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 -9عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -۹دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
چکیده
الزمه تغییر و تحوالت مستمر سازمانی در محیطهای پویا و در حال تغییر امروز ،وجود راهبرانی بصیر،
راهبردی یا به عبارت روشنتر رهبران خدمتگزار است .با توجه به اهمیت نیروی انسانی بهعنوان مهمترین و
باارزشترین سرمایه جوامع ،شناخت عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد کارکنان در هر سازمان ،میتواند در افزایش عملکرد
و توان رقابت آن سازمان ،مفید و مؤثر باشد .یکی از عاملهای تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان سبکهای مختلف
رهبری میباشد لذا در این پژوهش تأثیر رهبری خدمتگزار در ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل تعالی
سازمان ( )EFQMپرداختهایم  .ما با تمرکز بر رهبری خدمتگزار که هدف تقویت عامل حمایت سازمانی در ارزیابی
عملکرد و همچنین در مدل تعالی سازمانی معیار رهبری از معیارهای هشتگانه محسوب میشود به بررسی عملکرد
کارکنان دانشگاه کابل با استفاده از پرسشنامه استاندارد مدل تعالی سازمان پرداختهایم .در این تحقیق متغیر عملکرد
از طریق رهبری ،خطمشی و استراتژی ،مشارکتها و منابع ،فرآیندها ،نتایج کارکنان و نتایج جامعه مورد سنجش
قرار گرفت .در این راستا مدلی در زمینه رابطه میان این متغیرهای کلیدی پیشنهاد و پس از تحلیل مورد تأیید قرار
گرفت .عملکرد سازمانی دانشگاه کابل بر اساس مدل تعالی سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته ،در نمونهای مشتمل
بر  99۰نفر از مدیران ،کارمندان و کارکنان در نظر گرفته شد .نتایج تحلیل دادهها حاکی وجود رابطه مثبت و مستقیم
بین متغیرهای مستقل سبک رهبری خدمتگزار با متغیر وابسته عملکرد بود.
واژههای کلیدی :رهبری خدمتگزار -عملکرد سازمانی -مدل تعالی سازمانی
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مقدمه
با توجه به رقابت جهانی ،ارزیابی عملکرد برای بقای ســازمان مورد نیاز اســت و دلیل اصــلی
برای ارزیابی و اندازهگیری عملکرد سـازمانی ،افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرآیندهای کسبوکار
اســت و به مدیران اجازه میدهد توجه خود را بر بخشهایی که نیاز به بهبود دارند ،متمرکز نمایند.
عملکرد سازمان نتیجه و خروجی سازمان است که از همه عوامل مدیریتی سازمان نظیر سازماندهی،
برنامهریزی ،انگیزش و رهبری ،مدیریت منابع انســانی و مادی ،ســیســتمهای کنترل و نظارت تأثیر
میپذیرد (هاشمی.)9919،
از سـوی دیگر همه افراد حق دارند که از نتایج عملکرد روزانه خودآگاه باشـند .این مسـئله در
مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا میکند و آن این اســت که کارکنان عالقه دارند از نظرات
سـازمان در مورد خود مطلع شـوند و از سـوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد
منابع انسانی که از اصلیترین سرمایههای سازمان هستند ،ابراز کند .در حال حاضر ،اهمیت ارزشیابی
عملکرد و پرداخت و ترفیع بر پایه آن ،بهطور فزایندهای در ســازمانها رواج پیدا کرده و بر اســاس
نتایج ارزشــیابی عملکرد ،تصــمیمات مهمی شــامل برنامهریزی نیروی انســانی ،آموزش و بهســازی
کارکنان و پرداخت مزایا اتخاذ میگردد (رضائیان.)۹۰۰2 ،
اندازهگیری عملکرد عنصر پایهای برنامهریزی ،کنترل و تصمیم مؤثر است .در حقیقت سیستمهای
اندازه گیری ،مهمترین نقش را جهت نظارت ،افزایش انگیزه ،بهبود ارتباطات و اجتناب از اشتباه در سازمان
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ایفا میکنند .درنتیجه این سیستمها کمک مؤثری برای مدیران ،بهمنظور بازنگری و بهبود اهداف و
فرآیندهای تجاری فعلی سازمان به شمار میآیند (اعتباری و همکارش.)99۹4 ،
همچنین صاحب نظران و محققان معتقدند که ارزیابی عملکرد ،موضوعی اصلی در تمامی
تجزیهوتحلیلهای سازمانی است و تصور سازمانی که دارای ارزیابی و اندازهگیری عملکرد نباشد ،مشکل
است .ارزیابی و اندازهگیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد بهمنظور رفتار مطلوب
میشود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است (رحیمی.)99۹0 ،
در این پژوهش منظور از تأثیر رهبری خدمتگزار در ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل تعالی
سازمان 9این است که ما با تمرکز بر رهبری خدمتگزار که هدف تقویت عامل حمایت سازمانی در ارزیابی

1- EFQM
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عملکرد و همچنین در مدل تعالی سازمانی معیار رهبری از معیارهای هشتگانه محسوب میشود به بررسی
عملکرد کارکنان دانشگاه کابل با استفاده از پرسشنامه استاندارد مدل تعالی سازمان پرداختهایم.
مبانی نظری
 )۱مفهوم و تعریف عملکرد سازمانی

عملکرد در لغت یعنی حالت و کیفیت کارکرد؛ بنابراین ،عملکرد سازمانی 9یک سازه کلی است که
بر چگونگی انجام دادن عملیات سازمانی اشاره میکند (رهنورد .)99۹۰ ،عملکرد در سطح فردی ،گروهی
و سازمانی است .عوامل مؤثر بر عملکرد فردی عبارتاند از :توانایی ،یادگیری ،شخصیت ،ادراک ،انگیزش.
عوامل مؤثر بر عملکرد در سطح سازمانی عبارتاند از :ساختار سازمانی ،محیط سازمانی ،سیاستها ،رویه-
های سازمانی و فرهنگ سازمانی .عوامل مؤثر بر عملکرد گروهی عبارتاند از :ارتباطات ،رهبری ،قدرت،
سیاست ،رفتار گروهی و تعارضی (رابینز.)924 :99۰۰ ،
چیچ ژن )۹۰99( ۹عملکرد سازمان را بهعنوان بازتاب تمرکز محیطی هریک از کارکردهای سازمان
تعریف میکند که این بازتاب ،درجه تحقق اهداف سازمانی است (شمس و همکاران  .)9919عملکرد
سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا مؤسسه را اندازهگیری مینماید (عباس
پور و همکارش.)99۹1 ،
چن ،)۹۰۰۹( 9عملکرد سازمانی را انتقال دروندادها بهسوی بروندادها برای دستیابی به پیامدهای
مشخص تعریف میکند (کارامات .)۹۰99 ،عملکرد مجموعهای از شاخصهای مالی و غیرمالی است که
مدل اچیو 0بهوسیله هرسی و گلداسمیت ،)۹۰۰9( 2بهمنظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود
این مدل ابزار راهنمایی است که به مدیران کمک میکند با شناسایی دالیل بروز مسائل عملکردی افراد
در سازمان استراتژیهایی نظیر توسعه سازمانی با هدف حل ریشهای مشکالت را بهکار گیرند.

1- Organizational Performance
2- Chich-Jen
3- Chen
4- Gavrea & et al
5- ACHIEVE
6- Hersy & Gladesmit
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اطالعاتی را در خصوص میزان دستیابی به اهداف و نتایج ارائه میدهد (گاوریا و همکارانش)۹۰99 ،4
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مطابق با مدل «اچیو» بر عملکرد کارکنان عبارتاند از توانایی ،دانش و مهارت ،وضوح (درک یا
تصویر نقش) ،کمک (حمایت سازمانی) ،انگیزه ،انگیزش یا (تمایل) ،ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)،
اعتبار (اعمال معتبر و حقوق کارکنان) و محیط (تناسب محیطی) شکل و جدول شماره  9این عوامل را
نشان میدهد.
انگیزش

بازخورد

توانایی
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اعتبار

درک و شناخت
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فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

شکل  -9عوامل اصلی در بهبود عملکرد بر اساس مدل اچیو

متغیر

عملکرد
سازمانی

جدول  -9ابعاد عملکرد سازمانی اچیو ()۹۰۰9
تعریف
ابعاد
دانش و عملکرد افراد در انجام توفیقآمیز یک
توانایی
وظیفه
درک و پذیرش نحوه کار و چگونگی انجام آن
وضوح نقش
کمک به افراد برای تکمیل اثربخشی کار
حمایت سازمانی
انگیزه پیروان برای انجام کار
انگیزه
عوامل خارجی غیر از موارد مذکور که بر
سازش محیطی
عملکرد مؤثرند
فرآیند تأثیرگذاری بر تصمیمهای مدیریتی
اعتبار
بازخورد روزانه عملکرد
ارزیابی و
بازخورد
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 )۲ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد 9به مجموعه اقدامات و اطالعاتی اطالق میگردد که بهمنظور افزایش سطح استفاده
بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی
صورت میگیرد ،بطوریکه ،ارزیابی عملکرد در بعد "نحوه استفاده از منابع" اساساً در قالب شاخصهای
کارایی بیان میشود .اگر در سادهترین تعریف نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم ،نظام ارزیابی در واقع
میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد که
عمدهترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیتها میباشد .از سوی دیگر ارزیابی عملکرد در
"بعد سازمانی" معموالً متعارف اثربخشی فعالیتهاست ،منظور از اثربخشی ،میزان دستیابی به اهداف و
برنامهها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است .بهطور کلی نظام ارزیابی عملکرد را میتوان فرایند
سنجش و اندازهگیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست (مهرگان .)99۹۹ ،ارزیابی
عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازهگیری ،ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دورهای
معین میپردازد .بهطور کلی نظام ارزیابی عملکرد را میتوان فرایند سنجش و اندازهگیری و مقایسه میزان
و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش در دامنه و حوزه تحت پوشش با شاخصها و در
دوره زمانی با هدف بازنگری ،اصالح و بهبود مستمر آن میباشد .مؤسسات و سازمانها و دستگاههای
اجرایی با هر مأموریت ،رسالت ،اهداف و چشماندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بینالمللی عمل
میکنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان ،اربابرجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری
و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق
راهبردی تلقی میشود .کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیینکننده و حیاتی تحقق برنامه-

 )۳رهبری خدمتگزار

واژه "رهبری خدمتگزار” در سال  91۰۰توسط رابرت گرین لیف ۹در مقالهای تحت عنوان "خدمتگزار
در نقش رهبر" ابداع شد .این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد،
بیشتر فلسفی است و همچنین بهعنوان یک رویکرد بلندمدت ،به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و

1- Performance Measurement
2- Rabert Greenlif

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

های توسعه و رفاه جامعه است (ابوالعالیی.)99۹1 ،
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اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده ،پاسخگو باشند؛ بنابراین ،بررسی نتایج عملکرد ،یک فرایند مهم
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حیطه شغلی به شمار میآید .مفهوم رهبری خدمتگزار در اصل از نظریه رهبری کاریزماتیک ناشی می¬شود
و طبق نظر بسیاری از صاحبنظران ،انگیزش اولیه برای رهبری ،میل به خدمت است.
گرین لیف که ابداعکننده چنین سبک رهبری است ،فلسفه آن را توجه داشتن به دیگران و توانایی
باال برای خدمت کردن به آنان بیان میکند و رهبران خدمتگزار را چنین تعریف میکند« :رهبران خدمتگزار
روی خدمترسانی به دیگران تأکید میکنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران میکنند تا افراد از
درایت و اختیار و سالمت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند» .او ادامه
میدهد که فرایند رهبری خدمتگزار با یک احساس طبیعی شروع میشود که در آن فرد میخواهد در ابتدا
خدمترسانی کند سپس با یک انتخاب هوشمندانه ،مشتاق میشود که افراد را رهبری کند .این شخص
باکسی که فقط رهبر است فرق دارد و تفاوت آن از اینجا روشن میشود که رهبر خدمتگزار در ابتدا به رفع
احتیاجات اولیه افراد میپردازد.
گرین لیف ،عالوه بر خدمتگزار بودن ،ویژگیهای کلیدی دیگری را نیز برای رهبران خدمتگزار
برشمرده که از آن جمله میتوان به حس ابتکار ،توانایی گوش دادن ،قوه تخیل ،توانایی رد کردن ،مقبولیت
و یکدلی ،بصیرت ،دوراندیشی ،آگاهی ،توانایی ترغیب دیگران ،التیام بخشیدن و خدمترسانی و توانایی
تشکیل اجتماعات اشاره کرد.
اسپیرس ،)9112( 9ده ویژگی رهبران خدمتگزار را که برگرفته از نوشتههای گرین لیف میباشد،
فهرست نموده که عبارتاند از:

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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 -9گوش دادن :رهبران خدمتگزار با گوش سپردن به آنچه گفته میشود ،به خواستههای دیگران
پی میبرند.
 -۹همدلی :رهبران خدمتگزار میکوشند تا دیگران را درک نموده و با آنان همدل شوند.
 -9التیام بخشی :رهبران خدمتگزار از توانایی بالقوهای برای التیام بخشیدن به خود و دیگران
برخوردارند.
 -4آگاهی :رهبران خدمتگزار افرادی آگاهاند و بهویژه از خودآگاهی برخوردارند.
 -0ترغیب :رهبران خدمتگزار در اتخاذ تصمیمات درونسازمانی ،بیش از اختیار ناشی از مقام بر
ترغیب و تشویق پیروان تأکید دارند.

1- Spires
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 -2مفهومسازی :رهبران خدمتگزار به دنبال پرورش تواناییهای خود هستند تا آرزوهای بزرگ را
تجسم کنند.
 -۰دوراندیشی :رهبران خدمتگزار این توانایی را دارند که پیامد احتمالی موقعیتی را در آینده
پیشبینی کنند.
 -۹مباشرت :اولین و مهمترین تعهد رهبران خدمتگزار تحقق نیازهای دیگران است.
 -1تعهد به رشد افراد :رهبران خدمتگزار عمیقاً به رشد شخصی ،حرفهای و معنوی کلیه افراد درون
سازمان متعهدند.
 -9۰تشکیل اجتماعات :رهبران خدمتگزار با تشکیل اجتماعات در میان کسانی که در یک سازمان
معین کار میکنند در جستجوی دستیابی به شناخت هستند
 )۴مدل تعالی سازمانی

مدل تعالی سـازمانی الگویی اسـت ایدئال بهمنظور رشـد و ارتقاء سازمانها از طریق شناسایی نقاط
قوت و تعریف فرصتهای قابل بهبود .سازمانهای متعالی به سازمانهایی اطالق میگردد که قصد انطباق
هرچه بیشتر خود با مدل تعالی را داشته و قدم در مسیر تعالی سازمانی میگذارند.
مفاهیم  ۹گانه مدل تعالی سازمانی:
 -9پایدارسازی نتایج برجسته :سازمانهای متعالی در درون خود نتایج برجستهای که قادر باشد
ساخته و سعی در پایداری آنها دارند.
خود از طریق درک ،پیشبینی و برآورده سازی نیازها ،انتظارات آنان میباشند.
 -9مدیریت با چابکی :سازمانهای متعالی در پاسخگویی مؤثر و کارآمد به فرصتها و تهدیدها،
قابلیتهایشان را بهصورت گستردهای شناسایی و تشخیص میدهند.
 -4موفقیت از طریق استعداد کارکنان :سازمانهای متعالی به کارکنان خود ارج مینهند و فرهنگ
توانمندسازی را برای دستیابی هم به اهداف شخصی (کارکنان) و هم به اهداف سازمانی ایجاد
میکنند.
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 -۹ارزش افزایی برای مشتریان :سازمانهای متعالی دائماً به دنبال ایجاد ارزشافزوده برای مشتریان
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نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت کلیه ذینفعان را برآورده نماید تعریف نموده ،آنها را برآورده
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 -0رهبری با دوراندیشی ،الهام بخشی و درستی :سازمانهای متعالی رهبرانی دارند که آینده را ترسیم
نموده و آن را میسازند و بهعنوان یک الگو به ارزشها و اصول اخالقی سازمانی عمل مینمایند.
 -2هدایت ،خالقیت و نوآوری :سازمانهای متعالی از طریق بهبود مداوم و نوآوری نظاممند و با
هدایت خالقیت ذینفعان خود ،ارزش و سطوح عملکردی فزایندهای را ایجاد میکنند.
 -۰توسعه قابلیتهای سازمانی :سازمانهای متعالی قابلیتهای خود را از طریق تغییر اثربخش
مدیریتی در داخل و فراتر از مرزهای سازمانی بهبود میدهند.
 -۹خلق آیندهای پایدار :سازمانهای متعالی بهوسیله بهبود عملکرد ،تأثیر مثبتی بر جهان اطراف خود
دارند درحالیکه بهطور همزمان شرایط اقتصادی ،اجتماعی و محیطی درون جوامع متأثر از خود
را پیشرفت میدهند.
مدل مفهومی و فرضیه
در این تحقیق سـعی بر آن اسـت تا بین سـه موضوع رهبری خدمتگز ار عملکرد سازمانی و تعالی
سـازمانی رابطه برقرار کرده و مدلی برای آن ارائه دهیم .شـکل  ۹مدلی که قرار است در این مقاله آن را
بررسی کنیم نشان میدهد.
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عملکرد
سازمانی
رهبری خدمتگزار
تعالی
سازمانی

H
شکل  :۹مدل مفهومی تحقیق

همانطور که در شکل  ۹میبینید:
فرضــیه اصــلی :عملکرد ســازمانی در رابطه بین ،ســبک رهبری خدمتگزار و تعالی ســازمانی نقش
تعدیلکنندگی دارد.
فرضیه اول :رابطه معناداری بین ،سبک رهبری خدمتگزار و تعالی سازمانی وجود دارد.
فرضیه دوم :سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
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فرضیه سوم :عملکرد سازمانی بر تعالی سازمانی تأثیر دارد.
شکل  -9مدل مفهومی تحقیق همراه عوامل تأثیرگذار

تعالی سازمانی

 پایدارسازی نتایج برجسته
 ارزش افزایی برای
مشتریان
 مدیریت چابکی
 موفقیت از طریق استعداد
کارکنان
 رهبری با دور اندیشی،
الهام بخشی و درستی
 توسعه قابلیت های
سازمانی
 خلق آینده پایدار

افزایش عملکرد کارکنان

عوامل موثر بر عملکرد
توانایی
 وضوح نقش
 حمایت سازمانی
 انگیزه
 سازش محیطی
اعتبار
 ارزیابی و بازخورد

رهبری خدمتگزار

ویژیگی ها:
 گوش دادن
 همدلی
 التیام بخشی
 آگاهی
 ترغیب
 مفهوم سازی
 دوراندیشی
 مباشرت
 تعهد به رشد افزاد تشکیل
اجتماعات

۴

با توجه بهعنوان پژوهش ،این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر اسـاس چگونگی به دست آوردن
برای جمعآوری اطالعات از روشهای مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی اســتفاده شــده اســت در
بخش میدانی از پرسـشنامه جهت سنجش متغیرها استفاده شده است؛ پرسشنامه تحقیق حاضر دارای دو
بخش متغیرهای جمعیت شـناختی شـامل (سـن ،تحصـیالت ،جنسـیت ،وضعیت تأهل ،پست سازمانی و
سـنوات خدمت) و شـامل  94سؤال برای سنجش متغیرها است .در این بخش ،از پاسخدهندگان خواسته
شــده اســت تا نظر خود را در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم مشـخص
نمایند .همچنین متغیرهای پژوهش از نوع کیفی بودهاند .جامعه آماری پژوهش حاضــر کارکنان دانشــگاه
کابل میباشد که  9۹۰نفر بودهاند؛ روش نمونهگیری در این تحقیق با توجه به محدود بودن حجم جامعه

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

دادههای موردنیاز میتوان آن را در زمره تحقیقات توصـیفی و غیرآزمایشی بهحساب آورد .در این تحقیق
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روش تحقیق
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و همگن بودن جامعه آماری ،روش نمونهگیری تصــادفی ســاده اســت .برای تعیین حجم نمونه در جامعه
محدود ،از فرمول کوکران و جدول مورگان اســتفاده میشــود که در این تحقیق از جدول مورگان حجم
نمونه  99۰نفر تعیین شـده اسـت .ابزار سـنجش در این پژوهش پرسشنامه استاندارد مدل تعالی سازمان
( )EFQMبوده است که پس از پخش و جمعآوری ،مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
نمونه :با توجه به مشــخص و محدود بود این ،جامعه آماری برای تعیین ،حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شده است:
𝑞𝑝 𝑡 2
𝑑2
=𝑛
𝑞𝑝 1 𝑡 2
)1 + ( 2 − 1
𝑑 𝑛

اندازه جامعه ( 9۹۰ )Nنفر ،سطح اطمینان  ،%11پذیرش خی نمونهگیری ( )d = ۰5۰2و مقدار

p

برابر با  ۰50در نظر گرفته شده است .حجم نمو بهصورت زیر تعیین میشود:
(1.96)2 0.5 ∗ 0.5
(0.06)2
=𝑛
= 130
1 (1.96)2 0.5 ∗ 0.5
1+
(
−
)1
380
(0.06)2
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تحلیل دادهها

آزمونها :برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو آزمون کلموگروف اسمیرونوف در راستای تائید یا عدم تائید
توزیع نرمال بودن دادهها جهت سنجش متغیرها و آزمون تی تک نمونهای برای بررسی سؤاالت
تحقیق بهره گرفته شده است.
بررســی نرمال بودن دادهها :از طریق آزمون کلموگروف اســمیرنوف و آزمون نرمالیتی ،نرمال بودن
متغیرها به دلیل قرار داشــتن تمام مقادیر معناداری بیش از  ۰5۰0برای متغیرها احراز گردید و ثابت
شــد که متغیرهای تحقیق نرمال بودهاند .مقادیر معناداری برای هریک از  0شــاخص در جدول زیر
آورده شده است.
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شاخص

رهبری

مقدار
معنیدار

۰529

911

جدول - ۹نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
مشارکتها و
خطمشی و
فرآیندها
منابع
استراتژی
۰5۹

۰50

۰5۹

نتایج
کارکنان

نتایج
جامعه

۰54

۰5۹

سپس جهت بررسی سؤاالت تحقیق با توجه به نرمال بودن متغیرها از آزمون 𝑡 تک نمونهای
استفاده شده است که در ادامه نتایج این آزمون بهتفصیل بررسی خواهد شد .الزم به ذکر است که
مقدار خطا  ۹درصد در نظر گرفته شده است.
جدول  – 9نتایج آزمون 𝑡 (رگرسیون)
متغیرهای وابسته

عملکرد سازمانی

تعالی سازمانی

متغیرهای مستقل

ضرایب

آماره 𝑡

ضرایب

آماره 𝑡

رهبری خدمتگزار

۰501

1549

۰501

۰5۰9

۰5۹۰

954۹

عملکرد سازمانی
𝑅2

۰590

۰591

F

۹15۰9

9۹59۰

خطای استاندارد

۰5۰۰

۰5۹4

رهبری خدمتگزار

تعالی
سازمانی

H1=7.01

با اسـتناد به نمرات بهدستآمده نکاتی وجود دارد که باید در مورد ماهیت آزمون با توجه به خطای
در نظر گرفته شده بدان اشاره شود.
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سازمانی
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عملکرد
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 -9در مرحله اول درصورتیکه سطح معناداری مقداری کمتر از  α= ۰50داشته باشد ،فرض صفر
آماری مبنی اینکه شاخص برابر مقدار مورد آزمون ( )9است ،تأیید نمیگردد.
 -۹در مرحله دوم سـه حالت وجود دارد .اگر حد باال مثبت و حد پایین منفی باشد ،مقدار شاخص
مورد ســنجش مســاوی با مقدار مورد آزمون خواهد بود؛ منفی بودن حد باال و پایین دلیلی بر
کمتر بود مقدار شاخص مورد سنجش از مقدار مورد آزمون است؛ نهایتاً در صورت مثبت شدن
حد باال و پایین مقدار شاخص مورد سنجش بیشتر از مقدار مورد آزمون خواهد بود.
 -9الزم است ذکر گردد که مقدار مورد آزمون ما عدد  9میباشد و وضعیت شاخص سنجش شده
در نمره کمتر از  ،9کم ،نزدیک به  ،9متوسط و بیشتر از  9زیاد در نظر گرفته میشود.
فرضـیه اصـلی :عملکرد ســازمانی در رابطه بین ،ســبک رهبری خدمتگزار و تعالی ســازمانی نقش
تعدیلکنندگی دارد :با توجه به جدول شـــماره  9ارتباط معناداری بین عملکرد ســـازمانی ،ســـبک
رهبری خدمتگزار و تعالی ســازمانی وجود دارد .میتوان گفت که ویژگیهای بکار گرفته در ســبک
رهبری باعث افزایش عملکرد کارکنان و درنتیجه سازمانی شده و خود از عوامل تأثیرگذار بر تعالی
سازمان میباشد.
 -9فرضیه اول :رابطه معناداری بین ،سبک رهبری خدمتگزار و تعالی سازمانی وجود دارد :با توجه
به اینکه مقدار آماره آزمون  ۰5۰9بدست آمده است پس میتوان فرض فوق را با نمره باالیی

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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مثبت ارزیابی کرد.
 -۹فرضـیه دوم :سـبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد :با توجه به اینکه مقدار
آماره آزمون  1549بدسـت آمده است پس میتوان فرض فوق را با نمره باالیی مثبت ارزیابی
کرد.
 -9فرضیه سوم :عملکرد سازمانی بر تعالی سازمانی تأثیر دارد :با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون
 954۹بدست آمده است در حد متوسط روبه باال ارزیابی کرد.
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۹۰9

نتیجهگیری و پیشنهادات
این تحقیق با هدف تأثیر رهبری خدمتگزار در ارزیابی عملکرد کارکنان با اســتفاده از مدل تعالی
ســازمان در دانشــگاه کابل صــورت گرفته اســت و در آن متغیر عملکرد از طریق رهبری ،خطمشــی و
اسـتراتژی ،مشـارکتها و منابع ،فرآیندها ،نتایج کارکنان و نتایج جامعه مورد سنجش قرار گرفت .در این
راســتا مدلی در زمینه رابطه میان این متغیرهای کلیدی پیشــنهاد و پس از تحلیل مورد تأیید قرار گرفت.
عملکرد ســازمانی دانشــگاه کابل بر اســاس مدل تعالی ســازمانی مورد مطالعه قرار گرفته ،در نمونهای
مشــتمل بر  99۰نفر از مدیران ،کارمندان و کارکنان در نظر گرفته شــد .نتایج تحلیل دادهها حاکی وجود
رابطه مثبت و مستقیم بین متغیرهای مستقل سبک رهبری خدمتگزار با متغیر وابسته عملکرد بود.
پیشنهادات
.9
.۹
.9
.4
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پیشـنهاد میشـود ،آموزشهای تخصـصـی مطابق با هر شـغل بهمنظور آشـنایی بیشتر مدیران و
کارکنان از شغل خود در سازمان بهمنظور بهبود عملکرد ایشان انجام شود.
پیشـنهاد میشـود ،مدیران اهداف کاری برای هر شـغل را تعریف کرده تا کارکنان درک درستی از
کار و شغل خود پیدا کنند و از اشتباهات کاری جلوگیری شود.
پیشـنهاد میشـود تا سـازمان بودجه کافی برای واحدهای مختلف سـازمانی تخصیص داده تا این
بخشها بتوانند وسایل و تجهیزات کافی مورد نیاز شغل خود را تهیه نمایند.
پیشـنهاد میشـود ،مدیران از تدابیر مناسـب و شـایستهای مانند افزایش حقوق ،اعطای سمتهای
باالتر ،بارگذاری اردوها و مســافرتها و همچنان انواع پاداشهای نقدی و غیرنقدی به افزایش
انگیزش کارکنان کمک نماید.
پیشــنهاد میشــود تا ســازمان کارکنان را در جریان کیفیت کار خودشــان قرار داده و در خصــوص
عملکرد فردی کارکنان بازخورد ارائه کند و کارکنان را در خصـوص نتایج مثبت و منفی کارشان در
جریان قرار دهد.
پیشنهاد میشود تا سازمان انتصاب و استخدام پرسنل و نیروی کار را بر اساس ضوابط و شایستگی
انجام دهد.
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ازآنجاییکه این تحقیق در دانشگاه کابل و در یک سازمان خدماتی و دولتی انجام شده است ،بهتر
اسـت برای تعمیمپذیری بیشتر مدل ،تحقیقات دیگری در سازمانهای تولیدی و بازرگانی ،صورت
گیرد.
در تحقیقات آتی به بررسـی مقایسهای دو یا چند سازمان دولتی و خصوصی پرداخته شود تا به این
وسیله بتوان به تحلیل مقایسهای دو سازمان پرداخته شود.
این تحقیق تأثیر متغیرهای توانایی ،درک و شــناخت ،حمایت ســازمانی ،انگیزش ،بازخورد ،اعتبار و
ســازگاری بر عملکرد را ســنجیده اســت .پیشــنهاد میشــود تا محققان برای تحقیقات آتی ابعاد و
متغیرهای بیشـتری نظیر رضـایت شغلی ،اعتماد سازمانی ،تعهد سازمانی ،وفاداری سازمانی و  ...را
بهعنوان متغیرهای مستقل مد نظر قرار دهند.
در مطالعات آینده عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد را میان مدیران با کارکنان و یا کارکنان مرد با
کارکنان زن مورد بررسی قرار دهند.
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