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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی
(مطالعه موردی :دانشجویان یک دانشگاه نظامی)
علیرضا اکبرزاده* ،1مهدی میرزائی ،2مهدی داداشی حاجی ،3پیمان جهانداری4

مقدمه :مطالعه و بررسی روحیه کارکنان یکی از شیوههای مؤثر برای ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها در
دستیابی به اهداف مربوطه به شمار میرود.
هدف :این تحقیق از بین عوامل مختلف به بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی فرماندهان و مدیران بر
روحیه سازمانی دانشجویان میپردازد.
مواد و روشها :این تحقیق از نوع توصیفی  -تحلیلی و روش مورد استفاده در آن پیمایش است .تعداد  227نفر از بین
 3000دانشجو به روش نمونهگیری احتمالی انتخاب و به روش میدانی پرسشنامهها توسط آزمودنیها پاسخ داده شدند.
تجزیه و تحلیل داده با استفاده از  SPSSنسخه  20انجام و از روشهای آماری مناسب همچون رگرسیون استفاده گردید.
یافتهها :این مطالعه نشان داد سطح روحیه و شایستگی مدیریتی در بین دانشجویان متوسط و اعتماد سازمانی در حد
پایین است .ضریب همبستگی روحیه سازمانی با اعتماد سازمانی و تصور از شایستگی مدیریتی به ترتیب معادل  0/65و
 0/61است که نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار است (.)P=0/001
بحث و نتیجهگیری :دو متغیر اعتماد سازمانی و تصور از شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی تأثیر بسزایی دارند و
هرکدام به تنهایی میزانی از واریانس متغیر روحیه سازمانی را تبیین نمودهاند؛ اما با توجه به اینکه روحیه سازمانی اکثریت
دانشجویان متوسط بوده و در عین حال اکثریت دارای اعتماد سازمانی پایینی میباشند ،نشان میدهد که عوامل دیگری
نیز در تعیین روحیه دخیلاند که مطالعات بیشتر را در این زمینه میطلبد.
کلمات کلیدی :اعتماد سازمانی ،دانشجویان ،روحیه سازمانی ،شایستگی مدیریتی.
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مقدمه

از عناصر اساسی شخصیت انسان ،مفهومی نسبتاً پیچیده و چند

روحیه ) (Moraleکه از آن به حالتهای عاطفی و ذهنی هم تعبیر

بعدی است و از دیدگاه روانشناختی به عنوان یکی از متغیرهای

میشود ،از مقولههای مهم و تأثیرگذار در عملکرد کارکنان و

اساسی در شناسایی رفتار و شخصیت افراد در حوزههای مختلف

سالمت سازمانی است .شناسایی و سنجش روحیه و عوامل مختلف

تلقی میشود و برخی آن را منبع انرژی روانی افراد برای عمل

تأثیرگذار بر آن میتواند مدیران را در ارتقای روحیه و به دنبال

بر اساس ارزشهای پذیرفته شده دانستهاند ( .)2روحیه ،احساس

آن بهبود عملکرد سازمان کمک کند ( .)1روحیه به عنوان یکی

و نظر کلی فرد درباره محیط و جامعهای است که در آن زندگی

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

دکترای تخصصی جامعه شناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی ،دانشگاه امام علی (ع) ،تهران ،ایران.
دکترای تخصصی جامعه شناسی ،استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی ،دانشگاه امام علی (ع) ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکma.mirzaei@alumni.ut.ac.ir :
دکترای تخصصی روانشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی ،دانشگاه امام علی (ع) ،تهران ،ایران.
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره ،پژوهشگاه علوم و فناوری طب نظامی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران.
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چكيده

داشتن آن به انجام وظیفه اشتیاق پیدا کرده و به عنوان یک عضو

است که روحیه نظامی از مؤلفههای اصلی در کسب اثربخشی

از یگان و یا گروه در انجام مأموریتهای و رسیدن به هدف از خود

سازمانی در میباشد ( .)11فقیهیپور و افشارپور در پژوهش خود

عالقمندی و فداکاری نشان میدهد ( .)4ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ

به این نتیجه رسیدند که چگونگی و کیفیت ساختار ظاهری،

آﮐﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﯽ «اﻋﺘﻤﺎد» اﺷﺎره ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اتکا در رواﺑﻂ دارد.

میزان ارزش و جایگاه ،کارکرد ،مفاهیم و فلسفههای وجودی

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه میتواند ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﻋﻞ (اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪه) و ﯾﮏ ﻣﻔﻌﻮل

آرم و عالئم ،نشان ،درفش نظامی ،با میزان روحیه و اعتماد به

(ﻣﻌﺘﻤﺪ) ﻫﻤﭽنین در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺒﯿﻪ سازمانها

نفس رابطه مستقیمی دارد ( .)12کارگر در تحقیق خود به این

و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ( .)5اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ نیز «اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺜﺒﺘﯽ

نتیجه رسید که بین سالمت روانی و روحیه نظامی همبستگی

ﮐﻪ اﻓﺮاد بر پایه نقشهای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،رواﺑﻂ ،ﺗﺠﺎرب و واﺑﺴﺘﮕﯽ

وجود دارد ،به طوری که هرچه سالمت روانی بیشتر باشد روحیه

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﺑﺎره ﻧﯿﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ»

نظامی عالیتری را شاهد هستیم ( .)13در پژوهش خرسندی نیا

ﺗﻌﺮﯾﻒ میشود ( .)6شایستگیهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ

و ابراهیمی قوام ،یافتههای به دست آمده حاكی از ارتباط معنادار

ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻞ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،برنامهریزی ﯾﺎ انگیزهاند.

مثبت بین روحیه كاركنان با متغیرهای منزلت اجتماعی ،رضایت

شایستگیهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ مسئولیتهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را

شغلی ،رضایت از فرماندهان یگان ،رضایت از مسئوالن كشوری،

ﭘﻮﺷﺶ میدهد و میتوان آن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد

رضایت از پشتیبانی قضایی ،میزان برخورداری از امكانات مادی،

ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،برنامهریزی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل،

رضایت از تجهیزات یگان و دریافت آموزشهای تخصصی كنترل

اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اراﺋﻪ میشود .شایستگیهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ میتواند

اغتشاشات است ( .)14الیاسی و مرادی در پژوهشی به روش فرا

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﮐﻪ

تحلیل عوامل مؤثر بر روحیه ارتش آمریکا را سنجیدند .یافتههای

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ خود مدیریتی و رواﺑﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ( .)7شایستگیهای

پژوهش پنج دسته عوامل از جمله عوامل مربوط به افکار عمومی،

مدیریتی را میتوان در هشت عامل :تجزیه و تحلیل ،تصمیمگیری،

درون سازمان ،افراد ارتش ،نبرد و عملیات روانی را مؤثر بر روحیه

دانش ،سازگاری ،عملکرد ،رهبری و ارتباطات خالصه کرد (.)8

ارتش آمریکا معرفی کرده است ( .)15رشید و ادریسیان در تحقیق

در صورتی كه بخواهیم بدانیم چگونه میتوان روحیه سازمانی را

خود به روش کمی و کیفی تأثیر آموزههای جهادی قرآنی را بر

افزایش داد ،باید علل و عوامل ایجاد كننده آن را بهتر بشناسیم.

روحیه جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی سنجیدند .از بین

تحقیقات نشان دادهاند كه بیشترین عوامل تأثیرگذار بر رضایت

عوامل مختلف (جهاد با كفر و نفاق و جهاد با استكبار ،طاغوت و

شغلی و روحیه پرسنل در تمام حرفهها ،سیاستها و خطمشیهای

اولیای شیطان) عامل جهاد برای یاری کردن دین خدا بیشترین

سازمان ،عادالنه بودن حقوق و مزایای شغلی ،شرایط مناسب كاری،

تأثیر را روحیه جهادی داشت ( .)16در هیچکدام از تحقیقات به

انجام كارهای چالشی كه برای افراد جالب و انگیزشی باشد و وجود

دو متغیر تصور از شایستگی مدیریتی فرماندهان و مدیران و بهویژه

دوستان و همكاران مناسب میباشد (.)8

اعتماد سازمانی به عنوان متغیر تعیین کننده و بسیار اثرگذار در

بررسی پیشینه پژوهش به طور خاص در پژوهشهای كمی نیز

جهتدهی کنشهای اجتماعی توجه نشده است.

عالوه بر اینكه مبنایی را برای طرح سؤالها و فرضیههای پژوهش

بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی

فراهم میکند میتواند توضیحی برای روابط مورد انتظار بین

مدیریتی فرماندهان و مدیران بر روحیه سازمانی دانشجویان است.

متغیرها ارائه دهد (.)9

فرضیات تحقیق عبارتند از :تقویت اعتماد سازمانی در میان

بشری در پژوهش خود بیان میکند برای تقویت اقتدار ملی باید

دانشجویان روحیه سازمانی آنان را افزایش میدهد .تصور مثبت

سازوکارهای آن ،از جمله روحیه ،تقویت شوند .در یک کالم

دانشجویان از شایستگی مدیریتی فرماندهان روحیه سازمانی آنان

سرباز باید همواره انگیزه الزم را برای جنگیدن به خاطر میهن

را افزایش میدهد.
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میکند ( .)3همچنین حالت و کیفیتی است نفسانی که فرد با

و باورهایش داشته باشد ( .)10اکبرزاده به این نتیجه رسیده
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بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی

مواد و روشها

علیرضا اکبرزاده و همکاران

میباشد .پیمایش قدرت تعمیم یافتهها را امکانپذیر میسازد و در

دادهها با استفاده از روش نمونهگیری احتمالی طبقه بندی

این نوع تحقیق میتوان نتایج یافتهها را بر حوزه وسیعتری تسری

) ،(Stratified Probable Samplingبه روش میدانی و با ابزار

داد .مزیت دیگر پیمایش گردآوری صفت یا ویژگی هر مورد بر

پرسشنامه محقق ساخته (شامل ابعاد روحیه سازمانی با  7گویه،

اساس متغیر است ( .)18 ،17جامعه آماری این تحقیق دانشجویان

اعتماد سازمانی با  5گویه و شایستگی مدیریتی با  10گویه)

یک دانشگاه نظامی در نیمسال اول سال تحصیلی  96-97به تعداد

گردآوری گردید .تمامی گویهها در طیف لیکرت و با گزینههای

 3000نفر در مقطع تحصیلی کارشناسی میباشد .حجم نمونه

خیلی زیاد ( ،)5زیاد ( ،)4متوسط ( ،)3کم ( ،)2خیلی کم یا

با استفاده از فرمول کوکران ( )20 ،19به تعداد  227نفر تعیین

اص ً
ال ( )1سنجیده شدهاند .گویه شماره  6معکوس نمرهگذاری

گردید 9( .پرسشنامه به دلیل پاسخهای خالی و مخدوش فاقد

شده است .با توجه به اینکه پرسشنامه استانداردی از قبل وجود

اعتبار بودند و در نهایت حجم نمونه به  218نفر تقلیل یافت):

نداشت ،روایی و پایایی پرسشنامه به دلیل «محقق ساخته بودن»

روش مورد استفاده در این تحقیق ،پیمایش ) (Surveyاست.
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پیمایش یکی از روشهای گردآوری ،تنظیم و تحلیل دادهها
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جدول  -1گویههای پرسشنامه محقق ساخته

ﻣﺘﻐﻴﺮ

روﺣﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ) 7ﮔﻮﻳﻪ(

اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ) 5ﮔﻮﻳﻪ(

ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ

ردﻳﻒ

1

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارﻳﺪ؟

2

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟

3

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻳﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن ﺧﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ؟

4

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻓﻘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻳﺪ؟

5

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮕﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ؟

6

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟

7

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﻳﺮ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن ﺷﻤﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

8

ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

9

ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدن اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﻲ رﻓﺘﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎور دارم.

 10ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن )ﻳﮕﺎن( ﺑﺎور دارم.
 11ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﻳﺶ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 12ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺳﺎزﻣﺎن از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 13ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ؟
 14ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ؟
15

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دوراﻧﺪﻳﺸﻲ دارﻧﺪ؟

16

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؟

 17ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ راﻫﺒﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد؟
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ) 10ﮔﻮﻳﻪ(

 18ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي دارﻧﺪ؟
 19ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﮕﺎﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ؟
 20ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻳﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﺧﻼق ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 21ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 22ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻲآورﻧﺪ؟
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از طریق مراجعه به تحقیقات پیشین و اساتید و فرماندهان حاصل

دانشجویان صالحیت علمی ،شغلی  -تخصصی و تجربی مسئولین

شده است .پایایی ) (Reliabilityگویهها از طریق محاسبه ضریب

و فرماندهان را در حد متوسط میدانند.

آلفای کرونباخ ) (Cronbach’s Alphaبررسی شد .ضریب آلفای

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون فرضیه اول (تقویت اعتماد سازمانی

کرونباخ به دست آمده برابر با  0/7شد ( )Alpha= 0/7که نشان

در میان دانشجویان روحیه سازمانی آنان را افزایش میدهد)

از پایایی مناسب داشت .تحلیل دادهها به دو صورت تحلیل کمی

(جدول  .)1نشان میدهد ضریب همبستگی میزان اعتماد سازمانی

توصیفی و تبیینی انجام شد و از تکنیکهایی مانند جدولهای

و روحیه سازمانی معادل  0/65است ( )R=0/65قوی و معنیدار

توزیع فراوانی و جدولهای متقاطع سه بعدی و تحلیل رگرسیون

( )P=0/001است و عالمت ضریب بتا نشان میدهد که این رابطه

) (Regressionدر سطح معنیداری ( )P=0/001استفاده شد.

مثبت است .ضریب تعیین  R2بدین معناست که نسبتی از واریانس

همچنین در این تحقیق یافتههای کمی عالوه بر تحلیل تجربی

متغیر روحیه سازمانی که بهوسیله متغیر اعتماد سازمانی تبیین

مورد نقد و بررسی عقالنی نیز قرار میگیرد.

میشود برابر با  43درصد است.
در معادله رگرسیون خطی:

یافتهها

(میزان اعتماد سازمانی)  Y= 1/69 +0/67اگر میزان اعتماد سازمانی

جامعه آماری تحقیق از نظر ویژگیهای دموگرافیک بدین شرح بود:

آزمودنیها به اندازه  1نمره افزایش یابد  0/67به نمره روحیه

تمامی  218دانشجو ( 100درصد) ،پسر و در بازه سنی  19الی 26

سازمانی آنها افزوده میشود .معادله استاندارد رگرسیون زیر

سال بودند که میانگین سنیشان  20/5سال بود .تمامی دانشجویان

نشان میدهد که تأثیر خالص (استاندارد) میزان اعتماد سازمانی

( 100درصد) در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند.

بر روحیه سازمانی برابر با  0/65است .با توجه به اینکه یک متغیر

بیشتر آزمودنیها ( 51/8درصد) دارای روحیه سازمانی متوسط
بودند 32/5 .درصد دارای روحیه باال و  15/7درصد دارای روحیه
پایین بودند .نمره میانگین ( )3/2نشان از روحیه سازمانی متوسط
در بین دانشجویان بود .به نظر میرسد روحیه متوسط نشان از غلبه
جو سازمانی بورکراتیک محیط نظامی و ساختار خشک ،کم انعطاف

جدول  -1نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون فرضیه اول

)(R

)(R2

0/65

0/43

)(F

)(β

)(21

)(Constant

144/610

0/65

0/67

1/69

0/001

0/001

داشت .بیشتر آزمودنیها ( 52/2درصد) دارای اعتماد سازمانی
پایین بودند 42/8 .درصد دارای اعتماد متوسط و تنها  5درصد
دارای اعتماد باال بودند .نمره میانگین ( )2/28نیز نشان از اعتماد
سازمانی پایین دانشجویان بود .نمره پایین در اعتماد سازمانی دال
بر این داشت که مدیران (کنشگران) سازمانی در سطوح مختلف
نتوانسته بودند بهطور مؤثری عدالت را برقرار کرده ،به وعدههای
خود عمل کنند و به دیگر معرفهای اعتماد سازمانی پایبند باشند.
بیشتر آزمودنیها ( 48/2درصد) شایستگی مدیریتی را متوسط
ارزیابی کردهاند 42/7 .درصد شایستگی مدیریتی را پایین و تنها
 9درصد شایستگی مدیریتی را باال ارزیابی کردهاند .نمره میانگین
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( )2/54نیز نشان از ارزیابی متوسط دانشجویان از شایستگی
مدیریتی دارد.

شکل  -1نمودار رگرسیون رابطه اعتماد سازمانی و روحیه سازمانی

)(Sig
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آن مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد .روایی ) (Validityگویهها

ارزیابی متوسط از شایستگی مدیریتی نشان از این دارد که
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بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی

مستقل داریم مقدار بتا  βبا ضریب همبستگی برابر میشود.

از شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی برابر با  0/61است .با

معادله استاندارد رگرسیون:

توجه به اینکه یک متغیر مستقل داریم مقدار بتا  βبا ضریب

(میزان اعتماد سازمانی) Y= +0/65

همبستگی برابر میشود.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون فرضیه دوم (تصور مثبت

معادله استاندارد رگرسیون:

دانشجویان از شایستگی مدیریتی فرماندهان روحیه سازمانی

(شایستگی مدیریتی) Y= +0/61

آنان را افزایش میدهد) در جدول شماره  2نشان میدهد ضریب

بحث و نتیجهگیری

 0/61است ( )R=0/61قوی و معنیدار ( )P=0/001است و عالمت

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش اعتماد سازمانی و شایستگی

ضریب بتا نشان میدهد که این رابطه مثبت است .ضریب تعیین

مدیریتی فرماندهان و مدیران و تعیین میزان سهم هر کدام از

 R2بدین معناست که نسبتی از واریانس متغیر روحیه سازمانی

عوامل در ایجاد و تقویت روحیه سازمانی دانشجویان دانشگاه

که به وسیله متغیر اعتماد سازمانی تبیین میشود برابر با 37

افسری امام علی (ع) انجام شده است یافتههای آماری که رابطه

درصد است.

مثبت بین روحیه سازمانی و اعتماد سازمانی را نشان میدهند بر

در معادله رگرسیون خطی:

مبنای این رابطه منطقی است که اعتماد سازمانی موجب پیدایش

(شایستگی مدیریتی)  Y= 1/61 +0/63اگر میزان تصور مثبت از

این احساس است که روندهای عادالنه و اصول منطقی در سازمان

شایستگی مدیریتی به اندازه  1نمره افزایش یابد  0/63به نمره

وجود دارد و فرد به قول سازمان در عمل به وعدههایش عمل دل

روحیه سازمانی آنها افزوده میشود .معادله استاندارد رگرسیون

میبندد ،نتیجه اینگونه احساسات مثبت افزایش روحیه سازمانی

زیر نشان میدهد که تأثیر خالص (استاندارد) میزان تصور مثبت

ن طور رابطه مثبت آماری بین تصور مثبت از شایستگی
است .همی 
مدیریتی و روحیه اینگونه تبیین عقالنی میشود که در تصور

جدول  -2نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون فرضیه دوم
)(R

)(R2

0/61

0/37

)(F

)(β

)(22

)(Constant

114/084

0/61

0/63

1/61

0/001
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همبستگی تصور از شایستگی مدیریتی و روحیه سازمانی معادل
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علیرضا اکبرزاده و همکاران

0/001

)(Sig

مثبت از شایستگی مدیریتی ،فرماندهان و مدیران با اصول و مبانی
فرماندهی نظامی ،اصول و مبانی مدیریتی آشنایی داشته ،در مواجه
با مسائل درون سازمانی دوراندیشی کرده و به نوآوری و خالقیت
در حل مسائل یگانی توجه میکنند و به منابع انسانی به عنوان
سرمایه راهبردی سازمان مینگرند ،اینگونه تصورات مثبت منطقاً
منجر به افزایش روحیه سازمانی میشود .این یافتهها با تبیینهای
تئوریک گفته شده در بخشهای قبلی و بعضی از تحقیقات تجربی
در محیطهای غیر نظامی از جمله تحقیق حبشیزاده و همکاران
( )22که به کارگیری روشهای اصولی نظارتی و رهبری را در
ارتقای روحیه مؤثر میدانند و تحقیق میرکمالی و حسینی که
نقش خودکارآمدی را در ارتقای روحیه مثبت ارزیابی کردهاند (،)1
همخوانی دارد ،اما تحقیقی تجربی که بهطور ساخت یافته در یک
محیط نظامی انجام گرفته باشد و موافق یا مخالف یافتههای این
تحقیق باشد ،یافت نگردید که البته تحقیق حاضر از این حیثت

شکل  -2نمودار رگرسیون رابطه شایستگی مدیریتی و روحیه سازمانی

درخور توجه است.
در مجموع میتوان گفت دو متغیر اعتماد سازمانی و تصور از
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به تنهایی میزانی از واریانس متغیر روحیه سازمانی را تبیین

همکاری تحقیقاتی اشاره کرد .از کاربردهای مهم این تحقیق

نمودهاند؛ اما با توجه به اینکه روحیه سازمانی اکثریت دانشجویان

آگاهی فرماندهان و مسئولین بلندپایه نظامی از نقش اعتماد

متوسط بوده و در عین حال اکثریت دارای اعتماد سازمانی پایینی

سازمانی و تصور از شایستگی مدیریتی در افزایش و کاهش روحیه

میباشند ،نشان میدهد که عوامل دیگری نیز در تعیین روحیه

است به گونهای که در انتخاب فرماندهان مستقیم دانشجویان

دخیلاند .اینگونه یافتهها نشان میدهد تحقیقات دیگری در

بایستی شایسته ساالری را رعایت کرده تا بدین طریق اثر مثبتی

این زمینه ضروری است از آن جمله :نقش عوامل دیگر به غیر از

را در روحیه دانشجویان ایجاد نمایند و با برقراری عدالت ،عمل

اعتماد و شایستگی مدیریتی در تقویت روحیه ،نقش عوامل مؤثر

به وعدهها ،حاکم کردن اصول منطق در سازمان و دیگر ملزمات

بر افزایش اعتماد بین دانشجویان.

اعتماد سازمانی ،اعتماد سازمانی را افزایش داده تا از این طریق

در نتیجهگیری نهایی میتوان گفت :تالش و همت مضاعف

نیز اثر مثبتی را بر روحیه بگذارند.

فرماندهان و اساتید جهت باال بردن روحیه دانشجویان میتواند
رضایتمندی شغلی ،تالش کاری باال ،خالقیت و ابتکار عملی،

تشکر و قدردانی

حس افتخار به سازمان ،تعهد به سازمان و میل به تالش برای

از تمامی دانشجویان و همکارانی که در این پژوهش ما را یاری و

تحقق اهداف گروهی به جای اهداف فردی و در نهایت عملکرد و

حمایت نمودند صمیمانه تشکر و قدر مینماییم.

اثربخشی سازمانی را باال ببرد و در کنار آن عدم توجه به این امر
خطیر و بی توجهی به زمینههایی که میتواند روحیه دانشجویان را

تضاد منافع

ارتقاء بدهد ،به نوبه خود غیبت باال در سازمان ،کاهش انگیزههای

بین نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد و تعارض منافعی وجود

سازمانی ،مانع تراشی بر سر تحقق اهداف سازمان ،عدم تعهد و

نداشته و مقاله با همکاری و هماهنگی تمامی نویسندگان نگاشته

وجدان کاری نسبت به مسئولیت و در نهایت اثر بخشی پایین و

شده است.

عدم تحقق اهداف سازمانی را به دنبال خواهد داشت.
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Abstract
Introduction: Studying on employees’ morale is one of the effective ways to assess the success or failure of
organizations for achieving their goals.
Objective: The present study aimed to investigate the impact of managers’ organizational trust and managerial
competency on the students’ organizational morale.
Material and Method: This research is a descriptive-analytical and survey-based study. Of total 3000 students, 218
were selected using probable sampling method. The instrument used in this study was a fill -field questionnaire. Data
were analyzed using SPSS 20 and Regression analysis.
Results: The results showed the moderate level for morale and managerial competency and low level for organizational
trust. The correlation coefficient for organizational morale with organizational trust and the perception of management
competence was 0.65 and 0.61, respectively which suggested a positive and significant relationship (P = 0.001).
Discussion and Conclusion: Organizational trust and the perception of managerial competency have a significant
effect on the organizational morale; each and every one of them, has explained a degree of variance for organizational
morale. Regarding that the organizational morale of the majority of students is moderate, and that the majority have
a low organizational trust, other factors seem to involve in assessing the morale and it requires further studies in this
regard.
Keywords: Organizational Morale, Organizational Trust, Managerial Competency, Students.
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