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نقش تعهد سازمانی در اثر بخشی سازمانی (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه تهران)

نیکزاد تقی خانی ،1جواد پور
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چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعهد سازمانی در اثر بخشی سازمانی انجام شد .روش تحقیق از نوو کموی و بو
صورت توصیفی(پیمایش) انجام شده است .دادهها از طریق پرسشنام اثر بخشی پارسونز()1191و پرسشونام تعهود
سازمانی آلن و مایر( )1111جمعآوری شد .جامع آماری کارکنان دانشگاه تهران( ) N=2111بود کو از ایون میوان
 222نفر ب صورت روش نمون گیری طبق ای متناسب ،ب عنوان نمون انتخاب شد .برای تعیوین اعتبوار ابوزار انودازه
گیری از آلفای کرونباخ استفاده شد (ضریب آلفا برای پرسشنام تعهد سازمانی 1/119و بورای پرسشونام اثربخشوی
سازمانی  1/192بدست آمد) و برای تعیین نقش مؤلف های تعهود سوازمانی در پویش بینوی اثور بخشوی سوازمانی از
رگرسیون استفاده شد .نتایج کلی حواکی از آن اسوت کو بوین اثربخشوی سوازمانی و تعهود عواطفی( )r=1/281و
اثربخشی سازمانی و تعهد هنجاری( )r=1/234رابط معنی داری وجود دارد و بین مؤلف تعهد مسوتمر و اثربخشوی
رابط معنیدار وجود ندارد ،همچنین  1/319واریانس( ) R2=1/319متغیر اثربخشی سازمانی توسط مؤلف های تعهود
سازمانی تبیین شده است.
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The Role Of Organizational Commitment In Organizational
Effectiveness (Case Study: University Of Tehran Staff)

Abstract:
The aim of this study was to investigate the role of organizational commitment in organizational
effectiveness. The research method is quantitative and descriptive (survey). Data were collected
through the Parsons Effectiveness Questionnaire (1191) and the Allen and Meyer Organizational
Commitment Questionnaire (1111). The statistical population was the staff of the University of
Tehran (N = 2111) from which 222 people were selected as a sample by proportional stratified
sampling method. Cronbach's alpha was used to determine the validity of the measuring
instrument (Alpha coefficient for organizational commitment questionnaire was 11119 and for
organizational effectiveness questionnaire was 11192) and regression was used to determine the
role of organizational commitment components in predicting organizational effectiveness. The
general results indicate that there is a significant relationship between organizational effectiveness
and emotional commitment (r = 11281) and organizational effectiveness and normative
commitment (r = 11234) and there is no significant relationship between the component of
continuous commitment and effectiveness. Also, 11319 variance (R2 = 11319) of organizational
effectiveness variable is explained by the components of organizational commitment.
Keywords: Organizational Commitment, Organizational Effectiveness, University of Tehran.
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مقدمه
امروزه اندیشمندان مدیریت ب ایون نتیجو رسویدهاند کو منوابع
انسانی مهمترین عامل کسب مزیوت رقوابتی در سوازمانها اسوت.
تعهد سازمانی تعلق خاطری است ک هریک از کارکنان نسبت بو
سازمانی ک درآن مشغول ب کار هستند ،احساس میکننود تعهود
سازمانی یک نگرش دربارۀ وفاداری کارکنان ب سوازمان و فرآینود
مستمری است ک از طریق آن اعضای سازمان عالقو خوود را بو
سازمان ،موفقیت و کارآیی پیوست آن نشان میدهند.
بوکاتووان( )1192تعهوود را ینووین تعریو مویکنوود :تعهوود نوووعی
وابستگی عاطفی و تعصب آمیز ب ارزشها و اهوداف یوک سوازمان
است .وابستگی نسبت ب نقش فرد در رابط با ارزش هواو اهوداف
سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن است .در دنیای پور رقابوت
کنونی سازمانها پیوست در جستجوی شویوههای جدیودی بورای
حداکثر کردن عملکرد و تالش کارکنانشان هسوتند .و بو منروور
رقابت در صحن جهانی و ارضوای نیازهوا و انتروارات مشوتریان و
سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل تمایل دارند و در تالشوند
تا کارکنانی انتخاب کنند ک فراتر از وظیف تعیین شوده در شور
شغل عمل کنند .یکی از موضوعاتی ک توج محققان را در زمین
تعهد ب خود جلب کرده است ،جنبو های مختلو مفهووم تعهود
است .زیرا وابستگی تعهدی کارکنان ن تنهوا بوا سوازمان بلکو بوا
مراجع دیگری یون حرف  ،خانواده ،سرپرست مستقیم ،موههب و
غیره در ارتباط است(.عزیزی شهابی ،اسدیان)1312
تعهد سازمانی ب عنوان یک متغیر وابست بیانگر نیرویی است کو
فرد را ملزم میکند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقوق
اهئاف سوازمان کوار کنود .یعنوی تعهود سوازمانی بوا یوک سوری
رفتارهای مولد همراه است .فردی ک تعهد سوازمانی بواایی دارد،
در سازمان باقی میماند ،اهداف آن را میپهیرد و برای رسیدن ب
آن اهوداف از خوود توالش زیواد و حتوی ایثوار و فوداکاری نشووان
میدهد .تعهد سازمانی را میتووان بوا میوزان آموادگی افوراد یوک
سازمان ب درونی کردن ارزشهای سازمان اندازه گیری کرد .عالوه
بر این تعهد سازمانی را میتوان برحسب درج تکمیل مسئولیتها
و وظای کارکنان مورد ارزیابی قرار داد.

اندازه گیری تعهد سازمانی با مشاهده رفتار افراد در محل کار نیوز
امکان پهیر است .آلون و موایر در دهو  11مویالدی یوک نرریو
تحلیلی برای تعهد سازمانی بیان کردند و آن راب س بخش قابول
تعری تجزی کردند :تعهد سازمانی عاطفی ،تعهد سازمانی مستمر
و تعهد سوازمانی هنجواری .تعهود عواطفی ،دلبسوتگی احساسوی
کارکنان ب ارزشهای سازمانی است ک در آن کار میکنند .یعنی
اینک فرد تا ی اندازه ب سازمان عالق دارد .تعهد مستمر میوزان
تمایل فرد ب ادام همکاری با همان سازمان است .تعهد هنجواری
با التزام و مسئولیت پهیری سرو کار دارد ک فرد نسبت ب سازمان
در خود احساس میکند .اگر ی هریک از این انوا تعهد سازمانی
ممکن است بر سایر انوا آن اثر بگهارد.
وقتی هدف طراحی استراتژیک مدیریت اسوت ،کوار سوادهتر ایون
است ک س نو تعهد سازمانی را جداگان در نرر بگیوریم و توک
تک ب ذهن بیاوریم تا بر اسواس آن بتووانیم آنهوا را در کارکنوان
تقویت کنیم .تعهد سازمانی در علوم رفتاری ب طور گستردهای ب
عنوان یک عامل کلیدی در رابطۀ ما بین افراد و سازمان شوناخت
شده است .ب عنوان مثال برخی محققان بر این باورنود کو تعهود
سازمانی عاملی است کو عالقو و دلبسوتگی فورد را بو سوازمان
افزایش میدهد.
همچنین با مدیریت تعهد کارکنان ،بسیاری از عواقب ناخواست در
سازمانها از میان میرود .موضو تعهد سازمانی در ده های اخیر
مورد عالق بسیاری بووده اسوت و مطالعوات زیوادی بورای یوافتن
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی صورت پهیرفت است .تعهد سوازمانی
ب ویژه از منرر مدیران در جهت دستیابی ب موفقیت بسیار مهوم
است .امروزه با سرعت فزاینوده تغییور در سوازمانها ،مودیران در
جست وجوی راههایی برای افزایش تعهد کارکنان هستند تا از این
طریق ب مزیت رقابتی دست یابند.
از اوایل دهۀ  1141ک تعهد سوازمانی در زمینو رفتوار سوازمانی
مطر شد ،این مقول یکی از موضوعاتی است ک همیش در رأس
عالیق محققان قرار گرفت  ،یرا ک آنان معتقدند ،مدیریت صوحیح
تعهد سازمانی میتواند منجور بو نتوایج سوودمندی از قبیول اثور
بخشی سازمانی ،بهبود عملکرد ،کاهش جا ب جوایی ،هوم ینوین
کاهش غیبت شود.

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی ،دوره چهارم(فصل زمستان( ،سال  ،9911صفحه91-25

دایل زیادی وجود دارد از اینک یرا یک سازمان بایسوتی سوطح
تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهود .اواً تعهود سوازمانی یوک
مفهوم جدید بوده و بطور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفواوت
دارد .ثانی واً تحقیقووات نشووان داده اسووت ک و تعهوود سووازمانی بووا
پیامدهایی از قبیل رضوایت شوغلی ،حضوور ،رفتوار سوازمانی فورا
اجتماعی و عملکرد شغلی رابط مثبت و با تمایل بو تور شوغل
رابط منفی دارد.
نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت بسازمانهای دیگر است ،یرا ک نیروی انسانی مهمترین منبع هور
سازمان ب حساب میآید .تعهد ب عنوان یک نگرش انسانی مطر
میشود و شکی نیست کو سوازمانهای دارای اعضوای بوا سوطح
باای تعهد سازمانی ،ل معمواً از عملکرد بااتری برخوردارند .بو
عبارت دیگر تعهد باعث افزایش کارآیی ،اثربخشوی و نهایتواً بهوره
وری سازمان شده و پیشرفت و ترقی جامع را بو دنبوال خواهود
داشت( .)ٌAskari,2113
 نیروی انسانی متعهدخود را متعهد ب سوازمان مویبیند،اهودافسازمان را در جهت اهداف خود دانست و در تحقوق آنهوا از هوی
تالش و کوشش مضایق نخواهد کرد ،نسبت بو سوازمان وابسوت
شده و خود را با آن هویت میبخشد ک عالوه بر بالندگی خود در
جهت عرمت و ترقی سوازمان گوام بور موی داردو از ایون طریوق
سوووازمان بووو مأموریوووت و فلسوووف وجوووودی خوووود نزدیوووکتر
میشود()Armestrong,1111
 تحقیقوات نشووان مویدهود کو تعهوود سوازمانی بوور بسوویاری ازرفتارهای سازمانی نریر غیبوت ،توأخیر و جابجوایی توأثیر منفوی
دارد،یعنی هری تعهد سازمانی بیشتر باشد این متغیرهوا کواهش
خواهند یافت.بنابراین تعهد سازمانی اثرات بالقوه جدی بر عملکرد
سازمان داردو می تواندپیشوگویی کننوده مهموی بورای اثربخشوی
سازمان باشد .لها نادیده گرفتن آن برای سازمان زیان بوار اسوتو و
هزین های زیادی ب دنبال دارد()Karimzadeh,1118
برای هر ییزی داشتن هدف بدون داشتن تعهد،کار عبثی اسوت.ن فقط داشتن هدف بلک داشتن تعهد برای آن هودف اسوت کو
منجر ب پیشرفت و موفقیت میشود()Dessler,2111

تعهد سازمانی کارکنان ،ب ویژه از نرر مدیران،در جهت دستیابیب موفقیت بسیار مهم میباشد .امروز با سرعت فزاینوده تغییور در
سازمانها،مدیران ب دنبال راههایی برای افوزایش تعهود کارکنوان
می گردندتا از این طریق بو مزیوت رقوابتی دسوت یابنود .تعهود
سازمانی یک نگرش است ،یک حالت روانی ک نشان دهنده نوعی
تمایل ،نیاز و الزام جهت ادام اشتغال در یک سوازمان مویباشود.
تمایل ب معنوی عالقو و خواسوت قلبوی بورای ادامو فعالیوت در
سازمان ،نیاز یعنی اینک فرد ب خاطر سرمای گهاریهایی کو در
سازمان کرده نایار ب ادام خدمت در آن است ،الزام عبارت است
از دین ،مسئولیت و تکلیفی است کو فورد در برابرسوازمان داردو
خووود را ملووزم ب و مانوودن در آن م ویبینوود( & Greenberg
)cohorts,2111
مطالع تجربی انجام شده درباره موضو تعهد سوازمانی مجموعو
غنی از یافت ها در مورد پیش شرطها و پیامدهای تعهد سوازمانی
را فراهم میکند.
از یند سال قبل اثرات تعهد سازمانی ب سو طبقو گوروه بنودی
شدهاند ک عبارتند از -1 :ویژگیهای شخصی
. -2ویژگیهای شغلی یا ویژگیهای مرتبط با نقش -3 ،تجربیوات
کاری ،مطالع مجدد استیرز  )1111(3در این مورد اهمیت هر س
طبق را تأیید کرد.
تحقیقات بعدی نیاز ب اضاف شدن طبق یهارمی از پیش شرطها
با عنوان ویژگیهای ساختاری منجر شد.
با توج ب این عوامل هر یند نمیتوان از وجود عوامول محیطوی
نیز غافل شد مثالً فرصتهای استخدامی دیگر ،تعهد را تحت تأثیر
قرار میدهد هر یقدر جهابیت این فرصتها بیشوتر باشود ،تعهود
کارمند کمتر خواهد شد .همچنین تعهد سازمانی میتواند از یند
عامل محیطی دیگر تأثیر بپهیرد .هر قدر کارکنان احساس رضایت
بیشتری از مدیران خود داشت باشند و احساس کنند ک سوازمان
ب رفاه آنان توج دارد ،سطح تعهدشان بااتر خواهد بود.
تعهد سازمانی بر عوامل مختل سوازمانی(ب ویوژه خروجویهوای
سازمان) تأثیر گهار است ک یکی از آن عومل اثربخشوی سوازمانی
میباشد ک ب ذیالً ب آن پرداخت میشود.
1-Steers
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منرور از اثر بخشی در واقع بررسوی میوزان موؤثر بوودن اقودامات
انجام شده برای دست یابی ب اهداف از پیش تعیین شده است .ب
عبارت دیگر در اثر بخشی میزان تحقق اهداف انودازه گیوری موی
شود .امّا اثر بخشی در یک دوره آموزشی هنگامی حاصل میشوود
ک اواً نیازهای آموزشی ب روشنی تشخیص داده شود .ثانیاً برنام
مناسبی برای برطرف ساختن نیازهوا طراحوی شوود ،ثالثواً برنامو
طراحی شده ب درستی اجرا گردد و رابعاً ارزیابی مناسبی از فرایند
آموزشی و در نهایت دستیابی ب اهداف انجوام شوود .از اثربخشوی
سازمانی تعاری مختلفی ارائ شده است ک ب برخی از آنها اشاره
میشود.
اثر بخشی عبارت است از درج و میوزان نیول بو اهوداف تعیوین
شده ،ب بیان دیگر اثر بخشی نشان میدهد کو توا یو میوزان از
تالش انجام شده ،نتایج مورد نرر حاصل شوده اسوت .بارنوارد2در
سال  1138اثر بخشی را انجام اهداف سازمانی تعری مینماید ،او
بر انجام اهداف و بقای سوازمان توجو داشوت.وی سوازمان را بو
عنوان سیستم همکاری تعری نموود .تعوادل داخلوی ،تنرویم بوا
شرایط خارجی و رهبری ماهران از معیارهوای اثور بخشوی موورد
توج او میباشد()Ashrafi,2112
آرمسترانگ )1111( 4معتقد است اثر بخشی مفهوم پیچیدهای
است ک ب طرق گوناگون تعری شده است و متناسب با هر
تعری قابل اندازهگیری و ارزیابی استHassany& ( .
 ،)cohorts, 2111اتزیونی )1192)9معتقد است ک اثر بخشی
واقعی یک سازمان خاص ب وسیل درج و میزانی ک سازمان ب
اهدافش دست مییابد ،تعیین میشود .در واقع سازمان زمانی
اثربخش است ک نتایج قابل مشاهده فعالیتهای آن با اهداف
سازمانی برابر بوده یا بیشتر از آنها
باشدHoy&Miskel,2111,translated by (.
)Abbaszadeh,1118

1

-Barnard
2-Armestrong
3-Etzioni

کامرون )1198(9میگوید اگر سازمان بو عنووان سیسوتم فعوال
هدف یاب ،منطقی و تعمدی تصور کنیم ،بنابراین طبیعی است ک
از میزان موفقیت در تحقق اهداف ب عنوان یک مقیواس مناسوب
برای اثر بخشی بحث کنیم.
تاون ساوند )1114( 8معتقد است یک محیط آموزشی اثور بخوش
کانونی است ک یک برنام با کیفیت باا برای تحقق اهداف وسیع
سیستم و اهداف مشخص طراحی شده را تدوین و حفظ میکند.
اویمن و سی شوور )1198( 1اثور بخشوی سوازمانی را بو عنووان
توانایی بهره برداری از محیط برای کسب منوابع نوادر و ارزشومند
جهت تداوم کارکرد ،تعری مینماید.
 ازنررریچارد آل دفت )11111( 11اثر بخشوی سوازمانی عبوارتاست از درج یا میزانی ک سازمان ب هدفهای موورد نرور خوود
نائل میآید.
اثر بخشی یک مفهوم کلی دارد ،آن ب صورت خنثی در برگیرنوده
تعداد زیادی از متغیرها میباشد .هنگام تعیین اثر بخشی سازمان،
حدود یا میزانی ک هدفهای یندگان تأمین شدهاند ،سونجیده و
مورد قضاوت قرار میگیرند.
ارنس و لورش )1199( 11معتقدند سازمانی اثر بخش اسوت کوویژگیهای سازمان با بخشهای گونواگون محویط مربووط بو آن
دارای تعادل و توازن باشد.
 ندلر و توشمن )1181( 12نیز اظهار میدارنود کو سوازمانی کودرج باایی از تناسب و سازگاری و توافق بوین عناصور و عوامول
تشکیل دهندهاش نشان دهد ،انترار میرود ک سازمان اثر بخوش
باشد (.)Ashrafi,2112
 ریچارد اسکات 13در مورد اثر بخشی ینین میگوید :اثر بخشویاز نرر سیستم عقالیی تعداد و کیفیت برون دادها و کوارآیی موی
باشد.
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از دیدگاه سیستم طبیعی اثر بخشی تداوم بقای سازمان و روحیو
و وضعیت افراد از نرر دیدگاه سیستم باز ،اثر بخشی کسب منوابع
کمیاب و ارزشمند محیط میباشد ()Ashrafi,2112
 میرکمالی ( )1119منرور از اثر بخشی و کارآیی را دستیابی بونیازها و مقاصد فردی و سازمانی میداند ک با نوعی رضایت فردی
و سازمانی همراه است.
در نتیج عالوه بر افزایش تولیود ،بوازدهی و بهوره وری سوازمان،
روحی و احساس مسئولیت افراد را باا برده و باعث میشوود کو
آنووان از کووار و سووازمان خووود احسوواس رضووایت ،خوشوونودی و
خوشبختی کنند.
 فیدلر12ک نرری رهبری اثر بخوش را مطور کورده اسوت .اثوربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران ،میوزان کوار از پویش
تعیین شده و میزان قودرتی کو مودیر در مقوام خوود بو دسوت
میآورد ،میداند (.)Mirkamali,1119
 رابینز )2112( 14در تعری اثر بخشی سازمانی ،هم ب وسوایل وامکانووات (فراینوود) توج و نموووده و هووم ب و نتووایج حاصوول از آن.
او( )1111طی تحقیقی بیان نمود درج یا یا میزانی کو شوخص
کار یا شغل خود را میشناسد و ب صورت فعوال در آن مشوارکت
میکند منجر ب رضایت شوغلی شوده و بوا اسوتفاده از فرصوتها،
تواناییها و مهارتهای خود راباا برده و ینین ویژگوی منجور بو
احساس رضایت فرد و هماوردطلبی او و بهبود اثر بخشی میگردد.
 اثر بخشی تعری و معنای گستردهای دارد.منروور از اثربخشوینیروی انسانی در محیط کار این است ک افراد بو اسوتانداردهای
کمی و کیفی بهتری در انجام امور محول و تحقوق اهوداف دسوت
پیدا کنند(.)Gaffarian,2111
 در یووک تحقیووق ( )Cools&cohorts,2118ب و ایوون نتیج ورسیدند ک متغیرهای تواناییهای شناختی و تجارب رابط معنوی
داری با عملکرد شغلی و در نتیج اثربخشی افراد دارند.
 اثر بخشی سازمانی عبارت است از حدی ک یک سازمان با بکارگیری منابع مختل ب اهداف از پیش تعیین شوده نائول مویآیود
بدون آنک موجب هدر رفت منابع گرددو یا تغییری در سیسوتم و
4-Fidler, Fred
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سووووووووووواختار کلوووووووووووی خوووووووووووود ایجووووووووووواد
نماید(.)Thibodeaux&Favilla,1119
 اثربخشی سازمانی ب سطحی اشواره دارد کو سوازمان توانسوتاسوووت بووو جایگووواه هووودف گوووهاری شوووده خوووود نائووول
آید(.)Lawal,Salaiman,2119
اثربخشی سازمان توانایی شرکت در بهرهبرداری از محویط خووددر راه تحصوووویل و تووووأمین منووووابع ارزشوووومند و کمیوووواب
میباشد(.)Mollahosani,Arsalan,2111
هوج  )1118(19اثر بخشی سازمانی را وضعیتی میداند ک در آنسازمان مورد نرر منابع را ب میزان محودود مصورف کنود و قوادر
باشد ب هدف یا اهداف با توج ب معیارهای تعیوین شوده دسوت
یابد.
 پیتر دراکر19معتقد است اثر بخشی یعنوی انجوام دادن کارهوایدرست .از نگاه دراکر اثر بخشی کلید موفقیوت سوازمان محسووب
میشود.
18
 اثر بخشوی را توتوو ایون طوور تعریو مویکنود :فرآینودهاییرخشی و مداوم است ک از طر برنام شرو میشوود و شوامل
تمام فعالیتهایی اسوت کو هوم در جهوت دسوتیابی بو اهوداف
سازمان است و هم تعیین میکند ک انجام آنها تا ی اندازه خوب
و مطلوب صورت گرفت است(.)Ghorbani,1189
یکی از ویژگیهای سازمانهای موفق اثر بخشی سازمانی است.
سازمانهای آموزشی هر جامع همانند سازمانهای دیگور تحقوق
اهداف سازمانهای خود را در اولویوت قورار مویدهنود .مطالعوات
نشان میدهد ک بهترین راه برای اثر بخشی وجود ندارد.زیرا ایون
امر بستگی ب دیدگاه مدیریت هر سازمان نسوبت بو اثور بخشوی
دارد.
در زمین اثر بخشی نررات مختل و تا حدودی مشاب بیان شوده
است.ب عنوان نمون اثر بخشی عبارت است از درج یا میزانی ک
سازمان ب هدفهای مورد نرر نزدیک میشود.
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یک سازمان زمانی اثر بخش است ک نتایج قابل مشاهده فعالیوت
های آن با اهداف سازمانی برابر بوده یا بیشتر آن باشودHoy& (.
)Miskel,2119
با این وجود میتوان پهیرفت اثر بخشی سازمانی معمواً در قالوب
میزان یا درج ای است ک در آن ،یک سازمان اهدافش را ب دست
میآورد.
مال اثر بخشی ،معمواً رفتار فردی است ک مورد ارزشیابی قرار
میگیرد ،معهها ،مال سنجش نمیتواند صرفاً خوود رفتوار باشود
بلک رفتار را نسبت ب انترارات معینی کو ارزشویابی کننوده بو
رفتار قائل است ،باید مورد سنجش قرار داد.اثر بخشی تابعی است
از توافق رفتار با انترارات نقش معینی .یوا بو عبوارت دیگور ،اثور
بخشی ،میزان توافق رفتار اجتماعی شهود با انترارات نقش معین
سازمانی است)Alaghaband,1182(.
اثربخشی معنای کیفیوت را در بطون خوود دارد .مطالعوات نشوان
میدهد ک بهترین راه برای اثربخشی وجود ندارد،زیرا این امر بو
دیدگاه مدیریت هر سازمان نسوبت بو اثور بخشوی بسوتگی دارد
()Abili,Naderi,Yazdani,Nastizaeei,2114
اثربخشی سوازمانی یکوی از مباحوث مهوم و موورد توجو تموامی
مدیران سازمانها اسوت .اموا در موورد ویژگویهوای سوازمانهای
اثربخش ،توافق همگانی وجود نودارد.علت لوین امور شواید تموایز
سازمانها ازنرر اهداف و مأموریتهای خاص آنهوا اسوت .اموروزه
اثربخشوووی بطوووور فزاینوووده بووور ایجووواد انگیزش،طووورز تلقوووی،
ذهنیتها،ارزشها ودر واقع بور فرهنوگ سوازمانی اسوتوار بووده و
امکان رویاریی ،شناخت و برخوردبوا جبهو ای گسوترده از تالطوم
محیطی را فراهم میآورد.
اثربخشوی،رفتارهای منطقووی وبو عبوارتی سوویررفتاری هماهنووگ
بوووووووامحیط واسوووووووتراتژی سوووووووازمان رابوجوووووووودمی
آورد(.)Ghorbani,Barahat,2112
اثربخشی ازدیدگاه نرری پوردازان مختلو ودر مکاتوب مودیریتی
مختل ب شیوههای گوناگون تفسیر شده است.اما در یک تعری
کلی،اثربخشی سازمانی مقصدی است ک تمام تالشهای سوازمانی
درراستای رسیدن ب آن صورت میگیرد(.)Sherazi,1119

در واقع مهمترین عاملی ک میتواند تحقق هدفها را تعیین کند،
اثربخشی سازمانی است.پیتر دراکر بر این باور است کو مودیریت
اثربخش احتمااً عامل اصلی در کشورهای توسوغ یافتو و موورد
نیازترین عامل برای کشورهای در حال توسع است.اتزیونی نیز در
بحث اثر بخشی ،اهداف سازمانی را عبارت از حالت مطلووب اموور
می داندک سازمان درصدد کسب آنها است .ب بواور وی سوازمانی
اثربخش است ک نتایج قابول مشواهده آن مسواوی بوا اهوداف یوا
بیشتر از آنها باشد()Niknami,1119
اثربخشی سازمانی از سازههای مطر در مدیریت آموزشوی اسوت
ک غالباً ب آن پرداختو شوده اسوت .اثوربخش سوازی ،مجموعو
تالشهایی است ک مدیریت برای انجام بهتر کارها و تحقق اهداف
سازمانی صورت میدهد .سازمانهای امروزی با حفظ و افزایش اثر
بخشی خود میتوانند حضورشان را در عرص رقابت تضمین کنند.
اثربخشی سازمانی بطور مسوتقیم بوا اهوداف سوازمانی در ارتبواط
است .اثربخشی مشخص میکند ک سازمان تا یو حود توانسوت
است مأموریتهای خود را معین نماید .از این رو سنجش مناسوب
اثربخشی میتواند نقاط ضع و قوت را تعیین و ب تبع آن موجب
اتخوووواذ و بکووووارگیری راهبردهوووووای ویووووژه در سوووووازمان
شود.)Solaymaninazad,Adenahzadeh,2112(.
جواهری ،کامل()2113عوامل متعوددی را بور اثربخشوی مووثرمی
دانوود ،ایوون عواموول عبارتلوود از -1:انگیووزش:این معیووار یکووی از
اساسیترین مال های بررسی اثربخشی افراد یک سازمان است و
تأثیر زیادی بر اثربخشی کل سازمان از جنب تأمین رضایت شغلی
پرسنل دارد .ازاین رو مدیر برای سود یا بهره وری بیشتر سوازمان
یا کارامدی و عملکرد بهتر کارکنان باید پیوست مراقب انگیوزش و
گروههای کار باشد -2.توازن و آموادگی کوار :در ارزیوابی عملکورد
کارکنان بایدبررسی گرددک آیا کارکنان دانش و مهارتهوای ازم
برای انجام موفقیوت آمیوز کوار را دارنود ن ایون یکوی از راههوای
ایجادفرصت رشد حرف ای و تخصصوی و ایجواد جوهابیت کوار یوا
بهسازی منابع انسانی است -3 .شناخت شغل یا ادرا فرداز نقش
خود در سازمان :کارکنان باید از کار ،زموان انجوام و یگوونگی آن
شناخت داشت باشندو کار مورد قبول آنها باشد .بورای افوزایش و
شناخت خوب کار ،کارکنان باید از اهوداف بلنود و کوتواه مودت و
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اولویتها و یگونگی کسب هر یک آگاهی داشت باشند -2.حمایت
سازمانی :یکی از شرایط ازم برای تحقق اهداف حمایت و هودایت
کافی از طرف سازمان است .تأمین بودج کافی ،تهی تجهیوزات و
تسهیالت مناسب برای انجام دادن کار ،حمایت ازم از طرف سایر
واحدهای سازمان ،در دسوترس قوراردادن محصوول بوا کیقیوت و
وجود ذخیره کافی منابع انسانی از جمل عوامل کمکوی اسوت-4.
بازخورد عملکرد:فرایند بازخورد مؤثر ،کارکنان را در جریان یند و
یون کارشان بریک مبنای منرم قرارموی دهود .اگور در سوازمان
فرایند بازخورد نباشد و کارکنوان از آن طریوق از ضوع عملکورد
خود مطلع نشوند ،انترار مدیر نسبت ب بهبود عملکورد کارکنوان
غیر واقعی است -9 .اعتبار :مدیران در محیط اموروزی نیواز دارنود
برای تصمیمات خود پشتوان قانونی بیابندو تمامی آنها را مسوتند
سازند ،پیوست باید قانونی بودن اقدامات پرسنلی خود را از جملو
تجزی تحلیلهای شغل ،استخدام ،ارزشویابی ،کوارآموزی ،ارتقوا و
اخراج را مورد قرار دهندو در صورت وجود مشکل اعتبوار،از دفتور
حقوقی کمک بگیرند -9.سازگاری محیطی :محویط خوارجی یوک
سووازمان دارای نقووش عمووودهای در اداره کووار و کارآمووودی آن
است.مدیران نمی توانندب خوبی از عهده وظای خود برآینود،مگر
آنک از عنصرهای محیط بیرونی آگاه باشوندو در برابورآن از خوود
حساسیت نشان دهندو پاسخگو باشند.
رویکردهای اثربخشی سازمانیSedeghpoor,2119quoted ( :
 )from Tahmacebi,2111رویکردهوای اثربخشوی را بو ایون
شر معرفی نموده است -1:رویکرد مبتنی برتعیین هدفک در این
رویکردب اهداف سازمان توج میشود و میزان هودفهای توأمین
شده  ،معرف میزان اثربخشی سازمانی خواهود بوود .ایون رویکورد
روشی منطقی است زیرا سازمانها همواره میکوشند تا ب سطح یا
میزان معینی از اهداف دست یابند .در اجورای ایون رویکردمیوزان
پیشرفت برای تحقق اهداف سازمان اندازه گیری میشود .کامرون
معتقد است ک این رویکرد دارای یند محدودیت است .هنگوامی
ک این رویکرد برای ارزیابی اثربخشوی اعموال مویشوود موا بایود
بپرسیم ک اهداف ی کسانی باید اندازه گیوری شودنسوازمانهان
افرادن مشکل دیگر این است ک آنچ یک سازمان ب عنوان اهداف

رسمی خودش بیان مویکنود در همو مووارد آیوا اهوداف واقعوی
هستندن از این روی اهداف رسمی سازمان تحت توأثیر مطلوبیوت
اجتماعی این اهداف فرار میگیرد.عالوه براین اهداف پویا هسوتند.
بنابراین آنها ب احتمال زیاد در طول زمان،در درج اول بو دلیول
آرایش سیاسی سوازمان تغییور مویکنود .بوااین حوال در مطالعو
سازمانهای پیچیده یک سؤال مهم کو محققوان سوازمانی از آن
اجتناب میکنند ،این است ک یگون میتوان درج ای ک سازمان
اهداف و مقاصد خود را کسب کرده است تعیین کردن این مسوائل
باعث میشود ک استفاده از اهداف ب عنوان یک اسوتاندارد بورای
ارزیووابی اثربخشووی سووازمانی مشووکل سوواز باشوود( Love,
 -2 )Skitmore,1119رویکرد مبتنی بر تأمین منابع – سیستم:
عدم رضایت از تئوری هدف ب پژوهش برای رویکردهای جایگزین
منجر شد و نتیج این بود کو تئووریهوای سیسوتمی پیشونهاد
شدند .تئوریهای سیستمی سوازمان را بو عنووان یوک سواختار
اجتماعی در نرر می گرفتندک با محیطش در تعامل است .مودل
منبع سیستم ک توسط اویمن و سی شور 11پیشنهاد شد یکی از
مشهورترین تئووریهوای سیسوتمی اسوت .ایون محققوان نتیجو
گرفتند ک اثربخشی بر حسب موقعیت یان زنی تعری شود کو
توانووایی سووازمان را در شوورایط مطلووق و نسووبی ،بهووره بوورداری از
محیطش در دستیابی ب منابع کمیاب و با ارزش مشخص میکند.
اویمن و سی شور اعتقاد دارند ک این تئوری این امکان را فراهم
میسازد ک سازمانها را بهتر مقایس کنیم ،زیرا ایون رویکورد بور
توانایی سازمان در کسب منابع تمرکز میکنود(-3)Small,2111
رویکرد مبتنی بر فرآیند درونی :در این رویکورد ،اثربخشوی یعنوی
میزان سالمت و کارآیی سازمان .یوک سوازمان اثوربخش ،فرآینود
درون سازمانی ،یکپاری  ،بی دغدغ و نمون و هماهنوگ دارد ،بو
گون ای ک کارکنان و اعضای آن احساس خوشوی و رضوایت موی
کنندو دوایرسازمانی و بخشهای مختل

موسس دست ب دسوت

1-Yachtman & Seashore
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هم میدهند تا اثربخشی را ب بااترین حد خوود برسوانند .درایون

پهیری ک از سهولت در انطبواق سوازمان یوا محویط خوارجیاش

رویکرد ب محیط خارجی توجهی نمیشود .رکن اصلی این رویکرد

ناشی می شوددر تضاد است.دوم تعامل درونی ک ب درون سازمان

بر این پای است ک سازمان با منابع موجود خو نموده واین اقودام

توج دارد و تمایل داردک نیازهای فنی و اجتماعی کارکنان را ب

ب صورت سالمت درون سازمانی و کارآیی متجلی میگردد .طبوق

جای نیازهای هدف گهاری شده و رقابت در محیط خارجی تأمین

این رویکرد سازمان زمانی اثربخش است کو از سوالمت سوازمانی

کند .سوم ارج نهادن ب روشهایی ک بوسیل آن سوازمان اهوداف

ازم برخورداربوده و پرسنل آن افرادی دارای انگیزه ،عالق مندی،

واقعی را تحقوق مویبخشود(کویین و روربواف)  -9رویکورد نروام

تعهد ،احساس مسئولیت ،روحی  ،حس وفاداری نسبت ب سازمان

اجتماعی :برحسب الگوهای نرام اجتماعی ،اثربخشوی  ،کوارآیی و

باشند -2 .رویکرد عوامل استراتژیک :بر اسواس ایون رویکورد کو

رضایت با یکدیگر تفاوت دارند .مال

رویکردی جدید ب شمار میآید ،سازمان زمانی اثربخش است کو

مورد ارزشیابی قرار میگیرد.رفتار نسبت ب انتروارات معینوی کو

عوامل محیطی خود را ک تداوم سازمان مستلزم حمایت آنهاست،

ارزیابی کننده برای آن قائل است مورد سنجش قرار میکیرد.یعنی

برآورده کنداین رویکرد شبی نرری سیستمی است ولی تاکیودات

اثربخشی میزان توافق رفتار سازمانی با انترارات سوازمانی اسوت .

متفوواوتی را در بوور دارد .براسوواس ایوون موودل اثربخشووی سووازمانی

کارآیی رابط ای است میان رفتار سازمانی با نیازها و مقاصد فردی.

همچون دانشگاهها و مراکز آموزشی  ،تاکید بر آموزش دانشجویان

ب عبارت دیگر کارآیی تابعی است از توافق رفتار سازمانی با نیازها

و فراگیران و در نهایت ،فارغ التحصیل شدن آنوان دارد ،از ایون رو

و مقاصد شخصی ،رضایت نیز ب رابط میوان انتروارات سوازمان و

دانشگاهها بایداثربخشی را بر حسوب تعوداد پوهیرش دانشوجویان،

نیازهای فردی اشاره دارد.رضایت زموانی در حود مطلووب خواهود

مورد توج قرار دهند .در مورد کاریابی و اشتغال فارغ التحصویالن

بودک انترارات سازمان با نیازهوا و تموایالت شخصوی همواهنگی

،هدفی مورد نرور نیسوت بو ایون ترتیوب بقوای دانشوگاه حفوظ

داشت باشد .اگر انترارات سازمان با نیازهای شخصی سازگارنباشد

میشوود -4.رویکورد ارزشهوای رقوابتی :جدیودترین رویکورد در

میزان رضایت کم خواهود بوود.یعنی فورد ممکون اسوت رفتوارش

مطالع اثربخشی سازمانی ،رویکرد ارزشهای رقابتی یا یند گانو

اثوووربخش یوووا کارآمووود باشووود بووودون آنکووو رضوووایتی درکوووار

است( ،)Quinn & Rohrbaugh,1183اثربخشوی را در قالوب

باشد() Alaghaband,2119

یک نرم س بعدی سازماندهی نمودهاند .این محورها بور یکودیکر
عمودند و ویژگیهای ساختاری سازمانهای متمرکز(کنترل) و غیر
متمرکز(انعطاف) ،با جهت گیری توج ب داخل یا خارج رابطو ای

اثربخشی رفتاری اسوت کو

سوالی ک در این بین مطر میباشد این است ک تعهد سوازمانی
کارکنان ی نقشی در اثر بخشی سازمانی داردن

میان ابزار و اهداف برای بدست آوردن نتایج مطلوب طبق بنودی

رابط تعهد سازمانی با اثر بخشی :ازاوایول دهو  1141کو تعهود

می شوندب راساس رویکرد کویین و رورباف ،یهار مودل اثربخشوی

سازمانی در زمین رفتار سازمانی مطر شود ،ایون مقولو یکوی از

سازمانی مطر است ک با توج ب مال های س بعد ،یا رد شده

موضوعاتی است ک همیش در رأس عالیق محققان قورار گرفتو ،

و یا مورد بررسی قرار میگیرند( )salahi,2113کویین و روربواف

یرا ک آنان معتقدند ،مدیریت صحیح تعهود سوازمانی مویتوانود

س ارزش رقابتی سازمانی را ب ایون شور مشوخص کردنود :اول

منجر بو نتوایج سوودمندی از قبیول اثربخشوی سوازمانی ،بهبوود

ارزش ثبات ک از هماهنگی و کنترل ناشی می شوودو بوا انعطو
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عملکرد،کوواهش جابجووایی و همچنووین کوواهش غیبووت شووود.
()Ansari, Baghari, Kolchahi,Salahi,2111
یکی از معضالت موجود در سازمانهای داخلی کشور پایین بوودن
تعهد افرادنسبت ب سازمان خود میباشد .درحالی ک با توجو بو
این مهم با ارزیوابی و شوناخت میوزان تعهود افوراد در ارتبواط بوا
سازمان متبو و نیوز توالش در جهوت جوهب ،آمووزش و آگواهی
نیروی انسانی میتوان از این نیروی باارزش در تصمیمات مودیران
مربوط در جهت منوافع دخیول در افوراد سوازمانی و نیوز فوردی
کارکنان بهره برداری نمود .ازم بهکر است موضو تعهد سازمانی
ب میزان غیبت،مانودگاری و تمایول افوراد بو اشوتغالدر سوازمان
متبو  ،نحوه برخورد با مراجعین ،وفاداری و نیوز توالش در جهوت
نیل ب افراد سازمانی و حصول عملکورد ،بهوره بورداری و کوارآیی
مؤثر است و هر نو همراهی آنوان بوا تغییورات سوازمان را بوااتر
ببرد()Rmzgooyan,Hassanpoor,2112
افزایش کارآیی و اثربخشی از جمل موضووعات مهموی اسوت کو
کانون توج اقدامات مدیریتی قرار گرفتو اسوت .یکوی از عوامول
نامحسووووس موووؤثر بووور اثربخشوووی سوووازمان ،تعهووود سوووازمانی
است)Darziramandi,2112(.
بررسووی تووأثیر تعهوود سووازمانی بوور عملکوورد کارکنووان و غووور در
مؤلف های شکل گیری تعهد سازمانی میتوانود بو یوافتن و ارائو
راهکارهای موثری بیانجامد ک مدیران سازمان با توسل ب آن،بو
بهبودعملکرد کارکنان خودو نهایتواً بو پیشوبرد اهوداف سوازمان
توفیووووق یابنوووودHaghighatmonfared, Hazrati, (.
)Mirzazadeh,2111
مطالعات انجام شده بر روی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شوغلی
نیروی انسانی حاکی از آن است ک سازمانها با داشتن اعضایی با
تعهد سازمانی قوی ،از عملکرد بااتر ،رضایت و اثر بخشی بیشتر و
میزان غیبت و تأخیر و تر خدمت کمتری برخوردارند.

تعهد سازمانی نیروی انسانی با توج ب ابعواد سو گانو (عواطفی
،مستمر ،هنجاری )در هم سازمانها میتواند ب عنوان یک نگرش
در میزان عالق مندی ب تمایل ب مانودن و تور سوازمان و اثور
بخشی رفتاری تأثیر قابل مالحر ای داشت باشدDabastani, (.
.)Kazami, Fazali,2118
سوالی ک در این نوشتار مطر میشود این است ک آیا رابطو ای
بین تعهد سازمانی و اثربخشی سازمانی وجود دارد یا خیرن
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نرر هدف از نو پژوهشهای کاربردی و برحسب
گردآوری دادهها از نو پژوهشهای توصیفی ب شمار مویرود کو
ب صورت همبستگی و با استفاده از روش رگرسیونی انجوام شوده
است .برای جمع آوری دادهها از پرسشنام اسوتفاده شوده اسوت.
همچنین در این تحقیق برای تعیین پایانی هر یک از پرسشنام ها
با تأکید بر همبستگی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده
است .ک ضریب آلفای زیر مقیاسهای اثر بخشوی شوامل انطبواق
 ،1/843تحقووق هوودف ،1/111انسووجام ،1/891پایووداری و حفووظ
الگوها 1/898وکل پرسشنام اثر بخشوی  1/192بو دسوت آمود.
همچنین ضریب آلفای زیرمقیاسهای تعهد سازمانی شامل تعهود
عاطفی  ،1/119تعهد هنجاری  ،1/829تعهد مستمر 1/892و کول
پرسشنام تعهد سازمانی  1/119ب دسوت آمود .درایون پوژوهش
جامع آماری دانشگاه تهران ()N=2111بودک از این میوان 222
نفر ب روش نمون گیری طبق ای متناسب ،ب عنوان نمون انتخاب
شد.
یافتهها
ابتدا ب ارائ یافت های توصیفی و سپس ب یافتو هوای اسوتنباطی
پرداخت میشود .بر اساس یافت های بدست آموده میوانگین سون
پاسخ دهنودگان  31/4سوال مویباشود از میوان  222نفور پاسوخ
دهنده 33 ،نفر ( )%13/4از دانشکدههای فنوی 29 ،نفور ()% 11/9
از دانشکدههای علوم 11 ،نفر ( )% 9/8از دانشکده ادبیوات 1 ،نفور
( )%3/9از دانشکدههای هنرهای زیبا 1 ،نفور ( )% 3/9از دانشوکده
حقوق 9 ،نفر ( )% 2/1از دانشوکده اقتصوادی 12 ،نفور ( )% 4/9از
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 21 ،نفور ( )% 8/2از دانشوکده
مدیریت 8 .نفر ( )% 3/3از دانشکده علوم اجتماعی 9 ،نفر ()% 2/4
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از دانشکده زبان خارجی 11 ،نفر ( )% 2/4از دانشکده تربیت بدنی،
 1نفر ( )% 3/9از دانشکده الهیات و معارف اسالمی 2 ،نفر ()% 1/9
از دانشکده کار آفرینی 1 ،نفر ( )% 3/9از دانشکدههای کشواورزی،
 12نفر ( )% 2/1از دانشکده ابوریحان 11 ،نفر ( )% 2/1ا دانشوکده
فارابی (قم) 12 ،نفر ( )% 4/9از دانشکده دامپزشکی  9 ،نفور (2/4
 )%از دانشکده جغرافیا 4 ،نفر ( )% 2از دانشکده مطالعات جهان2 ،
نفر ( )% 1/9از دانشکده علووم و فنوون نووین و  1نفور ( )% 3/9از
استاد دانشگاه هسوتند .از بوین پاسوخ دهنودگان  % 12/9دیوپلم،
 % 29/1لیسانس % 31/3 ،فوق لیسانس و  % 8دکترا هستند.
همچنین  111نفر ( )%21/2از پاسوخ دهنودگان مورد و  123نفور
( )% 48/8زن میباشند .از بین پاسخ دهندگان  % 84/9غیر مودیر
و  % 8/9مدیر میباشند .از نرر وضعیت استخدامی نیوز  114نفور
( )% 28/1از پاسووخ دهنوودگان رسوومی 22 ،نفوور ( ) % 11رسوومی
آزمایشی 38 ،نفر ( )% 14/1پیمانی و  92نفر ( )% 24/1قرار دادی
میباشند:
در جدول زیر نتایج آزمون  tتک نمونو ای بورای تعیوین وضوعیت
موجود اثربخشی سازمانی و تعهد سازمانی نمون مورد بررسوی ،بوا
در نرر گرفتن نمره مال ( )3ارائ شده است:
جدول شماره :1آزمون  tتک گروهی جهت تعیین وضع
موجود متغیرهای پژوهش
متغیر

M

Sd

اثربخشی

3/1139

1/92911

t

do

111 1/311

Sig
1/994

سازمانی

معیار  3بااتر است .و لها وضعیت تعهد سازمانی بوااتر از متوسوط
میباشد.

جدول شماره  :2آزمون  tتک نمونهای جهت تعیین وضع
متغیر
عاطفی

موجود مؤلفههای تعهد سازمانی
t
Sd
M
df
9/23
1/89
3/21
221

هنجاری

3/13

1/91

1/92
239

مستمر

3/12

1/91

2/29
221

1/111

همانطور ک در جدول باا مشاهده میشود میانگین نموره
مؤلف عاطفی در گروه نمون  3/21با انحراف معیار  1/89میباشود
ک ب طور معنی داری از نمره معیار  3بااتر است .میانگین مؤلف
هنجاری  3/13با انحراف استاندارد  1/91مویباشود کو بو طوور
معنی داری از نمره معیار  3بااتر نیست و در سطح متوسوط قورار
دارد .میوانگین مؤلفو مسووتمر  3/12بوا انحوراف اسووتاندارد 1/91
میباشد ک بطور معنی داری از نمره معیار  3بااتر است.
جدول شماره  :3آزمون  tتک نمونهای جهت تعیین وضع
موجود مؤلفههای اثربخشی سازمانی
متغیر

M

سازمانی

انطباق

2/12

1/99

همانگون ک در جدول باا مشاهده مویشوود میوانگین نموره اثور
بخشی در گروه نمون  3/113با انحراف استاندارد  1/92مویباشود
ک ب طور معنی داری از نمره معیار  3بااتر است و لها وضوعیت
اثربخشی سازمانی در حد متوسط مویباشود .همچنوین مشواهده
میشود میانگین نموره تعهود سوازمانی در گوروه نمونو  3/19بوا
انحراف استاندارد  1/98میباشد ک ب طوور معنوی داری از نموره

تعهد

3/1918

1/98912

3

231

1/111
1/432

Sd

11111

sig

t
df
-1/28
222

sig
1/211

تحقق هدف

3/114

1/91

1 /11
234

1/118

انسجام

2/81

1/98

-2/23
231

1/111

پایداری و
حفظ الگوها

3/21

1/98

2/93
231

1/111
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همانطور ک در جدول باا مشاهده میشودمیانگین نموره مؤلفو
انطباق در گروه نمون  2/12با انحراف معیار  1/99میباشد کو در
حد متوسط است .میانگین مؤلف تحقق هدف  3با انحوراف معیوار
 1/91میباشد ک در حد متوسوط اسوت.میانگین مؤلفو انسوجام
 2/81با انحراف معیار 1/98می باشدک پوایین توراز حود متوسوط
میباشد .میانگین مؤلف پایداری و حفظ الگوهوا  3/21بوا انحوراف
معیار  1/98میباشد ک پایینتر از حد متوسط است.

همووانگونو کو در جوودول بوواا مشوواهده موویشووود ،همبسووتگی
یندمتغیری بین مؤلف های تعهد سوازمانی و اثربخشوی سوازمانی
 11931میباشد و ضریب تبیین یندمتغیری نیوز  11319بدسوت
آمده است.
جدول شماره  :6تحلیل واریانس رگرسیون متغیر تعهد
سازمانی بر اثربخشی سازمانی
Sig.

F

جدول شماره  :4جدول همبستگی مولفههای تعهد سازمانی

Mean

df

Square

s

اثربخشی

sig

تعهد عاطفی

1/281

1/111

تعهد هنجاری

1/234

1/111

تعهد مستمر

1/918

1/111

تعهد سازمانی

1/911

1/111

.11
b

جدول شماره  :5ضریب همبستگی چند متغیری بین
متغیرهای پژوهش
Std. Error of
the Estimate

Square

Square

.41813

.389

.319

R

a

.931

1

21129
1

11192

Model

1

a. Predictors: (Constant), mostamar, atefi, hangary

3

1
.241

آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد ک در سوطح (> 1/111
 )pبین اثر بخشی و تعهد سازمانی همبستگی معنوی داری وجوود
دارد ( .)r = 1/911همچن وین ب وین اثوور بخش وی و مؤلف و عوواطفی
( )r = 1/281و بین اثر بخشوی و مؤلفو هنجواری ( )r = 1/234و
بین اثر بخشی و مؤلف مستمر ( )r = 1/918نیز رابط معنی داری
وجود دارد.
در این پژوهش برای پیش بینوی اثور بخشوی سوازمانی از طریوق
مؤلف های تعهد سازمانی از تحلیول رگرسویون یندگانو اسوتفاده
شده است ک نتایج آن در جداول زیر گزارش شده است:

Adjusted R

Sum of
Square

با اثربخشی سازمانی

R

Model

32122
3

18

28114

1

2

11

81119

2

4

Regressi

1

on
Residual
Total

a. Dependent Variable: effectiveness
b. Predictors: (Constant), mostamar, atefi,
hangary

جدول باا نتایج تحلیل رگرسیون یندمتغیری برای پیش بین اثر
بخشی سازمانی از طریق مؤلف های تعهد سازمانی را نشان میدهد
و مشخص میشود ک رگرسویون مولفو هوای تعهود سوازمانی بور
اثربخشی سازمانی از نرر آماری معنیدار میباشد.
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بحث و نتیجه گیری:

جدول شماره  :7ضرایب رگرسیونی مولفههای تعهد
سازمانی بر اثربخشی سازمانی
Model

ضرایب استاندارد

ضرایب

نشده

استاندار

t

Sig.

د شده
B

Std.

Beta

Erro
r
1

مقدار

1121

ثابت

4

تعهد

.122

.182

91921

1
.144

.192

21291

عاطفی
تعهد

.11

.12
2

.123

.199

.141

.929

هنجار

.41
1

ی
تعهد

.211

.199

.282

مستمر

4118

.11

1

1

a. Dependent Variable: effectiveness

مقدار  R2نشوان مویدهود کو مؤلفو های تعهود عواطفی ،تعهود
هنجاری و تعهد مسوتمر  1/319واریوانس اثربخشوی سوازمانی را
پیشبینی میکنند .با تحلیل مقدار بتای محاسب شده هور مؤلفو
مشخص میشود با افزایش یک انحراف استاندارد در میزان مؤلفو
عاطفی ،اثر بخشی سازمانی  1/19انحراف استاندارد افوزایش موی-
یابد همچنین با افزایش یک انحراف استاندارد در مؤلف هنجواری،
اثر بخشی  1/14انحراف استاندارد افزایش مییابد و با افزایش یک
انحووراف اسووتاندارد و مؤلف و مسووتمر ،اثوور بخش وی  1/28انحووراف
استاندارد افزایش مییابد .همچنین  R2نشان مویدهود کو 1/31
واریانس متغیر مال (اثر بخشی سازمانی) توسط مؤلف های متغیر
پیش بین (تعهد سازمانی) تبیین شده است .ب عبارتی مولف هوای
تعهد عاطفی و تعهد مستمر قابلیت پیشبینوی متغیور موال کو
اثربخشی سازمانی میباشد را دارا است.

میانگین سنی پاسخ دهندگان  31/4سال بوده ک نشان مویدهود
با بازنشستگی کارکنان جهب شده در دانشگاه در ده  91اکنوون
میانگین سنی کارکنان رو ب کاهش است .همچنین بوا توجو بو
درصد کارکنان دیپلم  ،% 12/9لیسوانس  ،% 29/1فووق لیسوانس
 % 31/3و دکترا  1/8میتوان گفوت بدنو کارشناسوی دردانشوگاه
تقویت شده است ک این امر میتواند ب علت جوهب کارکنوان بوا
مدار تحصیلی بااتر و یوا فوراهم شودن امکوان ادامو تحصویل
کارکنان دانشگاه باشد .از نرور وضوعیت اسوتخدامی نیوز % 48/1
کارکنان رسمی و یا رسمی آزمایش هستند و  %21/1نیز وضوعیت
استخدامی غیر رسمی دارند ک میتواند ب علت محدودیت تعوداد
مجوزهای استخدام رسمی و یا ب علوت جوهب نیوروی موازاد بو
صورت عمدتاً قراردادهای معین و خدماتی باشد .از نرر سمت نیز
 % 84/9غی ور موودیر و  % 8/9موودیر م ویباشووند ک و بووا توج و ب و
تحصیالت کارکنوان اهمیوت بدنو کارشناسوی در انجوام اموور در
دانشگاه تهران مشخص میگردد .مقایس میانگین تعهود سوازمانی
در هر یک از دانشکدهها نشان مویدهود کو دانشوکده مطالعوات
جهان با میانگین  3/89بااترین میانگین تعهد سازمانی و دانشوده
علوم اجتماعی با میانگین  2/94پایینترین میانگین تعهد سازمانی
را دارنوود .همچن وین مقایس و اثوور بخش وی سووازمانی در هری وک از
دانشکدهها نشان میدهد ک دانشکده کارآفرینی با میانگین 3/19
بااترین میانگین اثر بخشی و دانشکده زبانهای خارجی با میانگین
 2/12پایینترین میانگین اثر بخشی را دارند .بنابراین دانشوکدهای
ک تعهد سازمانی بااتری دارد لزومواً دارای میوانگین اثور بخشوی
بااتری نیز نمیباشد.
ب منرور مقایس نمره اثربخشی و تعهد سازمانی در گروه نمون با
نمره معیار 3از آزمون  tتک گروهی استفاده
شود کو مشووخص نموود میوانگین اثوور بخشوی  3/11بوا انحووراف
استاندارد  1/92میباشد ک بو طوور معنوی داری از نموره معیوار
بااتر است .همچنین میوانگین تعهود سوازمانی  3/19بوا انحوراف
استاندارد  1/98میباشد ک بو طوور معنوی داری از نموره معیوار
بااتر است.ک نشان میدهد مدیران در رابط بوا عوامول موؤثر در

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی ،دوره چهارم(فصل زمستان( ،سال  ،9911صفحه91-25

افووزایش تعهوود سووازمانی شووامل متغیرهووای انگیزشووی  ،سووطح
تحصیالت  ،برقراری معیارهوای عادانو  ،بهبوود فضوای سوازمانیو
امنیت و ثبات شغلی تا حدودی موفق عمل کردهاند.
مقیاس نمره مؤلف های تعهد سازمانی در گروه نمون با نمره معیار
 3از طریق آزمون تحلیل  tتوک گروهوی نشوان داد کو میوانگین
مؤلف عاطفی  3/21بوا انحوراف اسوتاندارد  1/89میوانگین مؤلفو
هنجاری  3/13با انحراف استاندارد  1/91و میانگین مؤلف مستمر
 3/12با انحراف استاندارد  %91ب طور منی داری از نمره معیار 3
بااتر میباشد.
آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد ک در سوطح p > 1/14
بین اثر بخشی سازمانی و تعهد سازمانی ب طور کلوی همبسوتگی
معنا داری وجود دارد ( ) r =1/911ک با نتیج پژوهش دبسوتانی
و همکاران( )1319تحت عنوان بررسی رابطو تعهود سوازمانی بوا
اثربخشی مدیران در نرامهای آموزشی ک نشوان داد رابطو بوین
تعهد سوازمانی و اثور بخشوی مودیران معنوادار اسوت و نیزنتوایج
پژوهش عسکر پور( )1381با عنوان بررسی رابط تعهد سازمانی و
عملکرد با اثربخشی مدیران مودارس متوسوط دولتوی شهرسوتان
گچسوواران در سووال تحصوویلی 81-88ک و نشووان داد بووین تعهوود
سازمانی و عملکرد و همچنین اثربخشوی رابطو مثبوت و معنوادار
وجود دارد و همچنین با پژوهش بندری( )1382با عنوان بررسوی
رابط بین تعهود سوازمانی بوا اثربخشوی مودیران حووزه سیاسوی
سازمان مرکزی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران کو وجوود
رابط معنا دار بین تعهد سازمانی و اثربخشی مدیران را نشوان داد
و تحقیق علی درزی رامندی( )1314با عنوان تأثیر تعهد سازمانی
بر اثربخشی سازمانی با نقش واسط ای جوو سوازمانی در دانشوگاه
پیام نور استان قزوین ک معنی داری رابط بین اثر بخشی و تعهد
سازمانی رانشان داد ،مطابقوت دارد  .همچنوین بوین اثور بخشوی
سازمانی و مؤلف عاطفی ( )r = 1/281و بین اثر بخشی سازمانی و
مؤلف هنجاری ( )r = 1/234و بین اثور بخشوی و مؤلفو مسوتمر
( )r = 1/918نیز رابط معنی داری وجود دارد.ک با نتایج ب دست
آمده از تحقیقات دبستانی و همکاران( ،)1319عسوکرپور(،)1381
بندری( )1382و درزی رامندی( )1314مطابقت دارد.

استفاده از تحلیل رگرسیون یند متغیری برای پویش بینوی اثور
بخشی سازمانی از طریق مؤلف های تعهد سازمانی نشان مویدهود
ک مؤلف های عاطفی ،هنجاری و مستمر  1/38واریانس اثر بخشی
را پیش بینی میکنند.
( )R2 = 1/38همچنین مقدار  Betaهر مؤلف نشان میدهد کو
با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره مؤلف عاطفی ،اثر بخشوی
 1/19انحراف استاندارد افزایش مییابد و با افوزایش یوک انحوراف
استاندارد در مؤلف هنجاری ،اثر بخشوی  1/14انحوراف اسوتاندارد
افزایش مییابود و بوا افوزایش یوک انحوراف اسوتاندارد در مؤلفو
مسووتمر ،اثوور بخش وی  1/28انحووراف اسووتاندارد افووزایش مییابوود.
همچنین مقدار  R2نشان میدهد ک  1/31واریانس متغیر وابست
(اثر بخشی) توسط مؤلف های متغیر مستقل (تعهد سازمانی) تبین
شده و  1/91نیز توسط سایر عوامل تبیین میشود
منابع:

.1

.2

.3

.2
.4

ودادی،احمد،رضائی زاده ،محمود ،میرهاشمی ،علی ،نجفوی،
حسین علی( ،)1312بررسی تأثیر تعهود سوازمانی بور تور
خدمت کارکنان( ،مطالع مووردی شورکت مهرکوام پوارس)،
فصلنام آینده پژوهی مدیریت21-22،)2(2،
قربووانی ،محمود،برکات،مجیوود(،)1312بررسووی رابط و بووین
فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی بر اساس مدل سازمانی
دنیسون کارکنان استانداری خراسان شمالی ،فصلنام علمی
پژوهشوووی پژوهشووونام تربیتوووی دانشوووگاه آزاداسوووالمی
بجنورد89-119 ،)39(،
نیکنامی،مصووطفی( ،)1394مفوواهیم ،کووارآیی و اثربخشووی
مدیران مدارس ،فصلنام مدیریت و آموزش و پورورش(،)14
12-11
شیرازی،علی(،)1392مدیریت آموزشوی ،مشوهد انتشواراتجهاد دانشگاهی
صادقی تبار ،میترا(،)1313بررسی رابطو هووش اخالقوی بوا
رهبری تیمی و اثربخشی سازمانی در جهاد دانشگاهی شوهر
تهران ،پایان نام کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
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.9

.9

.8

.1

.11

.11

.12

.13

.12

سلیمانی نژاد ،عوادل ،آدینو زاده صودیق ( ،)1311معرفویاثربخشووی سووازمان و الگوهووای آنهووا ،مجلوو موودیریت و
کارآفرینی)11(،
انصاری ،محمد اسوماعیل ،بواقری کلچواهی ،علوی ،صوالحی،
مسلم( ،)1381تعهد سازمانی از دیدگاه نرری پردازان ،نقش
راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبوود آن ،دو ماهنامو
توسع انسانی پلیس34-91،) 31(9،
باقری ،مسلم؛ توایی ،رو ال ( ،)1381بررسوی توأثیر تعهود
سازمانی بر عملکرد سازمانها ،ماهنام توسعۀ انسانی پلیس،
.93-19 ،)31(9
نویدی نیکو ،رضا ،آریان فر ،خسرو ،هنرمنود ،هوانی(،)1311
بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی از منرر مسوئولیت
اجتماعی سازمانی(مطالع موردی:شرکتهای تعاونی اسوتان
تهران)،فصلنام پژوهشهای مدیریت 23-42)19(،23،
رمزگویان ،غالمرضا،حسن پور ،کاووس( .)1312بررسی رابط
بووین تعهوود و عملکوورد کارکنووان در وزارت امووور اقتصوواد و
دارایی،مجل اقتصادی(33-28،)2
عزیزی شهابی،هوشنگ ،اسدیان ،سویروس( ،)1312بررسوی
رابط بین تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی اعشای هیوات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومی ،دومین همایش بین
المللی مدیریت و فرهنگ توسع
حقیقت منفورد ،جوالل ،حضورتی ،علوی اوسوط ،میورزازاده،
حجت، )1381( ،تأثیرات تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان،
فصلنام مدیریت کسب و کار89-112،)9( 2 ،
دبستانی،محمد کریم،کاظمی بهزاد،فاضولی ،سوجاد (،)1319
بررسی رابط تعهد سازمانی و اثربخشی مدیران در نرامهای
آموزشی ،پنجمین همایش ملی راهکارهای توسوع و تورویج
غلوم تربیتی ،روانشناسی،مشاوره و آموزش در ایران ،انجمون
توسع و ترویج علوم و فنون بنیادین
درزی رامندی ،علی ،)1314( ،بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر
اثر بخشی سازمانی با نقش واسط ای جوسازمانی در دانشگاه
پیام نور استان قزوین،پایان نام کارشناسوی ارشود مودیریت
دولتی ،

.14

.19

.19

.18
.11

.21

.21

.22

سلمان زاده ،زهرا ( ،)1311رابط مدیریت مشارکتی و تعهود
سازمانی با بهره وری در بین کارکنان پیمانکار مجتموع گواز
پارس جنوبی (مطالع مووردی پاایشوگاه دوم )،پایوان نامو
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی-سوازمانی دانشوگاه آزاد
اسالمی
شمس کوپایی ،علی اکبر( ،)1314بررسی رابط حرف گرایی
میدان با اثر بخشی مدارس دولتی پسران متوسط دوم شهر
تهران ،پایان نام کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی .دانشگاه
تهران.
عزیووزی شهابی،هوشنگ،اسدیان،سوویروس ()1312بررسووی
رابط بین تعهد سازمانی و اثر بخشی آموزشی اعضای هیوات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومی  ،دومین همایش بین
المللی مدیریت و فرهنوگ توسوع ،تهراان موسسو سوفیران
فرهنگی مبین
عالق بند ،علی( .)1311مقدمات مدیریت آموزشوی .تهوران:
انتشارات دانشگاه پیام نور.
علیدادیانی ،شوکت،)1314( ،ارزیابی تأثیر مدیریت مشارکتی
و اثر بخشی بر تعهد سوازمانی کارکنوان آمووزش و پورورش
بجنورد،سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتوی و سوبک
زندگی با رویکرد بین المللی ،مشهد3-1،.
محمدی ابیان ،حمید ( )1311رابط تعهد سازمانی و رضایت
شغلی با بهره وری منابع انسانی (مطالع موردی شرکت بیم
ملت )،پایان نام کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه
عالم طبا طبایی
یکتا یار ،مرفر ( )1311تأثیر نگرش دینی  ،عدالت سوازمانی
 ،تعهد سازمانی و رضایت شوغلی بور اثور بخشوی درمربیوان
ورزشی ،پایان نام دکتری تخصصوی تربیوت بودنی دانشوگاه
آزاد اسالمی
ابیلی ،خدایار ،نادری ،ابوالقاسوم ،اورعوی یزدانوی ،بدرالودین،
ناستی زایی ،ناصور، )1313( ،توأثیر مودیریت مشوارکتی بور
رضایت شغلی و اثر بخشی سازمانی ،مجل دانشکده پرستاری
و مامائی ارومی 111-118،)2( 12 ،

91-25 صفحه،9911  سال،( دوره چهارم(فصل زمستان،فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

32.

33.

34.

35.

36.

37.

32.

32.

organizational citizenship behavior. Iranian
journal of medical education 2114
Khayeri B, Monajati F & Moradi A.(2114).
Relationship between in-service training for
employees in Aboozar hospital with
occupational outcomes: Organizational
commitment,
job
satisfaction,
and
organizational citizenship behavior. Iranian
Journal of Medical Education. 14(6): 425516[Article in Persian]
Llobet, J., & Fito, A. M. (2113). Contingent
workforce, organisational commitment and
job satisfaction: Review, discussion and
research agenda. Intangible Capital, 2(4).
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1221). A threecomponent
conceptualization
of
organizational
commitment.
Human
resource management review, 1(1), 61-22.
Nazir, S., Shafi, A., Qun, W., Nazir, N., &
Tran, Q. D. (2116). Influence of
organizational rewards on organizational
commitment and turnover intentions.
Employee Relations, 32(4), 526-612.
Norizan, Ismail (2112) Organizational
Commitment and Job Satisfaction Among
Staff of Higher Learning Education
Institutions in Kelantan. Masters thesis,
Universiti Utara Malaysia.
Radosavljević, Ž., Ćilerdžić, V., & Dragić,
M. (2117). Employee organizational
commitment. International Review, (1-2),
12-26.
Saxena, S., & Saxena, R. (2115). Impact of
job involvement
and
organizational
commitment on organizational citizenship
behavior.
International
Journal
of
Management and Business Research, 5(1),
12-31.
Wasti, S. A. (2115). Commitment profiles:
Combinations of organizational commitment
forms and job outcomes. Journal of
Vocational Behavior, 67(2), 221-312.

)بررسووی تووأثیر تعهوود سووازمانی بوور1312( آسووی،  درگووویی.23
، عملکرد سازمانی واحدهای شرکت مخوابرات شوهر بوشوهر
پایان نام کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه خلیج فارس
) بررسی رابط تعهد سازمانی بوا1311(  زهره،شریفی اصل- .22
 مرکوز آموزشوی درموانی،بهره وری اعضای تویم توانبخشوی
فصلنام علمی پژوهشی دانشکده پرستاری، روانپزشکی رازی
و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
) بررسوی تووأثیر تعهود سووازمانی بوور1312(  صوالحی فهیمو.25
پایان نام، عملکرد کارکنان شعب بانک مسکن استان تهران
کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی
26. Anari, N.N teachers :emotional intelligence ,
job
satisfaction,
and
organizational
commitment , journal of workplace learning,
vol.24. 2112
27. Baird, K. M., Tung, A., & Yu, Y. (2117).
Employee organizational commitment and
hospital
performance.
Health
care
management review.
22. Boehman, J. (2116). Affective, continuance,
and normative commitment among student
affairs professionals.
22. Celliah, S. (2115). A Research on
Employees Organizational Commitment in
Organizations: A Case of Smes in Malaysia.
International Journal of Manajerial Studies
and Research, 3(7), 11-12.
31. Imani, A., Saadati, M., Rezapour, R., &
Bashirzadeh, A. (2117). Professional ethics
and organizational commitment among the
education department staff of Tabriz
University of Medical Sciences. Research
and Development in Medical Education,
6(1), 51.
31. -Khayeri B, Monajati F and Moradi A.
relationship between in – service training
for employees in
Aboozar hospital with
occupational outcomes: organizational
commitment , job satisfaction and

91-25 صفحه،9911  سال،( دوره چهارم(فصل زمستان،فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

41. Zincirkiran, M., Emhan, A., & Yasar, M. F.
(2115).
Analysis
of
teamwork,
organizational
commitment
and
organizational performance: A Study of
health sector in Turkey. Asian Journal of
Business and Management (ISSN: 23212212), 3(12).

