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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت انجام شد .روش
پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان این واحد دانشگاهی به تعداد  232نفر می باشد که به روش
تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد  17( 151نفر زن و  13نفر مرد) نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات
این پژوهش از سه پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت ،شادکامی آکسفورد و رضایت شغلی اسمیت استفاده گردید .داده ها با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته ها نشان داد بین هوش سازمانی با شادکامی و رضایت
شغلی ،رابطه معناداری وجود دارد و در بین ابعاد هوش سازمانی ،مؤلفه های سرنوشت مشترک و روحیه قادر به پیش بینی شادکامی و مؤلفه های چشم
انداز استراتژیک ،روحیه و میل به تغییر قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشند .ضمن اینکه بر اساس نتایج به دست آمده بین ابعاد هوش سازمانی،
بعد روحیه قوی ترین پیش بینی کننده برای شادکامی و رضایت شغلی می باشد.
کليد واژه گان :هوش سازمانی ،شادکامی ،رضایت شغلی.

مقدمه

سراسر جهان به خود جلب نموده است(فروغی و

منابع انسانی دارای تحصیالت عالی در هر جامعه ،یکی از

همکاران .)2227 ،1از آنجا که رضایت شغلی به عنوان

شاخص های اصلی توسعه آن جامعه به شمار می آیند

متغیر خروجی مهم شناخته می شود ،بسیاری از مطالعات

(میرسپاسی .)1317 ،سازمان آموزش عالی عالوه بر

رابطه بین دیگر جنبه های شغلی و فردی و رضایت شغلی

نیروهای متخصص در زمینه آموزش ،شامل نیروهای

را بررسی کرده اند (جوی ،515 :2227 ،2به نقل از صحت

انسانی شاغل در بخش اداری سازمان نیز می باشد .لذا

و همکاران.)1311 ،

برای اطالع و آگاهی از وضیعت درونی سازمان های

از طرف دیگر ویژگی مهم روانی که فرد واجد سالمت

آموزشی و شناخت مسائل ،نارسایی ها و آگاهی از وضع

می بایست از آن برخوردار باشد ،احساس شادکامی و

موجود سازمانی باید نگرش ها و رفتارهای کارکنان به

احساس رضامندی عمومی از زندگی است که شامل خود

طور دقیق بررسی و مورد تحلیل علمی قرار گیرد .رضایت
کارکنان در سازمان ها یکی از موضوع های مهم مدیریتی
1 Forughi & et al
2 Jui

است ،که از سال ها پیش توجه پژوهشگران زیادی را در
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و دیگران در حوزه های مختلف خانواده ،شغل و  ...می

از سوی دیگر شادکامی یک مفهوم مثبت است که برای

باشد (مایرز و داینر.)1115 ،1

سالم ماندن مهم و حیاتی است ( گوین و مسون)2225 ،7

همچنین امروزه سازمان ها با تغییرات گسترده در محیط

و باعث ایجاد یک رابطه کاری بهتر بین کارکنان در محیط

سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فناوری و اقتصادی رو برو

کاری می شود (منیون .)2227 ،1بدون شک اندازه گیری

شده اند .واکنش موفق سازمان ها در یک جو بسیار پویا و

میزان خشنودی شغلی کارکنان و بررسی نقاط ضعف و

متغیر ،بستگی به توانایی آن ها جهت فراهم کردن داده ها

قدرت مؤثر در کاهش یا افزایش خشنودی کارکنان،

و یافتن راه حل های مناسب برای مشکالتی است که با

سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر ،و نهایتاً ارتقای بهره

آن ها رو به رو هستند .اکنون بیش از هر زمان دیگری

وری کمک خواهد کرد (به نقل از امین بیدختی و

ضرورت آموزشی که متناسب با نیازهای در حال تغییر

همکاران .)1376 ،دگرگونی های کنونی جوامع رو به

فرد و جامعه باشد ،احساس می شود (زهرایی و رجایی

توسعه مانند ایران ،لزوم توجه به شادکامی را به عنوان

پور .)1312 ،در این شرایط توجه نظریه پردازان و مدیران

شاخص های مثبت ملموس تر کرده است.

اسپکتور12

سازمانی روی یک جنبه متمرکز می شود که آن توانایی

( )1111در یک مدل از رضایت شغلی ،آن را تحت تأثیر

آلبرخت3

دو عامل می داند که عبارتند از عوامل سازمانی و عوامل

( )2223نیز اظهار می دارد پس از موج های نخست ،دوم

شخصی .شاید بتوان هوش سازمانی را به عنوان یک عامل

و سوم (زراعت ،صنعت ،داده ها) موج چهارم هوشیاری و

سازمانی قرار داد که در کنار دیگر عوامل سازمانی

مغز است .زیرا ممکن است کارکنان یک سازمان خیلی

همچون حقوق و دستمزد ،ترفیعات ،خط مشی های

باهوش و برای انجام دادن کارهای بزرگ خیلی توانا

سازمانی موجبات شادکامی و رضایت شغلی کارکنان را

باشند ،اما این هوش جمعی آنها است که باعث انجام

هم در حرفه و هم در زندگی شخصی آنان فراهم آورد .از

فعالیت های بزرگ می شود (روهان .)2221 ،5براساس

این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش

آخرین شواهد و نتایج تحقیقاتی می توان بیان کرد که

سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان صورت

هوش سازمانی به عنوان یک توانای ذهنی ،متشکل از

گرفت ،امید است که آگاهی از رضایت شغلی و شادکامی

مؤلفه هایی است که تمامی عرصه های روزمره زندگی

کارکنان بتواند مسئولین دانشگاه را در جهت اقدامات الزم

انسان را تحت تأثیر قرار می دهد (براکت و مایر.)2223 ،5

برای افزایش آن کمک نماید.

آلی بیان دارد رضایت شغلی یک عامل کلیدی برای

مباني نظری و پيشينه پژوهش

نگهداری و حفظ کارکنان می باشد (آلی .)22 :2225 ،6تا

در حد ضرورت و با رعایت اختصار ،به تبیین مبانی

کنون در زمینه رضایت شغلی بیشتر در سازمان ها تحقیق

نظری متغیرهای تحقیق به ترتیب متغیرهای وابسته

شده است و کمتر به بحث رضایت شغلی در محیط های

شادکامی و رضایت شغلی و متغیر مستقل هوش سازمانی

آموزشی پرداخته شده است(ایپگلو و سانر .)2221،1به

می پردازیم .سپس به نتیجه مطالعاتی که در این زمینه

ویژه با تأکید بر تأثیر عوامل امیدواری و شادکامی به

انجام شده در قالب پیشینه تحقیق ،اشاره می شود.

عنوان دو فاکتور مهم تأثیرگذار.

شادکامي

فکری سازمان می باشد (سیمیک.)2225 ،2

در طی سال های اخیر ،بررسی تجربه شادکامی نیز توسط
1 Myers & Diener
2 Simic
3 Albrecht
4 Ruhan
5 Bracket & Mayer
6 Ah lee
7 Eyupoglu & Saner

روان شناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است و روان
8 Gavin & Mason
9 Manion
10 Spector
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شناسان عالقه مند به حیطه روان شناسی مثبت نگر ،توجه

 .2حرمت خود (حرمت نفس) :6توانایی درک خود،

خود را بر منافع بالقوه احساس های مثبت ،نظیر احساس

پذیرش خود و احترام به خود است (سبحانی نژاد و

شادکامی معطوف کرده اند (علی پور و همکاران.)2221 ،

یوزباشی.)51 :1317 ،

از جمله تعاریف متعددی که تا کنون برای شادکامی ارائه

 .3بهزیستی فاعلی( 1سالمت روان) :سازمان بهداشت

شده می توان به چند مورد اشاره کرد .شادکامی دارای سه

جهانی ( )2225سالمت روان را یک حالت تمام عیار

جزء اساسی است که عبارتند از هیجانات مثبت ،رضایت

جسمی ،روانی و رفاه اجتماعی می داند و آن را احساس

در زندگی و فقدان عواطف منفی .روابط مثبت با دیگران،

خوشی که آزمودنی در آن توانایی هایش را به کار می

هدفمند بودن زندگی ،رشد شخصی و دوست داشتن

بندد و با فشارهای معمول زندگی کنار آمده و در محیط

دیگران نیز از اجزای فرعی شادکامی هستند (آرجیل،1

کار و اجتماع ،مفید و اثربخش است ،تعریف می کند (به

 .)2221شادکامی یعنی دستیابی به هر آنچه افراد می

نقل از حیدرزادگان و مشهدی عباس.)1312،

خواهند و برخی مواقع سعادت معادل با شادکامی در نظر

 .5رضایت خاطر :7احساس رضایت زمانی حاصل می

استراک3

شود که با انجام کارهایی ،کیفیت و زیبایی زندگی

گرفته می شود (ازکان .)2212،2شوارتز و

( )1111باور دارند که افراد شادکام کسانی هستند که در

مضاعف گردد (کاکیا.)1375 ،

پردازش اطالعات سوگیری دارند :یعنی اطالعات را به

 .5خلق مثبت :1خلق و خو ،سبک رفتاری و رفتارها،

گونه ای پردازش می کنند که به خوشحالی آنها می

مشخص کننده پاسخ دهی یک آزمودنی به موقعیت ها

انجامد .داینر ( )2225شادکامی را به چگونگی ارزیابی

است (بیابانگرد.)1377 ،

افراد از زندگی شان مرتبط می داند .از نظر داینر ،ارزیابی

رضایت شغلي

شخص در مورد زندگی خود ،می تواند به دو صورت

در مورد رضایت شغلی تعاریف بسیاری ارائه شده است.

باشد :ا .ارزیابی شناختی .آن نوع ارزیابی است که شخص

برخی از این تعاریف روی خود شغل متمرکز شده اند و

به طور آگاهانه در مورد کل زندگی یا در مورد جنبه های

تعاریف دیگر شامل عوامل وابسته به شغل هستند

خاصی از آن مانند شغل ،تفریح و ازدواج انجام می دهد.

(چنگ .)151 :2221 ،12رضایت شغلی بیانگر احساسی

 .2ارزیابی عاطفی .آن نوع ارزیابی است که به شکل

مثبت درباره شغل است که در نتیجه ارزیابی ویژگی های

احساسات و عواطف مطرح است .مانند قضاوت در مورد

مختلف آن ایجاد می شود .وقتی مردم درباره نگرش های

عواطف خوشایند (مانند لذت) یا ناخوشایند (مانند

کارمندان صحبت می کنند ،معموالً منظورشان رضایت

افسردگی) و به احساسات و هیجاناتی که فرد در تعامل

شغلی است (رابینز و جاج .)1371 ،11اسپکتور ()2221

با زندگی اش تجربه می کند ،کاری ندارد.

معتقد است رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی

از دیدگاه آرجیل و همکاران ( ،)1115شادکامی دارای پنج

احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا

بعد می باشد که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می دهد .درباره

 .1رضایت از زندگی :5به طور کلی ،رضایت از زندگی،

رضایت شغلی نظریات گوناگونی ارائه شده است.

میزان ارضای نیازهای مادی و معنوی آزمودنی در زندگی

همچنین عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده رضایت شغلی

است( .دمرتی و همکاران.)2222 ،5
6 Self esteem
7 Subjective well-being
8 satisfaction
9 Positive mood
10 Cheng
11 Robbins & Judge

1 Argyle
2 Ozkan
3 Schwartz & Strack
4 Satisfaction with life
5 Demerouti & et al
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متنوع و متعددند که می توان آنها را به جنبه های درونی

 .5حقوق و دستمزد :1آنچه ماهیانه به طور ثابت توسط

شامل ویژگی های شخصیتی ،احساسات عاطفی و حالت

کارکنان دریافت می شود.

های هیجانی و جنبه های بیرونی شامل شرایط و ویژگی

هوش سازماني

های سازمانی ،اجتماعی و فرهنگی دسته بندی کرد (چی،1

سیمیک ( )2225معتقد است هوش سازمانی به عنوان یک

.)2226

مفهوم نظری اهمیت و جایگاه خیلی مهمی در تئوری های

رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت یا لذت

سازمانی دارد .عبارت هوش سازمانی هنوز برای

بخشی که فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل

پژوهشگران حوزه توسعه سازمان به عنوان موضوعی مبهم

خود بدان دست می یابد (مقیمی.)1375 ،

تلقی می شود ،زیرا تا کنون تئوری واحدی که به هوش

اسمیت ،کندال و هیولین )1161( 2پنج بعد اساسی کار را

سازمانی پرداخته باشد ،توسط محققین ارائه نشده است .با

که نشان دهنده ی مهم ترین ویژگی های احساس افراد

وجود این نقیصه ،صاحب نظران این موضوع را از دیدگاه

نسبت به کارشان است ،به صورت زیر تعریف کردند:

های مختلفی مورد بررسی قرار داده اند (آکگان و

 .1ماهیت کار :3منظور مجموعه فعالیت ها و وظایفی است

همکاران  .)2221 ،بنابراین ،در حال حاضر ،تعریف واحد

که در یک محیط خاص انجام می گیرد.

و یکسانی از هوش سازمانی که مورد توافق همه

 .2نظارت و سرپرستی :5شخص یا اشخاصی که به عنوان

صاحبنظران باشد ،وجود ندارد .تعاریف ارائه شده درباره

مدیر و سرپرست در سازمان فعالیت می کنند.

این مفهوم ،بر دیدگاه های مختلفی که به این موضوع

 .3همکاران :5افرادی که در یک محیط کاری با یکدیگر

پرداخته اند ،تمرکز دارد (لفتر 7و همکاران .)2227 ،برخی

همکاری می کنند.

از این تعاریف در جدول ذیل ارائه شده است.

 .5فرصت های ارتقاء :6ارتقا افراد از یک پایه یا تصدی
شغلی که از نظر مدیریت نسبت به شغل قبلی باالتر باشد.

جدول :1تعاریف هوش سازمانی

تعریف هوش سازمانی
1

قابلیت سازمان برای استفاده دقیق از دانش افراد به نحوی که استراتژی ها و تاکتیک های اثربخش را جهت واکنش به تغییرات
غیر منتظره بازار برای دست یابی به تصمیم گیری با کیفیت و عملکرد عالی هماهنگ کند

محقق

سال

رستو 1

2221

هالل1

2222
2222
2225

2

توانایی سازمان برای خلق دانش و استفاده از آن به صورت راهبردی ،برای انطباق با محیط خود.

3

ظرفیت یک سازمان برای استفاده از تمامی توانایی های ذهنی خود و تمرکز دادن این توانایی در جهت تحقق رسالت سازمان.

آلبرخت

5

توانایی سازمان در حل مشکالت سازمانی.

سیمیک

5

توانایی یک سازمان در ایجاد دانش و به کار گیری آن به صورت راهبردی برای سازگار شدن با محیط.

6

توانایی یک سازمان در درک و پاسخ گفتن به محیطش به طوری که بتواند به اهدافش دست یابد و رضایت ذی نفعانش را
جلب کند.

1 Che
2 Smith, Kendall, Hulin
3 Work it self
4 Supervision
5 Co- workers
6 Promotion

لیون و
گابریال1
شوانینگر 1

2221
2221

7 Pay
8 Lefter
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تا کنون برای هوش سازمانی مدل های متعددی ارائه شده

بین هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان

است .هم چنین بین ابعاد هوش سازمانی با رضایت شغلی

رابطه معناداری وجود دارد.

مدیران رابطه وجود دارد .ضمن اینکه نتایج نشاان داد کاه

فرضيه های فرعي
 .1بین ابعاد هوش سازمانی با رضایت شغلی رابطه

هوش سازمانی می تواند رضایت شغلی را پیش بینی کناد

معناداری وجود دارد.

و در بین ابعاد هوش سازمانی ،تنها متغیر روحیه می تواند

 .2بین ابعاد هوش سازمانی با شادکامی رابطه معناداری

رضایت شغلی را پیش بینی نماید.

وجود دارد.

فرهادپور ( )1312پژوهشی با عنوان «رابطه هوش

 .3ابعاد هوش سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی

سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی دبیران مرد

شادکامی است.

متوسطه شهر مرودشت» انجام داده است .نتایج نشان داد

 .5ابعاد هوش سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی

که بین هوش سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت

رضایت شغلی است.

شغلی ،رابطه معناداری وجود دارد .ضمن اینکه نتایج نشان
داد که :هوش سازمانی پیش بین قوی تری نسبت به سایر

روش پژوهش

متغیرها برای رضایت شغلی می باشد و در بین ابعاد

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و

هوش سازمانی ،تنها متغیر روحیه می تواند رضایت شغلی

از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی می باشد.

را پیش بینی کند و در بین ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت

آزمودني ها

توزیعی پبش بین قوی تری برای رضایت شغلی می باشد.

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان این واحد

ب) تحقيقات خارجي

دانشگاهی به تعداد  232نفر می باشد که به روش تصادفی

اگر چه در حوزه های هوش سازمانی ،شادکامی و

طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد  17( 151زن و

رضایت شغلی به طور مجزا تحقیقات قابل توجهی در

 13مرد) نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

خارج کشور انجام شده است ،اما طی جستجوهایی که بر

ابزار

اساس امکانات موجود انجام شد ،تحقیقی که به طور

برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه به شرح زیر

خاص بیانگر سنجش رابطه هوش سازمانی با شادکامی یا

استفاده شده است:

رضایت شغلی باشد ،یافت نشد.

الف) پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت :این پرسشنامه

متأسفانه ،تا کنون تحقیقات اندکی در این خصوص

توسط کارل آلبرخت 1در سال  2223به منظور سنجش

صورت گرفته است و این بحث در میان تحقیقات

میزان هوش سازمانی طراحی و تدوین گردیده است و

دانشگاهی جدید می باشد .لذا در این پژوهش ،پژوهشگر

مبتنی بر  51گویه می باشد ،که بر اساس طیف  5گانه

به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که چه

لیکرت و  1مؤلفه می باشد .ستاری در سال  1375آن را

رابطه ای بین هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی

به فارسی ترجمه کرده است .این پرسشنامه در سال 1376

کارکنان وجود دارد؟

نیز توسط کهن سال مورد روایی قرار گرفت و تعداد

فرضيه های تحقيق

سواالت آن از  51سوال به  36سوال کاهش پیدا کرد (به

فرضیه های تحقیق در قالب یک فرضیه اصلی و چهار

نقل از کهن سال.)1377 ،

فرضیه فرعی به شرح زیر تدوین شده اند.
فرضيه اصلي
1 Albercht, k
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ب) پرسشنامه شادکامي آکسفورد :از نخستین پژوهش

روش های آماری تجزیه و تحليل داده ها

ها برای تهیه ی آزمون هایی برای ارزیابی بهزیستی روان

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش

شناختی ،که در برگیرنده ی شادی نیز بوده اند ،حدود

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه با روش

چهار دهه می گذرد و ابزارهای اندازه گیری مختلفی برای

همزمان استفاده گردید.

این منظور تدوین شده که از بین آنها ،سیاهه ی شادکامی
آکسفورد (اُ اچ آی )1یکی از رایج ترین مقیاس هاست.
نسخه ی اولیه ی این پرسشنامه در سال  1171توسط

یافته ها

آرجیل ،مارتین و کراسلند 2به عنوان ابزاری برای اندازه

فرضيه اول :بين هوش سازماني با شادکامي ورضایت

گیری شادی شخصی طرح ریزی شد .این پرسشنامه

شغلي رابطه معناداری وجود دارد .

متشکل از  5مؤلفه و  21آیتم است که در یک مقیاس

جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی

لیکرتی  5درجه ای پاسخ داده می شود (کراسکیان،

پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 3

.)1312

گزارش گردیده است.

ج) پرسشنامه رضایت شغلي اسميت :مقیاس رضایت
شغلی عبارت است از پرسشنامه شاخص توصیفی شغل
که توسط اسمیت ،کندال و هولین )1161( 3در دانشگاه
کرنل ساخته شد و برای نخستین بار در دانشگاه شهید
چمران اهواز استاندارد گردیده است .این پرسشنامه
متشکل از  32آیتم است که رضایت شغلی کارکنان را در
پنج بعد و با یک مقیاس لیکرتی  5درجه ای پاسخ می
دهد.
در این پژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از
آلفای کرونباخ استفاده گردید .نتایج در جدول  2مندرج
می باشد .چون مقادیر آلفای بدست آمده برای پرسشنامه
ها از مقدار  2/1بیشتر است ،لذا پایایی پرسشنامه ها در
این تحقیق تأیید می شود.
جدول  :1ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایي پرسشنامه ها در این پژوهش
شاخص ها

تعدادگویه

ضریب آلفای کرونباخ

هوش سازمانی

36

2/15

شادکامی

21

2/77

رضایت شغلی

32

2/13

)1 Oxford Happiness Inventory (OHI
2 Argyle, Martin & Crossland
3 Smith, Kendall & Hulin
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جدول :9ضریب همبستگي بين هوش سازماني با شادکامي و رضایت شغلي
متغير پيش بين

ضریب همبستگي با شادکامي

ضریب همبستگي با رضایت شغلي

هوش سازماني

2/26

0/93

سطح معناداری)(p

0/001

0/0001

جدول  .3ضریب همبستگي ابعاد هوش سازماني با رضایت شغلي
ابعاد هوش سازماني

ضریب همبستگي با رضایت شغلي

سطح معني داری()P

چشم انداز استراتژیک

2/115

2/2221

سرنوشت مشترک

2/675

2/2221

میل به تغییر

2/157

2/2221

روحیه

2/772

2/2221

اتحادو توافق

2/116

2/2221

کاربرد دانش

2/653

2/2221

فشار عملکرد

2/632

2/2221

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین هوش

جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون ضریب همبستگی

سازمانی با رضایت شغلی ،ضریب همبستگی  2/71بدست

پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 5

آمده است که در سطح ( )p>2/2221معنادار می باشد.

گزارش گردیده است.

بدین معنی که بین این دو متغیر به میزان  2/71ارتباط

همان گونه که مشاهده می شود بین همه ابعاد هوش

مستقیم و معنی داری وجود دارد .همچنین بین هوش

سازمانی با رضایت شغلی در سطح ( )p>2/25رابطه

سازمانی با شادکامی ،ضریب همبستگی  2/26بدست آمده

مستقیم و معنا داری وجود دارد .همچنین بعد روحیه

است که در سطح ( )p>2/221معنا دار می باشد .بدین

با داشتن ضریب همبستگی  ،2/77بیشترین همبستگی

معنی که بین این دو متغیر به میزان  2/26ارتباط مستقیم

مستقیم را با رضایت شغلی دارد.

ومعنی داری وجود دارد.

فرضيه سوم :بين ابعاد هوش سازماني با شادکامي

فرضيه دوم :بين ابعاد هوش سازماني با رضایت شغلي

رابطه معناداری وجود دارد.

رابطه معني داری وجود دارد.

جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره
 5گزارش گردیده است.
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جدول :5ضریب همبستگی ابعاد هوش سازمانی با شادکامی
ابعاد هوش سازماني

ضریب همبستگي با شادکامي

سطح معني داری()P

چشم انداز استراتژیک

2/26

2/56

سرنوشت مشترک

2/231

2/223

میل به تغییر

2/335

2/2221

روحیه

2/137

2/21

اتحادو توافق

2/321

2/2221

کاربرد دانش

2/251

2/221

فشار عملکرد

2/333

2/2221

جدول :6نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد هوش سازمانی روی شادکامی
ابعاد هوش سازماني

R
2/555

R2

11/16

Beta
-2/237

T
-2/251

2/7

سرنوشت مشترک

2/261

2/26

2/251

میل به تغییر

2/267

1/72

2/21

روحیه

-2/51

-2/5

2/213

اتحادو توافق

2/253

1/35

2/17

کاربرد دانش

2/123

2/71

2/313

فشار عملکرد

2/225

2/235

2/11

چشم انداز استراتژیک

F
5/22

سطح معني داری F

معني داری t

مقدار ثابت

2/111

2/2221

جدول  .7نتایج تحليل رگرسيون چندگانه ابعاد هوش سازماني روی رضایت شغلي
Beta

T

معني داری t

چشم انداز استراتژیک

2/255

3/6

2/2221

سرنوشت مشترک

2/256

2/11

2/551

میل به تغییر

2/231

3/51

2/221

2/515

5/63

2/2221

اتحادو توافق

2/277

1/21

2/276

کاربرد دانش

2/211

1/13

2/251

فشار عملکرد

-2/21

-2/17

2/32

ابعاد هوش سازماني

روحیه

R

2/112

R2

2/732

F

121/22

سطح معني داری F

2/2221
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مقدار ثابت

23/61
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همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین ابعاد

می شود .همچنین چون مقدار  )121/22( Fدر سطح

هوش سازمانی وشادکامی (بجز چشم انداز استراتژیک و

( )𝑝 < 0/0001معنا دار می باشد .پس ترکیب خطی

روحیه که رابطه معنی داری ندارند) ،در سطح (< 𝑝

ابعاد هوش سازمانی قادرند رضایت شغلی را پیش بینی

 )0/05رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

نمایند .مقادیر  tنیز نشان می دهد که تنها مؤلفه های
چشم انداز استراتژیک ،روحیه و میل به تغیر به تنهائی و

فرضيه چهارم :ابعاد هوش سازماني مي توانند

با کنترل ابعاد دیگر و در سطح معناداری ()p>2/25

شادکامي را پيش بيني نمایند.

قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند .همچنین با

جهت بررسی این فرضیه از آزمون آماری تحلیل

توجه به مقدار ضریب رگرسیون ( )Betaمی توان نتیجه

رگرسیون چندگانه با روش همزمان استفاده شد که نتایج

گرفت که بعد روحیه قوی ترین پیش بینی کننده می باشد.

آن در جدول شماره  6گزارش گردیده است.

بحث و نتیجه گیری

همان گونه که مشاهده می شود ضریب همبستگی

فرضيه اصلي پژوهش :بين هوش سازماني و رضایت

چندگانه بین ابعاد هوش سازمانی و شادکامی برابر با

شغلي کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 2/555بدست آمده است و مقدار ضریب تعیین نیز برابر

همان گونه که بیان شد طبق جدول  ،3بین هوش سازمانی

با  2/111می باشد  .بدین معنی که  22درصد از تغییرات

با شادکامی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری

نمرات شادکامی توسط ابعاد هوش سازمانی تبیین می

وجود دارد .بدین معنا که با افزایش هوش سازمانی افراد،

شود  .همچنین چون مقدار  )5/22( Fدر سطح (< 𝑝

شادکامی و رضایت شغلی آنان نیز افزایش می یابد .در

 )0/0001معنی دار می باشد ،پس ترکیب خطی ابعاد

تبیین فرضیه اصلی می توان بیان داشت:

هوش سازمانی قادرند شادکامی را پیش بینی نمایند.

از زمان مطرح شدن هوش سازمانی ،نظریه پردازان در

مقادیر  tنیز نشان می دهد که تنها مؤلفه های سرنوشت

تالش برای تبیین این سازه و مؤلفه های تشکیل دهنده آن

مشترک و روحیه به تنهائی و با کنترل ابعاد دیگر و در

می باشند و هنوز هم در مورد موارد ذکر شده اختالف

سطح معناداری ( )𝑝 < 0/05قادرند شادکامی را پیش

نظر بسیار است .برای مثال هوش سازمانی را توانایی

بینی نمایند .همچنین با توجه به مقدار ضریب رگرسیون

ذهنی یک سازمان ،به عنوان یک فرآیند ،محصول ،توانایی

( )Betaمی توان نتیجه گرفت که بعد روحیه قوی ترین

سازگاری ،ساز و کار یادگیری ،مجموع هوش افراد،

پیش بینی کننده می باشد.

کاربرد مدیریت دانش ،روش برنامه ریزی و ظرفیت بسیج

فرضيه پنجم :ابعاد هوش سازماني مي توانند رضایت

نیروی فکری می دانند (عرفانی خانقاهی و جعفری،

شغلي را پيش بيني نمایند.

1371؛ مالئیان و اسالمیه.)1371 ،

جهت بررسی این فرضیه از آزمون آماری تحلیل

از طرفی رضایت شغلی بیانگر احساسی مثبت در مورد

رگرسیون چندگانه با روش همزمان استفاده گردید که

شغل است (رابینز و جاج1371 ،؛ مقیمی1375 ،؛

نتایج آن در جدول شماره  1گزارش گردیده است.

میرکمالی و همکاران .)1377 ،بر اساس نتایج می توان

همان گونه که مشاهده می شود ضریب همبستگی

هوش سازمانی را به عنوان یک عامل سازمانی قرار داد که

چندگانه بین ابعاد هوش سازمانی و رضایت شغلی برابر با

در کنار دیگر عوامل سازمانی همچون حقوق و دستمزد،

 2/112بدست آمده است و مقدار ضریب تعیین نیز برابر

ترفیعات ،خط مشی های سازمانی موجبات شادکامی و

با  2/73می باشد  .بدین معنی که  72درصد از تغییرات

رضایت شغلی کارکنان را هم در حرفه و هم در زندگی

نمرات رضایت شغلی توسط ابعاد هوش سازمانی تبیین
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شخصی آنان فراهم آورد .یعنی با ارتقاء توانایی فکری

به ابعاد چشم انداز استراتژیک ،روحیه و میل به تغییر می

یک سازمان (هوش سازمانی) ،رضایت شغلی و شادکامی

باشد.

افراد نیز تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش می یابد.

چشم انداز استراتژیک اشاره به ظرفیت سازمان برای

در رابطه با فرضیه اصلی نتیجه این پژوهش با دو مطالعه

خلق ،تکامل و بیان هدف سازمان دارد (آلبرخت)2222 ،

انجام یافته داخلی در این زمینه به وسیله آرام ( )1371و

و در برگیرنده مأموریت و راهبردهای سازمان است که

فرهادپور ( )1312هماهنگ می باشد و حاکی از رابطه

می توانیم با استفاده از آن به سنجش موفقیت های

مستقیم و معنادار بین هوش سازمانی با رضایت شغلی می

سازمانی بپردازیم و در صورت لزوم دوباره آن را تعریف

باشد و از آنجایی که هیچ گونه مطالعه ای در زمینه رابطه

کنیم (قادری .)1377،در سازمان با ترسیم چشم اندازی

بین هوش سازمانی با شادکامی یافت نشد ،نمی توان آن را

روشن از آینده برای کارکنان و مشارکت آنان در طراحی

با دیگر مطالعات مقایسه کرد .متأسفانه هیچ گونه تحقیق

بینش راهبردی ،میتوان انگیزه و رضایت آنان را افزایش

خارجی در زمینه رابطه بین هوش سازمانی با شادکامی یا

داد.

هوش سازمانی با رضایت شغلی توسط محقق پیدا نشد.

بعد روحیه اشاره به رضایت برای انجام چیزی بیش از

فرضيه فرعي اول :بين ابعاد هوش سازماني با رضایت

استانداردهای تعیین شده کاری است (ملک زاده.)1371 ،

شغلي رابطه معناداری وجود دارد.

در یک سازمان با روحیه پایین ،کارکنان فقط کارهای خود

فرضيه فرعي چهارم :ابعاد هوش سازماني مي توانند

را به درستی انجام می دهند ،در حالیکه در یک سازمان با

رضایت شغلي را پيش بيني نمایند.

روحیه باال ،بیشتر از حد انتظار تالش می کنند و انرژی آن
ها دائم در حال افزایش است .مدیریت و کارکنان اشتیاق

با توجه به جدول  5مشاهده گردید که بین ابعاد هوش

و عالقه ی زیادی به کار دارند و از این که عضو سازمان

سازمانی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار وجود

هستند ،احساس غرور می کنند(جعفری و فقیهی.)1377،

دارد ،بدین معنا که با افزایش این مؤلفه ها ،رضایت شغلی

افراد با روحیه باال به شغل خود نگرشی مثبت دارند و آن

افراد نیز متأثر شده و افزایش پیدا می کند و با توجه به

را بهتر انجام می دهند و در محیط کار کمتر غیبت می

جدول  ،1مقدار  tنشان می دهد که تنها مؤلفه های چشم

کنند و زمان بیشتری را به کار می پردازند .همچنین

انداز استراتژیک ،روحیه و میل به تغییر به تنهایی و با

تغییرات به عنوان جزء الینفک یک سازمان در نظر گرفته

کنترل ابعاد دیگر قادرند رضایت شغلی را پیش بینی
نمایند و با توجه به مقدار بتا می توان نتیجه گرفت که بعد

می شود .تغییرات اگر چه با چالش هایی توأم است ولی

روحیه قوی ترین پیش بینی کننده می باشد .در تبیین

فرصتی برای کسب تجربه های موجود یا جدید در یک
سازمان است .هم چنین ،تغییر شانسی برای به دست

فرضیه فرعی اول و چهارم می توان گفت:
هوش سازمانی یعنی توانایی سازمان برای خلق دانش و

آوردن و بهره برداری از فرصت ها و یادگیری روش های

استفاده از آن به صورت راهبردی ،برای انطباق با محیط

جدید به شمار

می رود (قادری )1377 ،و می تواند

خود (هالل2222 ،؛ لیون و گابریال .)2221 ،از طرفی

باعث ایجاد انگیزه و عدم رکود و یکنواختی در محیط کار

رضایت شغلی ،عاملی است که باعث افزایش کارایی و

شود .بنابراین با افزایش توانایی های فکری سازمان،

رضایت فردی می شود( .مقیمی1375 ،؛ رابینز و جاج،

رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می یابد .بر اساس
تحقیقات آرام ( )1371و فرهادپور ( )1312نیز بین ابعاد

 .)1371همان طور که دیدیم بر اساس نتایج این تحقیق

هوش سازمانی با رضایت شغلی رابطه معناداری دارد و در

در بین مؤلفه های هوش سازمانی بیشترین عملکرد مربوط

بین ابعاد هوش سازمانی ،تنها متغیر روحیه می تواند
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رضایت شغلی را پیش بینی کند و بر اساس نتایج این

بهره وری و نیز کارایی در کارکنان می شود .کارکنانی که

پژوهش ،عالوه بر متغیر روحیه ،دو بعد سرنوشت مشترک

احساس کنند سرنوشت آنان در سازمان به یکدیگر گره

و میل به تغییر نیز می توانند رضایت شغلی را پیش بینی

خورده است سعی در حفظ و اعتالی سازمان خود می

کنند .دلیل احتمالی این ناهمخوانی ممکن است به جامعه

کنند .نتایج با تحقیقات لی  ،هایت و بتیس1116 ، 3؛

آماری این تحقیقات بر گردد.

استاتا1177 ،5؛ ساینکوال 1115 ،5همسو می باشد .مهم

فرضيه فرعي دوم :بين ابعاد هوش سازماني با شادکامي

است که کارکنان اهداف سازمان را هدف خود تلقی کنند

رابطه معناداری وجود دارد.

که در این صورت تعهد ،رفتار های شهروندی ،نوآوری،

فرضيه فرعي سوم :ابعاد هوش سازماني مي توانند

وفاداری سازمانی ،رضایت شغلی و شادکامی آنان افزایش

شادکامي را پيش بيني کنند.

پیدا می کند.

با توجه به جدول  5مشاهده گردید که بین ابعاد هوش

از طرفی وقتی به کیفیت زندگی کاری کارکنان می
اندیشیم ،به احساس کارکنان درباره کار و مدیریت دقت

سازمانی با شادکامی (به جزء چشم انداز استراتژیک و

می کنیم و به میزان خوش بینی آنان به وظایف شغلی

روحیه که رابطه معناداری ندارند) رابطه مستقیم و

خویش و فرصت های ترقی و پیشرفت در سازمان فکر

معناداری وجود دارد ،بدین معنا که با افزایش این مؤلفه

می کنیم ،مفهومی با عنوان روحیه در ذهنمان شکل می

ها ،رضایت شغلی افراد نیز افزایش پیدا می کند و با توجه

گیرد (آلبرخت .)2222 ،روانشناسان سازمانی آن را تالش

به جدول  ،6مقدار  tنشان می دهد که تنها مؤلفه های

دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح باالتر از

سرنوشت مشترک و روحیه به تنهایی و با کنترل ابعاد

آن چه قرار است انجام شود می دانند (آلبرخت2223 ،؛

دیگر قادرند شادکامی را پیش بینی نمایند و با توجه به

ملک زاده .)1371 ،افزایش روحیه  ،باعث ایجاد هیجانات

مقدار بتا می توان نتیجه گرفت که بعد روحیه قوی ترین

مثبت ،فقدان عواطف منفی ،هدفمند بودن زندگی ،رضایت

پیش بینی کننده می باشد .در تبیین فرضیه فرعی دوم و

از زندگی ،ایجاد روابط مثبت با دیگران و دوست داشتن

سوم می توان بیان داشت که:

دیگران و در نتیجه افزایش شادکامی کارکنان می شود .از

شادکامی دارای سه جزء اساسی است که عبارتند از

آنجایی که هیچ گونه مطالعه ای در زمینه بررسی این دو

هیجانات مثبت ،رضایت در زندگی و فقدان عواطف

متغیر با یکدیگر یافت نشد ،نمی توان داده های این

منفی(سلیگمن2222 ،1؛ آرجیل .)2221 ،سرنوشت مشترک

فرضیه را با دیگر مطالعات مقایسه کرد.

به معنای مشارکت تمامی افراد در مأموریت سازمان،
داشتن حس هدف مشترک و درک نقش های فردی در

منابع
 -آرام ،زهرا .)1371( .رابطه باین ساالمت ساازمانی و

دستیابی به مأموریت است که در نهایت موجب تقویت
همکاری بین افراد می شود (موقلی .)2227 ، 2این مؤلفه

هوش سازمانی باا رضاایت شاغلی مادیران مادارس شاهر

اشاره به هم دلی در جهت رسالت و اهداف دانشگاه آزاد

نورآباد در ساال تحصایلی  ،77-71پایاان ناماه کارشناسای

اسالمی توسط کارکنان و اعضای هیأت علمی دارد .در

ارشد ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد

تبیین این امر می توان چنین عنوان نمود که میل به

مرودشت.

سرنوشت مشترک و احساس یک دلی در میان افراد

 -اماین بیادختی ،علای اکبار و صااالح پااور ،معصااومه.

سازمان موجب تقویت گروه های غیر رسمی و افزایش

( .)1376رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکناان
3 Lei, Hitt & Betties
4 Stata
5 Sinkula

1 Seligman
2 Mooghali
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 -فرهاد پور ،فرهاد .)1312( .رابطه هاوش ساازمانی و

آموزش و پرورش ،دو ماهنامه علم ي پژوهش ي دانش ور

عدالت سازمانی با رضایت شغلی دبیران مرد متوسطه شاهر

رفتار ،شماره  ،26صص .31-37

مرودشت ،پایاان ناماه کارشناسای ارشاد ،دانشاکده علاوم

 -بیابااانگرد ،اسااماعیل .)1377 ( .روانشناساای تربیتاای

تربیتاای و روان شناساای ،دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد

(روان شناسی آموزش و یادگیری) ،تهران ،نشر ویرایش.

مرودشت.

 جعفری ،پریوش و فقیهای ،علیرضاا .)1377( .میازانمؤلفه های هوش ساازمانی در ساازمان پاژوهش و برناماه

 -قادری ،اسماعیل .)1377( .رهبری تحول آفرین رکان

ریازی آموزشای ،فص لنامه دان ش و پ ژوهش در عل وم

اصلی در توسعه و ارتقای هوش ساازمانی ،فصلنامه عص ر

تربيتي -برنامه ریزی درسي ،شماره  ،23صص .55-66

مدیریت ،شماره ی  ،12-13صص.76-11
 -کاکیااا ،لیاادا .)1375( .زناادگی در آرامااش .تهااران،

 -حیاادرزادگان ،علیرضااا و مشااهدی عباااس ،فاطمااه.

انتشارات نوید.

( .)1312رابطااه ی شااادی و نشاااط بااا موفقیات تحصایلی

 -کراسااکیان ،آدیااس ،)1312( .پرسشاانامه شااادکامی

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچساتان ،فصلنامه فرهنگ

آکسافورد ،فصلنامه روان شناسي«رشد مش اور مدرس ه»،

در دانشگاه اسالمي ،شماره  ،1صص.61-73
-

شماره  ،25صص .55-55

رابینااز ،اسااتیفن و جاااج ،تیمااوتی .)1371(.رفتااار

 -کهن سال ،هاجر .)1377( .بررسای پایاایی و روایای

سازمانی(جلد اول) (ترجمه مهدی زارع) .تهران ،نص.
زهرایی ،محمد و رجایی پور ،سعید .)1312( .بررسی

هوش سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان شرکت

رابطه ی میان هوش و سالمت ساازمانی در دانشاگاه هاای

مخابرات شیراز ،پایان نامه چاپ نشاده کارشناسای ارشاد،

شهر اصفهان در سال تحصیلی  ،77-71فص لنامه علم ي-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

-

 -مقیمااای ،محماااد .)1375( .ساااازمان و مااادیریت

پژوهشي رهيافتي ن و در م دیریت آموزش ي ،ساال دوم،

(رویکردی پژوهشی) ،تهران ،نشر ترمه.

شماره ی ( 2پیاپی  ،)6صص .155-115

-

 -سبحانی نژاد ،مهادی و یوزباشای ،علیرضاا.)1371( .

رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یادک از ویژگای

هوش هیجاانی و مادیریت در ساازمان ،تهاران ،انتشاارات

های سازمان های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این

یسطرون.
-

مالئیان ،صدیقه و اسالمیه ،فاطماه .)1371( .بررسای

شاارکت ،فص لنامه ت ازه ه ای روان شناس ي ص تعتي/

صحت ،سعید ،عطوفی ،امین و جعفری ،فربد(،)1311

سازماني ،سال اول ،شماره ،5صص .11-77

رابطه بین رضایت شغلی ،نیااز باه کنتارل ،نیااز باه کساب

-

موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان ،فصلنامه علم ي-

ملک زاده ،غالمرضا .)1371( .هوش سازمانی ابازاری

قدرتمند در مدیریت شرکت های داناش محاور ،فص لنامه

پژوهشي مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،ساال بیسات

تخصصي پارک ها و مراکز رشد ،شاماره ،22صاص-31

و دوم ،شماره  ،67صص .11-32

.31

 عرفااانی خانقاااهی ،معصااومه و جعفااری ،پریااوش.( .)1371بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک رهبری

 -میرسپاسی ،ناصر .)1317( .تناسب ناوع شخصایت و

تحولی ،فرهنگ یاادگیری و یاادگیری ساازمانی بار هاوش

نوع شغل تدبیری که کمترین توجاه مادیران باه آن جلاب

سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی(منطقه هشات) ،فص لنامه

شده است ،دانش مدیریت ،شماره  ،55صص .3-21
 -میرکمالی ،سید محمد ،حیات ،علی اصاغر ،ناوروزی،
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Abstract
The present study was carried out in order to investigate the relationship between organizational
intelligenc with happiness and job satisfaction among personnel of Islamic Azad University Marvdasht Branch.
Method of research was descriptive of the correlative type. The statistic population of the research included all
the personnel at this university, sum of 230 people, among whom 151 people (78 women and 73 men) were
selected randomly on the basis of Morgan table. In order to collect data for the study, these three questionnaires
were used; Albrecht Organizational Intelligence, Oxford Happiness, and Smith Job Satisfaction. Data was
processed through Pierson Correlation Coefficient and Multiple Regression. Results demonstrated that there is a
significant relationship between organizational intelligence and happiness and job satisfaction. Moreover, among
the variables of organizational intelligence, shared fate and mood are capable of predicting happiness, and
strategic vision, mood and appetite for change are capable of predicting job satisfaction. Nonetheless, according
to the obtained results, mood is the strongest predicator among the aspects of organizational intelligence for
happiness and job satisfaction.
Key words: Organizational Intelligence, Happiness, Job Satisfaction.
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