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چکيده
زمينه :در هر سازمان ،عوامل گوناگوني بر عملکرد کارکنان اثر ميگذارند که اين عوامل بسته به ماهيت و اهداف سازمان
متفاوت ميباشند .لذا مديران سازمان بايستي با توجه به آنها به اهداف اساسي سازمان دست يابند.
هدف :شناسايي ميزان تأثير عوامل اثرگذار سازماني بر عملکرد کارکنان ميباشد.
روش :اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي -همبستگي است .جامعهي آماري اين
پژوهش را کليهي کارکنان عملياتي (آتش نشانان) سازمان آتش نشاني شهر کرمان به تعداد  173نفر تشکيل ميدهند .با
توجه به حجم محدود جامعه ،براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شد و حجم نمونه برابر با تعداد افراد جامعه
ميباشد .براي جمع آوري داده ها ،از پرسشنامههاي محقق ساخته عملکرد با پايايي 0 /799و عوامل اثرگذار سازماني با
پايايي  . /889استفاده شده است .براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزارهاي آماري  SPSS24و  Smart PLS 2استفاده
شده است .با استفاده از بررسي برازش مدلهاي اندازه گيري ،ساختاري و برازش مدل کلي معنادار بودن سؤاالت و روابط

ميان متغيرها نشان داده شد .همچنين با استفاده از آزمون  tتأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته مشخص گرديد .
يافته ها :نتايج آزمون نشان داد که به طور کلي عوامل اثرگذار سازماني بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت دارند.

نتيجه گيري :متغيرهاي سازگاري ،رهبري و رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت داشته اما عامل ارتباط با
ذينفعان بر عملکرد کارکنان تأثيري ندارد.
واژگان کليدي :سازگاري ،رهبري ،ارتباط با ذينفعان ،رسالت سازمان ،عملکرد

 1دانشيار و عضو هيئت علمي دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،ايران
 2دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بحران دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،ايران (مسئول مکاتبات)
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مقدمه
سازمانها به مثابه يک سيستم اجتماعي شامل مجموعه اي از انسان ها ،از اين قاعده مستثني نيستند .سازمانهاي
متعالي هنگام طرح ريزي ،نقطه عزيمت خود را در قالب چشمانداز و اهداف ساالنه مشخص ميکنند و راههاي
رسيدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را در قالب راهبرد تعيين مينمايند و در بازههاي زماني معين ،نتايج
حاصل از پيادهسازي راهبردها را اندازه گيري ميکنند .آنها نتايج حاصل از اين مقايسه را به کارکنان و واحدهاي
سازماني خود بازخورد ميدهند تا در صورت لزوم فرصتهاي بهبود را شناسايي و اقدامات اصالحي را طراحي و
به کار گيرند .گاه حتي نتايج حاصل از اين بازخوردها ممکن است تغيير در راهبردها و اهداف را موجب شود.
امروزه حتي سازمانهايي که چندان به بلوغ سازماني نرسيده اند و فاقد چشم انداز مشخص و اسناد راهبردي
هستند نيز تمايل دارند تا ميزان دستيابي خود به اهداف را بسنجند و پيامدهاي آن را در قالب بازخورد به بدنه
سازمان ارائه دهند زيرا آنچه را که نتوان اندازه گيري کرد ،نمي توان مديريت کرد و در اين صورت مشخص
ميشود که آيا بهبودي انجام شده است يا خير؟ (نلي و ديگران.)2002 ،
بديهي است که سازمانها به دنبال بهبود عملکرد خود ميباشند و براي تحقق اين هدف بيشتر سعي بر آن دارند
که از ابزار مديريت منابع انساني استفاده کرده و کارکنان را راضي نگه دارند(طالقاني و ديگران.)1395 ،
به طور سنتي در بخش دولتي ،عملکرد سازماني بر ارائه خدمت متمرکز است و از طريق کارآمدي و اثربخشي
سازمان سنجيده ميشود .اخيراً به دليل تالشهاي زيادي که براي اعمال اصالحات صورت ميگيرد ،عملکرد
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کارکنان موضوع پژوهشهاي گسترده اي شده است .در اين ميان يکي از چالشهاي جدي مديران و مشاوران ،عدم
دسترسي به مرجعي جامع از شاخصهاي عملکرد کارکنان در سازمان است.
طبيعي است که سازمانها به فراخور فعاليت خود ،نيازمند شاخصهاي متفاوت عملکردي هستند .در چنين
فضايي وجود مرجعي که شاخصهاي گوناگوني را ارائه نموده و به مديران اين امکان را بدهد تا از بين
شاخصهاي مختلف ،موارد متناسب با سازمان خود را انتخاب نمايند ،امري ضروري به نظر ميرسد.
بهبود مستمر عملکرد کارکنان سازمان از سوي مديران ،نيروي عظيم هم افزايي 1ايجاد ميکند که اين نيرو
ميتواند پشتيبان برنامه ي رشد و توسعه و ايجاد فرصتهاي تعالي سازمان شود.
صاحب نظران و محققان معتقدند که ارزيابي عملکرد کارکنان در سازمان ،موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و
تحليلهاي سازماني ميباشد و تصور اينکه سازماني فاقد سيستم ارزيابي و اندازهگيري عملکرد کارکنان باشد،
مشکل است.
در واقع ارزيابي و اندازه گيري عملکرد کارکنان در سازمان ،موجب هوشمندي سيستم و برانگيختن افراد در
جهت رفتار مطلوب ميشود و خود بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني به حساب ميآيد (تواليي،
.)1386
از طرفي در يک سازمان اندازه گيري عملکرد صِرف ،تنها مديران را از جايي که ايستادهاند مطلع ميکند اما
مسير مشخصي جهت دستيابي به موفقيت را روشن نمي سازد .مديريت سازمان بايستي پس از ارزيابي عملکرد
کارکنان ،با توجه به اهداف سازمان ،برنامه ريزي بلند مدتي را جهت ارتقاي عملکرد سازمان خود پيش گيرد که اين
کار از طريق مشخص نمودن عوامل کليدي تأثي رگذار بر عملکرد کارکنان در آن سازمان صورت ميگيرد (اميران و
ديگران. )1392 ،
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بررسي کمي و کيفي عملکرد کارکنان مشغول به کار در سازمانهاي امدادرسان در ايران ،مانند آتش نشاني،
هالل احمر و ساير سازمانهاي داوطلب مانند سازمانهاي مردم نهاد2و روند توسعه اي اين سازمانها نشان دهنده
نياز فني ،انساني و مالي عمده در اين حوزهها ميباشد.
اين سازمانها از جمله سازمانهاي حساسي بوده که به هنگام پديدآمدن شرايط دشوار بحراني ،نقش بسيار
مهمي را در پاسخگويي به پيامدهاي ناگوار شرايط بحراني نظير وقوع بالياي طبيعي و غيرطبيعي دارند(بازياري زاده
و راحتي.)1390 ،
امروزه در اکثر شهرها يکي از عوامل اصلي کاهش قدرت عملياتي امدادگران ،افزايش خسارت جاني و مالي و
کاهش بهره وري ميباشد .در برخي موارد نيز عدم توجه به عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان سازمانهاي امدادي از
سوي مديران ،موجب عدم موفقيت اين سازمانها در واکنش به حوادث شده است.
بسياري از کارشناسان و تحليل گران از ميان عوامل گوناگون ،چهار عامل سازگاري ،رهبري ،ارتباط با ذينفعان و
رسالت سازمان را در سازمانهاي مديريت اضطراري از موارد مهم ميدانند که در صورت توجه به اين عوامل ،ميزان
موفقيت سازمانها در پاسخ به حوادث افزايش مييابد.
بنابراين توجه به هريک از عوامل فوق در سازمان آتش نشاني نيز ميتواند ضامن اثربخشي عملکرد کارکنان اين
سازمان گردد .لذا مسأله اي که در تحقيق حاضر دنبال ميشود ،بررسي تأثير عوامل اثرگذارسازماني بر عملکرد
در حالت واقعي همواره احتمال وقوع رويدادهايي که ميتوانند سازمانها را دچار بحران نمايند وجود دارد.
زمان وقوع تعدادي از اين رويدادها غير قابل پيش بيني ميباشد .از طرفي در سازمانهاي امدادي همانند سازمانهاي
آتش نشاني ،اورژانسها و...که عمده فعاليتشان در زمينه حوادث غير مترقبه ميباشد ،توجه به عملکرد کارکنان از
سوي مديران ،بسيار ضروري است .توجه به عوامل تأثيرگذار بر عملکرد کارکنان در اين گونه سازمانها ميتواند در
شرايط بحراني ،ميزان خسارتهاي ناشي از وقايع را به حداقل برساند.
انجام اين تحقيق به دليل مطالعه و ارزيابي عوامل اثرگذار سازماني وهمچنين مشخص نمودن تأثير هريک از اين
عوامل بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان ميتواند از اهميت ويژه اي
برخوردار باشد.
در مطالعات اخير ،تأثيرعوامل مختلف برعملکرد کارکنان سازمانهاي گوناگون ،مورد بررسي قرار گرفته است.
ازآنجا که سازمانهاي متولي امر بحران نقش حياتي در مقابله با حوادث را ايفا ميکنند و به نوعي ميتوان گفت که
نسبت به ساير سازمانها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند ،بايستي عوامل اثرگذار بر عملکرد کارکنان اين گونه
سازمانها به صورت جدي تري مورد بررسي قرار گيرد.
سازمان آتش نشاني نيز از جمله سازمانهاي حياتي در شهرها به شمار ميآيد  .باتوجه به اينکه تاکنون اين
بررسي در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان صورت نگرفته است ،اين تحقيق سعي دارد تا
عوامل کليدي مؤثر بر عملکرد کارکنان اين سازمان را شناسايي و تأثير هريک از آنها را بر عملکرد کارکنان سازمان
مذکور مورد بررسي قرار دهد.
سازگاري :در لغت نامه ده خدا سازگاري ،موافقت در کار معنا شده است .سازگاري به تطبيق و وفق دادن
شخصيت با محيط اطالق ميشود به گونه اي که هرگاه ميگوييم يک فرد نسبت به محيط سازگار است ،به اين
معناست که آن فرد در گروهي که به آن متعلق ميباشد سازگار است.
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کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان ميباشد.
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افرادي که در برابر تغييرات به وجود آمده مقاومت ميکنند ،به احتمال زياد براي پروژههاي مهم ناديده گرفته
ميشوند .عدم توانايي در کنار آمدن با تغيير نيز ميتواند به استرسهاي شديد و ديگر اثرات جسمي و رواني منفي
در کارکنان منجر شود که اين خود ميتواند مانعي براي رسيدن سازمان به اهدافشان به شمار آيد .بنابراين ،کارکنان
سازمان هايي که با عمليات واکنش سريع در ارتباط هستند ،به دليل پيچيدگي ماهيت کار خود ،بايستي قادر به تغيير
وضعيت بوده و با شرايط مختلف خود را سازگار نمايند (ويک و سوتاليف.)2001 ،3
رهبري :اگر مديريت با انسانها رابطه درست و منطقي برقرار کند به طوري که نيازهاي فردي آنان را شناسايي
و به آنها توجه نمايد ،مي تواند از نيروهاي انساني خود به طور مشروع در راستاي اهداف سازماني استفاده کند .با
توجه به نقش محوري و کليدي رهبران در پيشبرد سازمان در مسيرتحقق اهداف تعيين شده و استمرار بقاي
سازماني ،لزوم هماهنگي ،همراهي و تعامل مستقيم تمامي سطوح سازماني با رهبران به منظورتحقق اين مهم اجتناب
ناپذير است (شاه منصوري و سکوت آراني. )1394 ،
در سازمانهايي که با بحرانهاي طبيعي و انساني مواجه مي شوند ،وظيفه رهبران اتخاذ تصميمات مؤثر بر اساس
اطالعات صحيح و در جهت کاهش خسارتها و کنترل سريع بحران است .رهبري ،يک ويژگي مهم سازماني است
که مي تواند در مديريت حوادث غيرمنتظره با بکارگيري سريع نيروها از اهميت ويژه اي برخوردار باشد (امسي
گوين و اسچنيک .)2010 ،4شدت گرفتن غيرمنتظره رويدادها ،وضعيت بحران را تشديد ميکند .با توجه به مطالب
ذکر شده هر مدير ممکن است با اين سؤال مواجه شود که چگونه بايد با بحران برخورد کرد (کياني زاده و زاکري
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قزاآني . ) 1394 ،رهبران بايستي براي رسيدن به اهداف خود يک مسير را مشخص کرده تا بدان وسيله بتوانند
وضعيتهاي موجود در سازمان را ارزيابي کرده و جهت مديريت مؤثر در شرايط بحراني برنامه ريزي کنند(ُاوِن و
ديگران .) 2014 ،5در هنگام بحران نبايد با ديد سهل انگاري به موضوع نگاه کرد بلکه بايد با ارتباط نزديکي که با
استراتژي کلي سازمان و تشکيالت پيدا ميکند و با تمرين از طريق آموزش حرفه اي در فواصل تعيين شده ،محکم
عمل نمود.
مفهوم ذينفع :فرد ذينفع در سازمان کسي است که اقدامهاي او متأثر از سازمان باشد و يا بر سازمان تأثير بگذارد
(مولين . )2007 ،6امروزه رويکرد ذينفعان در مديريت سازمانها (اعم از خصوصي ،دولتي و غيرنظامي) ،از اهميت
ويژه اي برخوردار است .م فهوم ذينفع ،از ابتداي ورود به ادبيات مديريت تا کنون در حوزههاي مختلف از جمله
برنامه ريزي استراتژيک ،مديريت پروژه ،برنامه ريزي بنگاه ،تئوري سيستمها و تئوري سازمان به کار گرفته شده
است (عضدي ديلمي و باقري مقدم.)1387 ،
سازمانهاي امدادي نيز دربرگيرنده طيف متنوعي از ذينفعان بوده که به روشهاي مختلف بر سازمان اثر
ميگذارند .اين سازمان ها نيز بايستي جهت بهبود عملکرد خود به شناخت ذينفعان خود و ارزيابي آنها بپردازند
(آلتونن .)2012 ،7هماهنگي و ارتباط بين ذينفعان در سازمانهايي که ماهيت امدادرساني دارند در زمان وقوع
حوادث امري ضروري ميباشد .لذا مؤلفههاي نظام ارتباطات ميتواند نقش بسيار مهمي در مديريت بحران ايفا
نمايد (اقبالي و ديگران.)1395 ،
رسالت سازمان  :در ادبيات مديريت استراتژيک گفته شده است که رسالت ،بخش جدانشدني از استراتژي
سازمان است زيرا بر عملکرد کارکنان در سازمان تأثير ميگذارد (هيروتا و ديگران .)2010 ،8بعضي از محققان عقيده
دارند که رسالت سازمان تنها يک مفهوم صِرف نيست ،بلکه بسته اي است که شامل اجزايي مانند هدف مالي ،حيطه
جغرافيايي و مزيت رقابتي ميباشد .رسالت هر سازمان ،اهداف با ثبات و منحصر به فرد سازمان را تعيين ميکند
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(بارت و تابون .) 1999 ،9مهم ترين دليل براي داشتن رسالت و جهت گيري يک سازمان را ميتوان ايجاد اشتراک
ديدگاهي بيان کرد .اين اشتراک ديدگاهي که الزمه وحدت سازماني و تصميم گيريهاي اثر بخش است ،باعث
ميشود که در افراد نسبت به اهداف سازمان تعهد ا يجاد شود .هر سازمان با داشتن رسالت ،دو هدف را دنبال
ميکند :اوالً راهنمايي براي تصميم گيريها به شمار ميرود و ثانياً موجب برانگيختن و تحريک کارکنان در جهت
رسيدن به اهداف سازمان ميشود(فوربس و سينا. )2006 ،10
امروزه با توجه به افزايش روزافزون رقابت ميان سازمانها و در راستايتوجه به تغيير و تحول سازماني ،هر
سازمان به دنبال آن است کـه عملکـرد مـؤثرتري داشـته باشـد و ايـن امـر توجـه پژوهشـگران حـوزهي علـوم
انسـاني را به خود جلب کـرده اسـت .فهـم مسـائل مرتبط باسازمانها به تأثيرگذاري بيشتر آنهـا منجـر مـيگـردد
(کوري و ديگران.)2012 ،11
در دنياي امروز ،سازمانها دريافتهاند مهمترين سرمايههاي آنان منابع انساني است که عامل مهمي در موفقيت
وپيشرفت هر سازمان بوده است و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامي اهداف مورد نظر خود
دست يابد (رضائيان )1390 ،ظهور و حاکميت اين ديدگاه که موفقيت و اثربخشي سازمانها در گرو هدايت صحيح
منابع به ويژه منابع انساني است ،موجب شده تا در سالهاي اخير به بررسي ومطالعه رفتارهاي کارکنان ،ازجمله
عملکرد آنان توجه قابل مالحظهاي معطوف شود

(اشرفي.)1374 ،

با افزودن ادراک فرد از نقش خود يا شناخت شغل گسترش داده اند .عده اي ديگر از صاحبنظران از زاويه ديگري
به اين موضوع نگريسته اند و اعالم کرده اند که بهرهوري صرفاً تابع ويژگيهاي فردي نيست ،بلکه به سازمان و
محيط وابسته است  .ممکن است افراد داراي انگيزه شديد باشند و تمامي مهارتهاي الزم را براي انجام کار دارا
باشند ولي مؤثر بودن آنها وابسته به حمايت و هدايت از طرف سازمان است و کارشان بايد به نحوي با نيازهاي
محيط سازماني انطباق داشته باشد.
بنابراين مي توان گفت که عملکرد ،هم به عمل و هم به نتيجه عمل اشاره دارد .به عبارت ديگر عملکرد به عنوان
عمل امروز که مقدمه توليد مقدار مشخصي از ارزش خروجي فرداست تعريف ميشود (حسني و ديگران. )1393 ،
بهبود عملکرد معموالً مترادف با اثربخشي فعاليت هاست .منظور از اثربخشي ،ميزان دستيابي به اهداف و
برنامهها با ويژگي کارآ بودن فعاليتها و عمليات است (رحيمي .)1385 ،روشن است که سازمانها به منظور نيل به
اهداف خاصي تشکيل شده اند و ميزان موفقيت در رسيدن به اهداف سازماني با نحوه عملکرد نيروهاي انساني
ارتباط مستقيم دارد .بنابراين فرايند ارزيابي که تحت عناوين تعيين ارزيابي شايستگي ،ارزيابي عملکرد و نظاير آنها
در تئوري و عمل مطرح مي شود ،از جمله ابزارها و وسايل مؤثر مديريت منابع انساني است که با اعمال صحيح اين
ابزار ،نه تنها هدفها و مأموريتهاي سازمان با کارآيي مطلوب تحقق مييابد ،بلکه منافع واقعيکارکنان و جامعه نيز
تأمين ميشود (علوي و مشفق . )1387 ،ارزيابيعملکرد کارکنان سنجش نظام مند ومرتب کار افراد ،در ارتباط با
نحوهي انجام وظيفه آنها در مشاغل محوله و تعيين توانمندي موجود درآنها براي رشد و بهبود است (موسوي راد
و ديگران.)1393 ،
در هر سازمان ،بسته به هدف و ماهيت آن ،عملکرد کارکنان را با ابعاد گوناگوني مورد سنجش قرار ميدهند.
جهت دستيابي به هدف تحقيق ،با کارشناسان و مديران سازمان آتش نشاني شهر کرمان مصاحبه اي صورت گرفت
که در طي آن ،ابعاد کليدي که کيفيت عملکرد کارکنان عملياتي اين سازمان با آنها سنجيده ميشود مشخص گرديد.
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مطالعات اوليه حاکي از آن است که عملکرد تابعي از انگيزش و توان است .برخي ديگر از صاحبنظران فکر را
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طبق نظر کارشناسان مذکور ،از بين ابعاد مختلف سنجش عملکرد ،شش بُعد تعهد سازماني ،واکنش سريع ،مديريت
زمان ،انگيزش شغلي ،آموزش و دقت در کيفيت عملکرد کارکنان سازمان آتشنشاني ،از اهميت بيشتري برخوردار
هستند .لذا در تحقيق حاضر ،عملکرد کارکنان با ابعاد مشخص شده مورد بررسي قرار ميگيرد.
تعهد سازماني :12تعهد سازماني يکي از عوامل نامحسوس مؤثر بر عملکرد کارکنان است که منبع قوي انگيزشي
براي تقويت عملکرد کارکنان و نيز متقاعد ساختن آنها براي ادامه کار در شرايط دشوار ،نظيرتنش و فشارهاي مرتبط
با کار است .در واقع تعهد از طريق تأثير بر فرايندهاي انگيزشي ،همچون انتخاب هدف ،تنظيم هدف ومسير و تداوم
تالش ها ،عملکرد کارکنان را در سازمان افزايش ميدهد (کارلوس و ديگران. )2014 ،13
واکنش سريع :14يکي از الزامات مهم و تعيين کننده در سيستمهاي مديريت ايمني و حتي سيستم مديريت
زيست محيطي ،الزامي تحت عنوان" واکنش سريع" ميباشد .دليل گنجاندن اين الزام در استانداردهاي مختلف،
اهميتي است که اين موضوع در کاهش عواقب حادثه دارد .چراکه وجود خطاهاي پنهان در سيستم همواره محتمل
بوده و تمامي سازمانها متأثر از عوامل بيروني ميباشند .با داشتن طراحي در خصوص آمادگي و واکنش سريع در
شرايط اضطراري ميتوان تأثير عوامل بيروني ،پس از بالفعل شدن اين عوامل را تاحد قابل مالحظه اي کنترل نموده
و کاهش داد (رضايي و ارزنده .)1383 ،شرح وظايف تيمهاي واکنش سريع در سازمانهاي مختلف بر اساس
آموزشهاي داده شده به صورتي ارائه مي شود که با يک هماهنگي کامل تمام اعضا از نحوه فعاليتها و ارائه آن به
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خوبي آگاه هستند و مي دانند که وظايفشان قبل ،بعد و يا هنگام وقوع حادثه چيست .همچنين تمامي اعضا از
وظايف خود در قبال تيم نيز به خوبس آگاه هستند .وظايف تيم واکنش سريع در سازمانهايي همچون سازمان آتش
نشاني به گونه اي شرح داده شده است که امکان ارائه بهترين خدمات در زمان وقوع حوادث وجود داشته باشد
(طبرسا.)1381 ،
15

مديريت زمان  :واکنش مناسب در مقابل ضايع کنندگان وقت به همراه برنامه ريزي منظم زماني و هماهنگي را
مديريت زمان ميگويند(اسحاقيه .)1394 ،اين نوع از مديريت موجب اجتناب از کارهاي غير ضروري ،سازمان
دهي ،تفويض اختيار و در نهايت افزايش کارايي مي شود .مديريت زمان چيزي جدا و منفک از واژه ي مديريت به
مفهوم عام نيست و هدف آن جلوگيري از اتالف وقت و نظم و ترتيب دادن به زمان کار ميباشد (هاشمي زاده،
 .) 1385در واقع اتالف وقت از جمله داليل عمده کاهش کيفيت عملکرد کارکنان و به ويژه مديران در محيط کاري
آنان است که بايد آن را در حيطهي مديرت زمان تجزيه و تحليل کرد .بنابراين ميتوان گفت که مديريت زمان به
کارکنان اين امکان را مي دهد تا از زمان استفاده بهتري کنند و از اتالف انرژي در سازمان جلوگيري به عمل آورند.
براي تحقق اين امر شناخت صحيح روشهاي کاربردي آن بسيار اهميت دارد.
انگيزش شغلي :انگيزش در واقع کشش دروني ،جنبش يا قصدي است که سبب ميشود تا شخص به روش
معيني عمل و يا به سمت هدفي مشخص حرکت کند .انگيزش شغلي از ديدگاه علم مديريت امروز ،مهم ترين زمينه
و عامل انجام کار در سازمانها و در نهايت بهره وري به شمار ميرود(بابايي.)1395 ،
آموزش :آموزش را ميتوان جرياني دانست كه افراد طي آن مهارتها ،طرز تلقيها و گرايشهاي مناسب را
براي ايفاي نقش خاصي در جهت تحقق هدفي معين ميآموزند .جريان آموزش شامل محتوا ،جهت و تأكيدهاي
خاص است .طي اين جريان ،معلومات در ذهن فرد جايگزين شده و با آگاهيهاي قبلي وي تلفيق ميشوند و در
نتيجه در رفتار و نحوهي ديد فرد تغييراتي به وجود ميآيد .آموزش صحيح سبب افزايش بازدهي در شغل فرد و نيز
ايجاد آمادگي براي قبول مسئوليتهاي آتي در وي ميشود(سيد جوادين.)1381 ،
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دقت :در لغت نامه وبستر جلد 11دقت اينگونه تعريف شده است« :عمل يا حالت توجه کردن؛ مخصوصاً از
طريق به کارگيري مغز در مورد انديشه و يا احساس» .واقعيت امر اين است که دقت کردن يک فرآيند تشخيص
آگاهانه به عنوان اساس همه فعاليتهاي تشخيصي است.
ميرکمالي و کرمي( )1395به بررسي رابطه بين ادراک سبک رهبري اخالقي مديران و عملکرد کارکنان پرديس
دانشکدههاي فني دانشگاه تهران پرداختند .يافتههاي آنها نشان داد که بين رهبري اخالقي مديران و عملکرد
کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
يعقوبي و ديگران( )1393در مقاله اي با عنوان بررسي نقش رهبري معنوي برعملکرد کارکنان در يافتند که
رهبران معنوي ميتوانند بر يادگيري افراد سازمان ،نوآوري ،خالقيت ،تعهد سازماني و در نهايت عملکرد سازماني،
تأثير مثبت بگذارند.
حاجي زاده شبانکاره ( )1391در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير عوامل استرس زاي شغلي(تأثيرمنفي) بر
عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد و ارائه راهکار جهت بهبود آن ،به اين نتيجه
رسيدند که بين عوامل استرس زاي شغلي آتش نشانان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد و
عملکرد آنان ،رابطه معناداري وجود دارد.
حقيقي و ديگران( )1389در مقاله خود با عنوان بررسي رابطه ميان ويژگيهاي رسالت سازمان و عملکرد
عملکرد سازماني همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد..
جواهري کامل و کوثرنشان ( )1388درپژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين رهبري و فعاليتهاي سازمان
يادگيرنده و رضايت شغلي کارکنان به اين نتيجه رسيدند که رهبري بر رضايت شغلي کارکنان تأثير مثبت و قابل
توجهي دارد.
اسماعيل و عَبدرزاق )2016( 16در يافتههاي خود در مقاله اي با عنوان تاثير رضايتمندي شغلي بر تعهد سازماني
دريافتند که توانايي مديران سازمان در فراهمسازي رضايتمندي شغلي مناسب در بين کارکنان نتايج مثبتي بر بهره
وري ،عملکرد و تعهد کارکنان دارد.
نتايج تحقيقات ُاوِن و ديگران ( )2014در مقاله اي تحت عنوان بررسي تأثير ويژگيهاي سازمانيبرعملکرد-
ادراکي سازمانهاي مديريت اضطراري نشان داد که بين ويژگيهاي اثرگذار سازماني و عملکرد ادراکي تيم عملياتي
سازمان آتش نشاني استراليا و نيوزيلند رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
وايتسايد و بارکلي )2013( 17در مقاله اي با عنوان بررسي رابطه ميان عدالت سازماني و عملکرد کارکنان با
ميانجي گري سکوت سازماني به اين نتيجه رسيدند که پيامدهاي سکوت ،چيزي فراتر از محدوديت جريان
اطالعات در سازمان است و با عملکرد کارکنان نيز ارتباط دارد.
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سازماني(مورد مطالعه :شرکتهاي فعال در صنعت غذايي تهران) به اين نتيجه دست يافتند که بين رسالت سازمان و
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مدل مفهومي تحقيق
فرضيههاي مورد آزمون در اين تحقيق به قرار زير ميباشند:
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-

سازگاري بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت دارد.

-

رهبري بر عملکرد کارکنان تأثيرمثبت دارد.

-

ارتباط با ذينفعان بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت دارد.

-

رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت دارد.

-2روش پژوهش
اين تحقيق با توجه به هدف مطالعه از نوع کاربردي ميباشد .اين نوع تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر
شناختي که از طريق تحقيقات بنيادي فراهم شده است ،براي رفع نيازمنديهاي بشر و بهبود و بهينه سازي اشياء و
الگوها در جهت توسعه ،رفاه و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار ميگيرد .همچنين تحقيق حاضر از نظر
روش و ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي  -همبستگي ميباشد که رابطهي ميان متغيرها بر اساس هدف تحليل
ميشود.
جامعهي مورد مطالعه تحقيق حاضر را کليهي کارکنان عملياتي (آتش نشانان) سازمان آتش نشاني و خدمات
ايمني شهرداري کرمان تشکيل دادند که تعداد آنها  173نفر بوده و در  10ايستگاه آتشنشاني اين شهر در سال
 1396مشغول به فعاليت بودند .از آنجا که تعداد اعضاي جامعه محدود است نمونه آماري همان اعضاي جامعه
ميباشند که براي تعيين آن از روش سرشماري استفاده گرديد .از ميان پرسشنامههاي توزيع شده بين اين افراد135 ،
پرسشنامه تکميل گرديد و تعداد  38پرسشنامه برگشت داده نشد.
با توجه به اينکه تحقيق مبتني بر روش توصيفي -همبستگي ميباشد ،اطالعات و دادههاي آن با توجه به به
ماهيت کاربردي تحقيق ،موضوع ،اهداف و امکانات موجود به صورت مطالعه کتابخانه اي شامل :پايان نامه ها،
مقاالت داخلي و خارجي ،کتابهاي مختلف و سايتهاي علمي ميباشد ،جمع آوري شده است .ساير اطالعات از
طريق ميداني و با استفاده از پرسشنامهي محقق ساخته اي که مي زان عملکرد کارکنان و عوامل اثرگذار سازماني را
مورد سنجش قرار ميداد  ،به دست آمد.
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پرسشنامهي مذکور شامل  44سؤال ميباشد که  25سؤال ابتدايي آن ،جهت سنجش عملکرد کارکنان ميباشد و
سؤاالت  26-44آن ،عوامل اثرگذار سازماني را مورد بررسي قرار ميدهند .جهت پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي
کرونباخ استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS 24به دست آمده است .پايايي پرسشنامههاي عملکرد
کارکنان و عوامل اثرگذار سازماني به ترتيب  0/ 799و 0/889به دست آمد و چون مقادير آنها باالتر از 0/7
ميباشد ،ميتوان نتيجه گرفت که پرسشنامههاي مذکور از پايايي خوبي برخوردار است .از نظر روايي نيز پرسشنامه
مورد استفاده ،مورد تأييد اساتيد و کارشناسان قرار گرفت.
-3يافتهها
 1-3يافتههاي حاصل از آمار توصيفي
با توجه به تجزيه و تحليل دادهها از بين پاسخگويان مورد بررسي ،از  135نفر 46 ،نفر ( 34/1درصد) زير 30
سال 62 ،نفر ( 45/9درصد)  30تا  40سال و  22نفر ( 16/3درصد)  40تا  50سال و  5نفر ( 3/7درصد) بيشتر از
 50سال سن دارند
 6نفر ( 4/4درصد) داراي مدرک زير ديپلم 35 ،نفر ( 25/9درصد) داراي مدرک ديپلم 44 ،نفر ( 32/6درصد)
داراي مدرک فوق ديپلم 45 ،نفر ( 33/3درصد) داراي مدرک ليسانس و  5نفر ( 3/7درصد) از آزمودنيها داراي
 52نفر ( 38/5درصد) زير  5سال 12 ،نفر ( 8/9درصد) بين  5تا  10سال 49 ،نفر ( 36/3درصد) بين  10تا 15
سال  15 ،نفر ( 11/1درصد) بين  15تا  20سال و  7نفر ( 5/2درصد) بيشتر از  20سال سابقه خدمت دارند.
 11نفر ( 8/1درصد) داراي درآمد بد 103 ،نفر ( 76/3درصد) داراي درآمد متوسط 19 ،نفر ( 14/1درصد) داراي
درآمد خوب 2 ،نفر ( 1/5درصد) از آزمودنيها داراي درآمد عالي هستند.
 2-3تحليل دادهها (بررسي فرضيههاي تحقيق)
در اين قسمت با استفاده از مدل معادالت ساختاري ( )SEMبراي بررسي دقيقتر فرضيههاي پژوهش از رويکرد
حداقل مربعات جزئي ( )PLSبا نرمافزار  Smart PLS 2در دو بخش آزمون مدل اندازه گيري و آزمون مدل
ساختاري استفاده شده است.
 1-2-3بررسي مدل اندازه گيري
 1-1-2-3آزمون همگن بودن (تک بُعدي بودن) :اعتبار شاخصها به وسيله بارهاي عاملي مورد بررسي قرار
ميگيرد که اين بار عاملي بايد بيشتر از  0/4باشد تا بتوان آن را معتبر دانست و آن را به عنوان سؤالي که شاخص ما
را ميسنجد در نظر گرفت .در صوت عدم وجود اين موضوع ،بايد سؤاالت و ابعاد نامناسب را تشخيص داد و با
حذف سؤاالتي از آنها که باعث کاهش بار عاملي شده اند ،مدل را بهبود داد .شکل ( )2مدل اجرا شده همراه با
ضرايب بارهاي عاملي را نشان ميدهد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مدرک فوق ليسانس و باالتر هستند.
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شکل :2مدل اجرا شده همراه با ضرايب بارهاي عاملي
جدول :1بارهاي عاملي سؤاالت متغير عملکرد کارکنان

سال هفتم /ويژه نامه 1395

شماره سوال

بار عاملي

شماره سوال

بار عاملي

شماره سوال

بار عاملي

1

0/350

10

0/344

19

0/582

2

0/168

11

0/275

20

0/527

3

-0/028

12

0/639

21

0/605

4

0/224

13

0/670

22

0/626

5

0/369

14

0/571

23

0/667

6

-0/398

15

0/393

24

0/673

7

0/378

16

0/600

25

0/655

8

0/398

17

0/345

9

0/362

18

0/597

با توجه به نتايج جدول ( ،)1بار عاملي سؤاالت  15 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  17از  0/4کمتر شده
اند ،لذا از تحليل کنار گذاشته ميشوند و دوباره تحليل مسير را انجام ميدهيم.
جدول  :2بارهاي عاملي سؤاالت متغير عوامل اثرگذار سازماني
شماره سوال

بار عاملي

شماره سوال

بار عاملي

شماره سوال

بار عاملي

1

0/770

8

0/872

15

0/730

2

0/655

9

0/769

16

0/613

3

0/369

10

0/832

17

0/686

4

0/755

11

0/621

18

0/672

5

0/765

12

0/577

19

0/721

6

0/771

13

0/708

7

0/896

14

0/695
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با توجه به نتايج جدول شماره( ،)2بار عاملي سؤال  3از  0/4کمتر شده است ،لذا از تحليل کنار گذاشته ميشود و
دوباره تحليل مسير را انجام ميدهيم.

 2-1-2-3پايايي مدل:
براي سنجش پايايي مدلهاي اندازه گيري از شاخص ( CRپايايي ترکيبي) ،استفاده ميشود .پايايي ترکيبي
متغيرهاي تحقيق از  0/7بيشتر است ،که نشان دهندهي پايايي مناسب متغيرهاي تحقيق ميباشد.
جدول  :3مقادير پايايي ترکيبي براي متغيرهاي مورد بررسي
متغير

پايايي ترکيبي

عملکرد کارکنان

0/889

سازگاري

0/759

رهبري

0/930

ارتباط با ذينفعان

0/801

رسالت سازماني

0/768

مقدار قابل قبول

≥0.7

 3-1-2-3بررسي روايي سازه مدل :بررسي روايي مدل خود شامل دو بخش( AVE :روايي همگرا) و روايي
واگرا ميباشد .روايي همگرا که به بررسي ميزان همبستگي هر سازه با سؤاالت (شاخص ها) خود ميپردازد .که
مقدار  0/4به باال را براي  AVEکافي دانسته اند .روايي واگرا از طريق دو روش سنجيده ميشود .اولين روش،
روش آزمون بارهاي عرضي و ديگري روش فورنل والرکر )1981(18با مقايسه ميزان همبستگي يک سازه با
شاخص هايش در مقابل همبستگي آن سازه با ساير سازهها ميباشد .روش فورنل والرکر( )1981ماتريسي به ما
ميدهد که بايد مقادير همبستگي روي قطر اصلي آن از خانههاي زيرين آن بيشتر باشد ،که نشان دهنده اين است که

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل :3مدل اجرا شده همراه با ضرايب بارهاي عاملي بعد از حذف بارهاي عاملي کمتر از 0/4
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سازهها (متغيرهاي مکنون) در مدل تعامل بيشتري با شاخصهاي خود دارند تا با سازههاي ديگر به بيان ديگر روايي
واگرا مدل در حد مناسبي است .در ادامه به بررسي هر يک از اين روشها ميپردازيم.
 1-3-1-2-3بررسي روايي همگرا :براي داشتن روايي همگرا بايد شروط زير برقرار باشد:
شرط  :1تمام بارهاي عاملي بايد از نظر آماري معنادار باشند(يعني مقدار  t-valueدر بازه ( 1/96تا  )-1/96نباشد).
جدول  :4معناداري بارهاي عاملي سوالهاي متغير عملکرد کارکنان
شماره سوال

معناداري ( )t-value

شماره سوال

معناداري ( )t-value

شماره سوال

معناداري ( )t-value

12

8/337

18

9/528

22

7/971

13

7/698

19

6/388

23

11/057

14

4/876

20

7/190

24

9/492

16

9/514

21

8/615

25

9/644

با توجه به نتايج جدول شماره ( ،)4بار عاملي همه سؤاالت معنادار است ،لذا شرط اول براي متغير عملکرد
کارکنان برقرار است.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

جدول  :5معناداري بارهاي عاملي سوالهاي متغير عوامل اثرگذار سازماني
شماره سوال

معناداري ( )t-value

شماره سوال

معناداري ( )t-value

شماره سوال

معناداري ( )t-value

1

7/999

8

26/115

14

8/080

2

5/354

9

16/894

15

10/481

4

12/017

10

19/138

16

9/132

5

10/895

11

5/910

17

8/798

6

16/034

12

5/207

18

6/780

7

43/522

13

8/812

19

7/967

با توجه به نتايج جدول شماره ( ،)5بار عاملي همه سؤاالت معنادار است ،لذا شرط اول براي متغير عوامل
اثرگذار سازماني برقرار است.
شرط  :2مقدار ميانگين واريانس استخراجي( )AVEباالي  0/4باشد.
جدول  :6بررسي مقدار  AVEبراي متغيرهاي مورد بررسي
متغير

AVE

عملکرد کارکنان

0/401

سازگاري

0/612

رهبري

0/657

ارتباط با ذينفعان

0/449

رسالت سازماني

0/453

مقدار قابل قبول

با توجه به نتايج جدول شماره ( ،)6شرط دوم نيز برقرار است.

≥0.4
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.)CR>AVE( مقدار پايايي ترکيبي بايد از مقدار ميانگين واريانس استخراجي بيشتر باشد:3 شرط
CR>AVE :7 جدول
CR>AVE

CR

AVE

متغيرها

برقرار است

0/889

0/401

عملکرد کارکنان

برقرار است

0/759

0/612

سازگاري

برقرار است

0/930

0/657

رهبري

برقرار است

0/801

0/449

ارتباط با ذينفعان

برقرار است

0/768

0/453

رسالت سازماني

. داراي روايي همگرا ميباشد، لذا ميتوان گفت مدل. شرط سوم نيز برقرار است،)7(با توجه به نتايج جدول شماره
: روايي واگراي سازه از طريق دو آزمون سنجيده ميشود: بررسي روايي واگرا2-3-1-2-3
) بار عاملي هر سؤال بايد حداقل بهCROSS LOADING(  در جدول بارهاي عرضي:) آزمون بارهاي عرضي1
. از بارعاملي موجود در همان سطر بيشتر باشد0/1 مقدار
. ميتوان گفت سازه مدل از نظر بارهاي عرضي داراي روايي واگرا ميباشد،)8( با توجه به نتايج جدول شماره

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

)CROSS LOADING(  بارهاي عرضي:8 جدول
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 -2آزمون فورنل و الرکر :روش فورنل والرکر( )1981ماتريسي به ما ميدهد که بايد مقادير همبستگي روي قطر
اصلي آن از خانههاي زيرين آن بيشتر باشد ،که نشان دهنده اين است که سازهها (متغيرهاي مکنون) در مدل تعامل
بيشتري با شاخصهاي خود دارند تا با سازههاي ديگر.
جدول :9بررسي روايي واگرا از طريق آزمون فورنل و الرکر
عملکرد کارکنان

متغير

ارتباط با ذينفعان

رهبري

رسالت سازمان

عملکرد کارکنان

0/633

ارتباط با ذينفعان

0/446

0/670

رهبري

0/587

0/498

0/810

رسالت سازمان

0/556

0/601

0/521

0/673

سازگاري

0/378

0/390

0/303

0/330

سازگاري

0/782

نتايج حاکي از روايي همگرا و روايي واگرا مناسب مدل را نشان ميدهد .لذا مدل ،داراي روايي سازه ميباشد.
 4-1-2-3آزمون کيفيت مدل اندازه گيري:
اين آزمون بيان ميکند که تا چه ميزان سؤاالت مربوط به هر يک از متغيرهاي تحقيق توانسته اند ،متغي ر
سال هفتم /ويژه نامه 1395

متناظرشان را در يک مدل اندازه گيري ،اندازه بگيرند .اين شاخص با توجه به سه مقدار  0/35 ،0/15 ،0/02که به
ترتيب بيانگر مقدار ضعيف ،متوسط و قوي ميباشند ،سنجيده ميشود.
جدول  :10کيفيت مدل اندازه گيري()CV Com
متغيرها

شدت

1-SSE/SSO

عملکرد کارکنان

0/400

قوي

ارتباط با ذينفعان

0/451

قوي

رهبري

0/657

قوي

رسالت سازمان

0/453

قوي

سازگاري

0/505

قوي

با توجه به جدول شماره ( ،)10مشاهده ميشود ،مقادير بهدست آمده براي آزمون کيفيت مدل اندازه گيري در
سطح قوي ميباشد ،لذا سؤاالت مربوط به هر يک از متغيرهاي تحقيق توانسته اند ،متغير متناظرشان را در مدل
اندازه گيري ،به خوبي اندازه بگيرند.

 2-2-3بررسي مدل ساختاري
براي بررسي برازش مدل ساختاري ،چهار معيار به کار ميروند که عبارتند از :ضرايب معناداري  ،Zمقادير ، R2
معيار اندازه تأثير f2و معيار .Q2
 1-2-2-3بررسي ضرايب معناداري  :Zبرازش مدل ساختاري با استفاده از ضرايب  Zبه اين صورت است که
ضرايب بايد از  1/96بيشتر باشند تا بتوان در سطح اطمينان  %95معنادار بودن آنها را تأييد ساخت .شکل ( .) 4در
صورتي که ضرايب معناداري  Zاز  1/96بيشتر باشند ،اين امر معنادار بودن تمامي سؤاالت و روابط ميان متغيرها را
در سطح  %95تاييد ميسازد.
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شکل :4مدل ترسيم همراه با ضرايب معنا داري Z

2-2-2- 3

معيار  R 2يا  :R Squaresدومين معيار براي بررسي برازش مدل ساختاري در اين پژوهش ضرايب R

 2مربوط به متغيرهاي پنهان درون زاي (وابسته) مدل است R 2 .معياري است که نشان از تاثير متغير برون زا بر متغير
درون زا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان مقدار مالک براي مقادير ضعيف ،متوسط و قوي  R 2در نظر
را پيش بيني کنند .مقدار  R 2براي متغير عملکرد کارکنان  0/454محاسبه شده است که در سطح خوبي ميباشد که
نشان برازش مناسب مدل ساختاري است.
 3-2-2- 3معيار اندازه تأثير  :f 2به کمک اين معيار ميتوان ميزان اندازه اثر يک متغير برون زا را بر روي يک
متغير درون زا در مدل معادالت ساختاري اندازه گيري نمود .کوهن براي آن معيار به ترتيب سه مقدار ،0/15 ،0/02
 0/35را براي ميزان اثر ضعيف ،متوسط و قوي بيان نمود.
جدول  :11معيار اندازه تاثير f2
متغير

F2

شدت

سازگاري

0/031

ضعيف

رهبري

0/159

خوب

ارتباط با ذينفعان

0/000

ندارد

رسالت سازمان

0/062

متوسط

 4-2-2-3معيار ارتباط پيش بين  :(Stone-Geisser Criterion) Q2اين معيار  ،قدرت پيش بيني مدل را مشخص
ميسازد .به اعتقاد آنها مدلهايي که داراي برازش بخش ساختاري قابل قبول هستند ،بايد قابليت پيش بيني
شاخصهاي مربوط به سازههاي درون زاي مدل را داشته باشند .بدين معني که اگر در يک مدل ،روابط بين سازهها
به درستي تعريف شده باشند ،سازهها قادر خواهند بود تا تاثير کافي بر شاخصهاي يکديگر گذاشته و از اين راه
فرضيهها به درستي تاييد شوند .در صورتي که مقدار Q2در مورد يک سازه درون زا صفر و يا کمتر از صفر شود،
نشان از آن دارد که روابط بين سازههاي ديگر مدل و آن سازه درون زا به خوبي تبيين نشده است و در نتيجه مدل
نياز به اصالح دارد.
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سه مقدار 0/15 ،0/02و  0/35که به ترتيب مقادير ضعيف ،متوسط و قوي قدرت پيش بيني مدل در مورد
سازههاي درون زا را نشان ميدهد  .با توجه به مقدار Q2بدست آمده در جدول شماره ( ) 12که برابر با 0/173
براي متغير درون زا عملکرد کارکنان ميباشد ،ميتوان گفت قابليت پيش بيني با سازه مربوط به خود را دارد.
جدول :12مقادير معيار Q2براي متغيرهاي مورد بررسي
متغير

1-SSE/SSO

عملکرد کارکنان

0/173

 3-3نتايج بررسي فرضيه ها:
 1-3-3فرضيه اول :سازگاري بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان تأثير دارد.
همانطور که در شکل( )4مشخص است ،ضريب معني داري مسير ميان متغيرهاي سازگاري و عملکرد کارکنان
 2/055ميباشد( ،طبق قاعده خطاي پنج در صد در ناحيه رد فرض صفر براي مقادير خارج بازه  1/96تا  -1/96هر
پارامتر مدل) بزرگتر از  1/96برآورد شده است .لذا ميتوان بيان نمود که فرض تحقيق با  95درصد اطمينان تأييد
ميشود و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير( )0/159ميتوان گفت سازگاري بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت دارد.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

جدول  :13اثرات مستقيم ،آماره  tو نتيجه فرضيه اول پژوهش
فرضيه تحقيق

ضريب مسير()β

آماره

سازگاري ← عملکرد کارکنان

0/159

2/055

t

نتيجه فرضيه محقق
تأييد ميشود

 2-3-3فرضيه دوم :رهبري بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان تأثير دارد.
همانطور که در شکل( )4مشخص است ضريب معني داري مسير ميان متغيرهاي رهبري و عملکرد کارکنان
 3/609ميباشد( ،طبق قاعده خطاي پنج در صد در ناحيه رد فرض صفر براي مقادير خارج بازه  1/96تا  -1/96هر
پارامتر مدل) بزرگتر از  1/96برآورد شده است .لذا ميتوان بيان نمود که فرض تحقيق با  95درصد اطمينان تأييد
ميشود و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير( )0/375ميتوان گفت رهبري بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت دارد.
جدول :14اثرات مستقيم ،آماره  tو نتيجه فرضيه دوم پژوهش
فرضيه تحقيق

ضريب مسير()β

آماره

رهبري ← عملکرد کارکنان

0/375

3/609

t

نتيجه فرضيه محقق
تأييد ميشود

 3-3-9فرضيه سوم :ارتباط با ذينفعان بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان
تأثير دارد.
همانطور که در شکل( )4مشخص است ضريب معني داري مسير ميان متغيرهاي ارتباط با ذينفعان و عملکرد
کارکنان  0/244ميباشد( ،طبق قاعده خطاي پنج در صد در ناحيه رد فرض صفر براي مقادير خارج بازه  1/96تا
 -1/96هر پارامتر مدل) کوچکتر از  1/96برآورد شده است .لذا ميتوان بيان نمود که فرض تحقيق با  95درصد
اطمينان رد ميشود و ارتباط با ذينفعان بر عملکرد کارکنان تأثير ندارد.
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جدول  :15اثرات مستقيم ،آماره  tو نتيجه فرضيه سوم پژوهش
فرضيه تحقيق

ضريب مسير()β

آماره

ارتباط با ذينفعان ← عملکرد کارکنان

0/019

0/244

t

نتيجه فرضيه محقق
رد ميشود

 4-3-3فرضيه چهارم :رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان
تأثير دارد.
همانطور که در شکل ( )4مشخص است ضريب معني داري مسير ميان متغيرهاي رسالت سازمان و عملکرد
کارکنان  3/594ميباشد( ،طبق قاعده خطاي پنج در صد در ناحيه رد فرض صفر براي مقادير خارج بازه  1/96تا
 -1/96هر پارامتر مدل) بزرگتر از  1/96برآورد شده است .لذا ميتوان بيان نمود که فرض تحقيق با  95درصد
اطمينان تاييد ميشود و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير( )0/297ميتوان گفت رسالت سازمان بر عملکرد
کارکنان تأثير مثبت دارد.
جدول  :16اثرات مستقيم ،آماره  tو نتيجه فرضيه چهارم پژوهش
رسالت سازمان ← عملکرد کارکنان

0/297

3/594

تأييد ميشود

-4نتيجه گيري
اين تحقيق با هدف بررسي تأثير عوامل اثرگذار سازماني بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات
ايمني شهرداري کرمان انجام گرفت .با توجه به نتايج حاصل از يافتههاي تحقيق از ميان متغيرهاي مورد آزمون،
مشخص شد که متغير سازگاري بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان تأثير
مثبت دارد.
عامل رهبري نيز بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت داشت که اين نتيجه با نتايج تحقيقات ميرکمالي و
کرمي( ،)1395يعقوبي و ديگران( )1393و جواهري کامل و کوثرنشان( )1388همخواني دارد.
همچنين نتاي ج نشان داد که رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان سازمان مذکور تأثير مثبت دارد .حقيقي و
ديگران( )1389نيز به اين نتيجه رسيدند .از ميان متغيرهاي مورد بررسي تنها عامل ارتباط با ذينفعان بر عملکرد
کارکنان تأثيري نداشت.
با توجه به نتايج به دست آمده و ساير مسائل مطرح شده در تحقيق پيشنهادهاي ارائه شده به شرح زير
ميباشند:
 آگاهي مديران کليهي سازمانها به ويژه سازمانهاي متولي بحران از عوامل اثرگذار بر عملکرد کارکنان  ،ميتوانددر بهبود کيفيت عملکرد کارکنان و در نتيجه بهبود عملکرد سازمان مؤثر واقع شود .لذا اين تحقيق به مديران
اينگونه سازمانها پيشنهاد ميکند تا با توجه بيشتر به عوامل سازگاري ،ارتباط با ذينفعان و رسالت سازمان ،هم
در قبل از استخدام کارکنان خود و هم در حين فعاليت آنها ،منجر به اثربخشي هرچه بيشتر سازمان شوند.
 از آنجا که رهبري بر عملکرد کارکنان تأثيرگذار است ،مديران بايستي با در نظر گرفتن عوامل سازماني ومحيطي ،بهترين و مناسبترين سبک رهبري را براي افزايش کيفيت عملکرد کارکنان در نظر بگيرند .براي اين
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فرضيه تحقيق

ضريب مسير()β

آماره

t

نتيجه فرضيه محقق
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منظور ميتوان از تجربههاي مديران ديگر الگوبرداري و استفاده کرد.
 توجه به رسالت سازمان از سوي کارکنان منجر به بهبود عملکرد آنان در سازمان ميشود .لذا پيشنهاد ميگرددمديران قبل از استخدام کارکنان در سازمان ،نسبت به آگاهي کامل آنان از اهداف و رسالت سازمان اطمينان
حاصل کنند.
 در سازمانهايي همچون آتشنشاني که کار کردن در آنها در اکثر مواقع با شرايط سخت و غير قابل پيش بينيهمراه است  ،سازگاري کارکنان با چنين شرايطي حائز اهميت است .لذا به کارکنان پيشنهاد ميگردد تا قبل از
ورود به اين گونه سازمانها به اين نکته توجه داشته باشند و در صورت توانايي مواجه شدن با شرايط بحراني،
فعاليت خود را در اين سازمانها آغاز کنند.
منابع و مآخذ
اسحاقيه ،امير احسان ،)1394(.بررسي رابطه بين معيارهاي مديريت زمان و بهره وري منابع انساني(مورد مطالعه:
سازمان تأمين اجتماعي شهر يزد) ،اولين کنفرانس ملي مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران ،قم،
مرکز مطالعات و تحقيقات سروش حکمت رضوي
اشرفي ،بزرگ ،)1374(.تبيين عوامل مؤثر بر تعهد سازماني مدي ران و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز شرقي ،پايان
سال هفتم /ويژه نامه 1395

نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
اقبالي ،انديشه ،خياط مقدم ،سعيد ،عرفانيان خانزاده ،حميد ،)1395( .نقش اطالعات و ارتباطات در موفقيت
مديريت بحران ،پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و دومين کنفرانس کارآفريني و نوآوريهاي
باز ،مرکز همايشهاي پژوهشگاه نيرو
اميران ،حيدر ،غفاري ،ميثم ،شيخ ،عليرضا ،)1392( .مديريت و اندازه گيري عملکرد سازمان از ايده تا اجرا،
انتشارات اميران ،تهران ،چاپ اول
بابايي ،محمد ،)1395(.بررسي تأثير انگيزش شغلي بر بهره وري سازماني ،اولين همايش بين المللي و سومين
همايش ملي ايدههاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد ،تهران ،مؤسسه علمي کيان پژوهان
بازياري زاده ،يحيي ،راحتي ،آمنه ،)1390(.ماهنامه علمي تخصصي انجمن روابط عمومي ايران ،شماره،89
صص6-11
تواليي ،روح اهلل ،)1386(.رويکردهاي نوين به ارزيابي عملکرد سازمان ها ،دو ماهنامه توسعه پليس ،سال چهارم،
شماره  ،12صص10-30
جواهري کامل ،مهدي ،کوثر نشان  ،محمد رضا ،)1388(.بررسي رابطه بين رهبري و فعاليتهاي سازمانهاي
يادگيرنده و رضايت شغلي کارکنان ،دو ماهنامه توسعه انساني پليس ،سال ششم ،شماره ،25صص 19-32
حسني  ،مهتاب،مقيمي خراساني ،عليه ،حسني ،الهه ،)1393(.بررسي رابطه بين تعهد سازمان بر عملکرد کارکنان
سازمان اتوبوسراني به منظور بهبود بهره وري ،کنفرانس بين المللي توسعه و تعالي کسب و کار اقتصاد و
مديريت ،تهران
حاجي زاده شبانکاره ،غالمحسين کردي ،مراد ،شجاعي ،گلنار ،)1391(.بررسي تأثير عوامل استرس زاي
شغلي(تأثير منفي) بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهدو ارائه راهکار جهت
بهبود آن ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
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حقيقي ،محمد ،قارلقي ،ابراهيم ،ميراسدي ،سمانه ،نيک بخت ،فاطمه ،)1389(.بررسي رابطه ميان ويژگيهاي بيانيه
رسالت سازمان و عملکرد سازماني(مورد مطالعه :شرکتهاي فعال در صنعت غذايي تهران) ،پژوهش نامه
مديريت تحول ،دوره دوم ،شماره ،4صص166-186
رحيمي ،غفور ،)1385( .ارزيابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان ،مجله تدبير ،شماره  ،173ص36
رضاييان ،علي ،)1390(.مباني سازمان و مديريت ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها ،تهران،
انتشارات سمت ،چاپ پانزدهم ،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني
رضايي ،کامران ،ارزنده ،عليرضا ،)1383(.واکنش در شرايط اضطراري و مديريت بحران ،اولين همايش ملي ايمني
در بنادر ،تهران ،سازمان بنادر و کشتيراني
سيدجوادين ،سيد رضا ،)1381(.مديريت منابع انساني و امور کارکنان ،تهران ،نگاه دانش
شاه منصوري ،اشرف ،سکوت آراني ،مهدي ،)1394( .تأثير سبک رهبري تحول آفرين بر خودکارآمدي کارکنان(در
شهرداري شهرستان آران و بيدگل) ،مجله مديريت توسعه و تحول ،دوره  ،21صص43-48
طالقاني ،غالمرضا ،غفاري ،علي ،حقيقي ،محمد ،)1395( .بررسي تأثير ابزار مديريت منابع انساني بر بهبود
عملکرد سازماني ميان کارکنان دانشگاه تهران ،مديريت دولتي ،دوره هشتم ،شماره  ،1صص1-14
طبرسا ،غالمعلي ،)1381(.بررسي و تعيين شاخصهاي امداد و نجات ،چاپ اول ،محقق طرح تحقيقاتي ،شماره،2
عضدي ديلمي ،بهشاد ،باقري مقدم ،ناصر ،)1387( .تکنيکهاي شناخت و تحليل ذينفعان با رويکرد برنامه ريزي
استراتژيک در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي(مطالعه موردي:شرکت برق منطقه اي گيالن) ،بيست و سومين
کنفرانس بين المللي برق ،تهران
علوي ،سيد علي ،مشفق ،مهدي ،)1387(.بررسي تأثير ارزيابي عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه(مطالعه
موردي :دانشگاه امام صادق(ع) ) ،انديشه مديريت ،سال دوم ،شماره ،2صص95 -122
کياني زاده ،ميثم ،ذاکري قزاآني ،زهرا ،)1394(.رهبري سازمان در شرايط بحراني ،کنفرانس ساالنه کسب و کار
مديريت و اقتصاد ،تهران
موسوي راد ،طاهره ،روزبهاني ،محبوبه ،روه ،مهوش ،)1393(.ارزيابي عملکرد معلمين تربيت بدني با بازخورد 360
درجه :مطالعه موردي معلمين شهرستان پارسيان ،مطالعات مباني مديريت در ورزش ،دوره اول ،شماره ،3صص
61-70
ميرکمالي ،سيد محمد ،کرمي ،محمدرضا ،)1395( .بررسي بين ادراک سبک رهبري اخالقي و عملکرد کارکنان،
مجله مديريت توسعه و تحول ،دوره ،24صص11-22
هاشمي زاده ،هايده ،)1385(.بررسي رابطه رفتارهاي مديريت زمان و استرس شغلي در سرپرستاران بخشهاي
داخلي و جراحي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد
بهشتي ،فصلنامه علوم بهداشتي رواني ،سال هشتم ،شماره29و ،30صص 51-56
يعقوبي ،نور محمد ،جودزاده ،همتا ،نامور ،افسانه ،محمدزاده بها آبادي ،فاطمه ،)1393( .بررسي نقش رهبري
معنوي بر عملکرد کارکنان ،سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين ،گرگان ،انجمن علمي و حرفه اي
مديران و حسابداران گلستان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد کتول
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