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تأثير کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي بهبود عملکرد
شغلي کارکنان (مورد مطالعه :سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي)
فرهاد نژاد ايراني

1

چکيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي
بهبود عملکرد شغلي کارکنان انجام گرفت.
روش :از نظر هدف كاربردي ،از نظر شيوه جمعآوري دادهها توصيفي –پيمايشي است .جامعه آماري
کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي در سال  99ميباشد که تعداد آنها  555ميباشد..
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  223نفر برآورد و از روش نمونهگيري تصادفي ساده افراد نمونه
انتخاب شدند .ابزار جمع آوري دادهها ،پرسشنامه استاندارد ميباشد .جهت بررسي روائي و پايايي ابزارهاي
اندازهگيري به نتايج مدل اندازهگيري استناد شد  .بررسي مقادير آلفاي کرونباخ و پايايي مرکب ابزارهاي
اندازهگيري بيشتر از  5.0بود که نشان داد پرسشنامههاي از پايايي الزم برخوردار هستند .براي تحليل دادهها
از مدلسازي معادالت ساختاري با كمك نرم افزار  Smart PLSاستفاده شد.
يافته ها :نتايج آزمون فرضيات نشان داد که کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي
عملکرد شغلي کارکنان تأثير دارد.
نتيجه گيري :براساس يافته هاي پژوهش ،مديران ميتوانند از طريق اثربخشي سازماني و بهبود عملکرد
شغلي کارکنان ،زمينه کمالگرايي کارکنان را فراهم آورند.
واژگان کليدي :کمالگرايي ،اثربخشي سازماني ،عملکرد شغلي کارکنان

 1استاديار ،گروه مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد بناب ،بناب ،ايران farhadirani90@yahoo.com
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با ويژگي هاي مثبت همراه ميشود .کمالگرايي مثبت،

مقدمه
امروزه نيروي انساني کارآمد ،راضي و وفادار به

در افرادي ديده ميشود که از تالش هاي کمال گرايانه

مهمترين دارايي سازمان ها تبديل شده است لذا نياز

خود لذت ميبرند .بعد منفي کمالگرايي(ناسازگارانه)،

مبرم به حفظ و نگهداري کارکنان با عملکرد باال که

به عنوان يعد نوروتيک ،ناسالم يا ناسازگار در نظر

تعهد بااليي به سازمان دارند احساس ميشود .امروزه

گرفته شده ،نظير؛ توجه افراطي به اشتباه ها و شک و

مهمترين عامل براي بهبود عملکرد سازمان  ،بهبود

ترديد فرد نسبت به عملکردهاي خود است .افراد با

عملکرد کارکنان سازمان ميباشد که به مهارت

کمال گرايي افراطي ،تمايل به کامل کردن تکليف بدون

مربوط

هيچ عيب و نقصي دارند؛ در نتيجه آن کار را دشوار يا

مديريت

در

ايجاد

ارتباطات

صحيح

ميشود(مصباحي و جعفري.)1393 ،

غيرلذت بخش ميدانند و درنهايت ،آن را نصفه و نيمه
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بهبود عملکرد کارکنان و به تبع آن اثربخشي

رها يا ترک ميکند .کمال گرايي منفي ،در افرادي ديده

سازماني ،از جمله مهمترين مسايل براي سازمانهاي

ميشود که از تالش هاي کمال گرايانه خود رنج

انتفاعي و غيرانتفاعي هستند و از مهمترين سازههاي

ميبرند (کريمي و اندام.)1391 ،

مورد بحث در پژوهشهاي مديريتي به شمار ميروند

تفاوت

اساسي

کمالگرايي

سازگارانه

و

و بدون شک مهمترين معيارسنجش موفقيت در

ناسازگارانهاين است که در کمالگرايي ناسازگارانه با

سازمانها به حساب ميآيند .اطالع از عوامل تاثيرگذار

وجود شواهد متضاد يا به بيان ديگر ،شواهدي که

بر بهبود عملکرد کارکنان و اثربخشي سازمان براي

حاکي از غير واقعي بودن استانداردها هستند ،تمايلهاي

مديران بسيار مهم است ،زيرا اين مساله براي برداشتن

کمالگرايانه هم چنان ،تداوم مييابند )استوبر و

قدمهاي مناسب بسيار حائز اهميت است (بوالند و

همکاران .)2515 ،افزون بر اين ،با وجود اين که

فاولر .)2555 ،يکي از اين ويژگيهاي شخصيتي که به

کمالگرايان سازگار و ناسازگار هر دو با داشتن

درجات متفاوت در افراد وجود دارد و ميتواند در نوع

استانداردهاي باال براي عملکرد شخصي مشخص

و ميزان بهبود عملکرد افراد تأثيرگذار باشد ،کمالگرايي

ميشوند ،اما تفاوت اين افراد در آن است که کمالگرايان

است .گرايش به کمالگرايي يکي از ويژگيهاي

سازگار براي رسيدن بهاين استانداردها تالش خود را

شخصيتي است که در نهاد همه انسانها وجود دارد و

به خرج ميدهند در حالي که عزت نفس خود را فداي

ميتواند هم جنبه سازنده و مفيد داشته باشد و هم

آن نميکنند (استوبر و همکاران  .)2515 ،در مقابل،

جنبه منفي و ويرانگر(استوبر و اوتو.)2559 ،

کمالگراهاي ناسازگار ،بيشتر نگران پيامدهاي کار خود

افراد کمالگرا ،براساس آن چيزي که «برنز» ،آن را

بوده و در صورت برآورده نشدن اين استانداردها،

«همه يا هيچ» مينامد ،ارزيابي دو گانه اي يا دو قطبي

واکنشهاي منفي زيادي نشان ميدهند (استوبر و اوتو،

از تجربيات خويش دارند و از اين رو نحوه انديشيدن

 .)2559ممكن است كمالگرايان فشار زيادي براي عالي

آنان به دو قطب مثبت و منفي تقسيم ميشود .بنابراين

بودن متحمل شوند ،زيرا آنها احساس ميكنند كه

برخي جنبه هاي کمالگرايي ،مثبت ،سودمند و سازش

عالوه بر معيارهاي باالي خودشان بايد مطابق با

يافته اند و برخي ديگر ،منفي ،زيان آور و سازش

معيارهاي ديگران هم رفتار كنند (ميچلسون و برنز،

نايافته اند(ارباب و همکاران.)1393 ،

1999؛ به نقل از شفيع آبادي و نيکنام .)1391 ،بر اين

بعد مثبت کمال گرايي(سازگارانه) ،به معيارهاي
شخصي مربوط بوده ،معطوف به خود است ،اين بعد

اساس امکان بهبود عملکرد آنان و نيز اثربخشي
سازماني با وجود اين افراد دور از انتظار نيست.
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ضرورت بررسي اين موضوع دو جنبه دارد؛ از بعد
نظري ،در ايران عليرغم پژوهشهاي ارزنده در زمينه

جهت بررسي اثربخشي سازماني از مدل پارسونز
( )2551استفاده شده است.

کمالگرايي ،عملکرد کارکنان و نيز اثربخشي سازماني،

پژوهشهاي متعددي در رابطه با موضوع پژوهش

بصورت جداگانهيا در ارتباط با مفاهيم و متغيرهاي

انجام شده است ،که در ادامه به برخي از آنها اشاره

مختلف ،تاکنون مطالعاتي که بررسي چگونگي تأثير و

ميکنيم:

نيست .بنابراين ،پژوهش در اين زمينه ،گام مهمي براي

بين ابعاد کمالگرايي و هدف هاي پيشرفت با نقش

گسترش دانش در اين خصوص به شمار ميرود.

واسطهاي انگيزه پيشرفت را مورد مطالعه قرار دادند.

همچنين از بعد عملي نيز نتايج مصاحبههاي غيررسمي

نتايج پژوهش نشان دادند ،که کمالگرايي مثبت و منفي

پژوهشگر با مديران و کارکنان سازمان جهاد

هم به گونه مستقيم و هم به گونه غيرمستقيم از راه

کشاورزي ،بيان كنندة دغدغة آنها براي اثربخشي هرچه

انگيزه پيشرفت ،با هدف هاي پيشرفت در رابطه

بيشتر و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اين متغير مهم و

هستند .هم چنين ،تمامي فرضيههاي پژوهش مورد

نيز بهبود عملکرد کارکنان بود.

تاييد قرار گرفتند.

اهميت کاربردي پژوهش حاضر در اينست که با

دهقاني و همکاران ( )1391در پژوهش خود به

توجه به مهم بودن اثربخشي سازماني و نيز بهبود

بررسي رابطه کمالگرايي ،خود کار آمدي و اضطراب

عملکرد کارکنان در سازمان جهاد کشاورزي استان به

با تعلل ورزي کارکنان شرکت گاز شهر بوشهر،

عنوان يکي از سازمانهاي فعال در سطح استان ،نتايج

پرداختند .يافتههاي پژوهش نشان داد که بين

اين پژوهش ميتواند به مديران اين سازمانها در به

کمالگرايي ،خودکارآمدي و اضطراب رابطه مثبت و

كارگيري تصميمهاي بهتر براي استفاده از همة

معنادار وجود دارد .بين اضطراب و تعلل ورزي رابطه

ظرفيتهاي كاركنان ،براي ارتقاء اثربخشي سازماني

معنادار ديده شد .بين خودکارآمدي و اضطراب رابطه

كمك كند.

معنادار وجود دارد.

با اين رويكرد ،سوال اصلي پژوهش حاضر اينست

نصيري فرد و سعيدي ( )1392هدف اصلي تحقيق

که آيا کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با

خود را بررسي رابطه بين اثربخشي سازماني و عملکرد

مطالعه نقش ميانجي عملکرد شغلي کارکنان در سازمان

سازماني در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي تأثير دارد؟ تا از

گلستان عنوان کردند .نتايج حاصل از آزمون فرضيات

اين طريق بتوان به راهكارهاي اجرايي در راستاي بهبود

اصلي تحقيق نشان داد بين اثربخشي و عملکرد

عملکرد کارکنان و اثربخشي سازماني دست يافت.

سازماني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

چارچوب نظري مورد استفاده در پژوهش حاضر،

داوري و همکاران ( ،)1391در پژوهشي با عنوان

جهت بررسي کمالگرايي از مدل هيل ( )2551استفاده

با عنوان رابطه بين کمالگرايي و خودکارآمدي با

شده است .اين مدل کمالگرايي را در قالب  3بعد

اهداف پيشرفت ،پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد كه

(نظم سازماندهي ،هدفمندي و تالش براي عالي بودن)

كمال گرايي مثبت بهصورت مثبت ،سهم معني داري در

اندازهگيري ميکند .جهت بررسي شغلي کارکنان از

پيش بيني اهداف رويكرد – تبحري و رويكرد –

مدل استيفن اي كوندري ( )2555استفاده شده است .و

عملكردي داشت و كمال گرايي منفي بطور مثبت سهم
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تأثر همزمان اين متغيرها پرداخته باشد ،در دسترس

وطنخواه و ساماني ( )1395در تحقيق خود رابطه
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معنيداري در پيش بيني اهداف رويكرد -عملكردي،
اجتناب -تبحري و اجتناب – عملكردي داشت.

ديکسترا در سال ( )2559در مطالعهاي به بررسي
سطوح کمالگرايي و جنسيت و رابطه شان با

بررسي جسيکا و رينولد ( )2513در مورد  995نفر

کارکردهاي اجتماعي و عملکرد پرداخت .نتايج نشان

نشان داد که افراد کمالگرايي که خوشبين نبودند،

داد که نوجوانان داراي کمالگرايي خودمدار نسبت به

افسردگي بيشتر و عملکرد ضعيفتري داشتند.

ساير گروهها ،نمره معدل کل باالتري داشته و عملکرد

اليستوتر و همکاران ( )2512در تحقيق خود نشان

ادارک شده و تالش ادارک شده بيشتري گزارش مي-

دادند که کمالگرايي در حد متوسط ميتواند باعث

کنند .از سويي کمالگرايان تحت تاثير جامعه ،نسبت به

افزايش و بهبود عملکرد شود و در صورت افزايش

ساير گروهها معدل پايينتر ،تالش تحصيلي کمتر و

اضطراب ،عملکرد کاهش مييابد.

مهارتهاي اجتماعي نامطلوب تري را گزارش نمودند.
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مانزور ( )2511تأثير تحريک کارکنان بر اثربخشي

آليسون ( )2555رابطه ميان کمالگرايي مثبت و

سازماني را در پاکستان مورد پژوهش قرار داد .بر

منفي را با عملکرد بررسي کرد .نتايج حاکي از آن بود

اساس يافتهها ،رابطۀ مثبتي بين تحريک و انگيزش

که کمالگرايي مثبت ،رابطه مثبت معني داري با

کارکنان بر اثربخشي سازماني وجود دارد.

عملکرد دارد.

برومباخ و همکاران ( )2559در پژوهشي به بررسي

اس پيل و اپيگان در سال ( )2555تاثير مولفههاي

رابطه ميان کمالگرايي و عملکرد پرداختند .يافتهها

فردي کمالگرايي را بر عملکرد در کالس آمار بررسي

نشان ميدهد که رابطه معني داري ميان کمالگرايي و

کردند .نتايج تحقيق حاکي از آن است کهيک رابطه

عملکرد وجود نداشت .اين يافته ميتواند به دليل

مثبت و روشن بين استانداردهاي شخصي يک فرد و

باورهاي مذهبي و پيوندهاي خويشاوندي ميان شرکت

عملکرد وجود دارد.

کنندگان باشد که رفتارهاي کمالگرايانه را تحت تاثير
قرار ميدهد.

حال با توجه به مباحث مطرح شده فرضيه هاي
پژوهش به صورت زير بيان ميگردد:

بامبورا و همکاران ( )2559رابطه ميان کمالگرايي

فرضيه اول :کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي

و عملکرد را بررسي کردند و نتيجه گرفتند که بين

سازماني با مطالعه نقش ميانجي عملکرد شغلي کارکنان

کمالگرايي و عملکرد رابطهاي وجود ندارد.

در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجانغربي تأثير

ميتز ( )2550نيز با استفاده از اين رويكرد

دارد.

بهاندازهگيري اثربخشي اقدامات مديريتي در بنگاههاي

فرضيه دوم :کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي

كارآفريني كوچك و متوسط در ايالت اهايو در غرب

سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان-

آمريكا پرداخت و نتيجه گرفت كه ميزان اثربخشي اين

غربي تأثير مستقيم دارد.

گونه اقدامها بستگي به استراتژيهاي انتخابي دارد .او

فرضيه سوم :کمالگرايي کارکنان بر عملکرد شغلي

در اين زمينه بنگاههاي توليدي مكانيزه و خودكار را با

کارکنان در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان-

انواع ديگر آنها مقايسه كرد.

غربي تأثير مستقيم دارد.

لينارز و ليستر در سال ( )2559در پژوهشي به

فرضيه چهارم :عملکرد شغلي کارکنان بر اثربخشي

بررسي رابطه عملکرد و کمالگرايي پرداختند  .نتايج

سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان-

حاکي از آن است که عملکرد همبستگي قوي با نمره-

غربي تأثير مستقيم دارد.

هاي کمالگرايي داشت.

مدل مفهومي پژوهش
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متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیر میانجی

در پژوهش حاضر به بررسي تأثير کمالگرايي
کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي

را وادار به انجام فعاليتهاي مداوم و سخت به منظور
دستيابي به موفقيت ميکند (هاسل .)10 ،2559

عملکرد کارکنان پرداخته شده است .بر اين اساس

کمالگرايي در يک تعريف به افکار و رفتارهاي

کمالگرايي به عنوان متغير مستقل ،عملکرد کارکنان به

خود تخريبگرانهاي اشاره ميکند که هدف آنها نيل به

عنوان متغير ميانجي و اثربخشي سازماني به عنوان

اهداف به شدن افراطي و غير واقع گرايانه است .در

متغير وابسته مورد آزمون قرار گرفتند تا چگونگي تأثير

جامعه امروزي به اشتباه کمالگرايي چيزي مطلوب و

و تأثر اين متغيرها مشخص شود.

حتي الزم براي موفقيت در نظر گرفته ميشود (
احمدپور.)31 ،2559 ،

کمالگرايي

به عبارتي کمالگرايي نياز شديد براي پيشرفت

انگيزه کمال و تأثير آن بر رفتار انسان در طول

است و اين گرايش به صورت معيارهاي شخصيتي باال

تاريخ به صورت همه جانبه و گستردهاي توسط روان-

و غير واقع بينانه آشکار ميشود (سابونچي و النچ،

شناسان به ويژه نظريهپردازان رويکرد در روان کاوي،

.)95 ،2512

مورد بحث قرار گرفته است .براي مثال آدلر ()1959
اشاره ميکندکه تالش براي کمالگرايي يک جنبه ذاتي
انسان است .هورناي ( )1995از سوي ديگر بر

ابعاد کمالگرايي
هيويت و فلت ( ،)1991مطرح نمود که کمالگرايي

کمالگرايي روان نژند و طفره رفتن به دليل ترس

از سه بعد مجزا تشکيل شده است .شامل:

کمالگرايان از شکست خاص ميشود ،تمرکز دارد.

 )1کمالگرايي خود مدار :يک مؤلفه انگيزشي است که

اخيراً محققاني مانند بليت ( )1995بيان کردهاند :نياز

شامل کوششهاي فرد براي دست يابي خويشتن کامل

شديد به موفق شدن و اجتناب از انتقاد ديگران و

ميباشد .در اين بعد کمالگرايي افراد داراي انگيزه قوي

دوري جستن از ظهور عيب و نقصهاي افراد کمالگرا

براي کمال معيارهاي باال غير واقعي ،کوشش اجباري و
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شکل( :)1مدل مفهومي پژوهش
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داراي تفکر همهيا هيچ و رابطه با نتايج بصورت

اهداف غير ممکن ميباشد .در گام بعدي ،زير فشار ميل

موفقيتهاي تام يا شکستهاي تام ميباشند.

به کمال و ناکامي مزمن غير قابل اجتناب ناشي از آن،

 )2کمالگرايي ديگر مدار :بعد مهم ديگر کمالگرايي شامل

خالقيت و کارآمدي آنها کاهش مييابد .و باالخرهاين

عقايد و انتظارات در مورد قابليتهاي ديگران است.

روند ،افراد کمالگرا را به انتقاد از خود و سرزنش خود

کمالگرايي ديگر مدار يک بعد بيان فردي است که

هدايت ميکند ،که نتيجهاين روند نيز عزت نفس پايين

شامل تمايل داشتن معيارهاي کمالگرايانه براي

ميباشد(گروث و آيسنک.)39 ،2559 ،

اشخاصي است که براي فرد اهميت بسياري دارند.

 )1تالش (پشتکار) سالم :انتخاب اهداف سالم و داشتن
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 )3کمالگرايي القا شده اجتماعي :اين بعد ،از بيان فردي

تالش و پشتکار با فرآيند خود تخريبگر کمالگرايي

ديگران ساخته شده است .عقيدهاي است که ديگران

کامال تفاوت دارد .تالش سالم (سازنده) ،منجر به

انتظار اغراقآميز و غير واقعي را بر شخص اعمال

انتخاب اهداف ،برپايه خواستههاي شخصي و آرزوها و

ميکند اگر چه برآوردن آنها مشکل است ،ولي شخص

نه براساس پاسخگويي به انتظارات خارجي ،ميگردد.

بايد به اين استانداردها قائل آيند تا مورد پذيرش

اهداف اين افراد ،هميشه تنها يک قدم از آنچه همزمان

ديگران قرار گيرد( .بشارت .)215 ،

به پايان بردهاند ،فراتر است .به عبارتي اهداف آنها،
واقعي ،خود جوش (دروني) و ذاتا قابل حصول است.

عوامل موثر بر کمالگرايي
 )1وراثت و عوامل زيست شيميايي :شواهد واضح و
مستقيميدر مورد اينکه کمالگرايي علت ژنتيکي و
زيست شيميايي دارد ،وجود ندارد (واالن.)19 ،2513 ،
 )2يادگيري :اگر شما کمالگرا هستيد ،احتماالً در کودکي
يادگرفتهايد ،که ديگران با توجه به کارايي شما در انجام
کارها به شما بها ميدهند ،درنتيجه احتماالً شما
يادگرفتهايد درصورتي به خود بها دهيد که مورد قبول
ديگران واقع شويد .اين امر ميتواند شما را نسبت به
نقطه نظرها و انتقادات ديگران ،آسيب پذير و به شدت
حساس سازد .تالش براي حمايت از خودتان و رهايي
از اين گونه انتقادات ،سبب ميگردد کامل بودن را تنها
راه دفاع از خود بدانيد .اگر چنين باشد در آن صورت
شما بجاي حرکت در مسير موفقيت سعي در کامل
بودن داريد .کمالگرايي به افکار و رفتارهاي خود
تخريب گرانهاي اشاره ميکند که هدف آنها نيل به
اهداف به شدت افراطي و غير واقع گرايانه
است(فريدمن و بوث.)03 ،2511 ،
 )3دور معيوب (سيکل معيوب) در روند کمالگرايي:
نگرش کمالگرايانه ،يک دور معيوب را بوجود ميآورد.
افراد کمالگرا ،نخست مجموعهاي از اهداف غير قابل
دسترس را رديف ميکنند .در گام بعدي در رسيدن
بهاين اهداف شکست ميخورند ،زيرا دسترسي به آن

افراد کوشاي سالم از انجام کار در دست اجرا بيشتر از
تفکر در مورد نتيجه پاياني آن لذت ميبرند .وقتي اين
افراد يا تجاربي چون نارضايتي يا شکست مواجه
ميشوند ،واکنشهاي آنها عموما به موقعيت ويژه موجود
محدود ميشود و اين موضوع را به احساس ارزشمندي
خويش تعميم نميدهند (رايس و دلو.)2512 ،
 )5والدين قدرت طلب :آدم هايي كه بيش از حد كمال گرا
هستند ،در كودكي والديني داشتهاند قدرت طلب؛ پدر و
مادري كه توي كله بچه شان فرو كردهاند« ،هميشه ما
درست ميگوييم ،هميشه حق با ماست و هميشه ما
درست رفتار ميكنيم» .اين والدين نه چندان محترم،
تفاوت توانايي هاي خودشان و بچههاي نازنينشان را
درك نمي كنند ،به همين خاطر سعي ميكنند با تنبيه،
كودكانشان را مجبور كنند ،به معيار هاي وااليشان دست
يابند؛ معيارهايي كه آن قدر غيرواقع بينانهاند كه در كمتر
موردي بچه اي ميتواند به آنها دست يابد .روان شناس
ها به اين شيوه تربيت فرزند« ،سبك والديني قدرت
طلبانه» ميگويند.
 )9والدين كمال گرا :از قديم و نديم گفتهاند «گندم از گندم
برويد ،كمال گرا هم از كمال گرا ».غير از والدين
ديكتاتور ،والدين كمال گرا هم بچههاي كمال گرا
تحويل جامعه ميدهند .والديني كه خودشان كمال گرا
هستند ،نه تنها موفقيتهاي كودكانشان را كوچك
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ميشمارند ،بلكه حتي موفقيتهاي خودشان را هم قبول

سازماني است .اين اهداف معموالً در قالب مناسبت

ندارند .آنها يك شخصيت وسواسي و بيش از حد منظم

(درجهي انطباق بروندادها با نيازهاي مشتريان) ،در

دارند و كودكان اين افراد به همين خاطر ،هيچ وقت

دسترس بودن (جنبههايي نظير فراواني ،ارائه در ميان

احساس خوبي نسبت به موفقيتهايشان ندارند و در
نتيجه احساس خوبي نسبت به خودشان هم ندارند
چون هيچ وقت نتوانستهاند والدينشان را خشنود كنند
(دنولت.)10 ،2515 ،
 )0باورهاي فردي :بعضي باورهاي افراد كه موجب كمال
گرايي ميشوند عبارتند از:
 )9نياز به تاييد؛ انتظارات بيش از حد از خود؛ مستعد
سرزنش بودن (احساس گناه)؛ نگراني بيش از اندازه؛
پرهيز از برخورد با مشكالت؛ ترس از بازنده بودن؛
روي بايدها؛ باور غلط (هاسل.)15 ،2559 ،

(درجهي تحقق استانداردهاي مورد نياز) تبيين ميشوند
(دالري و ورسينگتون.)1999 ،

سنجش عملکرد کارکنان
سنجش عملکرد عنواني است که بيشتر مورد بحث
قرار ميگيرد ،اما کمتر تعريف ميشود (نيلي و
همکاران .)1999 ،ارزيابي عملکرد ،اندازه گيري
دادههايي است که نشان دهنده پيشرفت به سوي نتايج
مورد نظر است .اين نتايج بايد از انجام فعاليتهاي
خاصي به دست آيند .همچنين اندازه گيري عملکرد

تفاوتهاي افراد در کمالگرايي
افراد بر حسب فرهنگ ،جنسيت و سن و
تحصيالت از نظر کمالگرايي متفاوت هستند .بهاين
صورت که کمالگرايي بيشتر در افرادي با فرهنگ
غربي بيشتر ديده ميشود و همچنين مطالعاتي نشان
داده است که مردان ،کمالگرا تر هستند .و همچنين
افرادي که داراي تحصيالت باالتر هستند ،تمايالت
کمالگرايانه در آنها بيشتر ديده ميشود و شايد اين
رابطه بهاين صورت باشد که کمالگرايان بيشتر در پي
تحصيالت باالتر ميروند( .احمد پور.)2559 ،

عملكرد شغلي کارکنان
معروفترين تعريف عملکرد توسط نيلي و همکاران
( )2552ارائه شده است« :فرايند تبيين کيفيت اثربخشي
و کارايي اقدامات گذشته» .مطابق اين تعريف ،عملکرد
به دو جزء تقسيم ميشود )1 :کارايي که توصيف کننده
چگونگي استفاده سازمان از منابع در توليد ،خدمات يا
محصوالت است ،يعني رابطه بين ترکيب واقعي و
مطلوب دروندادها براي توليد بروندادهاي معين؛ و )2
اثربخشي که توصيف کنندهي درجهي نيل به اهداف

روشي براي ارزيابي اين فعاليتها را نيز ،فراهم ميآورد
(رفيع زاده.)21 ،1399 ،
سيستم هاي سنجش عملکرد به عنوان ابزاري
براي پايش و اعمال نظارت طراحي شدهاند .به زعم
ناني و همکاران ( )1995سنجش عملکرد عبارت است
از فرايند حصول اطمينان از اينکهيک سازمان
راهبردهايي را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر
ميشود .اگر چهاندازه گيري عملکرد در بخش دولتي
نسبتاً جديد است ،اما تحقيقات قابل توجهي در
خصوص عملکرد از اواخر دههي  1905در قالب
واژگاني چون اندازه گيري عملکرد ،شاخصهاي
عملکرد ،ارزيابي عملکرد ،و تامين کيفيت توليد شده
است (هالووي ،رز ،لوتون.)29 ،1999 ،
سينک ( )1991سنجش عملکرد را يک وظيفهي
پيچيده ،مشکل ،چالش برانگيز ،و مهم ميداند
(آماتونگاو بالدري.)50 ،2552 ،
به هر حال ،بايد در نظر داشت که سنجش
عملکرد عبارت است از عمل اندازه گيري عملکرد در
صورتي که مديريت عملکرد با استفاده از برون داد
سنجش عملکرد در پي مديريت کردن آن است (رادنور
و مک گوير.)59 ،2551 ،
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ترس از اشتباه كردن؛ ترس از نارضايتي؛ تاكيد بسيار بر

گروههاي الويت دار ،و و فاصلهي فيزيکي) ،و کيفيت

 / 151فرهاد نژاد ايراني

رويکردهاي سنجش عملکرد

انعطافپذيري؛ برنامهريزي و هدفگذاري؛ اجماع در

در سنجش عملکرد دو رويکرد عمده وجود دارد:

هدف؛ نهادينه کردن اهداف سازماني؛ سازگاري نقش و

عيني و ذهني و هر دو رويکرد داراي محاسن و معايب

هنجار؛ مهارتهاي ارتباطي مديريتي؛ مهارتهاي انجام

خاص خود هستند (آلن و همکاران.)15 ،2559 ،

وظيفه مديريتي؛ مديريت اطالعات و ارتباطات؛

مقياسهاي عيني بيشتر واقعي هستند ،اما از نظر قلمرو

آمادگي؛ بهرهبرداري از محيط؛ ارزيابي به وسيله

پوششي محدود به دادههاي مالي هستند و ديگر ابعاد

پديدههاي خارجي؛ ثبات؛ ارزش منابع انساني؛

سازماني را تبيين نميکنند .از طرف ديگر ،مقياس هاي

مشارکت و نفوذ مشترک؛ تأکيد بر آموزش و توسعه؛

ذهني کمتر واقع گرا هستند ،اما توصيف غني از

تأکيد بر موفقيت (نظري.)09 ،1399 ،

اثربخشي سازمان ارائه ميکنند.
اين مقياس ها اجازه ميدهند دامنهي وسيعي از

رويکردهاي اثربخشي سازماني

مهندسي مديريت نوين /سال پنجم /شماره سوم و چهارم /پاييز و زمستان 1395

سازمانها در صنايع مختلف مورد مقايسه قرار گيرند.

به طور سنتي ،اثربخشي سازماني بر مبناي «مدل

بنابراين ،قابليت تعميم يافتهها بر مبناي مقياس هاي

هدف ،يا رويکرد نيل به هدف» مورد توجه قرار

ذهني بيشتر است .همچنين مقياس هاي ذهني عناصر

ميگيرد .بر اين اساس اثربخشي سازماني با توجه به

تحليل مبتني بر ادراک را نيز پوشش ميدهند که در

نيل به اهداف سازمان تعريف ميشود .اثربخشي واقعي

پژوهشهاي علوم اجتماعي جايگاه ويژهاي پيدا کرده

هر سازمان معين به وسيله ميزان توفيق آن در تحقق

است .اين پرسش که کدام يک از اين رويکردها بايد

بخشيدن به هدف هايش مشخص ميشود .البته وقتي

در سنجش عملکرد مدنظر قرار گيرد به جهت گيري

سازمان هدفي دارد که محدود و معين است ،به نحوي

سازماني و نوع نگرش مديران بستگي دارد.

کنترل شدني است و بر روي آن اجماع عمومي وجود
دارد ،در اين صورت اثربخشي آن نسبتا آسان است.

اثربخشي سازماني

دشواري سنجش اثربخشي زماني آغاز ميشود که

صاحبنظران ،اثربخشي سازماني را به درجه و ميزان

محصول يا توليدات سازمان مادي نباشد و در عمل،

حصول به هدف تعريف كردهاند (توفيقي.)59 ،1395 ،

فراسوي مفروضات رويکرد نيل به هدف ،مسائل

به عبارتي ديگر ،اثربخشي سازماني بيانگر توانايي

سازمان توليد شود .رويکرد بعدي عبارت از «رويکرد

بهره وري از محيط براي كسب منابع كمياب و ارزشمند

سيستمي يا مدل منبع سيستم» است .اين رويکرد مبتني

جهت تداوم كاركرد سازمان كه منوط به موفقيت در سه

بر نظريه سيستم هاي شکل گرفتهاست .برمبناي

زمينة تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقاي سازمان؛ اِعمال

مفروضات اين رويکرد سازمان از اجزاي به هم پيوسته

كنترل جهت حفظ سازمان ميباشد (تنهايي،1399 ،

تشکيل شده است که با يکديگر کل واحدي را ايجاد

.)09

ميکنند و تضعيف عملکرد يک جزء بر عملکرد کل
سيستم اثر ميگذارد .از اين رو اثربخشي مستلزم براي

معيارها اثربخشي سازماني

بهره برداري از مزيتهاي محيطي واستفاده از موقعيت

معيارها اثربخشي سازماني عبارتند از:

خود براي کسب منابع کمياب و با ارزش تعريف

اثربخشي کلي؛ بهرهوري؛ کارآيي؛ سود؛ کيفيت؛

ميشود .هرچند رويکرد سيستمي پيوستگي و وابستگي

حوادث؛ رشد؛ ميزان غيبت در کار؛ جابهجايي در کار؛

متقابل فعاليت سازمان را افزايش ميدهد وبا سنجش

رضايتمندي شغلي؛ انگيزش؛ روحيه؛ کنترل؛ انسجام؛

منابع و امکانات از قابليت کاربردي بيشتري برخوردار

تأثير کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي بهبود عملکرد شغلي کارکنان101 /...

برخود اثربخشي بر منابع و امکانات مورد نياز تاکيد

استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد ،از نظر خبرگان و

ميکند .رويکرد جديد در اثربخشي عبارت از «رويکرد

اساتيد محترم نيز استفاده شد .براي برآورد اعتبار

مولفهها و ذي نفعان استراتژيک» است بر بنيان نظريه

پرسشنامه ها از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گريد.

سيستمي اين رويکرد ميکوشد تا همه عامل هاي

براين اساس پايايي پرسشنامه کمال گرايي(،)5/955

کليدي مهم و اثربخش در بقاء بالندگي سازماني را

عملکرد کارکنان( ،)5/952اثربخشي سازماني(،)5/932

شناسايي کند .از اين رو ،انتظار ميرود سازمان بتواند

به دست آمد چون باالتر از  5/0است پس پايايي

عوامل استراتژيک موثر خود را شناسايي کرده و درک

پرسشنامه مورد تائيد واقع شد .سپس داده هاي جمع

جامعي از ابعاد متنوع آنها داشته باشد .در اين راه

آوري شده با استفاده از فنون آماري تحليل عامل

ميتواند از رويکرد چهارمي نسبت به اثربخشي سود

تاييدي و معادالت ساختاري و با نرم افزار

Smart PLS

ببرد که از آن به نام «رويکرد ارزشهاي رقابتي» ياد

در راستاي تببين اجزاي مدل و روابط بين آنها تجزيه و

ميشود .ارزشهاي رقابتي ميتواند در دو جهت و يا

تحليل شده اند.

دو شاخگي متناقض نما شامل انعطاف پذيري سازمان
براي گرايش به نوع آوري و انطباق با تغير و تحول
سازماني در مقابل نتايج نهايي سازمان شکل گيرد
(عباس پور.)15 ،1390 ،

يافته هاي پژوهش
در روش مدل سازي معادالت ساختاري ابتدا الزم
است تا روايي سازه مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص
گردد سوالهاي انتخاب شده براي اندازه گيري سازه

روش شناسي پژوهش

هاي مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند.

اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر

براي اين منظور از تحليل عاملي تاييدي( )CFAاستفاده

روش گردآوري دادهها از نوع توصيفي – پيمايشي

ميشود .شکل ( )2مدل اصالح شده و بار عاملي باقي

است .جامعه آماري پژوهش حاضر را کارکنان سازمان

سواالت را پس از فرايند حذف سواالت با بار عاملي

جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي تشکيل ميدهد.

پايين نشان ميدهد .در Smart PLSبه منظور ارزيابي

براي انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه

مدل اندازه گيري از شاخص هاي ميانگين واريانس

گيري تصادفي ساده و فرمول کوکران تعداد  223نفر

استخراج شده( ،)AVEپايايي ترکيبي( )CRنيز استفاده

انتخاب شدند.

ميشود .ميانگين واريانس توسعه يافته( ،)AVEبه

براي سنجش کمال گرايي از پرسشنامه استاندارد

منظور بررسي روايي همگرايي پژوهش به کار گرفته

هيل ( ،)2551که شامل  22سوال و سه بعد (نظم

ميشود .استاندارد باالي  5/5براي اين ميانگين

سازماندهي ،هدفمندي و تالش براي عالي بودن)

واريانس توسعه يافته مناسب ميباشد .در روش

استفاده شده است.

شناسي مدل معادالت ساختاري ضريب پايايي ترکيبي

براي سنجش عملکرد شغلي کارکنان از پرسشنامه

باالتر از  5/0براي هر سازه نشان از پايايي مناسب آن

استيفن اي كوندري ( )2555که شامل  12سوال،

دارد .مقدار ضرايب ذکر شده در جدول ()1آمده است

استفاده شده است .براي سنجش اثربخشي سازماني از

که نشان از اعتبار باالي مدل تحقيق دارد.

پرسشنامه پارسونز ( )2551که شامل  39سوال استفاده
شده است.
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است با وجود اين ،رويکرد فوق به جاي تاکيد فزاينده

براي اطمينان از روايي محتواي پرسشنامه ها ،ضمن
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جدول(: )1مقادير ( ،)AVEپايايي مرکب()CR
متغير

CR

AVE

کمال گرايي

5/915

5/915

عملکردکارکنان

5/992

5/092

اثربخشي سازماني

5/911

5/503

آزمون مدل هاي ساختاري
آزمون الگوي ساختاري به منظور تاييد و يا رد
فرضيه هاي پژوهش انجام ميشود .الگوي ساختاري
آزمون شده در شکل ( )2ارائه شده است .اعداد روي
مسيرها نشان دهنده ضرايب مسير هستند.

مهندسي مديريت نوين /سال پنجم /شماره سوم و چهارم /پاييز و زمستان 1395

شکل( :)2مقادير بار عاملي و ضرايب مسير مدل

شکل ( :)3مقادير

T-Value

تأثير کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي بهبود عملکرد شغلي کارکنان101 /...

است از مقادير T-Valueبراي هر مسير محاسبه شود.

کارکنان با حضور متغير ميانجي عملکرد کارکنان نيز

اين مقادير در شکل ( )3ارائه شده است .در شکل فوق

قادر به تبيين بيش از  51درصد از تغييرات اثربخشي

T-Value

سازماني است .در ادامه و با حضور متغير ميانجي

هستند .مقادير بزرگتر و مساوي  ،1/99به معناي وجود

عملکرد کارکنان در ارتباط بين کمال گرايي کارکنان با

ارتباط معنادار بين دو متغير ميباشد .بدين ترتيب

اثربخشي سازماني مقدار آماره سوبل تست برابر با

خالصه بررسي فرضيه هاي پژوهش در جدول ()2

 3.00است که در سطح اطمينان  99درصد معنادار

نشان داده شده است.

گزارش شد.

اعدا مشخص شده نشان دهنده مقادير

بررسي مطالعات تجربي گذشته در اين زمينه نشان
نتيجه گيري و پيشنهادات

داد که پژوهش کامالً مشابهي در دسترس نبوده و بر

نتيجه گيري از فرضيه اول :کمالگرايي کارکنان بر

اين اساس امکان مقايسه نتايج آزمون اين فرضيه به

اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي عملکرد

منظور بررسي همسويي يا عدم همسويي نتايج بدست

شغلي کارکنان در سازمان جهاد کشاورزي استان

آمده با تحقيقات قبلي وجود ندارد.

آذربايجانغربي تأثير دارد.
جدول( :)2آزمون فرضيه هاي پژوهش
فرضيه ها

مسير

مقادير

فرضيه 1

کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي

3/099

t

ضريب مسير

نتيجه

5/513

مورد تائيد

عملکرد شغلي کارکنان تأثير دارد.
فرضيه 2

کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني تأثير مستقيم دارد.

10/992

5/525

مورد تائيد

فرضيه 3

کمالگرايي کارکنان بر عملکرد شغلي کارکنان تأثير مستقيم دارد.

99/103

5/992

مورد تائيد

فرضيه 1

عملکرد شغلي کارکنان بر اثربخشي سازماني تأثير مستقيم دارد.

2/912

5/032

مورد تائيد
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به منظور بررسي معناداري ضرايب مسير ،الزم

بر اساس نتايج شاخص ضريب تعيين ،کمالگرايي
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با اين وجود کم نيستند تحقيقاتي که متغيرهاي

اين اساس امکان مقايسه نتايج آزمون اين فرضيه به

مورد مطالعه را به انحاء مختلف مورد پژوهش و آزمون

منظور بررسي همسويي يا عدم همسويي نتايج بدست

قرار داده باشند .داوري و همکاران ( ،)1391در

آمده با تحقيقات قبلي وجود ندارد .با اين وجود کم

پژوهشي با عنوان با عنوان رابطه بين کمالگرايي و

نيستند تحقيقاتي که متغيرهاي مورد مطالعه را به انحاء

خودکارآمدي با اهداف پيشرفت ،نتايج تحقيق نشان داد

مختلف مورد پژوهش و آزمون قرار داده باشند.

كه كمالگرايي مثبت بهصورت مثبت ،سهم معنيداري

ميتز ( )2550نيز با استفاده از اين رويكرد به اندازه-

در پيش بيني اهداف رويكرد – تبحري و رويكرد –

گيري اثربخشي اقدامات مديريتي در بنگاههاي

عملكردي داشت.بررسي جسيکا و رينولد ( )2513در

كارآفريني كوچك و متوسط در ايالت اهايو در غرب

مورد  995نفر نشان داد که افراد کمالگرايي که خوش-

آمريكا پرداخت و نتيجه گرفت كه ميزان اثربخشي اين

بين نبودند ،افسردگي بيشتر و عملکرد ضعيفتري

گونه اقدامها بستگي به استراتژيهاي انتخابي دارد.
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داشتند .مانزور ( )2511تأثير تحريک کارکنان بر

به نظر ميرسد علت تأثيرگذاري کمال گرايي بر

اثربخشي سازماني را در پاکستان مورد پژوهش قرار

اثربخشي سازماني و عملکرد در اين مهم نهفته باشد

داد .بر اساس يافته ها ،رابطۀ مثبتي بين تحريک و

که زماني که از فرد از تالش براي پيشرفت لذت

انگيزش کارکنان بر اثربخشي سازماني وجود دارد.

ميبرد و در چارچوب تواناييها و محدوديت ها از خود

نتايج اين بررسي نشان داد که کمالگرايي کارکنان

انتظار دار و کمال گرايي نرمال وجود دارد ،تحقق

ميتواند عامل مهمي براي اثربخشي سازماني باشد و

اهداف سازمان که همان اثربخشي ساماني است بهتر و

نيز به بهبود عملکرد کارکنان بيانجامد .در اين راستا

بيشتر انجام ميبايد .بر اين اساس ميتوان گفت :بر

بکارگيري افراد کمال گرا و نيز بستر سازي براي

اساس نتايج اين پژوهش افراد کمال گرا به واسطه دارا

تقويت کمالگرايي افراد در سازمان ميتواند تا مقدار

بودن اين خصيصه و ويژگي خود را متعهد به عملکرد

قابل توجهي از اثربخشي سازمان و بهبود عملکرد آنان

خوب و به تبع آن اثربخشي سازماني ميدانند.

را پيشبيني نمايد.
نتيجه گيري از فرضيه دوم :کمالگرايي کارکنان بر
اثربخشي سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان
آذربايجانغربي تأثير مستقيم دارد.

نتيجه گيري از فرضيه سوم :کمالگرايي کارکنان بر
عملکرد شغلي کارکنان در سازمان جهاد کشاورزي
استان آذربايجانغربي تأثير مستقيم دارد.
بر اساس نتايج ،مقدار ضريب تعيين عملکرد

بر اساس نتايج ،مقدار ضريب تعيين اثربخشي

کارکنان برابر با  5.991ميباشد که نشان ميدهد کمال

سازماني در حالت بدون حضور متغير ميانجي برابر با

گرايي کارکنان قادر به تبيين بيش از  99درصد از

 5.52ميباشد که نشان ميدهد کمال گرايي کارکنان

تغييرات اثربخشي سازماني است .نتايج بررسي ضرايب

قادر به تبيين بيش از  52درصد از تغييرات اثربخشي

مسير نشان داد که مقدار بدست آمده آماره برابر با

سازماني است .نتايج بررسي ضرايب مسير در حالت

 99.103است که در سطح اطمينان  99درصد معنادار

بدون حضور متغير ميانجي نشان داد که مقدار بدست

گزارش شد.

آمده آماره برابر با  10.992است که در سطح اطمينان
 99درصد معنادار گزارش شد.

نتايج آزمون اين فرضيه با تحقيقات برومباخ و

بررسي مطالعات تجربي گذشته در اين زمينه نشان

همکاران ( )2559و بامبورا و همکاران ( )2559همسو

داد که پژوهش کامالً مشابهي در دسترس نبوده و بر

نبود .يافتههاي تحقيق برومباخ و همکاران ()2559

تأثير کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي سازماني با مطالعه نقش ميانجي بهبود عملکرد شغلي کارکنان109 /...

نشان داد که رابطه معني داري ميان کمالگرايي و

برابر با  2.912است که در سطح اطمينان  95درصد

عملکرد وجود نداشت .اين يافته ميتواند به دليل

معنادار گزارش شد.

باورهاي مذهبي و پيوندهاي خويشاوندي ميان شرکت

نتايج اين بررسي با نتايج تحقيقات نصيري فرد و

کنندگان باشد که رفتارهاي کمالگرايانه را تحت تاثير

سعيدي ( )1392و دلگشايي و همکاران ( )1390همسو

قرار ميدهد .بامبورا و همکاران ( )2559نيز رابطه ميان

بود .آنها نيز هر کدام در پژوهشهاي جداگانهاي به

کمالگرايي و عملکرد را بررسي کردند و نتيجه گرفتند

تأثيرگذاري عملکرد بر اثربخشي سازماني اذعان

که بين کمالگرايي و عملکرد رابطهاي وجود ندارد.

داشتند .با توجه به اينکه در اهداف سازمان فلسفه

( )2555و نيز اس پيل و اپيگان ( )2555همسو بود.

تحقق اين اهداف نياز به تالش گروهي و مديريت

لينارز و ليستر در سال ( )2559در پژوهشي به بررسي

اثربخش است .در همين راستا اثربخشي سازماني به

رابطه عملکرد و کمالگرايي پرداختند .نتايج حاکي از

عنوان يکي از اهداف اساسي سازمان جهاد کشاورزي

آن است که عملکرد همبستگي قوي با نمرههاي

نيازمند تدابيري است که بر اساس نتايج اين فرضيه

کمالگرايي داشت .آليسون ( )2555رابطه ميان کمال-

بهبود عملکرد کارکنان يکي از اين تدابير محسوب مي-

گرايي مثبت و منفي را با عملکرد بررسي کرد .نتايج

شود .محدوديت منابع و تغييرات محيطي در

حاکي از آن بود که کمال گرايي مثبت ،رابطه مثبت

عرصههاي مختلف داخلي و خارجي اهميت اثربخشي

معني داري با عملکرد دارد .اس پيل و اپيگان در سال (-

سازماني را بيش از پيش مشخص مينمايد .بر اين

 )2555تاثير مولفههاي فردي کمالگرايي را بر عملکرد

اساس و با توجه به نتايج آزمون اين فرضيه ميتوان با

در کالس آمار بررسي کردند .نتايج تحقيق حاکي از آن

بهبود عملکرد کارکنان ،دستيابي به اولويتها و اهداف

است که يک رابطه مثبت و روشن بين استانداردهاي

چندگانه به گونهاي که کسب اهداف از نظر هزينه و

شخصي يک فرد و عملکرد وجود دارد.

زمان بهينه باشد و رضايت خاطر ذينفعهايي را که در

با توجه به اينکه کمال گرايي مثبت اشاره به
شناختها و رفتارهايي دارد که براي رسيدن به اهداف

جهت کسب اهداف تالش ميکنند را که تا مقدار قابل
توجهي پيش بيني نمود.

باال و به دست آوردن نتايج مثبت در تالشاند ،ميتوان
گفت :قابل پي بيني است که اينگونه رفتارها به بهبود
عملکرد منتهي شود.

پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق
با توجه به اينکه بر اساس نتايج فرضيه اول و دوم

نتيجه گيري از فرضيه چهارم :عملکرد شغلي

مشخص شد که کمالگرايي کارکنان بر اثربخشي

کارکنان بر اثربخشي سازماني در سازمان جهاد

سازماني و عملکرد کارکنان تأثير مستقيم دارد؛ لذا؛

کشاورزي استان آذربايجانغربي تأثير مستقيم دارد.

پيشنهادات زير ارائه ميشود:

بر اساس نتايج ،مقدار ضريب تأثير عملکرد

 -انگيزه کافي در کارکنان براي بهتر شدن ايجاد شود؛

کارکنان بر اثربخشي سازماني برابر با  5.032ميباشد

در اين راستا ،انتصابات درون سازماني ،ميتواند

که نشان ميدهد عملکرد کارکنان به ميزان بيش از

مفيد واقع شود.

 5.03بر اثربخشي سازماني تأثير دارد .نتايج بررسي
ضرايب مسير نشان داد که مقدار بدست آمده آماره

 ارائه پاداش بر اساس عملکرد نيز بايد به عنوان يکمکانيزم تشويق مورد استفاده قرار گيرد.
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 از واحدهاي مختلف خواسته شود تا به منظورهدفمندي برنامه عملياتي براي مقاطع مختلف ارائه
.دهند
 کارکنان منظم در فواصل زماني متناوب مورد تشويقو تقدير قرار گيرند تا بدين شيوه در ساير کارکنان
.نيز انگيزه الزم ايجاد شود
 با توجه به اينکه بر اساس نتايج فرضيه سوم مشخصشد که عملکرد کارکنان بر اثربخشي سازماني تأثير
:مستقيم دارد؛ لذا؛ پيشنهادات زير ارائه ميشود
 دستورالعمل استفادۀ بهينه از امکانات و منابع فيزيکي.در دسترس عموم قرار گيرد
 کارکنان به بکارگيري روش هاي جديد در انجام.کارها تشويق شوند
 در، در صورت وجود واحدها يا پستهاي موازي.راستاي حذف يا تغيير فعاليت آنها اقدام شود
 حضور منظم و به موقع در محل کار مورد تقدير و.تشويق قرار گيرد
 تالش شود زمان انتظار ارباب رجوع تا حد ممکن.کوتاه شود
. روحيه ي کار گروهي در سازمان تقويت شود مديران سازمان تالش کنند مشکالت شغلي کارکنان.رفع گردد
 روحيه ي انتقاد پذيري و قبول مسئوليت اشتباهاتدر کارکنان تقويت شود؛ اجتناب از سياستهاي
تنبيهي در براي کارکناني که به اشتباهات خود
. مثمر ثمر خواهد بود،معترف هستند
. تسهيم دانش بين کارکنان مورد تقدير قرار گيردفهرست منابع
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