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  متوسطه مدارس معلمان یوربهره و یسازمان تعهد با یکار یزندگ تیفیک نیب یرابطه

 1یدامغان یطوس بهینس

 *2 یکالنترییرضا هیمرض

 چکیده 

وری معلمان مقطع متوسطه شهرستان هدف این پژوهش تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی وبهره

جامعه .  بوده و این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود 1395گرمسار در سال 

حجم نمونه، بر اساس . نفر بودند 185گرمسار که مجموعاً آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان 

در این . ای بر حسب جنسیت انتخاب شدندنفر، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه 125جدول کرجسی و مورگان به تعداد 

و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ( 1997سال )یر و آلن ها از پرسشنامه تعهد سازمانی میتحقیق برای گردآوری داده

برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل . استفاده شده است( 1980)وری آجیو و پرسشنامه بهره( 1973)والتون 

فراوانی و درصد فراوانی و نمودار و میانگین و آمار استنباطی از آزمون ضریب پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شده 

وری معلمان باالتر از متوسط است و ان داد که وضعیت کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی و بهرهنتایج نش. است

همچنین بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی معلمان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و بین کیفیت زندگی کاری و 

کاری و میزان تحصیالت، سابقه کاری رابطه وجود  وری معلمان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و بین کیفیت زندگیبهره

وری و میزان تحصیالت، سابقه بین تعهد سازمانی و میزان تحصیالت و سابقه کار معلمان رابطه وجود دارد و بین بهره. دارد

 . کار معلمان هم رابطه وجود دارد

 

 

 زندگی کاری ؛ تعهد سازمانی ؛ بهره وری:کلید واژه ها
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 مقدمه 

میزان نسبی انطباق  2طبق تعریف لوتانز 1تعهد سازمانی: های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته استسازمانی از دیدگاهتعهد 

تواند حداقل بوسیله سه عامل اعتقاد و پذیرش اهداف و شخص با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان است که می

تعهد (. 2000،  3گری)یل به باقی ماندن در سازمان مشخص شود های سازمان، تالش جهت موفقیت سازمان و تماارزش

ها، عملكرد، و وفاداری وی نسبت نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است که در قضاوت

ذار بر مطالعات هوانگ نشان داده شده است که یكی از عوامل تاثیرگ(. 1384محمودشیخ، . ) به سازمان تاثیرگذار است

کاربرد برنامه های کیفیت زندگی کاری منجر به افزایش رضایت شغلی، باال : است 4تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری

اما کاسیو (. 2008، 5هوانگ. ) گرددوری و کارایی میرفتن تعهد سازمانی، کاهش غیبت و ترك خدمت و افزایش بهره

ن و ادراك کارکنان از مطلوبیت فیزیكی و روانی محیط و شرایط کار کیفیت زندگی کاری را مجموع شرایط عینی سازما

  )1998، 6کاسیو)دانند می

داللت بر آن دارد که بهبود شرایط محیطی کار تاثیر مثبتی بر کارکنان داشته باشد و آنان را متعهد  7های تحقیق اسپنسیافته

کنند که هم اظهار می 8می، الو و جانسون(. 1386میرغفوری، )سازد که تالش بیشتری در انجام وظایف سازمانی نمایند می

دهند احتماال در استخدام و حفظ افراد هایی که کیفیت زندگی کاری بهتری و محیط کاری حمایتی ارائه میشرکت

مند های با کیفیت زندگی کاری باالتر از رشد و سوددهی استثنایی بهرهارزشمند قدرت بیشتری خواهند داشت، و شرکت

شود که در هر سطحی از سازمان رخ کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطالق می(. 2010، 9داود نرماال)خواهند شد 

باشد دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از طریق باال بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امكان ترقی افراد میمی

 (. 1984فلیپو، )

کارکنانی که دارای تعهد و . تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشدایبندی نیز به نوبه خود میتعهد سازمانی، تعهد و پ

در صورت باال . کنندمانند و بیشتر کار میپایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می

دان این عامل، نارضایتی شغلی، پایین آمدن وجدان کاری، رود و در صورت فقبودن تعهد سازمانی، کارایی افراد باال می

تعهد . های مكرر در سازمان و در نهایت اختالل در کیفیت زندگی کاری فرد را به دنبال خواهد داشتکند کاری و غیبت

 (. 2006سراجی، )کند گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میسازمانی به نگرش یا جهت

اگر تعهد و . باشدها ، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان و به سازمان متبوع خود میئل و مشكالت برخی سازماناز مسا

وفاداری سازمانی وجو نداشته باشد، کارکنان پس از اندوختن تجربه و کسب مهارت و به مجرد یافتن شغل دیگری که 

ها به افراد متعهد نیاز دارند، افرادی که در بسیاری بنابراین سازمان. مزایای بیشتری داشته باشد، سازمان را ترك خواهند کرد

                                                      
1. Organization commiment 

2. Luthans 

3. Gary 

4. quality of work life 

5. Huang Tang-Chun 

6. Cassio 

7. Spence 

8. May, Lau & Johnson 

9. Daud Normala 
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هایی چون غیبت، تاخیر، سوء عدم احساس تعهد به سازمان، پیامد. نماینداز موارد به نفع سازمان و حتی فراتر از آن تالش 

دهد که تعهد وهش خود نشان میبعالوه پالمور در پژ. دنبال خواهد داشتوری را بهعملكرد و در یك کالم کاهش بهره

 (. 1989، 1پالمور)باشد سازمانی در پیشگویی طول عمر و سالمت روانی کارکنان مؤثر می

وری کارکنان داشته باشد، ضرورت بنابراین با توجه به جایگاه تعهد سازمانی می تواند در کیفیت زندگی کاری و بهره

وری کارکنان مقطع رابطه بین تعهد سازمانی کیفیت زندگی کاری و بهرهکند که در این پژوهش به بررسی ایجاب می

های پژوهش، مسئوالن را از وضعیت تعهد سازمانی و میزان کیفیت متوسطه بپردازد، تا در کوتاه مدت با توجه به یافته

های ران براساس یافتهوری کارکنان آگاه سازد و در بلندمدت سیاست گزاران، برنامه ریزان و مدیزندگی کاری و بهره

وری انجام دهند تا پژوهش ، اقدامات علمی و عملی الزم را در جهت ارتقای تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری و بهره

 :بنابراین پژوهشگر در این تحقیق بدنبال پاسخ به پرسش های زیر است. ها شونداز این طریق باعث بهبود عملكرد سازمان

وری معلمان رابطه وجود دارد؟ وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان کاری با تعهد سازمانی و بهره آیا بین کیفیت زندگی

آیا بین کیفیت زندگی  وری معلمان چگونه است؟وضعیت بهره وضعیت تعهد سازمانی معلمان چگونه است؟ چگونه است؟

 وری معلمان رابطه وجود دارد؟و بهره آیا بین کیفیت زندگی کاری کاری و تعهد سازمانی معلمان رابطه وجود دارد؟

 مبانی نظری

 کیفیت زندگی کاری

ای از مفاهیم این واژه دامنه(. 1999، 2مای)مطرح شده است  1972مفهوم کیفیت زندگی کاری برای اولین بار در سال 

در  4سازمان جهانی کارهمانطور که (. 2006، 3مارتل و جیلس)گیرد نظری را با هدف تعدیل مشكالت سازمانی در بر می

. گزارش کار جهانی خود آورده است، تعریف واحد معمولی که به طور عمومی مورد قبول همگان باشد وجود ندارد

. کیفیت یك موضوع ادراکی است و نقطه نظرات بسیار متفاوتی در مورد ابعاد مهم کیفیت زندگی کاری ابراز شده است

. کنندر و کار دارد و دیگر نظریات بر شرایط کاری و حقوق و دستمزد تأکید میبرخی از این نظریات با محتوای شغل س

ای از کیفیت زندگی کاری وجود ندارد، روانشناسان صنعتی و محققان مدیریت توافق دارند که هر چند هیچ تعریف رسمی

ری به هر چیزی که باعث بهبود و بطور عام کیفیت زندگی کا. بطور کلی ساختار این متغیر با رفاه کارمندان مرتبط است

 (. 2001، 5دسلر)گردد شود اطالق میشرایط کلی سازمان می

 تعهد سازمانی

در واقع (. 1981اسكول، )تعریف هر کس از تعهد سازمانی وابسته به رویكرد او به تعهد سازمانی است  6از نظر اسكول

گیرند مانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازرایج

 گیرد، در سازمان براساس این شیوه فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می(.  2002، 7یوان و تی)

                                                      
1. Palmore 

2. May 

3. Martel &Gilles 

4. ILO 

5. Dessler 

6 . Scholl 

7. Yoon & Thye 
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تعهد سازمانی را به معنای حمایت و  1چاتمن و اوریلی. بردآمیزد و از عضویت در آن لذت میمشارکت دارد و با آن درمی

ای برای وسیله)های ابزاری آن های یك سازمان به خاطر خود سازمان و دور از ارزشپیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش

های تعهد سازمانی عبارت از نگرش: کندچنین تعریف می استرون تعهد را این. کنندتعریف می( دستیابی به اهداف دیگر

در تعهد سازمانی شخص نسبت به . است که در آن مشغول به کارند( نه شغل)منفی افراد نسبت به کل سازمان مثبت یا 

 (. 1377استرون، )دهد سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می

ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مكتب مرکانتیلیسم نوشته، برای اولین بار در وریرسد اصطالح بهرهبه نظر می:وریبهره

. مطرح شده است 3به نام متالیكا  2مطرح شده باشد، و در آثار قدما، اولین بار این واژه در کتابی ازآگری کوال( سوداگری)

کننده نظریه ارزش  اراته) 5و کارل مارکس( گر روابط بین انسان و تقسیم کارتحلیل) 4توان از آدام اسمیتاز قدما می

اما در اینكه . اندوری در جهان معاصر نقش به سزائی داشتهنام برد که هر دو در ارائه مفهوم مناسب از بهره( نیروی کار

توان استنباط های مختلفی وجود دارد، اما از مجموع آنها میابتداد این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است دیدگاه

میالدی ظاهر  1766در سال  6ای توسط فردی بنام کوئیزنیوری در مقالهبطور رسمی نخستین بار لغت بهرهنمود که شاید 

های خود بكار برده وری را بطور جدی در نوشتهواژه بهره 7، فردی بنام لیتر1883شده است و بیش از یك قرن بعد در سال 

-با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سال. به آن داده است معنی نیرو و میل به تولید« عالقه به تولید»و در مقاله 

گفتند، مطالعاتی وری میبه منظور افزایش کارایی کارگران که در آن زمان به آن بهره 8، فردریك وینسلو تیلور1900های 

رفته برای تولید این بازده تعریف وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار در همان سال فردی بنام ارلی بهره. را انجام داد

 . نموده است

انجام داد که نتایج "های کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی بررسی تأثیر شاخص"پژوهشی تحت عنوان( 1388)ساری 

و همچنین بین هر یك از . بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد: نشان داد

 . های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار استشاخص

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در بین اعضای هیأت "پژوهشی تحت عنوان( 1389)فخرپور و یاوری 

نمرات کیفیت : شان دادانجام داد که نتایج ن"های دولتی های آموزشی تربیت بدنی دانشگاهها و گروهعلمی دانشكده

همبستگی معنی داری بین کیفیت زندگی . زندگی کاری و تعهد سازمانی برای هر دو گروه در سطح متوسط قرار داشت

های آموزشی تربیت بدنی باالتر از همبستگی این دو متغیر در گروه. کاری و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن دیده شد

 . بدنی بوداعضای هیأت علمی تربیت 

                                                      
1. Chatman & O’Reilly 

2.Agricola 

3.Metalica 

4.Adam Smith 

5 .Karl Marx 

6.Quesnay 

7.Litter 

8.Taylor 
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با جامعه  "وری در مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی استان گیالنبررسی بهره"در تحقیقی با عنوان ( 1393)خانجانی، 

وری در مدیر دوره متوسطه با بررسی عوامل مختلف در بهره 538دبیر و  5626آموز و دانش 79603آماری که شامل 

ی در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی تفاوت معناداری وجود دارد و مدارس ورمدارس به این نتیجه رسید که بین بهره

 . وری باالتری برخوردارندغیردولتی از بهره

های آموزشی و پرورشی مدارس فعالیت( بهره وری)مقایسه اثربخشی و کارایی "در تحقیقی با عنوان ( 1393)پور عابدین

نفر از مدیران مدارس دولتی و غیردولتی به بررسی عوامل مختلف  94جامعه آماری با  "ابتدایی دولتی با غیردولتی شهر بابل

اثربخشی به این نتیجه رسید که بین مدارس دولتی با غیردولتی از لحاظ بكارگیری معلمان با تجربه و تراکم کالس تفاوت 

تجهیزات آموزشی و مشارکت خواهی های فوق برنامه و بكارگیری معنی داری وجود ندارد ولی از لحاظ برگزاری کالس

 . تری برخوردارندوالدین مدارس غیردولتی از عملكرد بهتر و مطلوب

. انجام داده است "وری نیروی انسانی در آموزش و پرورشبررسی جامعه شناختی بهره"تحقیقی تحت عنوان ( 1394)زکی

اگرچه . گانه شهر اصفهان گردآوری شده استاحی پنجهای دولتی دخترانه و پسرانه نودبیرستان ها از بین معلمانداده

بین معلمان مرد و زن، به نفع معلمان زن مشاهده شده، ولیكن تفاوت معناداری در بین  وریتفاوت معناداری در میزان بهره

 . است گانه آموزشی شهر اصفهان مشاهده نشدهمختلف تحصیالت معلمان و همچنین بین نواحی پنج سطوح

به این «وری در بخش خدمات در ایسلندبررسی فاکتورهای مؤثر بر بهره»، در پژوهشی با عنوان (2005) 1و اُکاموسکلیك 

های نیروی های فردی، آموزش کارکنان، انگیزش کارکنان، مهارتنتیجه رسیدند که، عواملی چون صالحیت و ویژگی

های ترفیع، سبك مدیریت و های پرداخت، فرصتتراتژیهای چند مهارتی کارکنان، اقدامات انضباطی، اسکار، آموزش

 (. 1390خیرخواه، )باشند وری کارکنان میسازمانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بهرهفرهنگ 

، منطقه 2کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان برق صنعتی در پاتوم تانی "پژوهشی با عنوان ( 2008)فوئمفیان 

کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی این کارکنان در سطح . 1: در تایلندانجام داد که نتایج نشان داد "3ورنصنعتی ناواناک

تفاوت در سن، جنس و وضعیت اقتصادی باعث تفاوت در تعهد سازمانی افراد نشده بود، اما تفاوت . 2. متوسط قرار داشت

رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی . 3. انی شده بوددر سابقه کاری و زمینه تحصیالت سبب تفاوت در تعهد سازم

 .  در سطح معنی داری مثبت بود

که به عنوان ظرفیت . اندانجام داده "وری تكنیكی مدارس در شیلیبهره "تحقیقی تحت عنوان( 2011)  4میزاال و همكاران

کنند، درون دادهایی که آنها از آن استفاده میبا داشتن کمیت ( موفقیت تحصیلی)مدارس در تولید ماکزیمم برون داد 

و نتایج . ها در طول تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهای هرکدام از این تكنیكفواید و محدودیت. تعریف شده است

 . مناسب ارزیابی شد

                                                      
1. Click & Ocamoth 

2. Patum Thani 

3. Navanakorn Industrial Estate 
4. Myzala & al 
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حاکی از آن بود  "تأثیرات بهره وری مدارس دولتی و غیردولتی بر دروس فراگیران ابتدایی "تحت عنوان( 3201) 1بونسكی

که مدارس دولتی نسبت به مدارس غیردولتی برونداد کمتری دارند همچنین دانش آموزان مدارس غیردولتی یادگیری 

بهتری در کالس نسبت به دانش آموزان دولتی دارند اما مطالعه کیفیت تحصیالت در مدارس خصوصی و دولتی نشان 

 . یاضی مدارس دولتی بهتر از مدارس غیردولتی می باشددهنده آن است که نمرات دانش آموزان در درس ر

 پژوهشروش

قرار دارد و از لحاظ روش ( زیرا در استانداری مازندران کاربرد دارد)پژوهش حاضر از نظر  هدف کاربردی       

پژوهشگر و همبستگی است چون ( کندچون آنچه هست را بررسی می)ها در دسته تحقیقات توصیفی است گردآوری داده

 .وری کارکنان استانداری مازندران می باشدبه دنبال بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی با بهره

که این آمار را . باشدمی نفر 978که به تعداد  1396جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان استانداری مازندران در سال     

، فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری را به تفكیك جنسیت، نشان 1جدول . ه استاز مرکز آمار اداره استانداری تهیه شد

 :دهدمی

 فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری به تفکیک جنسیت: 1جدول

 درصد  فراوانی جنسیت ردیف

 9.78 171 زن  1

 90.22 807 مرد 2

 100 978 مجموع

ای بر حسب جنسیت به نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه 276حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان      

 . خالصه گردیده است 2که در جدول   عنوان نمونه انتخاب شدند

 فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری: 2جدول
 درصد  حجم نمونه حجم جامعه جنسیت ردیف

 9.78 97 171 زن  1

 90.22 197 807 مرد 2

 100 276 978 مجموع

 :استفاده شدآوری اطالعات مورد نیاز از دو روش زیر این پژوهش برای جمع در 

آوری اطالعات مورد نیاز جهت تدوین طرح تحقیق و ادبیات پژوهش با در این روش، به منظور جمع: ایروش کتابخانه( 1

های لعه کتب، نشریات، پایگاهاستفاده از مطالعات منابع موجود در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، اطالعات از طریق مطا

برداری و ترجمه متون خارجی اقدام آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به تهیه، فیشاطالع رسانی و منابع اینترنتی جمع

 .  گردید

                                                      
1.Bvnsky 
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، هوش (2003)های هوش فرهنگی ارلی وانگ های پژوهش شامل پرسشنامهدر این روش پرسشنامه: روش میدانی( 2

به تعداد مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری به ( 1980)و بهره وری هرسی و گلداسمیت ( 2002)لبرخت سازمانی کارل آ

-ها در بین افراد منتخب جامعه آماری، مجموع دادهپس از اجرای پرسشنامه. آوری گردیدتفكیك جنسیت، توزیع و جمع

 .مورد تحلیل قرار گرفت SPSS 22افزار آماری آوری شده به کامپیوتر وارد و از طریق نرمهای خام جمع

، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت گیری هوش فرهنگیجهت اندازه( 2003)هوش فرهنگی ارلی وانگ پرسشنامه ( 1

-گیری بهرهجهت اندازه( 1980)وری هرسی و گلداسمیت بهره گیری هوش سازمانی و از پرسشنامهجهت اندازه( 2002)

 . استفاده خواهد شدوری در این پژوهش 

به توجه به این که پرسشنامه ها استاندارد هستند و بارها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی استفاده شد مورد تأیید می باشد 

ها استاندارد هستند با توجه به این که پرسشنامه .ها توسط استاد راهنما هم مورد تأیید قرار گرفتو روایی این پرسشنامه

 30ها تعداد آنها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است و به منظور اطمینان از پایا بودن پرسشنامهاعتبار 

ها، به روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب پرسشنامه در اختیار کارکنان قرار گرفت که پس از تكمیل پرسشنامه

درصد  95/0برابر وری بهره و 92/0هوش سازمانی برابر ، 89/0 رابربهوش فرهنگی های آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه

 . ها از پایایی نسبتاً باالیی برخوردار هستندمحاسبه شد که نشان داد پرسشنامه

 ضریب پایایی متغیرهای پژوهش: 3جدول 

 ضریب پایایی متغیر

 89/0 هوش فرهنگی

 82/0 فراشناختی

 81/0 شناختی

 79/0 انگیزشی

 86/0 رفتاری

 92/0 هوش سازمانی

 89/0 چشم انداز راهبردی

 90/0 سرنوشت مشترك 

 88/0 میل به تغییر

 92/0 روحیه

 91/0 توافق و اتحاد

 89/0 کاربرد دانش 

 90/0 فشار عملكرد

 95/0 وریبهره
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 SPSSافزاری طریق برنامه نرمهای آمار توصیفی و آمار استنباطی از ها از روشدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

 :استفاده خواهد شد  22

چنین             متغیرهای های جمعیت شناختی آزمودنی ها و همدر این روش، برای توصیف ویژگی: آمار توصیفی( الف    

اده خواهد چون فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی و انحراف استاندارد استفهای آمار توصیفی همپژوهش از شاخص

 .شد

 tههای کولمهوگروف،   در این روش جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعهه آمهاری از آزمهون   : آمار استنباطی( ب

 ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده خواهد شدتك نمونه

 هایافته

های مورد بنابراین، جنسیت اکثریت آزمودنی. باشندمیدرصد دیگر آنها زن  29ها مرد و درصد آزمودنی 71در این مطالعه 

های مورد مطالعه در فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی. باشدمی( درصد 71نفر معادل  197)مطالعه در این پژوهش مرد 

 13سال و  50تا  40درصد بین  23سال،  40تا  30درصد بین  44سال،  30تا 20درصد بین  20دهند که این پژوهش نشان می

نفر  120)سال  40تا  30های مورد مطالعه در این پژوهش بنابراین، سن اکثریت آزمودنی. و باالتر از آن سن دارند 50درصد 

 9.4درصد دیپلم،  14.5های مورد مطالعه در این پژوهش متشكل از سطح تحصیالت آزمودنی. است( درصد 44معادل 

بنابراین، سطح . درصد دکتری دارند 0.4درصد کارشناسی ارشد و  36.2درصد کارشناسی،  39.5درصد کاردانی، 

درصد  27. باشدمی( درصد 39.5نفر معادل  109)های مورد مطالعه در این پژوهش کارشناسی تحصیالت اکثریت آزمودنی

 24سال و  30تا  20درصد  24سال،  20تا  10درصد  25سال،  10تا  1های مورد مطالعه در این پژوهش بین از آزمودنی

 76)سال  10تا  1های مورد مطالعه در این پژوهش بنابراین، سابقه کار اکثریت آزمودنی. سال سابقه دارند 40تا  30درصد 

درصد  24درصد پیمانی و  26درصد از آزمودنی ها دارای نوع استخدام رسمی،  50.     باشدمی( درصد 27نفر معادل 

 50نفر معادل  138)های مورد مطالعه در این پژوهش رسمی ، نوع استخدام اکثریت آزمودنیبنابراین. باشندقراردادی می

 . باشدمی( درصد

 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

 آزمون کولموگروف

 .، وجود توزیع های نرمال تست گردیده است(ks)اسمیرنوف-با استفاده از آزمون کولموگوروف

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش -آزمون کولموگروف:  4جدول 

  

 

 

 

 

چون در هوش  ،  4در جدول    

 سطح معنی داری آماره کولموگروف متغیر

 0.22 0.059 هوش فرهنگی

 0.09 0.051 هوش سازمانی

 0.23 0.058 بهره وری
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باشد پس می  .α < 0.09=Sig=0.05چنین در هوش سازمانی باشد و هممی .α < 0.22=Sig=0.05وری فرهنگی و بهره

H0  (نرمال بودن متغیرهای پژوهش )شودرد نمی. 

 وری کارکنان رابطه وجود دارد؟بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی با بهره اول: آیاسوال 

 وری کارکنانبررسی همبستگی رابطه بین هوش فرهنگی با بهره: 7جدول 

 

 متغیرها

 بهره وری کارکنان

n r Sig. 

 هوش فرهنگی 

 هوش سازمانی

276 

276 

0.980 

0.480 

0.000 

0.000 

 

را رد و ( H0)، داده ها فرضیه صفر (α=0.05)درصد  95، نشان داد در سطح اطمینان  7نتایج بررسی داده ها در جدول  

ادعا نمود بین  بنابراین، می توان. می باشد( .α > 0.000=Sig=0.05)تایید می نمایند، چرا که را ( H1)فرضیه پژوهش 

 .وری کارکنان رابطه وجود داردهوش فرهنگی و هوش سازمانی با بهره

 وری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟های هوش فرهنگی و بهرهآیا بین مؤلفه :سوال پنجم

 وری کارکنانبررسی همبستگی رابطه بین مولفه های هوش فرهنگی با بهره: 12جدول 

 

 متغیرها

 کارکنانبهره وری 

n r Sig. 

 

 فراشناختی

276 0.124 0.039 

 0.028 0.132 276 شناختی

 0.020 0.140 276 انگیزشی

 0.27 0.133 276 رفتاری

 

را رد و ( H0)ها فرضیه صفر ، داده(α=0.05)درصد  95، نشان داد در سطح اطمینان 12نتایج بررسی داده ها در جدول    

 < α=0.05)، در شناختی  (.α > 0.039=Sig=0.05)نمایند، چرا که در فراشناختی میتایید را ( H1)فرضیه پژوهش 

0.028=Sig.) در انگیزشی ،(0.05=α > 0.020=Sig. ) و در رفتاری(0.05=α > 0.027=Sig. )بنابراین، می توان . باشدمی

 .داردوری کارکنان رابطه معنی داری وجود ادعا نمود بین مولفه هوش فرهنگی با بهره

 وری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟های هوش سازمانی و بهرهآیا بین مؤلفه :سوال ششم

 وری کارکنانبررسی همبستگی رابطه بین مولفه های هوش سازمانی با بهره: 13جدول 
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 متغیرها

 بهره وری کارکنان

n r Sig. 

چشم انداز 

 راهبردی

276 0.110 0.068 

 0.035 0.127 276 سرنوشت مشترک

 0.029 0.131 276 میل به تغییر

 0.045 0.121 276 روحیه

 0.031 0.130 276 توافق و اتحاد

 0.001 0.194 276 کاربرد دانش

 0.048 0.119 276 فشار عملکرد

    

را رد و ( H1)ها فرضیه پژوهش ، داده(α=0.05)درصد  95، نشان داد در سطح اطمینان 13نتایج بررسی داده ها در جدول

توان بنابراین می. باشدمی( .α < 0.068=Sig=0.05) در چشم انداز راهبردینمایند، چرا که تایید میرا ( H0)فرضیه صفر 

بررسی داده ها در چنین نتایج هم. وری کارکنان رابطه نداردانداز راهبردی هوش سازمانی با بهرهادعا نمود بین مولفه چشم

را ( H1)را رد و فرضیه پژوهش ( H0)ها فرضیه صفر ، داده(α=0.05)درصد  95، نشان داد در سطح اطمینان 12–4جدول 

 < α=0.05)، در میل به تغییر (.α > 0.035=Sig=0.05)های سرنوشت مشترك نمایند، چرا که در مولفهتایید می

0.029=Sig.) در روحیه ،(0.05=α > 0.045=Sig.) در توافق و اتحاد ،(0.05=α > 0.031=Sig.) کاربرد دانش ،

(0.05=α > 0.001=Sig. ) و در فشار عملكرد(0.05=α > 0.048=Sig. )توان ادعا نمود بین مؤلفهباشد بنابراین، میمی-

 .وری کارکنان رابطه معنی داری وجود داردهای هوش سازمانی و بهره

 وری کارکنان چقدر است؟بینی  بهرههای هوش فرهنگی در پیشسهم هر یك از مؤلفه: سوال هفتم

 نتایج مدل: 14جدول 

تعدیل  R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

 شده

 خطای معیار تخمین

1 0.327 0.107 0.094 36.433 

 

، یعنی ضریب همبستگی، همبستگی خطی بین R. نمایدشدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش می14جدول     

می باشد و مقدار  0.3280که مقدار آن برابر . باشدمی( وریبهره)مقادیر مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته 

، یعنی ضریب تعیین، مقدار مربع ضریب همبستگی است که برابر R'square. دهدباالی آن یك رابطه قوی را نشان می

 .کندها به ترتیب ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین را ارائه میسایر ستون. می باشد 0.107
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 ANOVAنتایج آزمون  :15جدول     

سطح  Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 معناداری

 0.000 8.162 10834.038 4 43336.151 رگرسیون

 - - 1327.408 272 361054.924 خطاها

 - - - 276 404391.076 جمع

  

با . باشدباشد که به منظور بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته میتحلیل واریانس رگرسیون می 15جدول 

بنابراین متغیرهای . باشدمی 0.05بوده و کمتر از  0.000باشد یعنی برابر کوچك می Fداری آماره توجه به اینكه سطح معنی

 . کنندبه خوبی تغییر در متغیر وابسته را تبیین میمستقل 

 (هوش فرهنگی: متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون: 16جدول 

 :توان معادالت رگرسیونی خط رگرسیون را چنین نوشتبا توجه به نتایج حاصل، می:  تحلیل آزمون

ZÝ=B+ B1 X1+ B2X2 +………+BkXk 

 X4 0.402 +X3 0.378 - X2 0.239+X1 0.160  +47.637  =Y 

 :و معادله استاندارد آن برابر است با

X4 0.363 +X3 0.391 - X2 0.200+X1 0.108  =Y          

 α < 0.005=0.05)، شناختی  ( .α < 0.047 =Sig=0.05)های فراشناختی با توجه به مقدار سطح معناداری برای مولفه     

=Sig. )  انگیزشی ،(0.05=α < 0.001 =Sig.  )  و رفتاری(0.05=α < 0.002 =Sig. )0.05داری است، در سطح معنی 

. یابدباشد و با تغییر در متغیر مستقل، مقادیر متغیر وابسته تغییر میاز درجه اطمینان رابطه خطی معنی داری برقرار می %95و 

که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییر به اندازه یك انحراف ( مقدار استاندارد شده ضرایب)ضریب بتا

. باشدمی 0.363و  -0.391، 0.200، 0.10به ترتیب برابر  فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاریمعیار در متغیرهای مستقل 

 .که متغیر انگیزشی بیشترین سهم و فراشناختی کمترین سهم را دارد

      وری کارکنان چقدر است؟بینی بهرههای هوش سازمانی در پیشسهم هر یك از مؤلفه: تمسوال هش

سطح  t مقدار    ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد  

 𝜷ضریب  خطای استاندارد bضریب  معناداری

 - - - 3.390 47.637 عرض از مبدا

 0.047 2.072 0.108 0.093 0.160 فراشناختی

 0.005 2.855 0.200 0.084 0.239 شناختی

 0.001 -3.392 -0.391 0111 -0.378 انگیزشی

 0.002 3.072 0.363 0.131 0.402 رفتاری
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 نتایج مدل: 17جدول 

تعدیل  R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

 شده

 خطای معیار تخمین

1 0.383 0.146 0.127 35.756 

 

، یعنی ضریب همبستگی، همبستگی خطی بین مقادیر R. نمایدشدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش می 17جدول 

باشد و مقدار باالی می 0.3280که مقدار آن برابر . باشدمی( بهره وری)مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته 

 0.107، یعنی ضریب تعیین، مقدار مربع ضریب همبستگی است که برابر R'square. دهدآن یك رابطه قوی را نشان می

 .کندها به ترتیب ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین را ارائه میسایر ستون. باشدمی

 ANOVAنتایج آزمون  :18جدول     

میانگین  درجه آزادی مجموع مربعات 

 مربعات

سطح  Fمقدار

 معناداری

 0.000 7.716 9864.595 6 59187.569 رگرسیون

 - - 1278.532 270 345203.506 خطاها

 - - - 276 404391.076 جمع

 

با . باشدباشد که به منظور بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته میتحلیل واریانس رگرسیون می 18جدول

بنابراین متغیرهای . باشدمی 0.05بوده و کمتر از  0.000باشد یعنی برابر کوچك می Fداری آماره توجه به اینكه سطح معنی

 . کنندخوبی تغییر در متغیر وابسته را تبیین میمستقل به 

 (هوش سازمانی: متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون: 19جدول 

سطح  t مقدار    ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد  

 𝜷ضریب  خطای استاندارد bضریب  معناداری

 - - - 3.394 56.177 عرض از مبدا

 0.008 2.652 0.215 0.120 0.265 چشم انداز راهبردی

 0.038 2.886 0.128 0.172 0.152 سرنوشت مشترک

 0.018 -2.387 -0.216 0.074 -0.176 میل به تغییر

 0.000 -4.038 -0.334 0.083 -0.334 روحیه

 0.044 -2.026 -0.295 0.159 -0.321 توافق و اتحاد

 0.046 2.508 0.053 0.094 0.148 کاربرد دانش

 0.000 4.726 0.414 0.090 0.423 فشار عملکرد
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 :توان معادالت رگرسیونی خط رگرسیون را چنین نوشتبا توجه به نتایج حاصل، می:  تحلیل آزمون

ZÝ=B+ B1 X1+ B2X2 +………+BkXk 

X4 0.334- X3 0.176 - X2 0.152+X1 0.265  +56.177  =Y 

X7 0.423+X6 0.148 +  X5 0.321 - 

 :برابر است باو معادله استاندارد آن 

  X7 0.414+X6 0.053 +  X5 0.295 - X4 0.334- X3 0.216 - X2 0.128+X1 0.215   =Y 

، سرنوشت مشترك ( .α < 0.008 =Sig=0.05)انداز راهبردی های چشمبا توجه به مقدار سطح معناداری برای مولفه   

(0.05=α < 0.038 =Sig. ) میل به تغییر ،(0.05=α < 0.018 =Sig. ) روحیه ،(0.05=α < 0.000 =Sig. ) توافق و ،

 .α < 0.000 =Sig=0.05)و فشار عملكرد  ( .α < 0.046 =Sig=0.05)، کاربرد دانش ( .α < 0.044 =Sig=0.05)اتحاد 

مستقل، باشد و با تغییر در متغیر از درجه اطمینان رابطه خطی معنی داری برقرار می %95و  0.05داری است، در سطح معنی( 

که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ( مقدار استاندارد شده ضرایب)ضریب بتا . یابدمقادیر متغیر وابسته تغییر می

انداز راهبردی، سرنوشت مشترك، میل به تغییر، روحیه، ازای تغییر به اندازه یك انحراف معیار در متغیرهای مستقل چشم

 4.726و  2.508، -2.026، -4.038و  -2.387، 2.886، 2.652انش و فشار عملكرد  به ترتیب برابر توافق و اتحاد، کاربرد د

 .که کاربرد دانش بیشترین سهم و سرنوشت مشترك کمترین سهم را دارد. باشدمی

.    انجام شدوری کارکنان استانداری مازندران، پژوهش حاضر با هدف رابطه بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی با بهره 

جامعه آماری شامل کارکنان استانداری . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است

در این پژوهش جهت انتخاب حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و . بودندنفر  978به تعداد  1396سال  استان مازندران در

ای بر حسب جنسیت به عنوان نمونه انتخاب گیری تصادفی طبقهنفر به روش نمونه 276بر این اساس . مورگان مراجعه شد

، (2003)فرهنگی ارلی وانگ  های استاندارد هوشها،              پرسشنامهگیری دادهدر این پژوهش، ابزار اندازه. شدند

روایی پرسشنامه توسط پژوهش های پیشین  بودند، (1980)وری هرسی و گلداسمیت و بهره (2002) هوش سازمانی آلبرت

 95/0وری بهره و 92/0هوش سازمانی ، 89/0هوش فرهنگی های پرسشنامه تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی

محاسبه )ها آمار توصیفی روش تجزیه و تحلیل داده .ها بودمحاسبه شد که نشان دهنده از پایایی نسبتاً باالی پرسشنامه

، ضریب  tکولموگروف اسمیرنوف و آزمون آزمون های )و آمار استنباطی ( وانی، درصد ها و انحراف استانداردفرا

 . بود  SPSS 22 از طریق برنامه نرم افزاری( همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره

که . کارکنان رابطه وجود داردوری نشان داد که بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی با بهره( سوال اول)فرضیه اصلی  نتایج

خطیب زنجانی و عباسیان  ،(1395)سی و خستویی ، بنی(1395)های نعمتیان و همكاران پژوهشاین نتیجه با نتایج 

، خدادادی و (1390)نسب و قادری حسینی، (1391)محمدی و کشكر  ،(1392)، قادری و همكاران (1393)خورزوقی 

 آزمون فرضیه از آمده دست به نتایج تحلیل و تجزیه. همسو است( 2016)شكوری  و( 1388)، اصغری (1389)همكاران 

 هوش هایمولفه .دارد قرار مطلوبی در سطح سازمان استانداری در سازمانی هوش هایکه مولفه است آن از حاکی اصلی

سطح  این که است قبولی قابل سطح در مؤلفه هفت در هر آلبرشت الگوی به توجه با در سازمان استانداری سازمانی
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 و های استراتژیكبرنامه ترسیم و تنظیم با و پتانسیل این استفاده از با توانندمی و مدیران بوده استانداری قوت نقطه

 . کنند رهنمون خود مطلوب هایآرمان و تحقق اهداف مسیر در را استانداری عملیاتی،

 وری کارکنان رابطه وجود دارد که این نتیجه با نتایجفرهنگی با بهرهنتایج سوال پنجم نشان داد که بین مولفه هوش 

سوال ششم نشان داد که بین  نتایج. همسو است( 1390)نسب و قادری و حسینی( 1392)های قادری و همكاران پژوهش

-هوش سازمانی و بهره هایچنین بین مؤلفههم. وری کارکنان رابطه نداردانداز راهبردی هوش سازمانی با بهرهمولفه چشم

، خطیب زنجانی و عباسیان (1395)سی و خستویی های بنیپژوهش که این نتیجه با نتایج. وری کارکنان رابطه وجود دارد

همسو ( 2016)شكوری  ،(1388)، اصغری (1389)، خدادادی و همكاران (1391)، محمدی و کشكر (1393)خورزوقی 

 به مراتب دارد بستگی آنان روحیات و کارکنان بین به ارتباط نحوی به که مباحثی که دهدمی نشان هابررسی. است

 استراتژیك انداز مقابل چشم در تغییر به میل و مشترك سرنوشت احساس. است سازمان و کارکنان بین مباحث از بیشتر

 درك آنان و است جریان در میان کارکنان در اطالعات تبادل که گرفت نتیجه توانکلی می طور به ولی .دارد قرار

نظر  کارکنان شغلی ارتقای و تحصیل به مدیران سوی دیگر از .دارند خود انتظارات و هامسئولیت و هانقش از واضحی

 .کنند را متوقف نادرست هایفعالیت دارند تمایل و داشته مثبت

متغیر  .وری کارکنان متفاوت استبینی بهرههای هوش فرهنگی در پیشنتایج سوال هفتم نشان داد که سهم هر یك از مؤلفه

 ،(1392)قادری و همكاران های پژوهش که این نتیجه با نتایج .انگیزشی بیشترین سهم و فراشناختی کمترین سهم را دارد

شكوری و ( 1388)، اصغری (1389)، خدادادی و همكاران (1390)نسب و قادری حسینی، (1391)محمدی و کشكر 

-بهره با آن هایمؤلفه و فرهنگی هوش بین که است آن از حاکی پژوهش این نتایج کلی طور به. استهمسو ( 2016)

دارای بیشترین  فرهنگی هوش رفتاری مؤلفه ها،مؤلفه این بین در و دارد وجود دارمعنی و مثبت همبستگی وری مدیران

 .است بوده پژوهش دوره طی در مدیران وریبهره افزایش در سهم

 .وری کارکنان متفاوت استبینی بهرههای هوش سازمانی در پیشسوال هشتم نشان داد که سهم هر یك از مؤلفه نتایج

نعمتیان و های پژوهش که این نتیجه با نتایج. کاربرد دانش بیشترین سهم و سرنوشت مشترك کمترین سهم را دارد

( 1392)و قادری و همكاران ( 1393)خطیب زنجانی و عباسیان خورزوقی  ،(1395)سی و خستویی ، بنی(1395)همكاران 

 همبستگی هااین مؤلفه بین که است آن از حاکی وریبهره هایبا مؤلفه سازمانی هوش هایمؤلفه بین رابطه .همسو است

 اهمیت حائز وریبهره هایدر مؤلفه سازمانی هوش هایمؤلفه اکثر که گرفت توان نتیجهمی بنابراین .دارد وجود مثبت

را انعطاف آنها که آورند روی فرایندهایی به ایفزاینده به طور باید ایران کشور ها درکه سازمان آنجایی از باشد،می

 هایبه استراتژی توجه با سازمانی هوش هایمولفه پرورش بر که مبنی فرایندهایی سازد؛ پذیررقابت و شفاف پذیر،

 .باشد کشور علمی جامع نقشه بر منطبق و سازمان مدنظر

 بین فرهنگی و هوش سازمانی در هوش بودن مطلوب به شود  باتوجهبر اساس یافته های پژوهش حاظر پیشنهاد می

همچنین به . داد را افزایش وری بهره میزان سازمان نهفته دانش و تجربیات از بهینه استفاده با استانداری مازندران کارکنان

کردن آن در تدوین راهبردهای کالن آموزشی سازمان، مولفه راهبردهای معنویت این عامل و نهادینهمنظور تقویت 

کارگیری های بهکارکنان مورد توجه قرار گیرد و نیز با توجه به وضعیت نسبتاً مطلوب هوش معنوی بین نیروها، مدیران، راه

 در پژوهش و به آن توجه هستند هاسازمان نشدنی مامت هایکه گنج سازمانی هوش. عملی هوش معنوی را بررسی کنند
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 جهت در مذکور سازمان و هاهمه سازمان مدیران توسط باید مشابه هایپژوهش سایر از نتایج و استفاده زمینه این

 .گیرد قرار توجه مورد وریبهره افزایش
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