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 .1استاد ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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(تاریخ دریافت2131/25/52 :؛ تاریخ پذیرش)2131/22/52 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطة ابعاد هفتگانة هوش سازمانی و توانمندیهای روانشناختی کارمندان انجام گرفته است .این پژژوهش
از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است .جامعة آماری پژوهش ،کارمندان دانشگاه پیام نژور
استان کرمان شامل  135نفر است .دادههای حاصل از  271پرسشنامه تحلیل شد .برای جمعآوری دادهها دو پرسشژنامة هژوش سژازمانی
آلبرخت مشتمل بر  13گویه و پرسشنامة توانمندی روانشناختی مشتمل بر  22گویه بهکار گرفته شد .یافتههای ایژن پژژوهش نشژان داد
طبق مدل تحلیل مسیر اثر مستقیم تمامی مؤلفه های هوش سازمانی بر توانمندی روان شناختی با احتمال  32درصد مثبت و معنادار است.
همچنین ،با توجه به نتایج شاخص های نیکویی برازش ،ریشة خطژای میژانگین مجژذورا تقریژ ( )2/283و ریشژة اسژتاندارد شژاخص
نیکویی برازش ( )2/33و شاخص تعدیل شدة نکویی برازش ( )2/37نشان می دهند مدل از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار است .در نهایت،
رابطة همة ابعاد هوش سازمانی و توانمندیهای روانشناختی کارکنان مثبت و معنادار بهدست آمد.

کلیدواژگان
توانمندیهای روانشناختی ،مؤلفههای هوش سازمانی ،هوش سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsalajegheh.azita@gmail.com :
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مقدمه
رشد اقتصادی حاصل گسترش علم و دانش و بهکارگیری نظاممند دانش است کهه بههطهور عدهد
نتیجة تالش مؤسسات آموزش عالی در کشورهاست .از آنجا که این مؤسسات نقشی مهم و اصهلی
در پیشرفت کشورها ایفا میکنند ،باید متناسب با تغییرات محیطی ،خود را بهسرعت تغییر دهنهد و
در عرصة متالطم و آشفتة محیط بیرون ،موفقیت و بقای سازمان (دانشهاا ) را تضهدین کننهد و در
عرضة خدمات به دانشجویان عدلکردی مناسب داشته باشند .امروز واژ ههای «تواندندسهازی» و
«هوش سازمانی» در سازمانها به بخشی از زبان روزمرة مدیریت تبدیل شهد اسهت .کهاربرد ایهن
مفاهیم از زمانی گسترش یافت که رقابتهای جهانی ،ضرورت انجامدادن پژوهشهای متعهددی را
برای یافتن شکلهای جدیدی از مدیریت که افراد را به ریسکپهییری ،تعههد و نهوآوری تشهوی
میکند ،اجتنابناپییر کرد .این پژوهشها بر اهدیت ترغیب به انجامدادن وظیفه بهجای تحدیل آن،
با معنادارکردن کارها و با هویتکردن مشاغل تأکید میکنند .از طرفی ،ظههور فنهاوریههای نهوین،
مدیریت را ملزم کرد است تا بر موضوع هوشدندی سازمانی و بهکارگیری تواندندیهای اعضهای
سازمان توجه ویژ ای شود و این مفاهیم در متون نظری مدیریت و سهازمان جایاها خاصهی پیهدا
کنند .از آنجا که توانایی هر فرد در ارزیابی هر موقعیتی که در آن قهرار دارد ،نشهاندهنهدة بیهنش و
آگاهی آن شخص نسبت به آن موقعیت یا مسئلهای خاص است و با توجه به اینکه هوش سازمانی
افراد ،نشاندهندة آگاهی و اطالعات افراد در زمینة عوامل مؤثر بر سازمان اسهت ،ههوش سهازمانی
میتواند یکی از عوامل مؤثر بر تواندندی فرد در سازمان باشهد .هدچنهین ،در ههر سهازمان ،نقهش
کارکنان آن سازمان بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و هدایت سازمان ،غیرقابهل اغدها
است ،بنابراین ،ارزیابی تواندندی کارکنان سازمان برای آگاهی از میزان موفقیت بهرای دسهتیابی بهه
نتایج صحیح در سازمان ضروری است.
1. Empowerment
2. Organizational intelligence
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بیان مسئله
یکی از انواع هوش ،هوش سازمانی است .هوش سازمانی مفهومی جدیهد در عرصهة متهون نظهری
سازمان و مدیریت در قرن

اسهت .در زمینهة ههوش سهازمانی ،گهاردنر محقه و روانشهنا

دانشاا هاروارد اذعان میکند هدانطور که انسانها از هوش چندگانهای برخوردارنهد ،سهازمانهها
نیز هوشهای متعددی دارند .هوش سازمانی توجه سازمان را به موضهوعات مهرتبط بها اثربخشهی
سوق میدهد و سازمانها را در بهکارگیری نیروهای بالقوة خود یاری میرسهاند

( Stalinski, 2004,

 .)p.56تی ماتسودا یکی از نظریهپردازان نظریة هوش سهازمانی ،ههوش سهازمانی را ترکیبهی از دو
عامل هوش انسانی و هوش ماشینی میداند ( .)Motsuda, 1993, p.112هدچنهین ،کهارل آلبرخهت
(  ) 00هوش سازمانی را استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنیتها و تدرکز این
قدرت ذهنی در تحق رسالت سازمان تعریف میکند .به زعم وی هوش سازمانی هفهت بعهد دارد
که عبارتا ند از بینش استراتژیک ،سرنوشهت مشهتر  ،میهل بهه تغییهر ،روحیهه ،اتحهاد و توافه ،
بهکارگیری دانش ،و فشار عدلکرد .این مفهوم در جهایی دیاهر بهه ایهن شهرح تعریهف مهیشهود:
بهکارگیری ظرفیتها برای اخی تصدیمهای سریع و صحیح ،سعی در یادگیری دائهم ،بههکهارگیری
خالقیت و ندایش مهارتهای متفاوت در موقعیتهای غیرمنتظر و بحرانی کهه بهه سیسهتم بهرای
انطباق با تغییرات کدک میکند ( .)Potas, 2010, p.164ههوش سهازمانی بههمعنهای داشهتن دانشهی
فراگیر از هدة عواملی است که بر سازمان مؤثر است .داشتن دانشی عدی نسبت بهه هدهة عوامهل
مثل مشتریان ،رقبها ،محهیط اقتصهادی ،عدلیهات و فراینهد سهازمانی کهه تهأثیر زیهادی بهر کیفیهت
تصدیمهای مدیریتی در سازمان میگیارد ،تعریف شد است (ابهرزی و هدکهاران .) 831 ،داشهتن
یک مدل برای تعریف و ارزیابی وضعیت هوشدندی سهازمانی مهیتوانهد بسهیار مفیهد باشهد ،امها
پرسشهای اصلی وجود دارد که هر مدیر اجرایی با آن مواجه است :چاونه میتوان سهطح ههوش
جدعی در سراسر سازمان را افزایش داد؟ اسهتراتژیهها و اقهدامات خهاص بهرای تبهدیلشهدن بهه
1. Gardner
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سازمانی هوشدند چیست؟ مطالعة دقی طهرحههای تغییهر رهبهری و مهدیریت سهازمانی ،بههویهژ
طرحهایی که با سرعت و موفقیت قابل توجه اجرا شد انهد ،بهه چنهدین اسهتراتژی کلیهدی اشهار
میکند که مبنای هدای آنها فراتررفتن و درهمشکستن مرزهای سازمانی اسهت .آلبرخهت حهداقل
چهار استراتژی اولیه را شناسایی کرد اسهت کهه ههدآ آنهها هوشهدندترکردن سهازمان اسهت و
عبارت اند از  .رهبران فکری؛  .گهرو ههای بها عالئه مشهتر ؛  .8سیاسهت تهیمههای موقهت؛
 .4پلتفرمهای دانش .این استراتژیها باعث می شود سازمان در رسیدن به مأموریت خود تواندنهد
شود و با نیازهای دائداً در حال تغییر محیط تطاب یابد و ابزاری فراهم کند تها سهازمان را بههطهور
پیوسته به سطحی باالتر از هوش جدعی ههدایت کنهد .در ایهن پهژوهش ،نظریهة ههوش سهازمانی
آلبرخت به این دلیل که به هدة مؤلفههای مورد نظر در این مفهوم میپردازد ،مدل ههوش سهازمانی
مبنا قرار میگیرد و ابعاد هفتگانة آن در رابطه با تواندندی روانشناختی کارمندان بررسی میشهود.
آلبرخت برای بهکارگیری درست از هوش سازمانی و عدلیاتیکردن این ایهد سهه گهام اساسهی را
توصیه میکند که عبارتاند از  .آغاز اندیشیدن مهدیران؛  .دادن قهدرت و اختیهار فکرکهردن بهه
کارکنان؛  .8تهاجم بیوقفه و نظاممند به علل جهالت و نادانی دستهجدعی.
تواندندسازی از موضوعات جوان در متون نظری منابع انسهانی بهه شهدار مهیآیهد کهه توجهه
بسیاری از دانشااهیان ،پژوهشاران و دستاندرکاران مدیریت را به خهود جلهب کهرد اسهت .در
متون نظری تواندندسازی ،تعریف واحدی از آن وجود ندارد ،بلکه تعریف آن به موقعیهت و افهراد
بستای دارد .تواندندی یکی از مختصات وجودی انسان است کهه را را بهرای او روشهن مهیکنهد
(زارع ، 830 ،ص .)13تواندندسازی روانشناختی بهمعنای فرایند انایزش درونهی شهغلی تعریهف
شد است که شامل چهار حوزة شناختی ،یعنی احسا

تأثیرگیاری ،شایستای ،معناداربودن و ح

انتخاب میشود ( .)Thomas & Velthouse, 1990, p.670یکی از صاحبنظران تعریف نسبتاً کهاملی
از تواندندسازی بیان کرد است « :تواندندسازی یعنهی فراینهد نیهل بهه بهبهود مسهتدر در عدلکهرد
سازمان از طری توسعه و گسترش نفوذ مبتنی بر صالحیت افراد و گرو ها بر حوز هها و وظهایفی
که در عدلکرد آنها و عدلکرد کلی سازمان اثر میگهیارد ( .)Kinla, 2005, p.116در جهایی دیاهر
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تواندندسازی رویکرد جدید کارکردن است ،تغییر سبک مدیریت باالبهپایین که در آن سازوکارهای
کنترل از زمان انقالب صنعتی رایج شد بهود ( .)Baruch, 1998, p.82هدچنهین ،پیتهرز و هدکهاران
تعریف جامعی از تواندندسازی بیان میکنند که هفت بعد اساسی اختیار ،تصدیمگیهری ،اطالعهات،
استقالل ،خالقیت و نوآوری ،دانش و مهارت و مسهئولیت را دربرمهیگیهرد (
 .)pp.377-401بنابراین ،براسا

Peters et al., 2002,

تعریفهای بیانشد می تهوان بهه ایهن تعریهف دسهت یافهت کهه

تواندندسازی عبارت است از پربارسازی عدودی سهازمان ،مهدیریت مشهارکتی کارمنهدان و ایجهاد
احسا  ،انایزة درونی و آزادی عدل انجام دهند و

شرایطی که افراد بتوانند کارهایشان را براسا

با موفقیت کامل به سرانجام برسانند .برخی نظریهپردازان ،نظریة شناختی پیچید ای از تواندندسازی
ارائه داد اند که هستة محوری آن متشکل از چندین بعد است (جدول ).
جدول  .1ابعاد مختلف توانمندسازی کارکنان براساس دیدگاههای مختلف انگیزشی و شناختی

ابعاد توانمندسازی

نظریهپردازان
کانار و کانناو
توما

و ولتهو
اسپریتزر
میشرا

احسا

خودکارآمدی ،خوداثربخشی

احسا

مؤثربودن ،احسا

داشتن ح انتخاب ،احسا

شایستای ،احسا

معناداربودن

احسا

مؤثربودن ،احسا

داشتن ح انتخاب ،احسا

شایستای ،احسا

معناداربودن

احسا

مؤثربودن ،احسا

داشتن ح انتخاب ،احسا

شایستای ،احسا

معناداربودن،

احسا

داشتن اعتداد به دیاران

از میان مدلهای مختلف رویکرد انایزشی و شناختی ،از آنجا که مدل «میشرا» کاملتر اسهت و
بقیة مدلها را دربرمیگیرد ،مبنای این پژوهش قهرار مهیگیهرد ،ابعهاد تواندندسهازی روانشهناختی
کارمندان براسا

مدل یادشد بررسی میشود.

مسئلة هوش سازمانی و تواندندیهای کارکنان میتواند کدک شایانی به مدیران کرد و آنها را
قادر کند تا با توجه به حافظة سازمانی خود پاسخاوی نیازها ،مشکالت و واکنشهای بهموقهع بهه
تغییرات محیطی باشند .بنابراین ،سازمانها برای پیشبرد اهداآ سازمانی و دستیابی به آنها بهه ایهن
متغیرها نیاز دارند که بتوانند با اتکای به آنهها عدلکهرد خهود را بهبهود بخشهند .در سهازمانههای
دانشمحور نیز با توجه به تغییرات و تحوالت نوظهور در محیطهای اقتصادی ،اجتداعی ،فرهنای و
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سیاسی ،مدیران باید بر طراحی هوش سهازمانی و تواندنهدیههای سهازمانی متدرکهز شهوند .بهرای
سازگاری با تغییرات جدید ،باید سازمانی متناسب با شرایط جدید پدید آید و زمینهة رشهد و تعهالی
سازمانی را فراهم کند .نظر به نقش دانشاا در پاسخاویی به نیازها و انتظارات اجتدهاعی و جههانی،
ایجاب میکند که آموزش عالی و سازمانهای آموزشی بهطور مداوم کیفیت فرایندها و فعالیهتههای
خود را بهبود بخشند.
پیشینة پژوهش
علیرغم ضرورت ،نقش و اهدیتی که متغیر هوش سازمانی و تواندندیهای کارمندان در سهازمانهها
و بهویژ در دانشاا ها دارند ،پژوهشی که رابطة این دو متغیر در مؤسسات آموزش عالی را بررسی
کرد باشد ،هنوز انجام نارفته است و فقط در پژوهشهای متفاوت و البتهه مجزایهی ایهن متغیرهها
به طور جداگانه بررسی شد اسهت .در پهژوهشههای خهدادادی ( ،) 831جدهالزاد و هدکهاران
( ،) 833بنی سی و ملکشاهی (( ،) 833جندقی و هدکاران ،) 83 ،باقی و شهیروانی (  ،) 83و
پرویزی و سیادت ( ،) 0 4رابطة هوش سهازمانی و متغیهر دوم مشهخص شهد اسهت .از طرفهی،
غالمی و هدکاران ( ) 830نشان دادند بین هوش سازمانی کل و هر یک از مؤلفههایش با عدلکهرد
مدیران رابطة معناداری وجود ندارد ،اما نتایج رگرسیون گامبهگام نشهان داد اسهت مؤلفهة کهاربرد
دانش سهم معناداری در عدلکرد مدیران در بخش منابع انسانی دارد .مؤمنی و هدکاران (  ) 83به
این نتیجه رسیدند که هدة مؤلفهها بهجز روحیه و فشار عدلکرد رابطة معناداری با کیفیهت عرضهة
خدمات دارند .فیروزجایان و هدکاران ( ) 0 4به این نتیجه رسیدند که در میان مؤلفهههای ههوش
سازمانی ،بینش استراتژیک بیشترین تأثیر را بر خالقیت و نوآوری میگیارد .هدچنهین ،هدبسهتای
بین هوش و خالقیت  0/61برآورد شد است ،بنابراین ،هوش سازمانی خالقیت بیشتر افهراد را بهه
دنبال دارد.
با توجه به اینکه هم اکنون موضوع ههوش سهازمانی و تواندنهدیههای روانشهناختی کارمنهدان
بهعنوان یک نیاز شناختهشد و موضوع جدیهدی اسهت ،هدچنهین ،بههدلیهل کدبهود پهژوهشههای
انجامگرفته در این زمینه ،این موضوع نیازمند بحهث بیشهتری اسهت تها از یهک طهرآ ،مهدیران و
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دستاندرکاران سازمانها با مقولة هوش سازمانی و ابعاد آن آشنا شهوند و از سهوی دیاهر بتواننهد
عدلکرد خویش و تواندندیهای کارمندان را بها توجهه بهه ابعهاد ههوش سهازمانی بهبهود بخشهند.
بنابراین ،این پژوهش ،بهمنظور برجستهکردن نقش ویژة ههوش سهازمانی و نقهش تواندنهدیههای
روانشناختی کارمندان دانشاا پیام نور انجام میگیرد تا با تأکید بر بهر گیری و اتکا به مؤلفهههای
هوش سازمانی ،ضدن افزایش اثربخشی مدیران در اخهی تصهدیمههای راهبهردی و هوشهدندکردن
سازمان ،کارکنان نیز بتوانند با اتکا به این مؤلفهها و تواندندیهای خویش عدلکرد خود و سهازمان
را بهبود بخشند .در واقع ،پس از مطالعة مدلها و مبهانی نظهری مختلهف دربهارة متغیرههای مهورد
بحث ،ضدن شناسایی ابعاد و مؤلفههای هوش سازمانی ،وضعیت هوش سازمانی و تواندندیههای
روانشناختی کارمندان دانشاا پیام نور و ارتباط این متغیرها نیز بررسی میشود .بنهابراین ،پرسهش
اساسی این پژوهش این است کهه آیها میهان ابعهاد هفهتگانهة ههوش سهازمانی و تواندنهدیههای
روانشناختی کارمندان دانشاا پیام نور کرمان رابطه وجود دارد؟
چارچوب نظری پژوهش
براسا

مبانی نظری و پیشینة موضوع چارچوب نظری پژوهش به شرح شکل ترسیم میشود.
مؤثربودن

احسا

احسا

(خودکارآمدی)
معناداربودن

احسا

(ارزشدندبودن)
احسا

اعتداد

تواندندسازی روانشناختی

شایستای

سرنوشت مشتر
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و تواف

هوش سازمانی

احسا داشتن ح انتخاب
(خودمختاری)

بینش استراتژیک

بهکارگیری دانش
فشار عدلکرد

شکل  .1رابطة میان مؤلفههای هوش سازمانی و توانمندسازی روانشناختی
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بر اسا

مدل مفهومی تحقی  ،فرضیة اصلی پژوهش به این شرح است :بین هوش سهازمانی و

تواندندیهای روانشناختی کارمندان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی – هدبستای که پس از گردآوری داد ههای الزم از طریه پرسشهنامه
براسا

رویکرد کدی و با بههکهارگیری مقیها ههای مناسهب ،متغیرهها انهداز گیهری شهد .ابهزار

جدعآوری اطالعات ،دو پرسشنامه است که شامل پرسشنامة هوش سازمانی آلبرخت با  43پرسش
و پرسشنامة تواندندی روانشناختی با  1پرسش است .پرسشنامههای یادشهد بها بررسهی روایهی
صوری تأیید شدند و آلفای کرونباخ پرسشنامهها ،به ترتیب 0/38 ،و  0/33گزارش شد ،کهه پایهایی
پرسشنامهها را نشان میدهد .جامعة آماری این پژوهش ،کارمندان دانشاا پیام نور استان کرمان در
سال تحصیلی  3 -3میباشند .تعداد کارمندان این دانشهاا حهدود  83نفهر اسهت کهه پهس از
چندین مرتبه توزیع پرسشنامه میان کارمندان ،فقط به  68پرسشنامة کامل بازگشهت داد شهد کهه
هدین تعداد برای بررسی و تجزیهوتحلیل آماری بهکار گرفتهه شهد .بهرای تجزیههوتحلیهل داد هها
روشهای آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار اسهتنباطی (تحلیهل مسهیر ،رگرسهیون چندگانهة
گامبهگام و تحلیل واریانس بهکار گرفته شد).
يافتههای پژوهش
برای آزمون فرضیة اصلی پژوهش از مدل تحلیل مسیر بهر گرفتهه شهد اسهت .بهرازش الاهو بها
مشخصههای برازش و با روش احتدال بیشینه انجام گرفته است .جدول بهرآورد ضهرایب مسهیر
اثرات مستقیم الاو را نشان میدهد .از میان مسیرهای موجود در الاو ،اثر مستقیم بینش استراتژیک
بر تواندندی روانشناختی ،اثر مستقیم سرنوشت مشتر بر تواندندی روانشناختی ،اثر مستقیم میل
به تغییر بر تواندندی روانشناختی  ،اثر مستقیم روحیه بر تواندندی ،اثر مستقیم اتحهاد و توافه بهر
تواندندی روانشناختی ،اثر مستقیم بهکارگیری دانش بر تواندندی روانشناختی و اثر مستقیم فشهار
عدلکرد بر تواندندی روانشناختی با احتدال  31درصد مثبت و معنادار است.
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جدول  .2اثر مستقیم متغیر برونزا بر متغیرهای درونزا

پارامتر

پارامتر

خطای استاندارد

استانداردنشده

استانداردشده

برآورد

بینش استراتژیک  تواندندی روانشناختی

0/31

0/ 1

0/0

/11

سرنوشت مشتر  تواندندی روانشناختی

0/38

0/ 6

0/0

8/01

میل به تغییر تواندندی روانشناختی

0/66

0/

0/08

روحیه  تواندندی روانشناختی

8/8

0/1

0/0

1/11

اتحاد و تواف  تواندندی روانشناختی

/1

0/ 4

0/0

8/31

بهکارگیری دانش  تواندندی روانشناختی

0/38

0/ 1

0/08

/43

فشار عدلکرد تواندندی روانشناختی

0/33

0/ 6

0/08

8/ 4

مسير علی

تواندندی
روانشناختی

0/ 1

بینش استراتژیک

0/ 6

سرنوشت مشتر

0/

میل به تغییر

0/1

روحیه

0/ 4
0/ 1
0/ 6

اتحاد و تواف
بهکارگیری دانش
فشار عدلکرد

شکل  .2مدل تحلیل مسیر ضرایب استانداردشده

آمارة تی

/
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بهمنظور پاسخ به این پرسش که آیا داد ها با مدل هداهنای دارد ،نرمافزار لیهزرل  84شهاخص
برازندگی را محاسبه میکند .این شاخصها را ندیتوان بهتنهایی دلیلی بر برازش یها عهدم بهرازش
دانست ،بلکه باید آنها را در کنار هم تفسیر کرد .با توجه به نتایج جدول  8ریشة خطای میهاناین
مجیورات تقریب برابر با  ،0/033ریشة استاندارد شاخص نیکویی برازش برابر با  0/33و شهاخص
تعدیلشدة نیکویی برازش برابر با  0/36بهدست آمد ،بنابراین ،میتوان گفت مدل از بهرازش نسهبتاً
مطلوبی برخوردار است .شایان ذکر است آمارة خیدو معنادار نیست.
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش

شاخصهای برازش

ارزش

کای دو

841/18

درجة آزادی ( )DF

3

سطح معناداری ()P

0/000

ریشة خطای میاناین مجیورات تقریب ()RMSEA

0/033

شاخص نیکویی برازش ()GFI

0/33

شاخص تعدیلشدة نیکویی برازش ()AGFI

0/36

بهمنظور بررسی رابطة ابعاد هوش سازمانی و تواندندی روانشناختی رگرسیون چندگانهه شهیوة
گامبهگام اجرا شد .بدین ترتیب که ابتدا متغیری که بیشترین هدبستای را دارد ،وارد معادله میشود
و متغیر دوم متغیری است که پس از تفکیک متغیر مقدم موجب بیشترین افزایش ضریب هدبستای
میشود .نتایج جدول  4نشان میدهد ضریب هدبستای چندگانه بین متغیر تواندندی روانشهناختی
و ابعاد هوش سازمانی برای اولین متغیر (بیهنش اسهتراتژیک) برابهر بها  0/4اسهت و  1درصهد از
واریانس متغیر تواندندی روانشناختی توسط آن تعیهین مهیشهود .در مرحلهة دوم بها ورود متغیهر
روحیه ،ضریب هدبستای چندگانه برابر با  0/48میشود که  3درصد واریانس متغیهر تواندنهدی
روانشناختی را تبیین میکند .نتایج تحلیل واریانس تغییرات متغیر تواندندی روانشهناختی و ابعهاد
هوش سازمانی در جدول  1نشان میدهد که دو بعد بینش استراتژیک و روحیه توانستهاند تغییرات
متغیر تواندندی روانشناختی را توضیح دهند .از آنجا که در روش رگرسیون خطی ،در صورتی که
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ورود دیار متغیرها در معناداری مقدار ضریب معناداری تغییری را پدیهد نیاورنهد ،تحلیهل متوقهف
میشود .تحلیل واریانس برای سایر ابعاد انجام نارفته است .در جدول  1نیهز ضهرایب رگرسهیونی
تأثیر ابعاد هوش سازمانی بر متغیر وابسته (تواندندی روانشناختی) بیان شهد اسهت و بههازای ههر
یک واحد انحراآ استاندارد تغییر در ابعاد بینش استراتژیک و روحیه بهه ترتیهب 0/ 1 ،و 0/ 3
انحراآ استاندارد تغییر در متغیر تواندندی روانشناختی ایجاد میشود و سایر ابعهاد اثهر معنهاداری
ندارند.
جدول  .4ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد هوش سازمانی و توانمندی روانشناختی

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیلشده

اول

0/400

0/ 10

0/ 11

دوم

0/48

0/ 31

0/ 61

جدول  .5تحلیل واریانس تغییرات متغیر توانمندی روانشناختی و ابعاد هوش سازمانی

درجة آزادی

مدل

مجموع مجذورات

منبع رگرسیون

61 /683

منبع باقیداند

8341/634

6

کل

4133/188

6

منبع رگرسیون

36 /118

منبع باقیداند

83 1/330

60

کل

4133/188

6

ميانگين مجذورات

آمارة

ضریب معناداری

F

61 /683
8/061

0/000

8 /1

481/8 6
/101

0/000

3/833

جدول  .6ضرایب رگرسیونی تأثیر ابعاد هوش سازمانی بر متغیر توانمندی روانشناختی

مدل

ضرایب استانداردنشده
B

ثابت

1/4 6

بینش استراتژیک

/806

ثابت

4/16

خطای استاندارد

ضرایب استانداردشده
ضریب بتا

/463

0/404

آمارة تی
/

0/400

/116

ضریب
معناداری
0/000

1/6

0/000

3/64

0/000

بینش استراتژیک

/41

0/141

0/ 1

/111

0/003

روحیه

/40

0/106

0/ 3

/803

0/0
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بحث و نتیجه
هدآ اصلی پژوهش حاضر بررسهی رابطهة ابعهاد هفهتگانهة ههوش سهازمانی و تواندنهدیههای
روانشناختی کارمندان بود .برای بررسی معناداری اثر ابعاد هفتگانة هوش سازمانی بهر تواندنهدی
روانشناختی مدل تحلیل مسیر بهر گرفته شد .یافتهها نشان داد هدة اثهرات مسهتقیم ابعهاد ههوش
سازمانی بر تواندندی روانشناختی معنادار است .هدچنین ،شهاخصههای بهرازش الاهو حهاکی از
برازش مطلوب الاو با داد های پژوهش بود .یافتهها نشان داد بین هدة ابعاد هوش سازمانی کهل و
متغیر تواندندی روانشناختی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته با نتهایج پهژوهشههای
مقامی و عزیزی ( ،) 831جدالزاد و هدکاران ( ،) 833بنی سهی و ملهکشهاهی ( ،) 833بهاقی و
شیروانی (  ،) 83جندقی و هدکاران (  ،) 83هدسو است .ولی با یافتههههای پهژوهش غالمهی و
هدکاران ( ) 830و مؤمنی و هدکاران (  ) 83تا غیرهدسهو اسهت .هدچنهین ،یافتهههها نشهان داد
ضریب هدبستای چندگانه بین ابعاد هوش سازمانی و متغیر تواندندی روانشناختی برای اولین بُعد
هوش سازمانی یعنی «بینش اسهتراتژیک» برابهر بها  0/400اسهت و  1درصهد از واریهانس متغیهر
تواندندی روانشناختی توسط این بعد از ابعاد پژوهش تبیین میشهود .هدچنهین ،دربهارة «روحیهه»
این ضریب برابر با  0/48است ،بنابراین 3 ،درصهد واریهانس متغیهر تواندنهدی روانشهناختی را
تبیین میکند .نتایج نشان داد سایر ابعاد ،تغییر معناداری را در ضریب تعیین ایجاد ندیکنند .بنها بهر
این نتایج ،میتوان گفت ابعاد بیهنش اسهتراتژیک و روحیهه رابطهة معنهاداری بها متغیهر تواندنهدی
روانشناختی دارند و قادر به توضیح تغییرات این متغیر میباشهند .ایهن یافتهه بها نتهایج خهدادادی
( ،) 831فقط دربارة بعد روحیه هدسو است و دربارة دیار ابعاد هوش سازمانی غیرهدسهو اسهت.
هدچنین ،با یافتههای باقی و شیروانی (  ) 83و بنی سهی و ملهکشهاهی ( ) 833نیهز غیرهدسهو
است.

088 

رابطة ابعاد هفتگانة هوش سازماني و توانمندیهای روانشناختي کارمندان

منابع و مآخذ
 .ابزری ،مهدی ،اعتباریان ،اکبر و ستاری قهفرخی ،مهدی ( .) 831هوش سازمانی و جلوگیری از
کندذهنی سازمانی .ماهنامة مدیریت دانش سازمانی ،دورة  ،8شدارة

 ،صفحات .6 -34

 .باقی ،مجتبی و شیروانی ،علیرضا (  .) 83تحلیلی بر نقهش ابعهاد ههوش سهازمانی در افهزایش
سطح عدلکرد کارکنان شرکت توزیع برق استان اصفهان .کنفرانس منطقهای سیرد ،تهران 4 ،و
 1دیما .
 .8بنی سی ،پریناز ،و ملکشاهی ،علیرضا ( .) 833بررسی رابطة بین مؤلفههای هوش سازمانی بها
سازمان یادگیرند در دانشاا آزاد اسالمی واحد رودهن .فصلنامة علوم تربیتی ،سال  ،8شدارة
 ،صفحات . 8 - 4
 .4جدالزاد  ،محدد ،غالمی ،یونس و سیف ،محددحسن ( .) 833بررسی رابطة هوش سهازمانی و
یادگیری سازمانی در بین کارکنان اعضای هیئت علدی منطقه یک دانشاا آزاد اسالمی و ارائهة
الاویی جهت ارتقای یادگیری سازمانی .فصلنامة رهبری و مدیریت آموزشی ،سهال  ،8شهدارة
 ،صفحات .18-33
 .1جندقی ،غالمرضا ،زارعی متین ،حسن ،حدیدیزاد  ،علی و حاج کریدی ،فاطده (  .) 83رابطة
سبک رهبری با هوش سازمانی .فصلنامة علدی– پژوهشی دانشاا شاهد (دانشور رفتار) .دورة
 ،شدارة  ،10صفحات .8 1-8 3

 .1خدادادی ،محددرسول ( .) 836رابطة هوش سازمانی بها بههر وری مهدیران در ادارات تربیهت
بدنی استان آذربایجان شرقی .نشریة مدیریت ورزشی ،شدارة  ،4صفحات . 11- 13
 .6دانهکار ،فائز (  .) 83را های تواناسازی کارکنان .برگرفته از:
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