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 بنگاه های کارآفرینی هوش سازمانی با عملکرد رابطهبررسی 
 

 فرزاد فخرآل علی

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران DBAدانشجوی دکترای 

Farzadfakhr@gmail.com 

 

 

 چکیده

نظری  پرداخته است. مطالعات بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد بنگاه های کارآفرینیاین مطالعه به 

این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، کتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری 

 بنگاه های کارآفرینی گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش دیدگاه مدیران

آماری مطالعه قرار داده شد.  استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه

نفر  572شهر تهران بوده است که تعداد آنها  بنگاه های کارآفرینیجامعه آماری مطالعه شامل مدیران 

بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش 

نفر به عنوان  921جدول کرجسی و مورگان تعداد  نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به

نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این 

داخلی صورت که شرکت های مختلف صنعتی به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها مدیران 

بین هوش سازمانی و عملکرد بنگاه های نتایج نشان داد که  به صورت تصادفی انتخاب شدند. بنگاه ها

کارآفرینی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین بین هوش سازمانی با کیفیت مدیریت، رضایت 

 مشتریان و عملکرد اقتصادی بنگاه های کارآفرینی رابطه وجود دارد. 

 ینیهوش سازمانی، عملکرد، بنگاه های کارآفرکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

-ی این نیرو، افرادی هستند با نیازهای بییکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است و عوامل تشکیل دهنده

ی کافی، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار خواهند گرفت. شمار که در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه

داری نیروی زمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد. اگر رهبران و مدیران سازمان قادر به جذب و نگهموفقیت و پیشرفت سا

شود. از آنجا که ها و وظایف خطیر با مشکل مواجه میانسانی شایسته و با انگیزه نباشند، سازمان در جهت انجام مسئولیت

ها با برآوردن نیازهای مادی و معنوی عهده دارند، لذا باید سازمان کارکنان در سازمان نقش اساسی در تولید و ارائه خدمات بر

 (.9831،عزیزیها و وظایف شغلی مجهز کنند )آنان و ایجاد محیط کاری مناسب، آنان را برای انجام فعالیت

به  کههستند ها باشد. این مهارت  میترکیبی از تمام مهارت های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان  9هوش سازمانی

،  قادر به را شامل می شوند د، انعطاف پذیر و راحت بودنند، در عمل و عکس العمل سریع می شونمی شو منتهیتغییرات 

. استفاده از مهارت های ذکر شده نیاز به ساختار مناسب و عملکرد سازمان، مدیریت موثر و استفاده می باشند استفاده از تخیل

. با این حال، پیشرفت سریع را در پی داردسازمان  و توانایی عاطفی، تکنولوژی، دانش و یادگیریاز منابع انسانی، عوامل 

از طریق انجام مطالعات در زمینه های علمی مانند  ی کهدر برقراری ارتباط شناختی، نتایجبیست و یکم قرن  تکنولوژی در

 (.9837 ،نسبیبگیرد) باالموجب شده است تا بحث ها  ه تدریس و یادگیری به اجرا درآمد

های استرس زا و موقعیت هایی که سازمانهایی که از هوش سازمانی باالتری برخوردارند، به میزان بیشتری قادرند در موقعیت

برای فرد تنش ایجاد می گردد، فرد را آرام کرده و سریعتر به حل مشکل بپردازند، مدیران در این سازمانها از خالقیت بیشتری 

 (.9831وری افراد را باالتر ببرند )عزیزی،د و قادرند در سازمان خود بهرهبرخوردارن

دانش  و پذیرد می صورت وسایل سایر و رایانه انسان، کارگیری به راه از که دارد اشاره هوش سازمانی به تحصیل و کسب دانش

داده است)وظیفه دوست و همکاران، قرار نظر مد خارجی( را محیط هم و داخلی محیط )هم سازمان فعالیت محیط با مرتبط

 می محیطی شرایط تطابق با در مطلوب دانش از گیریبهره و ایجاد در سازمان توانایی را سازمانی ( هوش5001) 5هال (.9837

 با تطابق و هماهنگی منظور به آن راهبردهای بکارگیری دانش و خلق جهت در سازمان ظرفیت سازمانی هوش او عقیده به داند.

 سازمانی هوش همان سازمان در مختلف اطالعات پردازش توانایی مجموعه که اضافه می کند (5001هال) . است اطراف طمحی

 (.5008)آلبرت،  است

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و 

ار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیلکرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به سرمایه ها را در سرلوحه ک

حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند .دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته 

( کارآفرینی را به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات 5008را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. )شان،

شود و همچنین چون کارآفرینی دانش جدید را به خدمات و تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می

 (.9839)نصیری،  محصوالت جدید تبدیل می کند حایز اهمیت است

نی عالوه بر ایجاد اشتغال، موجب باال رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب ( نیز بر این اعتقاد است که کارآفری9838ساالزار)

اقتصادی جدیدی است که در  -شود. کارآفرینی پدیده فنیدرآمد، کاهش اضطراب های اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می

                                                           
1 -Organizational Intelligence 
2-Halal 
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ر که اقتصاد کشور ما گرفتار دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است. در حال حاض

نارسایی ها، کمبودها، و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش 

قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر نفتی و بیماریهایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی 

سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، با فرهنگ، امکانات، اقتصاد ما را به 

تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست )دهقانپور، 

میت کارآفرینی وجود دارد ضروری است برنامه ریزان و کارگزاران دولتی با حمایت (. با توجه به دالیلی که در زمینه اه9839

همه جانبه از فرایند کارآفرینی و برنامه ریزی جامع، زمینه رشد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را فراهم کنند. امروزه شواهد 

 (.9838ورش یابد )ساالزار، موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند در نتیجه برنامه های آموزشی، پر

 هوش سازمانی و عملکرد و جنبه های مختلف عملکرد در بنگاه های کارآفرینیحال سوال اینجاست که چه رابطه ای بین 

رابطه هوش سازمانی با عملکرد وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال و با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه بررسی 

 می باشد. بنابراین مطالعه حاضر به آزمون فرضیه های زیر می پردازد: یبنگاه های کارآفرین

 فرضیه اصلی:

 رابطه دارد. هوش سازمانی با عملکرد بنگاه های کارآفرینی -9

 فرضیه های فرعی:

 رابطه دارد. هوش سازمانی با کیفیت مدیریت بنگاه های کارآفرینی -9

 رابطه دارد. کارآفرینیهوش سازمانی با رضایت مشتریان بنگاه های  -9

 رابطه دارد. هوش سازمانی با عملکرد مالی بنگاه های کارآفرینی -9

 

 روش تحقیق -2

. بوده استهدف و ماهیت این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه  با در نظر گرفتن

لعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، باشد. مطاهمچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می

دیدگاه برای سنجش  محقق ساختهکتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه 

جامعه آماری ار داده شد. استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قر مدیران

نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس  572شهر تهران بوده است که تعداد آنها  بنگاه های کارآفرینیمطالعه شامل مدیران 

جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد  921رگان تعداد جدول کرجسی و مو

انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که شرکت های مختلف صنعتی به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها مدیران 

 به صورت تصادفی انتخاب شدند. داخلی بنگاه ها

استفاده کردیم، بدین ترتیب  SPSSشدند. سپس از نرم افزار  Excelداده ها، در ابتدا داده ها وارد نرم افزار  بعد از جمع آوری

که داده ها در ابتدا کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در سه بخش 
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دین ترتیب که ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ب

رابطه با سواالت از جدول های توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریانس استفاده شد. سپس در بخش سوم فرضیه های 

فاده از آزمون همبستگی مورد آزمون تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و است

 هم استفاده شد.  سادهقرار گرفتند. همچنین از آزمون رگرسیون 

 

 تحقیقنتایج  -3

 استفاده شد.  همبستگی پیرسون برای اینکه بررسی کنیم که متغیرهای مورد مطالعه به طور کلی با هم رابطه دارند یا نه از

  د:فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح می شون

0

1

: 0

: 0

H

H








 

برای بررسی در نظر گرفته شده است.  هوش سازمانیمقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه با  که در آن 

سطح   <02/0مقادیری که مشاهده می شود زیر  همانگونه که در جدولمی شود. ن استفاده ورابطه از ضریب همبستگی پیرس

  .ستا معنی دار 02/0سطح  معناداری در

 : همبستگی بین متغیرهای تحقیق9جدول شماره 

 سازمانی هوش  

 *0.593 ضریب همبستگی عملکرد

 0.009 سطح معناداری

 **0.912 ضریب همبستگی  کیفیت مدیریت

 0.009 سطح معناداری

 **0.520 ضریب همبستگی  رضایت مشتریان

 0.009 سطح معناداری

 **0.531 ضریب همبستگی عملکرد اقتصادی

 0.009 سطح معناداری
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( که نشان دهنده وجود رابطه معنادار میان 9با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی به دست آمده از آزمون پیرسون جدول )

را مورد سنجش قرار داد.  می باشد، بنابراین می توان فرضیه های تحقیق 02/0متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در سطح 

فرضیه های تحقیق، پس از احراز وجود همبستگی، حال باید به بررسی رابطه خطی میان متغیرهای برای اجرای آزمون 

 مستقل با متغیر وابسته به وسیله رگرسیون ساده بپردازیم.

 :رگرسیون ساده

 د.هوش سازمانی با عملکرد بنگاه های کارآفرینی رابطه دار: فرضیه اول

به عنوان متغیر  سازمانی هوشبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. عملکرد بنگاه های کارآفرینی مستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها5جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری

عملکرد بنگاه 

 های کارآفرینی

972/0 85.93 

 

0.009 8.02 

 

0.009 

 

0.502 

 

0.009 

 

ل مدل و سطح معناداری مربوطه معنی داری ک  Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  972/0کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  02/0رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

 مثبت بودننشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به 

  دارد. مثبتتاثیر  د بنگاهعملکربر  سازمانی هوشبودن شیب خط، 

 

 هوش سازمانی با کیفیت مدیریت بنگاه های کارآفرینی رابطه دارد.دوم: فرضیه 

به عنوان متغیر  سازمانی هوشاستفاده می شود، در آن  نبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیی

 فته شده اند. وابسته در نظر گر عملکرد بنگاه به عنوان متغیرمستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها8جدول شماره 
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 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری

کیفیت مدیریت 

بنگاه های 

 کارآفرینی

012/0 83.55 

 

0.009 8.02 

 

0.009 

 

0.832 

 

0.009 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fنگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره هما 

می باشد که  012/0کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  02/0رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است 

  تاثیر مثبت دارد. کیفیت مدیریت بنگاه های کارآفرینیبر  یسازمان هوششیب خط، 

 

 رابطه دارد. رضایت مشتریان بنگاه های کارآفرینیسازمان با  هوش سازمانیسوم: فرضیه 

به عنوان متغیر  یسازمان هوشتفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن  برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.  رضایت مشتریان بنگاه های کارآفرینیمستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها2جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار عناداریسطح م مقدار

رضایت مشتریان 

بنگاه های 

 کارآفرینی

958/0 5.552 

 

0.009 5.95 0.009 

 

0.907 

 

0.009 
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و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  958/0کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  02/0د )سطح معناداری از رگرسیونی را تأیید می کن

نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن 

  تاثیر مثبت دارد. کیفیت رضایت مشتریان بنگاه های کارآفرینیبر  یسازمان هوششیب خط، 

 

 هوش سازمانی با عملکرد مالی بنگاه های کارآفرینی رابطه دارد.: چهارمفرضیه 

به عنوان متغیر  سازمانی هوشبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 ر گرفته شده اند. متغیر وابسته در نظعملکرد مالی بنگاه های کارآفرینی مستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها2جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

عملکرد مالی 

بنگاه های 

 کارآفرینی

501/0 5.972 

 

0.009 5.79 0.009 

 

0.932 

 

0.009 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره ه 

می باشد که  501/0کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  02/0رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

ت که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته اس

  تاثیر مثبت دارد.عملکرد مالی بنگاه های کارآفرینی بر  سازمانی هوششیب خط، 

 

 بحث و نتیجه گیری  -4

همچنین بین هوش بین هوش سازمانی و عملکرد بنگاه های کارآفرینی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. نتایج نشان داد که 

این نتایج موافق با سازمانی با کیفیت مدیریت، رضایت مشتریان و عملکرد اقتصادی بنگاه های کارآفرینی رابطه وجود دارد. 

 از یکی سازمانی هوش ارتقاء امروز دنیای( می باشد. 5092( و لوون و همکاران )9815یافته های سعیدی کیا و همکاران )

 و دانش افزایش طور همین و اطالعات، وتحلیل تجزیه و کسب طریق از بتوانند تا سازمانهاست اغلب برای انکار غیرقابل الزامات

 سریعتر را خود اطراف محیط اطالعات سازمانها میگردد موجب سازمانی هوش افزایش. بیفزایند خود برقابلیتهای آگاهی، ایجاد
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تصمیم  دسترس در مقتضی مواقع در و ذخیره سودمند طریق به را حاصل ونتایج کرده تحلیل و تجزیه بیشتری دقت با و

 دهند. قرار گیرندگان

هوش سازمانی برای اغلب سازمان ها دارای ابهام است . هوش سازمانی مفهومی چند بعدی و چند عاملی بوده که توانایی ها ی 

ساختار و اعضای سازمان تأثیر می پذیرد. نگرشی، عاطفی و رفتاری یک سازمان را در بر می گیرد. هوش سازمانی از فرهنگ، 

بنابراین در بررسی هوش سازمانی بایستی فرهنگ سازمان، اندازه و سن سازمان، شرایط محیطی و نوع کنترل سازمانی مورد 

 (.9832)البرزی و همکاران، توجه قرار گیرد 

و هماهنگی انسان و هوش فنی در سازمان هوش سازمانی به عنوان یک فرایند: که نشان دهنده پیچیدگی ، تعامل ، تجمع 

است. بعد تعاملی هوش سازمانی بیانگر ارتباط بین انسان ها، انسان و تکنیک و همچنین بین اجرای فنی منحصر به فرد در 

و سازمان است. هماهنگی به  گروهها ،دهد و شامل دانش افرادسازمان است. تجمع هوش به صورت سلسله مراتبی رخ می

 مین بعد هوش سازمانی در مقایسه با دو بعد ذکر شده از اهمیت بیشتری برخودار است.عنوان سو

-بهره همانگونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری انسان هایی موفق و کارا خواهند بود که دارای هوشی سرشار و

 هوش خدادادی خود خواهند توانست بر مسائل ومند از درجه هوشی باال باشند. بی تردید این انسان ها با بهره گیری از 

در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه خواهد بود، به خصوص اینکه در عصر حاضر  مشکالت زندگی خود فائق آیند. قطعاً

ه تر و هر چه زمان به جلوتر می رود با توجه به پیشرفت علم و فنون و پیدایش نیازها و چالشهای جدید، سازمانها نیز پیچید

اهمیت خواهد شد که بپذیریم در هر سازمان امروزی عالوه بر منبع عظیم و  اداره آنها نیز مشکل تر می شود. این معنا پر

 .(9،9111خالق انسانی هوشمند، ماشین آالت هوشمندی نیز در فرآیند عملکرد سازمانها نقش موثری ایفا می کنند)مک مستر

ای پیچیده امروزی برآیند و ترکیبی از دو هوش فعال انسانی و هوش مصنوعی ماشینی بنابراین هوش سازمانی در سازمانه

خواهد بود که بی تردید مدیران سازمانها برای پویایی و افزایش کارایی سازمان خود راهی جز بهره گیری از این دو جریان 

 هوشمند نخواهند داشت. 

انی بهره می گیرند. نتایج فراتر از ظرفیت های رایج، که از لحاظ سازمانی آینده هایی که قابل پیش بینی نیستند و از ادراک رو

بگیریم، ما نیاز داریم که بفهمیم هوش چیست که در سازمان  خواهیم این مطلب را خوب یادمی به صورت خطی هستند. اگر

، به همان سادگی هم می توانیم توانیم از طریق فکرمان طراحی کنیمما همانطور که می مستقر است و فقط در اشخاص نیست.

 .(5000 ،5)لیکبویتز مان جلوگیری کنیمبه طور جدی از حضور هوش

اثرگذار بوده است، نتیجه  بر عملکرد بنگاه کارآفرینی و مولفه های آنسازمانی  هوشبا توجه به اینکه نتایج نشان دادند که 

برای بنگاه های کارآفرینی بوده و از نظر سهم بازار و تعامل  هوش سازمانی می تواند تعیین کننده موفقیتگیری می شود که 

  با مشتریان و موارد اقتصادی بسیار اثرگذار باشد. 
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