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چکیده
در این پژوهش هدف اصلی اندازه گیری هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان است .برای اندازهگیری میزان هوش
سازمانی اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی کارآللبرخت که دارای  49گویه است ،مورد استفاده
قرار گرفته است .هوش سازمانی دارای هفت بعد یعنی چشمانداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،اتحاد و توافق ،روحیه ،کاربرد دانش
و فشار عملکرد میباشد .برای اندازه گیری انگیزش تحصیلی ،پرسشنامه استاندارد هارتر که شامل  33گویه و هدف آن مقیاس اصلی هارتر است،
مورد استفاده قرار گرفت .با محاسبه جدول مورگان ،پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی البرخت میان  60هیئت علمی و پرسشنامه انگیزش
تحصیلی هارتر میان  160دانشجو توزیع گردید .روش تجزیه و تحلیل داده ها که آمار توصیفی و استنباطی و برای مقایسه بین پارامترها استفاده
شده است که در بخش هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی چشم انداز استراتژیک ،اتحاد و توافق و کاربرد دانش در سطح اعضاء هیئت علمی
بیشترین اهمیت و اثرگذاری آنها بر انگیزش تحصیلی دانشجویان بیشتر است.

کلیدواژهها:

هوش سازمانی ،انگیزش تحصیلی ،اعضاء هیئت علمی ،کاربرد دانش.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند ،ایران
 2استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند ،ایران
 3استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند ،ایران
ایمیل نویسنده مسئولamirzargar@scu.ac.ir :

بررسی تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان

زرگرشوشتری ،جعفری و تقی زاده هرات

مقدمه
هوش سازمانی و انگیزش تحصیلی از عناوین مورد توجه پژوهشگران بسیاری در سه دهۀ اخیر در خارج و داخل کشور بوده ا ستت .بتر ا یتن
اساس موضوع هدف این پژوهش اندازهگیری تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تع یتین شتده ا ستت.
هوش سازمانی (OI) 1مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است .ماتسودا 2هوش سازمانی به عنوان توانایی در حتل م ستایل
سازمان تعریف می شود( ماتسودا؛  )2012یکی از پدیدآورندگان نظریه هوش سازمانی ،شتریهی و ی یتر (3)1998معتقد نتد اجت متاعی شتدن و
کنشهای متقابل قدرتی است که تحولی بنیادی ایجاد میکند در واقع ،میتوان گفت که هر چیزی پیوسته در حال تغییر است و سازمان ها
به عنوان نظامهای اجتماعی باز همواره تبلور دیدگاهها و رویکردهای فکری زمان خود بوده اند .از این رو ،آنها متناسب با تغییرات محیطی به
دگرگونی ،اصالح ساختار و روی آوردن بهفلسفههای جدید همت میگمارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای محیط باشند و به بقای خود ادا مته
دهند.
هوش سازمانی عبارت است از کسب دانش و اطالعات جامع از همۀ عواملی که بر سازمان تآثیر متی گتذارد .همچ نتین انگ یتزش تح صتیلی
شامل ،نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها ،برای برخورداری از لذتی که با
موفقیت در عملکرد همراه است ،سوق می دهد .لذا هدف این تحقیق مطالعه تاثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگ یتزش تح صتیلی
دانشجویان است و سوال اصلی تحقیق این است که آیا هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد؟

پیشینه پژوهش
هوش سازمانی
هوش سازمانی در مفهوم عمومی خود نوعی توانایی ذهنی است و قابلیتهای متنوعی مانند ا ستتدیل ،برنا متهر یتزی ،حتل م ستئله ،تف کتر
انتزاعی ،استفاده از زبان و یادگیری را در بر میگیرد .هوش سازمانی به معنای کسب دانش و اطالعات جامع یعنی داشتن دان شتی فراگ یتر از
همۀ عواملی است که بر سازمان تأثیر میگذارند (برزویی و همکاران .)1389 ،از نقطه نظر کسب و کار ،هوش سازمانی توانایی تفکر مؤثر در
مورد یک سازمان است .از اواسط دهۀ  1970بسیاری از کارشناسان در رشتههای منابع انسانی و فناوری عملکرد انسانی به این نک تته ا شتاره
کردهاند که موفقیت در این رشتهها ،بستگی به توانایی فرد در ایفای نقش بهعنوان شریک تجاری برای م شتتری ختود دارد .آلبر ختت 4در
کتاب ” قدرت اذهان در کار ،هوش سازمانی در عمل“ ،هوش سازمانی را ظرفیت قوه ذهنی سازمان برای انجام وظیفه یتا یتک ا قتدام م هتم
تعریف میکند و معتقد است که هوش سازمانی قابلیت یک سازمان در تحرک بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز دادن این توا نتایی
در جهت تحقق رسالت سازمانی است (آلبرخت.)2002 ،

شکل  1طرح وارۀی از هوش سازمانی (البرخت)2003 ،
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شکل 1مربوط بهمدل مفهومی البرخت میباشد که نشان دهندۀ هوش سازمانی است که دارای هفت پارامتر هوش سازمانی که عبارتند از:
چشم انداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل بهتغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد میباشند که تاثیرشان در چهار
پارامتر داخل شکل است.
همچنین لئون و اتاناشیا 1معتقدند که هوش سازمانی ،توانایی یک سازمان برای ایجاد دانش و کاربرد آن به منظور سازگاری استراتژیک بتا
محیط خود است .بدیهی است که این امر مستلزم شناخت صنعت کسب و کار مربوط ،اهداف ا ستتراتژیک ستازمان ،ت صتویر متالی ستازمان،
چشم انداز رقابتی و دیگر عوامل مرتبط با آن است (سیلبر ،کرنی .)2010،هوش سازمانی بهطور سیستماتیک بر ا صتول ستازمانی مبت نتی بتر
دانش ،سنتهای سازمانی و فرهنگ سازمانی اعمال می شود تا منعکس کننده تفکر و دفاع از اهداف ،دیدگاهها و خواستههای سازمان هتا را
تعریف کند (آید.)2017 ،2
شکل  2نمودارهای روند رو به رشد پژوهشها را بهترتیب در زمینههای هوش سازمانی از سال  2000میالدی تا کنون نشان میدهند.
با توجه به پیشینه های مطرح شده و مرور مبانی نظری ،مدل تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد:

شکل  2نمودار روند رو بهرشد پژوهشها در زمینۀ هوش سازمانی.

انگیزش تحصیلی
در چند دهۀ اخیر نیز پژوهشهای بسیاری در زمینۀ بخش دیگری از این تحقیق یعنی انگیزش تحصیلی دانشجویان انجام شده است .در زیر
به برخی از این پژوهشها اشاره میشود .به طور کلی انگیزش تحصیلی ،نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جان بته عمل کترد
خود با توجه بهعالیترین معیارها ،تالش برای موفقیت در عملکرد و همچنین برخورداری از لذتی که با موفق یتت در عمل کترد ،ه متراه ا ستت
سوق می دهد( .شهنی ییالق و همکاران .)1384 ،انگیزش تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب میآید و عاملی است که بتهرف تتار،
شدت و جهت میبخشد و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک میکند (یوسفی و همکاران .)1388 ،در تحقیقی که توسط سبحانی نژاد و
عابدی با  180دانش آموز متوسطه شهر اصفهان انجام شد ،این نتیجه حاصل شد کته بتین راهبرد هتای یتادگیری ختود تن ظتیم و انگ یتزش
پیشرفت تحصیلی با عملکرد تحصیلی ریاضی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد (سبحانی نژاد و عابدی .)1385 ،پژوهشها نشان متی
دهند ،دانشآموزان تیزهوش و عادی از نظر باورهای انگیزشی و به کارگیری راهبردهای خود تنظیمی تفاوت معناداری با هم دارند و ستطح
بایی انگیزش درونی باعث کارآیی بایتر در عملکرد ریاضی می شود (کالرو 3و همکاران .)2007 ،همچنین پژوهشها نشان دادند که دانش
آموزان تیزهوش از راهبرد "ارتقای عالقه" الگوی انگیزشی بیشتر استفاده می کنند (رحمان ( ،)2010چن )2002( 4و آکار.))2010( 5
انگیزش تحصیلی نیرویی درونی است ،که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبۀ عملکرد خود با تو جته بته عتالی تترین معیار هتا ،تتالش بترای
موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است ،سوق می دهد .با اثر انگیزش تح صتیلی گذا شتتن بتر ا نتواع
مختلف فعالیت های تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن به هدف های تحصیلی اشاره دارد .انگیزش تحصیلی با هدفهای ویژه ،نگرش هتا
و باورهای خاص ،روشهای نائل شدن به آنها ،تالش و کوشش فرد در ارتباط است .تحقیقات مختلف بر متمایز بودن جهت گیری انگیزشی
دانش آموزان در موقعیتهای مختلف تآکید دارند (شهنی ییالق و هم کتاران )1384،در شتکل  4ن متایی از طترح وارۀ پارامتر هتای انگ یتزش
تحصیلی آمده است.
شکل  3نمودارهای روند رو به رشد پژوهشها را بهترتیب در زمینههای انگیزش تحصیلی از سال  2000میالدی تا کنون نشان میدهند.
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شکل  3نمودار روند رو به رشد پژوهش ها در زمینۀ انگیزش تحصیلی.

انگیزش تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب میآید و عاملی است که به رفتار ،شدت و ج هتت متی بخ شتد؛ همچ نتین در ح فتظ و
تداوم آن به یادگیرنده کمک میکند .با این انگیزه افراد ،تحرک یزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف ،یا
دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بایخره بتوانند موفق یتت یزم را در ا متر یتادگیری و پی شترفت تح صتیلی
کسب کنند (یوسفی و مکاران.)1388،

پیشینه پژوهش
باتوجه به پیشینه تحقیق در این پژوهش هر دو جامعه آماری بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول  :1پیشینه های تحقیق
عنوان مقاله

محققین

سال

متدولوژی

نتایج بدست آمده

نتایج این پژوهش

انتشار

نقش میانجیگری
یادگیری سازمانی در
رابطه هوش سازمانی
و چابکی سازمانی

محمد امین بهرامی
محمد مهدی کیانی
راضیه منتظرالفرجی
حسین فالحی زاده
مرتضی محمدزاده

April
2016

توصیفی از نوع همبستگی
نمونه گیری تصادفی
پرسشنامه هوش سازمانی
آلبرخت
پرسشنامه چابکی سازمانی
SPSSانالیز دادها با

بهبود یادگیری سازمانی
می تواند انگیزش تحصیلی
یک سازمان برای بقای خود
بسیار مهم تاثیر می گذارد و

استفاده از پرسشنامه
انگیزس تحصیلی هارتر
تحلیل مدل تحقیق با
استفاده از معادیت
ساختاری
آنالیز از طریق Lisrel

مدلی برای اندازه
گیری تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم تجارت
اطالعات در مورد
چابکی سازمانی با
نقش میانجی بخشی
توانمندسازی

رسول دانش قلیج

May
2016

توصیفی از نوع همبستگی
استفاده از پرسشنامه شریفی و
ژانگ چابکی سازمانی و
اسپریتزر توانمندسازی استفاده
شده است

هوش کسب و کار تاثیر
مستقیم و غیر مستقیم از
طریق توانمندسازی بر
چابکی سازمانی.ر هوش
کسب و کار در چابکی
سازمانی ،هوش کسب و کار
بر توانمندسازی

استفاده از پرسشنامه
انگیزش تحصیلی البرخت
انگیزش تحصیلی هارتر
تحلیل مدل تحقیق با
استفاده از معادیت
ساختاری
آنالیز از طریق Lisrel

نقش مهارت های

علیرضا حیدرئی

تابستان

اشتغال در انگیزه

پرویزعسگری

1395

تحصیلی دانشجویان

سارا ساعدی

مرکز

رویا مشاک

توصیفی –همبستگی
پرسش نامه با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی
 SPSSانالیز داده ها با

تمرکز برنامه ی درسی بر
ارتقای مهارت های رهبری
گامی موثر بر بهبود انگیزه
ی تحصیلی در دانشجویان
خواهد بود.

استفاده از پرسشنامه
انگیزش تحصیلی البرخت
انگیزش تحصیلی هارتر
تحلیل مدل تحقیق با
استفاده

کشاورزی

خانی
محمد حکاکب

آموزش عالی امام

هدف تحقیق این است که با تغییراتی که در شیوۀ تدریس آموزش اعضاء هیئت علمی با استفاده از هوش سازمانی صورت میگیرد ،بتوان
تأثیرگذاری بیشتری بر انگیزش تحصیلی دانشجویان داشت و لذا مدل نفهومی تحقیق به شرح شکل  4است.
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شکل  4طرحوارۀ مدل ترکیبی هوش سازمانی و انگیزش تحصیلی.

مدل مفهومی این تحقیق شامل هفت پارامتر مربوط به هوش سازمانی البرخت (  )2002و دو پارامتر انگیزش تحصیلی هارتر (-1980
 )1981است.
فرضیاتی که در این تحقیق بر این هستیم که به درستی یا نادرستی آنها را برآییم:
فرضیه اول  :ویژگیهای چشمانداز هوش سازمانی اعضاء هیئتعلمی بر ارتقاء دانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیه دوم :ویژگیهای سرنوشت اعضاء هیئتعلمی بر سیستم آموزشی در دانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیه سوم  :ویژگیهای میل به تغییر اعضاء هیئتعلمی بر تعاملگرایی در دانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیه چهارم  :ویژگیهای کاربرد دانش اعضاء هیئتعلمی بر منبع تخصص در دانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیه پنجم :ویژگیهای اتحاد و توافق اعضاء هیئتعلمی بر قدرت ارتباط در دانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیه ششم :ویژگیهای فشار عملکرد اعضاء هیئتعلمی بر انتقال دانش در دانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیه هفتم :ویژگیهای روحیه اعضاء هیئتعلمی بر قدرت انتقال دانش دردانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر دارد.

روششناسی پژوهش
جهت انجام این پژوهش از روش پژوهش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت
علمی یکی از دانشکده های دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به تعداد  75نفر و دانشجویان همان دانشکده به تعداد  270نفر در نظر گرفته
شد.
در این پژوهش از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شد که حجم نمونه شامل  60نفر برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
اهواز و برای دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز شامل  160نفر می باشد .برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه زیر استفاده شده است:
الف) پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت متشکل از  49سؤال و دارای هفت بعد چشم انداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر،
اتحاد و توافق ،روحیه ،کاربرد دانش و فشار عملکرد می باشد .سؤایت پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کامالً موافق تا کامالً
مخالف) طراحی شده است.
ب) پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  33گویه است و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد.
این ابزار شکل اصالح شده مقیاس هارتر( )1981،1980به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است .همانگونه که بیان شد مقیاس
اصلی هارتر ،انگیزش تحصیلی را با سؤالهای دوقطبی میسنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است.
پرسشنامهها از نظر اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار گرفتند.
در این پژوهش به تحلیل دادهای بدست آمده از پرسشنامه پرداخته شده است.برای تحلیل داده ها بدست آمده از نرم افزار آماری SPSSو
در سطح استنباطی و برای آزمودن پژوهش از نرم افزار  LSRELو روش معادیت ساختار یافته استفاده شده است.
تحلیل از طریق شاخص  KMOو آزمون بارتلت
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شاخص کفایت نمونه 1یا به اختصار  KMOویژه تحلیل عاملی اکتشافی است و نشان میدهد که آیا دادهها برای ان جتام محا ستبات تحل یتل
عاملی اکتشافی کافی است یا خیر .مقدار  KMOباید از  0/5بزرگتر باشد؛ اگر مقدار  KMOباید از  0/9بزرگتر باشد ،بسیار عالی است و اگر
از  0/5کوچکتر باشد ،قابل قبول نیست .اگر مقدار  KMOبیش از  0/7باشد ،همبستگیهای موجود برای تحلیل عامل بسیار منا ستب ا ستت؛
چنانچه بین  0/5و  0/69باشد ،باید دقت زیادی مدنظر قرار گیرد.
آزمون بارتلت آزمونی است که از آن جهت بررسی کفایت نمونه ها در تحلیل عاملی اکتشافی به کار می رود .بعد از ا جترای تحل یتل عتاملی
اکتشافی با نرم افزار  SPSS2محاسبات مربوط به آزمون بارتلت و کفایت مدل در اولین خروجی ظتاهر متی شتود .ن تتایج حا صتل از برر ستی
سؤالهای پرسشنامههای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان بهترتیب در جدولهای  1و  2آورده شدهاند .درجۀ آزادی در معادیت ستاختاری3
( )dfو همچنین سطح معنیداری آزمون )Sig( 4در جدولهای  1و  2آورده شدهاند .ا عتداد ا یتن دو پتارامتر حتاکی از در ستتی ا ستتفاده از
معادیت ساختاری و آزمونهای  KMOو بارتلت است .باتوجه به میزان عدد باتلت ارزش یکسان بودن اهمیت پارامترهای هتوش ستازمانی
اعضاء هیئت علمی و انگیزش تحصیلی دانشجویان را نشان میشود.
جدول  1آزمون  KMOو بارتلت اعضاء هوش سازمانی هیئت علمی.
0.693

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

460.151

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square

91

df

.000

Sig.
جدول  2آزمون KMO

و بارتلت انگیزش تحصیلی دانشجویان.

0.576

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

383.494

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square

36

df

.000

Sig.

آزمون بارهای عاملی مقدار کل واریانس تعیین شده
این آزمون بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرهای هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی و انگیزش تحصیلی دان شتجویان را ن شتان
میدهد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای کلی محدودی دستهبندی و تبیین میکند .تحلیل عاملی روشی هم واب ستته بتوده کته در آن
کلیه متغیرها به طور همزمان مدنظر قرار می گیرند .نتایج آزمون بارهای عاملی هوش سازمانی اعضائ هیئت عل متی اهم یتت پتارامتر هتای
کاربرد دانش و میل به تغییر هوش سازمانی اعضائ هیئت علمی نبست به  5پارامتر دیگر از اهم یتت بی شتتری برخوردار نتد و ن تایج آز متون
واریانس انگیزش تحصیلی دانشجویان نشان داد پارامتر انگیزش داخلی نسبت به پارامتر انگیزش بیرونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
آزمون تی ( ) Tبرای عاملها
آزمون تی-استیودنت 5برای ارزیابی یکسان بودن و نبودن میانگین نمونهای با میانگین جامعه در حالتی بهکار میرود که انحراف معیار
جامعه مجهول باشد .چون توزیع  Tدر مورد نمونههای کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل میشود ،میتوان از این آزمون برای
نمونههای بسیار کوچک استفاده نمود نتایج به دست آمده از آزمون تی ( ) Tبرای عاملها در هوش سازمانی پارامترهای چشمانداز
استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،کاربرد دانش و در انگیزش تحصیلی سئوایت انگیزش تحصیلی بیرونی دارای بایترین امتیاز
را نشان میدهند.
ارزش عامل ها
برای نشان دادن ارزشهای عاملهای یکسان بودن اهمیت عاملها ،در این پژوهش از آزمون فریدمن 6استفاده شده ا ستت .جتدول هتای 3
و4بهترتیب آزمونهای فریدمن هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی و انگیزش تحصیلی دانشجویان را نشان میدهد.

1 sample adequacy index
2 Kaiser-Mayer-Olkin
2 statistical package for social science
3 degree of freedom
4 Significant
5 student's t-test
6 Friedman test
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جدول  3آزمون فریدمن هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی.
46
259/899
51
0/000

N
Chi-Square
df
Asymp.
Sig.

جدول  4آزمون فریدمن انگیزش تحصیلی دانشجویان.
158
429/344
32
0/000

N
Chi-Square
df
Asymp.
Sig.

باتوجه به اینکه  Asymp .sigکمتر از عدد پیش فرض یعنی 0/05می باشد ،این نتیجه نشان دهندۀ یکسان بودن پارمترها می باشد؛
همچنین بعضی از پارامترها نسبت به دیگری از اهمیت بایتری برخوردار هستند.
مدل تحلیل عامل تاییدی عامل های هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی
با استفاده از مدل تحلیل عاملی در جهت پی بردن به متغیرها و ارتباط میان هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی دادهای پرسشنامه هوش
سازمانی اعضاء هیئت علمی استفاده می شود .دادههای اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتریس همبستگی بین متغیرها است .اگر بار عاملی کمتر
از  0.3باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بارعاملی بین  0.3تا  0.6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0.6باشد
خیلی مطلوب است( .کالین)1994 ،

شکل  5مدل تحلیل عاملی هوش سازمانی.
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جدول برازندگی برای اعضاء هیئت علمی

تفسیر اعداد بدست آمده

شاخص برازندگی

نماد یتین

مقدار بدست آمده

شاخص کای دو

X

 P(0.000)–482/50آزمون کای دو با داده های مشاهده شده تایید

شاخص کای دو به درجه آزادی

x/df

جذر برآورد

0/339 RMSEA

نمی کند .عدد Pکمتر از  0/05است.
1/419

تایید بر برازش دادهای مدل
مدل برازش ندارد

آزمون کای دو این فرضیه را که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است می آزماید .م قتادیر کتوچکتر
آن بیانگر برازندگی بیشتر است.
مقدار کای دو محاسبه شده  482/50با سطح معناداری  0/000است .چون سطح معناداری آزمون مزبور کوچکتر از میزان آزادی برابر 0/05
درصد است بنابراین آزمون کای دو برازش دقیق مدل را با داده های مشاهده شده تایید نمی کند.
همچنین نسبت کای دو محاسبه شده به درجه آزادی برابر  1/419است که مقدار مطلوبی است .به همین دلیل برازندگی متدل متورد تای یتد
قرار می گیرد.
عالوه بر این ریشه دوم میانگین خطای تقریب ( 1)RMSEAبرابر  0/339درصد است .این شاخص بیانگر درجه تقر یتب متدل در جام عته
است .هر قدر اندازه شاخص مزبور کوچکتر باشد  ,درجه تقریب خطای مدل در جامعه کوچکتر و در نتیجه مدل برازش خواهد داشت .بنابراین
با توجه به بزرگ بودن حد پایین برآورد فاصله ای شاخص  RMSEAبزرگتر از حد است می توان نتیجه گرفت درجه تقر یتب متدل در
جامعه بسیار بزرگ است بنابراین مدل دارای برازندگی کافی نمی باشد.
مدل تحلیل عامل تاییدی عامل های انگیزش تحصیلی دانشجویان
با استفاده از مدل تحلیل عاملی در جهت پی بردن به متغیرها و ارتباط میان انگیزش تحصیلی دانشجویان و داده های پرسشنامه انگ یتزش
تحصیلی استفاده می شود .دادههای اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتریس همبستگی بین متغیرها است .اگر بار عاملی کمتر از  0.3با شتد راب طته
ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بارعاملی بین  0.3تا  0.6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0.6باشد خیلی مطلوب است.
(کالین)1994 ،

شکل  6مدل تحلیلی انگیزش تحصیلی.

root mean square error approximation
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جدول برازندگی برای انگیزش تحصیلی دانشجویان
جدول  30-4برازندگی برای انگیزش تحصیلی دانشجویان.

تفسیر اعداد بدست آمده
مقدار بدست آمده
نماد یتین
شاخص برازندگی
آزمون کتای دو بتا داده هتای م شتاهده
شاخص کای دو
–464/33
X
شده تایید نمی ک نتد .عتدد Pکم تتر از
)P(0.000
 0/05است.
تایید بر برازش دادهای مدل
2/159
شاخص کای دو به درجه آزادی
x/df
مدل برازش ندارد
0/048 RMSEA
جذر برآورد
آزمون کای دو این فرضیه را که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است می آزماید .مقادیر کوچکتر
آن بیانگر برازندگی بیشتر است.
مقدار کای دو محاسبه شده  264/33با سطح معناداری 0/000است .چون سطح معناداری آزمون مزبور کوچکتر از میزان آزادی برابر 0/05
درصد است بنابراین آزمون کای دو برازش دقیق مدل را با داده های مشاهده شده تایید نمی کند.
همچنین نسبت کای دو محاسبه شده به درجه آزادی برابر  2/159است که مقدار مطلوبی است .به همین دلیل برازندگی مدل مورد تایید
قرار می گیرد.
عالوه بر این ریشه دوم میانگین خطای تقریب (  ) RMSEAبرابر 0/048درصد است .این شاخص بیانگر درجه تقریب مدل در جامعه است.
هر قدر اندازه شاخص مزبور کوچکتر باشد  ,درجه تقریب خطای مدل در جامعه کوچکتر و در نتیجه مدل برازش خواهد دا شتت .ب نتابراین بتا
توجه به بزرگ بودن حد پایین برآورد فاصله ای شاخص  RMSEAبزرگتر از حد است می توان نتیجه گرفت درجه تقریب متدل در جام عته
بسیار بزرگ است بنابراین مدل دارای برازندگی کافی نمی باشد.

بحث و نتیجهگیری
یافته های فرضیه اول پژوهش ،نشان می دهد ویژگیهای چشمانداز هوش سازمانی اعضاء هیئتعلمی بر ارتقاء دانشگاه و انگیزش دانشجویان
تأثیر دارد و رابطه معناداری با هم دارند .که این امر خود در ارتقای هوش سازمانی اعضای هیئت علمی در جهت افزایش انگیزش تحصیلی
و رشد توانمندی دانشجویان سهم بسزایی داشته باشد .پارامتر چشم انداز استراژیک هوش سازمانی این امکان را برای اعضای هیئت علمی
می آورد که با امید به آینده و ارتقای سطح علمی خود را دیگر پارامتر های هوش سازمانی همانند ( میل به تغییر ،کاربرد دانش،روحیه ) را
تقویت نماید و این امر در انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز تاثیر مثبت دارد .این پارامتر از خروجی نرم افزار لیزرل از سهم
بسزایی از تحلیل داده را به اختصاص داده است.
یافته های فرضیه دوم پژوهش ویژگیهای سرنوشت اعضاء هیئتعلمی بر سیستم آموزشی در دانشگاه و انگیزش دانشجویان تأثیر مثبت دارد
و رابطه معناداری هم دارد .در این مبحث از هوش سازمانی منظور از سرنوشت مشترک به پارمترهایی اطالق می شود که میان اعضاء هیئت
علمی دانشگاه ها و دانشجویان وجه اشتراکاتی باشد .به طور مثال با افزایش میزان یادگیری دانشجویان که بواسطه تدریس اساتید انجام می
شود میزان یادگیری نیز به همان منوال افزایش می یابد و این امر موجب ارتقاء جایگاه اعضاء هیئت علمی می شود .در این پارمتر هم می
توان به این صورت بیان داشت در صورتی که دانشجویان از اساتید خود عدم رضایت را داشته باشند موجب خواهد شد که در میزان ارتقاء
شغلی هم تاثیر گذار باشد.
پارمتر سرنوشت مشترک بصورت دوطرفه می باشد که در بعضی از مواقع ممکن است که دانشجویان از اعضاء هیئت علمی تاثیراتی را
میگیرند.
یافتههای فرضیه سوم میل به تغییر اعضاء هیئتعلمی بر تعاملگرایی در دانشگاه و بر دانشجویان تأثیر دارد .این پارامتر از  7پارامتر هوش
سازمانی با توجه به تحلیل های انجام شده از طریق داده های پرسشنامه و در نرم افزار لیزرل اجرای این پارامتر با مقداری مخالفت در
سطوح آموشی مواجه بوده و از نظر دانشجویان تغییرات دشوار می باشد و چنین برداشتی از نتایج بدست آمده است که میل به تغییر اعضای
هئیت علمی دانشگاه آزاد اهواز بر اثرگذاری انگیزش تحصیلی دانشجویان با تاثیر مثبت همراه است.
با تشریح فرضیات باقی پژوهش که شامل کاربرد دانش اعضای هیئتعلمی و اتحاد و توافق اعضای هیئتعلمی و فشار عملکرد اعضای
هیئتعلمی و روحیه اعضای هیئتعلمی در دانشگاه آزاد اهواز با توجه به اینکه این پارامترهای هوش سازنی دارای ارزش وزنی و تحلیلی
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یکسانی در خروجی های نرم افزار ها داشتند از نظر اثرگذاری چهار پارامتر هوش سازمانی داراری ارزش یکسانی نسبت به انگیزش تحصیلی
دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز را دارا می باشند.
انگیزش تحصیلی دارای دو بعد اصلی شامل بیرونی و درونی را شامل می باشد که باتوجه به توزیع پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر که در
میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اهواز بدست آورده شده و داده های بدست آمده جهت تحیلیل داده از طریق نرم افزار  SPSSو
برنامه لیزرل صورت گرفته است .که با تحلیل داده ها بدست آمده پارامتر درونی انگیزش تحصیلی دانشجویان نسبت به انگیزش بیرونی
دانشجویان با توجه به اثرگذاری هوش سازمانی اعضای هئیت علمی از اهمیت بایتری برخوردار می باشد.
در پایان با توجه به محدودیت های این پژوهش از جمله محدود بودن انجام پژوهش در یک دانشگاه ،تعمیم نتایج بدست آمده برای دانشگاه
دیگر ممکن است مغایرت داشته باشد؛ همچنین وجود متغییرهای دیگر می تواند نتایج این پژوهش را تحت تأُثیر قرار دهد.
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