
مقاله پژوهشی

 بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی
)مطالعه موردی: دانشجویان یک دانشگاه نظامی(

علیرضا اکبرزاده1، *مهدی میرزائی2، مهدی داداشی حاجی3، پیمان جهانداری4

چكيده
مقدمه:مطالعه و بررسی روحیه کارکنان یکی از شیوه های مؤثر برای ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان ها در 

دستیابی به اهداف مربوطه به شمار می رود.
هدف:این تحقیق از بین عوامل مختلف به بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی فرماندهان و مدیران بر 

روحیه سازمانی دانشجویان می پردازد.
موادوروشها:این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و روش مورد استفاده در آن پیمایش است. تعداد 227 نفر از بین 

3000 دانشجو به روش نمونه گیری احتمالی انتخاب و به روش میدانی پرسشنامه ها توسط آزمودنی ها پاسخ داده شدند. 
تجزیه و تحلیل داده با استفاده از SPSS نسخه 20 انجام و از روش های 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 0/65 و 

.)P= 0/001( 0/61 است که نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار است
بحثونتيجهگيری: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 نموده اند؛ اما با توجه به اینکه روحیه سازمانی اکثریت 
دانشجویان متوسط بوده و در عین حال اکثریت دارای اعتماد سازمانی پایینی می باشند، نشان می دهد که عوامل دیگری 

نیز در تعیین روحیه دخیل اند که مطالعات بیشتر را در این زمینه می طلبد.
کلماتکليدی:اعتماد سازمانی، دانشجویان، روحیه سازمانی، شایستگی مدیریتی.
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مقدمه
روحیه (Morale) که از آن به حالت های عاطفی و ذهنی هم تعبیر 
و  کارکنان  عملکرد  در  تأثیرگذار  و  مهم  مقوله های  از  می شود، 
سالمت سازمانی است. شناسایی و سنجش روحیه و عوامل مختلف 
تأثیرگذار بر آن می تواند مدیران را در ارتقای روحیه و به دنبال 
آن بهبود عملکرد سازمان کمک کند )1(. روحیه به عنوان یکی 

از عناصر اساسی شخصیت انسان، مفهومی نسبتاً پیچیده و چند 
بعدی است و از دیدگاه روان شناختی به عنوان یکی از متغیرهای 
اساسی در شناسایی رفتار و شخصیت افراد در حوزه های مختلف 
تلقی می شود و برخی آن را منبع انرژی روانی افراد برای عمل 
بر اساس ارزش های پذیرفته شده دانسته اند )2(. روحیه، احساس 
و نظر کلی فرد درباره محیط و جامعه ای است که در آن زندگی 
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می کند )3(. همچنین حالت و کیفیتی است نفسانی که فرد با 
داشتن آن به انجام وظیفه اشتیاق پیدا کرده و به عنوان یک عضو 
از یگان و یا گروه در انجام مأموریت های و رسیدن به هدف از خود 
عالقمندی و فداکاری نشان می دهد )4(. بر طبق فرهنگ لغت 
آکسفورد معنی »اعتماد« اشاره به اطمینان و اتکا در روابط دارد. 
این پدیده می تواند بین یک فاعل )اعتماد کننده( و یک مفعول 
)معتمد( همچنین در بین دیگر نهادهای جمعی شبیه سازمان ها 
و مؤسسات برقرار گردد )5(. اعتماد سازمانی نیز »انتظارات مثبتی 
وابستگی  و  تجارب  روابط،  سازمانی،  نقش های  پایه  بر  افراد  که 
متقابل درباره نیت و رفتارهای اعضای گوناگون سازمان دارند« 
تعریف می شود )6(. شایستگی های مدیریتی مربوط به تعامالت بین 
شخصی، مانند مدیریت عمل، هماهنگی، برنامه ریزی یا انگیزه اند. 
را  مدیریتی  مسئولیت های  کلی  قالب  مدیریتی  شایستگی های 
پوشش می دهد و می توان آن را به پنج دسته اصلی تقسیم کرد 
کنترل،  سازماندهی،  برنامه ریزی،  سازمانی،  رفتار  در  عموماً  که 
انگیزه و هماهنگی ارائه می شود. شایستگی های مدیریتی می تواند 
عمومی باشد؛ یعنی برای هر شغل مدیریتی یا سازمان خاص که 
مرتبط با خود مدیریتی و روابط مدیریت است )7(. شایستگی های 
مدیریتی را می توان در هشت عامل: تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری، 
دانش، سازگاری، عملکرد، رهبری و ارتباطات خالصه کرد )8(. 
در صورتی که بخواهیم بدانیم چگونه می توان روحیه سازمانی را 
افزایش داد، باید علل و عوامل ایجاد کننده آن را بهتر بشناسیم. 
تحقیقات نشان داده اند که بیشترین عوامل تأثیرگذار بر رضایت 
شغلی و روحیه پرسنل در تمام حرفه ها، سیاست ها و خط مشی های 
سازمان، عادالنه بودن حقوق و مزایای شغلی، شرایط مناسب کاری، 
انجام کارهای چالشی که برای افراد جالب و انگیزشی باشد و وجود 

دوستان و همکاران مناسب می باشد )8(.
بررسی پیشینه پژوهش به طور خاص در پژوهش های کمی نیز 
عالوه بر اینکه مبنایی را برای طرح سؤال ها و فرضیه های پژوهش 
بین  انتظار  مورد  روابط  برای  توضیحی  می تواند  می کند  فراهم 

متغیرها ارائه دهد )9(.
بشری در پژوهش خود بیان می کند برای تقویت اقتدار ملی باید 
کالم  یک  در  شوند.  تقویت  روحیه،  جمله  از  آن،  سازوکارهای 
سرباز باید همواره انگیزه الزم را برای جنگیدن به خاطر میهن 

رسیده  نتیجه  این  به  اکبرزاده   .)10( باشد  داشته  باورهایش  و 
اثربخشی  در کسب  اصلی  مؤلفه های  از  نظامی  روحیه  که  است 
سازمانی در می باشد )11(. فقیهی پور و افشارپور در پژوهش خود 
ظاهری،  ساختار  کیفیت  و  چگونگی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
وجودی  فلسفه های  و  مفاهیم  کارکرد،  جایگاه،  و  ارزش  میزان 
آرم و عالئم، نشان، درفش نظامی، با میزان روحیه و اعتماد به 
نفس رابطه مستقیمی دارد )12(. کارگر در تحقیق خود به این 
نتیجه رسید که بین سالمت روانی و روحیه نظامی همبستگی 
وجود دارد، به طوری که هرچه سالمت روانی بیشتر باشد روحیه 
نظامی عالی تری را شاهد هستیم )13(. در پژوهش خرسندی نیا 
و ابراهیمی قوام، یافته های به دست آمده حاکی از ارتباط معنادار 
مثبت بین روحیه کارکنان با متغیرهای منزلت اجتماعی، رضایت 
شغلی، رضایت از فرماندهان یگان، رضایت از مسئوالن کشوری، 
رضایت از پشتیبانی قضایی، میزان برخورداری از امکانات مادی، 
رضایت از تجهیزات یگان و دریافت آموزش های تخصصی کنترل 
اغتشاشات است )14(. الیاسی و مرادی در پژوهشی به روش فرا 
تحلیل عوامل مؤثر بر روحیه ارتش آمریکا را سنجیدند. یافته های 
پژوهش پنج دسته عوامل از جمله عوامل مربوط به افکار عمومی، 
درون سازمان، افراد ارتش، نبرد و عملیات روانی را مؤثر بر روحیه 
ارتش آمریکا معرفی کرده است )15(. رشید و ادریسیان در تحقیق 
خود به روش کمی و کیفی تأثیر آموزه های جهادی قرآنی را بر 
روحیه جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی سنجیدند. از بین 
عوامل مختلف )جهاد با کفر و نفاق و جهاد با استکبار، طاغوت و 
اولیای شیطان( عامل جهاد برای یاری کردن دین خدا بیشترین 
تأثیر را روحیه جهادی داشت )16(. در هیچکدام از تحقیقات به 
دو متغیر تصور از شایستگی مدیریتی فرماندهان و مدیران و به ویژه 
اعتماد سازمانی به عنوان متغیر تعیین کننده و بسیار اثرگذار در 

جهت دهی کنش های اجتماعی توجه نشده است.
بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی 
مدیریتی فرماندهان و مدیران بر روحیه سازمانی دانشجویان است. 
میان  در  سازمانی  اعتماد  تقویت  از:  عبارتند  تحقیق  فرضیات 
دانشجویان روحیه سازمانی آنان را افزایش می دهد. تصور مثبت 
دانشجویان از شایستگی مدیریتی فرماندهان روحیه سازمانی آنان 

را افزایش می دهد.
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موادوروشها
است.   (Survey) پیمایش  تحقیق،  این  در  استفاده  مورد  روش 
داده ها  تحلیل  و  تنظیم  گردآوری،  روش های  از  یکی  پیمایش 
می باشد. پیمایش قدرت تعمیم یافته ها را امکان پذیر می سازد و در 
این نوع تحقیق می توان نتایج یافته ها را بر حوزه وسیعتری تسری 
داد. مزیت دیگر پیمایش گردآوری صفت یا ویژگی هر مورد بر 
اساس متغیر است )17، 18(. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان 
یک دانشگاه نظامی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 به تعداد 
3000 نفر در مقطع تحصیلی کارشناسی می باشد. حجم نمونه 
با استفاده از فرمول کوکران )19، 20( به تعداد 227 نفر تعیین 
گردید. )9 پرسشنامه به دلیل پاسخ های خالی و مخدوش فاقد 

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

( / )( / )( / )
/

( / )( / )( / )
/
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= = =
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2 2
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20000 0 05

بندی  طبقه  احتمالی  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  داده ها 
ابزار  با  و  میدانی  روش  به   ،(Stratified Probable Sampling)

پرسشنامه محقق ساخته )شامل ابعاد روحیه سازمانی با 7 گویه، 
گویه(   10 با  مدیریتی  شایستگی  و  گویه   5 با  سازمانی  اعتماد 
گردآوری گردید. تمامی گویه ها در طیف لیکرت و با گزینه های 
یا  کم  خیلی   ،)2( کم   ،)3( متوسط   ،)4( زیاد   ،)5( زیاد  خیلی 
نمره گذاری  )1( سنجیده شده اند. گویه شماره 6 معکوس  اصاًل 
شده است. با توجه به اینکه پرسشنامه استانداردی از قبل وجود 
نداشت، روایی و پایایی پرسشنامه به دلیل »محقق ساخته بودن« 

 هاگويهرديف متغير

 )هيگو 7روحيه سازماني (

 احساس تعلق خاطر داريد؟ ديكنيمبه چه ميزان نسبت به سازمان نظامي كه در آن خدمت  1
 كنيد؟به چه ميزان نسبت به سازمان نظامي محل خدمت خود افتخار مي 2
شما به دانشگاه افسري بيايند؟به چه ميزان عالقمنديد به دوستان و آشنايان خو توصيه كنيد كه مثل  3
 ؟دياكردهبه چه ميزان موافقيد كه با انتخاب شغل نظامي كار مناسبي پيدا  4
 به چه ميزان انگيزه داريد به يگان محل خدمت در رسيدن به اهدافش كمك كنيد؟ 5
 كنيد؟به چه ميزان به تغيير شغل خود فكر مي 6
 ن و آشنايان شما در زمينه شغلي كه انتخاب كرديد مهم است؟به چه ميزان ديدگاه ساير دوستا 7

 )هيگو 5اعتماد سازماني (

 كند.معتقدم سازمان با افراد به نحو منصفانه و عادالنه برخورد مي 8
 به حاكم بودن اصول منطقي رفتار در سازمان باور دارم. 9
 ارم.ي سازمان (يگان) باور دهايريگميتصمبه حضور در برخي  10
 عمل خواهد كرد. شيهاوعدهمعتقدم سازمان در عمل به  11
 كند.معتقدم سازمان از استعدادهاي افراد در جهت بهبود عملكرد استفاده مي 12

 )هيگو 10شايستگي مديريتي (

 به چه ميزان فرماندهان با اصول و مباني فرماندهي نظامي آشنايي دارند؟ 13
 به چه ميزان در دانشگاه مديران با اصول و مباني مديريتي آشنايي دارند؟ 14
 به چه ميزان فرماندهان در مواجه با مسائل درون سازماني دورانديشي دارند؟  15
 ؟رنديپذيمبه چه ميزان فرماندهان شما مسئوليت عملكرد خود را   16
 ؟شوديمه راهبردي سازمان توجه به چه ميزان به منابع انساني به عنوان سرماي 17
 به چه ميزان فرماندهان شما در حل مسائل پيچيده سازمان انعطاف پذيري دارند؟ 18
 ؟دهنديمبه چه ميزان فرماندهان به نوآوري و خالقيت در حل مسائل يگاني بها  19
 يبند هستند؟به چه ميزان مديران در دانشگاه به اخالق مديريتي در مواجه با پرسنل پا 20
 به چه ميزان فرماندهان شما به اصول اخالق فرماندهي در مواجه با پرسنل پايبند هستند؟ 21
ي جديد و مناسبي را جهت يادگيري و بالندگي مجوعه خود فراهم هافرصتبه چه ميزان فرماندهان  22

 ؟آورنديم
 

جدول1-گویههایپرسشنامهمحققساخته
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آن مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد. روایی (Validity) گویه ها 
از طریق مراجعه به تحقیقات پیشین و اساتید و فرماندهان حاصل 
شده است. پایایی (Reliability) گویه ها از طریق محاسبه ضریب 
آلفای کرونباخ (Cronbach’s Alpha) بررسی شد. ضریب آلفای 
کرونباخ به دست آمده برابر با 0/7 شد )Alpha= 0/7( که نشان 
از پایایی مناسب داشت. تحلیل داده ها به دو صورت تحلیل کمی 
توصیفی و تبیینی انجام شد و از تکنیک هایی مانند جدول های 
توزیع فراوانی و جدول های متقاطع سه بعدی و تحلیل رگرسیون 
شد.  استفاده   )P= 0/001( معنی داری  سطح  در   (Regression)

همچنین در این تحقیق یافته های کمی عالوه بر تحلیل تجربی 
مورد نقد و بررسی عقالنی نیز قرار می گیرد.

یافتهها
جامعه آماری تحقیق از نظر ویژگی های دموگرافیک بدین شرح بود: 
تمامی 218 دانشجو )100 درصد(، پسر و در بازه سنی 19 الی 26 
سال بودند که میانگین سنی شان 20/5 سال بود. تمامی دانشجویان 

)100 درصد( در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند.
بیشتر آزمودنی ها )51/8 درصد( دارای روحیه سازمانی متوسط 
بودند. 32/5 درصد دارای روحیه باال و 15/7 درصد دارای روحیه 
پایین بودند. نمره میانگین )3/2( نشان از روحیه سازمانی متوسط 
در بین دانشجویان بود. به نظر می رسد روحیه متوسط نشان از غلبه 
جو سازمانی بورکراتیک محیط نظامی و ساختار خشک، کم انعطاف 
اعتماد سازمانی  دارای  )52/2 درصد(  آزمودنی ها  بیشتر  داشت. 
پایین بودند. 42/8 درصد دارای اعتماد متوسط و تنها 5 درصد 
دارای اعتماد باال بودند. نمره میانگین )2/28( نیز 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 به طور مؤثری عدالت را برقرار کرده، به وعده های 
خود عمل کنند و به دیگر معرف های اعتماد سازمانی پایبند باشند.
بیشتر آزمودنی ها )48/2 درصد( شایستگی مدیریتی را متوسط 
ارزیابی کرده اند. 42/7 درصد شایستگی مدیریتی را پایین و تنها 
9 درصد شایستگی مدیریتی را باال ارزیابی کرده اند. نمره میانگین 
شایستگی  از  دانشجویان  متوسط  ارزیابی  از  نشان  نیز   )2/54(

مدیریتی دارد.

که  دارد  این  از  نشان  مدیریتی  شایستگی  از  متوسط  ارزیابی 
دانشجویان صالحیت علمی، شغلی - تخصصی و تجربی مسئولین 

و فرماندهان را در حد متوسط می دانند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون فرضیه اول )تقویت اعتماد سازمانی 
می دهد(  افزایش  را  آنان  سازمانی  روحیه  دانشجویان  میان  در 
)جدول 1(. نشان می دهد ضریب همبستگی میزان اعتماد سازمانی 
و روحیه سازمانی معادل 0/65 است )R= 0/65( قوی و معنی دار 
)P=0/001( است و عالمت ضریب بتا نشان می دهد که این رابطه 
مثبت است. ضریب تعیین R2 بدین معناست که نسبتی از واریانس 
متغیر روحیه سازمانی که به وسیله متغیر اعتماد سازمانی تبیین 

می شود برابر با 43 درصد است.
در معادله رگرسیون خطی:

)میزان اعتماد سازمانی( Y= 1/69 +0/67 اگر میزان اعتماد سازمانی 
روحیه  نمره  به  یابد 0/67  افزایش  نمره   1 اندازه  به  آزمودنی ها 
زیر  رگرسیون  استاندارد  معادله  می شود.  افزوده  آن ها  سازمانی 
نشان می دهد که تأثیر خالص )استاندارد( میزان اعتماد سازمانی 
بر روحیه سازمانی برابر با 0/65 است. با توجه به اینکه یک متغیر 

(Constant) )21( (β) )F( )2R( )R( 

69/1 67/0 65/0 610/144 
43/0 65/0 

(Sig) 001/0 001/0 
 

جدول1-نتایجحاصلازتحليلرگرسيونفرضيهاول

شكل1-نموداررگرسيونرابطهاعتمادسازمانیوروحيهسازمانی
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مستقل داریم مقدار بتا β با ضریب همبستگی برابر می شود.
معادله استاندارد رگرسیون:

Y= +0/65 )میزان اعتماد سازمانی(
مثبت  )تصور  دوم  فرضیه  رگرسیون  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
سازمانی  روحیه  فرماندهان  مدیریتی  شایستگی  از  دانشجویان 
آنان را افزایش می دهد( در جدول شماره 2 نشان می دهد ضریب 
همبستگی تصور از شایستگی مدیریتی و روحیه سازمانی معادل 
0/61 است )R= 0/61( قوی و معنی دار )P= 0/001( است و عالمت 
ضریب بتا نشان می دهد که این رابطه مثبت است. ضریب تعیین 
R2 بدین معناست که نسبتی از واریانس متغیر روحیه سازمانی 

با 37  برابر  تبیین می شود  اعتماد سازمانی  متغیر  به  وسیله  که 
درصد است.

در معادله رگرسیون خطی:
)شایستگی مدیریتی( Y= 1/61 +0/63 اگر میزان تصور مثبت از 
شایستگی مدیریتی به اندازه 1 نمره افزایش یابد 0/63 به نمره 
روحیه سازمانی آن ها افزوده می شود. معادله استاندارد رگرسیون 
زیر نشان می دهد که تأثیر خالص )استاندارد( میزان تصور مثبت 

از شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی برابر با 0/61 است. با 
با ضریب   β بتا  مقدار  داریم  مستقل  متغیر  یک  اینکه  به  توجه 

همبستگی برابر می شود.
معادله استاندارد رگرسیون:

Y= +0/61 )شایستگی مدیریتی(

بحثونتيجهگيری
مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش اعتماد سازمانی و شایستگی 
مدیریتی فرماندهان و مدیران و تعیین میزان سهم هر کدام از 
دانشگاه  دانشجویان  سازمانی  روحیه  تقویت  و  ایجاد  در  عوامل 
افسری امام علی )ع( انجام شده است یافته های آماری که رابطه 
مثبت بین روحیه سازمانی و اعتماد سازمانی را نشان می دهند بر 
مبنای این رابطه منطقی است که اعتماد سازمانی موجب پیدایش 
این احساس است که روندهای عادالنه و اصول منطقی در سازمان 
وجود دارد و فرد به قول سازمان در عمل به وعده هایش عمل دل 
می بندد، نتیجه این گونه احساسات مثبت افزایش روحیه سازمانی 
است. همین  طور رابطه مثبت آماری بین تصور مثبت از شایستگی 
این گونه تبیین عقالنی می شود که در تصور  مدیریتی و روحیه 
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 می کنند و به منابع انسانی به عنوان 
سرمایه راهبردی سازمان می نگرند، این گونه تصورات مثبت منطقاً 
منجر به افزایش روحیه سازمانی می شود. این یافته ها با تبیین های 
تئوریک گفته شده در بخش های قبلی و بعضی از تحقیقات تجربی 
در محیط های غیر نظامی از جمله تحقیق حبشی زاده و همکاران 
)22( که به کارگیری روش های اصولی نظارتی و رهبری را در 
ارتقای روحیه مؤثر می دانند و تحقیق میرکمالی و حسینی که 
نقش خودکارآمدی را در ارتقای روحیه مثبت ارزیابی کرده اند )1(، 
همخوانی دارد، اما تحقیقی تجربی که به طور ساخت یافته در یک 
محیط نظامی انجام گرفته باشد و موافق یا مخالف یافته های این 
تحقیق باشد، یافت نگردید که البته تحقیق حاضر از این حیثت 

درخور توجه است.
از  تصور  و  سازمانی  اعتماد  متغیر  دو  گفت  می توان  مجموع  در  شكل2-نموداررگرسيونرابطهشایستگیمدیریتیوروحيهسازمانی

(Constant) )22( (β) )F( )2R( (R) 
61/1 63/0 61/0 084/114 

37/0 61/0 
(Sig) 001/0 001/0 

 

جدول2-نتایجحاصلازتحليلرگرسيونفرضيهدوم
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شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی تأثیر بسزایی دارند و هرکدام 
تبیین  را  سازمانی  روحیه  متغیر  واریانس  از  میزانی  تنهایی  به 
نموده اند؛ اما با توجه به اینکه روحیه سازمانی اکثریت دانشجویان 
متوسط بوده و در عین حال اکثریت دارای اعتماد سازمانی پایینی 
می باشند، نشان می دهد که عوامل دیگری نیز در تعیین روحیه 
در  دیگری  تحقیقات  می دهد  نشان  یافته ها  این گونه  دخیل اند. 
این زمینه ضروری است از آن جمله: نقش عوامل دیگر به غیر از 
اعتماد و شایستگی مدیریتی در تقویت روحیه، نقش عوامل مؤثر 

بر افزایش اعتماد بین دانشجویان.
مضاعف  همت  و  تالش  گفت:  می توان  نهایی  نتیجه گیری  در 
فرماندهان و اساتید جهت باال بردن روحیه دانشجویان می تواند 
عملی،  ابتکار  و  خالقیت  باال،  کاری  تالش  شغلی،  رضایتمندی 
حس افتخار به سازمان، تعهد به سازمان و میل به تالش برای 
تحقق اهداف گروهی به جای اهداف فردی و در نهایت عملکرد و 
اثربخشی سازمانی را باال ببرد و در کنار آن عدم توجه به این امر 
خطیر و بی توجهی به زمینه هایی که می تواند روحیه دانشجویان را 
ارتقاء بدهد، به نوبه خود غیبت باال در سازمان، کاهش انگیزه های 
سازمانی، مانع تراشی بر سر تحقق اهداف سازمان، عدم تعهد و 
وجدان کاری نسبت به مسئولیت و در نهایت اثر بخشی پایین و 

عدم تحقق اهداف سازمانی را به دنبال خواهد داشت.

به  دانشجویان  رغبتی  کم  به  می توان  تحقیق  محدودیت های  از 
تحقیق  این  مهم  کاربردهای  از  کرد.  اشاره  تحقیقاتی  همکاری 
اعتماد  نقش  از  نظامی  بلندپایه  مسئولین  و  فرماندهان  آگاهی 
سازمانی و تصور از شایستگی مدیریتی در افزایش و کاهش روحیه 
دانشجویان  فرماندهان مستقیم  انتخاب  در  که  گونه ای  به  است 
بایستی شایسته ساالری را رعایت کرده تا بدین طریق اثر مثبتی 
را در روحیه دانشجویان ایجاد نمایند و با برقراری عدالت، عمل 
به وعده ها، حاکم کردن اصول منطق در سازمان و دیگر ملزمات 
اعتماد سازمانی، اعتماد سازمانی را افزایش داده تا از این طریق 

نیز اثر مثبتی را بر روحیه بگذارند.

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

حمایت نمودند صمیمانه تشکر و قدر می نماییم.

تضادمنافع
بین نویسندگان این مقاله هیچ گونه تضاد و تعارض منافعی وجود 
نداشته و مقاله با همکاری و هماهنگی تمامی نویسندگان نگاشته 

شده است.
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The Study of Effective Factors on the 
Creation and Boosting Organizational Morale 
(Case Study: Students of a Military University)

Akbarzadeh. A1, *Mirzaei. M2, Dadashi Haji. M3, Jahandari. P4

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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