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اسالمی واحد تهران شرق
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چكيده
هدف پژوهش بررسی رابطه ابعاد و مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شرق بوده است .جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش را کلیه کارکنان و اعضاء هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق تشکیل می دهند ،که تعداد آنها در حدود  091نفر کارمند و 080
نفر اعضاء هیات علمی می باشد .از اين تعداد برای تعیین حجم نمونه ،براساس جدول کرجسی و مورگان براساس
سطح اطمینان  011 ،%99نفر به عنوان نمونه تعیین شـده اند .در اين پژوهش ،عالوه بر مطالعات کتابخانه ای که
به منظور دستیابی به پیشینه پژوهش و مباحث نظری انجام گرفت ،از پرسشنامه های استاندارد جهت جمع آوری
اطالعات مورد نیاز استفاده شد ،که به تعداد نمونه آماری بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق در
سال  0191توزيع گرديد .در خصوص متغیر هوش سازمانی ،از پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرشت ()0111
استفاده شده است .اين متغیر دارای شش مؤلفه می باشد و از شش آيتم تشکیل شده است که عبارتند از :چشم
انداز استراتژيک ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،و کاربرد دانش و عملکرد .همچنین برای
سنجش بهره وری از پرسشنامه  10سوالی اچیو بسته در مقیاس اندازه گیری لیکرت استفاده شد که شامل مولفه
های :توانايی ،وضوح وشناخت شغلی ،ارزيابی و دادن بازخورد ،حمايت سازمانی ،اعتبار تصمیمات ،انگیزه و محیط
می باشد .نتايج در رابطه با سوال اصلی پژوهش نشان می دهد همبستگی بین اين دو متغیر برابر  1/868بوده و
ضريب تعیین برابر  1/497می باشد و در سطح معناداری  1/111و  fبرابر با  1/497معادله رگرسیون به لحاظ
آماری معنادار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد .در رابطه با سوال های فرعی پژوهش که به
دنبال بررسی رابطه بین ابعاد و مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شرق ،نتايج نشان داد که در تمامی موارد ضريب همبستگی باال بوده و معادله رگرسیون معنادار می باشد.
کليد واژه ها :هوش سازمانی ،بهره وری ،کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
تاريخ دريافت99/1/09 :

تاريخ پذيرش99/6/11 :

 .0استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب  ،گروه روانشناسی ،تهران ،ايران
 .0کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی ،رودهن ،ايران
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مقدمه
يکی از بزرگ ترين چالشهای مديريت امروز چگونگی ايجاد نسلی جديد از سازمانهای
باهوش است .سازمانهايی که هوش سازمانی در آنها عامل تعیین کننده است و بهرهگیری
مناسب از آن میتواند سبب افزايش چشمگیر بهره وری سازمان شود و غفلت و عدم توجه به
آن میتواند هر سازمانی را از گردونهی رقابت و ادامه بقاء حذف نمايد (کهن سال.)0189 ،
در حال حاضر ،اکثر مؤسسات موفق در کشورهای توسعه يافته از هوشمندی رقابتی به
عنوان يک ابزار قدرتمند برای کسب آگاهی بیشتر از محیط استفاده مینمايند .سازمانها ،با تکیه
بر قابلیتهای هوشمندی رقابتی ،گردآوری ،تجزيه و تحلیل موفقیت آمیز اطالعات و چیرگی بر
عدم اطمینان از چشم انداز رقابتی ،احساس امنیت بیشتری خواهند نمود (عطار و همکاران،
.)0189
همان گونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری انسانهايی موفق و کارآ خواهند
بود که دارای هوشی سرشار و بهرهمند از درجه هوشی باال باشند ،قطعاً در دنیای سازمانی نیز
وضع به همین گونه خواهد بود؛ به ويژه اينکه در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر میرود با
توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدايش نیازها و چالشهای جديد ،سازمانها نیز پیچیدهتر و
ادارهی آنها نیز مشکلتر میگردد .اين معنا زمانی ،اهمیت را چند برابر خواهد کرد که بپذيريم،
در سازمان امروزی ،عالوه بر منبع عظیم و خالق انسانی هوشمند ،ماشین آالت هوشمند نیز در
فرآيندهای سازمان نقش مؤثری ايفا مینمايند .بنابراين ،هوش سازمانی در سازمانهای پیچیده
امروزی برآيند و ترکیبی از دو هوش فعال انسانی و هوش مصنوعی ماشینی خواهد بود که بی
ترديد مديران برای پويايی و افزايش کارايی سازمانی خود راهی جز بهرهگیری از اين دو جريان
هوشمند نخواهند داشت (صالحی کردآبادی.)0189 ،
در عصر حاضر ،سازمانهايی موفق هستند که همه کارکنان آن برای باال بردن توانمندی خود
بکوشند و وظیفه مدير نیز فراهم آوردن شرايط مناسب برای اين روند يادگیری است .يادگیری
سازمانی بر پايه يادگیری فردی شکل می گیرد و سپس با ديگر اعضای سازمان در سیاست های
سازمانی ،شیوه های استاندارد عملیاتی و هنجارهای فرهنگی به اشتراک گذاشته می شود .البته
بايد توجه داشت که با وجود چالش های پیش روی سازمان های امروزی ،توجه به فرآيند هوش
سازمانی برای تقويت عملکرد و رشد بیشتر از طريق بررسی و ارتقاء چشم انداز استراتژيک،
سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد که از ابعاد
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هوش سازمانی هستند ،اقدامی ضروری است (جمال زاده.)0188 ،
هوش سازمانی مزيت رقابتی پايدار را ايجاد خواهد کرد و دانشگاهها به عنوان سازمان های
دانش محور بايد پیشرو در امر اخذ ،تولید و به اشتراک گذاشتن آن باشند ،الزمه تحقق چنین
امری ارتقاء کمیت و کیفیت هوش سازمانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است
(نوروزی و واعظی.)0189 ،
آموزش عالی به عنوان سازمانی دانش محور که بهره وری و علی الخصوص بهره وری سرمايه
انسانی در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد بايد سرمايه های فکری رابه عنوان
محوری ترين سرمايه سازمانی خود به شمار آورده و با ارتقای آن سطح بهره وری خود را
افزايش دهد .سرمايه های فکری موضوع جديدی است که به لحاظ نظری درچند ساله اخیر در
سطح جهانی مطرح شده است .اما از آنجايی که منبعی پرارزش برای کشورها وسازمان ها به
حساب می آيد ،میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبديل شدن به شاخصی در بهره
وری و توسعه يافتگی کشورها است .تا اوايل دهه  ،0991عامل اصلی عقب ماندگی سازمان هارا
عمدتا کمبودسرمايه های مالی وفیزيکی می پنداشتند.اين امر،موجب تشديد وابستگی و تخريب
بنیانهای اقتصادی اين قبیل سازمانها میشد .اما امروزه روشن شده که تزريق مقادير متنابهی
از سرمايه های فیزيکی و مالی لزوماً روند رشد و توسعه اين سازمان ها را در پی ندارد .بلکه
نهادهايی که ازسیستم های يادگیری قوی ،کارآمد و سرمايه های انسانی کارا و متخصص
برخوردارند و استفاده از سرمايه های فکری سازمان را سرلوحه برنامه ريزی های خويش قرار
داده اند ،می توانند سرمايه فیزيکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسريع روند
رشد و توسعه به کار گیرند و در جهت بهره وری گام بردارند (خاوندکار و همکاران.)0188 ،
دانشگاهها در آستانة قرن بیست و يکم نقش انحصاری تولید و خلق دانش را از دست
میدهند و سیستمهای فرادانشگاهی مؤسسات موازی به تولید و خلق دانش جديد خواهند
پرداخت ،الجرم ضرورت آمادگی دانشگاهها در امر چگونگی ارتباطات با اين مؤسسات امری
حیاتی و کلیدی خواهد بود .با توجه به اين امر ،در پژوهش حاضر ،به بررسی رابطه ابعاد و
مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
میپردازيم.
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بيان مسأله
تحوالت نوين در عرصه اقتصاد ،جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا بهره وری
سازمانها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد .در گذشته بیشتر ارزيابیها از بهرهوری به صورت
ارزيابی عملکرد شرکتها با شاخصهای مالی و ارزيابی دارايی های مالی و ملموس يک موسسه
صورت می گرفت .امروزه مدل جديدی از دارايی ها مطرح شده است و به طور کلی دارايیهای
سازمان را به دو دسته دارايی ملموس (مشهود) و دارايیهای غیر ملموس (نامشهود) تقسیم می
کنند که عموماً دارايی های نامشهود را سرمايه فکری می نامند .سرمايه فکری را میتوان اساسی
ترين دارايی يک سازمان دانست و سه جزء اصلی آن که اکثر محققین بر آن اتفاق نظر دارند
عبارتست از :سرمايه انسانی ،سرمايه ساختاری و سرمايه مشتری.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان سازمانی دانش محور که بهرهوری و علی
الخصوص بهره وری سرمايه انسانی در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد بايد
سرمايه فکری را به عنوان محوریترين سرمايه سازمانی خود به شمار آورده و با ارتقاء آن سطح
بهره وری خود را افزايش دهد.
سرمايه فکری موضوع جديدی است که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی
مطرح شده است .اما از آنجايی که منبعی پرارزش برای کشورها و سازمان ها به حساب می آيد،
میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبديل شدن به شاخصی در بهره وری و توسعه
يافتگی کشورها است.
تا اوايل دهه  ،0991عامل اصلی عقب ماندگی سازمان ها عمدتاً کمبود سرمايه های مالی و
فیزيکی می پنداشتند .اين امر ،موجب تشديد وابستگی و تخريب بنیان های اقتصادی اين قبیل
سازمان ها می شد .اما امروزه روشن شده که تزريق مقادير متنابهی از سرمايه های فیزيکی و
مالی لزوماً روند رشد و توسعه اين سازمان ها را در پی ندارد .بلکه نهادهايی که از سیستم های
يادگیری قوی و کارآمد و سرمايه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند و استفاده از سرمايه
های فکری سازمان را سرلوحه برنامه ريزی خويش قرار داده اند ،می توانند سرمايه فیزيکی و
مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسريع روند رشد و توسعه بکار گیرند و در جهت
بهره وری گام بردارند (خاوندکار و همکاران.)0188 ،
دراکر با به کارگیری واژگانی چون کار دانشی ،دانشگر و سازمان دانشی خبر از ايجاد نوع
جديدی از سازمانها را میدهد که در آنها به جای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت دارد.
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براساس اين نظريه در آينده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری
از دانش را به خود اختصاص دهند ،نه سهم بیشتری از منابع طبیعی ،دانش منبع بالقوه ای
است که کشف کننده منابع ديگر است و درون دادهای سازمان را ابدی و اليزال می سازد
(الوانی و دانايی فر.)081 :0119 ،
سازمان های هوشمند به دلیل اين که روی دارايی های نامشهود خود بیشتر سرمايه گذاری
می کنند ،سطوح باالتری از عايدات دانشی را کسب می کنند و عملکرد خیلی بهتری دارند
(رستو .)00 :0119 ،بنابر اين انتظار می رود که سازمان ها به طور مستمر برای شناسايی
توانايیها و ضعف ها ،سرعت بخشیدن به اقدامات و بهبود کیفیت فرآيندها اقدام کنند.
هوش سازمانی :در رابطه با هوش سازمانی باهوارد گاردنر محقق و روانشناس دانشگاه
هاردوارد ادعا میکند ،همان گونه که انسانها از هوش چندگانه ای برخوردارند ،سازمانها نیز
هوشهای متعددی دارند هوش سازمانی توجه سازمان را به سمت موضوعات مرتبط با اثربخشی
سوق داده و سازمانها را در به کارگیری نیروهای بالقوه خود ياری میدهد (استالینسکی،
.)96 :0117
چوی ( :)0999هوش سازمانی ،يک فرآيند يادگیری است که شامل توسعه رفتار انطباقی با
استفاده از درک و حافظه سازمانی است (زارعی متین ،جندقی ،حمیدزاده و حاج اکبری:0101 ،
.)607
هالل ( :)0111هوش سازمانی ظرفیت سازمان برای خلق دانش و استفاده از آن به صورت
راهبردی ،برای انطباق با محیط است (زارعی متین و همکاران.)60 :0101،
ارستین ( :)0119استفاده از پتانسیلها برای اخذ تصمیمات سريع و صحیح ،سعی در
يادگیری دائم ،استفاده از خالقیت و نمايش مهارت های متفاوت در موقعیت های غیر منتظره و
بحرانی که به سیستم برای انطباق با تغییرات کمک می کند (پوتاس و همکاران.)0679 :0101،
برای اصطالح هوش سازمانی کند ذهنی سازمانی نیز ذکر شده است .کرفوت ( )0111بیان
می کند که سازمان هايی که نمی توانند به اطالعات مفید دست يابند و نمی توانند دانش خود
را تسهیم کنند ،به اصطالح به کند ذهنی سازمانی دچارند (پوتاس و همکاران.)0679 :0101،
هوش سازمانی به معنای شناخت دقیقتر چالشها و اداره بهتر دانش (آشکار و فنی) و
همین طور برقراری ارتباط با محیط داخلی و خارجی سازمان است که در نتیجه فرصت کشف
دانش ،اطالعات ،تقاضا و نیازهای جديد را برای سازمان فراهم آورده و آن را به سازمانی خالق
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بدل می سازد.
کارل آلبرخت ( )0111هوش سازمانی را شامل هفت مولفه میداند که آنها را بینش
راهبردی ،سرنوشت مشترک،میل به تغییر ،هم سويی و تجانس ،روحیه ،به کارگیری دانش ،و
فشار عملکردی نامیده است (آلبرخت.)77 :0111 ،
 -0بینش راهبردی :بینش راهبردی به معنای توانايی برای خلق ،نتیجه گیری و توضیح يک
هدف سازمانی است (مقالی و عزيزی)1 :0118 ،
 -0سرنوشت مشترک :يعنی اينکه کارکنان خود را عضوی موثر از سازمان تلقی کنند .در
اين راستا مديران میتوانند کارکنان را در طرح ها و برنامه ها ،اجرا و ارزشیابی ،مشارکت دهند
تا افراد ماموريتهای سازمانی را بشناسند و حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف پیدا
کنند .در چنین حالتی افراد موفقیت سازمان را موفقیت خود قلمداد میکنند و همکاری و
مبادله آزادانه ايده ها و اطالعات در سازمان به وضوح شکل میگیرد (جعفری و اعاقیهی:0119 ،
.)91
موقعی که همه افراد تعريف واحدی از موفقیت دارند ،در جهت دست يابی به آن تالش
هايشان را هماهنگ می کنند و برعکس ،اگر يک مفهوم مشترک در بین افراد وجود نداشته
باشد ،هرگز تالش های آن ها در جهت کسب موفقیت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
 -1میل به تغییر :به دلیل تغییرات شديد در محیط ،موفقیت سازمانها در قرن  00وابسته
به توسعه سرمايه فکری از طريق خلق و تسهیم دانش شده است (ايچیجو و نوناکا.)ix :0116 ،
آلبرخت ( )0111بر اين عقیده است که تغییر با خود چالش هايی به همراه دارد و فرصتی
برای تجربه جديد است .مری بیان می دارد افرادی که تمايل به تغییر دارند ،از چالشها استقبال
می کنند و نیاز به بازسازی طرح کسب و کار به عنوان تجربه ای برای يادگیری راه های جديد
موفقیت احساس می کنند (آلبرخت.)79 :0111 ،
 -7هم سويی و تجانس :بدون وجود يک سلسله قوانین اجرايی ،هر گروهی در ادامه کار
دچار مشکالت فراوان و اختالف نظر خواهد شد .افراد و گروه ها بايد خود را برای تحقق رسالت
و ماموريت سازمان ،سازمان دهند ،مسئولیت ها و مشاغل را تقسیم کنند و يک سری قوانین را
برای برخورد و ارتباط با يکديگر و رويارويی با محیط ،وضع نمايند .به عبارت ديگر در يک
سازمان هوشمند ،سیستم ها در مجموع افراد را در تحقق رسالت ،توانمند می سازند (مقالی و
عزيزی.)1 :0118 ،
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عالوه بر اين ،هم سويی با رقبا نیز عنصر بسیار مهمی است .بنزيک و همکاران ( )0119بیان
میدارند که در محیط های کاری با رقابت گسترده ،شرکت ها تنها يک شانس برای بقا دارند و
آن متحد شدن (همسو شدن) با ديگر شرکت هاست (بنزيک ،لور و ماروسی.)7 :0119 ،
 -9روحیه :عنصر روحیه نشان دهنده تمايل به فعالیت فراتر از معیارهاست .در يک سازمان
با روحیه باال بیشتر از حد انتظار تالش میکنند و انرژی آنها دايم در حال افزايش است.
مديريت و کارکنان اشتیاق و عالقه زيادی به کار دارند و از اين که عضو سازمان هستند
احساس غرور میکنند (جعفری و فقیهی .)90 :0119 ،بنابراين وقتی افراد از کار و سازمان خود
رضايت بااليی داشته باشند ،موفقیت و شکست سازمان را موفقیت و شکست خود دانسته،
عوامل ديگری غیر از ماديات برای آنها اهمیت پیدا می کند.
 -6به کار گیری دانش :امروز موفقیت و شکست بیشتر سازمانها بر مبنای استفاده اثر بخش
از دانش ،اطالعات و داده هاست (آلبرخت.)76 :0111 ،
 -4فشار عملکردی :در يک سازمان هوشمند عالوه بر ارزيابی عملکرد رسمی ،همه افراد بايد
عملکرد خودشان را در رسیدن به رسالت سازمانی ارزيابی کنند و برای موفقیت جمعی تالش
نمايند .وقتی افراد برای تحقق رسالت سازمانی پاسخگوی همديگر هستند ،در سازمان فرهنگ
عملکردی شکل گرفته و هر عضو جديد می تواند حس مشارکت را به عنوان يک الزام درک کند
(طاهری )7 :0101 ،خودکنترلی و خودارزيابی ،کنترل نامحسوس سازمانی است که در سازمان
های هوشمند در سطح بااليی مشاهده می شود.
در جهان پیچیده امروز جايیکه تنها دانش و اطالعات میتواند موانع سازمانی برای پیشرفت
را ازبین ببرند ،آن واضح است که قدرت سازمان در شکل دهی موضوعات مديريت دانش عامل
کلیدی در افزايش هوش سازمانی است (مقالی و عزيزی.)1 :0118 ،
برای بروز خلق دانش ،هوش سازمانی بايد از طريق فرهنگ سازی ،از جريان آزاد دانش
حمايت کند و بین انتقال اطالعات حساس و قابلیت دست يابی به اطالعات در نقاط مهم و
مورد نیاز ،تعادل دقیقی برقرار کند .همچنین بايد از ايده ها ،اختراعات و سؤاالت واگرا حمايت
کند و مشوق آنها باشد (جعفری و فقیهی.)90 :0119 ،
از اين رو هدف از اين پژوهش دست يابی به اين شناخت از طريق آزمون تجربی و بررسی
رابطه ابعاد و مولفههای هفتگانه هوش سازمانی بر میزان بهرهوری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شرق میباشد .که مشخص می نمايد ظرفیت پذيرش اطالعات دانشی و مقدار هوش
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سازمانی و بهره وری جامعه مورد پژوهش به چه میزان بوده و اساساً ارتباط بین هوش سازمانی
موجود و بهره وری به چه صورتی است.و آيا دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق در گردونه
رقابتهای دانشی و اقتصادی آينده با ساير مؤسسات و دانشگاه ها باقی خواهد ماند يا خیر؟
پرسش اصلی پژوهش
آيا مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شرق تأثیر دارد؟
پرسش های فرعی پژوهش
 )0هوش سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق چه تأثیری
دارد؟
 )0وضعیت هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران شرق چگونه است؟
 )1وضعیت بهره وری کارکنان دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران شرق چگونه است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی از نوع
علّی -مقايسه ای می باشد؛ که در آن رابطه ی بین ابعاد و مولفه های هوش سازمانی بر میزان
بهرهوری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق مورد مطالعه قرار گرفته است .ابزارهای
اندازه گیری در اين پژوهش عبارتند از .0 :درخصوص متغیر هوش سازمانی ،از پرسش نامه
هوش سازمانی کارل آلبرشت ( 79 ،)0111سئوالی در مقیاس لیکرت استفاده شده است .اين
متغیر دارای هفت بعد میباشد که عبارتند از :چشمانداز راهبردی ،سرنوشت مشترک ،میل به
تغییر ،روحیه ،همسويی و هماهنگی ،استقرار و گسترش دانش ،و فشار عملکرد .0 .همچنین
برای سنجش بهره وری از پرسشنامه  06سوالی هرسی و گلداسمیت مدل اچیو بسته در مقیاس
اندازه گیری لیکرت استفاده شد که شامل مولفه های :توانايی ،وضوح ،شناخت شغلی ،ارزيابی و
دادن بازخورد ،حمايت سازمانی ،اعتبارتصمیمات ،انگیزه و سازگاری با محیط می باشد .روايی
پرسشنامههای ياد شده براساس نظرات خبرگان و متخصصان تأمین شده است .جامعه آماری
مورد مطالعه در اين پژوهش را کلیه کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شرق تشکیل میدهند ،که تعداد آنها در حدود  091نفر کارمند و  080نفر اعضاء هیات
علمی می باشد .روش نمونه گیری ،خوشهای چند مرحلهای بوده که با مراجعه به دانشکده ها و
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حوزه ستادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تعداد کل کارکنان و اعضای هیأت علمی
در سال تحصیلی 91-97به تعداد 140نفر استعالم گرديد و براساس جدول کرجسی و مورگان
براساس سطح اطمینان  011 ،%99نفر به عنوان نمونه که معرف جامعه آماری می باشد ،تعیین
شدند .پرسش نامه ها نهايتاً بین 011نفر به گونه تصادفی توزيع گرديد.
یافته ها
 -0بین مولفه های هوش سازمانی و میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
رابطه مستقیم وجود دارد.
جدول  : ١خالصه مدل رگرسيون هوش سازمانی و ميزان بهره وری

ضريب
همبستگی

مجذور ضريب
همبستگی

مجذور ضريب همبستگی
تعديل شده

خطای معیار
برآورد

1/868

1/497

1/491

1.09907

جدول باال ضريب همبستگی ،مجذور ضريب همبستگی يا ضريب تعین را نشان می دهد،به
گونه ای که میزان ضريب همبستگی بین متغیرهای فوق  1/868می باشد .همچنین ضريب
تعیین بیانگر اين است که  49درصد از تغیرات متغیر وابسته بهره وری توسط هوش سازمانی
پوشش داده می شود.
جدول  :2خالصه مدل رگرسيون و سطح معناداری هوش سازمانی با بهره وری

سطح معناداری
F
614.717
1/111
1.184

مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات
90.974
098

0
04.061

90.974
باقی مانده

رگرسیون

سطح معناداری ارائه شده در جدول باال به دلیل اينکه معنادار شده است .اجازه تحلیل
رگرسیون را فراهم ساخته است.
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جدول  :9ضرایب رگرسيون هوش سازمانی با بهره وری

متغیر مستقل
مقدار ثابت
هوش سازمانی

ضرايب استاندارد نشده

t

ضرايب استانداد شده

B

خطای معیار

Beta

1/976
1/440

1/011
1/110

1/868

سطح معناداری

9/084
676/07

1/111
1/111

همبستگی بین هوش سازمانی و بهره وری 1/868و ضريب تعیین برابر  1/497و با توجه به
سطح معناداری  1/111و  fکه برابر با  614.717می باشد .به لحاظ آماری رگرسیون معنی دار
است .به عبارت دقیق تر  49درصد از تغیرات متغیر وابسته بهره وری توسط هوش سازمانی
پوشش داده میشود .میزان بتای به دست آمده در رگرسیون برای متغیر هوش سازمانی 1/440
می باشد که در سطح بااليی ارزيابی می شود.
 -0هوش سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق تاثیر مستقیم
دارد.
جدول  :2خالصه ارتباط و محاسبه ضریب همبستگی هوش سازمانی با بهره وری

متغیرها

تعداد
نمونه

ضريب همبستگی هوش
سازمانی

ضريب همبستگی بهره
وری

مقدار
معناداری

هوش سازمانی
بهره وری

011
011

0
1.868

1.868
0

1.111
1.111

جدول باال ضريب همبستگی را نشان می دهد ،به گونه ای که میزان ضريب همبستگی بین
متغیرهای فوق  1.868می باشد که بیانگر اين است که  86درصد از تغیرات متغیر وابسته بهره
وری توسط هوش سازمانی پوشش داده می شود .که البته با توجه به محاسبات رگرسیون در
قسمت توضیحات و تفسیر سؤ ال اصلی پژوهش و اعمال ضريب خطای معیار يا استاندارد مقدار
فوق به عبارتی دقیق تر  49درصد محاسبه می شود .همچنین مقدار معناداری بسیار کوچک و
نزديک به صفر به دست آمده است .بنابراين در سطح اطمینان %9اين همبستگی معنادار است.
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حال با توجه به به همبستگی باالی دو متغییر هوش سازمانی و بهره وری در واحد
دانشگاهی مذکور ،با آزمون  Tتک نمونه ( )one-sample t-testو با استفاده از  spssمقدار
عددی دو متغییر را مشخص نموده تا تاثیر متغییر مستقل (هوش سازمانی) بر متغییر وابسته
(بهره وری کارکنان) مشخص گردد.
-1وضعیت هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق مطلوب است.
جدول  :1خالصه نتایج آزمون tتک نمونه برای سنجش هوش سازمانی و بهره وری

متغیرهای پژوهش

مقدارt

میانگین

هوش سازمانی

7.894

1.0108

بهره وری

1.869

1.1161

مقدار معناداری
1.111
1.188

فاصله اطمینان %99
حدپايین

حد باال

1.0187

1.1090

-1.1769

1.0090

براساس نتايج مندرج در جدول مقدار میانگین در تمامی موارد عددی بزرگتر از  1به دست
آمده است که وسط طیف لیکرت است .اما استناد به میانگین يک رويکرد قابل اتکای آماری
نیست .بنابراين از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است .برای اين منظور به مقدار معناداری
و فاصله اطمینان استناد شده است.
در زمینه بعد هوش سازمانی مقدار معناداری  1.111به دست آمده که کوچکتر از 1.19
است و چون میانگین  1.0108بدست آمده بنابراين فرض صفر رد می شود .همچنین حد باال و
پايین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تايید می شود.
بنابراين با اطمینان  %99می توان گفت :هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شرق مطلوب است.
 -7وضعیت بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق با توجه به مطلوب بودن
هوش سازمانی پوشش داده شده است.
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در زمینه بعد بهره وری چون مقدار معناداری  1.188بدست آمده بزرگتر از  1.19بوده و چون
حد پايین و باالی فاصله اطمینان يکی منفی و ديگری مثبت است در خصوص متغیر بهره وری
کارکنان دانشگاه آ زاد اسالمی واحد تهران شرق نمی توان اظهار نظر نمود .البته بايد گفت که
بنابر محاسبات و نتايج حاصله از آزمون  tدر اين پژوهش به دلیل عدم اظهار نظر بر مقدار بهره
وری کارکنان ،در خصوص ارتباط هوش سازمانی و بهره وری تنها با استناد به ضريب همبستگی
باال بین اين دو متغییر می توان گفت که با افزايش هوش سازمانی تا  49درصد متغییر بهره
وری پوشش داده شده است.
بحث و نتيجه گيری
با توجه به اجرای محاسبات آماری و تجزيه و تحلیل داده ها نتايح پژوهش به شرح زير
ارائه و بحث می گردد:
در بررسی سؤال اصلی پژوهش يعنی بررسی تأثیر مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره
وری براساس ضريب همبستگی بدست آمده ومعادله رگرسیونی معنادار به دست آمده مشاهده
می شود که رابطه معناداری بین هوش سازمانی وبهره وری وجود دارد ،بدين معنا که هرچه
بیشتر از هوش موجود در سازمان (جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش) استفاده گردد،
میزان بهره وری درسازمان بیشتر خواهد بود .در تحلیل آماری استنباطی اين فرضیه ضريب
همبستگی محاسبه شده برابر  1.868و ضريب تعیین برابر با  1.497به دست آمد که با توجه
سطح معنا داری  1/111و  fکه برابر با  614.717می باشد به لحاظ آماری معادله رگرسیون به
دست آمده معنادار می باشد .اين حاکی از آن است که رابطه بین دو متغیر معنادار بوده و سؤال
اصلی پژوهش نیز معنادار و مورد تأيید قرار می گیرد که اين نتايج با نتايج به دست آمده از
پژوهش های انجام شده در داخل کشور از جمله پژوهش های :صالحی و همکاران (،)0190
جباری ( ،)0189میرغفوری ( ،)0189خدادادی ( ،)0189فقیهی و همکاران ( ،)0188اسدی و
همکاران ( )0188و پژوهش های انجام شده درخارج از کشور شامل پژوهش های فلیپا لوپز
داس ( )0101ای .چون .هنگ ( ،)0101ايزابل مارتینز و انامارتینز ( ،)0119پیترويسنوسکی
( ،)0119ايهارد امان ( ،)0118جورج کلوديو ( ،)0116سان .چون .کنگ ( ،)0119بنتیس و
همکاران ( ،)0111پروژه مريتوم ( ،)0111بوربوزا ( ،)0111بنتیس ( )0988همسو می باشد.
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در بررسی سؤ ال فرعی اول يعنی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری مشاهده می شود
که با توجه به ضريب همبستگی به دست آمده و معادله رگرسیونی معنادار حاصله از بررسی
های آماری رابطه معناداری بین هوش سازمانی و بهره وری وجود دارد .همان طور که در
جداول مربوطه در فصل چهارم پژوهش اشاره شده در بررسی اين سؤال ضريب همبستگی برابر
با  1.868و ضريب تعیین برابر با  1.497به دست آمده و در سطح معناداری  1/111و  fبرابر با
 614.717معادله رگرسیونی بدست آمده به لحاظ آماری معنادار بوده وبنابراين رابطه معناداری
بین هوش سازمانی و بهره وری وجود دارد و اين فرضیه مورد تايید می باشد .که اين نتايج با
نتايج به دست آمده از پژوهش های انجام شده در داخل کشور از جمله پژوهش های :صالحی و
همکاران ( ،)0190جباری ( ،)0189میرغفوری ( ،)0189خدادادی ( ،)0189فقیهی و همکاران
( ،)0188اسدی و همکاران ( )0188و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور شامل پژوهش
های پیتر ويسنوسکی ( ،)0119واسیالخه و همکاران ( ،)0118مندلسون و زيگلر (،)0114
ايراوايجی ( )0116همسو می باشد.
در بررسی سؤال فرعی دوم يعنی بررسی وضعیت هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شرق از آزمون  Tتک نمونه استفاده شده است.با توجه به جداول مربوط به
اين سؤال در زمینه بعد هوش سازمانی مقدار معناداری  1.111به دست آمده که کوچکتر از
 1.19است و چون میانگین عدد  1.0108به دست آمده ،بنابراين فرض صفر رد می شود .هم
چنین حد باال و پايین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تايید
می شود .بنابراين با اطمینان  %99می توان گفت :هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شرق مطلوب است .که اين نتايج با نتايج به دست آمده از پژوهش های انجام شده
در داخل کشور از جمله پژوهش های :صالحی و همکاران ( ،)0190جباری ( ،)0189میرغفوری
( ،)0189خدادادی ( ،)0189فقیهی و همکاران ( ،)0188اسدی و همکاران ( )0188و پژوهش
های انجام شده درخارج از کشور شامل پژوهش های پیتر ويسنوسکی ( ،)0119واسیالخه و
همکاران ( ،)0118چکیدا و آدا ( ،)0118مندلسون و زيگلر ( ،)0114همسو می باشد.
در بررسی سؤال فرعی سوم اين پژوهش به دنبال اين هستیم که وضعیت بهره وری
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق چگونه است؟ با استفاده از آزمون  Tتک نمونه
مشخص گرديد که در زمینه بعد بهره وری چون مقدار معناداری  1.188به دست آمده بزرگتر
از  1.19بوده و چون حد پايین و باالی فاصله اطمینان يکی منفی و ديگری مثبت است در
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خصوص متغیر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق نمی توان اظهار نظر
نمود .که اين نتايج با نتايج به دست آمده از پژوهش های انجام شده در داخل کشور از جمله
پژوهش های :صالحی و همکاران (، )0190جباری ( ،)0189میرغفوری ( ،)0189خدادادی
( ،)0189فقیهی و همکاران ( ،)0188اسدی و همکاران( )0188و پژوهش های انجام شده
درخارج از کشور شامل پژوهش های پیتر ويسنوسکی ( ،)0119واسیالخه و همکاران (،)0118
مندلسون و زيگلر ( ،)0114ايراوايجی ( )0116همسو می باشد .
پيشنهادهای پژوهش
طی انجام اين پژوهش تجربه هايی از مراحل انجام آن به دست آمد که منجر به ارائه
پیشنهاداتی می گردد که توجه به آنها در تحقیقات آتی می تواند در تسهیل کار و انجام بهتر و
جامع و کامل تر آن مفید واقع شود که به برخی از آنها اشاره می شود:
 -0پژوهش در سطح گسترده تر و جامعه آماری بزرگتر علی الخصوص در جوامع آموزشی
انجام شود تا نتايج دقیق تر و قابل تعمیم تر باشد.
 -0ضم ن استفاده پرسشنامه های استاندارد موجود سعی شود تا با مطالعه بیشتر موارد
جديد و به روزتری به پرسشنامه ها اضافه گردد و حتی المقدور پرسشنامه های محقق ساخته
جديدتری مورد استفاده قرارگیرد.
 -1اين پژوهش با توجه به اهمیت هوش سازمانی و بهره وری در بیشتر سازمان ها اجرا
گردد.
 -7ابعاد بیشتری از هوش سازمانی و بهره وری مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
 -9باتوجه به اهمیت هوش سازمانی و بهره وری درسازمان ها و نقش روزافزون آن ،رابطه
آن با ساير متغیرها مثل عملکرد ،نظارت ،برنامه ريزی و تئوری های نوين مديريتی هزاره سوم
نیز مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
پيشنهادهای کاربردی پژوهش
 -0باتوجه به مطلوب بودن هوش سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شرق می توان با استفاده بهینه از تجربیات و دانش نهفته سازمان میزان بهره وری را
افزايش داد.
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 -0با توجه به آشنايی اکثر مديرا ن و کارکنان سازمان مذکور با مبحث هوش سازمانی ،با
استفاده و بکارگیری تجربیات ساير سازمانهای رقیب می توان يک نوع ديد هوشمندی رقابتی
در بین کارکنان ايجاد نمود تا انگیزه های شغلی را به منظور افزايش بهره وری در سازمان
افزايش داده و به تکامل رساند.
 -1هوش سازما نی و مديريت دانش گنج های تمام نشدنی سازمان ها هستند لذا توجه به
آن و پژوهش در اين زمینه واستفاده ازنتايج ساير پژوهش های مشابه بايد توسط مديران همه
سازمان ها و منجمله سازمان مذکور در جهت افزايش بهره وری مورد توجه قرار گیرد.
-7ساير عوامل مداخله گر که باعث کاهش هريک از ابعاد هوش سازمانی و در نهايت تأثیر
آن بر بهره وری کارکنان و در نهايت بهره وری سازمان می گردد ،شناسايی شده و با آموزشهای
ضمن خدمت به منظور باال بردن آگاهی کارکنان برطرف گردد.
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Investigation relationship between some dimension of organizational Intelligent
on employment efficiency in Islamic Azad University unit Shargh.
Dr.Parinaze Banici,Zavoush Khactoui
Abstract:
In this research, investigation relationship between organizational intelligent on
employment efficiency in Azad university in Tehran shargh. The goal is to study the
relation between dimensions and organizational intelligence constituents on
exploitation rate of the staff who work in Azad University situated in the East of
The statistical society which was studied in this research in cludes all the Tehran.
staff and members of faculty of Azad university situated in the east of Tehran and
they consist of 190 employees and 181 faculty members. For determining the sample
volume out of this number, 200 people were chosen based on the Kogesi and
Morgan tables and its certainty level was95%.In this research, besides library studies
for achieving record of research and theoretical discussions, standard questionnaires
are used for collecting needed information which are distributed among staff of
Azad university situated in the East of Tehran 12 1393 and they are distributed based
on the number of number of statistical sample. About variable of organizational
intelligence, organizational intelligence questionnaires of karl Albersht (2003have
been used) .This variable has six constituents and each constituent includes six items
such as strategic landscape, common destiny, desire for change, morale, agreement
and unity and application of knowledge and performance. Also, for evaluating
exploitation, 31item questionnaire of Achieve Basteh was used which was in the
scale of
Likert measurement and includes constituents such as ability,
occupational recognition and visibility, evaluation and giving feedback ,
organizational support, decisions validity and motivation and environment. The
results referring to the main question of research show that correlation between these
two variables is equal to 0/868 and determination coefficient is equal to 0/754 and in
the meaningful level, it is 0/000 and f is equal to 0/754. Then regression equation is
meaningful based on statistics and there is a positive and direct relation between
these two variables. About the minor questions of research following the study of
relation between dimensions and constituents of organizational intelligence on the
exploitation of staff of Azad University situated in the East of Tehran, results show
that in all cases correlation coefficient is high and equation of regression becomes
meaningful
key words: organizational intelligence exploitation – Islamic Azad university staff.
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