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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود عملکرد سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بر اساس الگوی اچیو از دیدگاه اعضای هیات
علمی بوده است .روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ،و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری مورد مطالعه
در این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی نیمسال اول 12-19بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده ،گروه نمونه انتخاب و داده های مورد
نیاز به وسیله پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری گردید .روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان ،و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برابر
 0/141بدست آمد .داده های گرداوری شده با شاخص های آمار توصیفی (میانگین ،درصد ،انحراف استاندارد) ،آزمون  Tمستقل ،تحلیل واریانس
 ANOVAو فریدمن تحلیل گردید  .نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که عملکرد سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی باالتر از
متوسط بوده و بین متغیرهای جنسیت ،سن ،سنوات خدمت ،رشته تحصیلی و نوع استخدام اعضای هیات علمی با دیدگاه آنان نسبت به عملکرد
سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد .از نتایج تحقیق می توان در برنامه ریزی ارتقای عمکرد دانشگاه استفاده نمود.
کليد واژگان :عملکرد سازمانی ،مدل اچیو ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.

مقدمه

باشند ،کمک بزرگی برای بهبود بهره وری و رشد و

کشورهایی که خواهان رشد و توسعه در ابعاد

توسعه سازمان میسر می گردد (مشایخی.)1981 ،

مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باشند ،ضروری

نظام آموزش عالی عامل اصلی تامین نیروی انسانی

است نخست به توسعه در اندیشه و دانش دست پیدا

دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی در جامعه می باشد .با

کنند .این امر مهم بدون توجه به جایگاه فکری جامعه و

توجه به اهمیت و نقش این نظام در ابعاد مختلف جامعه،

مراکز شکل گیری اندیشه و دانش که همانا دانشگاه ها و

ضروری است تا در جهت بهترکردن عملکرد این نظام

موسسات آموزشی عالی کشور هستند میسر نخواهد شد.

فعالیت اساسی صورت گیرد و از هدر رفتن سرمایه های

از طرفی مهمترین و با ارزش ترین منبع هر سازمانی،

انسانی و مادی جلوگیری شود .به عالوه ،یکی از تجربه

اندوخته های دانش ،تجربه و مهارت کارکنان آن می باشد.

های موفق آموزش عالی ایران تاسیس دانشگاه آزاد

چنانچه برای کارکنان سازمان ها با دقت برنامه ریزی شود

اسالمی است که با توجه به گسترش روزافزون این نهاد

و با نیازهای کسب و کار مورد نظر هماهنگ و منطبق

آموزش عالی ،توجه به کارایی و اثربخشی و عملکرد آن
بیش از پیش ضرورت می یابد (فتاح و همکاران.)1912،
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با توجه به نقش دانشگاه و حساسیت مردم نسبت به

عملکرد ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،مدل تعالی سازمان،

عملکرد آن ،این نهاد باید در هر دو بعد کمی و کیفی به

فرایند کسب و کار ،و ...اشاره نمود .یکی از معروفترین

صورت موزون و متعادل رشد کند و عوامل تاثیر گذار بر

الگوها ،مدل اچیو 9است که شامل هفت شاخص :توانایی،

عملکرد آن شاسایی و تقویت گردد (صمدی و کریمی،

وضوح ،حمایت ،ارزیابی ،اعتبار ،انگیزه و محیط می باشد.
این مدل را هرسی و گلداسمیت برای ارزیابی

.)1988
نظام های آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود

مدیریت عملکرد اثربخش سازمانی ارایه کرده اند و برای

سرمایه گذاری نیروی انسانی ،نقش اصلی را در تربیت و

تحلیل مطابقت یا عدم تطابق نتایج عملکرد با معیارهای

تامین نیروی انسانی کارامد جامعه برعهده دارد (معروفی و

تعیین شده در روند برنامه ریزی عملکرد استفاده می گردد

همکاران .)1981 ،از آنجا که دانشگاه ها نهادی متفکر،

و به مدیران سازمان در جمع آوری داده های مربوط به

آگاه و نوآور در جامعه محسوب می شود ،انتظار می رود

عملکرد کمک می کند تا از آنها در آموزش آینده کارکنان،

که با انجام وظایف و رسالت های خود بتواند گام های

انتقال و تصمیم گیری های مربوط به کارکنان استفاده

موثری در تحقق آرمان های جامعه برداشته و همواره

کنند .این مدل تحلیل روشن از عملکرد سازمان در اختیار

کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد (نصر و حسینی،

مدیر قرار می دهد و تحلیل عملکرد با این مدل توسط

.)1984

مدیر سازمان ،احتمال انتخاب اهداف چالشی و واقع

آموزش عالی محور اصلی توسعه انسانی در سراسر

گرایانه از سوی مدیران سازمان را افزایش می دهد

جهان می باشد .مجموعه عظیم موسسات آموزش عالی

(هرسی و بالنچاد ،ترجمه کبیری ،1982،ص .)427در

دولتی و خصوصی در هر کشوری ،با ایجاد توانمندی الزم

ادامه به نتایج برخی تحقیقات مرتبط با موضوع اشاره می

از طریق تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه ،زمینه را

گردد:

برای توسعه کشور فراهم می کنند (آشموس و دوچان،1

نتایج تحقیق بهادری و همکاران ( )1987که با

 .)2009در موسسات آموزش عالی نیز اعضای هیات

هدف ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ..با

علمی نقش کلیدی ایفا می نمایند (قالوندی و همکاران،

استفاده از مدل اچیو انجام گردیده ،حاکی از آن است که

 .)1981توجه به مدیریت موثر عملکرد اعضای هیات

شاخصهای توانایی ،وضوح ،انگیزش ،بازخورد و محیط

علمی دانشگاه ها زمینه را برای بهتر عمل کردن آنها فراهم

باالتر از حد متوسط(9از )5قرار داشتند؛ شاخص حمایت

می نماید.

سازمانی در حد متوسط ،و شاخص اعتبار پایین تر از حد
متوسط ارزیابی گردید.

ارزیابی عملکرد به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری
ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل و استقرار

نتایج تحقیق عباس پور و باروتیان( )1981نشان می

برنامه بهبود آن تعریف شده است (بایرزو و رو،2008 ،2

دهد که بین ارتباطات اثربخش با عملکرد سازمانی(بر

ص  .)945کیسو( )1118ارزیابی عملکرد را عبارت از

اساس مدل اچیو) رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین

بررسی قوت ها و ضعف های مرتبط با کار یک فرد یا

یافته های تحقیق آنها نشان می دهد که عملکرد سازمانی

یک گروه در سازمان می داند (به نقل از عباس پور1987،

 14/9درصد کارکنان در حد پایین 18/1،درصد در حد

 ،ص.)214

متوسط،و  17/1درصد در حد باال قرار دارد و شاخص
های توانایی ،وضوح و کمک بیشتر از سایر شاخص های

الگوهای زیادی برای ارزیابی عملکرد سازمانها

عملکرد سازمانی است.

وجود دارد که از جمله می توان به الگوی مدل هرم
1 Ashmos & Duchon
2 Byars & Rue

3 ACHIEVE model
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روش تحقیق

نتایج تحقیق ساعتچی و رضایی بهبهانی( )1981که
با هدف بررسی ارتباط مدیریت زمان و تعارض کار-

روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان بر

خانواده با بهره وری(بر اساس مدل اچیو)کارکنان انجام

اساس دو مالك :الف)هدف تحقیق ب)نحوه گرد آوری

گردیده ،نشان می دهد بین مدیریت زمان با بهره وری

داده ها تقسیم کرد(سرمد و همکاران ،1981 ،ص.)78

کارکنان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .ولی بین

پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیق

تعارض کار-خانواده با بهره وری کارکنان رابطه منفی

کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها ،تحقیق

معنی داری وجود دارد .همچنین یافته های تحقیق این

توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد .همچنین قلمرو

محققین نشان می دهد تفاوت معنی داری بین بهره وری

مکانی تحقیق حاضر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،و

کارکنان با مقطع تحصیلی مختلف وجود دارد؛ بین سنوات

قلمرو زمانی تحقیق نیمسال اول سال تحصیلی  12-19می

خدمت کارکنان(گروه زیر 5سال) با بهره وری سایر

باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات

کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج تحقیق انجام شده توسط رحیمیان و همکاران

علمی(تمام وقت ،نیمه وقت) دانشگاه آزاد اسالمی واحد

( )1981نشان می دهد که میان مولفه های کیفیت زندگی

اردبیل که در سال تحصیلی 12-19در این دانشگاه

کاری(محیط کارایمن و بهداشتی ،فرصت رشد و امنیت

تدریس می کردند ،می باشد .تعداد جامعه آماری  229نفر

مداوم ،وابستگی اجتماعی ،پرداخت منصفانه) با عملکرد

می باشد .از این جامعه آماری به روش نمونه گیری

سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

تصادفی ساده و بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و

نتایج تحقیق انجام شده توسط قادری و همکاران

مورگان ،نمونه ای به تعداد  112انتخاب و داده های مورد

( )1910نشان داد که جو سازمانی با عملکرد اساتید

نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده

دانشگاه های آزاد اسالمی رابطه مثبت دارد و هر چه جو

است .این پرسشنامه بر اساس الگوی اچیو ()Achieve

سازمانی بازتر باشد عملکرد اساتید دانشگاه بهتر خواهد

که شامل هفت مولفه اصلی(توانایی ،وضوح ،کمک،

بود.

انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،محیط) است ،برای سنجش
با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر با هدف کلی

عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

ارزیابی عملکرد سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

اسالمی واحد اردبیل استفاده شده است .پرسشنامه دارای

اردبیل از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس مدل اچیو

 21سوال می باشد .از این  21سوال؛ سه سوال مربوط به

انجام یافته است که در راستای این هدف کلی ،سواالت

مولفه توانایی؛ چهار سوال مربوط به مولفه وضوح؛ چهار

پژوهشی زیر مدنظر بوده است:

سوال مربوط به مولفه کمک؛ چهارسوال مربوط به مولفه
انگیزه؛ چهار سوال مربوط به مولفه ارزیابی؛ چهار سوال

 -1وضعیت شاخص های عملکرد سازمانی دانشگاه آزاد

مربوط به مولفه اعتبار؛ و سه سوال مربوط به مولفه محیط

اسالمی واحد اردبیل چگونه است؟

است که در طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم ،کم،

 -2اولویت بندی شاخص های عملکرد سازمانی دانشگاه

متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) تدوین گردیده است.

آزاد اسالمی واحد اردبیل چگونه است؟
 -9آیا بین ویژگی های فردی اعضای هیات

برای تامین روایی پرسشنامه سعی گردید از طرح سواالت

علمی(جنسیت ،رشته ،سن)...،و ادراك آنان از عملکرد

مبهم و نا مرتبط پرهیز ،و سواالت روشن و قابل فهم

سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه وجود

تدوین گردد و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به

دارد؟

تایید چند نفر از متخصصین علوم تربیتی نیز رسید و برای
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یافته های پژوهش

محاسبه پایایی پرسشنامه نیز از روش ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ با

قبل از تحلیل داده های مربوط به سواالت

استفاده از نرم افزار  spssبرابر  0/141بدست آمد که

تحقیق باید مشخص گردد که در تحلیل داده ها از

نشان میدهد سؤاالت پرسشنامه از همسانی درونی باالیی

کدام آزمونهای آماری(پارامتریک یا ناپارامتریک) باید

برخوردارند.

استفاده کرد .به همین خاطر از آزمون کولموگراف

همچنین برای تحلیل سواالت پرسشنامه از آمار

اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده های تحقیق

توصیفی(درصد ،میانگین ،واریانس )...،و آمار استنباطی

استفاده گردید .نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف به

(آزمون  ،Tو تحلیل واریانس  ANOVAو تحلیل

شرح جدول زیر می باشد:

واریانس فریدمن ) استفاده شده است.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگراف اسميرنف
تعداد نمونه

112

میانگین

9/0501

انحراف استاندارد

0/549

قدر مطلق

0/010

مقدار مثبت

0/011

مقدار منفی

-0/010

آماره کولموگراف اسمیرنف

1/148

سطح معنی داری آزمون

0/144

سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل چگونه است؟

نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف حاکی از آن
است که داده های جمع آوری شده دارای توزیع نرمال

نتایج تحلیل داده های مربوط به این سوال پژوهشی

است .بنابراین می توان از آزمون های پارامتریک برای

به تفکیک مولفه های عملکرد سازمانی همراه با نتایج

تحلیل داده ها استفاده نمود.

آزمون  Tتک گروهه در جدول شماره دو به شرح زیر

سوال اول پژوهش :وضعیت شاخص های عملکرد

آمده است.:

جدول  .1توصيف کلي وضعيت موجود عملكرد سازماني
مولفه های عملکرد سازمانی

تعداد افراد نمونه

ميانگين

انحراف استاندارد

مقدار T

سطح معني داری

تفاوت از ميانگين فرضي()9

توانایی

112

9/18

0/107

20/41

0/00

+0/18

وضوح

112

9/07

0/177

1/42

0/157

+0/07

کمک (حمایت سازمانی)

112

2/11

0/185

4/91

0/00

-0/94

انگیزه

112

2/11

0/191

5/21

0/00

-0/91
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ادامه جدول  .1توصيف کلي وضعيت موجود عملكرد سازماني
ارزیابی (بازخورد)

112

9/04

0/195

0/811

0/988

+0/04

اعتبار

112

2/18

0/825

0/212

0/714

-0/02

محیط(سازگاری)

112

9/21

1/14

9/997

0/001

+0/21

جمع کل عملکرد سازمانی

112

9/05

0/542

1/171

0/241

+0/05

سوال دوم پژوهش :اولویت بندی شاخص های عملکرد

داده های جدول فوق حاکی از آن است که مولفه

سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل چگونه است؟

انگیزش دارای کمترین میزان اجرا ،و مولفه توانایی بیشتر از
سایر مولفه های عملکرد سازمانی هست .همچنین نتایج

تحلیل داده های مربوط به جدول فوق حاکی از آن

تحلیل آزمون  Tتک گروهه که در آن وضع موجود با

است که پاسخ دهندگان معتقدند که از بین پنج مولفه،

میانگین نظری( 9از  )5مقایسه شده است ،حاکی از آن

مولفه توانایی دارای بیشترین میانگین ،و مولفه انگیزه دارای

است که مولفه های انگیزه و حمایت سازمانی کمتر از

کمترین میانگین است و نتیجه آزمون تحلیل واریانس

میانگین نظری( )9بوده و این تفاوت در سطح  0/11معنی

فریدمن هم مویر این امر می باشد.

دار است .همچنین مولفه اعتبار نیز کمتر از میانگین

سوال سوم پژوهش :آیا بین ویژگی های فردی اعضای

نظری( )9بوده ولی این تفاوت از میانگین نظری از لحاظ

هیات علمی (جنسیت ،رشته ،سن )... ،و ادراك آنان از

آماری معنی دار نیست .مولفه های توانایی و

عملکرد سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه

محیط(سازگاری) نیز بیشتر از میانگین نظری بوده و این

وجود دارد؟

تفاوت در سطح  0/11معنی دار می باشد .مقدار مولفه های

برای سنجش رابطه بین رشته تحصیلی ،سنوات خدمت،

وضوح و بازخورد نیز بیشتر از میانگین نظری بوده ولی این

سن ،و نوع استخدام اعضای هیات علمی با عملکرد

تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نیست .در مجموع نیز

سازمانی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و برای

عملکرد سازمانی بیشتر از حد متوسط( 9از  )5اجرا می

سنجش رابطه بین جنسیت و رتبه علمی اعضای هیات

باشد ولی این تفاوت معنی دار نیست.

علمی با عملکرد سازمانی از آزمون  Tمستقل استفاده شده
است .نتایج آزمونهای آماری در جداول زیر به تفکیک
ویژگی های جمعیت شناختی ارایه گردیده است:
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جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در باره اولویت بندی شاخصهای عملکرد سازمانی
مولفه های عملکرد سازمانی

تعداد افراد نمونه

میانگین

میانگین رتبه

مقدار خی دو

سطح معنی داری

درجه آزادی

توانایی

112

9/18

1/19

241/18

0/00

1

محیط (سازگاری)

112

9/21

4/49

وضوح

112

9/07

9/15

ارزیابی (بازخورد)

112

9/04

9/11

اعتبار

112

2/18

9/81

کمک (حمایت سازمانی)

112

2/11

9/14

انگیزه

112

2/11

2/85

جدول  :4نتایج آزمون  Tعملکرد سازمانی از لحاظ جنسیت و رتبه علمی گروه نمونه
متغيرهای تحقيق

جنسيت
رتبه علمي

جنسيت

تعداد

ميانگين

انحراف

مقدار ( Tدر دو حالت واریانس برابر و نابرابر

استاندارد

گروهها)

سطح معني داری ()Sig

زن

99

2/89

0/410

واریانس مساوی

2/15

0/001

مرد

121

9/11

0/542

واریانس نا مساوی

2/81

0/007

مربی

15

9/02

0/112

واریانس مساوی

0/711

0/490

استادیار

89

9/08

0/454

واریانس نا مساوی

0/757

0/451

جدول  .:5نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه بر اساس ویژگي جمعيت شناختي گروه نمونه
متغيرهای تحقيق

سن

سنوات خدمت

رشته تحصيلي(دانشكده)

نوع استخدام

مجموع

درجه

ميانگين

واریانس گروهها

مجذور واریانس

آزادی

مجذورات

بین گروه

12/891

4

9/208

درون گروه

99/101

150

0/221

جمع کل

41/792

154

-

بین گروه

4/179

4

1/118

درون گروه

40/741

191

0/219

جمع کل

45/414

149

-

بین گروه

2/481

9

0/827

درون گروه

91/817

192

0/271

جمع کل

91/218

195

-

بین گروه

1/802

2

9/401

درون گروه

91/151

192

0/278

جمع کل

49/411

194

-
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مقدار F

سطح معني
داری()Sig

14/119

9/181

2/111

12/241

0/00

0/004

0/094

0/00
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جدول فوق نتایج آزمون  Tمستقل دو گروهه می باشد که

و  1-10سال عملکرد سازمانی بیشتر است و این تفاوت

دیدگاه اعضای هیات علمی زن و مرد درباره عملکرد

با اطمینان  15درصد معنی دار است.

سازمانی را نشان می دهد .نتایج این آزمون حاکی از آن

نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که عملکرد

است بین دیدگاه اعضای هیات علمی زن و مرد درباره

سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی با گروه سنی -91

عملکرد سازمانی تفاوت معنی داری در سطح  11درصد

 27سال نسبت به گروه سنی  97-41سال با اطمینان 15

وجود دارد و میانگین مردها بیشتر از زنها است .همچنین

درصد کمتر است؛ عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای

نتایج آزمون  Tمستقل دو گروهه حاکی از آن است بین

هیات علمی با گروه سنی  92-91سال نسبت به گروه

عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی با رتبه مربی و

سنی  97-41و  42-41سال با اطمینان  11درصد کمتر

استادیار با هم تفاوت معنی داری وجود ندارد .بین دیدگاه

است؛ و عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی بر حسب سن ،نوع استخدام و

با گروه سنی  97-41سال نسبت به گروه سنی 42-41

سنوات خدمتشان درباره عملکرد سازمانی تفاوت معنی

سال با اطمینان  11درصد بیشتر است.

داری با اطمینان  11درصد وجود دارد .همچنین بین

نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که عملکرد

دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف

سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی با استخدام

دانشگاه درباره عملکرد سازمانی تفاوت معنی داری با

رسمی(قطعی و آزمایشی) ،با اطمینان  11درصد بیشتر از

اطمینان  15درصد وجود دارد .جهت تعیین اینکه بین

اعضای هیات علمی با استخدام پیمانی است؛ و بین

کدام گروه اعضای هیات علمی بر حسب سن ،سنوات

عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی با

خدمت ،دانشکده ونوع استخدام تفاوت معنی داری وجود

استخدام رسمی -قطعی و رسمی-آزمایشی تفاوت معنی

دارد از آزمون تعقیبی(آزمون  )LSDاستفاده شده است.

داری وجود ندارد.

نتایج آزمون تعقیبی  LSDبه شرح زیر می باشد:
داده های جدول فوق نشان می دهد که از دیدگاه اعضای
هیات علمی دانشکده علوم انسانی نسبت به دانشکده فنی
و مهندسی ،عملکرد سازمانی بیشتر است و این تفاوت با
اطمینان  15درصد معنی دار است .همچنین از دیدگاه
اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی نسبت به
اعضای هیات علمی سایر رشته ها ،عملکرد سازمانی کمتر
است و این تفاوت با اطمینان  11درصد معنی دار است.
در مجموع از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده فنی و
مهندسی نسبت به سایر دانشکده ها عملکرد سازمانی
دانشگاه کمتر است.
نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که از دیدگاه
اعضای هیات علمی با سنوات خدمت  11-15سال،
نسبت به اعضای هیات علمی با سنوات خدمت  1-5سال
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جدول  .1نتایج آزمون تعقیبی  LSDبر اساس ویژگی جمعیت شناختی گروه نمونه
متغير تحقيق

سطوح متغير رشته تحصيلي
دانشکده علوم
انسانی

رشته
تحصیلی(دانشکده)

دانشکده علوم پایه
فنی و مهندسی
رسمی -قطعی

نوع استخدام

رسمی -آزمایشی

 1-5سال

سنوات خدمت

 1-10سال

 11-15سال
 11-20سال

 27-91سال

سن گروه نمونه

 92-91سال

 97-41سال
 42-41سال

تفاوت ميانگين گروهها

انحراف استاندارد

سطح معني داری

علوم پایه

0/051

0/199

0/702

فنی و مهندسی

0/277

0/128

0/099

سایر رشته ها

-0/111

0/191

0/197

فنی و مهندسی

0/221

0/119

0/118

سایر رشته ها

-0/247

0/115

0/197

سایر رشته ها

-0/479

0/111

0/004

رسمی-آزمایشی

0/101

0/115

0/945

پیمانی

0/520

0/114

0/00

پیمانی

0/411

0/101

0/00

 1-10سال

-0/228

0/108

0/097

 11-15سال

-0/504

0/127

0/00

 11 -20سال

-0/250

0/208

0/292

 21سال و باالتر

-0/404

0/911

0/904

 11-15سال

-0/277

0/111

0/022

 11-20سال

-0/022

0/240

0/112

 21سال و باالتر

-0/171

0/981

0/151

 11-20سال

0/254

0/214

0/298

 21سال و باالتر

0/100

0/914

0/800

 21سال و باالتر

-0/159

0/428

0/720

92-91سال

0/901

0/117

0/074

 97-41سال

-0/422

0/178

0/011

 42-41سال

-0/050

0/181

0/781

 47سال و باالتر

-0/085

0/911

0/788

 97-41سال

-0/729

0/018

0/00

 42-41سال

-0/951

0/109

0/001

 47سال و باالتر

-0/981

0/271

0/111

 42-41سال

0/971

0/121

0/009

 47سال و باالتر

0/991

0/281

0/242

 47سال و باالتر

-0/095

0/288

0/104

بحث و نتیجه گیری

2/18؛ و سازگاری  9/212از  5می باشد .از بین هفت

یافتههای مربوط به این سؤال پژوهش نشان می دهد که

مولفه عملکرد سازمانی :دو مولفه توانایی و سازگاری باالتر

وضع موجود عملکرد سازمانی با مقدار 9/05از  5بوده که

از حد متوسط است و نتیجه آزمون  Tتک نمونه هم با

در حد متوسط است .در بین مولفه های عملکرد سازمانی

اطمینان  11درصد موید این امر است .دو مولفه عملکرد

نیز ،مولفه توانایی با مقدار9/17؛ مولفه درك 9/071؛

سازمانی(حمایت و انگیزش) کمتر ازحد متوسط است و

حمایت 2/11؛ انگیزش 2/111؛ بازخورد 9/049؛ اعتبار

نتیجه آزمون  Tتک نمونه هم نشان می دهد که این تفاوت
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(از متوسط کم بودن) معنی دار می باشد .سه مولفه

یافته مربوط به ارتباط رشته تحصیلی با عملکرد

نیز(درك ،بازخورد ،اعتبار) در حد متوسط می باشد .در بین

سازمانی حاکی از آن است که از دیدگاه اعضای هیات

هفت مولفه عملکرد سازمانی ،مولفه توانایی بیشتر از سایر

علمی دانشکده فنی و مهندسی عملکرد سازمانی پایین

مولفه ها ،و مولفه انگیزش کمتر از سایر مولفه ها می باشد.

تراست که این نتیجه با نتیجه تحقیق بنی طبا و همکاران
( )1988مطابقت دارد.

یافته های مربوط به عملکرد سازمانی نشان می دهد که
عملکرد سازمانی دانشگاه از دید اعضای هیات علمی در

یافته مربوط به ارتباط سنوات خدمت با عملکرد

حد متوسط است که این یافته تحقیق با نتایج تحقیق های

سازمانی حاکی از آن است که از دیدگاه اعضای هیات

بهادری و همکاران(،)1987و عباس پور و باروتیان()1981

علمی با سابقه ،عملکرد سازمانی بیشتر است .ساعتچی و

مطابقت دارد .در بین شاخص های عملکرد سازمانی هم،

رضایی بهبهانی ( )1981هم در تحقیق خود به این نتیجه

شاخص توانایی بیشتر از سایر شاخص ها است که این نیز

رسیده اند که بین عملکرد سازمانی و سنوات کاری رابطه

با یافته تحقیق بهادری و همکاران( )1987و عباس پور و

وجود دارد.

باروتیان ( )1981همسویی دارد .شاخص حمایت سازمانی

راهكارهای پيشنهادی برای بهبود عملكرد سازماني:

در این تحقیق کمتر از حد متوسط بوده که با تحقیق

-

بهادری و همکاران ( )1987مطابقت دارد.

طراحی و اجرای سیستم مناسب ارزیابی عملکرد
اعضای هیات علمی و دادن بازخورد به اعضای

در مجموع عملکرد سازمانی دانشگاه در حد متوسط

هیات علمی درباره نقاط قوت و ضعف

است .بنابراین نیاز است که مدیران دانشگاه برنامه ریزی

عملکردشان

الزم را برای ارتقای عملکرد دانشگاه طراحی و اجرا

-

اجرای دوره های ضمن خدمت با محوریت

نمایند .مدیران دانشگاه با فراهم کردن زمینه ،باید انگیزش

استانداردهای عملکرد دانشگاه و اعضای هیات

الزم را برای کار بیشتر در میان اعضای هیات علمی فراهم

علمی و اهداف و برنامه های دانشگاه

نمایند و از اعضای هیات علمی حمایت سازمانی زیادی را

-

تجهیز محیط های آموزشی (کالسها ،آزمایشگاهها و

در حوزه کاری هیات علمی تدارك ببینند تا اعضای هیات

کارگاهها) دانشگاه به وسایل و امکانات مورد نیاز

علمی با پشتوانه و دلگرمی و با انگیزه باال کارهای شان را

مدرسان دانشگاه

انجام دهند.

-

یافته مربوط به ارتباط میزان تحصیالت با عملکرد

ترویج فرهنگ حمایت بخش های مختلف دانشگاه
از همدیگر و اینکه دانشگاه کل یکپارچه است و

سازمانی حاکی از آن است که هیچ تفاوتی بین مربیان و

اجزای مختلف باید از همدیگر حمایت کنند

استادیاران دانشگاه وجود ندارد .این یافته تحقیق با نتایج

-

اهمیت دادن به ابتکار عمل و خالقیت کارکنان و

تحقیقات آزاد مرز آبادی و همکاران ( ،)1912و بنی طبا و

اعضای هیات علمی دانشگاه و طراحی سیستم

همکاران ( )1988همسویی دارد ولی با نتایج تحقیقات

مناسب پاداش دهی به خالقیت های کارکنان

ساعتچی و رضایی بهبهانی ( ،)191نوروزی ( ،)1981و

دانشگاه

سلیمانی و مطهری( )1988همسویی ندارد .از دالیل این

-

عدم همسویی می توان به این موضوع اشاره نمود که در

اجرای دوره های ضمن خدمت با محوریت روش
های بهبود عملکرد اعضای هیات علمی

این تحقیق باالترین مقاطع تحصیلی با هم مقایسه شده ولی

-

در تحقیقات فوق الذکر مقاطع تحصیلی پایین تر بررسی

تدوین منشور اخالقی در دانشگاه و پایبندی به
اصول اخالقی در مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه

گردیده است.
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-

انتخاب و انتصاب افراد به سمت های مختلف بر

 -سلیمانی،نادر؛ مطهری ،اشرف السادات( .)1988رابطه

اساس شایستگی و تخصص

توانمندسازی و تعهد شغلی مدیران در مدارس متوسطه

در نظر گرفتن شرایط محیط بیرون دانشگاه (بازار

استان سمنان ،فصلنامه دانش و پژوهش در علوم

کار) و تدوین برنامه های استراتژیک دانشگاه بر

تربيتي-برنامه ریزی درسي ،شماره ،29صص .101-122

اساس تقاضای بازار کار.

 صمدی ،پروین و کریمی،مهدیه.)1988(.نقش مولفههای انسان افزار بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه

منابع

مدیران و کارکنان دانشگاه الزهراء ،فصلنامه اندیشه های

 -آزاد مرزآبادی ،اسفندیار؛ هوشمندجا ،منیجه؛ و خلیل

نوین تربيتي ،شماره،4صص.49-11

مجیدپور .)1912( .رابطه بین معنویت سازمانی با

 -عباس پور ،عباس( .)1987مدیریت منابع انساني

توانمندسازی روانشناختی ،هوش معنوی ،استرس شغلی

پيشرفته (رویكردها ،فرایندها و کارکردها) ،تهران:

و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ،مجله علوم رفتاری،

انتشارات سمت ،چاپ سوم.

دوره ،1شماره دو ،صص.111-117

 -عباس پور ،عباس؛ باروتیان ،هدی ( .)1981بررسی

 -بنی طبا ،سید مصطفی؛ شاه طالبی ،بدری؛ و فریبا

رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی (بر اساس

کریمی .)1988( .بررسی وضعیت تعهد شغلی و اعتماد

مدل اچیو) در واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران در

درون سازمانی در دبیرستانهای شهر اصفهان ،فصلنامه

سال  ،1988فصلنامه مدیریت و منابع انساني در صنعت

علوم تربيتي ،سال دوم ،شماره ،7صص.17-18

نفت ،سال چهارم ،شماره ،10صص.7-98

 -بهادری ،محمد کریم؛ توفیقی ،شهرام؛ روانگرد،

 -فتاح ،ناظم؛ قائد محمدی ،محمد جواد؛ و فریده

رامین؛ جعفری پویان ،ابراهیم؛ و جمیل صادقی فر

دوکانه ای فرد ( .)1912بررسی عملکرد کارکنان مناطق

( .)1987رتبه بندی شاخص های دروندادی بهره وری

مختلف دانشگاه آزاد اسالمی ،فصلنامه نوآوری های

نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بیقه ا(..عج) در

مدیریت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،91صص.45-55

سال  1981با استفاده از مدل اچیو ،فصلنامه بيمارستان،

 -قادری ،سیدجمیل؛ کرمی ،کریم علی؛ زاهدی،

سال هشتم ،شماه،21صص.7-11
 -رحیمیان ،حمید؛ فیروزی ،علی؛ و بابک ظهری

رمضان؛ و طاهر محبوبی ( .)1910بررسی رابطه جو

( .)1981مقایسه کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت

سازمانی دانشگاه با عملکرد مدرسان دانشگاه های آزاد

های مناطق دو و چهار عملیات انتقال گاز و بررسی

اسالمی،

روانشناسي

رابطه آن با عملکرد سازمانی ،فصلنامه مدیریت و منابع

صنعتي/سازماني ،سال دوم ،شماره هفتم،صص.99-44

انساني در صنعت نفت ،سال چهارم ،شماره،10

 -قالوندی ،حسن؛ رجایی پور ،سعید؛ مولوی ،حسین؛

فصلنامه

تازه

های

و سید مصطفی شریف ( .)1981بررسی رابطه کیفیت

صص.71-81
 -ساعتچی ،محمد؛ رضایی بهبهانی ،نسرین (.)1981

زندگی کاری و لنگرگاه های مسیر شغلی با منظرهای

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و تعارض کار -خانواده،

عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی ،فصلنامه علمي-

با بهره وری کارکنان کارخانه ،فصلنامه تحقيقات

پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبریز ،سال ،5شماره،11

روانشناختي ،شماره ،8صص.1-11

صص.117-198

 سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ و الهه حجازی(.)1981روشهای تحقيق در علوم رفتاری ،تهران ،نشر آگه.
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Abstract
This research was aimed an Evaluation of organizational performance viewpoint of faculty members
from viewpoint of faculty members based on ACHIEVE model in Islamic Azad University Ardabil branch. The
research method was applied research and the data collecting method was descriptive-survey type. The
population in this research includes faculty members at first term in 1392-93 academic year, and the sample
group selected by random sampling. For data collection, instrument of research was standard questionnaire with
Likert spectrum. The Validity of instrument was surveyed by a number of specialist reviews, and the reliability
was surveyed by Cronbach’s Alpha coefficient as to be 0/941. The data of the study were analyzed via
descriptive statistics, T test, freedman analysis and ANOVA. The results of the data analysis in this research
were: The current situation of organizational performance at Islamic Azad University was above the moderate.
Also, there were significant difference in organizational performance based on sex, age, discipline, and
employment situation variables. The results of this study can be used to improve the university performance
planning.
Key words: Organizational Performance, ACHIEVE Model, Islamic Azad University Ardabil Branch.
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