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 چكيده

 1394ي در سـال  و پـرورش اسـتان مركـز   كاركنـان آمـوزش    يبـر اثربخشـ   يخرد سازمان اين پژوهش با هدف تعيين تاثير
جامعـه  . پيمايشـي بـود  -هـا توصـيفي  روش پژوهش از نظر هدف كـاربردي و از نظـر روش گـردآوري داده   . صورت گرفت

استان مركزي بـود كـه    آموزش و پرورشنفر از كليه كاركنان شامل مديران، معاونان و كارمندان  137آماري تحقيق شامل 
. نمونـه در نظـر گرفتـه شـد    نفر بعنوان حجـم   101ساده گيري تصادفياز فرمول كوكران و روش نمونهاز اين ميان با استفاده 

و پرسشنامه اسـتاندارد اثربخشـي   ) 2006(ها بر اساس پرسشنامه استاندارد خرد سازماني براون و گرين آوري دادهروش جمع
آن شـامل   مولفـه هـاي  و  خرد سـازماني  يرپژوهش تأث يها يافته يتدر نها. .انجام گرفت) 2012(كاركنان ندايي و همكاران 

را يـادگيري  بـه   يلتماي و زندگ ي، مهارتدانش زندگ ،قضاوت ي، الهام بخشي،دوست يجانات، نوعه خودشناسي، مديريت
  .قرار داد ييدتأ مورد يكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش

 .يت هيجانات، الهام بخشي، مهارت زندگيخرد سازماني، اثربخشي، مدير :واژگان كليدي

  
  مقدمه

 موفقيت، براي بنابراين. باشدمي سازمان آن كاركنان و اثربخشي عملكرد ميزان به سازمان، هر موفقيت سنجش معيار

 زم بينال هماهنگي ايجاد و مناسب راهكارهاي ارائه با بتوانند كه باشدمي مترقي انساني منابع هاينظام به نياز هاسازمان

تر بيش چه هر خود اهداف به رسيدن در را سازمان و بيافزايند سيستم وري كلبهره بر كاركنان، اهداف و سازمان اهداف
  عنوان با ست و نيروي انساني بها هادنياي امروز دنياي سازماناز طرفي  ).1394خانلو، (ببرند  پيش به و نموده ياري
ها و زيرا نيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد هدف. شوند آن محسوب مي ترين منابع سازماني، متوليانارزش

  ).1388پرهيزكار، (گردد  هاي سازمان دارد و از اركان رشد و توسعه و بقاي سازمان محسوب ميماموريت
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هايي با ويژگي زمانو به سا كردهطور معناداري تغيير بهدر راستاي جهاني شدن ها طي دو دهه اخير، سازمانچنين هم
در اين نوع سازمان ها، نيروي انساني يك سرمايه اصلي محسوب شده و سازمان ها به دنبال بهره . اندعدم تمركز، تبديل شده

در اين راستا استفاده از . خود مي باشند اثربخشي حداكثرسازيگيري از قابليت ها و مهارت هاي نيروي انساني در جهت 
كاركنان در جهت بهره گيري و بكارگيري بهتر از دانش، توانايي و مهارت هاي نيروي انساني حائز  توانمندساز ميمفاه

در واقع  .يكي از اين عوامل توانمند ساز خرد سازماني مي باشد). 2011دي كاسترو و همكاران،( اهميت فراواني است
اي را در مديران و كاركنان خود ايجاد نمايند انههايي موفق خواهند بود كه بتوانند دانش، بينش و رفتار خردمندسازمان

  )1391فارسي و كالتهايي،  يداللهي(
تواند مشكالت مضاعفي را ايجاد كند كه  ميميزان اثربخشي كاركنان عدم توجه مناسب در لذا بايد توجه داشت كه 

مي رسد تا در هر سازمان،  نظر شود، در اين صورت ضروري به وري سازمان مي در نهايت موجب عدم كارايي و افت بهره
نظر به اهميت و ضرورت . آن سازمان باشدافزايش ميزان اثربخشي كاركنان هاي مهم و داراي اولويت، همانا  يكي از برنامه

در  خرد سازماني در موفقيت مديريت و سازمان، در اين پژوهش نيز تالش شده است تا موضوعاثربخشي كاركنان جايگاه 
خرد  به چه ميزانپاسخ داده شود كه  مورد كندوكاو قرار گرفته و به اين سؤال و پروش استان مركزي كاركنان آموزش

سازماني مي تواند در ارتقاء و بهبود اثربخشي كاركنان در جامعه مورد مطالعه يعني آموزش و پروش استان مركزي نقش 
  داشته باشد؟

 مباني نظري و پيشينه پژوهش 

آن معتقدند يك نظام اثربخش  زيرا طرفداران توجه زيادي شده استميزان اثربخشي كاركنان هاي اخير، به  در سال
ميزان اثربخشي مديران و البته توجه به بحث . كاركنان آنها ارزاني دارد ها و ها را براي سازمانتواند انبوهي از مزيت مي

ظه بوده و طي چند سال اخير، دولت با پياده سازي بخش دولتي قابل مالح هاي اخير در ايران بويژه در در سالكاركنان 
كاركنان داشته  در بهبود وضع موجود در بين مديران، سرپرستان، كارشناسان و كاركنان خود سعي نظام ارزيابي عملكرد

  ).1387طبرسا و غفوري، ( است
 گوناگون نسبت به هاي در كشورهاي جهان، خواه پيشرفته صنعتي و يا در كشورهاي در حال رشد برداشت ولي
  و بهسازي نيروي انساني به شمار  وجود دارد كه در بسياري از كشورها آن را يك عامل مثبت براي بهبود اثربخشي

دست فردي بدون اختيار  را ابزاري ناتمام دربررسي ميزان اثربخشي مديران و كاركنان آورند و در بعضي از كشورها  مي
كه اختالف نظرهايي كه به طور گسترده نسبت  مشكل است تا بتوان باور كرد. پندارند ميگيري چيزي نامعلوم  براي اندازه

بلكه برخوردها بيشتر مربوط  ،نسبت به اصل سنجش باشد اعتقادي ، ناشي از بيبررسي ميزان اثربخشي مديران و كاركنانبه 
زاده و  وضيع(است ي و سنجش و موقعيت استفاده شده، نحوه و روش اندازه گير به عوامل ارزيابي، معيارها و ضوابط

  ).1389 ان،ينيمع
  .شودعملكرد كاركنان، فرآيند تبيين كيفيت اثر بخشي و كارايي اقدامات گذشته است كه به دو دسته تقسيم مي

 توصيف كننده چگونگي استفاده سازمان از منابع در توليد خدمات يا محصوالت است؛ يعني رابطه بين : كارايي
  .عي و مطلوب دروندادها براي توليد بروندادهاي معينتركيب واق
 1392زاده، درستكار احمدي و رمضانيان، مهدي(است توصيف كننده درجه نيل به اهداف سازماني : اثر بخشي.(  
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رويكردهاي متعددي در مورد خرد وجود دارد، رويكرد فلسفي كه بر اساس كار روشنفكران تاريخي مانند سقراط،  
كند بلكه ديدگاهي مد نظر است كه بيان مي. طون پايه گذاري شده است كه در اين پژوهش مد نظر نمي باشدارسطو و افال

تري از خرد وارد شده و معتقد ارسطو در بحث اخالقيات خود، به مفهوم عميق. كه تفكر منطقي مولفه اساسي در خرد است
دنبال الطون بر دانش و تاكيد ارسطو بر عمل، اين نكته را بهتاكيد اف. است، خرد همان كاربرد عملي تشخيص و تدبير است

اگر چه دانش، در حوزه شناخت مهم است، . گويددارد كه خرد، مفهومي كلي است و از دانستن و عمل كردن سخن مي
منتهي  صورت شناخت محض باقي مانده و خرد گام بعدي اين شناخت است، يعني از دانش به تركيبي از دانش و عملاما به
دانيم اشاره دارد و در حقيقت، دانستن به تنهايي كافي نيست، در واقع خرد، به تعادل و آن چيزي كه درست مي. گرددمي

  ).2011، 1جيگاكس و فيتزجرالد(تركيبي از تفكر و عمل براي حفظ منافع مشترك است 
هايي ده از هوش، خالقيت، تجربه و ارزشگردد كه بر اساس تئوري تعادل، خرد، استفامتذكر مي) 2003( 2استرنبرگ

هاي فرد، گروه و سازمان در كوتاه مدت و افتد كه عالقه منديگردد و زماني اتفاق مياست كه به منافع مشترك منجر مي
ها و دوم يكي تعادل در عالقه مندي: گيرداين تعريف دو حوزه در تعادل را در بر مي. بلند مدت مورد توجه قرار گيرد

در . شودكه چنين تعادلي اتفاق بيفتد، به منافع مشترك منجر ميادل بين پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت، در صورتيتع
چه براي خود و سازمانش مناسب افتد كه افراد به فراتر از  اهداف خود بينديشد و به آنواقع، منافع مشترك زماني اتفاق مي

دهد، مفهوم ثابتي از خرد نيز وجود دارد كه آن را از لحاظ دو اين تعريف نشان مي عالوه بر مفهوم تعادل،. است، فكر كند
خرد با ساختارهايي مانند هوش، خالقيت و دانش متفاوت است و دليل . دهدمؤلفه شناختي و رفتاري مورد بررسي قرار مي

بر اساس نظريه تعادل، رهبري . گيردآن اين است كه خرد از هر دو بعد شناخت درون فردي و عمل  مورد بررسي قرار مي
كه هوش و تجربه كافي دارد، لزوماً خردمند نيست حتي اگر بداند كه چه كار بايد انجام دهد، آن رهبر در صورتي خردمند 

  ).2011، 3يانگ(است كه بتواند بهترين راه را براي رسيدن به منافع مشترك بيايد 
همواره از ابعاد مختلف به آن نگريسته شده و هر روز كاربرد و اهميت آن با توجه به چند وجهي بودن خرد سازماني، 

رود كه هم در موضوعات شمار ميخرد موضوع مشتركي در مديريت، علم سازمان و اقتصاد به. شودبيش از پيش روشن مي
  ؛)2014و همكاران،  4اكمكچي(شوند اي براي آن قائل مياقتصاد و هم مديريتي اهميت ويژه

) 2014، 6؛ سان2015، 5ژيائو و يائو(رود شمار ميها بههاي سازمانترين چالشوزه، عدم قطعيت محيط يكي از مهمامر
هاي هاي غني از اطالعات، باعث ايجاد سطوح بااليي از عدم قطعيت شده و ويژگيثباتي و محيططوري كه نوسانات و بيبه

  ).2004، 7لي و كارتربوك(اي به دنياي كنوني داده است متمايزكننده

                                                       
 
1 . Gygax & Fitzgerald 2. Sternberg 3. Yang 4. Ekmekçi 
5. Jiao & Yao 6. Son 7. Buckley & Carter  
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شوند كه بتوانند دانش را به بهترين اخير نشان داده كه سازمان هايي خردمند شناخته مي مطالعات خرد سازماني در دهه
 1روني(از اين رو مديريت دانش مفهومي كليدي در ادبيات خرد سازماني محسوب مي گردد . نحو كسب و مديريت نمايند

  ). 2010و همكاران، 
ويژگي اول : كنندن براي توضيح اهميت و ضرورت خرد سازماني، به دو ويژگي مهم انسان و سازمان اشاره ميمحققا

شود كه ها تأكيد ميهاي بسياري در آن وجود دارد، دوم اينكه به آنها، در محيطي قرار دارند كه عدم قطعيتاينكه سازمان
، 2انتظاري و پاولين(ها، فرايندهاي سازماني خود را انجام دهند آن دانش و اطالعات موجود در خود را شناخته و بر اساس

مديران، و (عواملي كه شامل منابع انساني. كندهاي مربوط به آن را ارائه مياين عوامل كليدي و ويژگي1جدول). 2014
  ) هاي ديگرو سازماندنياي كسب و كار و تعامل با مديران (، محيط اطراف )گيري و اقدامتصميم(، دانش )هاسازمان

  .شودمي
عوامل ضروري درخصوص توجه به خرد سازماني در هزاره سوم مبتني بر ويژگي : 1 شماره جدول

  )2014انتظاري و پاولين، ( فاكتورهاي اصلي سازمان
فاكتورهاي 
  اصلي سازمان

 ويژگي

  محيط
  منابع انساني 

  دانش

  بيني بودن و عدم قطعيت محيطغير قابل پيش
  هاي شناختياري و محدوديتناسازگ

  .شودميزان خطا پذيري كه از اتكاي بيش از حد به دانش، اطالعات و تجربيات گذشته ناشي مي
سازد كه خرد سازماني نقشي فعال و كليدي در موفقيت هاي مروري دقيق و موشكافانه در ادبيات تحقيق مشخص مي

  ). 2014؛ سوالنسكي، 2014اكمكچي و همكاران، (ها ايفا نموده است سازمان
 اديـ مـرتبط را انتخـاب كننـد و     يهـا و مهـارت  دانـش  تواننـد يپرورش خرد مـ  قيرهبران و كاركنان فقط از طردر واقع 

الزم،  تيـ اسـت كـه ظرف   ياز دانش، تفكـر  شتريخرد، ب. ببرند كار به ديراه خالقانه و جد كيها را در كه چگونه آن رنديبگ
اسـتدالل   گونـه  نيـ ا ب،يترت نيبد. دهديم هيها را ارابلندمدت سازمان ندهيآ از نانياطم يبرا ازيمورد ن يهايژگيو و قيتشو
 يريكارگانتخاب مؤثر و به يينه تنها توانا ،يخرد سازمان. ها باشدسازمان ياصل تياولو كه امروزه، خرد و نه دانش، شوديم

 يدانش بـا ابزارهـا   نيكردن و ارتباط ا يكي ،يآور جمع يينابلكه توا كند،يم انيخاص را ب تيموقع كيدانش مناسب در 
   كاركنـان  تيـ بلكـه اگـر اكثر   شـود؛ يخرد نه تنها به اعمال افراد نسبت داده مـ  ن،يبنابرا. در بر دارد زيرا ن يسازمان قابل قبول

 )1392وي و همكاران، موس( خردگرا شود توانديكل، م كيعنوان  دنبال عمل خردمندانه باشند، آن موقع سازمان بهبه
و تـدارك كننـده    يـه دانشگاه هـا و مراكـز ته   يرمرتبط با موضوع از منابع مختلف نظ يقاتمرور مطالعات و تحقدر ادامه 

 باشـد، مـي اندك  يارموضوع بس ينانجام شده درباره ا يقاتتحق يراننكته هستند كه داخل ا ينا يدمؤ يقي،و تحق يمنابع علم
كاركنان آموزش و پرورش اسـتان   يبر اثربخش ينقش خرد سازمان يبه بررس مربوط ين بحث هاگفت كه چو توانيم يول

  قـرار دارنـد لـذا در هـر كـدام از آن هـا بـا         يو اجتمـاع  يعلـوم انسـان   يكار يطهدر ح يگراز مباحث د ياريمانند بسي مركز

                                                       
1. Rooney 
2 .Intezari & Pauleen 
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در زمان و مكان مشـخص مـورد    يزبوط نج مريدر مورد موضوع صورت گرفته و نتا ييها يبررس يي،تفاوت ها و شباهت ها
  :استفاده قرار گرفته است كه عبارتند از

، در تحقيقي تأثير فناوري اطالعات بر اخالق سازماني، خرد سازماني و نوآوري سـازماني  )2015(و همكاران  1چاترجي
ق و خرد باالتري برخوردار اسـت كـه   ها، سازماني با  فناوري اطالعات پيشرفته، از اخال مطابق با نتايج آن. را بررسي نمودند

ها از سه عنصر اصلي اخـالق، نـوآوري    مدل معرفي شده توسط آن. همين موضوع به توسعه نوآوري در آن كمك مي كند
 2سـوك او، كـيم و لـي   . و  فناوري اطالعات تشكيل شده است كه خرد سازماني يكي از متغيرهاي درگير در اين مدل است

در بيمارستان هـا بيـان    شاغلكاركنان كار  يو اثربخش يتوانمندساز ريمس ليو تحل هيتجز ت عنوان، در پژوهشي تح)2014(
مي دارند در جامعه مورد مطالعه يعني كره جنوبي توانمندسازي واسطه اي بين ويژگي هـاي شـغلي، رهبـري تحـول گـرا، و      

 3اسـتيونز . در كاركنان كره اي فراهم نمـوده اسـت  اثربخشي كار مي باشد كه در نهايت زمينه را براي افزايش اثربخشي كار 
كـه خـرد در رفتـار و تفكـر      ديرسـ  جـه ينت نيـ به اي پرداخت و سازه سازمان كيخرد به عنوان  به مطالعه يقيتحق در) 2011(

 در تحقيقي به عوامل انساني، مـديريتي . ساختار سازمان، وجود دارد فرهنگ و نيسازمان، همچن يرسم ريو غ يرهبران رسم
و استراتژيكي موثر بر خرد سازماني پرداخته و در يكي از يافته هاي خود بيان مـي كنـد كـه مـديريت و سـاماندهي صـحيح       

وي تأكيد مي كند كه دانش چه در سطح فرد و چـه در سـطح   . دانش، مي تواند خرد سازماني در سازمان ها را تقويت نمايد
  .در بهبود عملكرد سازمان نيز موثر است سازمان، باعث خردمندتر شدن مي شود و از اين رو

در سـطوح   يتيريو مـد  يخرد سازمان يابيسنجش و ارز، در مقاله اي به )1392(در داخل كشور نيز موسوي و همكاران 
و سـازمان   تيريبـه مـد   انـه يخردگرا يبـا نگـاه   تحقيق آنهادر . ي پرداختندبه ابعاد فلسف ينگرش باي دولت يمختلف سازمانها

نتايج تحقيق  .رديقرار گ يموضوع مورد بررس نيا يو راهبرد يسازمان ،يفرد نيب ،ياست در سطوح مختلف فردشده  يسع
 يسـازمان  و يتيريبر خرد مد ياثر مثبت و معنادار يو راهبرد يسازمان ،يفرد نيخرد در سه سطح ب يداد كه ابعاد فلسف نشان

در پايـان نامـه    ،) 1388(عابدي  .ندارد يو سازمان يتيريبر خرد مد يادارمعن ريتأث يخرد در سطح فرد يدارند، اما ابعاد فلسف
و كاركنان در سازمان آموزش و  رانيمد يابيارزش يساز و كارها ياثربخش زانيم يبررسكارشناسي ارشد خود تحت عنوان 

جش ميزان اثربخشي مـديران  انجام گرفته است به ارايه يك مدل جامع براي سن دانشگاه پيام نوركه در  پرورش استان فارس
. و كاركنان در سازمان هاي دولتي پرداخته و مولفـه هـاي مـوثر در اثـربخش مـديران و كاركنـان را شناسـايي نمـوده اسـت         

دانشـگاه   تأثير مديريت منابع انساني بـر بهبـود اثربخشـي كاركنـان    "در پژوهشي تحت عنوان ) 1389(عيوض زاده و معينيان 
 .يافته است كه فعاليت هاي مديريت منابع انساني بر اثربخشي كاركنان اثر گذار است "ن شرقآزاد اسالمي واحد تهرا

  دولتـي، عـدم وجـود     هـاي  هـا و بخصـوص در سـازمان    مشـكل عديـده موجـود در سـازمان    در نهايت با توجه به اينكـه  
باشـد   كاركنـان مـي   ربخشـي بررسـي اث جهـت   هاي مديريتي و يا به عبارت ديگر عدم وجود راهكارهاي مناسـب در  كنترل

كـردن منـابع انسـاني و مـادي بـه منظـور       فرآيند مديريت متضـمن هماهنـگ  همچنين از آنجا كه   ).1387طبرسا و غفوري، (
اي از هاي بزرگ كه ابعاد گسـترده امروزه سازمان .هاي سازمان است و تحقق اين امر بر عهده سازمان استدستيابي به هدف

                                                       
1 .Chatterjee 
2. Sook Eo, Kim & Le 
3. Stevens 
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بيرامي، ( باشندنميو كارآمد قادر به ادامه حيات  كاركنان اثربخشبدون برخورداري از  ،دهندمي نيازهاي جوامع را پوشش
  ).1393استبصاري و بهمني، 

از كـاهش اثربخشـي   ساليانه ضررهاي مادي و غيرمـادي زيـادي   استان مركزي  آموزش و پرورش كه ينبا توجه به الذا 
و  ينقطه ضعف اساس يكمسئله به چشم  ينده است و به همين دليل با امتحمل ش سازمانيدر سطوح مختلف  كاركنان خود

موضـوع   يشناس يبجهت آس يو آموزش يعلم يقتحق يكبه انجام  يمتوسعه برخورد كرده و تصم يچالش در سند راهبرد
مقاله پـس   ينالذا در . گرفته شده است با استفاده از نقش خرد سازمانيچالش  ينجهت حل ا يعلم يفوق و ارائه راهكارها

بر اثربخشي كاركنان  خرد سازماني به چه ميزانكه  يمموضوع هست ينا رسيپژوهش به دنبال بر يشينهو پ ياتبر ادب ياز مرور
  دارد؟ تاثير  استان مركزيآموزش و پرورش 

 هاتوسعه مدل و فرضيه

  ي كاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش تاثير خرد سازماني
ها در خدمت رشد و تعالي  شود و براي اينكه سازمان ها انجام مي بشر از طريق سازمان اموربيشتر  دهد كهشان ميادبيات ن

ها و جوامع قرار گيرند و به گسترش عدالت اجتماعي كمك كننـد، الزم اسـت كـه پيامـدهاي      مادي، روحي و معنوي انسان
از ايـن رو بـراي اداره   . الب تصوير كالن و در طول زمان ديده شودها در اجتماع و زندگي بشر در ق هاي سازماني آن تصميم

ها فراتر از دانش و فناوري به خرد نياز داريـم تـا عـالوه بـر مـديريت منـابع فيزيكـي سـازمان و مـديريت منـابع            بهينه سازمان
نگـري و انجـام عمـل     آينـده با خرد سـازماني توانـايي   . اطالعات و دانش، مديريت اخالقي و معنوي سازماني را ارتقاء دهيم

آيد و براي دستيابي به خرد سازماني متناسب با ماهيت منـابع سـازمان، بايـد عـالوه بـر هـوش فيزيكـي و         درست به دست مي
  ). 1393فرهادي، (گرفت ها با يكديگر بهره  هوش محاسباتي، از هوش عاطفي و هيجاني، هوش معنوي و تعامل آن

ش تخصصي و قضاوت در مورد سواالت نامطمئن، مشكل و مهم مـرتبط بـا مفهـوم و    خرد سازماني، عبارت است از دان
  ).2012گوگرل و ريفرت، (هدايت زندگي  

  :، خرد داراي شش بعد است)2002(براساس تعريف براون 
شامل توسعه و اتكا بر مركز دروني موفقيت و توانايي حفظ اعتبار شخصي در محتواهاي مختلف؛ درك  :خودشناسي

هاي چندگانه و اخالقيات همچنين اطمينـان و خودكارآمـدي   هاي هدايت كننده، استعدادها، عاليق، هويتاز ارزش عميقي
  .شخصي

توانـايي  . اي از افراد در محتواهاي مختلف فـردي، گروهـي و سيسـتمي   درك عميق از طيف گسترده :درك ديگران
  . هاها، و تمايل به كمك آندر مورد آن ها، توجه اصلي در يادگيريها، قابليت درك آندرگير شدن آن
  . توانايي جذب، يكپارچگي، و پذيرش اطالعات زندگي فرد :قضاوت

  .هاي زندگيادراك متداول فرد، روشنفكر بودن و درك واقعيت :دانش زندگي
به كردن بيني مشكالت، غلي امور روزانه، پيشهاي چندگانه، ادارهتخصص در تعادل بين نقش: هاي زندگيمهارت

  .هاي برخورد با محتواي چندگانه زندگيبر موانع، داشتن ابزارهاي عملي و استراتژي
و . داند هرچيزي راتواند نميداند و تواضه به باور ين كه او به سادگي نمياعتماد به آنچه فرد مي :تمايل به يادگيري

  ).2002براون، (تداوم باز بودن و عالقه به يادگيري 
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  : شودچه كه گفته شد فرضيه هاي زير پيشنهاد مي آن لذا بر اساس
 ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش خرد سازماني .  
  ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخشخودشناسي.  
 ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخشيجانات ه مديريت.  
 ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش يدوست نوع.  
 ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش الهام بخشي.  
 ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يقضاوت بر اثربخش.  
 اثير داردي تكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش يدانش زندگ.  
 ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش يزندگ مهارت.  
 ي تاثير داردكاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش يادگيريبه  يلتما.  

   :با توجه به چهارچوب مفهومي و فرضيه هاي پژوهش مدل مفهومي پژوهش در شكل زير آورده شده است

  
 مدل مفهومي پژوهش: 1شكل

  

اثربخشي   خرد سازماني
 كاركنان

 يخودشناس

 يجاناته مديريت

 دوستي نوع

 بخشي الهام

 قضاوت

 زندگي دانش

 زندگي مهارت

 يادگيريبه  يلتما

استرس شغل

 رضايت شغلي

 عملكرد شغلي

تمايل به ماندن
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    روش
  . باشدو از نوع كمي ميكاربردي روش پژوهش حاضر، 

  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري 
با . است يمعاونان و كارمندان آموزش و پرورش استان مركز يران،كاركنان شامل مد يهپژوهش كل ينا يجامعه آمار

  روش نفر با استفاده از  101اي معادل نفري، حجم نمونه 137جه به جامعه آماري استفاده از فرمول كوكران و با تو
  .استان مركزي محاسبه گرديد آموزش و پرورشدر در دسترس  يرينمونه گ

  ابزار پژژوهش
و پرسشـنامه  )  2006( 1استاندارد خرد سازماني بـراون و گـرين   پرسشنامه، از دو ها گردآوري دادهدر اين پژوهش براي  

بـا   گويـه  20و  34 بـه ترتيـب داراي   نامه ها پرسش نيا. ،  استفاده شد)2012(استاندارد اثربخشي كاركنان ندايي و همكاران 
منظـور  بـه . شده اسـت  ميتنظ) 5= خيلي زيادو  4= زياد، 3=  تاحدودي، 2= كم، 1=  خيلي كم(كرتيل اي پنج درجه اسيمق

به تأييد چند تن از اساتيد دانشـگاه رسـيد و    فاده شد كه براي اين منظور پرسشنامهاز روايي محتوا است تعيين روايي پرسشنامه
اسـتفاده   SmartPLSافـزار  در مورد روايي سازه نيز از روش كمترين مربعات جزئي و نرم. اصالحات الزم صورت پذيرفت

 AVEبا توجه بـه ايـن كـه در ايـن تحقيـق شـاخص       . شودروايي سازه به دو نوع روايي همگرا و روايي واگرا تقسيم مي. شد
هـاي مـدل تأييـد     است، لذا روايي همگراي سـازه  5/0براي تمامي متغيرهاي تحقيق باالي ) 2شدهميانگين واريانس استخراج(

و آلفـاي  ) CR( 3چنـين ضـريب پايـايي   هـم . تاييد روايي واگراي ابزار اندازه گيري بود عالوه بر آن يافته ها نشانگر. شود مي
هـاي  نتـايج ويژگـي  . به دست آمد كه نشان دهنده پايا بودن ابزار اندازه گيري اسـت  7/0كرونباخ براي سنجش پايايي باالي 

  :روانسنجي ابزار براي متغيرهاي پژوهش در جدول زير نشان داده شده است
  
  ته هاياف

  .طور خالصه آورده شده استدر جدول زير، نمونه از منظر جمعيت شناختي به

                                                       
1. Brown & Greene 
2. Average Variance Extracted 
3. Composite Reliability 
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  اطالعات جمعيت شناختي نمونه: 2شماره  جدول
  درصد  فراواني طبقه ويژگي جمعيت شناختي

ست
جن

  

   81  82 مرد
   19  19 زن

الت
صي
تح

  

   2  2 ديپلم و زير ديپلم
  15  15 كارداني
  74  75 ليسانس

  9  9 انس وباالترليسفوق

  سن

  12  12 سال30زير
  19  19 سال35تا30
  28  29 40تا35
  20  20 50تا40
  21  21 سال به باال50

ري
 كا
بقه
سا

  

  11  11 سال1-5
  25  25 سال5-10

  28  28 سال10-15

 35  36 15باالي
معاونان و كارمندان آمـوزش و پـرورش اسـتان     ن،يراكاركنان شامل مد يهكلنشان داد كه از بين در بخش آمار توصيفي 

 هستند، همچنـين تفكيـك   مرد ها آن درصد 81 و زن درصد 19كه به عنوان جامعه آزمودني انتخاب گرديده است  يمركز
 و سـال 40 تا 35 سني محدوده در مطالعه مورد افراد از درصد ترين بيش مي دهد كه نشان آنها سن اساس بر دهندگان پاسخ

 بـا  پاسـخگو  افراد را مطالعه مورد افراد از نمونه گروه بيشترين در ادامه. باشند مي سال 30زير  مربوط به افراد درصد كمترين
  .سال مي باشد 15ليسانس تشكيل مي دهند و بيشترين سابقه كاري مربوط به گروه اي با بيشتر از  تحصيالت

  آزمون مدل و فرضيه هاي پژوهش
 يآموزش و پرورش استان مركـز و ابعاد آن با اثربخشي كاركنان  خرد سازمانيو معلولي بين در اين مرحله رابطه علت 

طور كه در شكل زير نمايان اسـت، تـاثير خـرد سـازماني و ابعـاد بـر       همان. در قالب بخش مدل ساختاري سنجيده شده است
  .معني دار و مثبت است يآموزش و پرورش استان مركزاثربخشي 
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بـر اثربخشـي كاركنـان    ) خـرد سـازماني و ابعـاد آن   (در شكل باال ضريب تاثير علي مدل پژوهش و رابطـه متغيـر اصـلي    
هـاي  كننده فرض اصلي و همچنين فرضيه تاييد PLSخروجي . دهدرا نمايش ميكاركنان  ياستان مركز و پرورشآموزش 

هـا   يهفرضـ هستند، تمـامي   1.96باالي  tكه تمامي مقادير از آنجايي. ن استفرعي تحقيق است كه در جدول شماره زير نمايا
 .شوند يمتاييد 

  هاي پژوهشبررسي فرضيه: 3شماره  جدول
ضرايب   يه هافرض

استاندارد 
  شده

-t آماره 

value  
  نتيجه

  قبول  17.01  0.67 يكاركنان آموزش و پرورش استان مركزياثربخش ←خرد سازماني
 قبول  13.45  0.55 يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانيبخشاثر ← خودشناسي

 قبول  15.35  0.49  يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانياثربخش ←مديريت هيجانات

  قبول  15.81  0.52 يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانياثربخش ← نوع دوستي
 قبول  14.65  0.51 يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانياثربخش ← الهام بخشي

  قبول  16.03  0.45 يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانياثربخش ← قضاوت
 قبول  14.65  0.57 يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانياثربخش ←دانش زندگي

 قبول  15.95  0.61  يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانياثربخش ← مهارت زندگي

اثربخشي   خرد سازماني
 كاركنان

 خودشناسي

 يجاناته مديريت

 دوستي نوع

 بخشي الهام

 قضاوت

 زندگي دانش

 زندگي مهارت

 يادگيريبه  يلمات

استرس شغل

 رضايت شغلي

 عملكرد شغلي

تمايل به ماندن

0.55

0.49

0.52

0.51

0.45

0.57

0.6

0.47
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  قبول  14.01  0.47  يآموزش و پرورش استان مركزكاركنانياثربخش ← تمايل به يادگيري
  گيري نتيجهبحث و 

ي آموزشي و مـدارس  هاسازماننظام آموزش و پرورش و همچنين هايي است كه دنياي امروز پر از پيچيدگيبطوركلي 
 ريزان،را بعنوان برنامه وحآموزشي در كليه سط و مديران است رو ساختهاي روبهتعالي با مشكالت عديده را در زمينه رشد و

خـرد  اين شرايط اسـتفاده از  در . رو كرده استبهاي فراوان روبا چالش حوزه هاي تعليم و تربيتدهندگان و رهبران سازمان
مـي توانـد راهگشـا     براي غلبه بر مشكالت موجود بر سر راه بهبود و ارتقاء اثربخشي كاركنـان آمـوزش و پـرورش   سازماني 

 تـا  بـود  نقش خرد سازماني در ارتقاء و بهبـود اثربخشـي كاركنـان    بررسيراستا، پژوهش حاضر نيز، درصدد در همين  باشد،
مطـابق نتـايج پـژوهش، بـه تبيـين و تفسـير فرضـيات        در ادامـه  . باشـد  نظام آموزش و پرورش يآت يازهاين گويبتواند پاسخ

  .پژوهش پرداخته مي شود
كاركنـان   يبر اثربخشـ  اين پژوهش نشان داد، خرد سازماني و مولفه هاي آنهاي نتايج حاصل شده تجزيه و تحليل داده

بدين معني كه با توسعه و گسترش خرد سـازماني در آمـوزش و پـرورش    . ي تاثير مثبت داردآموزش و پرورش استان مركز
 دسـت  از اسـت  عبـارت  نجا كه اثربخشي كاركنا از آن. شاهد بهبود و ارتقاء اثربخشي در كاركنان اين سازمان خواهيم بود

دارد و نيـاز بـه تعهـد     عهده به كاركنان كه هايي مسئوليت انجام و ها آن از رفتن فراتر يا اجتماعي و سازماني اهداف به يابي
در تمامي زمينه از اركان اثربخشي كاركنان مي باشد، لذا اگر در سازماني شاهد خرد سازماني باشيم بدون شك سبب ارتقاء 

فرضيه فرعي قابل استنباط است كه در ادامه به تببـين و   8اين يافته از مجموع . كاركنان آن سازمان مي گرددسطح اثربخشي 
  :تفسير هر يك مي پردازيم

بـدون  . ي تاثير مثبـت دارد كاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخشتحليل داده ها، نشان داد كه خودشناسي 
به توانايي و قابليت هاي خود شناخت كافي داشته باشند و در واقع خـود را بـه خـوبي     شك اگر كاركنان هر سازماني نسبت

هاي خود استرس شغلي را از خود دور ها با تكيه بر قابليتشود در هنگام انجام امور و فعاليتبشناسند، اين موضوع سبب مي
اد مهم اثربخشي كاركنان است و بدين گونه زمينه كرده و عملكرد خود را به ميزان چشمگيري ارتقاء دهند كه اين دو از ابع

 يجلسـات داخلـ   لذا در اين زمينه پيشنهاد زير مطرح مي شـود . و بستر الزم براي بهبود عملكرد در كاركنان فراهم مي گردد
م بعمـل  مديران از اقدامات كاركنـان موفـق تقـدير الز    يلهوس يندعوت شود تا بد يزنكاركنان برگزار گردد و از سازمان در 

 يجـاد ا خودشناسـي در كاركنـان   يبـرا  ينـه و زم ناموفق مورد بررسي قـرار گيـرد  كاركنان  يها يازهايمشكالت و ن و آورند
   .گردد

. ي تـاثير مثبـت دارد  كاركنان آموزش و پرورش استان مركـز  يبر اثربخشيجانات ه تحليل داده ها نشان داد كه مديريت
م فعاليت هاي شـغلي خـود هيجانـات و احساسـات شخصـي را در كنتـرل خـود در        بديهي است اگر كاركنان در هنگام انجا

آورده و از دخالت اين هيجانات در امور شغلي خود جلوگيري كنند، اين موضـوع مـي توانـد بـه ميـزان قابـل توجـه اي بـر         
در انجـام كارهـا دچـار    ها بيافزايد، متقابالً اگر كاركنان هيجانات خود را در كار دخيل كننـد سـبب مـي شـود      اثربخشي آن

ها كاسته شود، لذا در اين زمينه پيشنهاد  اختالالت حواسي و رواني شوند و از ميزان دقت و تمركز و در پي آن اثربخشي آن
دچار احساسات و هيجانات شـديد و  براي برگزاري جلسات مشاوره در سازمان با كاركناني كه مشاوران مجرب  از مي شود

هـا   ، ثبت آنپيشنهاد مي شود هيجانات مديريتبراي همچنين روش ديگري كه . دعوت بعمل آيد دنناراحت كننده مي شو
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تحقيقات نشـان داده اسـت كـه چنـين روشـي، تأثيرقابـل مالحظـه اي بـر         ، است توسط كاركنان در دفترچه يادداشت روزانه
  .شده بودند داشته است هيجانافرادي كه دچار 

 از آن. ي تـاثير مثبـت دارد  كاركنان آموزش و پرورش استان مركـز  يبر اثربخش يدوست تحليل داده ها نشان داد كه نوع
جا كه اگر نوع دوستي در كاركنان هر سازماني ترويج پيدا كند اين موضوع سبب مـي شـود هـر كارمنـد خـود را جزئـي از       

شكست خود بداند، لذا تا حـد  مجموعه كاركنان سازمان بداند و با نگاهي سيستمي موفقيت و شكست ديگران را موفقيت و 
توان خود سعي خواهد نمود كه اثربخشي خود را در انجام فعاليت هاي شغلي باال برده و بـه كاركنـان ديگـر سـازمان يـاري      
برساند و عملكرد خود و ديگران را ارتقاء دهد كه البته سود نهايي اين عمل عالوه بر خود فرد و همكاران به سازمان خواهد 

كاركنـان   فعاليت يالزم برا يها ينهزمدر اين خصوص پيشنهاد مي شود . بات موفقيت سازمان فراهم مي گرددرسيد و موج
 نـوع دوسـتي  و  يهمكـار  يـه روح يشافـزا  يمـي، اثبات شـده كـار ت   يجاز نتا يكي يرافراهم گردد، ز يكار يها يمدر قالب ت
همچنـين پيشـنهاد مـي گـردد مـديران       .گـذار باشـد   يرثهـا تـا   آنو عملكرد  يتموفق يشتواند در افزا ياست كه م كاركنان

 تـا تفكـر   يرنـد قـرار گ  يابيمختلف مورد ارز يواحد ها يستميس يبطور يفرد يها يابيبا اجتناب از ارزآموزش و پرورش 
  .گردد ينهذهن كاركنان نهاددر  نوع دوستي

بـدون  . ي تـاثير مثبـت دارد  ش استان مركزكاركنان آموزش و پرور يبر اثربخش تحليل داده ها نشان داد كه الهام بخشي
شك كاركناني كه از الهام بخشي در كارهاي خود استفاده مي كنند، با تفكر منطقي و طبق اصول و قـوانين بـه انجـام امـور     
محوله مي پردازند و لذا ميزان خطا و اشتباه در كارهاي آنها كاهش پيـدا مـي كنـد و ايـن موضـوع سـبب رضـايت شـغلي و         

لذا در اين خصوص پيشنهاد مـي گـردد   . ماندن در سازمان كه از مولفه هاي اثربخشي كاركنان مي باشد، مي گرددتمايل به 
الهـام   يـاي و مزا يـد برگـزار گـردد تـا در خصـوص فوا     يآموزش يكارگاه ها و دوره ها الهام بخشي در كاركنانبهبود  يبرا

توجه  الهام بخشي يربه متغآموزش و پرورش پيشنهاد مي شود  ، همچنين به مديران ارشد نظامبحث و تبادل نظر گردد بخشي
 با دعـوت از اسـاتيد و صـاحبنظران برجسـته در ايـن حـوزه       ايجاد آن در كاركنانرفع موانع جهت داشته باشد و در  يا يژهو

  .آگاه سازي را برگزار كند يدوره ها
ي تـاثير مثبـت دارد، نهادينـه    رورش اسـتان مركـز  كاركنان آموزش و پـ  يقضاوت بر اثربخشتحليل داده ها نشان داد كه 

شدن حس قضاوت در كاركنان سبب مي گردد كاركنان ارزش ها و چشم اندازهاي سازماني را درك كرده و بر اساس آن 
به قضاوت در مورد صحيح يا نادرست بود فعاليت هاي خود بپردازند، بدون شك هنگـامي كـه كاركنـان كارهـاي خـود را      

ار مي دهند زمينه براي جلوگيري از كارهاي اضافي و هدررفتن وقت و انرژي در سازمان فراهم مي گـردد  مورد قضاوت قر
جـا كـه    در اين خصوص پيشنهاد مـي شـود از آن  . و در پي آن بهبود اثربخشي كاركنان امري مورد انتظار و بديهي مي باشد

سازمان بتواننـد   يتا اعضا وزش و پرورش ايجاد گرددقضاوت است، جوي در آم بهبود اثربخشيعناصر  ترين ياتياز ح يكي
  .قرار دهند يگران را مورد قضاوتدو خود  فعاليت هايو بدون داشتن دغدغه  يبه راحت

ي تاثير مثبت دارد، دانش كاركنان آموزش و پرورش استان مركز يبر اثربخش يدانش زندگتحليل داده ها نشان داد كه 
قابليت ها و توانايي هاي مي دهد كه زندگي در سازمان را به شـكل بهتـري ببينـد و سـعي      زندگي كردن به كاركنان سازمان

كنند در بهبود كيفيت زندگي كاري و شغلي خود اقـدامات اجرايـي بردارنـد و ايـن موضـوع اثربخشـي كاركنـان را در پـر         
برگـزار گـردد تـا كاركنـان بـا      در اين خصوص پيشنهاد مي شود سمينارهاي موفقيت در زندگي در سـازمان  . خواهد داشت
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دانش زندگي كردن آشـنا شـده و از تبعـات آن در زنـدگي شـغلي و كـاري خـود اسـتفاده كننـد، همچنـين بررسـي و رفـع             
  .مشكالت كاركنان در زندگي مي تواند موانع موجود بر سر راه اثربخشي فعاليت هاي آنها را از بين ببرد

. ي تـاثير مثبـت دارد  كاركنان آمـوزش و پـرورش اسـتان مركـز     يبر اثربخش يزندگ تحليل داده ها نشان داد كه مهارت
مسلط بودن به مهارت زندگي كردن در سازمان به كاركنان كمك مي كند ارتباطات درون سازماني در كنار ساير كاركنان 

بـاط مـوثر جهـت بهبـود     را به خوبي درك كنند و در انجام امور سازماني همانند زندگي واقعي به ياري ديگران و ايجـاد ارت 
در اين خصوص ايجاد تيم ها و گـروه هـاي كـاري در جهـت تقويـت ارتباطـات       . روش هاي انجام كار در سازمان بپردازند

  .درون سازماني براي انجام امور بصورت مشترك مي تواند مفيد و راهگشا باشد
. ي تـاثير مثبـت دارد  ش و پرورش استان مركـز كاركنان آموز يبر اثربخش يادگيريبه  يلتماتحليل داده ها نشان داد كه 

تمايل به يادگيري سبب باالرفتن دانش و آگاهي كاركنان سازمان مي شود و در پي آن نگرشي جديـد بـراي انجـام امـور و     
فعاليت هاي سازماني در كاركنان ايجاد مي گردد كه اين دانش به افزايش اثربخشي كاركنان كمك قابل توجـه اي خواهـد   

و تناسب آموزش ها با تخصـص   كاركنانتر كردن آموزش ها به  ينسبت به كاربردر اين خصوص پيشنهاد مي شود د. نمود
را بـه اجـرا    يقـي دق يآموزش يازسنجين حتماً ينكهضمن ا. يندمبذول نما يشتريدهند، دقت ب يكه انجام م يها و نوع كار آن

بـه   يـل تما و ثمر و بدون بـازده، بـه هـدر نـرود     يب يآموزش يادوره ه يشركت با برگزار ينهگذارند تا وقت كاركنان و هز
  .يادگيري در كاركنان ايجاد گردد

هـاي تحقيقـات   كه اين پژوهش براي اولين بار صورت مـي گيـرد نزديـك بـه يافتـه      در نهايت بايد گفت با توجه به اين
  . مي باشد )2006(كسلر   ،)2011(استيونز  ،) 1392(و همكاران  يموسودانشمنداني همچون 

  
  منابع

  فارسي
 ارتقاي بهره وري و تعالي سازماني با تأكيد بر ). 1393. (صادق ي،فرهاد و بهمن ي،استبصار ؛محمد يرامي،ب

  .ها و راهكارها چالش يريتمد يالملل ينكنفرانس ب .بهسازي مهارت هاي انساني مديران
   انتشارات آگاه: تهران .استخداميمديريت منابع انساني و اداره امور ). 1388(پرهيزكار، كمال. 

  بر عملكرد كاركنان شركت  يريتمد ياجتماع يريپذ يتمسئول يرتأث ييشناسا). 1394(خانلو، رضا
  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه. يآب و فاضالب استان مركز

 و كاركنان در  يرانمد يابيرزشا يساز و كارها ياثربخش يزانم يبررس). 1388( يمابراه ي،عابد
 .ينور، دانشكده علوم انسان يامارشد، دانشگاه پ ينامه كارشناس يانپا .سازمان آموزش و پرورش استان فارس

 تأثير مديريت منابع انساني بر بهبود اثربخشي كاركنان ). 1389(داود  ينيان،و مع يلزاده، اسماع يوضع
- 306و هفتم، صص  يستشماره ب يتي،دانش و پژوهش در علوم ترب .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق

279.  
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 بررسي و تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملكرد ). 1387(داود  ي،و غفور يطبرسا، غالمعل
فصلنامه  .)مورد مطالعه در ستاد مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي(جديد كاركنان دولت 

  .200-225، صص 4، شماره12ره دو ي،مدرس علوم انسان
  نشريه الكترونيكي . ابع انسانيزون خرد؛ در من طرحي براي تحول در سازمان). 1393(فرهادي، احمد

  .205273صدخبر، كد خبر 
 سنجش و ارزيابي خرد سازماني و ). 1392( يموسوي، محمد؛ محمدعلي سرلك، سعيد عابسي، مرتضي مراد

فصلنامه بهبود مديريت، شماره  .مديريتي در سطوح مختلف سازمانهاي دولتي با نگرشي به ابعاد فلسفي
 .141ص  1392، پاييز 21

 يمتصم يمدل مفهوم يطراح ).1392( يممحمدرح يان،، رمضانيدناه ي،زاده، مهران، درستكار احمد يمهد 
 يجهت بهبود نگرش، احساسات و عملكرد كاركنان در زندگ يبه عنوان راهبرد يمشاركت يريگ

تحول، سال پنجم،  يريتپژوهشنامه مد ).شعب بانك مسكن شهرستان رشت يهكل: مورد مطالعه( يكار
  .115، ص9ه شمار

 جايگاه تجاري سازي در مديريت نوآوري و معرفي ). 1391( ياي يداللهي فارسي، جهانگير و زهرا كالته
 1391، زمستان 33فصلنامه رشد فناوري، شماره . عمده مدل هاي تجاري سازي در حوزه صنايع پيشرفته

 .26ص 
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