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 ارتقای اثربخشی سازمانی در پرتو عوامل اقتضایی داخلی
  

  **سامان قادری1،*سروه بذرافکن
 

 چکیده

 در مستقر های شرکت در سازمانی اثربخشی بر داخلی اقتضایی عوامل اثرات هدف این پژوهش بررسی     
ها از پرسشنامه استفاده آوری داده باشد. در این پژوهش برای جمعسنندج می شهرستان صنعتی های شهرک

 های شرکت نفر از کارکنان 157جامعۀ آماری شامل است.  کاربردی و توصیفی پژوهش حاضرشده است. 
گیری تصادفی در دسترس بررسی  که به روش نمونه استسنندج  شهرستان یصنعت های شهرک در مستقر
های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون ها و سواالت پرسشنامه از روش. برای تحلیل آماری دادهشدند

بین عوامل اقتضایی داخلی و  ،ها استفاده شده است. بر اساس نتایج و آزمون رگرسیون جهت سنجش فرضیه
از میان ابعاد عوامل اقتضایی داخلی؛  ،همچنین ؛داری وجود دارد ن با اثربخشی سازمانی ارتباط معناابعاد آ

 قرار اول رتبه در و داشته سازمانی اثربخشی بر را تأثیر میزان بیشترین( 654/0) ضریب با داخلی هماهنگی
( 110/0) محصوالت بودن ای پیمانه بعد و دوم رتبه در( 279/0) ریبض با محصوالت تازگی بعد. است گرفته

 .است گرفته قرار آخر و سوم رتبه در
 

های  های مستقر در شهرک شرکت ؛اثربخشی سازمانی ؛عوامل اقتضایی داخلی ها: واژهکلید

 .سنندج صنعتی شهرستان
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 مقدمه .1

ست. ا دست آوردن آنهادر تالش برای به اهداف سازمانی حالت مطلوب اموری است که سازمان     
های آن با اهداف سازمانی برابر بوده  یک سازمان زمانی اثربخش است که نتایج قابل مشاهده فعالیت

 از یکی و ی سازمانی استها نظریه در موضوعی اصلی سازمانی، اثربخشی. [22] تر از آن باشد یا بیش
میزان  تغییر مدیریت با اثربخشی در شود. مفهوم می سازمانی محسوب ی ارزیابی عملکردها مالک

صحیح  از راه اعمال باشد. اثربخشی چیزی است که مدیر مدیر هدف ترینکار باید مهم موفقیت نتایج
 اشتراک وجه ،اثربخشی برای تالش. [16]دهد  میارائه  بازده کار صورتبه و آورد می دستبه مدیریت

 مدیریت، و سازمانی حوزه در شدهانجام هایبیشتر پژوهش کهطوریبه است؛ ها سازمان همه اصلی

 اثربخشی. [18،17،15،13،10،9،8] اند  پرداخته آن به غیرمستقیم و مستقیم و غیرآگاهانه یا آگاهانه
 راستای در های سازمانی تالش تمام که است مقصدی سازمان، هر هدف ترین مهم عنوانبه سازمانی

 .[1] گیرد می صورت آن به رسیدن

 نظریهبر اساس  .[24] دهند می تشکیل را موفقیت برای حیاتی منابع سازمان درونی های ویژگی     
 بهترین دیگر، عبارتبه ؛کرد اعمال موارد همه در وجود ندارد که بتوان روشی یا نظریه هیچ ،اقتضایی

بر مبنای این . [36،30،28،27،26] ندارد وجود سازمان یک مدیریت و رهبری طراحی، برای راه
هایی که سازمان با آن  نظریه، اثربخشی یک سازمان به میزان تناسب بین طراحی سازمان و زمینه

اقتضایی طراحی سازمان تابعی است از شرایط محیطی،  نظریهشود متکی است. بر مبنای  رو میروبه
های  های مربوط به مدل اند نظریه تالش کرده پژوهشگرانوری و اندازه سازمان. بسیاری از آ فن

هایی جهت  و روش کنندرا تا حد امکان روشن  نها آمیز آاقتضایی را بسط داده و زوایای پنهان و اسرار
بر مبنای رویکرد اقتضایی، ساختاری که برای  ،در واقع .[40] ها ارائه کنندتر آن تشریح هرچه روشن

 شود برای یک سازمان دیگر فاقد مطلوبیت باشد و حتی گفته میاست  یک سازمان مفید است، ممکن
ممکن است در آینده )به دلیل تغییر مقتضیات( خوب  کند، آنچه که در یک زمان خوب عمل می»

 .[19] «عمل نکند
 مطرح همواره سؤال این و است روشن همگان بر جوامع توسعۀ یندآفر در ها سازمان نقش امروزه     

 چنین به پاسخ. اند ناموفق برخی و موفق خود وظایف ایفای در ها سازمان برخی چرا که است
 ها سازمان اثربخشی با مرتبط عوامل زمینه در وسیع تحقیقات و مطالعات انجام مستلزم هایی سؤال
هایی در داخل و خارج از  رو پژوهش دلیل حائز اهمیت بودن موضوع پیشبه ،در این راستا .[2]است 
اما پژوهشی که بتواند تأثیر و  ؛اند صورت مجزا مورد مطالعه قرار دادهمتغیرهای این مطالعه را به ،کشور
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خورد. لذا با توجه به مواردی  به چشم نمی ،صورت همزمان بسنجدارتباط متغیرهای این پژوهش را به
اندازه عوامل تا چه پاسخ به این سوأل اصلی است که  در پیکه در باال مطرح شد این پژوهش 

شهرستان سنندج  یصنعت یها مستقر در شهرک یها در شرکت یسازمان یبر اثربخش یداخل ییاقتضا
بندی اجزای مقاله به این صورت انجام گرفته است گویی به این سوأل بخش برای پاسخ ؟مؤثر است

 پیشینۀ ،سپس ؛شود می داخلی و اثربخشی سازمانی تشریح اقتضایی عوامل نظری مبانی که ابتدا
 و پژوهش روش بیان به و ارائه پژوهش مفهومی الگوی آن اساس بر و شود می مطرح پژوهش تجربی
 شناسی روش قالب در متغیرها سنجش های شاخص همچنین و بررسی مورد نمونۀ و جامعه معرفی

 در و گیردصورت می شدهآوری جمع های داده تحلیل و بررسی آن از پس. شود می پرداخته پژوهش
 شد. خواهد ارائه هاپیشنهاد و بحث گیری، نتیجه نهایت

 
 پژوهشمبانی و چهارچوب نظری  .2

توان در همه  دهد که هیچ نظریه یا روش را نمی اقتضایی نشان می نظریه. عوامل اقتضایی داخلی

به دالیل ، رهبری و یا مدیریت برای یک سازمان یعبارت دیگر، هیچ راه و روشموارد استفاده کرد. به
 وکار وجود نداردمحیطی در کسبزیادی از جمله وضعیت موجود و وضعیت زیست

 مشخصات و خارجی محیطی متغیرهای به مشروط مدیریت های نظریه ؛ بنابراین،[36،30،28،27،26]
 داخلی احتمالی عوامل .[26،30] شوند می نامیده اقتضایی عوامل منابع هستند که و سازمان داخلی
 وابستگی کاری، اطمینان عدم محصوالت، کیفیت وری، و بهره انسانی و فنآورانه مالی، منابع شامل

 .[35] سازمانی است اندازه و کاری متقابل
طور همزمان، بر سازمان و ساختار آن تاثیر بر مبنای نظریه اقتضایی، تعداد کثیری از متغیرها به     
ین متغیرها و کارگیری روشی است که قادر باشد تمام ابهگذارند و هرگونه بررسی سازمان مستلزم  می

ک تفکر غالب در یکه  یینگرش اقتضا [.24] کندطور همزمان ارزیابی ها را بهتاثیرات احتمالی آن
 یوری ساختار سازمانو بهره ییو کارا ید دارد که اعتبار، اثربخشین نکته تأکیسازمان است، بر ا نظریه

 باید توجه .[43] دارد یط، اندازه، قدرت و کنترل بستگی، محآوریفن، راهبردشامل  ییبه عوامل اقتضا

 با است نده ممکنیآ در شود، می یتلق سازمان برای ییاقتضا مهم عامل کی امروز آنچه که داشت

 و است یاتیح امری ،متالطم امروز طیمح در ییاقتضا عوامل به شود. توجه نیگزیجا گریید عامل
 بتواند تا شود یطراح ن عواملیداشتن ا نظر در با دیبا ساختار، رو نیا زند. از می رقم را سازمان بقای

شاخص از مطالعۀ  20در این مطالعه  .[29] کند را فراهم سازمان های راهبرد و اهداف تحقق نهیزم
 است. شدهگیری عوامل اقتضایی داخلی اقتباس  ( جهت اندازه2014الو )
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 تحقق خود اهداف به سازمان یک که است ای درجه سازمانی اثربخشی. سازمانیاثربخشی 

 است پیچیده بسیار بلکه موضوعی نیست؛ منفرد و واحد مفهوم یک سازمانی اثربخشی. [5]بخشد  می
 که است روشی سازمانی . اثربخشی[31،3]است  متفاوتی انتظارات و ترجیحات بر مشتمل که

 مورد سازمانی، راهبردهای طریق از را هایشان آمیز مأموریتموفقیت تحقق چگونگی ها، سازمان
 ای درجه یا میزان قالب در معموال سازمانی اثربخشی تر،ساده عبارتبه.[41]دهند  می قرار ارزیابی

 .[32] آورد می دستبه را اهدافش سازمان یک در آن، که است

. است نظر مورد آوردهایدست با سازمان آوردهایدست خوانی هم میزان سازمانی اثربخشی     
 زمانی و است آوردهادست بر تأکید و تمرکز که ای گونه به درست کارهای دادن انجام یعنی اثربخشی

 [.21،3] برسد خود اهداف به سازمان که آید می دستبه
 توجه با بلندمدت و مدتکوتاه میزان کسب اهداف عنوانبه را سازمان ( اثربخشی1385) 1رابینز     

 سازمان، یک در طورکلی،به ؛کند می سازمانی تعریف زندگی مرحله و ارزیابی ها،نفعانتظارات ذی به
 گیری اندازه و سنجش برای متعددی های روش ها و شاخص و نیست ساده چندان اثربخشی محاسبۀ
 خواهد بهبود را کار زمان اثربخشی شایستگی، و توسعۀ صالحیت .[5] است شده ارائه سازمان عملکرد

 در .[33] داد خواهد ارتقاء را سازمانی اثربخشی دیگر های کار، شاخص زمان اثربخشی افزایش و داد
 و در سازمان اثربخشی و کارایی در که است کارکنان مولد ترغیب، و شادکامی درونی، رضایت واقع

 .[38،22] است مؤثر وری بهره حد باالترین به هدایت
 است اثربخش سازمانی .[29] کند می ایفا سازمانی در توسعۀ را مهمی نقش سازمانی، اثربخشی     
 یادگیری ساختاربندی و مداریارزش تولید، مداری،مشتری پذیری،ها، انعطافابهام مدیریت به قادر که

 مدل اساس شاخص بر 28. [46] بشناسد را کارکنان باالی و توانمندسازی شغلی اصلی حیطۀ و باشد
جهت سنجش اثربخشی سازمانی مورد استفاده  2پارسونز اجتماعی نظام ضروری چهارگانه کارکردهای

 قرار گرفته است.
  

عوامل اقتضایی موثر »( با عنوان 1392نتایج پژوهش حیدرپور، لشکری و صمدی ) پژوهش.پیشینه 
، فنآورانه  های  دهد که بین مهارت نشان می «اطالعاتی حسابداری  های  بر طراحی موفق سیستم

  های  راهبردمدیریتی، شرایط محیطی و   های  کارکردی، مهارت  های  اطالعاتی، مهارت  های  مهارت
 داری وجود دارد.  ابداری رابطه معنااطالعاتی حس  های  تفکیک نوآوری و طراحی موفق سیستم
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بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با »پژوهشی با عنوان ( 1391القلم )، نوروزی و سریع رحیمی     
 است که بیانگر آن پژوهش  نتایجانجام دادند.  «اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

  .دارد شرقی رابطه آذربایجان استان گاز شرکت سازمانی اثربخشی با مدیران چندگانه هوش
ر یتاث و استراتژی و فرهنگ»( در پژوهشی با عنوان 1389حسینی )سید نقوی، نریمانی و غالم      
 کامالً در ت دانشیریمد نتیجه گرفتند که« دانش تیریمد بر ینگاه با: یسازمان یبر اثربخش آن

نقش  یسازمان یاثربخش راهبرد و نیب رابطه در نسبتاً و یسازمان یاثربخش و فرهنگ نیرابطه ب
 کند.  می بازی یانجیم

 تأثیر ساختار کارآفرینانه»عنوان  خود با( در پژوهشی 1391چیان، احسانی و سیفی سالدهی ) کوزه     

میانگین استنباط کردند « ایران اسالمی بدنی جمهوری تربیت سازمان در اثربخشی سازمانی بر
 متوسطحد  از داری شکل معنا به سازمانی اثربخشی و آن های تمامی مؤلفه و کارآفرینانه ساختار

 ساختار بین نیست و یکسان دیدگاه کارشناسان از کارآفرینانه ساختار های است. اهمیت مؤلفه تر پایین

 وجود دارد. ساختار دار معنا ای سازمانی رابطه اثربخشی با آن های مؤلفه تمامی کارآفرینانه و

 کارآفرینانه مؤلفۀ ساختار 6 میان از و مؤثر است سازمانی اثربخشی بر داری معنا شکل کارآفرینانه به

 تأیید مؤلفۀ دیگر یک داری تأثیر معنا و بوده سازمانی مؤثر اثربخشی بر داری معنا شکل به مؤلفه    5نیز 

 بدنی تربیت در سازمان ساختار کارآفرینانه پژوهش، طراحی این های یافته اساس است. بر نشده

 باشد. مؤثر این سازمان اثربخشی وضعیت بهبود در تواند می
بررسی رابطه بین خالقیت و »( پژوهشی با عنوان 1391محرابی، رهنما، درستی و عالیی )     

ن یب داد که نشان پژوهش  های  هیفرض آزمون نتایج ،تینها درانجام دادند. « اثربخشی سازمانی
 یدارارابطه معن لیاردب و یشرق جانیآذربا  های  استان پرورش و آموزش یو اثربخش کارکنان تیّخالق
 .دارد وجود

بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و اثربخشی »( با عنوان 1388)نتایج پژوهش مالحسینی      
وجود رابطه بین توانمندسازی کارکنان « دولتی شهرستان رفسنجان  های  سازمانی در ادارات و سازمان

 شهرستان رفسنجان را تایید کرد.دولتی   های  بخشی سازمانی در ادارات و سازمانو اثر
و  یرانمد یاخالق سازمان ینرابطه ب یبررس»که ( 1390در ادامه نتایج پژوهش کرم دخت )     

بین اخالق سازمانی و اثربخشی  است نشان داد «مدارس متوسطه شهرستان بابلسر یسازمان یاثربخش
 سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

بررسی رابطه بین سواد »( پژوهشی با عنوان 1391نژاد )و رجائیپور، منظری توکلی  نیک     
  های  انجام دادند. یافته« دولتی شهر کرمان  های  کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازماناطالعاتی 
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 وجود ای معنادار رابطه سازمانی، اثربخشی و کارکنان بین سواد اطالعاتی که دهد نشان می پژوهش

  دارد.
که  یدگاهی. دپردازد می« تئوری اقتضایی از دیدگاه کارکردی»( به بررسی 2003) 1هانچن      

 جادیا یسازمان اهداف مطلوب به یابیدست به کمک جهت تیریمد کنترل های ستمیس کند می فرض

 ،آوریفن، یط خارجیمح به ت مناسبیریمد حسابداری ستمیس کند که می انیب نیهمچن اند. وی شده
  .دارد یبستگ یمل فرهنگ و سازمان راهبرد سازمان، اندازه ،یسازمان ساختار

2چویکارت     
حسابداری  هایپژوهش برای عنوان چارچوبیبه را اقتضایی نظریه ( کاربرد1985) 

 کننده شرایطکشورها، منعکس ملی محیط تفاوت که کند می بیان . اوکندالمللی شناسایی می بین

 باشد. وی متغیرهای کشورها می در حسابداری اطالعات نوع نیازهای بر تاثیرگذار خارجی و داخلی

 متغیرهای اقتصادی، متغیرهای سیاسی آموزشی، شامل متغیرهای اقتضایی مدل یک را برای محیطی

 شمارد. بر می اجتماعی متغیرهای حقوقی، -
 و ییه اقتضاینظر نیب ارتباط   خود در یک مدل مفهومی  ( در پژوهش1998) 3شریف یج جوزف     

 بر موثر تیریمد یحسابدا ستمیس کی ن مدلیا اساس کرد. بر یبررس را تیریمد یحسابدار ستمیس

 وابسته یرقابت راهبرد یسازمان و یصنعت  های  ریمتغ ،آوریفن، یطیمح ابهام لیقب از ییعوامل اقتضا

4تیاسم یا ایجول و دیر یس نیگاو .است
اقتضائات بر توسعه سیستم حسابداری مدیریت ( اثر 2000) 

 ت را در نظریریمد یحسابدار ییاقتضا نظریه با مرتبط هیفرض چهار ها دادند. آن قرار مطالعه مورد را

 مدل نیا کهآن ضمن ؛کردند دییرا تا ییاقتضا نظریه از یهای  جنبه شدهمطرح هیفرض چهار .گرفتند

 .است شدهل یکوچک تعد  های  شرکت سطح در ینظر
به « بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی»(، در پژوهش خود با عنوان 2005) 5زهنگ     

 راهبرد سازمان نیز و فرهنگ و محیط های خواسته بین رابطه به توجه با کهاین نتیجه رسیده است؛ 

تواند شکل بگیرد. وی  تداوم( می و سازگاری، رسالتی، مشارکتی سازمانی )فرهنگ فرهنگ نوع چهار
 وجود دارد. رابطه معناداری اثربخشی و سازمانی فرهنگ بین که است ساخته مشخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Chenhall 
2 Schweikart 

3. Joseph G. Fisher 

4. Reid, Gavin C. Julia A. and Smith 
5. Zheng 
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که  یافت دست نتایج این به «سازمانی دانش رهبری» عنوان با پژوهشی در( 2009) 1الکشمن     
با  مثبت طوربه رهبران اطالعات و دانش ،عالوهدارد. به رابطه سازمانی اثربخشی با رهبری دانش

 .دارد رابطه رهبری ادراکات و سازمانی اثربخشی
اثربخشی  سازمانی، فرهنگ تحولی، رهبری»عنوان  با پژوهشی در( 2012) 2شیوا و دامودار     

رسیدند که  نتایج این به دادند انجام هند در که« های غیردولتی  سازمان در ها  برنامه نتایج و سازمانی
را در  سازمانی اثربخشی سازمانی، فرهنگ و آورد می وجودبه را سازمانی فرهنگ تحولی، رهبری
اثربخشی سازمانی  بر مستقیم طوربه تحولی رهبری، دهد. در واقع افزایش می غیردولتی  های  سازمان

( 2011) 3مانزور .بخشد می بهبود را  ها برنامه شدهتضمین نتایج سازمانی، عالوه اثربخشیندارد. به تأثیر
 ، ها یافتهبر اساس داد.  قرار پژوهشپاکستان مورد  دررا  سازمانی اثربخشی بر تحریک کارکنان تأثیر

 .دارد وجود اثربخشی سازمانی بر کارکنان انگیزش و تحریک بین مثبتی رابطۀ
این به  «سازمانی اثربخشی و محیط توانمندسازی» عنوان با پژوهشی ( در2011) 4شارما و کار     

 .2؛ هستند تر اثربخش خصوصی بخش به نسبت دولتی های بخش کارکنان .1که:  دست یافتند نتایج
بر  بخش دولتی در ولی ؛شود می تأکید سازمانی اثربخشی انسانی روابط مدل بر خصوصی بخش در

 دارد وجود رابطه سازمانی اثربخشی و ساختاری توانمندسازی بین .3 ؛شود می تأکید منطقی هدف مدل
 اثربخشی و روانی توانمندسازی بین .4 و است خصوصی بخش از دولتی باالتر بخش در رابطه این و

 بین معناداری رابطۀ که داد نشان ( 2009) 5نتایج پژوهش ایدین و سیالن .دارد وجود رابطه سازمانی
 دارد. وجود سازمانی یادگیری و ظرفیت سازمانی اثربخشی

میان شماری از عواملی  نظریاست مبنی بر روابط   یک الگوی مفهومی چارچوب نظری پژوهش،     
ای،  ای است منطقه چهارچوب شبکه اند. این له پژوهش با اهمیت تشخیص داده شدهئکه در مورد مس

یند مصاحبه، مشاهده آتوصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فر
های مناسب، باید شبکه روابط میان  اند. پس از شناسایی متغیر پژوهش شناسایی شده  و بررسی پیشینه

 کرد.ها را مطرح های مرتبط با آن تا بتوان فرضیه ها تدوین شود متغیر
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  پژوهششناسی  روش .3

 های شرکت در سازمانی اثربخشی بر داخلی اقتضایی عوامل اندازه چه تا پژوهش. اصلی سوال
 است؟ موثر سنندج شهرستان صنعتی های شهرک در مستقر

 
 پژوهش فرعی سواالت

 است؟ موثر سازمانی اثربخشی بر داخلی هماهنگی اندازه چه تاـ 
 است؟ موثر سازمانی اثربخشی بر محصوالت تازگی اندازه چه تاـ 
 است؟ موثر سازمانی اثربخشی بر محصوالت بودن ای پیمانه اندازه چه تاـ 
 

بین عوامل   رابطه شده برای پژوهش،های در نظرگرفته به اهداف و سوال توجهبا  .پژوهشمدل مفهومی 
 نشان داده شده است. 1اقتضایی داخلی و اثربخشی سازمانی در شکل 

 

 پژوهش مفهومی مدل .1شکل 

 
 :شوند می مطرح زیر صورتبه پژوهش های فرضیه اساس این بر
 

 صنعتی های شهرک در مستقر های شرکت در سازمانی اثربخشی بر داخلی اقتضایی عوامل .اصلی فرضیه
 .است موثر سنندج شهرستان



 199                                                                                  یداخل ییدر پرتو عوامل اقتضا یسازمان یاثربخش یارتقا

 فرعی های فرضیه

 ؛است موثر سازمانی اثربخشی بر داخلی هماهنگیـ 
 ؛است موثر سازمانی اثربخشی بر محصوالت تازگیـ 
 .است موثر سازمانی اثربخشی بر محصوالت بودن ای پیمانهـ 

 مدیران ،جامعۀ آماری. ها، توصیفی و از نوع پیمایشی استداده آوریجمعبر اساس نحوة روش پژوهش      
موضوع که تعداد  اینهستند. توجه به  سنندج شهرستان صنعتی های شهرک در مستقر های شرکت

این افراد محدود است، پژوهشگران را ناچار به استفاده از فرمول کوکران برای جامعۀ محدود، جهت 
درصد استفاده  5و سطح معناداری  (P=0/5)در این رابطه، از حداکثر برآورد احتیاطی گیری کرد.  نمونه

 به عمل آمد.
دست آوردن نتایج مطلوب که برای به شدندعنوان نمونه انتخاب نفر به 159تعداد  ،بر این اساس     
. تعداد شدپرسشنامه توزیع  183ها افزوده شد که بر این اساس، تعداد  درصد به تعداد پرسشنامه 15

درصدی مدیران  95عدد بود که نشان از همکاری بیش از  157های برگشتیِ قابل استفاده  پرسشنامه
 بعد سه که داخلی اقتضایی املها دارد. پرسشنامۀ سنجش عو حاضر در فرآیندِ تکمیلِ پرسشنامه

 این مستقل متغیر شود، می شامل را داخلی هماهنگی و محصوالت تازگی محصوالت؛ بودن ای پیمانه
 یعنی وابسته متغیر سنجش برای ،سوال سنجیده شده است. همچنین 20است که با  پژوهش

 است. شده استفاده سوالی 28 پرسشنامه از سازمانی اثربخشی
 های کامال اند که شامل گزینه ای لیکرت سنجش شده با استفاده از طیف پنج طبقه ها تمام پرسش     

 پژوهش این ( است. درموافق کامال و موافق متوسط، مخالف، مخالف، )کامال موافق کامال مخالف تا
 7/0 باید آلفا تجربی قاعده طبق. است شده استفاده کرونباخ آلفای روش ها، از پایایی پرسشنامه تعیین منظوربه
نشان  2 و 1 سازه در جداول دو برای هر نتایج آلفا. آورد شماربه پایایی دارای را مقیاس بتوان تا باشد بیشتر یا و

که است. با توجه به این ها داده آوری جمع ابزار بودن مطلوب گویای و بوده 7/0 از داده شده است که بیشتر
 باشند.  لذا دارای روایی می ؛هستندهای مورد استفاده استاندارد  پرسشنامه
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 عوامل اقتضایی داخلیمیزان آلفای کرونباخ پرسشنامه  .1 جدول

 ضریب کل میزان آلفای کرونباخ تعداد سئواالت عنوان متغیر ردیف

 726/0 5 ای بودن محصوالت پیمانه 1

 787/0 8 تازگی محصوالت 2 884/0

 759/0 7 هماهنگی داخلی 3

 
است که  70/0در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد و ضریب کل باالتر از  ،1بر اساس جدول      

 نشانه پایایی باالی پرسشنامه است.
 

 اثربخشی سازمانیمیزان آلفای کرونباخ پرسشنامه  .2 جدول

 
 
 

است که نشانه پایایی  7/0باالتر از اثربخشی سازمانی در این پرسشنامه مقدار آلفا برای ، 2مطابق جدول      
 باالی پرسشنامه است.

 اثربخشی بر موثر داخلی اقتضایی عوامل بررسیبه حاضر، پژوهش آنجاکه از موضوعی، قلمرو لحاظ به     
 در بنابراین ؛است پرداخته سنندج شهرستان صنعتی شهرک مستقر در های میان مدیران شرکت در سازمانی

 شهرک های مدیران شرکت میان در پژوهش این .دارد قرار دولتی مدیرت و راهبردی مدیریت علوم  حیطه
 صنعتی های شهرک در مستقر های شرکت آن مکانی قلمرو لذا ؛است شده انجام سنندج شهرستان صنعتی

 منظوربه .است شده انجام 1394 سال اول  ماهه 6 در پژوهش حاضراست و همچنین  سنندج شهرستان
 بخش در و معیار انحراف و میانگین محاسبه چون توصیفی آمار های روش از آماری، های داده تحلیل و بررسی

 مورد افزار   نرم. شد استفاده رگرسیونی تحلیل و پژوهش متغیرهای بین همبستگی  روش از استنباطی آمار
 .باشد می 1اس پی اس 20 نسخه ها، داده تحلیل برای استفاده

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. SPSS20 

 میزان آلفای کرونباخ تعداد سواالت مفهوم

 919/0 28 اثربخشی سازمانی
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 ها.تحلیل یافته4

 توصیفی نتایج

 
 شناختیجمعیت هایدادهو تحلیل  بررسی. نتایج 3جدول 

 
 فراوانی شناختیهای جمعیت شاخص

 جنسیت

 117 %(52/74) مرد

 40 %(48/25) زن

 157 کل

 سن

 15 %(554/9) سال 25زیر 

 70%( 59/44) سال 35تا  25

 39 %(84/24) سال 45تا  36

 24%( 29/15) سال 55تا  46

 9 %(732/5) سال 55باالی 

 157 کل

 تحصیالت

 57%( 31/36) دیپلم

 28%( 83/17) کاردانی

 47%( 94/29) کارشناسی

 19%( 10/12) کارشناسی ارشد

 6%( 822/3) دکتری

 157 کل

 سابقۀ کار

 43%( 39/27) سال 5کمتر از 

 40%( 48/25) سال 10تا  5از 

 34%( 66/21) سال 15تا  11از 

 22%( 01/14) سال 20تا  16از 

 18%( 46/11) سال 20باالتر از 

 157 کل

 
 بودن ای پیمانه های شاخص میان الت پرسشنامه ازاسو توصیف آماریو تحلیل  بررسیدر      

 در مجدد طراحی به نیاز بدون محصوالت کلیدی اجزای در تغییرات اندازه چه تا» شاخص محصوالت
 اجزای اندازه چه تا» شاخص و است داده اختصاص خود به را امتیاز باالترین «باشد؟می محصوالت

 میان از. دارد را امتیاز ترین پایین «؟شود می استفاده مجدداً مختلف محصوالت در محصول
 به نسبت بازار به محصول معرفی در اندازه چه تا» شاخص داخلی هماهنگی به مربوط های شاخص
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 دانش از جدید بازارهای به نسبت اندازه چه تا» شاخص و امتیاز باالترین ،«هستید؟ قدم پیش رقبا
 به مربوط های شاخص میان از .است داده اختصاص خود به را امتیاز کمترین «هستید؟ برخوردار فنی

 باالترین ،«دارد؟ وجود فروش و تولید بین تعاملی سیستم اندازه چه تا» شاخص محصوالت تازگی
 خود به را امتیاز کمترین «دارد؟ وجود هماهنگی محصول اندازیراه در اندازه چه تا» شاخص و امتیاز

 شدن همسو» شاخص سازمانی اثربخشی سنجش های شاخص میان از سرانجام .است داده اختصاص
 ارتقای» شاخص و است داده اختصاص خود به را امتیاز باالترین «سازمان اهداف با کارکنان اهداف
 .دارد را امتیاز ترین پایین «هافعالیت و عملکردها کیفی

 
 استنباطی نتایج

های آماری روشبرای استفاده از  .K- Sها با استفاده از آزمون بررسی فرض نرمال بودن داده
شده از توزیع نرمال برخوردار است یا غیرنرمال. چون آوری جمعهای ابتدا باید مشخص شود که داده

های  توان از آزمون ها می شده برای آزمون فرضیهآوریهای جمع درصورت نرمال بودن توزیع داده
در این  ،منظورهای ناپارامتریک. بدین و در صورت غیرنرمال بودن از آزمون کردپارامتریک استفاده 

اسمیرنوف در مورد هریک از متغیرهای مستقل و وابسته  –زمون کولموگروف آ بررسی نتایجمرحله به
 های پژوهشفرضیههای مناسب برای بررسی صحت و سقم  ، آزمونشود و بر اساس نتایجپرداخته می
 شود.انتخاب می

 
 . نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر مستقل4 جدول

 
ای بودن  پیمانه

 محصوالت

هماهنگی 

 داخلی

تازگی 

 محصوالت

عوامل اقتضایی 

 داخلی

اثربخشی 

 سازمانی

N 157157157157157

6459/3 میانگین 4277/3 0525/3 3754/3 5498/3 

55325/0 انحراف معیار 59465/0 58598/0 50062/0 53455/0 

Z 222/1 آماره 317/1 026/1 510/0 668/0 

101/0 داری سطح معنا 062/0 243/0 957/0 764/0 

 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 خطامقدار 

 نرمال است نرمال است نرمال است نرمال است نرمال است گیری نتیجه

 های پژوهش()منبع: داده
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تر از مقدار ها بزرگداری برای تمام مؤلفه چون مقدار سطح معنا با توجه به نتایج جداول فوق     
از ضریب  هاهدر نتیجه این متغیرها دارای توزیع نرمال بوده و جهت آزمودن فرضی ؛است 05/0خطای 

 شود.همبستگی پیرسون استفاده می
 

های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون طبق جدول  برای آزمون فرضیه .ها آزمون فرضیه
 شود. استفاده می 5
 

 ها . آزمون ضریب همبستگی برای بررسی فرضیه5جدول 

 
 اقتضایی عوامل

 داخلی

 بودن ای پیمانه

 محصوالت

 هماهنگی

 داخلی

 تازگی

 محصوالت

اثربخشی 
 سازمانی

 811/0 685/0 561/0 884/0 ضریب همبستگی

 000/0 000/0 000/0 000/0 داری سطح معنا

 157 تعداد نمونه

 

بنابراین  ؛باشد میها مثبت  دهد که ضریب همبستگی برای تمام رابطه نشان می 5نتایج جدول      
 بودن ای های پژوهش که وجود روابط مثبت میان متغیر مستقل و ابعاد آن )شامل: پیمانه فرضیه

محصوالت؛ هماهنگی داخلی و تازگی محصوالت( با متغیر وابسته )اثربخشی سازمانی( را نشان 
ن نقش ابعاد متغیر میان متغیرها، جهت بررسی میزا  پس از آزمون رابطه .شوند تأیید می ،دهند می

محصوالت بر متغیر وابسته،  تازگی و داخلی هماهنگی محصوالت؛ بودن ای مستقل یعنی پیمانه
گذارند؛ از آزمون رگرسیون چندگانه  صورت همزمان بر اثربخشی سازمانی تأثیر میها به که مؤلفهزمانی

 شود. استفاده می
 

 . خالصه مدل رگرسیون6جدول 

ضریب همبستگی 

 (R)چندگانه 

ضریب تعیین 

 (R2)چندگانه 

 تعیین ضریب

 شدهچندگانه تعدیل

  مقدار آماره

 واتسون -دوربین 

خطای معیار 

 تخمین

819/0 670/0 668/0 739/1 21497/0 

 

است، میان ابعاد متغیر  819/0که ضریب همبستگی چندگانه برابر  6با توجه به نتایج جدول      
Rمستقل با اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد.  مقدار 

% از تغییرات متغیر 67دهد که  نشان می 2
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محصوالت ناشی  تازگی و داخلی هماهنگی محصوالت؛ بودن ای های پیمانه وابسته از تأثیر مؤلفه
  شود. می
 

 . ضرایب رگرسیون7 جدول

 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معنا t آماره
B خطای معیار استاندارد Beta 

 000/0 317/3  315/0 771/0 مقدار ثابت

 000/0 217/3 625/0 039/0 52/1 محصوالت  بودن ای پیمانه

 000/0 319/2 417/0 047/0 46/2 هماهنگی داخلی

 000/0 768/5 635/0 025/0 37/2 تازگی محصوالت

 
میزان   دهندهباشد. ستون بتا در جدول مذکور نشان خروجی اصلی آزمون رگرسیون می، 7جدول      

 این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط t تأثیرگذاری ابعاد متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. آزمون
 این برای مقدار این که است شده داده نشان( داخلی اقتضایی عوامل ابعاد) مستقل متغیر برای جدول

 سازمانی اثربخشی میزان در %99متغیرها با اطمینان  این نتیجه در بوده، 01/0 از ترکوچک متغیرها
 . هستند مؤثر

 
 گیری و پیشنهاد .نتیجه5

. فرضیۀ اصلی پژوهش مبنی شوند می تأیید پژوهش هایهفرضی که داد نشانها  داده تحلیل نتایج     
 884/0 با برابر آن همبستگی و ضریب شدسازمانی تأیید  اثربخشی بر داخلی اقتضایی بر اثر عوامل

 دارای محصوالت تازگی و داخلی هماهنگی محصوالت؛ بودن ای پیمانه متغیرهای ،همچنین .باشدمی
 با داخلی هماهنگی بعد ها نشان داد که یافته. باشند می اثربخشی سازمانی بر مستقیمی و دار معنا تأثیر

. است گرفته قرار اول رتبه در و داشته سازمانی اثربخشی بر را تأثیر میزان بیشترین( 654/0) ضریب
 در( 110/0) محصوالت بودن ای پیمانه بعد و دوم رتبه در( 279/0) ضریب با محصوالت تازگی بعد

 (؛2003چن هان )های  نتایج این پژوهش در راستای پژوهش .است گرفته قرار آخر و سوم رتبه
؛ زهنگ (2000) تیاسم یا ایجول و دیر یس نیگاو ؛(1998شر )یف یج جوزف (؛1985) چویکارت

ایدین و و  (2011شارما و کار ) ؛(2011مانزور ) ؛(2012شیوا و دامودار ) ؛(2009الکشمن ) (؛2005)
 قرار دارد.  (2009سیالن )
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هایی که کاال به آنجا  های شرکت و مکان راهبردبا توجه به  شود بر اساس فرضیۀ اول پیشنهاد می     
؛ جهت طراحی مناسب محصوالت از شودتری تفکیک های کوچک ؛ شرکت به بخششود عرضه می

؛ محصول در شود؛ استانداردهای الزم جهت ساخت محصوالت رعایت شودبازخورد مشتریان استفاده 
 توسعه یابد. ،که هماهنگی با تغییر الزم استم و هنگامیزمان الز

که جهت رفع ناهماهنگی میان اعضای شرکت از  شود بر اساس فرضیۀ دوم پیشنهاد می     
؛ برای اجتناب از خستگی کارکنان شودمنظم و ملزوم به نیاز جهت هماهنگی افراد استفاده  های هجلس

صورت منظم و سیستماتیک یش یابد؛ موجودی کاال بههای گروهی در شرکت افزا میزان فعالیت
اندازی محصوالت جدید  ؛ جهت راهشودهای تولید و فروش هماهنگی حاصل  ؛ بین بخششودمدیریت 

 تمام اعضای شرکت با هم هماهنگ و منطبق عمل کنند.

و  که در جهت رفع نیازهای مشتریان محصوالت جدید شود بر اساس فرضیۀ سوم پیشنهاد می     
ها با  ؛ دانش فنی را نسبت به رقبا جهت کسب اثربخشی بیشتر افزایش داد؛ شرکتشودروز تهیه  به

های جدید جهت تولید محصوالت  وریآقدم در فنکسب اطالعات از رقبا و محصوالت آنها، پیش
 باشند.

 

بین که دلیل اینبه .های صنعتی شهرستان سنندج های مستقر در شهرک پیشنهاد به شرکت

عوامل اقتضایی داخلی و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد و با توجه به نتایجی که از پژوهش 
  شود: دست آمده، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میحاضر به

صورت روشن، تأکید بر تشریک مساعی و کارهای به راهبردیهای  توجه به بیان اهداف و مأموریتـ 
ها، توجه به ضرورت تغییر و تحول، حمایت از  های موجود در شرکت چالشتیمی، تمرکز به حل 

 عملکردهای کارکنان و ارتباطات انسانی؛

ها به همراه توجه به عواطف،  تأکید بر یادگیری، تولید و کاربرد دانش و اطالعات در شرکتـ 
 دهد؛ احساسات، صمیمیت، حمایت و نفوذ بر کارکنان، اثربخشی سازمانی را افزایش می

یابی به اهداف  که کلید مورد نیاز یک مدیر یا کارمند برای دستتشخیص نیاز اطالعاتی به لحاظ اینـ 
تواند سهم مهمی در سطح سازمانی و فردی داشته باشد. پس باید توانایی تشخیص نیازهای  است، می

 زایش یابد؛اطالعاتی کارکنان را از طریق آموزش باال برد تا میزان اثربخشی سازمانی اف

و حاکی از جو  کنداهمیت و تشویق رفتارهایی که به انتقال و نشر دانش در سازمان کمک میـ 
 یادگیری و یاددهی حاکم بر کارکنان سازمان است؛

 شده از طرف کارکنان.های ارائهکارگیری ایدهارزیابی دقیق و بهـ 
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های دیگر انجام این پژوهش در سازمانشود که  پیشنهاد میهای آتی. پژوهشپیشنهاد در مورد 
های آمده افزایش یابد(؛ به محدودیتدستپذیری نتایج به شود قدرت تعمیم)این کار سبب می شود

گیری توجه شود؛ تحلیل  گیـری، مفروضات آماری ساختار مدل و مقیاس اندازه پژوهش در زمینه نمونه
ربخشی سازمانی؛ تحلیل ارتباط عوامل اقتضایی نقش عولمل اقتضایی به همراه مدیریت دانش بر اث

گری ارتباطات سازمانی؛ ارائه الگوی موفقیت سازمان در جهت داخلی و اثربخشی سازمانی با میانجی
 های دولتی و خصوصی. ها و شرکت مالی و غیر مالی با تأکید بر عوامل اقتضایی در سازمان

 

وجودآمدن و باعث به دادی رخ در طی انجام پژوهش مشکالت های پژوهش. محدودیت
گیرند به  هایی که در هر موقعیت مکانی و زمانی انجام می پژوهش طور عمدهبه، شدهایی  محدودیت

ترین  ند از: مهماهای انجام این پژوهش عبارت دور از محدودیت نیستند. مشکالت و محدودیت
های شخصیتی، که در حوزه گری است محدودیت قابل طرح، عدم امکان کنترل متغیرهای مداخله

گذاری متغیر مستقل را  نحوه و میزان تاثیر غیرهشناختی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روان
اند؛ پژوهش حاضر از نظر مکانی صرفاً محدود به بخش خاصی از  کاهش، افزایش و یا خنثی کرده

های  های مستقر در شهرک شرکتان مدیراست که، مطالعه و ارزیابی دیدگاه  واضح .باشد ایران می
های صنعتی در کل کشور  شرکتمدیران تواند نماینده کاملی از تمامی  سنندج نمی  صنعتی شهرستان

 پژوهشطلبد که این  ساخت؛ لذا می له تعمیم مکانی پژوهش را با محدودیت مواجه میئباشد و این مس
های صنعتی  ای بتواند تمامی شهرک یا طبقه ای گیری خوشهتری و با انجام یک نمونه در گستره وسیع

 ،عنوان جامعه آماری در نظر گیرد و این محدودیت مکانی را از بین ببرد؛ این پژوهشکشور را به
توان به مواردی چون تاثیرپذیر  ای میپژوهشی است مبتنی بر پرسشنامه؛ از معایب پژوهش پرسشنامه

به زمان بودن و تغییر واکنش افراد در طول زمان که بودن از ذهنیت افراد در پاسخگویی، محدود 
در این راستا شرایط روحی  ،ممکن است وابسته به محیط و شرایط محیطی باشد اشاره کرد. همچنین

 ها برای محقق روشن نبود. دهندگان در هنگام پر کردن پرسشنامه و امنیت خاطر نمونهو روانی پاسخ
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