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Abstract
This study aimed at predicting employees'
productivity according to executive intelligence
and organizational intelligence in Islamic Azad
University Isfahan branch. Descriptive statistical
correlation was conducted in this research. The
study population included a total of 515 of all
managers and staff of Islamic Azad University
Isfahan branch. 220 people were chosen as the
sample population using convenience sampling
and Cochren formula. Data were collected with
Productivity Standard Questionnaire (Hersey &
Goldsmith 1980), Executive Intelligence
Questionnaire
(researcher-made)
and
Organizational
Intelligence
Questionnaire
(Albercht 2003). To analyze the data, simple
regression analysis were used. The results of
regression analysis showed that organizational
intelligence (β= 0.426) and executive intelligence
(β= 0.440) can predict employees’ productivity at
a significant level (p<0.05).
Keywords: organizational intelligence, executive
intelligence, productivity of employees, Islamic
Azad University Isfahan branch.

چکیده
این پژوهش با هدف پیششبشنی بری وری کارکنیا بی اسیا
هوش اج ای و هوشسازمان در دانشیاا ززاد اسییم وا ید
 جامعیة. به روش توصشف از نوع همبستا انجیا دید، اصفرا
زماری پژوهش را کلشه کارکنیا دانشیاا ززاد اسییم وا ید
 نفی تشیلش دادنید کیه از ایین تعیداد بیا515 اصفرا به تعیداد
استفاد از ف مول جم نمونه کوک ا و به روش نمونهگش ی در
. نف بهعنوا نمونیة زمیاری انتخیا دیدند220  تعداد، دست
ابزارهییای جمیی زوری اطیعییا دییام پ سشیینامه اسییتاندارد
 پ سشیییینامه،)1980 ، بریی ی وری (ه سیی ی و گلیییید اسییییمش
هیییوشاج ایییی (م سیییه سیییاسته) و پ سشییینامه اسیییتاندارد
 بهمنظور تجزیهوت لشی.) بودند2003 ، هوشسازمان (زلب س
 نتیای اصی از.داد ها از ززمو رگ سشو ساد اسیتفاد دید
) و هیوشβ= 0/462( ت لش رگ سشو نشا داد هوش سازمان
) توا پیششبشنی بری وری کارکنیا را درβ= 0/440( اج ای
.) دارندp>0/05( سطح معناداری
 بری وری،  هیوش اج ایی،  هیوشسیازمان:واژههای کلیدی
.  دانشاا ززاد اسیم وا د اصفرا، کارکنا
mfakhrzad@yazd.ac.ir : نویسندۀ مسؤدل.*
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مقدمه
واکنش موفقیتآمیز و پویای سازمانها بستگی به توانایی آنها

شناوتی واصی شناوتهشهه و باعث مریشرود فررد کرامالا از
همتایانش متمرایز باشره (مروئئی ،شریا اسرماعیلی)1394 ،ر
کاوی )2004( 6با ارائه مهل شیوه اجررا ،شرامل شرش مؤلفره

در ارائة اطالعات مرتبط و یافتن بهموقع راهحل مناسب بررای
مشکالت مواجه شرهه برا آنهرا داردر برر ایرن اسرا توجره

شفافیت ،تعهه ،عملی کردن اههاف ،توانمنهسازی ،همافزایری

نظریهپردازان سازمانی ،بر طراحی تواناییهای فکری سرازمان

و پاسررخگویی میررزان تمرکررز سررازمانی بررر روی اهررهاف

متمرکز گردیهه و از مفهوم جهیهی در تئوری سازمان به نرام

اولویتدار را انهازهگیری نمروده و برا قررار دادن سرازمان در

هوش سازمانی 1بهرره گیرری کررده انره (قلنرهری ،وواجروی،

مسیر اجرایی شهن حرفهای ،مسیر بهبود در امر اجرا را بررای
سازمان ترسیم مینمایه (قنبری)1394 ،ر

)1394ر اگر یک سازمان ،هوشسازمانی را با تکیه برر هروش
انسانی شناسایی و مهیریت کنه ،قادر وواهه بود ترا توانرایی

از جهت دیگر بهرهوری 7بهعنوان مهرمتررین هرهف هرر

انعطافپذیری سازمان را در انطباق با نیازهای برومی ،ملری و

سررازمان مرریتوانرره همچررون زنایرررهای فعالیررتهررای کلیرره

جهانی ارتقا دهه؛ بنابراین سازمانها میتواننه با صرف انرژی

بخشهای جامعه را در برگیردر بهطوریکه رسالت مهیریت و
ههف اصلی مهیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منرابع

و منابع کمتر اما با اقهامات هوشمنهانه مسیر تحقق اههاف را
تسریع و تسهیل نماینهر عالوه بر این به دلیل افزایش قرهرت

و امکانات گوناگون ون نیروی کار ،سرمایه ،مواد ،انررژی و

سازگاری آنها با محیط و تأثیرگذاری بر پیرامون ،دوام و بقای

اطالعات است (تقی بیگری)1394 ،ر انرهازهگیرری بهررهوری

آنان تضمین میشود (فینک و همکاران)2017 ،2ر

کمک میکنه تا عوامل مؤثر در بهبرود بهررهوری را شناسرایی

هوش سازمانی از دیرهگاه آلبرورت ،)2003( 3اسرتعهاد و

کرده و فرصتهای افزایش بهرهوری را جستوجو کرردر برر
این اسا توجه ویژه به توسرعه نیرروی انسرانی و شناسرایی

ظرفیت یک سازمان در حرکت بخشریهن بره توانرایی یهنری
سازمان و تمرکز دادن این توانایی بررای رسریهن بره رسرالت

عوامل مؤثر برر بهررهوری آن ،نخسرتین گرام در تحقرق ایرن

سازمانی استر ایشان معتقهنه برای موفقیرت در کسربوکرار

حرکت و بهبود آن است (وطیب زنارانی ،عباسریان)1393 ،ر

داشتن سره عامرل انسران هوشرمنه ،گرروه هرای هوشرمنه و

از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر بهرهوری کارکنان در دانشگاه
هوش سازمانی است؛ بنابراین سازمانها برای اینکه در مقابرل

سازمانهای هوشمنه بسیار مهم استر برر ایرن اسرا بررای
هرروشسررازمانی هفررت بعرره اتحرراد و توافررق ،شررمانررهاز

تغییرات و دگرگونیها واکنش مناسب نشان داده و برا محریط

استراتژیک ،روحیه ،سرنوشت مشترک ،فشار عملکرد ،کاربرد

بیرون هماهنگ شرونه ،بایسرتی اسرتفاده از هروشاجرایری و

دانش ،میل به تغییرر را معرفری مریکننره (وطیرب زنارانی،

هرروشسررازمانی را در ر

امررور قرررار دهنررهر در یررر ایررن

عباسیان وورزوقی)1393 ،ر

صورت ضمن کاهش سطح بهرهوری از صحنه رقابت ورار
شهه و به یک سرازمان راکره و منفعرل تبرهیل وواهنره شره

از طرفی ادامة حیات سازمانها بستگی به نیرروی انسرانی
کارآمه ،شایسته و هوشمنه دارد؛ افرادی کره از تغییرر هررا

(الفرایرره)2017 ،8ر بررا توجرره برره مفهرروم بهرررهوری -نسرربت

نهاشته ،توانایی وفق پذیری داشته باشنهر این افراد در بروورد

درونهادها و برونهادها -رابطه تنگاتنگ میان هوشاجرایری و

با مسائل و مشکالت پیشآمهه ،مهارتها و راهحرلهرایی در

هوشسازمانی با بهرهوری کارکنان روشنتر گردیرهه و ترأثیر

اجرا ارائه می دهنه که نشان از وجود هوشرمنهی فراوانری در
آنهررا دارد (باسرریهی ،رراران)2002 ،4ر نرروعی از هرروش کرره

مستقیم هوشاجرایی و هوشسازمانی را بر بهرهوری کارکنان

موفقیت در تحصیالت دانشگاهی را موجب میشود ،بره نرام

یرقابلانکار میسازدر
رادوان و

پلگرینی9

( )2010نیز به این نتیاه رسیههانه که

"نظریة هوشاجرایی "5شناوتهشهه و همة جنبرههرای حرفرة

دانش و مهیریت دانش برهعنروان ابرزاری قطعری در ورهمت

مهیریت را در بر میگیردر هوشاجرایی ،تروسط مهرارتهای

و

2. Lior Fink & Nir Yogev& Adir Even
4. Bossidy & Charan
6. Covey, Franklin
8. Adel Alferaih

نوآوری و نهایتاا بهرهوری در نظر گرفته شهه استر عبرا

1. organizational intelligence
3. Albercht, Karl
5. executive intelligence theory
7. productivity
9. Radwan &,Pellegrini
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ولی )2016( 1معتقهنه متغیر شمانرهاز راهبرردی برا متغیرر

سه مؤلفه کاربرد دانش ،میل به تغییر و فشار عملکرد ،بهترین

توانمنهسازی در ارتباط بوده و با اثرگذاری بر توانمنهسرازی
آن را افزایش میدههر تان هروبر و همکراران )2017( 2ثابرت

پیشبینری کننرهههرای عملکررد ادراکشرهه کارکنران بودنرهر
فوئدونه و پوررشنو ( )1395به این نتیاه رسریهنه کره برین

کردهانه بین رهبرری دانرش و هروش سرازمانی برا اثربخشری

عوامل کلیهی توانمنهسازی و عملکرد کارکنان دانشکهه سما

سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داردر آنهرا برا تحلیرل

واحه ورمآباد رابطه مثبت و معناداری ،وجود داردر نترای بره

رگرسیون نهگانه اثبات کرده انه مؤلفه های هوش سرازمانی،

دست آمهه در پژوهش سررداری و همکراران ( )1395نشران

مؤلفههرای اتحراد و توافرق ،بیرنش اسرتراتژیک و سرنوشرت
مشترک بیشترین ترأثیر را در پریش بینری اثربخشری سرازمانی

می دهه که بین هوش سازمانی و تعهه سازمانی رابطه وجرود
دارد و همچنین نشان داد ضرایب بتا مربوط بره ابعراد هروش

دارنهر یافتههای نیموسیما و تام ویرن )2017( 3وجرود رابطره

سازمانی بهجز دانش و روحیره بقیره متغیرهرا مثبرت اسرت و

مثبت و معنیداری بین سطح انگیرزه کارکنران و بهررهوری را

میتواننه پیشبینی کننهه سطح تعهه سازمانی پرستاران باشره

نشان داده است بهطوریکه پاداشهای مرادی و یرمرادی در
محل کار باعث کارایی کارکنان میشرودر کسراریو و امبرل4

( )β=0/334و ()P<0/05ر
در دانشگاهها نیز بهعنوان سازمانهایی پویا ئزم اسرت ترا

( )2017به این نتیاه رسیهنه که رابطه مثبت بین عملکررد و

کارکنان با بهرهگیری از هوشاجرایی و هوشسرازمانی بررای

تعهه مؤثر ،تعهره هناراری و دلبسرتگی شرغلی وجرود داردر

حل رالشهرای مربروط بره اداره دانشرگاه اسرتفاده نماینرهر

یافتههای پرادهان و همکاران )2017( 5رابطره معنراداری برین

همچنین با توجه به این نکته که نتای عملکرد این سازمانهرا

یادگیری سازمانی و عملکرد انطباقی را بیان میکنهر پرژوهش
کرنی و همکاران ( )2017نشان داد رفتار شهرونهی و هروش

بر کل جامعه و کلیه ابعراد اجتمراعی ،فرهنگری و ورانوادگی
افراد تأثیرگذار است ،در ردیف مهم تررین سرازمان هرای هرر

هیاانی کارکنان ستادی ،بهنوبه ورود ،برر عملکررد سرازمانی

کشوری بوده و عملکرد ووب این سازمانها زمینهساز ایاراد

مربوط به مشتری تأثیر میگذاردر مهرانی ( )1392در پژوهش

یک جامعه سالم و توسعهیافته استر در دانشگاه آزاد اسالمی

وود به این نتیاه رسیه که بین هوشاجرایی و مؤلفههای آن
و عملکرد کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود داردر نراظم

واحه اصفهان این مهم کمتر محقق گردیرهه اسرتر لرذا ئزم
است تا با اناام پژوهشی منسام و هماهنگ بره تأثیرپرذیری

و همکاران ( )1393در پژوهشی به این نتیاه رسیهنه که بین

این متغیرها بر همهیگر به بومیسازی تئوریها و دیهگاههای

هوش سرازمانی و بهررهوری کارکنران دانشرگاه آزاد اسرالمی

مربوط بره هروشاجرایری و هروشسرازمانی اقرهام نمروده و

منطقرره  8رابطرره وجررود داردر پررژوهش وطیررب زناررانی و

فرصتهای مناسب را برای برنامهریزان فراهم آوردر

عباسیان ( )1393نیز نشان مری دهره کره برر اسرا ضرریب
همبستگی پیرسون بین تمامی مؤلفره هرای هروشسرازمانی و

از جهت دیگر به دلیل کمبود پژوهشهای صورت گرفتره
در رابطه با موضرو هروشاجرایری در ایرران ،ایرن موضرو

بهرررهوری سررازمانی رابطرره مثبررت و معنرراداری وجررود دارد

نیازمنه بحث بیشتری بروده مرهیران و متصرهیان سرازمانهرا

تحلیرل رگرسریون وطری ،از برین

بتواننه عملکرد وویش را با توجه به ابعاد هوشاجرایی بهبود

مؤلفررههررای هرروشسررازمانی ،سرنوشررت مشررترک ،روحیررة

بخشنهر این مقاله تالش دارد نسبت بره پریشبینری بهررهوری

سازمانی ،اتحاد و توافق ،قادر به پریشبینری بیشرتر بهررهوری

کارکنان بر اسا

هوشاجرایی و هوشسازمانی و شناسرانهن

هستنهر در پرژوهش دیگرری کره توسرط مرهنی و همکراران

این اثر به ترسیم آینهه ،دانشگاهها را بره کراربرد عملری ایرن

( )1394صورت گرفت به این نتیاه رسریهنه کره برین تمرام

ارتبرراط تر یررب نمایررهر بررهطرروریکرره از هرروشاجرایرری و

مؤلفه های هروش سرازمانی و عملکررد ادراکشرهه کارکنران

هوش سازمانی بهعنوان معیاری برای گزینش کارکنان مرؤثر و

رابطره مثبت و معناداری وجرود دارد ( )P<0/001و همچنین

کارآمرره استفاده نماینره؛ بنرابررایرن میتروان برا قررار دادن

()P<0/05ر لذا برر اسرا

2. Markus J. Thannhuber & Andy Bruntsch & Mitchell M.
Tseng
4. Cesário & Chambel

1. Ali Abdul Hassan Abbas & Hussein Huraja Khali
3. Nimusima Pereez & Tumwine James Francis
5. Rabindra Kumar Pradhan & Lalatendu Kesari Jena
& Sanjay Kumar Singh
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آزمونهایی درباره این موضو ها ،کارکنان مؤثر را از کارکنران

در ایرررن پرررژوهش بررررای ترررهوین مرررهل مفهرررومی از

یر مؤثر تشخیص داده و افراد مناسب تری برای پسرت هرای
سازمانی انتخاب کردر بر این اسا پژوهش حاضر بره دنبرال

هوش اجرایی و هوش سازمانی استفاده شهه استر مؤلفه هرای
هوشاجرایی و هوشسازمانی کارکنان دربرگیرنهه راهبردهای

پاسررا دادن برره ایررن سررؤال اسررت کرره آیررا هرروشاجرایرری و

رفتاری و اجرایی آنان برهشرمار مریرونرهر هروشاجرایری و

هوشسازمانی توان پیشبینی بهررهوری کارکنران در دانشرگاه

هرروشسررازمانی مرریتوانرره موجررب نرروآوری و والقیررت در

آزاد اسالمی واحه اصفهان را دارد؟ با توجه به همرین مسرئله

کارکنان و به تبع آن فراهم کردن و توسرعة راهبرردی بزرگری

فرضیه پژوهش در قالب زیر در نظر گرفته شهه استر

شود که موجب بهبود بهرهوری وواهه شه؛ بنابراین سراوتار
کلی پژوهش ،مطابق با شرکل  ،1حرهود ترأثیرات مسرتقیم و

فرضتیة ادل :هرروشاجرایری ترروان پریشبینرری بهرررهوری
کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمی واحه اصفهان را داردر

یرمستقیم زیر را مورد بررسی و سناش قرار داده است:

فرضیة ددم :هروشسرازمانی تروان پریشبینری بهررهوری
کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمی واحه اصفهان را داردر

شکل  .1مدل م هومی پژدهش

روش
ردش پژدهش ،جامعة آمتاری د نمونته :در ایرن پرژوهش

آماری این پژوهش شامل کلیره کارکنران زن و مررد دانشرگاه

محقررق برره دنبررال پرریشبینرری بهرررهوری کارکنرران بررر اسررا

آزاد اسالمی واحه اصرفهان در سرال  95بره تعرهاد  515نفرر

هرروشاجرایرری و هرروشسررازمانی برروده و پررژوهش از نررو

بودنهر با استفاده از فرمول نمونهگیری کروکران تعرهاد نمونره
 220نفررر برررآورد و پررا از تعیررین حاررم نمونرره از روش

بهبود وهمات و کارایی روشهای اجرایی کمک کنهر جامعره

توصیفی -همبستگی استر همچنین به دلیل نحوه گرردآوری
دادهها و استفاده از پرسشنامه ،تحقیق از نو کمی بروده و بره

نمونررهگیررری در دسررتر

شکل میهانی اجرا شهه استر این پژوهش را میتوان از نرو

پرسشنامه گمشهه و ناقص و موارد پاسرا داده نشرهه توسرط

تحقیقات کاربردی به شرمار آورده و نترای آن مریتوانره بره

پاسخگویان بر روی نترای پرژوهش ،تعرهاد  240پرسشرنامه

اسررتفاده ش رهر برررای رفررع اثرررات
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توزیع شهر درنهایت به دلیل اینکره بعضری از پاسرخگویان از

میدهنهر 2ر استراتژیهای سازمان هرر سراله مرورد برازنگری

پاسخگویی بره بعضری از گویرههرا ورودداری کررده بودنره،
تعهادی از پرسشنامهها از تحلیل نهایی حرذف و تعرهاد 220

قرار میگیردر
پرسشتتنامه

بهتترهدری:4

ایررن پرسشررنامه برررای سررناش

پرسشنامه بررای تحلیرل مناسرب تشرخیص داده شره ،یعنری

بهرهوری کارکنران توسرط هرسری و گلره اسرمیت)1980( 5

درصه بازگشت پرسشنامه  91/7درصه استر

ابها شهه و شرامل مؤلفرههرای (توانرایی ،وضروح ،حمایرت
سازمانی ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار و محیط) استر گزینرههرا در

ابزار سنجش
پرسشنامه هوشاجرایتی :1بررای سرناش هروشاجرایری از

پرسشنامه بهره وری بر اسا مقیرا پرن درجرهای لیکررت
بررهصررورت ویلرری زیرراد ،زیرراد ،متوسررط ،کررم و ویلرری کررم

پرسشنامه محقق ساوته ،شامل سؤائت مربوطره ( 48گویره)

انهازهگیری میشودر برای سرناش پایرایی ایرن پرسشرنامه از

در شررش بعرره شررفافیت ،تعهرره ،عملرری کررردن اهررهاف،

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شه کره برر مبنرای آن ،پایرایی

توانمنهسازی ،همافزایی و پاسرخگویی اسرتفاده و برر اسرا

پرسشنامه بهرهوری  0/920استر
در این پژوهش بهمنظور اطمینان از روایی پرسشنامه ها از

طیف پن درجهای لیکررت( 2کرامالا مروافقم ،مروافقم ،نظرری
نهارم ،مخالفم ،کامالا مخالفم با ارزش عهدی  1ترا  )5تنظریم
شهه استر پایایی پرسشنامه بر اسا محاسبه ضریب آلفرای

صوری پرسشنامهها به تأییه  10نفر از پاسرخگویان و روایری

هروشاجرایری معرادل  ،0/960شرفافیت

محتوایی آن به تأییه اساتیه راهنمرا و مشراور و همچنرین 10

 ،0/840تعهررره  ،0/805عملررری کرررردن اهرررهاف ،0/864

نفر از متخصصین و صراحب نظرران مرهیریت و روانشناسری
رسیهر

تعهره مریکرنمر 2ر مرن

روش اجرا و تحلیل دادهها
در این پژوهش اطالعات به روش میهانی گردآوری شرهر بره

پرسشنامه هتوش ستازمانی 3پرسشرنامه هروشسرازمانی

این صورت که پا از راهنمایی و توجیه ئزم اعضای گرروه

آلبروت ( )2003حاوی  49گویره کره هروشسرازمانی را در
هفت بعه بینش استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر،

نمونه نسبت به نحوة پاسا به پرسشها ،پرسشنامهها بره هرم
الحاق شهه و بین آنها توزیع شه و پا از تکمیل جمرعآوری

روحیرره ،اتحرراد و توافررق ،کرراربرد دانررش ،فشررار عملکرررد،

شهر قبل از توزیع پرسشنامهها پژوهشگر پاسادهنرهگان را از

انهازهگیری میکنهر این پرسشرنامه از  49سرؤال در طیرف 5

محرمانرره بررودن پاسرراهررای آنرران مطمررئن کررردر بررهمنظررور

درجهای لیکرت بهصورت (کامالا موافق ،موافرق ترا حرهودی
موافق ،مخالف ،کامالا مخالف با ارزش عهدی  1تا  )5تنظریم

تازیررهوتحلیررل دادههررا از روش آمررار توصرریفی (توزیررع
فراوانی ها ،درصه فراوانی ها) و برای آزمون و اثبات فرضیهها

شهه استر ضریب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

و سررناش روابررط بررین متغیرهررا از آزمررون رگرسرریون سرراده

بینش راهبردی  ،0/801سرنوشرت مشرترک  ،0/859میرل بره

استفاده شهه استر دادههرا پرا از ورود بره رایانره از طریرق

تغییر  ،0/877روحیه  ،0/812اتحاد و توافرق  ،0/837کراربرد

نرمافزار  SPSS23و  Excelمورد تازیهوتحلیل قرار گرفتر

کرونباخ کل مقیا

توانمنهسازی  ،0/770همافزایی  0/857و پاسرخگویی 0/747
استر نمونهای از عبارتهای پرسشنامه بهین شرح اسرت1 :ر
نسبت به اهرهاف سرازمان احسرا

بهووبی اههاف و رسالتهای سازمان را درک میکنمر

دانش  ،0/881فشار عملکرد  0/805اسرتر در ایرن پرژوهش
میزان ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیا هوشسرازمانی
 0/90برآورد شهر نمونهای از عبرارتهرای پرسشرنامه برهین
شرررح اسررت1 :ر کارکنرران از وررود کوشررش مضرراعف نشرران

روش روایرری صرروری و محترروایی اسررتفاده گردیررهر روایرری

یافتهها
برای تعیین پیشبینی بهره وری کارکنران برا هروشاجرایری و
هوشسازمانی از تحلیل رگرسیون استفاده شه که نتای آن در
جهول  1آمهه استر

2. Likert
4. productivity questionnaire

1. executive intelligence questionnaire
3. organizational intelligence questionnaire
5. Hersey & Goldsmith

پیشبینی بهرهدری کارکنان بر اساس هوشاجرایی د هوشسازمانی در دانشگاه آزاد اسامی دا د اص هان 91 /
جددل  .1مقادیر ضرایب خط رورسیونی برای مدغیر هوشاجرایی ،هوشسازمانی با بهرهدری
ضرایب
مهل

ضرایب استانهارد

ضرایب یراستانهارد

t

مقهارp-
0/0001
0/0001

هوشاجرایی

β
0/440

وطای معیار
0/073

همبستگی
0/379

ضریب تعیین
0/144

6/055

هوشسازمانی

0/462

0/044

0/824

0/679

28/654

فرضتیة ادل :هروشاجرایری تروان پریشبینری بهرررهوری
کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمی واحه اصفهان را داردر

میدهه هوشاجرایی قادر بره پریشبینری بهررهوری کارکنران
استر لرذا فرضریه اصرلی مبنری برر اینکره هروشاجرایری و

ضریب همبستگی بین دو متغیر هوشاجرایی و بهررهوری

هوشسازمانی توان پیشبینی بهررهوری کارکنران در دانشرگاه

برابر  0/379است ،توان دوم ضریب همبستگی یعنی ضرریب
تعیین برابر  0/144استر این مقهار نشان میدهره کره %14.4

آزاد اسالمی واحه اصرفهان را دارد ،تأییره مریگررددر نترای
حاصل از این بخش پژوهش با نترای پرژوهشهرای مهرانری

تغییرات متغیر بهره وری با هوشاجرایی قابرل توجیره اسرتر

( ،)1392وطیب زناانی و عباسیان وورزوقی ( ،)1393مهنی

یافتهها با توجه به جهول  1نشان داد که با توجره بره آمراره t

و همکاران ( ،)1394سرداری و همکراران ( ،)1395رادوان و

بین هوشاجرایی و بهرهوری رابطه معنادار آماری وجود دارد
()p>0/05ر متغیر هوشاجرایی با ضریب استانهارد بترا 0.440

پلگرینی ( ،)2010تان هوبر و همکراران ( )2017و نیموسریما
و تام وین ( )2017همسو استر در تبیین این فرضیه میتوان

دارای توان پیشبینی معناداری برای بهرهوری کارکنران اسرت

گفت هوش اجرایی و هوش سازمانی کارکنان توان پریشبینری

()p>0/05؛ بنابراین فرضیه اول تأییه شهر

بهره وری کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمی واحره اصرفهان را

فرضیة ددم :هروشسرازمانی تروان پریشبینری بهررهوری

دارنهر تمامی مؤلفه های هوش اجرایی و هوشسازمانی بهطور

کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمی واحه اصفهان را داردر
ضررریب همبسررتگی بررین دو متغیررر هرروشسررازمانی و

شمگیری در بهرهوری اهمیت دارنهر این احتمال را با توجه
برره وصوصرریات افررراد هوشررمنه و در سررطح وسرریعتررر

بهرهوری برابر  0/824و توان دوم ضرریب همبسرتگی یعنری

وصوصیات سازمان هوشمنه که دارای ویژگری هرایی ماننره،

ضریب تعیین برابر  0/679استر این مقهار نشان میدهه کره

آرزومنهی و پذیرنهة کناکاوی ،ثابرت همرراه برا انعطراف و

67/9درصه تغییرات متغیر بهرهوری با هروشسرازمانی قابرل

توانایی در یادگیری سریع را دارنه ،میتوان یافتر امرروزه برا
اطمینان کامل میتوان ادعرا کررد کره شناسرایی و اسرتفاده از

نتای جرهول  3برا توجره بره آمراره t

توجیه استر بر اسا
نشان داده میشود که بین هوشسرازمانی و بهررهوری رابطره

هوشاجرایری و هروشسرازمانی کارکنران مریتوانره قرهرت

معنادار آماری وجود دارد ()p>0/05ر متغیر هوشسازمانی برا

رقابررتپررذیری یررک سررازمان را افررزایش دهرره و از دیگررر

ضریب استانهارد بتا  0/462دارای توان پریشبینری معنراداری

سازمانها متمایز نمایرهر ضررورت بررسری هروشاجرایری و

برای بهرهوری کارکنان است ()p>0/05؛ بنابراین فرضریه دوم

هوش سازمانی کارکنان در حال حاضر پاسا به شرایط فعلری

تأییه شهر

و نیاز سازمانها استر سازمان با بهرهگیری از هوشاجرایی و

بحث و نتیجهگیری
ههف این پژوهش ،پیشبینری بهررهوری کارکنران برر اسرا

هوش سرازمانی کارکنران ،اثربخشری اسرتفاده از سراوتارهای
اطالعاتی موجود را در راستای اههاف وویش افزایش داده و

هوشاجرایی و هوشسازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحره

اطالعات از حالت عملیراتی و محرهود شرهه بره اسرتفاده در
ئیههای اجرایی سازمان بررای اسرتفاده کارکنران توسرعه داده

به پیشبینی بهررهوری کارکنران اسرت؛ بره عبرارت دیگرر برا
افزایش هوش سازمانی بهرهوری کارکنران نیرز برائتر رفتره و

میشودر بروی صاحبنظران بهرهوری را تفکری میداننه کره
بر اسا

قابل پیشبینری اسرتر همچنرین یافترههرای جرهول  1نشران

اناام دههر بهرهوری تالشی است بریانتهرا بررای اسرتفاده از

اصفهان بوده استر یافته ها نشان داد که هوشسرازمانی قرادر

آن شخص بتوانه کارهای امرروز را بهترر از دیرروز
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منابع ،نیروی انسانی ،مهارتها ،فناوری و اطالعات بهمنظرور

واحه اصفهان بهعنوان سازمانی وصوصری و دانشرگاهی برا

دستیابی به بهترین نترای ؛ بنرابراین سراوتن هروشاجرایری و
هوشسازمانی شرو دیگری برای بهرهوری است که مهیران،

سلسلهمراتب سازمانی و فرهنگی واص ،انارام شرهه اسرت،
لذا تعمیم نتای به سایر سازمانها با احتیاط صورت گیررد؛ و

تحلیل گران سیستم ها و دیگران در بخش های رقابتی نیازمنره

در آور میتوان بره محرهودیت در دسرتر

انتخراب کرردن

آن استر یافته های جهول  1نشان میدهه کره تمرامی شرش

پاسا گویان اشاره کرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود با اسرتفاده از

مؤلفة هوش اجرایی (شفافیت ،تعهره ،عملری کرردن اهرهاف،

استادان دانشگاه و صاحبنظران ،در زمینره مفهروم و اهمیرت

توانمنهسازی ،هم افزایی و پاسخگویی) و تمامی هفت مؤلفرة
هوش سازمانی (بینش راهبردی ،سرنوشت مشرترک ،میرل بره

هوشاجرایی و هوشسرازمانی کرال هرای آمروزش ضرمن
وهمت برای مهیران و کارکنان تهارک دیهه شود تا بتواننه از

تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانرش ،فشرار عملکررد)

طریق آموزش مهارتهرای شرناوتی ،رتبره هروشاجرایری و

توان پیشبینی معنادار بهرهوری را دارنهر این یافتههرا نیرز برا

هوشسازمانی کارکنان را ارتقاء دهنهر با برگرزاری دورههرای

نظر دراکر بهعنوان نرو جهیرهی از سرازمانهرا کره در آنهرا
بهجای قهرت برازو ،قرهرت یهرن حاکمیرت دارد و کراربرد

ضمن وهمت آموزش های ئزم برای بهبود بهرهوری کارکنان
تهارک گرددر سایر عوامل مهاولهگر که باعث کاهش هریرک

هوش را در بهرهوری نمایان میکنره ،همسرو اسرتر درواقرع

از ابعاد هوشاجرایی و هوشسازمانی و درنهایت تأثیر آن برر

این بخش از یافتهها ،مؤلفههایی را که از طریرق آن مریتروان

بهرهوری کارکنان و درنهایرت بهررهوری سرازمان مریگرردد،

بهرهوری را تعالی و بهبود بخشیه ،معرفی میکنرهر درنهایرت

شناسایی شهه و با آموزشهای ضمن وهمت برهمنظرور برائ

بهبود و تعالی بهرهوری بر اسا آنچره قربالا عنروان گردیره
موجب تحصیل و حفر قرهرت رقرابتی سرازمان و حضرور

بردن آگاهی کارکنان برطررف گرردد .همچنرین آگراهی دادن
بیشتر مهیران درباره ابعاد هروش اجرایری و هروش سرازمانی

موفقیت آمیزتر سازمان در محریطش و بقرای پایرهار سرازمان

بهمنظور ایاراد محیطری کره باعرث بهبرود بهررهوری اسرت،

میشودر با توجه به تأییه فرضیههای ایرن پرژوهش مریتروان

ضروری است .همچنین پیشنهاد میشود با توجه بره آشرنایی

نتیاه گرفت که ابعاد هوش اجرایری و هروشسرازمانی تروان
پرریشبینرری بهرررهوری را دارد و اسررتفاده از آن مرریتوانرره در

اکثر مهیران و کارکنان دانشرگاه برا مبحرث هروشاجرایری و
هوش سرازمانی ،برا اسرتفاده و برهکرارگیری تاربیرات سرایر

افزایش بهرهوری کارکنان کمککننهه باشهر کارکنان با هروش

سازمانهای رقیب میتوان یک نو دیه هوشمنهی رقابتی در

بائی اجرایی و سازمانی با توجه به تعهه و وابستگی عراطفی

بین کارکنان ایااد نمود ترا انگیرزههرای شرغلی را برهمنظرور

و تعصبی که به ارزشها و اههاف سازمان دارنره و روشرن و

افزایش بهرهوری در سازمان افزایش داده و به تکامل رسانهر

واضح نمودن اطالعات برای دیگرر کارکنران و تعیرین دقیرق
اهررهاف راه را برررای عملرری کررردن اهررهاف سررازمان فررراهم
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