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چكيده
هدف پژوهش :هدف اصلي اجراي اين پژوهش «بررسي رابطه به ن فرهارهاي يه لي ،سهممت موهومي ،ههوش
سازماني و رضايت ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس» ميبايد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردي است .هوچن ن از نظر دست بندي برحسب نحوه گردآوري
دادهها از نوع تحق قات توص في -هوبستگي محسوب مييود .جامع آماري در اين تحق ق ،يامل كل كاركنان
دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس است ک در مجووع  222نفر ميبايند ک بر اساس جدول مورگان تعداد
 011نفر ب منوان نوون مورد پژوهش انتخاب يدهاند .در اين تحق ق از پرسرنام سممت موومي  GHQک ب انگر
مولکرد افراد بر اساس س ح ط يناختي ،ماطفي و رفتاري ميبايد ،استفاده يد .جهت بررسي مؤلف هاي رضايت
ي لي از پرسرنام استاندارد  02سؤالي  JDIو جهت بررسي مؤلف هاي هوش سازماني از پرسرنام مل رضا فق هي
( )0111ک ب  21گوي تقل ل يافت  ،استفاده گرديد.
يافتهها :نتايج تحق ق نران ميدهد مت رهاي مورد بررسي يعني :سممت موومي ،رضايت ي لي و هوش سازماني
بر مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس تأث ر مثبتي دارند ،اما با توج ب بتاي ارائ يده ،ب ن
مت ر فرار ي لي و مولکرد تأث ر منفي يافت يده است (بدين معني ک با افزايش فرار ي لي از نوره مولکرد
ي لي کاست مييود) .در ضون در مجووع باالترين م زان تأث ر مربوط ب مت ر رضايت ي لي ميبايد.
نتيجهگيري :با توج ب نتايج رگرس وني ب دست آمده چن ن نت ج گ ري مييود ک بهتر است مديران دانرگاه آزاد
اسممي نوون مورد پژوهش تا حد امکان بر رضايت ي لي کارکنان ب فزايند و از م زان فرار ي لي کارکنان کاسهت
يود تا در نهايت بهترين نوره مولکردي ب دست آيد.
واژگان كليدي :فرارهاي ي لي ،سممت موومي ،هوش سازماني ،رضايت ي لي
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و در دفتري ياددايت نواي د .موانع دردسرساز کوچک

مقدمه
دانروندان از اين واقع ت ک بس اري از حومت

را با اندير و تفکر مثبت و اخمق از سر راهتان

قلبي در افرادي اتفاق ميافتد ک فاقد هرگون مامل

برداريد و از کنار بق با احت اط بگذريد .نظم در کارها

مستعد کننده مانند فرار خون باال ،مصرف س گار و

را فراموش نکن د .يلوغ و در هم بر هم بودن م ز حتي

کلسترول باال هستند ،مدتها است سردرگماند .آنها از

بامث ايجاد استرس مييود .قبل از اينک ب سراغ

خود ميپرسند چ چ ز موجب اين حول قلبي يده

پروندههاي ن و کاره برويد م زتان را تو ز و مرتب

است؟ پس از مطالعات و بررسيهاي متعدد بر روي

کن د .اولويتبندي کن د و کارها را ب ترت ب اهو تران

الگوهاي رفتاري خاص ،جواب خود را در استرس

انجام ده د و براي کارهايتان برنام ريزي کن د .اگر از

يافتند؛ پاسخ روحي ،ه جاني و رفتاري بدن ب ت رات

مهده انجام مسئول تي برنويآي د بهتر است صادقان ب

ف زيکي و ن ازهاي ف زيولوژيک بدن ک امروز ب منوان

رئ ستان بگوي د تا بعد پر وان نرويد .قانونهاي کاري

يکي از موامل خطرزاي ب واريهاي قلبي ب يوار

را برناس د و حتي ب هوکارانتان ن ز آموزش ده د.

ميرود (جواهر کمم.)0112 ،

مدتي را هم ب استراحت مر ول يويد .وقت ناهار از

در اين م ان ،استرسهاي کاري ب ش از هو

يرکت خارج يويد و در هواي آزاد قدم بزن د .الزم

دردسرساز است .کار کردن در مح طي مولو از سرمت،

ن ست يک ک لومتر پ ادهروي کن د .هو ن چند قدم

مجادل  ،ناامني و ت ر با خود يرايطي را ب هوراه

کافي است تا نفس مو ق بکر د و يک نوي دني

ميآورد ک فکر کن م ه چگاه ب پ ررفت و موفق تي ک

بخوريد و با انرژي مضامف ب کارتان برگرديد (آلتواير

انتظارش را ميکر م ،نخواه م رس د .توامي اين افکار

و رندال آر .)0117

در مدت ن چندان طوالني بامث تند يدن ضربان قلب

در هو حال مثبت ب ندير د و هدف از کار کردن

و افزايش فرار خون يده و در نهايت ب آيفتگي

را براي خود بازگو کن د.ب اين فکر کن د ک با استفاده

جريان خون و افزايش وارد بر ديواره يريانها منجر

از درآمد حاصل خواه د توانست ن ازهاي خود و

مييود .مطالعات اخ ر نران ميدهد ،ب ش از 11

خانوادهتان را برطرف کن د و هوسر و فرزندانتان را

درصد از سکت هاي قلبي در افرادي اتفاق ميافتد ک در

خويحال سازيد .ب کار ب منوان پلي براي رس دن ب

مح طهاي اجتوامي پر از استرس کار ميکنند.

آرزوها و خواست هايتان نگاه کن د و از آن لذت ببريد.

فرار کاري ،کوبود وقت و انرژي ،مدم دايتن زمان

فراموش نکن د ک ب زاري از کار يگان ماملي است ک

کافي براي ب پايان رساندن پروژهها ،کوبود حقوق و

بامث استرس و خستگي مييود و از فعال ت انسان

مزايا و مدم امکان ب ان نارضايتيهاي ي لي هوگي از

ميکاهد (سامتچي.)119 ،

مواردي است ک بامث بروز استرس در مح ط کاري

در مجووع با توج ب اهو ت مت رهاي فرارهاي

مييود .از آنجا ک موارد فوق هو رگي بوده و ه چگاه

ي لي ،سممت موومي ،هوش سازماني و رضايت

از مح طهاي کاري جدا ن ستند ،بهتر است ب جاي

ي لي در اين مقال ب بررسي توامي اين مت رها و

ايجاد يرايط تنشزا ،اداره و محل کار را براي خودمان

رابط آن با مولکرد پرداخت خواهد يد.

ب مح طي ياد ،دلپذير و حتي سرگرم کننده تبديل
کن م .ابتدا از خودتان يروع کن د .داليلي را ک بامث
بروز استرس در مح ط ي ليتان مييود فهرست کرده
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ت ر محل خان ب دل ل جاب جايي يا ارتقاي مح ط

بيان مسئله
هر چند اکثر تحل ل گران فرارهاي ي لي ،اهو ت

مسکوني ،ميتواند هو ن نقش را دايت بايد .اکثر

ن روها و حوادث برونسازماني را ناديده ميگ رند .اين

انسانهاي اوايل ده  2110در نت ج وضع ت مالي

نکت روز ب روز روينتر مييود ک تأث ر اين ن روها و

نايي از اقتصاد بحراني دچار فرار رواني يدهاند.

حوادث بس ار يديد است .هرگاه از ديد س ستم باز ب

بس اري ناچار ب دايتن ي ل دوم (يا ي ل ساي )

سازمان نگاه کن م (يعني بپذيريم ک سازمان از مح ط

يدهاند يا زنان آنها براي کوک در رفع پارهاي از

خارج ب يدت تأث ر ميپذيرد) واضح است ک فرار

ن ازهاي خانواده وارد بازار کار يدهاند .اين امر ،سامت

ي لي صرفاً ب چ زهايي ک در خمل سامت کار در

تفريح و استراحت و پرداختن ب فعال تهاي خانگي را

درون سازمان اتفاق ميافتد محدود نوييود .ايوان

کاهش ميدهد .تأث ر کلي آن بر کارمندان افزايش فرار

سويچ ماتسون فرارزاهاي برونسازماني را ب صورت

رواني در مراغل اول يا اصل آنان است .مت رهاي

ت رات اجتوامي –تکنولوژيکي ،خانواده ،جاب جايي

اجتوامي نظ ر :نژاد ،جنس ،طبق اجتوامي ،ن ز ميتواند

يرايط اقتصادي و مالي ،نژاد و طبق اجتوامي و يرايط

ب صورت فرارزايي مول کند .در طي سال ان متوادي،

مح طي دانست و بدون يک اين تأث رات ب مراغل

جامع يناسان پي بردهاند ک اقل تها موامل فرار

آنان ن ز کر ده يده است .هرچند ملوم پزيکي بر

رواني ب رتري از سف دپوستها دارند .درواقع افراد

طول مور انسانها افزوده است و تهديد بس اري از

متعلق ب طبقات متوسط و باالي جامع ن ز موکن است

ب واريها را از ب ن برده است يا کاهش داده است.

دچار فرارهاي رواني خاص خود ،يا مرترک با ديگران

سرمت حرکت زندگي امروزي ن ز فرار رواني را

دايت بايد (ظه ري .)0111

افزايش و بهزيستي را کاهش داده است .کرينتر

از سوي ديگر محقق ن در زم ن استرس از حفظ

بهزيستي را چن ن تعريف ميکند :تعادل هواهنگي و

سممتي مضامف افرادي ک داراي مراغل با استرس

مولد جسواني ،ذهني و بهبود اوضاع ک معلوم قبول

باال بودند حوايت ميکردند .پره ز از دايتن و تورين

مسئول ت فردي بر پ ررفت و توسل ب برنام افزايش

مناسب ،خواب کافي ميتواند بدن را در ترک ب بهتري

تندرستي است (سامتچي .)0110

در رابط با استرس قرار دهد .زماني ک کارکنان خست

ازآنجا ک امروزه مردم در نوع زندگي سريار از

مييوند و از کار دست ميکرند ب آنها ب احتوال

دويدن ،تحرک يهرنر ني و ازدحام و سريعاً گرفتار

اجازه ميدهند تا مراغل آنان قدرت استقامت آنها را

تحويل يدهاند ،بهزيستي آنان ب طور کلي راه تباهي را

ب دست ميگ رند .آنان هوچن ن غذاهاي مناسبي را

پ ووده ،امکانات بالقوه ابتم ب فرار رواني در مح ط

ميخورند ،قهوه براي هضم غذا مينويند و قدم زدن

کار افزايش يافت است خانواده يخص در ريد

را ب صورت يک تورين مناسب قرار ميدهند .مردم در

يخص ت او تأث ر فراواني دارد .يرايط خانوادگي امم

صورتي ک داراي ترک ب نامناسب خستگي ب ش از

از يک بحران مختصر مانند دمواي خانوادگي يا ب واري

حدود و ت ذي ضع ف بايند يا ازلحاظ جسواني

يکي از امضاي خانواده يا مناسبات غ ردوستان با

مريض هستند و يا از لحاظ احساسات دچار افسردگي

هوسر يا فرزندان ب مدت طوالني ،ميتوانند در نقش

يدهاند (ملکوتي و هوکاران .)0111

مامل مهم فرارزاي يک کارمند ظاهر يود (سامتچي
.)11

مسئل

اساسي اين پژوهش بررسي رابط

بن

مت رهاي فرارهاي ي لي ،سممت موومي ،هوش
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سازماني و رضايت ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه

جهت آينايي ب رتر با ملوم روانپزيکي و نظاير

يهر قدس ميبايد .در ضون ارائ مدل رگرس وني

آن.

مناسب يکي ديگر از مسائل مورد بررسي در اين مقال
خواهد بود.

 -1پژوهشي :تحق ق درباره ملل ،نحوه يروع ،درمان و
پ رگ ري از ب واريهاي رواني و مقبماندگي
ذهني امت ادها و انحرافات ،مانند پژوهري در

عوامل مؤثر سالمت رواني
در سممت رواني انسان موامل مؤثرند ک ميتوان
آنها را ب دو دست تقس م کرد-0:موامل فردي؛ -2
موامل اجتوامي؛ -1موامل فردي.

مدارس ،دانرگاهها ،سازمان پل س ،سربازخان ها،
کارخان ها و مراکز کاريابي ،درمانگاههاي موومي
مراکز بهدايت تنظ م خانواده ،مادر و کودک و
نظاير آن.

در مرحل خاصي از زندگي يک يخص ،وجود
يک حالت تعادل ب ن او و مح طش ،ب وضع و م زان
ريد و تکامل او بستگي دارد .براي اينک يخص
بزرگسال از سممتي رواني کامل بهرهمند بايد .بايد
ن ازهاي او ب موقع ارضاء يده بايند و او توانست
بايد احساسات و مواطف و افکارش را ب ان نواي د .ب
مبارت ديگر فرد بايد در مرحل از ريد و تکاملش از
زندگي لذت ببرد و از ناکاميها و تعارضهاي يديد
در امان بايد (ملکوتي و هوکاران .)0111 ،ب طور
خمص بهدايت رواني داراي چهار هدف اصلي است:

 -1طرح و برنامهريزي :درباره ايجاد و گسترش مراکز
جامع روانپزيکي منطق اي ،مراکز بهدايت مادر و
کودک و تنظ م خانواده ،مراکز کودکان استثنايي،
مراکز مسووم ن و مصدوم ن ،مراکز آموزيي جهت
باال بردن ک ف ت امور بهدايتي درمان و سطح
آگاهي مردم ب وس ل رسان گروهي ،آينا ساختن
پزيکان موومي با مسائل روانپزيکي ک در
درمانگاههاي موومي فعال ت ميکند و ايجاد
هواهنگي ب ن برنام هاي خدماتي آموزيي و
پژوهري ،هدفهاي بهدايت رواني را ميتوان در

 -0خدماتي :جهت تأم ن سممت فکر و روان افراد

س قسوت زير خمص کرد )0:پ رگ ري؛ )2

جامع  ،پ رگ ري از ابتم ب ب واريهاي رواني،

درمان؛  )1باز تواني يا توانبخري (ظه ري .)0111

ب واريهاي سريع و پ رگ ري ب واران مبتم ب
اختمالت مصبي رواني ب طور سرپايي و يا
بستري ،کوکهاي مرورتي ب افرادي ک دچار

هوش سازماني
هوش سازماني مفهومي جديهد در مرصه ادب هات

مرکمت رواني ،اجتوامي و خانوادگي يدهاند.

سههازمان و مههديريت اسههت .پ ره ن موضههومي هههوش

 -2آموزش :آموزش بهدايت رواني ب افرادي ک با

سازماني ب ده  0991برميگهردد و ريره ههاي آن را

ب واران مصبي و رواني سر و کار دارند و هوچن ن

بايد در نظري هاي مديريت دانش و يهادگ ري سهازماني

آموزش بهدايت رواني هوگاني و آينا ساختن

جستجو کرد؛ اما سخن از هوش سازماني از سال 0992

مردم جهت هوکاري و استفاده از سرويسهاي

ب طور آيکار و صريح در مقال اي ک توسط ماتسهودا

موجود در صورت مواج با استرسها و مرکمت

با منوان «ههوش سهازماني ،اهو هت آن به منهوان يهک

رواني ،آموزش روانپزيکي ب دانرجويان پزيکي

فرايند و فرآورده» در کنفهرانس به نالوللهي اقتصهاد در

و

پ راپزيکي،

تنظ م

برنام هاي

بازآموزي

کوتاهمدت روانپزيکي براي پزيکان موومي
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توک و منترر گرديد .مطرح يهده اسهت .در ايهن مقاله
ضون ترريح معنها و مفههوم ههوش سهازماني ،فراينهد
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هوش سهازماني را مترهکل از پهنج منصهر و فهراورده

هوانگون ك در دن اي انساني و در ح ات پرتمطم

هههوش سههازماني را در قالههب طراحههي س سههتمهههاي

برري انسانهاي موفق و كارا خواهند بود ك داراي

اطممات معرفي کرده است .از نظر وي هوش سازماني

هويي سريار و بهرهمند از درج هويي باال بايند.

مترکل از هوش انساني و ماي ني بوده است .ماتسهودا

بيترديد اين انسانها با بهرهگ ري از هوش خدادادي

هوش سازماني را مجووم اي پ چ ده ،تعاملي ،انبايت و

خود خواهند توانست بر مسائل و مرکمت زندگي

هواهنگ کننهده از ههوش انسهاني و مايه ني سهازمان

خود فائق آيند .قطعاً در دن اي سازماني ن ز وضع ب

ب منهوان يهک کهل تعريهف کهرده اسهت (کهاک ر و آدا

هو نگون خواهد بود ،بخصوص اينك در مصر حاضر

.)2102

هرچ زمان ب جلوتر ميرود با توج ب پ ررفت ملوم

ويل ههام هههمل در سههال  0997در رابطه بهها هههوش

و فنون و پ دايش ن ازها و چالشهاي جديد ،سازمانها

سازماني چارچوبي ارائ کرده است ک در آن به طهور

ن ز پ چ دهتر و اداره آنها ن ز مرکلتر مييود .اين

منسجم زيرساختهها و س سهتمههاي يهناختي ههوش

معنا زماني پراهو ت خواهد يد ك بپذيريم در هر

سازماني را نران داده است .هوچن ن در اين چارچوب

سازمان امروزي مموه بر منبع مظ م و خمق انساني

يکي ديگر از مؤلف هاي آن يادگ ري تک حلقه اي و دو

هويوند ،تکنولوژيهاي هويوندي ن ز در فرآيند

حلق اي ميبايد ک ب معني کسهب دانهش و بهبهود و

مولكرد سازمانها نقش مؤثري ايفا ميكنند (لوي

اصمح س ستم است .هوچن ن متذکر مييود ک امروزه

.)2102

سازمان ها س ستم هاي يادگ ري هويوندي هستند ک از

هوش سازماني ترک بي از توام مهارتهاي مورد

افراد آموزش ديدهاي ترک ل يدهاند که ايهن افهراد از

ن از و استفاده يده توسط سازمان ميبايد .اين

يبک هاي اطمماتي پ چ ده جهت سازگاري بها دن هاي

مهارتها هستند ک ب ت رات منتهي مييوند ،در

پ چ ده استفاده ميکنند (گل ن .)2102

مول و مکسالعول سريع مييوند ،انعطافپذير و
راحت بودن را يامل مييوند ،قادر ب استفاده از تخ ل
ميبايند .استفاده از مهارتهاي ذکر يده ن از ب

اهميت هوش سازماني
امروزه سازمانها با يرايط دائواً مت ر در مح ط

ساختار مناسب و مولکرد سازمان ،مديريت مؤثر و

اقتصادي ،تکنولوژيکي ،اجتوامي ،فرهنگي و س اسي

استفاده از منابع انساني ،موامل ماطفي ،تکنولوژي،

مواج هستند .واکنش موفق تآم ز و پوياي سازمانها

دانش و يادگ ري و توانايي سازمان را در پي دارد .با

بستگي ب توانايي آنها در ارائ اطممات مرتبط و

اين حال ،پ ررفت سريع تکنولوژي در قرن ب ست و

يافتن ب موقع راهحل مناسب براي مرکمت مواج

يکم در برقراري ارتباط يناختي ،نتايجي ک از طريق

اين امر توج

انجام مطالعات در زم ن هاي ملوي مانند تدريس و

يده با آنها دارد .با توج

ب

نظري پردازان سازماني ،بر طراحي تواناييهاي فکري

يادگ ري ب اجرا درآمده موجب يده است تا بحثها

سازمان و از جهتي ديگر بر يکپارچگي فناوريهاي

باال بگ رد (استون هاوس .)2100

اطممهاتي و ارتبهاطي متورکز است ک نت ج اين روند،

روانرناسان هوش را ب منوان توانايي مولکرد مؤثر

مفهوم جديدي در تئوري سازماني است ک از آن

در زندگي تعريف کردهاند .مردمان هويوند کساني

ب منوان هوش سازماني نهام برده مييود (لفتر و

هستند ک ب کسب دانش و مهارت ماحصل تجرب

هوکاران .)2102

براي مديريت کارآمد و وظايف زندگي روزمره سوق
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داده مييوند .يکي از جنب هاي بس ار مهم هوش

سازگاري ماطفي با ي ل و يرايط ي ل تعريف

پذيرفتن ت رات پوياي جهاني ،ت ر مح طزيست،

ميکنند ب اين معنا ک اگر ي ل يرايطي مطلوب را

مهارتها و دانش حاصل از تجارب گذيت ک غ رقابل

براي فرد فراهم کند فرد از ي لش رضايت خواهد

انکار و چالشانگ ز ميبايد .اطممات مؤثر يامل

دايت اما اگر ي ل براي فرد رضايت و لذت مطلوب

استفاده از س ستمهاي موجود در يادگ ري ،گسترش،

را فراهم نکند فرد يروع ب مذمت ي ل خود کرده و

ارتقاء دانش موجود ،تجزي وتحل ل يرايط جديد،

در صورت امکان ي ل خود را ترک خواهد کرد
4

توسع يرايط جديد و راه حلهايي ک براي کوک ب

(يف عآبادي .)0112کوهلن :اگر انگ زههاي اصلي و

ارتقاي سطح ک في مح ط انجام مييود (لفتر و

مهم فرد در زم ن ي لي او با کارايي ک انجام ميدهد

هوکاران .)2102

ارضا يوند رضايت ي لي ن ز زياد خواهد بود .هر چ

سازمانها ن ز بايد هوان کارهايي ک مؤثر ميبايد

فاصل ب ن ن ازهاي يخصي فرد با ادراک يا نگرش او

و براي ت ر مح ط سازماني اثربخش ميبايد را انجام

نسبت ب توانايي بالقوه ي ل براي ارضا اين ن ازها کوتر

دهند .آنها بايد س ستمها و دادههاي داخلي را بر

بايد رضايت ي لي ن ز زياد خواهد بود (سامتچي

اساس تجرب ات گذيت ادام دهند ولي بايد ب اندازه

.)0172

کافي حساس ب مح طهاي مت ر و قابلانعطاف براي

استون ريووند ،رضايت ي لي را چن ن تعريف

توسع س ستمها و دانش جديد براي کنار آمدن با اين

ميکند :نگريي است ک فرد در مورد ي لش دارد و

ت رات بايند .بنابراين هوش سازماني در سازمانهاي

اين نگرش از ادراک فرد از ي لش نايي مييود و

پ چ ده امروزي برآيند و ترک بي از دو هوش فعال

مبتني بر موامل مح ط کار مانند سبک سرپرستي،

انساني و هوش مصنومي ماي ني خواهد بود ک

روي ها و س استها ،تعلق ب گروه کاري ،يرايط کاري

بيترديد مديران سازمانها براي پويائي و افزايش

و مزاياي جانبي کار ميبايد (ريووند.)2112 5

کارايي سازمان خود راهي جز بهرهگ ري از اين دو
جريان هويوند نخواهند دايت.

عملکرد
مولكرد ،مع ار په ش ب نهي يهده يها مع هار وابسهت

رضايت شغلي

كل دي در چارچوبي ك ارائ ميده م ،ميبايد ك ايهن

محققان مختلف تعاريف گوناگوني از رضايت

چارچوب ب منوان وسه ل اي بهراي قضهاوت در مهورد

ي لي ارائ دادهاند :رضايت ي لي مبارت است از يک

اثربخري افراد ،گروههها و سهازمانهها موهل مهيكنهد.

پاسخ ماطفي يا احساسي ک ب جنب هاي متعدد ي ل

مولكههرد حاصههل يهها نت ج ه فراينههد و تحقههق اهههداف

يک فرد داده مييود ب مبارت ديگر رضايت ي لي

ميبايد .فرايند بدين معني است ك انجام هر كهاري و

يک مفهوم واحد و ب هم پ وست اي ن ست ،زيرا ک

مراحلي ميبايست انجام بگ رد تا آن كار انجام بپهذيرد،

يک فرد ب هوان نسبت ک در قبال يک جنب از ي لش

و تحقق اهداف بهدين معنهي اسهت كه بها رمايهت و

ميتواند راضي بايد با يک يا چند جنب ديگر آن

مراحل كاري آن هدف تحقهق پ هدا مهيكنهد (مهرگهان

ميتواند ناراضي بايد (رابرت کرينتر 2و هوکاران

.)0111

 .)0999ف رر و هانا )0919( 3رضايت ي لي را مامل
رواني قلوداد کردهاند و آن را ب صورت نومي
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پيشينه پژوهش

و فناوريهاي قابل اموال را تعريف کند .اين توانايي

پيشينه خارجي

ميتواند با مت رهاي ب همپ وست  ،يعني سرماي فکري،

لوي ( )2101ب بررسي هوش سازماني و مديريت

فرآيند مديريتي و اجرا ک هوگي پرت بان هوش

است.

سازماني هستند ،توسع دهد .از چارچوب نظري براي

فرار ،مولکرد و سممت سازمان پرداخت

ساختوان ذاتاً چند نظوي است و در مقايس با صنايع

هوش سازماني ،يک نوون (مدل يادگ ري قابل فهم) ک

ديگر پ ررفتهاي فني و فکري متعددي را در تمش

نقش روابط در مولکرد سازمان و استفاده از منابع را

براي به ن سازي بهرهوري اتخاذ کرده است .در

تع ن ميکند ،يکل ميگ رد .سپس يک تحق ق موردي،

ساختوساز ،رکود مديريت ملت رير اي  11درصد

نوون را بر فرآيند مديريتي در صنعت ساختوان اموال

از زمانهاي غ ر مولد است .اين موضوع فرصتي و

ميکند .تحق ق موردي نران ميدهد ک مدل يادگ ري

ن ازي براي روي هاي استاندارد و ترک متي قابل تکرار

قابل فهم ( )ILMرا ميتوان ب طور مؤثر توسط

استراتژيهاي مديريت نوين ب وجود آورده است.

تصو مگ رندگان صنعت استفاده کرد تا مولکرد

چارچوبي نظري براي هوش سازماني ( )OIک توانايي

فعال تهاي سازماني را ارتقاء بخرد .ترخ ص و اموال

روي اي يک سازمان براي پردازش کارآمد ،پرت باني،

چارچوب نظري منجر ب ايجاد يک نظري مديريتي

اندازهگ ري و استدالل ب واسط مسائل مديريتي را در

جديد ،مديريت و هوش سازماني ميگردد .بنابراين

برميگ رد ،پ رنهاد مييود .مناصر هوش سازماني ب

يک مبناي اساسي ارائ ميدهد ک چگونگي فرآيندهاي

س نوع سرماي فکري تقس م مييوند :سرماي انساني،

ساخت ،دانش ،مهارتها و منابع مورد استفاده در

سرماي سازماني و سرماي ارتباطي .مولکرد فعال ت

فعال تهاي مديريتي را ترريح ميکند .اين نظري

سازماني بستگي ب ک ف ت اين سرماي ها دارد ک در

مرارکت ميکند و فهم مديريتي بهتري از منابع

يک سازمان در دسترس هستند .سرماي انساني سازمان

سازماني گرفت تا محصول نهايي ب دست ميدهد.

( )HCمبارت است از منابع انساني در سازمان ک

اک سي ( )2101در پژوهري ب بررسي پويايي

ميتوان براي دست ابي و اموال دانش سازمان در انجام،

موقتي امتواد در روابط ب ن سازماني متداوم پرداخت

پاسخ ،يا کنترل کار مع ن با داراييهاي سازماني موجود

است .اين مقال گزاريي در مورد نتايج حاصل از يک

از آنها استفاده کرد .سرماي سازماني ( )OCاياره دارد

مطالع ک في انجام يده براي درک ماه ت امتواد و

ب داراييهاي در دسترس سازمان براي حوايت از

پ امدهاي آن ،براي تأم نکنندگان و خريداران در

انجام فعال تهاي سازماني .سرماي ارتباطي ( )RCک

کوتاهمدت (نسبتاً جديد) و بلندمدت (بزرگتر /بالغتر)

سرماي انساني و سرماي سازماني را با هم ترک ب

را در زم ن روابط درون سازماني ارائ ميدهد .محققان

ميکند در فعال تهاي سازماني خاص مورد ن از است.

اهو ت پژوهري را ک ب بررسي ويژگيهاي موقتي و

بعموه ،اين تحق ق از تواناييهاي معرفتي انساني

پويايي امتواد در مطالعات درون سازماني اياره دارد

ب منوان مبناي ساختار اساسي براي ترک ل تواناييهاي

متذكر يدهاند .مقال ما ب اين موضوع از طريق يناخت

معرفتي سازماني نوين ک قادرند فرآيندهاي مديريتي را

ماه ت در حال ت ر امتواد چنانچ رابط خريدار و

ب منوان خلق ارزش ح اتي نران دهند ،استفاده ميکند.

فروينده ب رتر مييود ،پاسخ ميدهد .يافت هاي ما

توانايي معرفتي سازماني بايد منابع سازماني متناسب

مكولي در اصمحات تحق قات متناقض و پراکنده قبلي

براي يکپارچ سازي و تع ن انتخاب منطقي پ ررفتها

مراركت و ادراك امتواد ،انواع

در طول رابط
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پ امدهاي ابعاد روابط ت ره امتواد كردن بوده و هوچن ن

فعلي در ژاپن و اياالتمتحده بر اساس نوون گ ري

ب داليلي ك خريداران و تأم ن کنندگان خواستار ادام

مبتني بر وب انجام يد .در ژاپن ،پرسرنام ها در

يا فسخ  /مراركتهاي با امتواد كم/و يا هوکاريهايي

اواسط ژانوي  2119توزيع يد و  615کارگر وقت

با مدم وجود امتواد بوده ميپردازد.مليالخصوص ،در

ژاپن پاسخ دادند .در اياالتمتحده ،پرسرنام ها در

اين مقال سعي بر اين دايت ايم اين نكت را ب تصوير

اواسط آوريل  2119توزيع يد و  612کارگر وقت

بكر م ك خريداران و تأم ن کنندگان در درک ماه ت

آمريکا پاسخ دادند .در نت ج ب دست آمده از تجزي و

امتواد در روابط کوتاهمدت و تبادالت دراز مدت اساساً

تحل ل گروهي از طريق مدلسازي معادالت ساختاري،

مفاه م و توث لهاي متفاوت قابل ممحظ اي از خود

تفاوتهاي ذيل در مدلهاي نظري ب ن ژاپن و

بروز ميدهند .از نظر تأم ن کنندگان تفاوتهاي بارزي

اياالتمتحده آيكار يد )0( :در خارج از روابط

در ماه ت امتواد در روابط با يركاي دراز مدت در

گروهي ،در مورد كارگران ژاپني استقمل گروهي

چرم ميخورد

اجتوامي ساختاري نبوده است

مقايس

با يركاي کوتاهمدت ب

مرتبط ب

سرماي

درحاليک خريداران تفاوت کوي و يا ه چگون تفاوتي

(ب منوان مثال ،تراکم يبک ) اما براي کارگران آمريکايي

در اين زم ن نويب نند .ب نظر ميرسد تأم ن کنندگان و

اين مسئل ب طور مثبت دخ ل بوده است ( )2اثرات

خريداران مفاه م و معاني متفاوتي در مورد جايگاه

واسط

ساختاري اجتوامي در روابط ب ن

امتواد در روابط گستردهتر اقتصادي و  /يا يخصي در

استقمل گروهي و هم رضايت ي لي و تعهد سازماني

اذهان خويش دارند .در اين پژوهش ،از طريق مدل

ب ن ژاپن و اياالتمتحده متفاوت بوده است و ()1

ق اسي ،انواع مختلفي از خ انت و ناام دي را با مثال

رابط منفي ب ن سرماي اجتوامي ساختاري و رضايت

ترريح يده و موامل مختلفي را ك منجر ب ادام

ي لي ب طور قابل توجهي براي كارگران ژاپني

روابط ما ب ن خريداران و تأم ن کنندگان با يركايي ك

يديدتر از کارگران آمريکايي ميبايد .تفاوتي در

سرماي

ب آنها امتواد ندارند را يناسايي نووده و مسائل

اثرات واسط

کل دي و مهوي را ك روابط غ رقابل امتواد را خاتو

(ب منوان مثال ،امتواد) در روابط ب ن استقمل گروهي و

ميبخرد ،مرخص كرده است.

هر دو مامل رضايت ي لي و تعهد سازماني ب ن آمريكا

ياماگوچي ( )2101ب مطالع م ان فرهنگي ژاپن-
ايالت متحده در روابط ما ب ن استقمل گروهي ،سرماي
اجتوامي سازماني ،رضايت ي لي و تعهد سازماني

رابط

 /يناختي اجتوامي سرماي

و ژاپن وجود ندايت است.
پيشينه داخلي

پرداخت است .اهداف مطالع حاضر يامل دست ابي ب

م رغفوري و هوکاران ( )0119در تحق قي با منوان

روابط و مولكرد ما ب ن استقمل گروهي ،سرماي

چارچوب استراتژيک مفهومي ايجاد سازمان يادگ رنده

اجتوامي -سازماني ،نقط نظرات و نگرشهاي كارمند

با استفاده از تسه ل ساز هوش سازماني نران ميدهد

از رضايت ي لي و تعهد سازماني و اينك چقدر اين

ک ابزارهاي متنومي براي ايجاد ،جوعآوري ،انتقال و

موامل ب يكديگر مرتبط هستند ،متوركز ميبايد.

استفاده به ن از اطممات و براي پ ادهسازي سازمان

هوچن ن بررسي يباهتها و تفاوتهاي اينگون

يادگ رنده ب سازمانها معرفي يده است .يکي از اين

روابط ب ن ژاپن و اياالتمتحده مد نظر قرار گرفت

ابزارها هوش سازماني ميبايد ک با دانش قابل تهاي

است .ب هو ن منظور ،يک بررسي از کارگران متصدي
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کاربردي و مؤثر ميتواند مزاياي بالقوه فراواني را
نص ب سازمان نوايد.

کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس.

قنواني و هوکاران ( )0119در تحق قي با منوان
رابط

بررسي رابط

ب ن هوش سازماني با مولکرد

ب ن زيرس ستم تحول سازماني در سازمان

يادگ رنده با هوش سازماني در يرکت مخابرات استان

بررسي رابط

ب ن رضايت ي لي با مولکرد

کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس.
ارائ مدل مناسب در جهت پ شب ني مولکرد

خوزستان نران داده است ک ب ن زير س ستم تحول

کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس.

سازماني در سازمان يادگ رنده هوش سازماني رابط

سؤاالت پژوهش

آماري معنيدار وجود دارد .ضون اينک اتحاد و توافق

سؤال اصلي پژوهش :ب ن فرهارهاي يه لي ،سهممت

باالترين و م ل ب ت ر کوترين اهو ت را در ب ن

موومي ،هوش سازماني و رضايت يه لي بها مولکهرد

کارکنان يرکت مورد پژوهش نران ميدهد.

کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحهد يههر قهدس چه

جوالزاده و هوکاران ( )0111در تحق قي ب

رابط اي وجود دارد؟

بررسي رابط هوش سازماني و يادگ ري سازماني در
ب ن کارکنان و امضاي ه ئتملوي منطق يک دانرگاه

سؤاالت فرعي

آزاد اسممي و ارائ الگويي جهت ارتقاء يادگ ري

 )0ب ن فرارهاي ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد

سازماني پرداخت است .نتايج پژوهش نران داد :ابعاد

اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

هوش سازماني (چرمانداز استراتژيک ،سرنويت

 )2ب ن سممت موومي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد

مرترک ،م ل ب ت ر ،روح  ،اتحاد و توافق کاربرد

اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

دانش و فرار مولکرد) در هر دو گروه آزمودنيها با

 )1ب ن هوش سازماني با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد

يادگ ري سازماني رابط

مثبت و معناداري دارند.

اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

مت رهاي سرنويت مرترک ،م ل ب ت ر و روح ب

 )1ب ن رضايت ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد

ترت ب در هر دو گروه درصد ب رتري از واريانس مت ر

اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

يادگ ري سازماني را تب ن کردهاند.

 )6با چ مدلي ميتوان مولکرد کارکنهان دانرهگاه آزاد
اسههممي واحههد يهههر قههدس را از طريههق مت رهههاي

اهداف تحقيق

فرارهاي ي لي ،سممت موومي ،هوش سهازماني و

هدف کلي :بررسي رابط ب ن فرارهاي ي لي ،سممت

رضايت ي لي پ شب ني نوود؟

موومي ،هوش سازماني و رضايت يه لي بها مولکهرد
کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس

روش تحقيق
با توج ب تقس م بنهدي تحق قهات از نظهر ههدف،

اهداف فرعي:

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردي است .هوچن ن

بررسي رابطه به ن فرهارهاي يه لي بها مولکهرد
کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس

از نظر دست بندي برحسب نحهوه گهردآوري دادههها از
نوع تحق قات توص في -هوبستگي محسوب مييود.

بررسي رابط ب ن سممت موومي با مولکرد
کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس.
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جدول  :2آزمون رابط ب ن فرارهاي ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس

مولکرد
فرار ي لي

عملکرد

فشار شغلي

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

1

**-.584
.000

N

144

144

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

**-.584
.000

1

N

144
144
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول  :0پايايي پرسرنام ها پژوهش

جامعه آماري

پرسرنام

آلفاي کرونباخ

0

سممت موومي

1/196

2

فرارآورهاي ي لي

1/900

تعههداد  011نفههر بهه منههوان نوونهه مههورد پههژوهش

1

رضايت ي لي

1/151

1

مؤلف هاي هوش سازماني

1/796

انتخابيدهاند.

6

مولکرد ي لي

1/151

جامع آماري در اين تحق ق ،يهامل كل ه كاركنهان
دانرگاه آزاد اسممي واحد يههر قهدس اسهت که در
مجووع  222نفر ميبايند ک بر اساس جدول مورگهان

ابزار پژوهش ،روايي و پايايي

آزمونهاي آماري

در اين تحق ق از پرسرنام سممت موومي GHQ

 )0ب ن فرارهاي ي لي بها مولکهرد کارکنهان دانرهگاه

ک داراي  21سؤال است و پرسرنام  21گوي اي فرار

آزاد اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

آورهاي ي لي استايوز و جهت بررسي سطح مولکرد
ي لي از پرسرنام م نا نابدل ( )0115ک داراي 02

 = H.ب ن فرارهاي ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه

گوي  6گزين اي استفاده يده است ک ب انگر مولکرد

آزاد اسممي واحد يهر قدس رابط معناداري

افراد بر اساس س ح ط يناختي ،ماطفي و رفتاري

وجود ندارد.

ميبايد .جهت بررسي مؤلف هاي رضايت ي لي از

 = H0ب ن فرارهاي ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه

پرسرنام استاندارد  02سؤالي  JDIو جهت بررسي

آزاد اسممي واحد يهر قدس رابط معناداري

مؤلف هاي هوش سازماني از پرسرنام مل رضا فق هي

وجود دارد.

( )0111ک ب  21گوي تقل ل يافت  ،استفاده گرديد .با

تفس ر:

توج ب استاندارد بودن پرسرنام ها ،روايي ابزار مورد

نتايج حاصل از اجراي آزمون هوبسهتگي پ رسهون

بررسي قرار نگرفت؛ اما پايايي پرسرنام ها ب يرح زير

با توجه به سهطح معنهيداري ) (sig:0.000در سهطح

ميبايد.

اطو نان  %99و به صهورت دو دامنه نرهاندهنهده ،رد
فرض صفر و تأي د فرض پژوهش مهيبايهد .به ب هان
روينتر ب ن مت رهاي فرار ي لي و مولکهرد کارکنهان
دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قهدس رابطه منفهي و
معناداري وجود دارد( .جدول يواره )2
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جدول  :1آزمون رابط ب ن سممت موومي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس
مولکرد

سممت سازماني
**

مولکرد

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

1

.748
.000

سممت سازماني

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

144
**.748
.000

144
1

N

 )2ب ن سممت موومي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد
اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

144
144
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تفس ر:
نتايج حاصل از اجراي آزمون هوبسهتگي پ رسهون
با توجه به سهطح معنهيداري ) (sig:0.000در سهطح

 = H.ب ن سممت سازماني با مولکرد کارکنان دانرگاه

اطو نان  %99و ب صهورت دو دامنه نرهان دهنهده ،رد

آزاد اسممي واحهد يههر قهدس رابطه معنهاداري

فرض صفر و تأي د فرض پژوهش مهيبايهد .به ب هان

وجود ندارد.

رويههنتر ب ه ن مت رهههاي هههوش سههازماني و مولکههرد

 = H0ب ن سممت سازماني با مولکرد کارکنان دانرگاه
آزاد اسممي واحهد يههر قهدس رابطه معنهاداري

کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قهدس رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد( .جدول يواره )1

وجود دارد.

 )1ب ن رضايت ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد

تفس ر:
نتايج حاصل از اجراي آزمون هوبسهتگي پ رسهون

اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

با توجه به سهطح معنهيداري ) (sig:0.000در سهطح

 = H.ب ه ن رضههايت ي ه لي بهها مولکههرد کارکنههان

اطو نان  %99و ب صهورت دو دامنه نرهان دهنهده ،رد

دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس رابط معنهاداري

فرض صفر و تأي د فرض پژوهش مهيبايهد .به ب هان

وجود ندارد.

روينتر به ن مت رههاي سهممت سهازماني و مولکهرد

 = H0به ن رضههايت يه لي بهها مولکههرد کارکنههان

کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قهدس رابطه

دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس رابط معنهاداري

مثبت و معناداري وجود دارد( .جدول يواره )1

وجود دارد.

تفس ر:
 )1ب ن هوش سازماني با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد
اسممي واحد يهر قدس چ رابط اي وجود دارد؟

نتايج حاصل از اجراي آزمون هوبسهتگي پ رسهون
با توجه به سهطح معنهيداري () sig:0.000در سهطح

 = H.ب ه ن هههوش سههازماني بهها مولکههرد کارکنههان

اطو نان  %99و ب صهورت دو دامنه نرهان دهنهده ،رد

دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس رابط معنهاداري

فرض صفر و تأي د فرض پژوهش مهيبايهد .به ب هان

وجود ندارد.

رويههنتر ب ه ن مت رهههاي رضههايت ي ه لي و مولکههرد

 = H0ب ن ههوش سهازماني بها مولکهرد کارکنهان
دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس رابط معنهاداري

کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قهدس رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد( .جدول يواره )6

وجود دارد.
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 آزمون رابط ب ن هوش سازماني با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس:1 جدول
هوش سازماني

مولکرد

**

.837
.000

1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

مولکرد

144
1

144
.837**
.000

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

هوش سازماني

144
144
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

N

 آزمون رابط ب ن رضايت ي لي با مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد يهر قدس:6 جدول
رضايت ي لي

مولکرد

.914**
.000

1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

مولکرد

144
1

144
.914**
.000

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

رضايت ي لي

144
144
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

N

 خمص مدل رگرس ون پژوهش:5 جدول
Model
1

Variables Entered
a

Variables Removed
.

 هوش سازماني، سممت سازماني، فرار ي لي،رضايت ي لي

Method
Enter

 مدل رگرس ون پژوهش:7 جدول
Model
1

b

R
.916a

R Square
.891

Adjusted R Square
.871

Std. Error of the Estimate
3.82038

 آزمون تحل ل واريانس يکطرف:1 جدول يواره
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

230095.653

4

57523.913

3941.254

.000

Residual

2043.347

140

14.595

Total

232139.000b

144

Regression

 هوش سازماني، سممت سازماني، فرار ي لي،رضايت ي ليa. Predictors:
b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through the origin.
d. Linear Regression through the Originمولکردc. Dependent Variable:

 م زان تأث ر مت رهاي تأث رگذار پژوهش:9 جدول
Model

1

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

1.644

.101

B

Std. Error

Constant)(

3.183

3.664

فرار ي لي

-.612

.041

-.596

2.533

.007

سممت سازماني

.125

.055

.204

2.286

.024

هوش سازماني

.196

.057

.342

3.471

.001

رضايت ي لي

.993

.087

.953

11.416

.000

b. Linear Regression through the Origin

مولکرد
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 )6با چ مدلي ميتوان مولکرد کارکنهان دانرهگاه آزاد

موامل و تدوين و پ رنهادهايي براي تقويت

اسههممي واحههد يهههر قههدس را از طريههق مت رهههاي

فعال تهاي سازمان در اين زم ن  ،برخي برنام هاي

فرارهاي ي لي ،سممت موهومي ،ههوش سهازماني و

م ان ريت را سازماندهي کنند .در ضون هوش

رضايت ي لي پ شب ني نوود؟

سازماني ترک بي از توام مهارتهاي مورد ن از و استفاده

جدول يواره  5نران مهيدههد ،مهدل رگرسه وني
بکار رفت ب صورت يکجا (اينتر) ميبايد.

يده توسط سازمان ميبايد .اين مهارتها هستند ک ب
ت رات منتهي مييوند ،در مول و مکسالعول سريع

نتايج جدول يواره  7نران ميدهد 19 ،درصد

مييوند ،انعطافپذير و راحت بودن را يامل

واريانس مولکرد کارکنان دانرگاه آزاد اسممي واحد

مييوند ،قادر ب استفاده از تخ ل ميبايند .استفاده از

يهر قدس ب واسط مؤلف هاي سممت موومي ،فرار

مهارتهاي ذکر يده ن از ب ساختار مناسب و مولکرد

ي لي ،رضايت ي لي و هوش سازماني تب ن مييود.

سازمان ،مديريت مؤثر و استفاده از منابع انساني ،موامل

نتايج جدول يواره  1نران ميدهد ،در سطح

ماطفي ،تکنولوژي ،دانش و يادگ ري و توانايي سازمان

اطو نان  ،%99ب ن مت ر مولکرد و مت رهاي سممت

را در پي دارد؛ و مولكرد بايد ب صورت کاممً واضح

موومي ،فرار ي لي ،رضايت ي لي و هوش سازماني

و مرخص از سوي كاركناني ك انتظار انجام مطلوب

داراي يک رابط کاممً خطي ميبايد.

كار از آنها ميرود ،تعريف و درك يود.

نتايج جدول يواره  9نران ميدهد ،توامي

بررسي نتايج تحق ق و مقاالت موجود در زم ن

مت رهاي مورد بررسي يعني سممت موومي ،رضايت

رضايت ي لي ،هوش سازماني ،سممت موومي ،فرار

ي لي و هوش سازماني بر مولکرد کارکنان دانرگاه

ي لي و هوچن ن مولکرد کارکنان ک تا حدودي در

آزاد اسممي واحد يهر قدس تأث ر مثبتي دارند ،اما با

پ ر ن تحق ق ب آنها اياره گرديد ،هوچن ن با توج ب

توج ب بتاي ارائ يده ،ب ن مت ر فرار ي لي و

نتايج تحق ق حاضر پ رنهادهاي زير توص ميگردد:

مولکرد تأث ر منفي يافت يده است (بدين معني ک با

 -0ک مديران و کارکنان جوي را فراهم سازند تا

افزايش فرار ي لي از نوره مولکرد ي لي کاست

نگرش مثبت و قوي کارکنان جديد ب سازمان در بدو

مييود .در ضون در مجووع باالترين م زان تأث ر

ورود ب يرکت ت ر نکند و کارکنان در ادام خدمت

مربوط ب مت ر رضايت ي لي ميبايد .با توج ب

هوچنان با ممق ب سازمان کارها را ب نحو احسن

نتايج ب دست آمده معادل رگرس وني ب يرح مدل زير

انجام دهند.

(رضايت شغلي* ( )359.1هوش سازماني*( +)351.0سالمت سازماني* ( +)3503.فشار شغلي*  =153.1+)-35.90عملکرد کارکنان

ميبايد:
-2پ رنهاد مييود س ستم ترف ع از درون مادالن

نتيجهگيري
از سال  0971م مدي ،کرورهاي مضو سازمان
جهاني بهدايت توج ب رتري ب مسئل موامل رواني
– اجتوامي در امر سممت و ريد آدمي دايت اند .در
آن تاريخ مجوع جهاني بهدايت ب مدير کل سازمان

بايد تا موجب دلبستگي ب رتر کارکنان گردد و موجب
تقويت رضايت ي لي ب وس ل جبران متقابل گردد.
-1پ رنهاد مييود مديران براي تحک م پايگاه
اجتوامي کارکنان در بعضي تصو مگ ريها آنان را

مأموريت داد ک ب منظور کند و کاو در نقش اين
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مرارکت داده و در مورد نقش و وظايف کارکنان هر
چ ب رتر يفافسازي صورت دهند.
-1پ رنهاد مييود جهت بهبود مولکرد سازمانها
جهتگ ريهاي س ستم پاداش خود را در سطح
گروهي و سازماني قرار دهند ن سطح فردي.
-6پ رنهاد مييود براي ترويق بهبود مولکرد
پاداشهاي ساالن را ب کارکناني دهند ک تا حدي ب

-01توج ب سممت ف زيکي و ذهني و استفاده
کارکنان کارآمد در مراغل مديريتي.
-01تنظ م نظام ارتقاي ي لي بر اساس اصول
يايستگي و ل اقت.
-06دادن اخت ارات کافي ب کارکنان و افزايش
احساس مسئول ت در آنان.تقويت وجدان کاري و
انضباط اجتوامي ک ماملي خود کنترلي ميبايد.

انجام رفتارهاي فرا نقش توايل دارند.
 -5در جهت تقويت هوش سازماني ،دانرگاه آزاد
اسممي واحد يهر قدس ،پ رنهاد مييود اين دانرگاه،

منابع و مآخذ

سند چرمانداز خود را ب صورت مدون و مکتوب در

 )0آلتواير ،ال زابت ام.راس ،رندال آر .)0117( .استرس

اخت ار کل کارکنان قرار دهند.

ي لي .ترجو  :غممرضا خواج

-7پ رنهاد مييود کارکنان براي يناسايي
فرصتها و تهديدها ،مح ط خارجي خود را ب دقت
مورد بررسي قرار دهند.

پور .تهران:

انترارات مديريت صنعتي.
 )2جواهر کمم ،فائق .)0112( .مديران و استرس.
مجل مناطق آزاد ،يواره .21

-1پ رنهاد مييود کارکنان راهبردهاي تع نيده را
ب طور مرتب با توج ب ت رات بازنگري قرار دهند.

 )1حسني ،زهره .)0117( .امتباريابي ياخصهاي
ارزيابي مولکرد مديران از ديدگاه مديران ابتدايي

-9در نهايت پ رنهاد مييود در سازمان اطممات

مدارس دولتي منطق  7تهران .پايان نام کاريناسي

دق ق و مناسبي براي پ ربرد اهداف سازمان جوعآوري

اريد دانرگاه آزاد اسممي واحد ملوم و تحق قات

يود .و تصو مگ ريهاي کل دي بر اساس چرمانداز و

تهران.

مأموريتهاي دانرگاه اتخاذ يود.

 )1رجب ب گي ،مجتبي .)0111( .سنجش رضايت

-01بازخورد مولکرد کارکنان ب خوديان .منظور
ارائ غ ررسوي مولکرد روزان کارمند ب خودش و
هوچن ن بازديد رسوي دورهاي است.

ي لي در بخش دولتي و موامل مؤثر بر آن.
فصلنام مدرس ملوم انساني .دوره  .01يواره 0
 )6سامتچي ،محوود .)0172( .نگرش کارکنان درباره

-00مرارکت کارکنان در تصو مگ ريها .اجراي

موامل مؤثر در رضايت ي لي و ترک خدمت.

برنام هاي آموزيي ،استفاده از ترويقهاي متناسب

تهران :دانرگاه ممم طباطبايي .گروه مديريت

ي ل و ن ز مدم تبع ض جنس ت در ارتقا و پ ررفت

دولتي.

ي لي در دانرگاه آزاد يهر قدس بامث باال رفتن
رضايت ي لي خواهد بود.

 )5سامتچي ،محوود .)0110( .سممت رواني ،گنج ن
نايناخت سازمان .تدب ر ،سال سوم ،يواره .22

-02استفاده از مکان زمهاي انگ زيي :امم از

 )7سامتچي ،محوود .)0112( .بهدايت رواني در

س استهاي انگ زيي بلند مدت و کوتاهمدت نظ ر

مح طهاي کارگري .زم ن  ،سال سوم ،يواره .22

ارتقاي ي لي ،چرخش ي لي ،پاداش مالي ،مرخصي

 )1سامتچي ،محوود .)0111( .روانرناسي کاربردي

ترويقي ،ترويق کتبي و...
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