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عنوان

بهره وري در سازمانهاي غیردولتیبررسی رابطه عوامل رفتاري و 

چکیده

کند هاي سنتی پیروي میرایط حاکم بر آنها که از روشـت که شـاین مطلب اسبیانگردر سازمانهاي غیردولتی ایران شواهد امر

ي پیش روي این ااین ناکارآمدي نتیجه وجود ضعف مدیریت از جمله؛ عوامل ساختاري، رفتاري و زمینه. ناکارآمد و غیرمسئوالنه است

رفتاري هاي مدیریتی در زمینه عواملسازمانها است، که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول داشته و درصدد تحقیق و شناسایی این ضعف

.بر آمده است تا با ارائه طرح الگوهاي کاربردي مناسب با شرایط بومی ایران به یاري این سازمانها بشتابد

واژه هاي کلیدي

ري، سیستم انگیزشی، سیستم آموزشی، سبک مدیریت، سازمانهاي غیردولتی، جامعه مدنی، تشکلهاي محلی، تشکلهاي عوامل رفتا

.مردمی 
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مقدمه

در پاسخ به مدل کالسیک یک رویکرد نوین مدیریتی در بخش دولتی ظهور نمـود، ایـن رویکـرد    1990و اوایل دهه 1980در دهه  

ایـن  . تـگرفی در نحوه اداره بخش دولتی اسـ ـل مدل پیشین را از میان بردارد، لیکن متضمن تغییرات ش   گرچه ممکن است برخی از مسائ     

2"مدیریت دولتی نوین "، )1990پولیت، ( 1"مدیریت گرایی "نظران روبرو گردید،یاري از طرف صاحبـکرد جدید با معانی بس ـروی

، بـدین  )1992آزبورن و گیبلـر،  ( 4"دولت کارآفرین"یا ) 1992لن و روزنبلوم، ( 3"اداره امور دولتی بر اساس بازار     "،  )1991هود،  (

پـذیر کـردن سـازمان هـا، کارکنـان و شـرایط و       یک، بـراي انعطـاف  ـاالري کالسـ ـیار زیادي به فاصله گرفتن از دیوان س       ـترتیب توجه بس  

، 1990پولیـت  ( باشـد میصرفه جویی، کارایی و اثربخشیمقررات استخدامی صورت پذیرفت و حاصل آن گرایش جدي به سه مولفه؛ 

دولـت هـر   و اختیارات ، چهارم؛ کارکنان بلندپایه، تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند، پنجم؛ وظایف )59صفحه  

شـشم؛ رونـد   ). ابزارهاي بوروکراتیـک باشـد   دخالت دولت نباید همیشه به معناي انجام کار توسط ( چه بیشتر با آزمون بازار روبرو شوند      

بدین ترتیب مدیریت دولتی نوین به عنوان یـک حـوزه فکـري جدیـد      . سازي نیز وجود دارد   کاستن از وظایف دولت از طریق خصوصی      

5. استتري را مطرح نمود، گرچه این رویکرد عاري از انتقاد نیست و در اجرا مشکالتی را در پی داشتهرویکرد واقعی

ترتیـب  بـدین . مشی سـهیم نماینـد  کوشند، تا سازمانهاي داوطلب را در کنار بخش خصوصی در اجراي خطها میر این اساس دولت ب

شـدند و مثلـث تعامـل اقتـصادي،     سازمانهاي غیردولتی که در حاشیه به صورت خیریه و کمک رسانی، فعالیت داشتند به رسمیت شـناخته          

گـردد کـه یکـی از    بـر ایـن اسـاس مالحظـه مـی     . خصوصی و سازمانهاي داوطلـب شـکل گرفـت      هاي عمومی،   اجتماعی، فرهنگی بخش  

١ Manaerialism
٢ New Public Management
٣ Market-Based Public Administration
٤ Entreneuvial Government
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در ایـن راسـتا، جهـان در طـی دو دهـه      . مـدنی اسـت   هاي مردمی از طریق توسعه جامعه     ابزارهاي اساسی مدیریت گرایی، ایجاد مشارکت     

. استبودهNGOs (1(سوم و بویژه سازمانهاي غیردولتی گیر سازمانهاي بخشته، شاهد رشد چشمـگذش

جامعه مدنی و سازمانهاي غیردولتی

این واژه در اروپاي قدیم به منظور وجه تمایز . استمطرح شده 2"جان الك "وسیله  همدنی اولین بار از سنّت لیبرالیسم، ب      واژه جامعه 

مـدنی بـه عنـوان    ازار به عنوان بخـش دوم و جامعـه  ها، بین ببین دولت و جامعه گسترش یافته و به عنوان یک پیامد، تحقیق بر روي انجمن         

. استسوم تمایز ایجاد نمودهبخش

-گیري ملی به طور مستقیم منعکستصمیم. برنده، توسعه پایدار است   هاي اساسی پیش  مدنی، یکی از اهرم   مشارکت محلی در جامعه   

گیـري  کنندگان است، اما در تـصمیم ولیدکنندگان و مصرفهاي تکننده منافع اجتماعی و سیاسی شهروندان و اهداف اقتصادي و انتخاب         

محلی در سطح توده مردم و در سطوح میانی، سازمان سیاسی را به واسطه بوروکراسی و قوانین و مقررات، بیش از حد بـا چـالش مواجـه           

-پذیري با توسعه را موجب مـی طبیقاست و عالوه بر آن مشارکت محلی، ابتکار، نوآوري و کارآفرینی، انتقال سریع تکنولوژي و ت   نموده

) 1. (شود

١NGOsهاي مخفف واژهNon Government Organizationحکومتی است ولی در متون فارسی به سازمانهاي غیرباشد که ترجمه فارسی آن می

باشدرایج می) غیردولتیي سازمانها( عنوان 
٢  John Lock

جایگاه سازمانهاي 

غیردولتی

)دولت ( بخش عمومی 

بخش سود آور خصوصی 

)شرکتها(

سازمانهاي (بخش غیر سود آور خصوصی 

)داوطلب 
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نظران، ایـن گـرایش وجـود دارد کـه     باشند، در میان بسیاري از صاحبمدنی میهاي جامعهسازمانهاي غیردولتی یکی از انواع تشکل   

"ال ـکتاب سـ "دي در میال1940المللی است که در اوایل دهه کنند، این واژه داراي ریشه بین معادل فرض می   NGOsمدنی را با    جامعه

اسـت ولـی   منشور ملل متحد نیز بـه آن اشـاره شـده   71است و در بند    شدهالمللی گنجانده هاي بین جمنـالمللی، اتحادیه ان  سازمانهاي بین  1

. شودمیاي و محلی نیز به کار بردهسالهاست که براي پوشش سازمانهاي ملی، ناحیه

باشند است که سازمانهاي غیردولتی قسمتی از حکومت نیستند و مستقل از آن میر این بودهترین تالش ب  بیش NGOدر تعریف واژه    

ها یک عنصر اساسی است که نه تنها براي عضویت، بلکـه  NGO گرایی درو یا داراي گرایش غیرانتفاعی هستند و عالوه بر آن داوطلبی

. گیردمخصوصا براي تدارك منابع مورد توجه قرار می

NGO  شـوند سوم نامیـده مـی  تري هستند که سازمانهاي بخشو همچنین قسمتی از خانواده بزرگايا به عنوان سازمانهاي توسعهه .

این . انداین خانواده بزرگ شامل طیف وسیعی از سازمانهاست که نه قسمتی از بخش حکومت هستند و نه براي سودآوري به وجود آمده       

کاري کمک کننده به جامعه و سـازمانهاي خیریـه   ـهاي تفریحی، نهادهاي ابت  هاي مذهبی، کلوب  ی، سازمان ـبخش شامل موسسات آموزش   

) 2. (باشندمی

:کندچنین تعریف میبانک جهانی سازمانهاي غیردولتی را این

را، حفـظ  هایی را در مورد کاهش امـراض، ارتقـاء منـافع و مـصالح فقـ        سازمانهاي غیردولتی، سازمانهاي خصوصی هستند که فعالیت      

)4)(3(. دهندمحیط زیست، ارائه خدمات اجتماعی اساسی یا توسعه اجتماعی انجام می

فرضیات تحقیق

.وجود داردداروري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنیبین عوامل رفتاري و بهره.1

.  دار وجود داردوري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنیبین سیستم انگیزشی و بهره. 1,1

. دار وجود داردوري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنیبین سیستم آموزشی و بهره. 2,1

١  Year Book
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.دار وجود داردوري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنیبین سبک مدیریت و بهره. 3,1

روش تحقیق 

)5(.گیردانجام می) میدانی ( تحقیق حاضر ، پژوهشی توصیفی است که با استفاده از شاخه مطالعات پیمایشی 

روش گردآوري اطالعات

از آنجا که این پژوهش یک تحقیق پیمایشی است براي جمع آوري داده هـاي مـورد نظـر از ابـزار پرسـشنامه و همچنـین مـشاهده و             

)5(.ه استبررسی اسناد و مدارك استفاده شد

روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

üها ؛ تحلیل داده

آمار توصیفی و آمار استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده ها و آزمـون فرضـیات اسـتفاده خواهـد     در این پژوهش از روشهاي مختلف    

در آمار توصیفی پژوهشگر در واقع با جمع آوري و خالصه کردن اطالعات کمی حاصل از نمونه ها مشخصات نمونه مورد مطالعـه    . شد  

.داده ها میانگین، مد ، میانه و انحراف معیار خواهد بود را توصیف می نماید ، شاخصهاي آماري مورد استفاده براي توصیف

ü آنالیز همبستگی ؛

. استفاده خواهد شد ) Z( براي تعمیم نتایج نمونه به کل جامعه آماري از آمار استنباطی ، آزمون همبستگی و سطح معنی داري 

ري به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است ، اندازه گیري تحلیل همبستگی ابزاري آماري است که بوسیله آن می توان درجه اي که متغی

. نمود 

نشان می دهند ، شدت رابطه و همچنین نوع رابطه ، مستقیم یا معکوس را نشان می دهد rضریب همبستگی که آنرا با 
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ü آزمون عالمت

این آزمون وقتی بکار می رود که از یک جامعه .براي داده هاي رتبه اي آزمون عالمت است 0µ=µیکی از روشهاي آزمون فرض 

بدین ترتیب که هر یک . است 50/0متقارن پیوسته اي نمونه بگیریم ، بطوریکه احتمال اینکه عددي کوچکتر یا بزرگتر از میانگین باشد 

می نویسیم و اگر تفاضل ) -(عالمت و اگر منفی بود(+) کم می کنیم ، اگر تفاضل مثبت بود عالمت )0µ(از مقادیر نمونه را از میانگین 

)6(.کنیم صفر بود آنرا حذف می

ü جامعه آماري و نمونه آماري ؛

:جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش سازمانهاي غیر دولتی هستند که داراي ویژگیهاي زیر می باشند

Ø داراي تشکیالت و ساختار سازمانی می باشند.

Ø غیر دولتی می باشند .

Øر انتفاعی هستند غی .

Ø داوطلبانه باشند .

Ø پاسخگوي یکی از نیازهاي فرهنگی یا اجتماعی مردم می باشند .

براي نمونه گیري از روش نمونه گیري تصادفی طبقه بندي شده استفاده می گردد که در این پژوهش سـازمانهاي غیـر دولتـی بـه دو          

. تقسیم شده اند) عملیاتی(زمانهاي غیردولتی اجتماعی و سا) حمایتی ( گروه سازمانهاي غیر دولتی فرهنگی 
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سـازمان غیـر   33هایی با ویژگی هاي بهره وري هـستند در انـدازه   NGOاز آنجا که در این پژوهش حجم جامعه آماري که شامل             

عـداد نمونـه هـاي ایـن پـژوهش      ، براي تعیین حجم نمونه ، از فرمول زیر استفاده گردیده و بر اساس این فرمول ت ه است دولتی شناخته شد  

.محاسبه می گردد 

و آماره 50/0و احتمال موفقیت ) با استفاده از تحقیقات مشابهی که انجام گرفته ( 06/0بنابراین با لحاظ نمودن میزان خطاي 

خواهد 30ور می باشند ، بهره، تعداد نمونه مورد نیاز براي این پژوهش که همانا سازمانهاي غیر دولتی33و جامعه هدف 84/3استاندارد 

.شد 

مفهوم بهره وري

بهره وري و تالش براي افزایش بهره وري در سازمانها و نهادها از مهمترین مفاهیمی است که مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی             

ونـاگونی همچـون افـزایش کـارایی و اثـر      اندازه گیري بهره وري و ارتقاي آن در هر سازمانی از جنبه هـاي گ     . امروزه با آن روبرو است      

یکی از ابزارهاي مهم تحلیـل بهـره وري ، انـدازه گیـري آن     . بخشی در تعیین اولویت و تصمیم گیري ها براي مدیران حائز اهمیت است      

ر را بـه  وري به برقراري هدفهاي واقعی و شناخت مراحل کنتـرل کمـک کـرده و تنگناهـا و محـدودیتهاي انجـام کـا               شاخص بهره . است  

. روشنی نشان می دهد 

از . اغلب در اندازه گیري بهره وري و استفاده از واژگان کارایی ، اثربخشی و بهره وري برداشتهاي متفاوت و گاه اشتباهی می شود        

طـور مختـصر بـه    آنجا که در اندازه گیري صحیح بهره وري و برنامه ریزي براي بهبود آن آشنایی با این واژگان ضروري است ، ابتدا بـه            

:تعریف واژه هاي مذکور پرداخته شده است 

) :بازدهی ( کارایی 
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در واقع کارایی اشاره بـه رابطـه   . به منابع مصرف شده است ) تولید کاالها یا خدمات نهایی ( منظور از کارایی نسبت کار انجام شده  

در اینجا کارایی فقط به افزایش کمی تولید کاال یا . از منابع است بین داده ها و ستاده ها دارد و هدف آن کاهش هزینه و حداقل استفاده          

.خدمات توجه دارد و به عنوان مثال میزان رضایتمندي یا میزان دستیابی به هدفهاي مطلوب مورد نظر را اندازه نمی گیرد 

:اثر بخشی 

ه بیان دیگر با توجـه بـه تالشـهاي انجـام شـده چـه میـزان        اثر بخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف از قبل تعیین شده ، ب   

به عبارت روشنتر اثر بخشی ، بر خالف کارایی ، روشی است کـه چگـونگی تحقـق اهـداف را مـورد      . نتایج مورد نظر حاصل شده است    

نموده و مشخص می کند کـه آیـا   این مقیاس آثار تولید یا خدمات انجام شده براي جامعه را کمی و مقداري . اندازه گیري قرار می دهد    

از مجموعه نهاده ها یا منابع براي نیل به اهداف مورد نظر استفاده بهینه به عمل آمده اسـت یـاخیر ، لـذا چگـونگی تحقـق مجموعـه اي از               

اهداف ، مبین اثر بخشی است و حال آنکـه بـر عکـس ، چگـونگی بـه کـارگیري منـابع جهـت          

. ود تحقق این اهداف کارایی نامیده می ش

:بهره وري 

به عبارت بهتر بهره وري از ترکیب دو مولفه اثر بخشی و کـارایی نتیجـه   . بهره وري تلفیقی از شاکله هاي کارایی و اثر بخشی است           

وري عبارت است از نـسبت تولیـد کاالهـا و خـدمات بـه ثمـر       به عبارت روشنتر بهره. می گردد و به طور کلی نسبت ستانده به داده است        

. که در اینجا منظور از به ثمر رسیده ، تحقق اهداف مورد نظر می باشد "ورودي"به نهاده هاي به کار رفته در آن "خروجی "یده رس

بهره وري ، نه تنها کمیت بازده ، بلکه کیفیت بازده و تحقق هدف را نیز مورد سنجش قرار مـی دهـد و بـراي ارتقـاي                  به این ترتیب  

)7. (ادي ، اجتماعی و فرهنگی زیادي باید مورد توجه قرار گیرندکیفیت ، ابعاد اقتص

:سازمانهاي بهره وري در دنیا و ایران 

با درك ضرورت نقش و اهمیت بهره وري بود که تشکیل سازمانهاي مستقل بهره وري از پایان جنگ جهانی دوم ، نخست در اروپا    

APOسیس آژانس بهره وري اروپایی و در آسیا با تاسیس سازمان بهره وري آسیایی در اروپا این جنبش با تا. و سپس در آسیا آغاز شد      
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سازمان بهره وري آسیایی یک سازمان منطقه اي در آسیا است که هدف عمده آن تقویت و ارتقاي بهـره وري در کـشورهاي   . آغاز شد   

-براي زمینه سازي جهت افزایش بهـره 1372در سال همچنین . عضویت در سازمان مذکور را پذیرفت       1965ایران در سال    . عضو است   

وري ایـران بـه مـسئولیت    وري در کشور ، سازمان بهره وري ایران تاسیس گردید که اکنون سازمان مربوطه تحت عنوان مرکز ملـی بهـره          

)8. (خود ادامه می دهد 

تشریح فرضیه هاي تحقیق

:ان ایر) NGOs(سیستم انگیزشی سازمانهاي غیردولتی : الف

کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تالش بیشتري . می توان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف نمود 

. به عبارت دیگر انگیزش تمایل به انجام کار است به اندازه توانایی فرد . می کنند 

Yو تئوري Xن سلسله مراتب نیازهاي آبراهام مزلو ، تئوري سنگ زیربنایی نظریه هاي جدید انگیزش را می توان نظریه هاي بنیادی

داگالس مک گرگور و تئوري بهداشت انگیزش فردریک هرزبرگ نامید که حدود نیم قرن فکر مدیران را به خود مشغول کرده بود و 

صل در زمینه محتوا و عملکرد این نظریه در ادبیات پژوهش بطور مف. امروزه نیز در بسیاري از سازمانها از این تئوریها استفاده می گردد 

. پرداخته شده است 

استقرار یک سیستم انگیزشی در سازمان موجب افزایش تعهد سازمانی ، سطح مسئولیت شغلی ، کیفیت روابط اجتماعی در کار و 

جابجایی , ش غیبت کارکنان همچنین سیستم انگیزشی موجب کاه. ایجاد فرصتهایی جهت پیشرفت و ارتقاء افراد در سازمان می گردد 

چنانچه کارکنان ارزشهاي سازمان را نزدیک به ارزشها و باورهاي مورد قبول خود بدانند ، احساس . شغلی و ترك کار می گردد 

وفاداري بیشتري نسبت به سازمان پیدا خواهند کرد و از اینکه عضو این سازمان می باشند به خود خواهند بالید و پیوسته نسبت به 

) 9( سرنوشت سازمان حساس خواهند بود 

:تئوریهاي نوین انگیزش 
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گرچه تئوریهاي پیشین از شهرت بسزایی برخوردارند ولی پیوسته مورد مناقشه بوده اند و متاسفانه بندرت امکان داشته است از عهده 

ین می باشند ، بیشتر بیانگر وضع کنونی سازمانها است تئوریهاي جدید که در واقع تلفیق کاملتري از تئوریهاي پیش. امتحانی موفق برآیند 

در ادامه شرح مختصري از تئوریهاي جدید . و مدیران سازمانها می کوشند با استفاده از آنها موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورند 

:بیان می شود 

:تئوري مبتنی بر نیازهاي سه گانه 

:گران سه عامل کلیدي انگیزش را به شرح ذیل بیان نموده انددیوید مک کللند و تعداد دیگري از پژوهش

. نیاز به کسب موفقیت ؛ یعنی تالش در راه درخشیدن و در راه موفقیت تالش نمودن و نهایتا موفق شدن .1

ز این نیاز به کسب قدرت و اعمال آن ؛ یعنی بدست آوردن قدرتی که افراد را وادار کند بگونه اي عمل نمایند که اگر غیر ا.2

. بود ، به شیوه دیگري رفتار می کردند 

. نیاز به ایجاد دوستی ؛ یعنی تمایل به کسب حمایت و ایجاد روابط صمیمی با دیگران .3

:نظریه تعیین هدف 

لی توان به عنوان منبع اصمی.) که بصورت هدف تعیین می شود (تئوري مزبور بیانگر این است که قصد یا اراده فرد یا سازمان را 

ویژگی هدف بخودي خود به . انجامداي خاص به عملکرد باال میانگیزش به حساب آورد ، با اطمینان زیاد می توان گفت که هدفه

. کند عنوان یک عامل انگیزش داخلی یا درونی عمل می

:نظریه تقویت رفتار 

شده وجود دارد و بیانگر این ن هدف یک روش شناختهدر نظریه تعیی. تئوري تقویت رفتار ، نقطه مقابل نظریه تعیین هدف می باشد 

در تئوري تقویت رفتار ، با رهیافت رفتاري سرو کار داریم ، بدین . است که هدف و مقصود فرد ، راهنماي عملی وي خواهد بود 

. صورت که نوعی رفتار تقویت می شود 

:نظریه برابري 
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نسبت به ( خود را با بازدهی ) برونداد ( آنها میزان داده . گران مقایسه می کنند اعضاء و کارکنان یک سازمان همواره خود را با دی

مقایسه نموده و اگر چنین بپندارند که نسبت متعلق به آنها با نسبت افراد مشابه که خود را با آنها مقایسه کرده اند ، برابر است ) دیگران 

در این صورت انگیزه کاري خود . حق آنها اجحافی صورت گرفته است است و دردر آن صورت می گویند که مساوات رعایت نشده

.را از دست می دهند و دیگران را نیز به کم کاري تشویق می کنند و بالعکس 

:نظریه انتظار 

د آن در نظریه انتظار چنین استدالل می شود که گرایش به نوعی عمل یا اقدام در جهتی مشخص  ، در گرو انتظاراتی است که پیام

این نظریه شامل سه متغیر می باشد ؛ . مشخص می باشد و نتیجه مزبور مورد عالقه عامل یا فاعل می باشد 

در . یعنی اهمیتی که فرد به نتیجه دستاورد یا پاداش بالقوه اي می دهد که در اثر انجام کار مزبور بدست می آید اهمیت ، .1

. است این فرایند نیازهاي ارضا نشده فرد مورد توجه

دستاورد یا پاداش مورد , میزان یا حدود باور فرد مبتنی بر اینکه سطح معینی از کار به نتیجه رابطه بین عملکرد و پاداش ، .2

.نظر می انجامد 

حتمال به عملکرد معینی می از نظر یا دیدگاه فرد ، مقدار کوشش یا تالشی است که ارابطه بین تالش و عملکرد ، .3

)9(.انجامد

ایران ) NGOs(سیستم آموزشی سازمانهاي غیردولتی .ب

آموزش موجب افزایش سطح آ گاهیهاي عمومی و تخصصی فرد و در نتیجه . بین آموزش و بهره وري پیوند عمیقی وجود دارد 

. ا بوده است در دهه هاي اخیر رشد علمی و فن آوري ، عامل اصلی توسعه اجتماعی ، اقتصادي کشوره. بهره وري کاري وي می گردد 

این ارتباط بویژه در طرح و اجراي برنامه هاي توسعه ملی کشورها به نحو بارزتري به چشم می خورد زیرا در این برنامه ها ، کلیه ابعاد 

در سازمانهاي غیردولتی ایران که . اقتصادي ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جوامع بر اساس برنامه ریزي علمی متحول می گردد 

تی نوپا می باشند و نیروهاي رسمی آن آموزشهاي رسمی در زمینه چگونگی فعالیت این سازماها را ندارند ، نیازمند آموزشهاي موسسا
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رسمی به روش حل مساله می باشند ، تا کارکنان بتوانند عالیق ، افکار و اندیشه هاي خود را آزادانه مطرح سازند و راه کارهاي مناسب 

همکاران سازمانهاي غیردولتی اعم از رسمی و داوطلب ، باید فراگیرند که در کنار هم آزاد بیندیشند، . دهند رائهبراي مسائل گوناگون ا

از امکانات موجود به بهترین صورت بهره گیرند ، براي انجام امور برنامه ریزي کنند و مسائل سازمان را مشکل خود بدانند و براي حل 

. در این صورت است که موجبات ارتقاء سطح بهره وري این سازمانها فراهم می گردد . شند آنها از دانش کافی برخوردار با

:آموزش در سازمانهاي غیر دولتی ایران 

اگر سازمان را مجموعه اي مرتبط به هم از انسان ، تکنولوژي ، ساختارها و سیستمها بدانیم ، عملکرد این مجموعه نظام مند وقتی 

ی گردد که با تغییر تکاملی ناشی از عمل بر مبناي نوعی نگرش مثبت ، خالق و نارضایت مندانه نسبت به وضع منتج به بهره وري م

گیري از دیدگاهها و نظرات کارکنان آموزش دیده در زمینه این پدیده بکارگیري این رویکرد ، نیازمند به بهره. موجود پدیده ها باشد 

. ح سازمانی است ها اعم از رسمی و داوطلب در کلیه سطو

به عبارت دیگر با پیشرفت سریع تکنولوژي ، بخصوص تکنواوژي ارتباطات و ظهور پدیده هاي نو در عرصه هاي فرهنگی ، 

اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی ، دیگر نه تنها یک مدیر آموزش دیده توانا به تنهایی قادر به هدایت سازمان نخواهد بود بلکه نیازمند 

از مشارکت همه کارکنان خواهد بود تا بدینوسیله تعلق افراد را به سازمان تشدید نموده و در عمل مقاومت آنها را در استفاده وسیع 

اولین مرحله براي اینکار اجراي دوره هاي آموزش خالقیت براي تیمهاي کاري است تا آنها با کسب . دهداجراي تصمیمات کاهش

هاي ، حفظ کردن و بخاطر آوردن ، تجزیه و تحلیل و قضاوت ، تجسم ، پیش بینی و ایجاد ایدهتواناییهاي ؛ مشاهده و بکار بردن توجه

. جدید ، بتوانند با ارائه راه حلهاي مختلف و ترکیب آنها ایده هاي نو بسازند 

د در حـل مـسائل مختلـف    سازمانهاي غیردولتی بادر اختیار داشتن افراد مختلف با دیدگاهها ، دانشها و مهاتهاي گونـاگون مـی تواننـ             

)10. ( فرهنگی و اجتماعی که نه انحصاري هستند و نه سود آور ، فائق آیند

ایران ) NGOs(سبک مدیریت سازمانهاي غیردولتی : ج
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منظور از سبک مدیریت در این پژوهش ، انتخاب رویکردي است که مدیران سازمانها را در اثربخش نمودن سازمانهایشان یاري می 

روشی که بوسیله آن افرادو مشاغل با هم ترکیب می شوند و قوانین و روابط بین آنها که منجر به ایجاد هماهنگی هاي الزم براي . دهد 

. نیل به هدف می گردد ، را ساختار اداره سازمان یا تئوري سازمان می نامند 

را موجب شده و یا اینکه آنرا بهبود می دهد ، تبیین می تئوري سازمان به عنوان یک رشته ، نوعی از ساختار سازمانی که اثربخشی 

بعضی از معیارها و مقیاسهاي . اثربخشی به عنوان میزان یا حدي که یک سازمان ، اهدافش محقق می گردد تعریف شده است . کند 

:اثربخشی سازمانی به شرح زیر نام برده شده است 

عیارهاي متعددي بهره می جوید و معموال از ترکیب نمودن اسناد عملکرد ارزیابی کلی که تا حد زیادي از ماثربخشی کلی ؛.1

.گذشته و یا ارزیابیهاي کلی که از طریق قضاوتهاي اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان اندازه گیري می شود 

ائه می گردد تعریف می معموال به عنوان مقدار یا حجم محصوالت و یا خدمات عمده اي که توسط سازمان اربهره وري ؛ .2

. شود 

نسبتی است که مقایسه اي را بین برخی از جنبه هاي عملکرد واحد با هزینه هاي متحمل شده جهت تحقق آن نشان کارایی ؛ .3

. می دهد 

، میزان یا حدي که افراد ، درون سازمان در اتخاذ تصمیماتی که مستقیما بر کار و سرنوشت آنها تاثیر می گذارد مشارکت ؛ .4

. مشارکت دارند 

میزان تالش و کوششی است که سازمان جهت توسعه و بهسازي منابع انسانی خود بکار می تاکید بر آموزش و توسعه ؛ .5

. گیرد 

میزان یا حدي که سازمان بطور موفقیت آمیز با محیط خود در تعامل بوده و منابع با ارزش و بهره برداري از محیط ؛ .6

. ابع مادي و منابع انسانی بدست می آورد کمیاب خود را اعم از من

. به میزان آمادگی افراد سازمان براي درگیر شدن در فعالیتهاي شغلی هدفمند ازسازمانی اطالق می شود انگیزش ؛ .7
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ور بقاء خالصه اینکه همه رویکردهاي  مدیریتی به نوعی بدنبال تلفیق عوامل اثربخشی سازمان براي نیل به هدفهاي تعیین شده به منظ

) 9. ( و ادامه حیات سازمان می باشند 

:انواع سبکهاي مدیریت 

؟ چه نیازهایی رودکه ؛ آیا کارها بخوبی پیش میدر انتخاب سبکهاي مدیریتی ، معموال مدیران در پی پاسخ به این قبیل سواالت 

در واقع در همه این موارد آنها . زمانها تالش می کنند یا اینکه براي مقایسه سازمان خود با دیگر سا. تغییر می کنند ؟ ، می باشند 

در ادامه بحث نگرشهاي گوناگونی که پیرامون سبکهاي مدیریت وجود دارند ، بطور . کنندقضاوتهایی راجع به اثربخشی سازمانی می

:گیرند خالصه مورد بررسی قرار می

بنابراین در این رویکرد حصول هدف . ایجاد شده است یک سازمان به منظور تحقق هدف ویژه ايرویکرد نیل به هدف ؛ .1

رویکرد نیل به هدف چنین اظهار می دارد که اثربخشی سازمانی باید بر . به عنوان معیار سنجش اثربخی ، مورد استفاده واقع می شود 

:مفروضات این رویکرد عبارت است از . حسب میزان تحقق اهداف آن سنجیده شود 

اید اهداف نهایی داشته باشند ؛سازمانها ب. الف 

این اهداف باید مشخص بوده و براي اینکه بخوبی درك شوند ، باید تعریف شوند ؛. ب 

اهداف باید در حد امکان قابل کنترل و اداره باشند ؛. ج 

روي اهداف باید اجماع یا توافق عمومی صورت گرفته باشد ؛. د 

. ازه گیري باشد پیشرفت بسوي این هدف باید قابل اند. ه 

بنابراین مدیریت بر مبناي هدف ، یک سبک شناخته شده اي از مدیریت است که در آن سازمان و اعضاء بر اساس چگونگی تحقق 

. اهداف ، مورد ارزیابی قرار می گیرند ، این اهداف ملموس ، قابل تحقق و سنجش پذیر می باشند 

ربخشی چنین اظهار می دارد که سازمانها متشکل از قسمتهاي فرعی مرتبط رویکرد سیستمی نسبت به اثرویکرد سیستمی ؛ .2

در این سیستم ، . اگر قسمتی از این سیستم ضعیف عمل کند ، اثر عملکرد آن بر عملکرد کل سیستم اثر می گذارد . به هم هستند 
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ابط حسنه خود را با مشتریان ، عرضه کنندگان مدیریت نمی تواند رو. اثربخشی مستلزم آگاهی و تعامالت موثر با عوامل محیطی است 

نظریه سیستمی توجه خود را به عواملی از قبیل روابط با . منابع ، موسسات و نهادهاي دولتی ، اتحادیه ها و عوامل مشابه نادیده بگیرد 

ضایت کارکنان معطوف می دارد و محیط براي حصول اطمینان از دریافت مداوم داده ها و تولید ستاده هاي ارتباطات داخلی و میزان ر

. بر خالف رویکرد نیل به هدف بر وسائل و امکانات ضروري براي بقاي سازمان تاکید دارد 

این . جدیدترین دیدگاه در خصوص اثربخشی سازمان رویکرد عوامل استراتژیک است رویکرد عوامل استراتژیک ؛ .3

در . دیدگاه در پی آن است که خواسته هاي عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت از آنهاست برآورده کند 

ه چگونه بطور موفقیت آمیز خواسته هاي افراد چنین حالتی اثربخشی سازمانی عبارت است از ارزیابی یک سازمان در خصوص اینک

هر سازمان ذینفعهاي متعددي دارد که هر کدام از درجات مختلفی از . کلیدي را که بقاي سازمان متکی به آنها است برآورده می کند 

به فرد خود داشته و هر ذینفعی یک سلسله ارزشهاي منحصر . قدرت برخوردارند و براي رسیدن به خواسته هاي خود تالش می کنند 

بطور خالصه در این رویکرد ، مدیران مجموعه . احتمال خیلی کمی وجود دارد که عالیق و ترجیحات آنها با یکدیگر سازگار باشند 

. سته همه ذینفعان را تامین می کنداهدافی را دنبال می کنند که خوا

ست که سازمان براي آنها ارزش قائل بوده و مورد موضوع اصلی این رویکرد معیارهایی ارویکرد ارزشهاي رقابتی ؛ .4

رویکرد ارزشهاي رقابتی با این فرض شروع می شود که براي ارزیابی اثربخشی سازمانی بهترین معیار وجود ندارد . استفاده قرار می دهد 

سه ذهنی است و اهدافی یک ارزیاب مفهوم اثربخشی ، مفهومی فی نف. هدف واحدي وجود ندارد که افراد بتوانند روي آن توافق کنند . 

توانند با این رویکرد معتقد است که عناصر مشترکی وجود دارند که می. انتخاب می کند متکی به ارزشهاي شخصی و منافع فردي است 

صر بفردي را هر کدام از این مجموعه ارزشها ، مدل اثربخشی منح. هم ترکیب شده و مجموعه هایی از ارزشهاي رقابتی را ایجاد کنند 

)9. ( تعریف می کنند 

:ایران ) NGOs(سبک مدیریت سازمانهاي غیردولتی 
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دو رویکرد حاکم و اغلب متضاد ، رویکرد سیستمی و . در سبکهاي مدیریت ، چهار رویکرد مختلف مورد بررسی قرار گرفت 

. ی بر وسائل و امکانات نیل به هدف تاکید دارد رویکرد نیل به هدف است که اولی اثربخشی را تحقق نتایج تعریف می کند و دوم

این رویکرد اثربخشی را برآوردن خواسته هاي عوامل . جدیدترین رویکرد نسبت به دو رویکرد قبلی ، رویکرد عوامل استراتژیک است 

از توانایی همراه نمودن بر این اساس موفقیت سازمان عبارت است. کلیدي می داند که حمایت آنها بقاي سازمان را تداوم می بخشد 

افراد، گروهها ، نهادها و سازمانهاي دیگر که تداوم عملیات سازمان متکی به آنها است و آخرین رویکرد بر ارزشهاي رقابتی تاکید دارد 

یکرد عوامل با مقایسه این رویکردها و وضعیت سازمانهاي غیردولتی که بیشتر تابع محیطهاي داخلی و خارجی سازمان می باشند ، رو. 

)11. ( استراتژیک مناسبترین رویکرد مدیریتی براي سازمانهاي غیردولتی می باشد 

تجزیه و تحلیل داده ها

:ایران ) NGOs(سازمانهاي غیردولتی یبررسی وضعیت سیستم انگیزش

وري سازمانهاي غیردولتی هرهبین سیستم انگیزشی و ب"براي بررسی  وضعیت سیستم انگیزش سازمانهاي غیر دولتی ایران فرضیه 

:طراحی و براي رد یا تایید فرضیه پژوهشی ، فرضیه آماري ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته است ".ایران رابطه معنی دار وجود دارد 

H0 :بین سیستم انگیزشی و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود ندارد .

H1 :شی و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود دارد بین سیستم انگیز .

H0 : p=0

H1 : p≠0 و

:داده هاي آماري حاصل از آزمون همبستگی فرضیه هاي آماري فوق به شرح ذیل است 

نتیجه آزمونکندالtضریب همبستگین خطامیزادرصد احتمالمتغیر وابستهمتغیر مستقل

.رد می شودH0فرض 87/03/12%5%95بهره وري سازمانیسیستم ارزیابی 
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"tcانجام آزمون همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته نشان می دهد که بین این دو متغیر همبستگی باالیی وجود دارد و چون  

3/12tc=" ازt 22=064/2"جدول df =0,05.و=αt" یعنی با احتمال . بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد و ادعاي محقق تایید می شود

. درصد بین سیستم انگیزشی و بهره وري در سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود دارد 95

:ایران ) NGOs(بررسی میزان بهره وري سیستم انگیزشی سازمانهاي غیردولتی 

اي ارزیابی اینکه آیا سیستم انگیزشی سازمانهاي غیردولتی داراي ویژگی بهره وري است یا خیر ، فرضیه آماري ذیل مورد بررسی بر

:قرار می گیرد 

H0 : µ=µ0

H1 : µ≠µ0 = Z    و p0 = q0 =0,5     و 

:ز آزمون عالمت براي فرضیه آماري فوق به شرح ذیل است داده هاي آماري حاصل ا

نتیجه آزمونمحاسبه شدهZمقدار میزان خطاتفاوت مثبت با میانگینتفاوت منفی با میانگین

.رد می شود H0فرضیه -2085%30/2

د و ادعاي محقق تائید و چون می باشد ، بنابراین فرض صفر ر"Z= -96/1"جدول بین Z"Z= -30/2"ده شمحاسبه Zچون 

درصد سیستم انگیزشی در 95توان گفت که با احتمال تفاوت منفی با میانگین از میزان تفاوت مثبت با میانگین بیشتر می باشد ، می

.سازمانهاي غیردولتی فاقد ویژگی بهره وري است 

:ایران ) NGOs(بررسی وضعیت آموزشی در سازمانهاي غیردولتی 

". بین سیستم آموزشی و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود دارد "این پژوهش آمده است که دومدر فرضیه

:گیردپژوهشی در شاخه عوامل رفتاري ، فرضیه آماري ذیل مورد ارزیابی قرار می

 H0 :د نداردبین سیستم آموزشی و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجو .
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H1 : بین سیستم آموزشی و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود دارد .

H0 : ρ=0

H1 : ρ≠0 و

:داده هاي آماري حاصل از آزمون همبستگی براي فرضیه آماري فوق به شرح ذیل است 

نتیجه آزمونکندالtضریب همبستگیمیزان خطادرصد احتمالمتغیر وابستهستقلمتغیر م

.شودرد میH0فرض 98/025%5%95بهره وري سازمانیسیستم آموزشی

-tc"7/2انجام آزمون همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته نشان می دهد که بین این دو متغیر همبستگی باالیی وجود دارد و چون 

=tc" ازt 26=056/2"جدول df =0,05.و=αt" 95یعنی با احتمال . بزرگتر است پس فرضیه صفر رد و ادعاي محقق پذیرفته می شود %

. بین آموزش و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود دارد 

:ایران) NGOs(بررسی میزان بهره وري سیستم آموزشی سازمانهاي غیردولتی 

:ه ذیل مورد ارزیابی قرار می گیردبررسی میزان بهره وري سیستم آموزشی در سازمانهاي غیر دولتی بر اساس فرضی

H0 : میانگین نمره سیتم آموزشی در سازمانهاي غیردولتی با نمره متوسط اختالف معنی داري وجود ندارد .

H1 :با نمره متوسط اختالف معنی دار وجود دارد میانگین نمره سیستم آموزشی سازمانهاي غیردولتی .

H0 : µ=µ0

H1 : µ≠µ0 = Z    و p0 = q0 =0,5     و 

:داده هاي آماري حاصل از آزمون عالمت براي فرضیه آماري فوق به شرح ذیل است 

نتیجه آزمونمحاسبه Zمقدار میزان خطابا میانگینتفاوت مثبت تفاوت منفی با 
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.رد می شود H0فرضیه -2175%7/2

می باشد ، بنابراین فرض صفر رد و ادعاي محقق تائید می شود و "Z=-96/1"جدول Zو "Z= -7/2"محاسبه شده Zچون 

شتر می باشد، بنابراین می توان گفت که سیستم آموزشی موجود چون تفاوت منفی با میانگین از میزان تفاوت مثبت با میانگین بی

.سازمانهاي غیردولتی فاقد ویژگی بهره وري است

:ایران ) NGOs(بررسی ارتباط سبک مدیریت با بهره وري سازمانهاي غیردولتی 

، رویکرد عوامل استراتژیک پژوهش و ادبیات تحقیق سومبراي بررسی سبک مدیریت در سازمانهاي غیردولتی ، بر اساس فرضیه 

دار بین سبک مدیریت و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی"فرضیه این براي بررسی . انتخاب گردیده است 

:فرضیه آماري ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرد ". وجود دارد

H0 :وجود ندارد بین سبک مدیریت و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار .

H1 : بین سبک مدیریت و بهره وري سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود دارد .

H0 : ρ=0

H1 : ρ≠0 و

:داده هاي آماري حاصل از آزمون همبستگی براي فرضیه آماري فوق به شرح ذیل است 

نتیجه آزمونکندالtضریب میزان درصد متغیر وابستهر مستقلمتغی

.رد می شود0Hفرض 92/01/20%5%95بهره وري سازمانیسبک مدیریت
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"tc"1/20 =tcانجام آزمون بین دو متغیر مستقل و وابسته نشان می دهد که بین این دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد و چون 

یعنی بین سبک مدیریت و . بیشتر است ، پس فرض صفر رد و ادعاي محقق پذیرفته می شود "αt=0,05.و= df 24=064/2"جدول tاز 

. بهره وري  سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی دار وجود دارد

:بررسی میزان بهره وري سبک مدیریت در سازمانهاي غیردولتی ایران 

:بهره وري سبک مدیریت سازمانهاي غیردولتی ایران فرضیه آماري ذیل مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد براي برري میزان 

H0 :بین میانگین نمره سبک مدیریت در سازمانهاي غیر دولتی با نمره متوسط اختالف معنی دار وجود ندارد .

H1 :لتی با نمره متوسط اختالف معنی دار وجود دارد بین میانگین نمره سبک مدیریت در سازمانهاي غیردو .

H0 : µ=µ0

H1 : µ≠µ0 = Z    و p0 = q0 =0,5     و 

:داده هاي آماري حاصل از آزمون عالمت براي فرضیه آماري فوق به شرح ذیل است 

نتیجه آزمونمحاسبه شدهZمقدار میزان بت با میانگینتفاوت مثتفاوت منفی با 

.تایید می شود 0Hفرضیه 6185%4/2

بزرگتر می باشد ،  بنابراین فرض صفر رد و ادعاي محقق تایید می "Z= 065/2"جدول Zاز "Z= 4/2"محاسبه شده Zچون 

باشد ، بنابراین می توان گفت که سبک مدیریت با میانگین بیشتر میشود و چون تفاوت مثبت با میانگین از میزان تفاوت منفی

.استسازمانهاي غیردولتی داراي بهره وري سطح باالیی بوده

:هاي ایران NGOبررسی وضعیت عوامل رفتاري 

بررسی ارتباط عوامل رفتاري با بهره وري –1
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بهره وري سازمانی در سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی بین عوامل رفتاري و ": در فرضیه اصلی دوم آمده است که 

براي بررسی فرضیه اصلی پژوهش در رابطه با عوامل رفتاري از آزمون همبستگی استفاده شده است که فرضیه ". داري وجود دارد 

:گیردآماري ذیل مورد ارزیابی قرار می

H0 : غیردولتی ارتباط معنی داري وجود ندارد بین عوامل رفتاري و بهره وري سازمانی سازمانهاي .

H1 : بین عوامل رفتاري و بهره وري سازمانی سازمانهاي غیردولتی ارتباط معنی داري وجود دارد .

:داده هاي آماري حاصل از آزمون همبستگی آماري فوق به شرح ذیل است 

جه آزموننتیکندالtضریب میزان متغیر وابستهمتغیر مستقل 

.رد می شود0Hفرض 82/03/7%5بهره وري سازمانیعوامل رفتاري

محاسبه tانجام آزمون همبستگی بین دو متغیر مستقل و وابسته ، نشان می دهد که بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد و چون 

درصد 95یعنی با احتمال . عاي محقق پذیرفته می شود بزرگتر است ، فرض صفر رد و اد"t= 056/2"جدول tاز "t= 3/7"شده 

. بین عوامل رفتاري و بهره وري سازمانی سازمانهاي غیردولتی ارتباط  وجود دارد 

بررسی میزان بهره وري عوامل رفتاري–2

:براي بررسی عوامل رفتاري از جهت بهره ور بودن فرضیه آماري ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرد 

H0 : میانگین نمره عوامل رفتاري در سازمانهاي غیردولتی با نمره متوسط میانگین اختالف معنی داري ندارد .

H1 : میانگین نمره عوامل رفتاري در سازمانهاي غیردولتی با نمره متوسط میانگین اختالف معنی داري دارد .

:داده هاي حاصل از آزمون عالمت به شرح ذیل است 

نتیجه آزمونمحاسبه Zمقدار میزان خطاتفاوت مثبت با میانگینوت منفی با میانگینتفا

.تایید می شود 0Hفرضیه 17115%15/1
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قرار گرفته است ، پس فرض صفر تائید و ادعاي محقق "Z= -96/1و Z= 96/1"بین "Z= 15/1"محاسبه شده Zاز آنجا که 

داري وجود ندارد ، به عبارتی در مجموع بهره وري عوامل بین عوامل رفتاري از نظر رتبه بهره وري تفاوت معنیبنابراین. رد می شود 

.رفتاري در حد متوسط می باشد 

بحث و تفسیر نتایج پژوهش

خالصه و نتیجه گیري –الف 

هاي ایران به این نتیجه رسیدیم NGOدر خصوص12تا 1در بخش توصیف و تحلیل داده هاي آماري بر اساس پاسخهاي سواالت 

:که 

درصد آنها داراي 40درصد سازمانهاي غیردولتی مورد مطالعه در زمینه مواد مخدر ، داراي فعالیتهاي حمایتی و 60حدود .1

یتهاي پیشگیري ، فعالیتهاي عملیاتی و اجرایی در این زمینه می باشند ، به عبارتی بیشتر سازمانهاي غیردولتی به جاي پرداختن به فعال

. درگیر فعالیتهاي حمایتی افراد مریض و خانواده هاي آنها می باشند 

درصد سازمانهاي غیردولتی به عموم مردم خدمات عرضه می کنند ، به عبارتی کانون توجه سازمانهاي غیردولتی 90حدود .2

. مورد مطالعه عموم مردم می باشند 

درصد داراي شغل آزاد می باشند 40ی آنها اعالم شده است داراي شغل دولتی و درصد موسساتی که اطالعات شغل60حدود .3

. باشد و این بیانگر استقبال کم طیف مردمی در تاسیس سازمانهاي غیردولتی می

1000درصد این سازمانها بیشتر از 12عضو داوطلب و تنها 100درصد سازمانهاي غیردولتی مورد پژوهش کمتر از 50حدود .4

داوطلب گرایی یکی از ویژگیهاي اصلی سازمانهاي غیردولتی است و هر چه تعداد نیروهاي داوطلب افزایش یابد ، امکان . دارند عضو 

. فعالیت بیشتر و موثرتر بوسیله سازمانهاي غیردولتی فراهم خواهد شد 
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شش فرضیه فرعی پژوهش با هاي ایران نشان می دهد که دو فرضیه اصلی وNGOتجزیه و تحلیل هاي آماري در خصوص 

و ) عوامل ساختاري و عوامل رفتاري ( استفاده از آزمونهاي همبستگی مورد تائید قرار گرفتند ، بطوریکه بین متغیرهاي مستقل تحقیق 

:داري با کلیه فرضیات اصلی و فرعی وجود دارد که در جدول ذیل آمده استارتباط معنی) بهره وري سازمانی ( متغیر وابسته 

نتیجه آزمونضریب همبستگیمیزان خطامتغیر وابستهمتغیر مستقلفرضیات

تائید ادعاي محقق05/082/0بهره وري سازمانیعوامل رفتارياصلی
تائید ادعاي محقق05/087/0بهره وري سازمانیسیستم انگیزشی1

تائید ادعاي محقق05/098/0بهره وري سازمانیسیستم آموزشی2

تائید ادعاي محقق05/092/0بهره وري سازمانیسبک مدیریت3

همچنین تجزیه و تحلیل هاي آماري در خصوص میزان بهره وري متغیرهاي مستقل که با استفاده از آزمون عالمت مورد ارزیابی 

:قرار گرفته اند به شرح جدول ذیل می باشد 

نتیجه آزمونمحاسبه شدهZمقدار میزان خطامتغیر مستقلفرضیات

بهره وري سازمانی در حد متوسط05/015/1عوامل رفتارياصلی

فاقد ویژگیهاي بهره وري-05/030/2سیستم انگیزشی1

فاقد ویژگیهاي بهره وري-05/07/2سیستم آموزشی2

داراي ویژگیهاي بهره وري05/04/2سبک مدیریت3

وضعیت بهره وري سازمانهاي غیردولتی مورد پژوهش ، نشان می دهد که در مجموع به عالوه تجزیه و تحلیل آماري در خصوص

. هاي مورد مطالعه در حد متوسط بوده است NGOبهره وري در 

تشریح نتایج 

:عوامل رفتاري 

سیستم انگیزشی1
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. مین نیازهاي فیزیولوژیک می باشند در سازمانهاي غیردولتی که عمده نیروهاي آن بصورت داوطلب منی باشند ، کمتر به دنبال تا

کسب ( ، احترام ) عاطفه ، تعلق خاطر و دوستی ( شاید بتوان گفت که پیوستن آن به این سازمانها بیشتر در جهت تامین نیازهاي اجتماعی 

. ی باشد م. ) رشد و دستیابی به چیزهایی که استعداد آنرا دارد ( و خودشکوفایی ) موفقیت ، کسب قدرت و کسب حمایت 

بنابراین براي بررسی رابطه سیستم انگیزشی با بهره وري سازمانی در سازمانهاي غیردولتی ، از رویکرد ترکیبی نظریه هاي انتظار 

بر اساس ویژگیهاي این نظریه ها ، رابطه بین سیستم انگیزشی و بهره وري . ویکتور روم و نیازهاي سه گانه مک کللند استفاده شده است 

نتایج آزمون همبستگی این پژوهش ، رابطه معنی دار و مستقیم بین سیستم انگیزشی و . نی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است سازما

. مورد تائید قرار داده است 87/0بهره وري سازمانی را با ضریب 

ان نمود که سازمانهاي غیردولتی از طریق بر اساس یافته هاي پژوهش و پشتوانه هاي نظري بیان شده در پیشینه آن ، می توان اذع

: ارضاء نیازهاي معنوي کارکنان رسمی و داوطلب و غنی سازي فرهنگی سازمانی از جمله 

بهبود عملکرد گذشته ؛.1

ایجاد امکان رقابت سالم براي تمام اعضاء ؛.2

تعامل مثبت افراد تیمها و گروههاي کاري ؛.3

ان براي تمام اعضاء ؛امکان رویارویی با مشکالت و مسائل سازم.4

دادن اختیار و مسئولیت به تیمهاي کاري ؛.5

دادن بازخورد ارزیابی عملکرد به تمام اعضاء ؛.6

ایجاد رابطه صمیمی بین تمام همکاران و ذینفعان ؛.7

احساس تعهد و وفاداري اعضاء ؛.8

برخورد با کار همانند تفریح و تمرین ؛.9

ن و همه ذینفعان پرمعنی ، باارزش و کیفیت باشد؛کاري که سازمان انجام می دهد براي مشتریا.10

میدان دادن به افراد خالق و مبتکر اعم از رسمی و داوطلب ؛.11
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.ترویج اخالق ، درستی ، اعتماد و باورپذیري .12

. می توانند نسبت به بهبود بهره وري سازمانی بپردازند 

سیستم آموزشی 2

وجود دارد ، آموزش موجب افزایش سطح آگاهی فرد و گروه و در نتیجه بهبود بین آموزش و بهره وري سازمانی پیوند عمیقی 

به . در سازمانهاي غیردولتی مورد مطالعه اکثریت موسسان و داوطلبین داراي تحصیالت دانشگاهی بودند . بهره وري سازمانی می گردد 

بتوانند عالیق ، افکار و اندیشه هاي خود را آزادانه مطرح نظر می رسد که آنها نیاز به آموزش به روش حل مساله دارند ، تا کارکنان 

. سازند و راه کارهاي مناسب براي مسائل سازمان ارائه نمایند 

نشان داده است ، که این 98/0نتایج آزمون همبستگی رابطه معنی دار و مستقیم بین سیتم آموزش و بهره وري سازمانی را با ضریب 

میزان موفقیت یک نظام آموزشی در این است که چه قدر افراد آموزش . زش در افزایش بهره وري است همبستگی موید نقش موثر آمو

:کند دیده را به سوي ارزشهاي ذیل ترغیب می

سخت کوشی و تالش در انجام کارها ؛.1

انضباط و خویشتن داري در برخورد افراد درون و برون سازمانی ؛.2

مسئولیت پذیري و پاسخگویی ؛.3

به قوانین و حقوق دیگران ؛احترام.4

درستکاري و تالش در انجام هر چه بهتر امور مردم ؛.5

پایبندي به ارزشهاي رایج و مطلوب اجتماعی ؛.6

. تالش مستمر و بروز خالقیتهاي نهفته .7

سبک مدیریت 3
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کردهاي مختلف سبک مدیریت ، براي بررسی رابطه سبک مدیریت سازمانهاي غیردولتی با بهره وري سازمانی آنها ، با مطالعه روی

رویکرد عوامل استراتژیک که جدیدترین دیدگاه در خصوص اثربخشی سازمانی است، انتخاب و ویژگیهاي آن در سازمانهاي 

.غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است 

را مورد 92/0انی با ضریب نتایج آزمون همبستگی این پژوهش ، رابطه مستقیم و معنی دار بین سبک مدیریت و بهره وري سازم

بر اساس یافته هاي پژوهش و پشتوانه هاي نظري بیان شده در ادبیات تحقیق ، می توان گفت که در سازمانهاي . تائید قرار داده است 

و با استفاده غیردولتی ، رهبران باید براي تمام کارکنان اعم از رسمی و داوطلب فرصت استقالل ، قدرت و موقعیت بیشتري فراهم نمایند 

بر این اساس مشارکت در تصمیم گیري ، تفویض اختیار به . از سبک رهبري تحول گرا ، موجبات حمایت همه ذینفعان را فراهم نمایند 

افراد خالق ، رهبري تیمی و گردشی بودن مدیریتها از جمله مولفه هایی می باشند که در جذب ، بکارگیري و حفظ و نگهداري 

بر این اساس موفقیت سازمانهاي غیردولتی . نیروهاي داوطلب در بهبود بهره وري سازمانهاي غیردولتی موثر می باشد کارکنان بخصوص 

.در توانایی همراه نمودن افراد ، گروهها ، نهادها و سازمانهاي دیگر در تداوم فعالیت آن متکی به آنها است ، نهفته است 

هاي ایران NGOدر پیشنهادات براي بهبود بهره وري–ب 

از آنجا که سازمانهاي غیردولتی داراي فعالیتهاي داوطلبی هستند و بایستی اکثر اعضاء آنها را نیروهاي مردمی داوطلب تشکیل .1

از . اما نتیجه آمار توصیفی و استنباطی حکایت از موفقیت کم این سازمانها در جذب و نگهداري نیروهاي داوطلب می باشد . دهند 

. سیستم انگیزشی آنها فاقد ویژگیهاي بهره وري تشخیص داده شده است طرفی 

پیشنهاد می گردد که سازمانهاي غیردولتی با استقرار سیستم انگیزشی مبتنی بر نیازهاي معنوي و نظریه انتظار با ویژگیهاي ذیل در 

:بهبود بهره وري سازمانی گام بردارند 
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نان رسمی و داوطلب ؛امکان پیشرفت براي تمام کارک. 5–1

شیوه ارتقاي عادالنه کارکنان ؛. 5–2

اهمیت به افراد خالق و توانا ؛. 5–3

اعتماد متقابل بین همه کارکنان و موسسان ؛. 5–4

مشارکت تمام کارکنان رسمی و داوطلب در تصمیم گیري ها ؛. 5-5

رکنان ؛امکان رویارویی با مسائل سازمان براي تمام کا. 5–6

. رابطه صمیمی با همکاران و سایر ذینفعان . 5–7

سازمانهاي غیردولتی ایران ، سازمانهایی نوپا می باشند و اغلب موسسان آنها فاقد مدرك تحصیلی مرتبط با این نوع سازمانها .2

ولتی نداشته اند ، بنابراین نیروهاي داوطلب هستند ، از طرفی دانشگاههاي ایران نیز تا کنون فارغ التحصیل رشته مدیریت سازمانهاي غیرد

.این سازمانها نیز فاقد دانش و مهارت الزم در این زمینه می باشند 

نتایج مطالعات و بررسی هاي این پژوهش نیز نشان دهنده این است که سیستم آموزشی سازمانهاي غیردولتی فاقد ویژگی بهره وري 

اي غیردولتی با همکاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات که داراي این رشته لذا پیشنهاد می گردد که سازمانه. است 

تحصیلی است ، نسبت به تدوین برنامه آموزشی سازمان و شناسنامه آموزشی براي تمام کارکنان رسمی و داوطلب اقدام نموده و با 

. و بهبود بهره وري سازمانی گام بردارند هاي آموزشی در جهت توانمندسازي کارکنان اجراي مشترك این برنامه

نتایج آزمون توصیفی پژوهش نشان دهنده این است که اکثریت موسسان سازمانهاي غیردولتی ، مدیران سازمانهاي دولتی بوده .3

ج آزمون استنباطی گرچه نتای. اند که اغلب خود داراي سبک مدیریت بوروکراتیک ، سلسله مراتبی و توام با قوانین و مقررات می باشند 

ها ، سبک NGOمبین بهره ور بودن سبک مدیریت این سازمانها می باشد ؛ اما به علت ویژگی مشارکتی و داوطلبی بودن فعالیتهاي 

:رهبري مشارکتی با ویژگیهاي ذیل پیشنهاد می گردد 
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افراد در تصمیم گیري ها مشارکت می نماید ؛. 7–1

سازمانی اختیار داده می شود تا رهبري دیگران را به عهده بگیرند ؛به افراد تمام سطوح . 7–2

کارها به افراد خالق و نوآور تفویض می گردد ؛. 7–3

براي عضویت در هیئت مدیره ، هیئت امنا و شوراي مرکزي گردش عضویت وجود دارد ؛. 7–4

. می باشند گروهها داراي مسئولیت پاسخگویی . تمام افراد  تیم ها . 7–5
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Approache  Reviwe of Behavioral Elements & Productivity in Non Governmental

Organization

Abstract

Evidences in that available in non governmental organization show that available

conditions which follow traditional methods are disqualified & deficience. This deficiency

is the resoult of the flaccidity of management such as : structural & behavioral & basic

factors that face to the organizations , which get involved the researcher`s mind & make

stand to research & identify this flaccidities in order to help the organizations by

presenting the suitable & applicational pattern with the iran`s native situation.
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