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 چکیده

بیمۀ  لبرز  کارکنان در شرررکت   ملکردبا   ررازمانیر بطۀ هوش ر هبردی بر  مؤثرپژوهش حاضررر به شررنا ررایی  و مل 

مشرخص شرده و  بنیاد د ده ۀینظرکیفی  در بخشهای مورد نظر  . ر هبردباشردیم( کمی_ ز نوع ترکیبی )کیفی و پرد زدیم

 راتتاریافته  نیمه ۀمصراحبنیا  گیری هدفمند  نتخاب شردند.  با ر پژوهشبخش با روش نمونه نیدر  کنندگان مشرارکت 

 راتته  محقق ۀبه تهیه پر رشرنام نسربت  کیفی، در بخش آمدهد رت به  کمی جهت بر زش مدل در بخش.  نتخاب گردید

 ز نفر  670شرامل  یآمار ۀامعج قد م گردید. بیمۀ  لبرز  کارشرنا ران نی ز بروش تصرادفی به یریگ نمونه قد م شرد و به 

بر ی تبیین رو بط میان متغیرهای  ز  .باشردیم رر  رر کشرور  شرعبه 53  و تعد د د ر ت مرکای  شررکت در کارشرنا ران

  ررتفاده شررد. بخش کیفی   smart PLS  فا رنرم ( وplsمربعات جائی ) حد قل کردیروتکنیک معادالت  رراتتاری با 

  یر هبردها  ز ررازمانی و د نش  ررازمانی فر یند و   ررتر تژی  ررازمان،  رتبابات برون یهامقوله که نتایج نشرران د د

 هاو مقوله رتباط  بعاد  همچنین .هسررتندبیمۀ  لبرز کارکنان در شرررکت   ملکردبا   ررازمانیۀ هوش بر ر بط گذ رتأثیر

  ،. با توجه به مدل پیشررنهادی حاضرررقر ر گرفت  دیتائ مورد پژوهش،کیفی  در بخش آمدهد ررت به  بوده و مدل معناد ر

و    ررازمان یو   ررتر تژ فر یند د نش  ررازمانی،)ر هبردی  یهامقوله تأثیر باهوش  ررازمانی  که دندهیمنتایج نشرران 

 د رد.بر  ملکرد  ازمانی  یو معناد رمثبت تأثیر  0/ 184 ریمس ب یبا ضر( ی ازمانبرون  رتبابات

  ملکرد کارکنان هوش  ازمانی، ر هبردها، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ز با   ررتفاده  ر نیو مدضررروری بوده  هاشرررکت و  هاگروهپا ررب به نیاز جهت فرم هوش  ررازمانی ت  یجاد پل مروزه 

  ثربخشرری   ررتفاده  ز  رراتتارهای  بم اتی موجود ر  در تو نندیمهوش  ررازمانی  ۀپای بر شرردهیبر ح ی فا رهانرم

  در  رازمان دشردهیتولهای  بم ات و د ده ۀکلیبر ی  تو نندیم ین  با رها   فا یش دهند. تود رازمان ر  رتای  هد   

    را را   ند،  قد ماتی که به پیروزی یا شرکسرت در یک  رازمان منجر شرده. (2015 ،1هار ) قر ر گیرند. یبرد ربهرهمورد 

شرده و تصرمیمات به د نش کسرب   شردتبه. فعالیت هر  رازمان باشرندمیها   رتفاده مؤثر  ز د نش،  بم ات و د ده ۀبر پای

  بم ات، بودن د ترسدر  شامل  ازمان یک هوشی منابعذکر   ت که قابل .(2017 ،2توکر) در رت  آنی، و بسته   ت 

   ررراتتاری پیچیدگی ا نیو م  رررازمان محیطی درجۀ  قمنیت  ،یو تارج د تلی یهاطیبا مح  رررازمان  رتباط ا نیم

  دهد کهتود ر  نشان   یمتعدد قالب  و مل  در و  ز جهاتتو ند در بسیاری فقد ن هوش  ازمانی می .شوندمی  ازمانی

  هاا رتی ر و مشرکمت،  مسرائلآگاهی یا درک در رت  ز تغییر ت محیطی، پا رب کند به  ز  دم  ند بارت  ها ز آنبرتی 

بر   ز تجارب، ظرفیت محدود بر ی نوآوری، فقد ن تمرکا  یریادگ یدر  و تصرمیمات ییرمنسرجو وییرکارآمد، شرکسرت 

   ضرای با ث تعامل منا رب  و  مل  ندیشره ی راتتار ی لگوها در  رازمانی هوش ۀتعبی .(2017،وریارد) و  مل  رتباط

  باشرند جلوتر گام یک ،وشرند تا در رقابت ک یمد م م ها رازمان در حال حاضرر .(2016 ،3ژ ئو ) شرودبا یکدیگر می  رازمان

  ها ازمانه ک  بورهمان نند.ک حفظ  ر  تود یقانون نیو مو ز ی ازیجهان ت،ی مررن ،یر تررجاریمتغنظیر  ییهابا چرته و

ه  ز ک هسرتند  ییهار راتت یز یبرر ر  بهمجبور  ،نندک یمبارزه م ر تییمررررؤثرتر برررره تغ و ترعی رر ییگو پا رب یبر 

 .بخشرند  رتقاءتود ر   یهایتو نمندتو نند یم یهوش  رازمان کمک برررره  لذ  غآورندت به  مل یحما هاآنار ک وسرب ک 

  یهادر شررکت   رازمانی با ث گردیده تا هوش هاد ده ز  ظیمی  با حجوبیمه  در صرنعت  رندهیگ ویتصرممدیر ن   ۀمو جه

  چالش بپرد زد. در  ین ر  ررتانقش    یفابه  تفکر  ررازمان  قدرتو  کار یی،  ثربخشرری در گذ رتأثیر متغیری  نو نبه بیمه

 ایو آنال نتقال   شرتر ک، ،یابیجسرتجو، باز ،ی رازرهیذت   رررررتخر  ،مر حل  بارگ شرامل یهابا د ده در ر بطه ی صرل

و  شرفت  لومیپ با  مروزه .(2015 ،4شارمند رد )آن  وکارو کسب  رازمان  یهایریگ ویدر تصرم یمؤثرکه نقش   گرددیم

. هوش    ت شده ترمشکل بارگ یهاد ده ۀو  د ر تردهیچیپا ین ها ازمان ،دیجد یهاو چالشازها یش نرر ید یفررنون و پ

هررستند  هامهارتن ی  ؛ درو قعباشدیتررو ط  ررازمان م شده  تفادهو  ازیمرروردن یهامهارت  تمام  ز یبیترک  ی ازمان

 در در پژوهش حاضرر تمش گردیده تا با .شروندیمع ی رر  ، لعمل کسو در  مل و  گردیده یر ت منتهییتغ به تا ینهاکه 

مدلی  یجاد   ی رازمانبرون و  رتبابات  رتر تژی  رازمان  ر هبردی شرامل د نش  رازمانی، فر یند و یهامقولهنظر گرفتن 

ۀ  دنبال پا رب به مسر لبه . همچنینتبیین گردد یترقیدقکارکنان به نحو  بر  ملکردهوش  رازمانی  ۀمقول تأثیر شرود تا

مدلی  در چارچوبر هبردی  یهامقوله تأثیربا  بیمۀ  لبرز در شررکت برر ری  رتباط هوش  رازمانی با  ملکرد کارکنان 

   ت.بیمه بد ن پرد تت نشده در صنعت که تاکنون باشد می
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   رازمان ظرفیت  مفهومی ت یو ماهبوده    رتر تژیک مدیریت  مسرائل نیترو جالب  نیدتری ز جد یکی « رازمانی هوش»

  یک  رتباط به تو نایی نماید. چنینمی ر  برجسرته  محیطی پویایی به منا رب  و کنش منظوربه رفتار کارآمدۀ تو رع بر ی

  .  رت و بسرته نورونی  رتبابات به که  د رد بسرتگی  نسرانی هوشو  تود سرتوی ز  ر  فردیبین رو بط ای طیبا مح  رازمان

  رهبری،)   ررتر تژیک  یها هرم ۀکلی. گرفت   نظر در  ررازمان کی ز  ی ندهینما  نو نبه تو نیم ر   ررازمانی هوش  مدل

  یهاوهیشر  تکنولوژی، ، بم ات ، راتتار رینظ)  رازمان ییو  جر  تو نایی کلیدی، یهاشراتص بر( و فرهنگ ی  رتر تژ

  کارکنان و  ملکرد تعامل بر تود ۀنوببه د تلی  و مل  ین. دنگذ رمی تأثیر (رشرررد هایفرصرررت  و هاپاد ش مدیریت،

نراپرذیر  ز حیرات یرک بخش ضرررروری یرا  جتنراب «کنردذهنی جمعی» 2 لبرترت   ز نظر(. 2019 ،1فرالترا) هسرررتنردر ذ گر ترأثیر

یعنی )دهنرد کره چنین  مری  تفرای بیفترد و رهبر ن نیا برا رفترار تود  جرازه می دلخو هبره فر د براهوش  ؛ رررازمران نیسرررت 

های  د ری، مبارز ت  ریا ری  دهند. ند شرتن مهارت  جر یی، جنگگسرترش آن ر  می ۀ جاز ( ز آن پوشریپذیرش و چشرو

شرروند تا  ز می مانیپهو با یکدیگر های نامنا ررب قو نین و رویه  ررطو ، نبود هد یت،  ررازماندهی نامطلوب، تمامدر 

که به آن حماقت  قی ؛  تفاجلوگیری کنند ،  ررت تو ن مغای یک مؤ ررسرره که بر ی آن هاینه شررده مجموعکارگیری به

 ما نیروی   ؛تیلی باهوش بر ی  نجام کارهای بارگ تو نمند باشرند یها نسرانممکن   رت  .شرودگفته می یجمعد رته

.  کند  ررتفاده می «هوش  ررازمانی» ۀ ز و ژ «کندذهنی جمعی» ۀرود. آلبرتت در مقابل و ژبه هدر می هاآنجمعی مغا 

هوش ( 2010) 4تاسو پ .(2014 ،3 لنجارد ند )گیری  ز هوش  ررازمانی میتنها ر ه درمان ذهنی در  ررازمان ر  بهره وی

 رریع و صرحی ،  رعی در یادگیری د ئو،   رتفاده  ز  ماتیتصرمبر ی  تذ   رازمان ۀ رازمانی با   رتفاده  ز تو ن بالقو 

و بحر نی به  رریسررتو بر ی  نطبای با تغییر ت  رمنتظرهیی یهات یموقعمتفاوت در مورد  یهامهارتتمقیت و نمایش 

 رررازمانی ر    رتقاء رررازمانی بر ی تمایل به تغییر و  یهای  رررتر تژ. وی (1394 فتخراری و  لهیاری،) دیر نمرایمکمرک 

تسهیل   منظوربهتمشری  هوش  رازمانی  بارت   رت  ز بور تمصرهبه .  رت گرفتهمعیار هوش  رازمانی در نظر    نو نبه

 . ازمان مدیریت  در چیای شیو  فا 

 یهاد نشکدهدر  یناد نش و هوش  ازمت یریمد یهامؤلفه ۀر بط»به برر ری  پژوهشریدر  (1390) آر  و همکار نکیو ن

ت د نش و  یریمد یهامؤلفها ن یمکه   د دندنشران  ی پژوهش مذکورهاافتهیپرد تتند.  « صرفهان ید نشرگاه  لوم پاشرک

ت د نش و  یریمد یهامؤلفهن نمر ت یب یمعناد ر یو همبسرتگ ه، کمتر  ز  رط  متو رط بودیهوش  رازمان یهامؤلفه

   .شودیممشاهده  یهوش  ازمان یهامؤلفه

با   «های دولتی  یر ند نشرگاه دیمتل در  ز روش با   رتفادههوش  رازمانی   ی رازمدل»به ( 1392) و همکار ن ز دهملک

،  ی بعاد  راتتار ند کهنشران د د پژوهش مذکورنتایج . پرد تتند و تبرگان  ز متخصرصراننظر رنجی پانلی    رتفاده  ز

هوش  رازمانی   ۀدهندلیتشرک و مل  نیتر ز مهو یطیو محفرهنگی،   رتر تژیک،  رتبابی،  بم اتی، کاربردی، رفتاری 

   .هستند
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نفر  ز مدیر ن و   201برر ری  با «تبیین هوش  رازمانی در جهاد کشراورزی   رتان گیمن»( به 1395) لهیاری   فتخاری و

 ز  تمایل بر ی تغییر و مشررترک   ند زچشررو ند کهنشرران د د پژوهش مذکور. نتایج تندکارکنان جهاد کشرراورزی پرد ت

 .  ندبرتورد ر بودهبر ی هوش  ازمانی  متیاز  نیترنییپا و ملی با باالترین و 

مدیریت د نش،   پاید ر، ینوآورپویا، دیدگاه  یهات یقابل بعاد هوش  ازمانی با برر ی  ی ازمدل»در  (2015) 1تر ویسا

برر ری و  ر ئه »نیا در  (2016) 2 یسرتودر، .نمود قد م مدل  به  ر ئه  «ید ر رازمانیپادیدگاه ر رمی  رازمانی و  ملکرد 

 ریسرتو مدیریت   ،محیطی بهبود   رکنبر  هاشررکت  د رد یضررور که نمودبیان  «هوش  رازمانی ۀچارچوبی در زمین

د. بر ی د رررتیرابی بره  ین نمراینر تمرکا  تودء نوآوری و حفظ مایرت رقرابتی  رتقرا  ید نش و  فا یش هوش جمعی بر

یک  د ر ی هوش  رازمانی که  دهدیم ین مدل نشران  منا رب د رند.   یمدیریت یهاوهیشر یاز به  با ر و ن هاشررکت  هد  ،  

 در  قتصاد جدید مقابله کند. یطیمحست یز یهاچالشبا  تا  ازدیم ازمان ر  قادر  بوده و یچندبعد اتتار 

کشرور   و د تل در تار هوش  رازمانی تحقیقات متعددی   ۀپدید ۀنیدر زم  رازدیمپژوهش مشرخص   ۀبرر ری پیشرین

هوش    هاآن ز  یدر برتدر  ین   رت که  هشرد نجام یهاپژوهشبا  پژوهش نی  ایتما  ما وجه؛ صرورت پذیرفته   رت 

 ۀر بط دیگر   ررت. به  بارتگرفته  ررنجش قر ر متغیر مسررتقل یا و بسررته با متغیرهای دیگر مورد  نو نبه ررازمانی 

و  کبیری  (،2007) آروهان و همکار ن یهاپژوهشبه  تو نیمتصرررو   نیدر  . باشررردمی  مدنظرمتغیری بیشرررتر دو

   (  شررراره نمود.1397) و همکرار ن برد لی و  (2017) و همکرار نتهرادور (، 1396) رارفی و همکرار ن (، 1395) همکرار ن

(  2003 لبرتت ) نجام پذیرفته ومدل مدنظر، مدل کارل  کمی یهاروششررنا رری با روش  نظر  ز تحقیقات  ز  تعد دی

 بد لی و  و ( 1397) قا ررمی (،2008) و همکار نلفتر(، 1392) تطیبی و همکار ن هایتو ن به پژوهشکه می باشرردیم

پژوهش  پیشرین مانند هایپژوهش  معدود شرده درهوش  رازمانی  ر ئه یهامدل نیهمچن (  شراره نمود.1397) همکار ن

درهیچ کد م ذکر   ت که قابل   ت.مربوط به قلمروی تا  بوده  تبیین  لگوی مورد نظر (1397) یارویسی و همکار ن

دربرتی  ز تحقیقات   رت. های هوش  رازمانی در یک شررکت بیمه پرد تته نشردهمولفه ها به برر ری  بعاد وپژوهش  ز

(  2009) جانگ  پژوهشمانند .  ین پدیده مدنظرمی باشد  بعاد تاصی  ز ، نجام پذیرفته درتصو  مدل هوش  ازمانی

گذ ر هوش  تأثیرمجموع  بعاد  یدر برر رر پژوهشرری  تأللذ    ؛(2012 ،و همکار ن انایآدر) باچارچوب نظری مدیریت،

با  مشرهود   رت. و همچنین ر هبردها و پیامدهای هوش  رازمانی  گرو مد تله ی نهیزم  رازمانی  زجمله  و مل  لیی،

متمرکا  بیمۀ  لبرز هوش  ررازمانی در شرررکت   ۀ ی بر مطالعزمینه  ۀروش نظری حاضررر باپژوهش  توجه به مو رد مذکور

 صرلی پژوهش  ت رؤ ال در  ین ر  رتا .پرد زدیمشررکت  نیدر  گردیده و به شرنا رایی  بعاد و  ناصرر هوش  رازمانی 

   باشد:شر  ذیل میبهحاضر 

 چگونه تو هدبود؟ بیمۀ  لبرزشرکت هوش  ازمانی در  مدل •

 ؟گرددیمبرر ی  یبه چه نحو بیمۀ  لبرز هوش  ازمانی شرکت  در مدلر هبردها  ۀمقولقدرت تبیین  •

 

 

 
1. Travica, bab 

2. Istudor Nicolae 
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  یشناسروش

ۀ  مجمو آن   یانکم قلمروو بوده  توصررریفی صرررورتبه  نظر هد   ز و بنیادی صرررورتبه یریگ نظر جهت   ز پژوهش

 1مندنظام افت ی، رهبنیادد ده ی ازهینظر در حوزهبخش کیفی تحقیق مطالعه در   رهیافت  ین .باشدمی بیمۀ  لبرز شرکت 

 آن،  ز تکمیلو بر ی شرده   راس  دبیات تحقیق   رتخر   رمصراحبه ب ۀچارچوب  ولی  رت. کوربین    رتر وس و  ثر با

صنعت بیمه،   اتید د نشگاه و مدیر ن  رشد در بخش کیفی شامل متخصصان  آماری  ۀجامع   تفاده گردید.نظر تبرگان 

شررکت در  د ر ت  نفر کارشرنا ران 670  تعد دبه   رروکار د رند  مر هوش  رازمانیبور مسرتقیو با به که شررکت بیمۀ  لبرز

 .محا ربه گردیدنفر   225تعد د بهنمونه بر  راس فرمول کوکر ن   حجو .باشردیم رر  رر کشرور  شرعبه 53و تعد د  مرکای 

شررکت  نظر کارشرنا ران   ز کیفی بخش  زشرده   رتخر   معیارهای بر  راس  مدل بر زش بر ی کمی پژوهش بخش در

صرورت  نفر  ز تبرگان آشرنا با بیمه بودند که به 9 متشرکل  ز کنندگان در پژوهشمشرارکت گردید.  بیمۀ  لبرز   رتفاده

بودن  شررامل مرتبطتعیین تبرگان  یهاممک گیری نظری  نتخاب شرردند.  گیری هدفمند و برمبنای رویکرد نمونهنمونه

تمایل و تو نایی مشارکت در پژوهش و  هولت د ترس   و کاری، وجود تسلط نظری بر موضوع هوش  ازمانی ۀتجرب

 .دبو  هابه آن

های قبلی  کننده و با هماهنگی راتتاریافته که در محیط کاری مشرارکت نیمه هایمصراحبه  بارت   رت  ز  با ر پژوهش

کنندگان تشررری  شررد.  ررپس بدون صررورت گرفتند. در  بتد  هد  دقیق پژوهش و لاوم  همیت آن بر ی مشررارکت 

دقت ثبت شرردند. کنندگان بههای مشررارکت و دیدگاه صررورت گرفت   نظربحث و تبادل ،محدودیت در ترتیب  ررؤ الت

 رر نجام  گردید.بیشرتر  نجام   ۀمورد مصراحب 2 ،شرتریببر ی  بمینان  ؛  ماحاصرل شرد 7 ۀ شرماره شرباع نظری تا مصراحب

شرد. شرود و درنهایت  شرباع نظری حاصرل بعدی به تولید مفاهیو جدید منجر نمی ۀ بمینان حاصرل شرد که  نجام مصراحب

 .گردیدمکس کیود    تفاده   فا رنرم ز  آمدهد ت بهکیفی  یهاد ده یو برر  یکدگذ رجهت 

تحقیق یعنی تعرامرل   یهراد ده مکرر بره یهرابرازگشرررت تمش گردیرد ترا برا  هراآنو رو بط بین  هرامقولره  تبراریرابی  منظوربره

مرتب  صرم  شرود تا  موه بر تر کو مفهومی  ز  بوربهباید د نسرته شرود، نظریه    آنچهبا  شرودیمد نسرته   آنچهپیو رته بین 

  ز شررردهیبر ح مدل پایایی منظور  رررنجشبه پژوهش نیدر  ودن نیا برتورد ر گردد. بو تا تمایا مفهومی الزم  

 و کدها  دیام ۀنحو   ز  بمع نخبگان  ین رشرته( بدون ) ز یدیگر شرخص که صرورتنیبد گردید؛   رتفاده 2کاپا شراتص

 با محقق تو رط شرده ر ئه یهامقوله  رپس. کرد در مقوالت کدها یبندد رته به  قد م محقق، تو رط جادشردهی  مقوالت

متفاوت،  و  مشرابه ۀجادشردی  مقوالت تعد د به توجه با ت یدرنها. ندمقایسره شرد فرد  ین تو رط شرده ر ئه یهامقوله

 مقوله 11و  تو رط محققمقوله 13 ،گرددیم مشراهده (1شرماره ) جدول در که بورهمان. گردید محا ربه کاپا شراتص

 هستند. ک مشتر مقوله 10 ،تعد د  ین  ز که شدند  یجادتو ط فرد دیگر 
 

 

 

 

 
1. Systematic 

2 kappa 
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 دیگر  فرد و  محقق تو ط  مقوالت به  کدها تبدیل وضعیت :1جدول  

  نظر محقق

 نظر فرد دیگر
 بله خیر مجموع

11 B = 1 A = 10 بله 

3 D = 0 C = 3 تیر 

 مجموع  13 1 14

 

 یهادگاهید  ،متغیرهاق  یدق  ۀپس  ز مطالع  شد تامصاحبه    ،متخصصین ز    گرینفر د  5  بارو یی کیفی محتو     یریگ  ند زهبر ی  

 ینیو بازب مطالعه مورد دی  ات تو ط پژوهش نینتایج   انیدر پا. ندی ر ئه نما یتبک مبسوط و  صورتبه تود ر  ی صمح

 .گردید انیب یینها ۀینظر  صم  جهت  یو مو رد گرفت  قر ر

 بعاد .  گردید اتته   تفاده  محقق بم ات مورد نظر جهت آزمون رو بط و  نجش نظر ت  ز پر شنامه    یآورجمع  یبر 

و بر  اس نظر  گرفتهدر  تتیار تبرگان قر ر  هاشدند. آن  تخر   بخش کیفی  یهاافتهیبر  اس  ولیه  ۀدر پر شنام

 ز  ین پر شنامه   تخر جی  نیا . بر ی آزمون مدلدیگردنهایی   تخر    ۀو پر شنام شده یربالتبرگان، زیرمعیارها 

 .شد  تفاده 

برتی  .شدند ر ال  دهندگان ز پا ببر ی تعد دی  هارو یی کیفی، پر شنامه در بخش جهت برر ی رو یی صوری

منظور به  نیهمچن  ، درک شده و تعد دی د ر ی  بهام بودند که مورد  صم  قر ر گرفتند.مصاحبه با  یشان  یبنظر ت  نقطه

  ۀ پس  ز مطالع  گردید تادرتو  ت  هاآن  ز ؛ گردید نیمتخصص ز  یبا تعد درو یی کیفی محتو   قد م به مصاحبه  یبرر 

 رزیابی   یآورجمعپس  ز    .ندی ر ئه نما  یتبک مبسوط و    صورتبهر   متغیرها    درتصو تود    ی صمح  یهادگاهید،  دقیق

بر ی   تخر    ت یدرنها .ندگرفتمورد توجه قر ر  یریگ  با ر  ند زه تغییر ت الزم در   یشان، با مشاوره با   اتید محترم،

 شد.پرد تته ها و رو یی و گر  بر ی   تخر   گویه یدییتأنهایی بر ی  رزیابی کلی مدل، به برر ی رو یی  لپر شنام

  ت. همچنین  0/ 5تر  ز همو ره بارگ (AVE)شده ( مقد ر میانگین و ریانس   تخر  2ببق  بم ات جدول شماره )

شده که  ز مقد ر میانگین و ریانس   تخر   آمده د ت  به 0/ 7مقد ر پایای ترکیبی نیا در تمام مو رد مقد ری بیشتر  ز 

(AVEنیا بارگ )شود.لذ  رو یی همگر  تائید می تر   ت؛ 
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 رو یی همگر ی متغیرهای تحقیق :2جدول  

 AVE CR متغیرها

 875/0 591/0 ی ازمانبرون  رتبابات 

 871/0 772/0 نوآوری  ازمانی

 894/0 687/0  و مل کمن 

 881/0 599/0  و مل مدیریتی

 920/0 696/0 فرهنگ  ازمانی

 866/0 686/0 مشارکت  ازمانی 

 809/0 591/0 فرآیند  ازمان

 854/0 545/0  اتتار  ازمانی

 818/0 531/0 د نش  ازمانی

 878/0 594/0 مهارت و شایستگی

 903/0 824/0 منابع

 901/0 752/0 فناوری

 903/0 823/0  ملکرد  ازمان 

 

 

 رو یی و گر ی متغیرهای تحقیق :3جدول  

 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مولفه

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 77/0 ی ازمانبرون  رتبابات 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 88/0 12/0 ی  ازمانینوآور

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 82/0 22/0 55/0  و مل کمن 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 77/0 73/0 1/0 59/0  و مل مدیریتی

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 83/0 55/0 47/0 13/0 58/0 فرهنگ  ازمانی

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 83/0 42/0 48/0 48/0 16/0 55/0 مشارکت  ازمانی 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 77/0 45/0 37/0 48/0 50/0 17/0 51/0 فر یند  ازمانی

 ____ ____ ____ ____ ____ 74/0 61/0 60/0 65/0 59/0 62/0 30/0 74/0 ی اتتار  ازمان

 ____ ____ ____ ____ 73/0 41/0 24/0 51/0 48/0 49/0 43/0 08/0 34/0 د نش  ازمانی

 ____ ____ ____ 77/0 55/0 71/0 56/0 56/0 61/0 56/0 60/0 55/0 65/0 مهارت و شایستگی

 ____ ____ 91/0 77/0 29/0 56/0 56/0 33/0 47/0 35/0 46/0 47/0 43/0 منابع

 ____ 87/0 35/0 50/0 03/0 22/0 09/0 13/0 08/0 04/0 1/0 46/0 1/0 فناوری

 91/0 004/0 40/0 47/0 34/0 42/0 39/0 23/0 33/0 35/0 33/0 13/0 43/0 ی ملکرد  ازمان



 البرز بیمۀ شرکت کارکنان عملکرد با سازمانی هوش  رابطۀ در راهبردی هایمقوله  شناسایی

8 

 ز ضر یب همبستگی آن  ازه با  در هر  تونهر  ازه  AVEباشد، جذر گونه که  ز ماتریس باال مشخص میهمان

با تائید رو یی  درمجموعها   ت.  ازه یقبول بودن رو یی و گر  ین مطلب حاکی  ز قابل   ت.های دیگر بیشتر  ازه

 گردد.گیری نیا مورد قبول و قع میهمگر  و و گر ، رو یی کلی مدل  ند زه

ه نتایج گیری در شر یط یکسان تا چه  ند زد رد که  با ر  ند زه  روکارقابلیت   تماد )مصاحبه یا پر شنامه( با  ین  مر 

بر ی  هاروش ین  ؛شودهای مختلفی   تفاده میضریب قابلیت   تماد  ز روشۀ یکسانی ر  به همر ه د رد. بر ی محا ب

گیری های مختلف ر   ند زههایی که تصیصهها یا آزمونپر شنامه  زجملهگیری هماهنگی درونی  با ر  ند زه ۀمحا ب

و   ز روش آلفای کرونباخ حاضر (. بر ی  رزیابی پایایی کمی پژوهش1393روند ) رمد و دیگر ن، کنند به کار میمی

گیری به ر  ند زه بر ی محا به هماهنگی درونی  با  (4که در جدول شماره ) هاروش.  ین گردیدترکیبی   تفاده  ییایپا

 .روندیکار م

 

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  :4جدول  

  پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ متغیرها

816/0 ی ازمانبرون  رتبابات   875/0  

705/0 نوآوری  ازمانی  871/0  

841/0  و مل کمن   894/0  

828/0  و مل مدیریتی  881/0  

890/0 فرهنگ  ازمانی  920/0  

767/0 مشارکت  ازمانی   866/0  

700/0 فرآیند  ازمان  809/0  

784/0  اتتار  ازمانی  854/0  

705/0 د نش  ازمانی  818/0  

824/0 مهارت و شایستگی  878/0  

786/0 منابع  903/0  

834/0 فناوری  901/0  

785/0  ملکرد  ازمان   903/0  

 

( و آلفای کرونباخ بر ی تمامی  بعاد مدل مورد  CRمقد ر ضریب پایایی ترکیبی ) (4 بم ات جدول شماره )با توجه به 

 قبولی برتورد ر   ت.تو ن  د ا کرد که پر شنامه  ز پایایی قابلمی رونی ز  ؛  ت  0/ 7مطالعه بیشتر  ز 

یابی مدل  ز شدهیبر حمدل  و آزموننظر  مورد در مدلبر ی تبیین رو بط میان متغیرهای موجود  پژوهش حاضردر 

 بوربه.  گرفت قر ر  آزمون   ۀمدل کلی با   تفاده  ز تکنیک حد قل مربعات جائی به بت.  گردیدمعادالت  اتتاری   تفاده  
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مدل در  یرهایمتغو  گردید لیتشک 2یو مدل  اتتار 1یریگ  ند زهبخش مدل  2 ز  ی اتتار معادالت ی ازمدلکلی 

 .(2010، 3)کمین  شدند یبندویتقسپنهان و آشکار ی رهایمتغ دود ته

بین ( در معادالت  اتتاری   ت و رو بط تحلیل  امل تأییدیگیری ) رز مدل  ند زه: مدل بیرونی هو 4مدل بیرونی (1

 دهد.ر  نشان می متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار

رو بط بین متغیرهای ( در معادالت  اتتاری   ت و تحلیل مسیر)مدل  اتتاری  رز : مدل درونی هو 5مدل درونی  (2

 کند.یکدیگر ر  برر ی میپنهان با 

 

 هاافتهی

در کدگذ ری باز،  صرررورت گرفت. مکس کیود    فا رکدگذ ری باز، محوری و  نتخابی با نرم ۀمرحل 3ها در تحلیل د ده

ها حاصرل شروند.  ین مرحله به تولید و و مقولهیمفاهها صرورت گرفت تا ها بر  راس د دهدهید دها و پدیکدگذ ری رو

کردگرذ ری  مفهوم براقی مرانرد.  48هرا و تکر ر مفراهیو، برا پراالیش و حرذ  همسرررانی ت یر درنهرامفهوم منجر شرررد کره  188

ۀ مقول 13 شررود. در  ین مرحلهها منجر میها و مقولهبه  یجاد گروه کهبرقر ری ر بط بین مفاهیو   ررت  همان محوری

و   هامهارت ۀ نتخابی پژوهش یعنی تو رع ۀبر  راس جامعیت و  نتا  ی بودن مقول ت یدرنها که ندمحوری شرنا رایی شرد

مدل پارد یمی   ،یکدگذ رمر حل    ز  نجام پس  .ند نتخاب شرد ند،ها که بیشرترین تکر ر در بین مقوالت د شرتشرایسرتگی

  تسررویه نبود وقابل  مم  آمدهد ررت بهمقوله  13 نتخابی  یکدگذ ر ۀدر مرحل. آمد به د ررت بیمۀ  لبرز هوش  ررازمانی 

در پژوهش  کنندهمشرررارکت   ز تبرگان  ی ز تعد ددیگر  بارکیدر  ین مرحله  .تو رررعه یافتند  هاتعد دی  ز آن صررررفا 

 ر  آمدهد رت بهمدل   هاآن شرتریب  .دهند  ر ئه تود ر  نظر ت ،نهایی و مدل  مدل تدوین فر یند مورد در شرد تا تو  رته

بر  مبنی تبرگان  نهایی نظر و گردید   مال شرانیمدنظر    صرمحات که  صرمحی د شرتند  نظر ت این یبعضر   .نمودند دییتأ

 .به د ت آمد مدل دییتأ

 

 

 

 

 

 

 
1 Measurement Model 
2 Structural Model. 
3 Kline 
4 Outer Model 
5 Inner Model 
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 بیمۀ  لبرز  مدل پار د یمی هوش  ازمانی در : 1شکل 

 

پایایی بر ی  نجش پاید ری  شد.گیری  ز پایایی، رو یی همگر  و رو یی و گر    تفاده جهت  نجش بر زش مدل  ند زه 

قابلیت   تماد )پایائی(   (   ت.CR)  2و پایایی ترکیبی  1معیار ضر یب بارهای  املی، آلفای کرونباخ  3درونی بوده و شامل  

  بارت بهدهد؛ سانی ر  به د ت میکیری در شر یط یکسان تا چه  ند زه نتایج یگ با  ین  مر  روکار د رد که  با ر  ند زه

  ت. مشخص شدهگروه آزمودنی    1صورت مستقل بر  آزمون معادل که به  1 ز نمر ت در    مجمو ه  2همبستگی میان    گرید

متغیرهای مکنون مورد  رزیابی قر ر گیری، مدل  اتتاری  ز بریق رو بط بین پس  ز  نجش رو یی و پایایی مدل  ند زه 

و شاتص برر ی   3کبرر ی کیفیت یا   تبار مدل  ز برر ی   تبار که شامل شاتص برر ی   تبار  شتر  یبر  گرفت.

شاتص  ؛ نجدر  می ک گیری هر بلو ، کیفیت مدل  ند زهک . شاتص  شتر گردید باشد،   تفادهمی  4  تبار  فاونگی

ها، نشانگر کیفیت منا ب و گویند، مقادیر مثبت  ین شاتص( نیا می5)شاتص   تون و گیسر Q2 فاونگی که به آن

 .(2009، 6)هنسلر و همکار ن باشدمی یگیری و  اتتارقبول مدل  ند زهقابل

 

 
1 Cronbach 

2 Composite Reliability 
3 CV Com 
4 CV Red 
5 Stone and Geisser criterion 

6 Henseler et al 

 شرایط علّی

 فناوری

  منابع 

 نوآوری  ازمانیو 
 

 مقولۀ  محوری

 هوش  ازمانی
 

 راهبردها

و  تر تژی  ازمان فر یند  

  ازمانیبرون  رتبابات

  ازمانی د نش

 

 پیامدها

  ازمانی  مشارکت

  ازمان   ملکرد
 

 زمینه ای

ی ازمان فرهنگ  

ی اتتار ازمان  

 مداخله گر

  و مل مدیریتی 

  و مل کمن 
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 و شاتص  فاونگی  کهای  شتر  شاتص  :6جدول  

 متغیر 
 کهای اشتراشاخص

(CV Com ) 

 شاخص افزونگی

(CV Red) 

 475/0 405/0 ی ازمانبرون  رتبابات 

 254/0 233/0 فرآیند  ازمان

 221/0 226/0 د نش  ازمانی

 326/0 396/0 هوش  ازمانی

 398/0 404/0  ملکرد  ازمان 

 

بور که . همانمشخص   ت مستقل و و بسته  یهای مربوط به متغیرهامقادیر هر یک  ز شاتص (6شماره )جدول در 

قبولی تو ن گفت مدل  ز کیفیت و   تبار قابلمی ؛ لذ باشدمیتر  ز صفر ها مثبت و بارگشود شاتصمشاهده می

 .  ت  برتورد ر

 ند. ممک کلی ر  بر ی برر ی بر زش مدل معرفی نموده (GOF) 1شاتص کلی بر زش( 2005) تنن هاوس و همکار ن

بر ی  ین  ( به د ت آورد.𝑅2و ضریب تعیین ) 2میانگین هند ی میانگین مقادیر  شتر کی ۀتو ن با محا ببر زش ر  می

 . ندترتیب ضعیف، متو ط و قوی توصیف شدهبه 0/ 36و  0/ 25، 0/ 01شاتص، مقادیر 

 

𝑮𝑶𝑭 = √(𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) × (𝑹 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

 

 𝑅2مقادیر  شتر کی و   :7جدول  

 𝑹𝟐 مقادیر اشتراکی متغیر

 800/0 591/0 ی ازمانبرون  رتبابات 

 493/0 591/0 فرآیند  ازمان

 413/0 531/0 د نش  ازمانی

 576/0 594/0 مهارت و شایستگی

 459/0 823/0  ملکرد  ازمان 

 

 

 

 
1 Goodness of fit 
2 Communality 
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هستند. پس  ز  نجام محا بات،   𝑅2د ر ی مقد ر   ز درونتنها متغیرهای    شود( مشاهده می7شماره )بور که در جدول  همان

 آید که شاتصی قوی   ت و نشان  ز کیفیت باالی کلی مدل د رد. به د ت می  0/ 640 ددی بر بر    GOFمقد ر شاتص  

تحقیق بر  اس یک  اتتار  لی با تکنیک حد قل مربعات جائی  یهاهی ز فرضهر یک  متغیرهای مورد برر ی در  ثر

PLS مشاهده با متغیر پنهان( و مدل  اتتاری )رو بط یک  ز متغیرهای قابل گیری ) ثر هرهمدل  ند ز  ند؛آزمون شده

 باشد.مشاهده می( قابل8شماره )در جدول    هاآن   ت. ضر یب مسیر و معناد ری  شدهمتغیرهای پنهان با یکدیگر( محا به  

 

 ضر یب مسیر : 8جدول  

 آماره تی ضریب مسیر  مسیر

ی ازمانبرون  رتبابات  ←هوش  ازمانی  320/0  717/5  

فرآیند  ازمان  ← هوش  ازمانی  251/0  254/5  

د نش  ازمانی ←هوش  ازمانی   230/0  569/4  

184/0  ملکرد  ازمان  ←هوش  ازمانی  132/4  

ر هبردها  ← هوش  ازمانی  357/0  643/5  

516/0  ملکرد  ازمان  ←ر هبردها  474/6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش 2شکل 

 

 

عملکرد 

 کارکنان
 راهبردها

هوش 

 سازمانی

ی سازمانهافرایندها و استراتژی  عملکرد کارکنان راهبردها 

کنندگانتوزیع رقبا تأمین  های همکار  ازمان مشتریان   

 مدیریت د نش 

  شتر ک د نش 

های  یجاد پایگاه

  ازماند نش در 

های    تر تژی

  ازمان

فرآیندهای  

  نگیاشی

 

 مدیریت بهبود 
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ر  ز مقد ر  تبارگ تمامی مو رد   حتمال آزمون که در ۀو آمار گریکدیبر  ثر شر یط  شدت ، بعاد مدل ۀکلی تأثیر یبرر 

با  لذ  هستند؛شده معناد ر مشاهده  تتأثیر که دهدنشان می، باشدیم 1/ 96یعنی  درصد 5در  ط  تطای  tبحر نی 

 آمدهد ت به مدل    دیتائ  نشان  ز  نیا  مدل  بر زش  .باشدیممثبت و معناد ری     ت  بعاد مدلتأثیر  مجموع  درصد  95 بمینان  

 با مقد ر بر ر هبردهاهوش  ازمانی  تأثیر ،شودیممشاهده  (7)شماره  در جدولکه  گونههمان د رد.کیفی  در بخش

بر ر هبردها  تأثیر ا نیم . همچنینباشدیم 0/ 357 این آمدهد ت به ضریب مسیر و مقد ر  ت  مثبت  و معناد ر 5/ 643

 گرددیممشخص  لذ ؛ باشدمی 0/ 516 اینضریب مسیر  مقد ر و   ت  و مثبت  معناد ر 6/ 474 ازمانی با مقد ر   ملکرد

و    ت  و معناد رمثبت  4/ 132ر هبردی با مقد ر  یهامقوله تأثیر ملکرد  ازمانی با  ۀ ازمانی بر مقول هوش ریتأثکه 

 .باشدیم 0/ 184به میا ن  آمدهد ت به ب یضر

 

 یریگجهیو نتبحث 

  و ، فر یندی رازمانبرون رتبابات  یهامؤلفهشرامل  هوش  رازمانی  در مدل ر هبردها پژوهش حاضرر یهاافتهیبر  راس 

 :باشدیم ازمانی  و د نش  تر تژی  ازمان 

  .  رت بهبود  ت یریو مد یاشر ی نگ ندیفر  رازمان شرامل معیارهای   رتر تژی  رازمان،  یو   رتر تژر هبردی فر یند  ۀمقول

تصرحی   نحوه آن به یو  جر  قمیی شررکت  ۀ ملکردی چرت یهاوهیشر شردن  پیاده درصرورت  دندهیمنشران  جینتا

 ز  و   تفادهمدیریتی منا ب  یهاستوی ز   فر د شررکت و   تفاده  ینوآورهمر ه  رازوکارهای تشرویقی بر ی به ی دوره

ن آ  ز ندتو نیممدیر ن  ،ر  رررتای بهبود فر یندها در یریگ ویتصرررمن بر ی آ لیو تحلبهبود و پرد زش  بم ات  ۀچرت

 نمایند. تود   تفاده ازمانی در تو عۀ هوش گذ ری تأثیرفاکتور   نو نبه

  ،رقبا (،رجوع رباب) انیمشررترهمکار،  یها ررازمان تأثیرشررامل معیارهای،  ی ررازمانبرونر هبردی  رتبابات  ۀمقول

  و شررکت  یبر هوش  رازمان بیمه یهاشررکت  ری را تأثیرمو ردی مانند  به توجه .  رت  کنندگاننیتأم و کنندگانعیتوز

  ۀشربک ،فضرای دریافت صرد ی مشرتری جادیو   ید رجانب  ن تعصرب ووشرنیدن صرد ی مشرتریان بد  ،تو نمند نمودن آن

 ررازمان   ت یمأموربا  ویرمسررتقییمسررتقیو یا  ینو بهکه  ییهاشرررکت توزیع(   و  ز نمایندگان و کارگا ر ن و فروش )

ر هبرد بر ی مردیر ن   نو نبره تو ننردیم ، همگیتردمرات یرا محصرررول در  رتبراط هسرررتنرد کننردهعیتوزیرا  نیترأم  نو نبره

 مفید و قع شوند.بیمۀ  لبرز  ازمانی شرکت و تو عۀ هوش بهبود  ر  تای درشرکت 

و   د نش در ررازمان یهاگاهیپا یجاد  د نش، د نش،  شررتر ک  مدیریت  یهامؤلفهر هبردی د نش  ررازمانی شررامل  ۀمقول

 گذ رتأثیر بر شررکت که  باشردمی ی ز  و مل یو  بم شرامل کسرب د نش  معنای دیگر هوش  رازمانی در .  رت آموزش 

د ررتر رری  رراده به د نش  ،میا ن د ررتر رری به  بم ات ،شرررکت موجود    ز د نش یریگ بهره ا نیو متو نایی . هسررتند

تو ررعۀ هوش  ر  ررتای  در کارآمد با رهایی ، همگی  ررازمانی  ز هوشیادگیری  تطبیق و و  جر   ررعی بر و  ررازمانی

همل ر هبردی  ین تحقیق با تحقیقات  یهامقولهکه  گرددیمتحقیقات گذشرته مشرخص  ۀسر یبا مقا. باشرندیم رازمانی 

 تهرادور و همکرار ن، (2012) و همکرار نکراظمی  ،(2012) ایر ورد ،(2010) و همکرار ن پتراس ،(2017) ید لیر جن ،(2000)

  .باشدیم ( مشابه2018و همکار ن ) ائو یژ و (2005) کالکان ،(2017)
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یکی دیگر  ز  پژوهش حاضرر یهاافتهی بر  راس  رت.  یو کارآمد ملکرد  یابی رز شرامل، نیا  ملکرد  رازمانی ۀمقول

  د نسرت که شرامل  قد ماتی مانند  رزیابی  ملکرد وحوزۀ  ملکرد  در دیباپیامدهای هوش  رامانی در شررکت بیمه ر  

گذ ری متنا رب با شرر یط   ملکرد و قعی و هد  شرده وهای تعیینپیو رته بین هد  ۀکار یی کارکنان شررکت، مقایسر 

 تو نایی درک صرحی  و جامع وضرعیت شرغلی فرد در و های جدیدحل هد شرتن مهارت در پید  کردن ر ، نجام پذیرفته

 های مالی شرکت بسیار حائا  همیت   ت.  درو قع بهبود  ملکرد در شرکت بیمه با توجه به حسا یت  ؛ ازمان   ت 

مالی کمک   رازی  قد مات تو ند به شرفا هوش  رازمانی با  یجاد شرفافیت و پرد زش  بم ات میذکر   رت که قابل

  یفهام ،(2013) یولسو ی(، یویگور و 2010(، پتاس و هررمکار ن )2005چ )یمی    ین بخش  ز تحقیق با تحقیقات .نماید

 .باشندیمیکسان  امدهایپ ۀدر مقول( 2011همکار ن ) ر تین و  و (2018همکار ن ) و ائو یژ (،2013همکار ن ) و

صرررفا  به  کتشررا   ناصررر و   ، یهای بیمهپژوهش حاضررر با توجه به تأل پژوهشرری هوش  ررازمانی در شرررکت  در

تو ن   ما می ؛پرد تته شردمقوله ر هبردها  یهامؤلفهبخش کمی به بر زش  در وهای هوش  رازمان در شررکت بیمه مؤلفه

یکی  ز مضررامین مهو هوش    ملکرد کارکنان ند کهدر مطالعات بعدی  ز رویکرد تلفیقی   ررتفاده کرد. نتایج نشرران د د

 نفعان برون شرررکت جهت نظارت بر  مور ت مالی وتو ن  ز برتی مشررتریان و ذیدر  ین ر  ررتا می ؛ ررازمانی   ررت 

 ییرمالی شرکت د وت به همکاری کرد.
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