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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکتهاي تولیدی استان گیالن است .كارآفريني ،فراينــدي
است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد ميگردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه
منحصر به فردي از منابع به منظور بهرهگيري از فرصتها .با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش ،تحقیق حاضر توصیفی از نوع
همبستگی ميباشد .جامعه آماری پژوهش را مدیران شرکتهاي تولیدی استان گیالن تشکیل ميدهد که در سال  ،1391از بين 207
مدیر شرکتهاي تولیدی 119 ،نفر با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههاي هوش سازمانی
آلبرخت و کارآفرینی رابینزاستفاده شد ،پس از تأیید سنجش روایی پرسشنامهها از طریق روش محتوایی و پایایی ،از طریق آلفای
کرونباخ ( ،)α =0/87اطالعات به دست آمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که بین تکتک مؤلفههاي هوش سازمانی (بينش راهبردي ،سرنوشت مشترك ،تمايل به
تغيير ،جرأت و شهامت ،اتحاد و توافق ،كاربرد دانش و فشار عملكرد) با مؤلفههاي کارآفرینی (خالقیت ،ریسکپذیری ،استقالل طلبی،
انگیزش ،عزم و اراده ،اعتقاد به مقدسات) رابطه معنا داری وجود دارد .به نظر ميرسد برای توسعه شرکتهاي تولیدی عالوه بر ارتقاء
ابزارهای هوشمند تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در ایجاد تعامل بین نیروی انسانی (به عنوان سرمایههاي هوش سازمانی) و
ابزار هوشمند شود.
واژگان كليدي
هوش سازماني ،کارآفرینی ،شرکتهاي تولیدی استان گیالن ،كسب و كار.

مقدمه
سازمانهاي تولیدی برای ادامه ،بقاء و ارتقاء

بهرهوروی خود در برابر تحوالت و تهدیدات
گسترده و مداوم محیط ،نیاز به سازگاری و
هماهنگی با محیط دارند.کارکنانی که در درون
سازمانهاي اداری فعالیتهاي کارآفرینانه
داشته باشند ،باعث بهبود و بازسازی سازمان
شده و پس از مدتی تبدیل به مدیران کارآفرین
ميشوند ]1[.کارآفرینی یکی از منابع مهم
در تمام جوامع انسانی و یکی از مهمترین
داراییهاي هر کشور در نظر گرفته شده است.
در حقیقت كارآفريني مقوله بسيار مهمی است
* نويسنده مسئول

كه بسياري از كشورهاي توسعهيافته و در
حال توسعه توجه جدي به آن مبذول داشته
و ميدارند ]2[ .سازمانها ميتوانند از طريق
تشويق كاركنان و ترغيب آنها به كارآفريني
سازماني باعث بروز نوآوري گردند و سپس
به اين افراد آزادي عمل داده شود تا بتوانند
بدون درگيري با قوانين و مقررات دست و
پاگير (ديوان ساالري) طرحهاي خود را به اجرا
درآورند .در اين ميان به نظر ميرسد هوش
سازماني در ايجاد چنين پتانسيلي و گرايش
به كارآفريني سازماني ميتواند مؤثر واقع
گردد ]3[ .یکی از سیاستهاي اصلی کشورها

در سالهاي اخیر توجه به هوش سازمانی به
منظور ارتقاء کارآفرینی ميباشد .با این حال ،از
جمله کاستیهاي مطالعات گذشته انجام شده
بر روی کارآفرینی ،به لحاظ ماهیت ،ساختار و
شرایط محیطی ،عدم توجه به هوش سازمانی
ميباشد که توسط محققان و صاحبنظران در
حوزه علوم انسانی مورد انتقاد قرار گرفت]4[ .
هوش سازماني به منزله پنجره پوياي كسب و
كار به محيط بيرون است كه عملكرد سازماني
را شناسايي ميكند ،كارايي را افزايش ميدهد
و فرصتهاي ناشناخته را شكار ميكند ]5[ .لذا
هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه و مقایسه
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مؤلفههاي هوش سازمانی (بينش راهبردي،
سرنوشت مشترك ،تمايل به تغيير ،جرأت و
شهامت ،اتحاد و توافق ،كاربرد دانش و فشار
عملكرد) با مؤلفههاي کارآفرینی (خالقیت،
مخاطرهپذیری ،استقالل طلبی ،انگیزش ،عزم
و اراده ،اعتقاد به مقدسات) در شرکتهاي
تولیدی استان گیالن است .ساختار این مقاله
بدین شرح است ابتدا مبانی نظری تحقیق
که شامل مباحث پیشینه تحقیق ،کارآفرینی
و هوش سازمانی ميباشد ،مورد بررسی قرار
گرفته سپس به بررسی روششناسي تحقیق و
تحلیل نتایج پرداخته شده است .در انتها نیز
نتایج مورد بحث در این تحقیق ارائه ميگردد.

پیشینه تحقیق
در ذیل به بررسی خالصهای از مطالعات
انجام شده در حوزه بررسی رابطه مؤلفههاي
هوش سازمانی با متغیرهاي دیگر ميپردازیم:
مندلسونوزیگلر )1999( 1در پژوهشی تحت
عنوان "هوش سازمانی :ایده قرن  21جهت
راهنمایی برای بقای مدیران" نشان دادند که
هوش سازمانی تأثیر قوي بر عملکرد مالی
سازمانها دارد ]6[ .سازمانهایی که هوش
سازمانی باالیی دارند ،پیشرفت و سوددهی
بیشتري داشتهاند .همچنین اطالعات بیرونی
را تسخیر میکنند و اطمینان دارند که
تصمیمات درستی در سازمان اتخاذ شده است.
لفتر و همکاران )2008( 2در پژوهشی با
عنوان "ابعاد هوش سازمانی در شرکتهای
رومانیایی ،دورنمای سرمایه انسانی" به ارائه
نمای کلی از موقعیت کارکنان شرکتهای
رومانیایی با توجه به هفت بعد هوش سازمانی
آلبرخت پرداختند .همچنین این پژوهش
درصدد بررسی تفاوتهای موجود بین
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سازمانهای بزرگ با بیش از  150کارمند و
سازمانهای کوچک بوده است .با این فرض
که نیروی انسانی و تفاوتهای موجود فرهنگ
سازمانی و رهبری بین دو طبقه ميتواند
تأثیر قابل مالحظهای بر نحوه درک ابعاد
هوش سازمانی و عملکرد آنها داشته باشد.
نتایج تحقیق نشان داده است که فقط 13
درصد کارکنان شرکتهای بزرگ و متوسط

سازماني بر كارآفريني سازماني شركت كشت
و صنعت و دامپروري مغان پرداختند .نتايج
حاصل از آزمون هفت فرضيه تحقيق نشان
داد كه رابطه معنيداري بين هوش سازماني
بر كارآفريني سازماني شركت كشت و صنعت
و دامپروري مغان وجود دارد و  52درصد
تغييرات در كارآفريني سازماني شركت كشت
و صنعت و دامپروري مغان به هوش سازماني

آن بستگي دارد [.]7
بخشیان و همکاران ( )2011در پژوهشی
تحت عنوان" ارتباط بین هوش سازمانی و
کارآفرینی در بین مدیران آموزشی دانشگاه"
به بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و
کارآفرینی در بین مدیران آموزشی مازندران
پرداخت.نتایج نشان داد که همبستگی
شدیدی میان هوش سازمانی و کارآفرینی
وجود دارد همچنین میان مؤلفههاي دو متغیر
مذکور نیز رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.
بام و اسمیت ( )2011در پژوهشی تحت
عنوان "پتانسیل هوش فعال کارآفرینان" به
بررسی هوش فعال کارآفرینان پرداختند،
نتایج نشان داد که کارآفرینان دارای پتانسیل
باالیی در به کارگیری هوش فعال و منطقی
دارند .آنها همچنین دریافتند که رابطه مثبتی
بین هوش فعال و سبک یادگیری و رشد
سرمایهگذاری کارآفرینان وجود دارد [.]8

با مفهوم هوش سازمانی آشنا بودهاند و
کارکنان شرکتهای کوچک اص ً
ال این مفهوم
را نمیشناختهاند .با این حال تحلیل دادههای
به دست آمده نشان داد که هوش سازمانی در
حد متوسط و باالتر بوده است.
ستاری ( )1389در پژوهشی تحت عنوان
"تاثير هوش سازماني برگرايش به كارآفريني
سازماني در شركتهاي صنعتي شرق
مازندران" ،به بررسي تأثير هوش سازماني بر
گرايش به كارآفريني سازماني در شرکتهاي
صنعتی مازندران پرداخت .نتايج تحقيق
نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي
پيرسون عالوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار
بين گرايش به كارآفريني سازماني و هوش
سازماني ،بين گرايش به كارآفريني سازماني
و همه مؤلفههاي هوش سازماني رابطه مثبت
و معناداري وجود دارد ،همچنين نتايج تحليل
رگرسيون نشان داد كه هوش سازماني قادر
به پيشبيني معنادار گرايش به كارآفريني
سازماني ميباشد .بنابراين توسعه ظرفيت
هوش سازماني ميتواند در افزايش گرايش به
كارآفريني سازماني مؤثر واقع شود.
رحیمی و دمیرچی ( )1389در پژوهشی
تحت عنوان "بررسي تأثير هوش سازماني بر
كارآفريني سازماني كاركنان كشت و صنعت
و دامپروري مغان" به بررسي تأثير هوش

هوش سازمانی
در ذیل تعاریف و مفاهیم مرتبط با هوش
سازمانی بيان شده است:
• هوش سازماني ظرفيت و قابليت يك سازمان
براي خلق دانش و استفاده از آن براي سازگاري
راهبردي با محيط است .هوش سازماني شبيه
بهره هوشی  IQدر انسان است]9[ .
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• هالل 1هوش سازماني را حاصل پنج
زيرسيستم شناختي ساختار سازماني،
فرهنگ ،روابط ذينفعان ،مديريت دانش و
فرايندهاي راهبردي ميداند]10[ .
• هوش سازماني مجموعهاي از فناوريها
است كه به همه افراد در تمام سطوح سازمان
اين امكان را ميدهد تا دادهها را ارزيابي و
تجزيه و تحليل كنند .هوش سازماني ،امكان

• مخاطرهپذیری :اقدام به انجام عملی که
از پیامد خطرات آن به طور کامل خبر نداریم.
کارآفرینی
• استقالل :یکی از ویژگیهاي بسیار مهم و
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی
 Entreprendreبه معنای “متعهد شدن " 9به عنوان نیروهای محرک ميتوان قلمداد کرد.
نشأت گرفته است .بنا بر تعریف واژهنامه گرایش به سمت استقالل ،باعث انگیزه است.
دانشگاهی وبستر ،10کارآفرین کسی است در واقع استقالل ،در عملی کردن رویاهای
که متعهد ميشود مخاطرههاي یک فعالیت کارآفرینان نقش دارد و در نتیجه ،آزادی
اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند .واژه عمل ،پاداشی برای کارآفرینی است.
• انگیزه :کارآفرینان به حدی از انگیزه
کارآفرینی ،دیرزمانی پیش از آن که مفهوم
کلی کارآفرینی به زبان امروزی پدید آید ،در ميرسند که کارها را به خاطر ماهیتشان و نه
زبان فرانسه ابداع شد .در اوایل سده شانزدهم ،فقط به جهت به دست آوردن پاداش و تشویق
کسانی را که در امر هدایت مأموریتهاي انجام میدهند.
• عزم و اراده :یک کارآفرین همیشه اعتماد
نظامی بودند ،کارآفرین ميخواندند [.]13
كارآفريني ،فرايندي است كه منجر به ايجاد به نفس و اراده را در خود تقویت ميکند و با
رضايتمندي و يا تقاضاي جديد ميگردد که عزمی راسخ مسئولیتهاي تعیین شده خویش
عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه را انجام ميدهد.
• اعتقاد به مقدسات :کارآفرینان دارای
تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع
به منظور بهرهگيري از فرصتها ]14[.يكي قدرت خوبی جهت درک وضعیت پیرامون
از شاخههاي اصلي كارآفريني ،كارآفريني در خود و آینده هستند .آنها همیشه به اهداف
سازمان است كه بدون شك سهم چشمگيري بلندمدتی ،فراتر از اهداف معمول و همیشگی
در توفيق و تعالي سازمانها دارد .کارآفرینی مياندیشند]4[.
سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه
در یک سازمان که قب ً
ال تأسیس شده ميباشد روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی
که برای اطمينان از بقا به وسیله بازسازی
عملیات سازمانها ،تعریف مجدد مفهوم کسب همبستگی است .جمعیت مورد مطالعه
و کار و افزایش ظرفیتهاي نوآوری و کیفیت مدیران شرکتهاي تولیدی استان گیالن

9. Under Take
10. Websters New Collegiate Dictionary
11. Carland etal

5. Commitment and Optimism
6. Alignment and Congruence
7. Knowledge Deployment
8. Performance Pressure

1. Halal
2. Strategic vision
3. Shared fate
4. Appetite for Change

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كسب سود ،تفاهم و انسجام را از تجربيات
شركت ايجاد ميكند .هوش سازماني شامل
كليت و تماميت اطالعات ،تجربه ،دانش و
درك مسائل سازماني است.
• هوش سازماني عبارت است از ظرفيت يك
سازمان براي بسيج كردن تمامي توانايي هوش
كه در دسترس آن قرار دارد و متمركز كردن
آن توانايي براي دستيابي به مأموريتهاي
خودشان []11
• از نظر ریاضی ،معادله پایه برای هوش
سازمانی ( )OIعبارتست از:
هوش خالص =
نیروی مغزی در دسترس– آنتروپی  +سینتروپی
كارل آلبرخت هوش سازماني را شامل 7
مؤلفه ميداند:
• چشمانداز راهبردي :2قابلیت خلق،
استنتاج و بیان هدف یک سازمان؛
• سرنوشت مشترك :3داشتن هدف مشترك
و واحد و حس روحیه گروهی؛
• تمایل به تغییر :4توانایی رویارویی با
چالشهاي غیر منتظره و تطبیق با انواع
تغییرات؛
• تعهد و خوشبینی :5روحیه و انرژي
مضاعف براي موفقیت؛
6
• همراستایی و همخوانی  :مفید بودن
ابزارها و قوانین موجود در سازمان در موفقیت

و تعامل اعضا با یکدیگر به منظور رویارویی
با محیط؛
7
• توسعه دانش  :ظرفیت تسهیم اطالعات،
دانش و بینش خود با دیگران و جریان آزاد
دانش در سرتاسر سازمان؛
• فشار عملکرد :8جدي بودن در انجام
کارهاي درست براي بازدهی ماهرانه و
موفقیت مشترک [.]12

مورد نیاز در محیط پویا ،ضروری است]15[ .
کارلند و همکاران )1984( 11ابعاد
کارآفرینی را از آغاز تا سال  1984جمعآوری
کردند که برخی از آنها در ادامه آمده است.
• خالقیت :توانایی در ایجاد ایدههاي جدید
است و این ایدهها ممکن است منجر به ایجاد
محصوالت یا خدمات جدید شود در واقع،
خالقیت ،قدرت نهفته در نوآوری است.

رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،36پاييز 1392

بررسي رابطه بين هوش سازماني و کارآفريني در شرکتهاي توليدي استان گيالن
حميدرضا عليپور شيرسوار ،عفت مرزبان مقدم

49

رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،36پاييز 1392

بررسي رابطه بين هوش سازماني و کارآفريني در شرکتهاي توليدي استان گيالن
حميدرضا عليپور شيرسوار ،عفت مرزبان مقدم

ميباشد ،از  207نفر جامعه آماری طبق جدول
مورگان تعداد  119نفر به عنوان نمونه به
روش تصادفی ساده انتخاب شدند ،به منظور
جمعآوري اطالعات و دادههاي مورد نياز اين
تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته تهيه شده
است و پاسخهاي آن به صورت پنج گزینهاي
و داراي طيف بسیار زياد تا بسيار كم ميباشد.
پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت شامل
 49سؤال كه مشتمل بر مؤلفههاي (بينش
راهبردي ،سرنوشت مشترك ،تمايل به تغيير،
جرأت و شهامت ،اتحاد و توافق ،كاربرد دانش
و فشار عملكرد) ميباشد .همچنين پرسشنامه
کارآفرینی رابینز شامل  22سؤال ميباشد كه
مشتمل بر مؤلفههاي (خالقیت ،مخاطرهپذیری،
استقاللطلبی ،انگیزش ،عزم و اراده ،اعتقاد به
مقدسات) ميباشد .جهت بررسي روايي ابزار
تحقيق عالوه بر نظر استاد راهنما از نظر
كارشناسان و متخصصان اين امر استفاده شده
و پس از انجام اصالحات و ايجاد تغييرات الزم
در سؤاالت آزمون روايي سؤاالت مورد تأیید
قرار گرفت و برای محاسبه ضریب پایایی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
و پایایی با  r=0/887تأیید گردید ،زمان انجام
این پژوهش سال  1391بوده و جهت تحلیل
اطالعات از نرم افزار  spssاستفاده شده است.
فرضیههاي تحقیق
فرضیه اصلی

• بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
در شرکتهاي تولیدی استان گیالن رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضیههاي فرعی

• بین مؤلفههاي هوش سازمانی و

....................................................
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مؤلفههاي کارآفرینی سازمانی در شرکتهاي
تولیدی استان گیالن رابطه معنادار وجود دارد
که شامل فرضیات زیر ميباشد:
• بین بینش راهبردی و مؤلفههاي
کارآفرینی سازمانی در شرکتهاي تولیدی
استان گیالن رابطه معنادار وجود دارد.
• بین سرنوشت مشترک و مؤلفههاي
کارآفرینی سازمانی در شرکتهاي تولیدی

استان گیالن رابطه معنادار وجود دارد.
• بین میل به تغییر و مؤلفههاي کارآفرینی
سازمانی در شرکتهاي تولیدی استان گیالن
رابطه معنادار وجود دارد.
• بین روحیه و مؤلفههاي کارآفرینی
سازمانی در شرکتهاي تولیدی استان گیالن
رابطه معنادار وجود دارد.
• بین همسویی و تجانس و مؤلفههاي
کارآفرینی سازمانی در شرکتهاي تولیدی
استان گیالن رابطه معنادار وجود دارد.
• بین به کارگیری دانش و مؤلفههاي
کارآفرینی سازمانی در شرکتهاي تولیدی
استان گیالن رابطه معنادار وجود دارد.
• بین فشار عملکرد و مؤلفههاي کارآفرینی
سازمانی در شرکتهاي تولیدی استان گیالن
رابطه معنادار وجود دارد.
يافتهها
به منظور بررسي اطالعات توصیفی ،ميانگين
و انحراف معيار متغيرها در جدول  1آمده است
جدول  2نتايج حاصل از آزمون رابطه بين
هوش سازماني و مؤلفههاي آن با کارآفرینی
را بر اساس ضريب همبستگي پيرسون نشان
ميدهد.
جدول  2ضریب همبستگی بین هوش
سازمانی و مؤلفههاي آن به عنوان متغیر

مستقل و کارآفرینی و مؤلفههاي آن را به
عنوان متغیر وابسته نشان ميدهد .نتایج
نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین
متغیرهای مذکور ميباشد ،همچنین ضریب
( )r= 0/85برای متغیر هوش سازمانی و
کارآفرینی نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار
بین این دو متغیر است که ميتوان نتیجه
گرفت افزایش به کارگیری هوش سازمانی
به طور خطی موجب افزایش کارآفرینی در
شرکتهاي تولیدی استان گیالن خواهد شد.
از بین مؤلفههاي هوش سازمانی و کارآفرینی
سرنوشت مشترک و عزم واراده در پایینترین
حد ( )r=0/32و اتحاد و توافق و اعتقاد به
مقدسات در باالترین حد ( )r=0/72بوده است.

نتایج پژوهش
در این پژوهش رابطه بین هوش سازمانی
و کارآفرینی در شرکتهاي تولیدی استان
گیالن مورد بررسی قرارگرفت .نتایج آزمون
همبستگی پیرسون وجود ارتباط معنادار میان
این دو متغیر و مؤلفه هایشان را تأیید کرد،
از بین مؤلفههاي هوش سازمانی و کارآفرینی
سرنوشت مشترک و عزم و اراده در پایینترین
حد ( )r=0/32و اتحاد و توافق و اعتقاد به
مقدسات در باالترین حد ( )r=0/72ارتباطی
بوده است.
نتایج مؤید این مطلب است که عدم
هماهنگی در آرمانهاي مدیران و کارکنان
شرکتهاي تولیدی باعث کاهش عملکرد
سازمانی و کارآفرینی شده است ،همچنین
مشارکت مدیران و کارکنان در تصمیمگیری
در افزایش کارآفرینی شرکتهاي تولیدی مؤثر
بوده است که در نهایت ميتوان نتیجه گرفت
که با بیشتر شدن  OIدر سازمان کارآفرینی

ميباشد تقویت شده و راهکارهاي راهبردي
جهت بهبود روحیه همکاری و ایجاد هدف
مشترک در کلیه اعضاي شرکتهاي تولیدی
داده شود.

جدول -2نتايج ضريب همبستگي بين متغیرها و مؤلفهها
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هم بیشتر خواهد شد.
به نظر ميرسد برای توسعه شرکتهاي
تولیدی عالوه بر ارتقاء ابزارهای هوشمند
تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در
ایجاد تعامل بین نیروی انسانی به عنوان
سرمایههاي هوش سازمانی و ابزار هوشمند
شود و همچنین روشها و ابعاد هوش سازمانی
که باعث ارتقاء کارآفرینی شرکتهاي تولیدی

جدول -1ميانگين و انحراف استاندارد هوش سازماني و مؤلفههاي آن و کارآفرینی
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