

./805

00/006

پذیرفته شده

6

شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با بعد عملکرد وظیفه از عملکرد شغلی دارد.

./741

0/000

پذیرفته شده

7

مشتریمداری رابطه مثبتی با بعد نوعدوستی از عملکرد شغلی دارد.

./315

8/164

پذیرفته شده

3

مشتریمداری رابطه مثبتی با بعد باوجدانبودن از عملکرد شغلی دارد.

./003

3/030

پذیرفته شده

0

مشتریمداری رابطه مثبتی با بعد عملکرد وظیفه از عملکرد شغلی دارد.

./508

00/731

پذیرفته شده

ردیف

مقدار
ضریب
مسیر

فرضیه

همان طور که در شکلهای  8و 4مشاهده میشود ،با بررسی نقش تعدیلگر اهمیت
مسئولیت اجتماعی در ارتباطات نشان داده شده مشخص شد با تکیه بر مقادیر  tحاصل
که کمتر از  0/06در سطح معناداری  05درصد بهدست آمده است ،عدم تعدیل اهمیت
مسئولیت اجتماعی شرکتها در ارتباطات مدنظر ،نمایان است.
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بحثعمتیجا گیری
در زمینهی بررسی انجامگرفته فرضیه اول نشان از عدم تایید فرضیه مزبور داشته
است .این بررسی نشان داد اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای کارکنان نتوانسته
است نقش تعدیلگری را در رابطه میان حمایت ادراکشده مدیریت برای مسئولیت
اجتماعی و شناسایی سازمانی ایفا کند .علت این امر را میتوان به عدم آگاهی کارکنان
در زمینهی اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها دانست .کارکنان ناآگاه در ارتباط با
نقش اثرگذار مسئولیت اجتماعی نخواهند توانست به درستی این عامل مهم و اثرگذار را
درک کنند و به آن توجه کنند .همچنین باید بیان کرد ،سطح مناسب و اثرگذار حمایت
ادراکشده مدیریت در سازمان سبب شده تا کارکنان درک و احساس مثبتی نسبت به
سازمان خود داشته باشند و درنهایت این سطح از اهمیت مسئولیت اجتماعی نتواند در
این اثرگذاری مداخله کرده و تاثیر بگذارد .نتیجه حاصل از این بررسی با نتایج پژوهش
کورسچان و همکاران ( )07 :0108همخوانی ندارد .علت این ناهمسویی را میتوان به
تفاوتهای موجود در جوامع آماری پژوهشهای صورتگرفته دانست .با توجه به
پژوهشهای انجام شده کارکنان زمانی از سوی سازمان احساس حمایت میکنند که
سازمان برای همکاریشان ارزش قائل شود و به رفاه آنان اهمیت دهد .در صورتی که
کارکنان نسبت به سازمان وفاداری داشته باشند و حمایتهای مدیریت را درک کنند
تمایلی به ترک سازمان ندارند و سرنوشت سازمان را با سر نوشت خود گره خورده
میدانند.
بررسی فرضیه دوم نشان داد اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای کارکنان
نتوانسته است نقش تعدیل گری را در در ارتباط میان حمایت ادراکشده مشتریان برای
مسئولیت اجتماعی و شناسایی سازمانی داشته باشایفا کندد .علت این امر را میتوان به
عدم آگاهی کارکنان در زمینه ی اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها دانست .کارکنان
ناآگاه در ارتباط با نقش اثرگذار مسئولیت اجتماعی نخواهند توانست به درستی این
عامل مهم و اثرگذار را درک و به آن توجه کنند .نتیجه حاصل از این بررسی با نتایج
پژوهش کورسچان و همکاران ( )07 :0108همخوانی ندارد .علت این ناهمسویی را
میتوان به تفاوتهای فرهنگی میان کارکنان در کشورهای متفاوت دانست .با توجه به
پژوهشهای انجام شده مشتریان تمایل دارند که خود را در گروه هایی مشابه با خود

رابطه حمایت از مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان با نقش ...

115
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گروه بندی کنند و درک خود از سازمان را به صورت گروهی از افراد هم فکر و هم
عقیده به نمایش بگذارند .حس غرور و تعلق خاص خود را برای سازمان نشان دهند و به
این صورت خود را جزئی از سازمان بدانند و به صورت خود جوش و موثر برای دستیابی
سازمان به هدف هاش فعالیت کنند و خود را بهعنوان یک عضو موثر در فعالیتهای
سازمانی بدانند.
بررسی فرضیه سوم نشان داد شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با مشتریمداری دارد.
نتایج نشان داد هر چه افراد احساس مثبتی در زمینه ی سازمانشان داشته باشند ،به
همان میزان توجه به نیازها و خواستههای مشتریان در سطح مطلوبتری قرار خواهد
گرفت؛ علت این امر را میتوان به دسترسی مناسب و به هنگام عوامل درگیر در
تصمیمهای سازمانی نسبت داد که در نهایت موجب بهبود و ارتقاء سطح عملکرد به
واسطه خدمت رسانی مناسبتر و مطلوبتر با تکیه بر اطالعات صحیح و معتبر دانست.
بهیقین ،افرادی که از روحیه و احساس تعلق باالتری برخوردارند به جدیت با توجه به
نیازهای مشتریان سعی در بهبود و توسعه جایگاه سازمان میکنند .نتیجه حاصل از این
بررسی با نتایج پژوهشهای کورسچان و همکاران ( ،)03 :0108کول و همکاران (:0116
 )508و برون 0و همکاران ( )007 :0110همخوانی دارد .علت همسویی نتایج حاصل را
میتوان به اهمیت تعهد و حس تعلق مشتریان و کارکنان به سازمانشان دانست که در
میان بیشتر افراد در فرهنگها و کشورهای متفاوت مشترک است .با توجه به
پژوهشهای انجام شده شناسایی سازمانی به درک از تعلق به سازمان به واسطه شناخت
سازمان است .مشتری خود را جزئی از سازمان میداند و خود را در درون سازمان معنا
میکند .سازمان نیز باید مشتری را بهعنوان مهمترین جز سازمان خود بداند و تمام
فعالیت هایش را برای دستیابی به هدفهای آنان دنبال کند .هر چقدر سازمان درک
بهتر و درستتری از مشتریان خود داشته باشد بهتر میتواند به آنها محصول و خدمت
ارائه کند و همواره باعث رضایت آنان شود.
فرضیه چهارم رابطه مثبت شناسایی سازمانی با بعد نوع دوستی عملکرد شغلی را
نشان داده است .هر چه افراد خود را با سازمانشان یکی بدانند و تعلق خاطر قوی
نسبت به سازمانشان داشته باشند و ارزشهای شخصی آنها با ارزشهای سازمانشان
.Brown

1
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بهطور نسبی همسو باشد ،ایجاد احساس مثبتتری نسبت به همکاران و ارباب رجوع
ایجاد میشود؛ در نهایت ،عملکرد آنان نیز مطلوبتر خواهد شد.؛ علت این امر را میتوان
به بهبود وضعیت روانی کارکنان و درک این عامل که میتوانند با بهبود سطح روابط
همراه با همدلی عملکرد خود برای سازمان باشند و با ایجاد حس نوعدوستی به آن
احساس مطلوبی دارند تا بدین شیوه در راستای موفقیت سازمان خود گامی مثبت
بردارند .نتیجه حاصل از این بررسی با نتایج پژوهشهای کورسچان و همکاران (:0108
 ،)03کول و همکاران ( )508 :0116و بولز 0و همکاران ( )7 :0110همخوانی دارد .علت
همسویی نتایج حاصل را میتوان به اهمیت حس نوع دوستی و که در میان بیشتر افراد
در فرهنگها و کشورهای متفاوت مشترک است .با توجه به پژوهشهای انجام شده،
شناسایی سازمانی با بعد نوع دوستی عملکرد شغلی رابطه مثبتی دارد .در صورتی که
کارکنان هدفهای سازمان خود را به درستی درک کنند و برای رسیدن به آن تمام
تالش خود را انجام دهند ،عملکرد مثبت و درست آنان باعث ایجاد حس خوب در بین
دیگر کارکنان و ارباب رجوع و باعث بهتر دیده شدن سازمان میشود و سازمان،
موقعیتی بهتری به دست میآورد.
فرضیه پنجم رابطه مثبت شناسایی سازمانی با بعد با وجدان بودن عملکرد شغلی
نشان داده است .هر چه افراد خود را با سازمانشان یکی بدانند و احساس مثبتتری
نسبت به همکاران و ارباب رجوع داشته باشند ،درنهایت عملکرد آنان نیز مطلوبتر
خواهد شد؛ علت این امر را میتوان به بهبود وضعیت روانی کارکنان و درک این عامل
که میتوانند با بهبود سطح روابط همراه با همدلی عملکرد خود را در وظیفهای که بر
عهده دارند باال برده و کمکی شایان برای سازمانی باشند که به آن احساس مطلوبی
دارند .بدین شیوه در راستای موفقیت سازمان خود گامی مثبت برمی دارند .نتیجه
حاصل از این بررسی با نتایج پژوهشهای کورسچان و همکاران ( ،)00 :0108کول و
همکاران ( )508 :0116و بولز و همکاران ( )7 :0110همخوانی دارد .علت همسویی
نتایج حاصل را میتوان به اهمیت وجدان کاری در فعالیتهای سازمانی و حس تعلق
کارکنان به سازمانشان دانست که در میان بیشتر افراد در فرهنگها و کشورهای
متفاوت مشترک است .با توجه به پژوهشهای انجام شده شناسایی سازمانی رابطه
.Boles

1
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مثبتی با بعد با وجدان بودن عملکرد شغلی دارد .در صورتی که کارکنان هدفهای
سازمان خود را به درستی درک کنند و برای رسیدن به آن با وجدان کاری عمل کنند
باعث شکوفایی حس مسئولیت پذیری در سازمان میشود و به پیشبرد هدفهای
سازمان کمک میکند.
فرضیه ششم رابطه مثبت شناسایی سازمانی با بعد عملکرد وظیفه از عملکرد شغلی
نشان داده است .هر چه افراد خود را با سازمانشان یکی بدانند و احساس مثبتتری
نسبت به همکاران و ارباب رجوع داشته باشند ،درنهایت عملکرد آنان نیز مطلوبتر
خواهد شد؛ علت این امر را میتوان به بهبود وضعیت روانی کارکنان و درک این عامل
که آنان میتوانند با بهبود سطح روابط همراه با همدلی عملکرد خود را در وظیفهای که
بر عهده دارند باال ببرند و کمکی شایان برای سازمانی باشند به ایشان احساس مطلوبی
میدهد تا بدین ترتیب در راستای موفقیت سازمان خود گامی مثبت بردارند .نتیجه
حاصل از این بررسی با نتایج پژوهشهای کورسچان و همکاران ( ،)00 :0108کول و
همکاران ( )508 :0116و بولز و همکاران ( )7 :0110همخوانی دارد .علت همسویی
نتایج حاصل را میتوان به اهمیت تعهد و حس تعلق کارکنان به سازمانشان دانست که
در میان بیشتر افراد در فرهنگها و کشورهای متفاوت مشترک است .با توجه به
پژوهشهای انجام شده شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با بعد عملکرد وظیفه عملکرد
شغلی دارد .در صورتی که کارکنان هدفهای سازمان خود را به درستی درک کنند و
برای رسیدن به آن تمام تالش خود را انجام دهند و انتظاراتی را که در آن شغل از آنان
وجود دارد انجام دهند ،عملکرد مثبت و درست آنان باعث بهتر دیده شدن سازمان
میشود و سازمان موقعیتی بهتر مییابد.
فرضیه هفتم رابطه مشتری مداری با بعد نوعدوستی عملکرد شغلی نشان داده است.
هر چه مشتریان خود را با سازمانی که با آن در حال تبادل هستند یکی بدانند و
احساس مثبتتری را نسبت به ارباب رجوع توسط سازمان درک کنند ،رابطه متقابل با
کارکنان سازمان ایجاد میشود و کارکنان به این درک میرسند که ایجاد این حالت
باعث درنهایت عملکرد آنان نیز مطلوبتر خواهد شد؛ علت این امر را میتوان به بهبود
وضعیت روانی کارکنان و درک این عامل که آنان میتوانند با بهبود سطح روابط همراه با
همدلی عملکرد خود را در وظیفهای که بر عهده دارند باال ببرند و کمکی شایان برای
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سازمانی باشند به ایشان احساس مطلوبی میدهد تا بدین ترتیب در راستای موفقیت
سازمان خود گامی مثبت بردارند .نتیجه حاصل از این بررسی با نتایج پژوهشهای
0
کورسچان و همکاران ( ،)00 :0108مایگا و جکوبز )07 :0114( 0و خاندکار و شرما
( )630 :0116همخوانی دارد .علت همسویی نتایج حاصل را میتوان به اهمیت تعهد و
حس تعلق کارکنان به سازمانشان دانست که در میان بیشتر افراد در فرهنگها و
کشورهای متفاوت مشترک است .با توجه به پژوهشهای انجام شده مشتری مداری
رابطه مثبتی با بعد نوع دوستی عملکرد شغلی دارد .در صورتی که کارکنان هدفهای
سازمان خود را به درستی درک کنند و برای رسیدن به آن تمام تالش خود را انجام
دهند ،با ایجاد نوعی ارتباط عاطفی با مشتری باعث بهتر دیده شدن سازمان و ایجاد
رابطه متقابل با ارباب رجوع میشوند و سازمان موقعیتی بهتر مییابد.
فرضیه هشتم رابطه مشتری مداری با بعد باوجدان بودن عملکرد شغلی نشان داده
است .هر چه افراد خود را با سازمانشان یکی بدانند و برای وظیفهای که بر عهده دارند
تمام سعی خود را بکنند ،مشتریان و ارباب رجوع نیز احساس متقابل به آنان نشان
میدهند و باعث افزایش وجدان کاری در کارکنان میشوند و باعث میشوند آنان
احساس مثبتتری نسبت به همکاران و ارباب رجوع داشته باشند و درنهایت عملکرد
آنان نیز مطلوبتر خواهد شد؛ علت این امر را میتوان به بهبود وضعیت روانی کارکنان و
درک این عامل که آنان میتوانند با بهبود سطح روابط همراه با همدلی عملکرد خود را
در وظیفهای که بر عهده دارند باال ببرند و کمکی شایان برای سازمانی باشند به ایشان
احساس مطلوبی میدهد تا بدین ترتیب در راستای موفقیت سازمان خود گامی مثبت
بردارند .نتیجه حاصل از این بررسی با نتایج پژوهشهای کورسچان و همکاران (:0108
 ،)00مایگا و جکوبز ( )07 :0114و خاندکار و شرما ( )630 :0116همخوانی دارد .علت
همسویی نتایج حاصل را میتوان به اهمیت وجدان کاری کارکنان در انجام وظایفشان
دانست که در میان بیشتر افراد در فرهنگها و کشورهای متفاوت مشترک است .با توجه
به پژوهشهای انجام شده مشتری مداری رابطه مثبتی با بعد باوجدان بودن عملکرد
شغلی دارد .در صورتی که کارکنان در انجام وظایف خود کم کاری نکنند و با احساس

.Maiga & Jacobs
.Khanderkar & Sharma

1
2

رابطه حمایت از مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان با نقش ...

173

با نقش شناسایی
مسئولیت در انجام شغل خود وجدان کاری را رعایت کنند و برای رسیدن به آن تمام
تالش خود را انجام دهند ،باعث بهتر دیده شدن سازمان میشود و افزایش رضایت
مشتریان و متقابال باعث ایجاد رابطه متقابل کارکنان و افزایش کارایی آنان شده و باعث
پیشبرد هدفهای سازمانشان میشود.
فرضیه نهم رابطه مشتریمداری با بعد عملکرد وظیفه عملکرد شغلی نشان داده
است .هر چه در سازمانی تالش در راستای افزایش توجه به مشتریان شود ،به همان
نسبت عملکرد شغلی کارکنان نیز مطلوبتر خواهد شد؛ علت این امر را میتوان به درک
این عامل نسبت داد که رسالت سازمان میتواند کمک به برطرفکردن نیازهای
مشتریان خود در راستای بهرهمندی از مزایای حاصل باشد؛ این امر آثار مثبتی از حیث
روانی و ادراکی در بهبود عملکرد وظیفهای کارکنان در بر دارد .توجه به نیازها و
انتظارات مشتریان و تالش در برطرفکردن آنان ،حس رقابت را در میان کارکنان به
ویژه در صنایع خدماتی برانگیخته میکند که در نهایت در ارتقای سطح عملکرد
کارکنان بسیار اثرگذار است .نتیجه حاصل از این بررسی با نتایج پژوهشهای کورسچان
و همکاران ( ،)00 :0108مایگا و جکوبز ( ،)07 :0114خاندکار و شرما ()630 :0116
همخوانی دارد .علت همسویی موجود در پژوهشها را میتوان به اهمیت باالی مشتریان
در عصر حاضر در میان سازمانها با کاربریهای متفاوت دانست که این اهمیت ،آثار
شگرفی بر عملکرد شغلی کارکنان خواهد داشت.
با توجه به پژوهشهای انجام شده ،مشتری ،مهمترین عنصر سازمان است و میتوان
او را در ردیف رییس یا مدیر سازمان دانست .هر چقدر زمینه مشتری مداری در سازمان
فراهم باشد و سازمان برای کسب رضایت مشتریان عمل کند ،عملکرد شغلی کارکنان
سازمان نیز بهتر خواهد بود و خود را جزئی از مشتریان میداند و سعی میکند
خواستههای ایشان را برآورده کنند .وجود حمایت خارجی و داخلی منافع بسیاری برای
سازمان دارد .حمایت داخلی از مسئولیت اجتماعی باعث میشود دید خوبی در سازمان
نسبت به آن شکل گیرد که درنهایت کارکنان احساس تعهد باالیی میکنند و خود را
وفادار به سازمان خود میدانند که موجب بهبود سطح عملکرد آنها میشود؛ از طرف
دیگر باید گفت حمایت مشتریان و افراد خارج از سازمان موجب میشود افراد داخل
سازمان به اهمیت باالی مسئولیت اجتماعی آگاه شوند و توجه بیشتری به آن کنند.

171

سال پانزدهم ،شماره ،55بهار 9911

همچنین احساس تعلق به مشتریان شکل میگیرد که موجب تالش برای بهبود سطح
عملکرد کارکنان میشود .در آخر باید بیان کرد در پژوهش حاضر اهمیت مسئولیت
اجتماعی نتوانسته است تاثیر تعدیلکننده در رابطه مزبور داشته باشد به این علت که
کارکنان توجهای به آن نداشتند و بیشتر در پی کسب حمایت از مدیران بودهاند.
پیشنههدهه
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر مطرح است:
 ایجاد برنامههای انگیزشی در راستای بهبود حس نوع دوستی و به وجود آوردن
فضای طرح نظر کارکنان و احساس مثبت کارکنان نسبت به سازمانشان تالش
شود .همچنین مدیریت میتواند با ایجاد گروهها و جلسههای خارج از کار حس
نوعدوستی و همکاری را در کارکنان افزایش دهد.
 سازمان با گذاشتن جلسهها و برگذاری کنفرانسها کارکنان را با نتایج حاصل
از وجدان کاری در شغل آشنا کنند و با ایجاد نوعی نظام پاداش ،کارکنان را به
این مهمترغیب کنند.
 ایجاد برنامههای انگیزشی در راستای بهبود حس تعلق و احساس مثبت
کارکنان نسبت به سازمانشان تالش شود و همچنین با توجه کردن به افزایش
مهارت کارکنان به پیشبرد هدفهای شغلی آنان کمک کنند.
 ایجاد برنامههای آموزش ضمن خدمت مانند کارگاههای آموزشی در راستای
بهبود نحوه ایجاد رابطه مثبت با مشتریان و همچنین با نشان دادن نتیجه
ارتباط موثر در پایان هر دوره مالی به کارکنان پاداش داده شود.
 در ایجاد برنامههای انگیزشی در راستای بهبود حس تعلق و وجدان در شغل
کارکنان نسبت به سازمان ،کارکنان و مشتری یا ارباب رجوع تالش شود؛ بدین
صورت که میتوان با تدوین دستورالعمل با تشویق افرادی که توسط مشتریان
برگزیده میشوند ،برای دیگر کارکنان هم انگیزش به وجود بیاید.
 برگزاری دورههای آموزشی در زمینه ی آشنا کردن کارکنان با مسئولیتپذیری
و مشتریمداری برای اثرگذاری مثبت بر وظایف آنان در عملکرد شغلی.
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با نقش شناسایی
 همچنین پیشنهاد میشود با فراهم کردن امکان برقراری ارتباط با دیگر
همکاران و افراد خارج از سازمان و مشتریان بالقوه و دریافت اطالعات حیاتی
در راستای بهبود عملکرد شغلی کارکنان ،گام مثبتی برداشته شود.
 بررسی مدل پژوهش حاضر در شرکتهای دولتی بررسی شود.
 همچنین میتوان پژوهش حاضر در میان شرکتهای دولتی و غیردولتی به
صورت تطبیقی صورت گیرد.
 پیشنهاد میشود در پژوهشی رابطه بین نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی
کارکنان را با نقش شناسایی سازمانی و مشتری مداری بررسی کرد.
تشکر ع قد دامن
از تمام کارکنان شعبههای بانکهای ملت استان گیالن که در این پژوهش مشارکت
کردند ،قدردانی به عمل میآید.
نهبع
-

-

-

-

-

ابدالی ،علی؛ یاوری ،علی و بشارتی ،ابراهیم .)0805( .بررسی تاثیر انواع هوش سازمانی ،تجاری
و رقابتی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه :بانک قوامین) .فصلنامه توسعه مدیریت منابع
انسانی و پشتیبانی.001-015 ،)40(00 ،
ابوالقاسمی ،عباس؛ مرادی ،سروش و محمد زاهد ،عادل .)0801( .بررسی رابطه ابتکار شخصی،
جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی.
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.04-36 ،)0(00 ،
احسانیفر ،محمد؛ گرجی کرسامی ،علی و سیاهچشم هرزندی ،مهری .)0803( .تاثیر حمایت
سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان معاونت آمادوپشتیبانی.
فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.086-010 ،)50(04 ،
الوانی ،سیدمهدی و قاسمی ،سیداحمدرضا .)0877( .مدیریت و مسئولیتهای اجتماعی
سازمان (چاپ اول) .تهران :انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بابائیان ،علی؛ سامانی ،یوسف و کرمی ،ذبیح ا .)0808( . ...بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی
با عملکرد شغلی کارکنان رستههای ماموریتی ناجا .فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی،
.03-0 ،)87( 7
براتی احمدآبادی ،هاجر؛ عریضی ،حمیدرضا و نوری ،ابوالقاسم .)0830( .رابطه بین جوسازمانی
و وجدان کاری با عملکرد شغلی .فصلنامه روانشناسی کاربردی.30-6 ،)08(0 ،
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پیریایی ،صالحه؛ ارشدی ،نسرین و نیسی ،عبدالکاظم .)0800( .اثر عدالت سازمانی بر عملکرد
شغلی ،تعهد سازمانی و قصد ترک شغل :نقش واسطهای اعتماد به سازمان و اعتماد بین فردی.
فصلنامه دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناختی).00-60 ،)0( 4 ،
حاجی آقائی کشتلی ،مصطفی؛ حسینی امیری ،سید محمود و خراسانی اجبار کالیی ،زهرا.
( .)0804بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش
متغیرهای میانجی مزیت رقابتی شهرت سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی :صنایع مواد
غذایی شهرستان آمل).تهران :اولین همایش بین المللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه.
حقیقتیان ،منصور؛ هاشمیانفر ،علی و مرادی ،گلمراد .)0800( .بررسی تاثیر نگرشهای دینی
بر مسئولیت اجتماعی کارکنان :مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه .فصلنامه جامعه شناسی
اقتصادی و توسعه.004-70 ،)0(0 ،
خلیلیعراقی ،مریم؛ تعیین لو ،مهرانگیز و جواهردشتی ،فرانک .)0830( .مدیریت بر مبنای
عملکرد .ماهنامه تدبیر.37-38 ،040 ،
رجبیفرجاد ،حاجیه و شهامی خرمی ،علی .)0803( .بررسی تاثیر تحول سازمان بر بهرهوری
کارکنان باتوجه به متغیر میانجی رضایت شغلی .فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و
پشتیبانی.45-08 ،)50(04 .
رجبی ،روحا ...و گنجی ،عزیزاهلل .)0830( .بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی
شرکت ها .فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی.84-08 ،)4(0 ،
سعادت ،اسفندیار .)0834( .مدیریت منابع انسانی(چاپ نهم) .تهران :انتشارات سمت.
شاهینی ،حسین علی .)0801( .راهکارهای ارتقای مسئولیت اجتماعی در میان مدیران ستادی
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی .فصلنامه مدیریت فرهنگی.880- 800 ،81 ،
گیالنی نیا ،شهرام و موسویان ،سیدجواد .)0833( .شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان
در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک .ماهنامه فراسوی مدیریت.088 -018 ،00 ،
مسعودی مراقی ،مجید و استوار ،رحیم .)0808( .بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و
عملکرد شغلی؛ مطالعه ی موردی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب .فصلنامه اکتشاف و
تولید نفت و گاز.3-06 ،
نصیری ،فخرالسادات .)0808( .رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده مدیریت شهری با
مسوولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری .فصلنامه اقتصاد و مدیریت
شهری.013-07 ،)3( 0 ،
یعقوبی ،محمد؛ سقاییان نژاد اصفهانی ،سینا؛ گرجی ،حمید؛ نوروزی ،میثم و رضایی ،فرزاد.
( .)0833رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان
بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .فصلنامه مدیریت سالمت-05 ،)85(00 ،
.80
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