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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between managers' strategic 
intelligence with job performance and organizational success of employees from the 
perspective of staff and faculty members of Farhangian University. The research method is 
descriptive-correlation. The statistical population of the study included all staff and faculty 
members of Farhangian University and the campuses and centers of Tehran province in the 
number of 800 people. A sample of 260 people was randomly selected. To measure the 
research variables, three standard questionnaires of strategic intelligence Bakhit et al. 
(2015), Patterson job performance (2003) and organizational success Nekouei Moghadam 
(2009) were used. Pearson correlation test and path analysis were performed to analyze the 
data. The results showed that there is a positive and significant relationship between 
managers 'strategic intelligence and job performance of Farhangian University staff (r = 
0.88), there is a positive and significant relationship between managers' strategic 
intelligence and organizational success of Farhangian University staff (r = 0.75). There is a 
positive and significant relationship between the five components of foresight, vision 
formulation, systems thinking, motivation and partnership with job performance and 
organizational success of Farhangian University staff. Therefore, managers and policy 
makers of Farhangian University can pay special attention to the dimensions of strategic 
intelligence at the organizational level, provide the basis for improving the performance and 
career success of employees and by paying attention to employees and aligning them with 
organizational goals and culture, organizations can achieve Help their goals. 
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 سازمانی موفقیت و شغلی عملکرد با مدیران استراتژیک هوش ةرابط

 فرهنگیان دانشگاه علمی هیئت اعضای و کارکنان دیدگاه از کارکنان

 4بهاره قائمی، 3معصومه بخیت، 2پور کامران عیدی، 1یداله آزادی

 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 1

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران .2

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. 3

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 4

 (72/71/2077: ؛ تاریخ پذیرش21/70/2930: تاریخ دریافت)

 چکیده

 اعضتا   و کارکنتان  دیتداا   از کارکنتان  ستازمایی  موفقیتت  و شغلی عملکرد با مدیران استراتژیک وشه رابطة بررسی پژوهش، از هدف
 اعضتا   و کارکنتان  همتة  شتام   پتژوهش  آمار  جامعة. است همبستگی - توصیفی پژوهش روش .بود فرهنگیان دایشگا  علمی هیئت
 167 برابر ا  تصادفی طبقه صورت به ا  یمویه. بودید یفر 077 دادتع به تهران استان مراکز و ها پردیس و فرهنگیان دایشگا  علمی هیئت
 ، عملکترد (2930) همکتاران  و بخیتت  استتراتژیک  هوش استایدارد پرسشنامة سه از پژوهش، متغیرها  ایر  ایداز  برا . شد ایتخاب یفر

 آزمتون  هتا  بترا  تللیت  داد    .شد استفاد  (2900) مقدم، بهزاد  اودر  و کشاورز  یکویی سازمایی و موفقیت( 1779) پاترسون شغلی
 دایشتگا   کارکنتان  شتغلی  عملکترد  با مدیران استراتژیک هوش یتایج پژوهش یشان داد بین .اجرا شد مسیر همبستگی پیرسون و تللی 

 فرهنگیتان  شتگا  دای کارکنتان  ستازمایی  موفقیتت  با مدیران استراتژیک هوش ، بین(=00/7r)دارد  مثبت و معنادار وجود رابطة فرهنگیان
ایداز، تفکر سیستمی، ایجاد ایگیز  و ایجاد مشارکت بتا   یگر ، تدوین چشم بین پنج مؤلفة آیند (. =07/7r)دارد  مثبت و معنادار وجود رابطة

 دایشگا  راناذا سیاست و مدیران بنابراین،. دارد مثبت و معنادار وجود رابطة فرهنگیان دایشگا  عملکرد شغلی و موفقیت سازمایی کارکنان
 کارکنتان  شتغلی  موفقیتت  و عملکترد  بهبتود  بترا   را زمینه سازمان، سطح در استراتژیک هوش ابعاد به ویژ  توجه با توایند می فرهنگیان
 ختود  اهتداف  بته  رستیدن  در راهتا   سازمان سازمایی، فرهنگ و اهداف جهت در ها آن همراستاکردن و کارکنان به عنایت با و کنند فراهم
 .ایندرس یار 

 . عملکرد شغلی، موفقیت سازمایی، هوش استراتژیک، هوش: واژگان کلیدی
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 مقدمه

اند و قسمت  را فراگرفته مابزرگ و کوچک پیرامون  ةها با تشکیالت پیچید ، سازمانحاضر عصر

ها نیازمند مدیریت قوی، توجه به  اداره و مدیریت سازمان. کننداعظم نیازهای گوناگون را تأمین می

 ةشالود(. 0931 کشاورز حقیقی،) استانسانی های  محیط درونی، بیرونی و سرمایه ةغییرات فزایندت

. دهندهایشان تشکیل می ها و انگیزه ثروت هر سازمانی را کارکنان آن در قالب دانش، مهارت

منشأ  ،آینده ةبسا در سد که در دهه و چه دارداهمیت  به آن دلیلامروزه برخورداری از چنین ثروتی 

اصلی برتری رقابتی غیر تکنولوژی جدید، تابع ابتکار عمل، خالقیت، تعهد و توانمندی نیروی کار 

و  0کستی)است ها  ترین عامل در موفقیت سازماننیروی انسانی مهم ،همچنین .خواهد بود

. ته باشندموفقیت فعلی و آینده باید آگاهی داشبرای ریزی  برای برنامهها  دانشگاه(. 3109همکاران، 

این امر اکنون به یکی از . گذارداین دانش و آگاهی بر عملکرد و موفقیت سازمان اثر می

تبدیل شده که به یک طرز تفکر و دیدگاه ها  مدیریت ارشد در دانشگاههای  ترین چالش اساسی

و  3سجاکوب)ها نیاز دارد  گیریو جهتها  بینی روندمدیران نسبت به حال و آینده براساس پیش

سو و  چشمگیر اخیر دانشگاه هایی با حداقل امکانات از یکهای  موفقیت(. 3109، همکاران

توجه  شایاننقش  ةدهند مادی از سوی دیگر، نشانهای  هایی با بهترین توانایی شکست سازمان

شناخت موفقیت دانشگاه از دو منظر میزان . ها بوده است عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آن

که غفلت از آن  داردثر بر موفقیت در دنیایی با تغییرات سریع اهمیت بسزایی ؤوفقیت و عوامل مم

 (. 3100، 9کیوسا)شود  باعث سقوط دانشگاه می

د و موفقیت به چگونگی عملکرت ذینفع مؤسسادانشگاه فرهنگیان و های  فعالیتاوم تدو  بقا

ه فعالیت مهم شناخته شدهای  عرصه همةدر ر کاوی نقش نیراداره هر در . داردبستگی ن کنارکا

و  کنند میا جرآن را ا ،سپس، کردهذ تخارا ا ها میمکه تص ،هستندها  ننساافعالیت ر و کا ةمؤلف. ستا

                                                           
1. Kesti  

2. Jacobs  

3. Kuosa  



33                                                   0011 تابستان، 2، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

یی اجری ایندهااحاصل فرد شغلی عملکر. کنند می بینیه را پیشیندآهای  فعالیتاوم ها تد نآ یةبر پا

ه ه نتیجـباز ست رت اعباد شغلی کرعمل، یگردفی تعریدر . تـسن امازاـساف هداتحقق و 

(. 3112، 0لوپز)وی انسانی گذاشته شده است نیر ةبر عهدن مازساف طراز ظایفی که ن وساندر

ی، پذیر فنعطا، اه هزینهبو ت ساتعالی تولید ی و پذیر تقاباف ردها همةامل شد شغلی رعملک

هایی  یژگیدارای وبرتر د با عملکری ها نامزسا. دشو میط یا کیفیت مربود عتمااقابلیت ، سرعت

حی اطری، هبردی، رهبرراتفکر اف، هدن، امازسای اـه یترمأمواز و ندا چشمظ لحاص از خا

خواهند  هایی که می برای دانشگاه(. 3112، 3مار)باشند  مانی میزاسی دهاینافروری و فنان، مازسا

، تسلط بر هوش استراتژیک بسیار یابند آیندة خود و محیطشان را تغییر دهند و به موفقیت دست

با ها  ریزان دانشگاه مدیران و برنامه. انداز است شمچآغاز ایجاد  ةهوش استراتژیک، نقط. مهم است

انداز آیندة دانشگاه را ترسیم کنند و در جهت  شمچافزایش مهارت هوش استراتژیک، می توانند 

 (.3102، 9دونی و جاللی فراهانیفری)گیرند ق آن استراتژی مناسبی را در پیش تحق

، رفتار و عملکرد آنان روی سازمان یا هستند که مدیران با اختیارترین افراد در سازمان از آنجا

مستقیم با  توانند به طور مستقیم و غیرواحد تحت کنترل خود تأثیر بسیار زیادی دارد و می

ها  امروزه، سازمان. ازمان اثر گذارندسجوه و همةخرد و کالن بر های  گذاریو سیاست ها تصمیم

به دیگران یاد دهند که چگونه  جا حضور فعال داشته باشند و نیازمند مدیرانی هستند که در همه

رسد یکی از عوامل مؤثر برای چنین مدیرانی به نظر می بنابراین،. ندیشند و مشکالت را حل کنندبی

است  معتقد (3112)مکوبی (. 3101،  2ک، مارگولیس و آندریمکوبی)است   هوش استراتژیک

رویکرد اصلی هوش استراتژیک در فرهنگ کار گروهی و به اشتراک گذاشتن اطالعات و استفاده 

سطوح سازمانی است، زیرا پایداری سازمان و موفقیت آن تا  همةتوسط کارکنان توانا در ها  از آن
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، معتقدند هوش (3112) 0چند و هیکسمر. حد زیادی به همکاری کارکنان با سازمان بستگی دارد

آورد ترین هوش سازمانی است که اطالعات الزم را برای سازمان به ارمغان می هاستراتژیک گسترد

و موجب  کند طراحی کرده،که ایجاد ارزش  را مناسبیهای  کند استراتژیو به سازمان کمک می

س بودن اطالعات صحیح برای افراد در دستر ایبه معن ،همچنین. شودرشد و پیشرفت سازمان می

صحیح را برای  های دارای صالحیت و شایسته در زمان مناسب است تا بر اساس آن بتوانند تصمیم

با افزایش میزان درگیری  دارند، مدیرانی که هوش استراتژیک ،بنابراین. سازمانشان اتخاذ کنند ةآیند

استراتژیک در  های را شناسایی و از تصمیمها  و تهدیدها  توانند فرصتها، می افراد در فعالیت

توانند پیوند و سازگاری مناسبی راحتی می به ،بنابراین(. 3109 ،3آناستراین)کنند سازمان حمایت 

سیستم (. 0922سلطانی، ) کنندگاری سازمان را تضمین بین درون و برون سازمان ایجاد کنند و ماند

مختلف هوش است که با تعامل هوش تجاری، هوش  متشکل از تجمع انواع هوش استراتژیک

، (3100)  مکوبی و اسکودر .(3100، 9گیاچارد)کند رقابتی و مدیریت دانش، سینرژی ایجاد می

نگری،  شامل توانایی آینده ،اند که پنج مهارت و توانایی مرتبط به هممدیران موفق، افرادی ندمعتقد

 ةبه فلسف ها این مهارت. را دارندنگیزش و ایجاد مشارکت انداز، تفکر سیستمی، ایجاد ا تدوین چشم

رهبری و هوش فردی مدیران نیز بستگی دارد که شامل شناخت خود، شناخت دیگران، یک هدف 

 ةهایی است که مدیران را برای ترسیم آیند ای از اصول و اعتقادات و ارزش مشخص و مجموعه

سازمان های  انداز استراتژی و دیگران را در تدوین چشمتا آینده را شکل دهند  کندسازمان توانا می

از این مدل نظری برای ترسیم هوش  پژوهش حاضردر  .دکنن ایجاد مشارکت داده و در آنان انگیزه

 . شود استراتژیک استفاده می

نگری و تدوین  آینده ةلفؤبین م نشان دادند( 0932)زاده  ، کربالآقایی و حسینذوالفقاری

تفکر، انگیزش و  ةلفؤبا چابکی سازمانی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد، اما بین سه مانداز  چشم
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این نتیجه  پژوهشیدر ( 0932)و همکاران  فرید فتحی. مشارکت با چابکی ارتباطی وجود ندارد

بخیت و همکاران . ثیر معنادار داردأرسیدند که هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی ت

ارتباط معکوس و معنادار بین ابعاد هوش استراتژیک و عدالت سازمانی با  ن دادندنشا(  093)

( 3102) 0آگور. کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه وجود دارد تفاوتی سازمانی کارکنان اداره بی

هوش های  لفهؤتوجه به م ،آن ةعامل اصلی در ایجاد نوآوری و ادام نشان داد پژوهشیدر 

، در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین ( 310) 3زمانی و کیاخاه. استاستراتژیک 

اطالعات مدیریت ارتباط معناداری وجود های   هوش استراتژیک و اثربخشی سیستمهای  مؤلفه

شود، که  میمنجر اثربخشی اطالعات علمی سازمان  بههوش استراتژیک باال از طریق کارکنان . دارد

، در پژوهشی به این نتایج دست یافت (3109)آناستراین . کند ی ایجاد میبرای سازمان مزیت رقابت

اساسی برای  مدیریتی دارد و پایه وهای  حوزه همةکه هوش استراتژیک نقش اساسی در 

 . ها است سازمان ةریزی آیند هبرنام

 شوند و مهم ترین ابزار کارکنان دانشگاه فرهنگیان مزیت رقابتی برای دانشگاه محسوب می

ابتدا  ، بایدمدیران در تحقق اهداف دانشگاه هستند و اگر این دانشگاه بخواهد پویا و خالق شود

خود را پویایی و خالقیت ببخشد که این مهم جز با شناخت تفصیلی مسائل و ة نیروی محرک

یکی از این عوامل بازدارنده و معضالت، کاهش عملکرد . پویایی، مقدور نیست ةعوامل بازدارند

اهمیت عملکرد شغلی و لزوم توجه . استی کارکنان و عدم دسترسی به موفقیت سازمانی شغل

گذارد و در نتیجه  بیشتر به آن ناشی از آن است که بر دانشگاه در رسیدن به اهدافش تاثیر می

کاهش  این است که پژوهش حاضراهمیت و ارزش . دهد ثیر قرار میأوری دانشگاه را تحت ت بهره

تواند باعث کاهش ترک شغل، کاهش انگیزه، عدم رضایت شغلی،  یک مدیران میهوش استراتژ

با توجه به . ثیر گذاردأوری ت و بر موفقیت سازمانی و میزان بهره شود... عدم کسب مزیت رقابتی و 

اهمیت عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی، ضرورت بررسی عوامل تأثیرگذار بر این دو متغیر در 
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گذار بر عملکرد شغلی و ترین مسائل تأثیر ن کامالً نمایان است که از جمله مهمدانشگاه فرهنگیا

هوش  دربارةرسد  به نظر می ،اخیرهای  در سال در ایران .استموفقیت سازمانی، مسائل مدیریتی 

 پژوهشی انجاماستراتژیک و ارتباط آن با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 

در زمینه ارتباط هوش استراتژیک با عملکرد شغلی و  ها پژوهشانجام  ،بنابراین. نگرفته است

که  را توان عناصری می ها، نتیاج پژوهشبا بررسی . موفقیت سازمانی بیش از پیش مورد نیاز است

های  و در استراتژی کردهشناسایی  ،ارتباط بیشتری با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی دارند

توان  ، میهای پژوهش حاضر اساس یافته، برهمچنین. دکرروی این عناصر تمرکز سازمانی بر 

که در  ارائه شودموضوع پژوهش  ةکاربردی به مسئوالن دانشگاه فرهنگیان در زمین هایپیشنهاد

شده و  با توجه به مطالب گفته. بهره ببرند پژوهش حاضراز نتایج  ها گیری در تصمیم ،صورت لزوم

 ةاندکی در زمین های پژوهشرسد  و از آنجا که به نظر میها،  اتژیک در سازماناهمیت هوش استر

انجام ها  ثیر هوش استراتژیک بر عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی؛ آن هم در سطح دانشگاهأت

هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و  ةبررسی رابطپژوهش حاضر، است، هدف  گرفته

به ، پژوهش حاضر بنابراین. استز دیدگاه کارکنان دانشگاه فرهنگیان موفقیت سازمانی کارکنان ا

 :پرسش است کهدنبال پاسخگویی به دو 

بین هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان ارتباط مثبت . 0

 معنادار وجود دارد؟

ت سازمانی کارکنان هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیهای  لفهؤبین م. 3

 ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؟
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 شناسی پژوهش وشر

کارکنان و اعضای هیئت علمی  ةآماری را کلی ةجامع. استهمبستگی  -توصیفی  پژوهشروش 

اند  تشکیل داده 0932نفر در سال  223و مراکز استان تهران به تعداد ها  دانشگاه فرهنگیان و پردیس

انتخاب به عنوان نمونه ای تصادفی  گیری طبقه روش نمونه بانفر  321فرمول کوکران  براساسکه 

اول،  ةپرسشنام. استاندارد استفاده شد ةگیری متغیرهای پژوهش از سه پرسشنام اندازه برای. دش

 ةاست و به وسیل هگوی 93که دارای  است(  093)و همکاران  بخیتاستراتژیک هوش  ةپرسشنام

 انداز، تفکر سیستمی، ایجاد انگیزه و ایجاد مشارکت نگری، تدوین چشم بعد توانایی آینده 2آن 

 نوآوری

 انسجام

 سرعت

 پذیری انعطاف

رعایت نظم و 
 انضباط

 بهبود در کار

 ر کارهمکاری د

احساس 
 مسئولیت در کار

 عملکرد شغلی

موفقیت 
 سازمانی

هوش 
 استراتژیک 

توانایی 
 نگری آینده

تدوین 
 انداز چشم

 تفکر سیستمی

 ایجاد انگیزش

 ایجاد مشارکت
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ساخته شده است که شامل ( 3119)عملکرد شغلی نیز توسط پاترسون  ةپرسشنام. شود سنجیده می

گودری و ، بهزادی نکویی مقدم ةبرای بررسی موفقیت سازمانی از پرسشنام. است گویه 02

 ای درجه براساس مقیاس پنجها  همة پرسشنامه. است گویه 2که داری  شداستفاده ( 0922) کشاورز

های مختلف تأیید شده  ها در پژوهش پایایی این پرسشنامهروایی و . اند گذاری شده لیکرت ارزش

ریب به وسیلة ض(  093)پایایی پرسشنامة هوش استراتژیک در پژوهش بخیت و همکاران . است

برابر با ( 3119)، پایایی پرسشنامة عملکرد شغلی در پژوهش پاترسون 23/1آلفای کرونباخ برابر با 

، و پایایی پرسشنامة موفقیت سازمانی در پژوهش نکویی مقدم، بهزادی گودری و کشاورز 30/1

وسیلة ها در پژوهش حاضر به  همچنین، پایایی پرسشنامه. گزارش شده است 31/1برابر با ( 0922)

ضریب آلفای کرونباخ برای سه پرسشنامة هوش استراتژیک، عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی، به 

تحلیل  ةبه وسیلها  روایی پرسشنامه همچنین،. به دست آمد 22/1و  31/1، 22/1ترتیب، برابر با 

 برای. ید شدتأیها  دست آمد که روایی آنه ب 20/1و  1/ 2، 23/1 ، برابر باییدی به ترتیبأعاملی ت

ها  بودن داده نرمال برای بررسیاسمیرنوف  - ابتدا از آزمون کلموگروفها،  تجزیه و تحلیل داده

بررسی  برایسازی معادالت ساختاری  ، آزمون مدلسپس. ها تأیید شد بودن داده نرمالاجرا شد که 

اس پی اس اس و  هایافزار به وسیله نرمها  تجزیه و تحلیل داده. استفاده شد  های پژوهش فرضیه

 .گرفتلیزرل انجام 

 های پژوهش یافته
 

 آماری تحقیق به تفکیک جنسیتة جامعه و نموناعضای تعداد . 1جدول 

 جامعه
 تعداد اعضای نمونه تعداد اعضای جامعه

 مرد زن مرد زن

 20 99 011 22 هیئت علمی

 32 22 901 032 کارکنان

 023 010 01  323 تعداد کل

 .بودندها زن  نفر از آن 010نفر از نمونه مرد و  023نشان داد که  پژوهشتوصیفی های  یافته
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 های پژوهش اسمیرنوف برای تعیین توزيع نرمال داده -فونتايج آزمون کلموگر. 2جدول 

 موفقیت سازمانی عملکرد شغلی هوش استراتژیک متغیر

 Z 93/0 02/0 3 /0آمارة 

 122/1 090/1 122/1 ضریب معناداری

 321 321 321 تعداد

بودن  فرض نرمالبنابراین، ، است 12/1مقادیر سطح معناداری باالتر از  ،3 با توجه به جدول

ها، مجاز به استفاده از  ها و تحلیل داده برای آزمون فرضیه ،در نتیجه. دشیید أپژوهش ت متغیرهای

 .باشیماریانس از جمله لیزرل میوهای مبتنی بر کوآمار پارامتریک و روش

 
 برای بررسی فرضیة اول پژوهش در حالت ضرايب استانداردمدل ساختاری . 2شکل 
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 برای بررسی فرضیة دوم در حالت ضرايب استانداردمدل ساختاری . 3شکل 
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 برای بررسی فرضیة سوم در حالت ضرايب استانداردمدل ساختاری . 4شکل 



     44...              اعضای و کارکنان دیدگاه از کارکنان سازمانی موفقیت و شغلی عملکرد با مدیران استراتژیک هوش رابطة

   

 

 های برازشبررسی شاخص .3 جدول

 های برازش شاخص مقادیر مناسب مدل سوم مدل دوم اولمدل  نتیجه برازش

       ≤9 23/3 2/3  13/3 برازش مناسب

 RMSEA ≤0/1 139/1 102/1 102/1 مناسب برازش

 NFI ≥3/1 39/1 31/1 33/1 برازش مناسب

 NNFI ≥3/1 22/1 30/1 30/1 برازش مناسب

 CFI ≥3/1 23/1 39/1 1/ 3 برازش مناسب

 IFI ≥3/1 39/1 33/1 31/1 ببرازش مناس

 GFI ≥3/1 1/ 3 31/1 32/1 برازش مناسب

 AGFI ≥2/1 33/1 23/1 22/1 برازش مناسب

بودن و برازش مطلوب  بررسی مدل پژوهش، قبل از تأیید روابط ساختاری باید از مناسب برای

ة شد یر محاسبهبرازش، به همراه مقاد گیری مربوط بهاندازههای  شاخص. دکرمدل اطمینان حاصل 

برازش مناسب مدل مورد  ةدهند که نشان ،ده استشگزارش  9 شده، در جدول ها برای مدل ارائه آن

 .استنظر 
 

 سازی معادالت ساختاری مدل ةنتیج .4جدول 

 مسیرها فرضیه
 ضریب مسیر

 عملکرد شغلی

 ضریب مسیر
 موفقیت سازمانی

 نتیجه

 اول

و موفقیت سازمانی هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی 
 کارکنان دانشگاه فرهنگیان

22/1 22/1 
تأیید 
 فرضیه

 دوم
نگری مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی  توانایی آینده

 کارکنان دانشگاه فرهنگیان
22/1 22/1 

تأیید 
 فرضیه

 سوم
انداز مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان  چشم

 دانشگاه فرهنگیان
22/1 20/1 

تأیید 
 فرضیه

 چهارم
تفکر استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی 

 کارکنان دانشگاه فرهنگیان
29/1 22/1 

تأیید 
 فرضیه

 پنجم
توانایی ایجاد انگیزة مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی 

 کارکنان دانشگاه فرهنگیان
22/1 22/1 

تأیید 
 فرضیه

 ششم
ت مدیران عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی ایجاد مشارک

 کارکنان دانشگاه فرهنگیان
20/1 22/1 

تأیید 
 فرضیه
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ثیر بین هوش استراتژیک با عملکرد شغلی و موفقیت أضریب ت دادنشان  ، براساس جدول 

بین هوش استراتژیک با عملکرد شغلی و  ،است، بنابراین 22/1و  22/1سازمانی به ترتیب برابر با 

هوش استراتژیک های  مولفه ةبین هم ،همچنین. ت سازمانی ارتباط مثبت معنادار وجود داردموفقی

 .با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان ارتباط مثبت معنادار وجود دارد

 گیری هبحث و نتیج

بین هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی  براساس نتایج پژوهش حاضر،

که با افزایش هوش استراتژیک مدیران در سطح  اط مثبت معنادار وجود دارد، به این معنارتبا

. یابددانشگاه فرهنگیان، میزان عملکرد و موفقیت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی افزایش می

همخوانی ( 3109)آناستراین  و ،(0932) های تحقیقات ذوالفقاری و همکارانیافتهاین نتایج با 

توانند کارکنان را  یند ارتباطات میامعتقد است مدیران از طریق افزایش فر( 3101) 0کروجر. دارد

 به دست آورند در جهت اهداف استراتژیک سازمان قرار دهند و اطالعات بهتری را از طریق آنان

های اثربخش،  گیریتصمیم ها،کارکنان در طراحی استراتژی افزایش میزان مشارکت بهکه این 

نگیزه وتالش بیشتر آنان برای به ایجاد ا ،و از سوی دیگر شدهمنجر اندازهای هدفمند  مچش

مزیت رقابتی و  ،شود که در نتیجهمیمنجر یابی به اهداف و تصمیمات استراتژیک سازمانی  دست

استراتژیک در سطح سازمان و  بنابراین، وجود هوش. نوآوری برای سازماندر پی خواهد داشت

منجر به افزایش عملکرد شغلی کارکنان  دارند،دیرانی که هوش استراتژیک باالیی بودن مدارا

تری بینانه تا درک واقع داشته باشند،مدیران همواره باید قابلیت هوش استراتژیک  در کل،. شود می

و ها  فرصت، سازمان را متناسب با تحوالت تغییر دهند محیط اطرافشان داشته باشند، دائماًنسبت به 

 ها وگیریتصمیم بینی کنند و با میزان مشارکت کارکنانشان در موقع پیش هدیدهای سازمانی را بهت

تر از  کسب اطالعات اثربخش و در کارکنان سایر امور سازمانی به ایجاد حس ارزشمندی و انگیزه

                                                           
1. Kruger  
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ق کنند و آلی را برای سازمانشان خل ایده ةتا با استفاده از آن اطالعات آیند، شودمیمنجر آنان 

توانند موجبات اثربخشی بدین ترتیب می. دکننکارکنان را برای رسیدن به آن اهداف روشن ترغیب 

 . و باعث افزایش موفقیت شغلی کارکنان شوند کنند را فراهمو موفقیت سازمان 

نگری، تفکر سیستمی، تدوین های آینده دیگر پژوهش حاکی از آن بود که بین مؤلفه ةیافت

ز، ایجاد انگیزه و مشارکت سازمانی با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان و انداچشم

که با افزایش  ااعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ارتباط مثبت معنادار وجود دارد، به این معن

در سطح دانشگاه فرهنگیان، میزان عملکرد شغلی و موفقیت شغلی آنان نیز افزایش ها  این مؤلفه

زمانی و و ، (3109) 0، رحمتی و پورکیانی(3102)آگور  های پژوهشنتایج  این نتایج با. دیابمی

های مختلف هوش استراتژیک، مدیران با استفاده از مؤلفه ،در واقع. مطابقت دارد(  310)کیاخاه 

 بهبود بخشند، بدین را عملکرد افراد و سازمان ،همچنین ،قادر خواهند بود اطالعات علمی سازمان

برای سازمان مزیت رقابتی  ،سبب رسیدن افراد به اهداف سازمان را توسعه بخشیده و در نتیجه

 ةانداز، فرایند خلق یک آیند تدوین چشم کرددر پژوهش خود مطرح ( 3112)مکوبی . کند ایجاد می

کردن افراد در آن و هدایت به سمت آن نیازمند درگیر ،آل و یک هدف مشخص برای سازمان هاید

همسوکردن کارکنان سازمان با آن  کردن اهداف سازمانی و با روشن توان گفتمی ،بنابراین. تاس

در واقع، مدیران سازمان با قابلیت . شودمنجر اهداف؛ می تواند به افزایش عملکرد شغلی کارکنان 

آن در کنند و با انتشار سازمان را ترسیم میة آلی از آیند هوش استراتژیک خود چنین تصویر ایده

شان ارائه هایی که کارکناندهو ای هاافراد در آن، از پیشنهاد ةکردن هم سطح سازمان و شریک

بدین دلیل تأثیر مثبتی بر . کنندبهره برده و اهداف روشنی را برای سازمانشان ترسیم می ،دهند می

ف سازمانی ها در جهت اهداگذارند و به ایجاد وحدت و همبستگی در بین آنها میفعالیت آن

های اصلی مدیران است  ، ایجاد انگیزه یکی از نگرانی(3102)مطابق با دیدگاه آگور . شوند منجر می

 ةکه انگیز و عدم این توانایی موجب اضطراب و ناکارآمدی خواهد بود و در واقع، کارکنانی

                                                           
1. Rahmatian & PourKiani 
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فت مدیرانی که توان گمیدر تفسیر این یافته، . خواهند داشتبیشتری دارند، عملکرد شغلی بهتری 

هماهنگی ها  های فردی آنبا ارزش که های مرتبط با افراد هوش استراتژیک دارند با دادن مسئولیت

شوند که های افراد را توسعه داده و باعث ایجاد حس ارزشمندی در افراد می داشته باشد، توانایی

در جهت تحقق اهداف  در این صورت به هدایت و تعهد افراد در قبال اهداف و تالش داوطلبانه

به همین دلیل . باد میها افزایش  عملکرد و موفقیت شغلی آن ،شود و در نهایتمیمنجر سازمان 

ثربودن بر میزان بازده کاری کارکنان همواره باید مورد نظر قرار ؤایجاد انگیزه در کارکنان به دلیل م

ار گروهی و به اشتراک ایجاد مشارکت، رویکرد اصلی هوش استراتژیک در فرهنگ ک. گیرد

سطوح سازمانی است  همةتوسط کارکنان توانا در ها  گذاشتن اطالعات و استفاده از آن

سو با مشارکت  توانند از یکمی دارند،مدیرانی که هوش استراتژیک  ،بنابراین(. 3100، 0سیتوویرتا)

ان را در جهت تدوین های مربوطه آن گیریکردن آنان در تصمیم کارکنان در امور سازمان و سهیم

اهداف سازمانی و تالش در جهت دستیابی به آن اهداف قرار بدهند و بدین طریق موفقیت شغلی 

ایجاد ها  هایی مشارکت کنند که برای سازمان آن با سازمان ،ها را افزایش دهند و از سوی دیگر آن

مدیران باید مشارکت  ،براینبنا. انداز یاری رساند ها را در جهت تحقق چشمارزش افزوده کند و آن

 تواند بههای اصلی استراتژی سازمانی در نظر گیرند، زیرا مشارکت می را به عنوان یکی از بخش

وفاداری، انگیزه، کاهش تعارضات و تنبیهات و ترک خدمت، غیبت  ةافزایش کیفیت کاری، روحی

بدین . شودمنجر شغلی کارکنان بهبود عملکرد  ،در نهایت از کار و پایداری سازمان و موفقیت آن و

 یترین دالیل برای ماندگاری و حفظ آنان و ارتقا منظور توجه به این عامل در کارکنان یکی از مهم

بینی جریان تغییرات است که به  نگری نیز، پیش آینده. استدر سازمان  آنان وری میزان بهره

مشکالت و  کردن از طریق روشنشود و  میمنجر هایی برای سازمان شناسایی تهدیدات و فرصت

های سازمان برای کارکنان در آینده، کارکنان را نسبت به مسائل و مشکالت سازمانی آگاه  توانمندی

ها  ها را به حداقل رسانده و باعث افزایش کیفیت عملکرد آن و میزان اضطراب و نگرانی آن کرده،

                                                           
1. Seitovirta  
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. دهد ها را افزایش می یت شغلی آنموفقشود و در نتیجه، اهداف سازمانی میبرای رسیدن به 

بینی مدیران و توانایی کارکردی مدیران و سازمان  معتقد است بین توانایی پیش( 3100) 0آمستیوس

بیشتر ها  های آن بینی تهدیدات و فرصت مدیرانی که توانایی پیش ،همچنین. مثبتی وجود دارد ةرابط

 . است، عملکرد بهتری دارند

های مدیریتی مدیران آن انشگاه فرهنگیان در عصر حاضر به قابلیتموفقیت د ،به طور کلی

ای حاصل  از طریق کسب دانش و معلومات حرفه ها صرفاًکسب این قابلیت. وابسته است

مدیران دانشگاه فرهنگیان در ابعاد مهارتی، شخصیتی و  ةجانب ههم ةشود، بلکه مستلزم توسع نمی

ز سوی دیگر، مدیریت نقش اساسی در بهبود عملکرد ا. ها است تحول در نگرش و رفتار آن

های کارکنان و سایر منابع انسانی دانشگاه ارتقا کند تا تواناییکارکنان سازمان داشته و کمک می

شود ، به مدیران دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد میپژوهش حاضرهای با توجه به یافته ،بنابراین. یابد

 :کنندبه نکات ذیل توجه  برای ایجاد محیط مطلوب سازمانی

با توجه به نقش هوش استراتژیک و ابعاد آن در مسائل مختلفی به ویژه عملکرد و موفقت  -

های شود مدیران دانشگاه فرهنگیان دورهشغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی، پیشنهاد می

هوش استراتژیک و چگونگی اثر بر  ةآموزشی ضمن خدمت با عنوان آشنایی با مقول

 .دکننها را برگزار پیشرفت سازمان

 ،مستقیم هوش استراتژیک با موفقیت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی ةبا توجه به رابط -

های هوش استراتژیک، شود مدیران سعی کنند با درایت کافی و توجه به مؤلفهپیشنهاد می

محیط سازمانی سازمانی را طوری پیش ببرند که کارکنان و اعضای هیئت علمی در  جو

پویاسازی نظام پیشنهادات و ترغیب و تشویق کارکنان و  .ثربودن داشته باشندؤاحساس م

یندها و اقدامات در هوش اهای خالقانه برای بهبود فر ایده ةاعضای هیئت علمی با ارائ

 .استراتژیک مهم است

                                                           
1. Amesteus  
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ن و اعضای بار جلساتی را به صورت خصوصی با کارکنا یک مدتیشود مدیران توصیه می -

توصیه  .محیط کاریشان جویا شوند بارةو نظرات آنان را درشده، هیئت علمی برگزار 

شود مدیران به ایجاد جو سازمانی مناسب برای کارکنان و اعضای هیئت علمی توجه  می

وری  شان متحول شده و بتوانند بهره تا میزان نگرش آنان نسبت به محیط کاری کنند

همچنین، مدیران با افزایش میزان مشارکت کارکنان و اعضای  .ندسازمانی را ارتقا بخش

 های هیئت علمی و ایجاد اهداف روشن و درنظرگرفتن تحوالت سازمانی تصمیم

 .بگیرند تری را برای سازمان اثربخش

کارکنان و اعضای هیئت  ةشود مدیران دانشگاه فرهنگیان توجه اساسی به انگیز پیشنهاد می -

کارکنان و  ةعواملی که می تواند به بهبود انگیز ةکلی کردن ند و با فراهمعلمی داشته باش

ها را در راستای  ها ایجاد کرده و آن شود؛ انرژی مضاعفی در آنمنجر اعضای هیئت علمی 

 . رسیدن به اهداف سازمان ترغیب کنند
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