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همانگونه كه در دنياي انساني و در حيات پرتالطم

انساني و سازماني در تعاملي دوطرفه است که باعث

بشري انسانهاي موفق و كارا خواهند بود كه داراي

ميشود يک ساختار تيمي به وجود آيد که براي

هوشي سرشار و بهرهمند از درجه هوشي باال باشند.

پيشرفت اهداف سازماني با يکديگر همکاري ميکنند.

بيترديد اين انسانها با بهرهگيري از هوش خدادادي

در اين فرايند و تالش تيمي ،تنها تمايل و خواست

خود خواهند توانست بر مسائل و مشكالت زندگي

کارکنان براي همکاري کافي نيست و در اصل اين

خود فائق آيند .قطعاً در دنياي سازماني نيز وضع به

سازمان است که ساختارها را به گونهاي طراحي ميکند

همين گونه خواهد بود ،به خصوص اينكه در عصر

که افراد در اين مسير قرار گيرند .به نظر روحان و

حاضر هر چه زمان به جلوتر ميرود با توجه به

جانچي اين کافي نيست که سازمان بخواهد فقط هوش

پيشرفت علوم و فنون و پيدايش نيازها و چالشهاي

وراثتي کارکنان خود را بسنجد تا از موفقيت اهداف

جديد ،سازمانها نيز پيچيدهتر و اداره آنها نيز

سازماني خود مطمئن شود چرا که ممکن است همين

مشكلتر ميشود .اين معنا زماني پر اهميت خواهد شد

افراد باهوش باشند ولي چيزي که سازمان الزم براي

كه بپذيريم در هر سازمان امروزي عالوه بر منبع عظيم

موفقيت در اهداف خود الزم دارد هوش جمعي يا

و خالق انساني عوامل ديگري نيز در فرآيند عملكرد

سازماني اين افراد است( .

Ruhan & Junichi Iijima,

سازمانها نقش مؤثري ايفا ميكنند.

)2009

در واقع ميتوان گفت که هر چيزي پيوسته در حال

بهرهوري مفهومي است که براي نشان دادن نسبت

تغيير است و سازمانها به عنوان نظامهاي اجتماعي باز

خروجي يک فرد ،واحد و يا سازمان بکار گرفته

همواره تبلور ديدگاهها و رويکردهاي فکري زمان خود

ميشود و ترکيبي از کارايي و اثربخشي

است.

بودهاند؛ از اين رو ،آنها متناسب با تغييرات محيطي به

( )karegar 2009, 46بر اين اساس ،سازمانها با ورود

دگرگوني ،اصالح ساختار و روي آوردن به فلسفههاي

به عصر دانايي براي به دست آوردن فرصت در محيط

جديد همت ميگمارند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي

پويا بايد به سمت بهبود بهرهوري حرکت کنند؛ و نيز

محيط باشند و به بقاي خود ادامه دهندMirsepasi & ( .

بهرهوري از جمله عواملي است که دوام و بقاي

 )Afghahi 2013, 68در شرايط محيطي پويا ،معموالً

سازمانها را در دنياي پر رقابت فعلي تضمين ميکند،

سازمان با مسائل و مباحثي روبرو ميشود که براي

به اين علت حاکم شدن فرهنگ بهرهوري ،موجب

مديريت سازمان ناشناخته است و اداره امور اينچنيني

استفاده بهينه از کليه امکانات مادي و معنوي سازمانها

از عهده يک فرد خارج است؛ اما اگر الگوهاي تعاملي

ميشود و باعث شکوفا شدن تواناييها ،استعدادها و

بين کارکنان ،تکنولوژي ،فرايندها و فرهنگي سازماني

امکانات بالقوه سازمان ميگردد .لذا ،افزايش بهرهوري

وجود داشته باشد ،در اين صورت سازمان ميتواند بر

در گروه کار هوشمندانه و آگاهانه بوده ،عوامل زيادي

شرايط سخت فائق آيد که اين الگوي تعاملي را

در رشد و بهبود بهرهوري يک سيستم موثر ميباشد که

( Hutchins1991,

ميتوان با شناسايي آن عوامل در بهبود اين فاکتور گام

هاتجينز 1عقل سازماني ناميده است.

موثري برداشت ،عوامل انجام کار يا همان عوامل

)284
2

عقل سازماني يا هوش سازماني در اصل چيزي

بهرهوري شامل نيروي انساني ،ماشينآالت و تجهيزات

فراتر از مجموع هوش وراثتي نيرويهاي انساني

مواد ،ابزار و ملزومات ،روشها و رويهها و در مجموع

سازمان است .در هوش سازماني چيزي که اتفاق

ميباشد(Mehrabian, .

هوش انساني و هوش ماشيني

)Nasirpour & Keshavars Mohamadian 2011, 95
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عنوان يکي از مؤلفههاي تأثيرگذار بر بهرهوري در نظر

ارتقاء بخشيده و با سازگاريهاي مناسب و متناسب با

گرفته شده است .در سازمانها يكي از عوامل بينظير و

نيازها و افراد و جامعه امکان تحقق هدفها را فراهم

جديد به منظور بقا در ميان رقباي خويش استفاده از

سازد .از اين جهت ،نظريه هوش سازماني به دانشگاه

هوش سازماني ميباشد و نيز هوش سازماني به معناي

کمک ميکند تا توانايي فکري و ذهني و بهرهوري

شناخت دقيق تر چالشها و اداره بهتر دانش و همين

نيروي انساني خود را به عنوان يک سازمان هوشمند

طور برقراري ارتباط با محيط داخلي و خارجي سازمان

ارتقاء داده و رسالت و مأموريتهاي خود را

است که در نتيجه فرصت کشف دانش ،اطالعات،

هوشمندانه محقق سازد

Gholami, Homa & d (.

تقاضا و نيازهاي جديد را براي سازمان فراهم آورده و

 )Mannavi Pour 2001, 91از اين رو نقش و اهميتي

آن را به سازمان خالق مبدل ميسازدPotas, Ercetin ( .

که هوش سازماني و بهرهوري ميتواند در سازمانها و

 )& Kocak. 2010هوش سازماني به عنوان راهبردي

به خصوص در دانشگاهها داشته باشد اين پژوهش به

مهم براي حفظ مزيت رقابتي سازمانها و به عنوان يك

دنبال بررسي ميزان هوش سازماني در واحد علوم

ضرورت براي دستيابي به بهرهوري بيشتر در

تحقيقات به عنوان بزرگترين واحد دانشگاه آزاد

سازمانهاي بزرگ مطرح شده است .شناسايي هوش

اسالمي و رابطه و تأثير آن بر ميزان بهرهوري کارکنان

سازماني اين امکان را به سازمان ميدهد که بتواند نياز

اين واحد ميپردازد.

به تغييرات را تشخيص دهد و امکان بهينهسازي فرايند
و بهبود عملکرد خود و زيرمجموعه وابسته را فراهم

ادبيات پژوهش

سازد و با بهکارگيري راهحلهاي هوش سازماني مي

چه بسيار افراد باهوش و با ذوق و انگيزه كه بعد از

تواند ميزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان را افزايش

سالها درگيري و ستيز در سازمانها به افرادي بيانگيزه

داده و زمينه مناسبي جهت شکوفايي استعدادهاي بالقوه

و ناكارآمد تبديل ميشوند .از نظر آلبرشت 8كندذهني

کارکنان و افزايش بهرهوري در سازمان را فراهم نمايند.

جمعي بخش ضروري يا اجتنابناپذير از حيات يك

بررسيهاي محققان نشان داده است که هوش سازماني

سازمان نيست .افراد باهوش به دلخواه خود اجازه

تحت تأثير يک سري عوامل تعيين کننده مانند مديريت

ميدهند كه چنين امري اتفاق بيفتد و رهبران نيز با رفتار

دانش ،فرهنگ ،استراتژيهاي سازماني و ساختار

خود يعني پذيرش و چشمپوشي كردن از آن اجازه

سازماني ميباشد؛ که توجه به آنها ميتواند گامي مهم

گسترش آن را ميدهند .وي اظهار ميدارد در طول 52

در جهت بهبود کارايي و اثربخشي و افزايش هوش

سال تجربه به عنوان يك مشاور مديريتي ،سازمانهاي

Kohansal, Saatchi and

زيادي را ديدهام كه بيش از آنكه رقباي اليق به آنها

سازماني در سازمان باشد( .
)Javidi 2010, 106

آسيب بزنند ،خودشان باعث شكست خود ميشوند.

منابع انساني با ارزشترين منبع براي سازمانها هستند

)(Albrecht 2003

و با بهرهگيري از تمام ظرفيتهاي ذهني و فکري
مسائل و مشکالت سازمان را حل ميکنند و بهرهوري
را عينيت ميبخشند و در نتيجه کارايي و اثربخشي را
معنا ميدهند .دانشگاه نيز به عنوان يکي از نهادهاي
مهم تربيتي در جهت تحقق آرمانهاي خود ،بايد به

نداشتن مهارت اجرايي ،جنگهاي اداري ،مبارزات
سياسي در همه سطوح ،نبود هدايت ،سازماندهي
نامطلوب ،قوانين و رويههاي نامناسب ،هم پيمان
ميشوند تا از بهکارگيري همه توان مغزي يك مؤسسه
كه براي آن هزينه شده است ،جلوگيري كنند .چيزي
كه به آن حماقت دستهجمعي گفته ميشود ،ممكن

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با توجه به اينکه در پژوهش حاضر هوش سازماني به

طور مستمر قابليتها و تواناييهاي ذهني خود را
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است انسانهاي خيلي باهوش و براي انجام كارهاي
بزرگ توانمند باشند ،اما نيروي جمعي مغز آنها به

 توانايي حل مسائل سازمان و عامل تحققمأموريتهاست؛
 -توانايي يادگيري ،خلق و بهکارگيري دانش از

هدر ميرود)Jafari & Faghihi 2009, 47( .
از هوش سازماني تعاريف مختلفي ارائه شده است.
برخي هوش سازماني را ظرفيت يک سازمان براي
بسيج تمامي توانايي هوشي که در دسترس آن قرار

عناصر مهم آن است)Faghihi 2004, 6( .
رويکردهاي هوش سازماني
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دارد و متمرکز کردن آن براي دستيابي به مأموريت-

به منظور درک هوش سازماني و اهميت آن در

هايش تعريف کردهاند .اين ظرفيت تلفيقي از توانايي-

محيطهاي تجاري ،صنعتي و بازرگاني بايد دو ديدگاه

هايي فني و انساني است که از آنها با عناوين هوش

در نظر گرفته شود ،ديدگاه غربي که توسط پيتر سنگه

انساني و هوش ماشيني ياد ميکنند .هوش فني توانايي

و کريس آرگريس در اياالت متحده آمريکا مطرح

سازماني براي پردازش دانش و اطالعات کامپيوتري را

گرديد؛ و ديدگاه شرقي که مناسب با شيوه تفکر ژاپني

نشان ميدهد که اين امر تأثير فوقالعادهاي در تبادالت

توسط ايکوجير و نوناکاوهير و تاکاتاکا اوچي ساخته و

سازمانهايي امروزي دارد؛ اما هوش انساني بسيار

پرداخته شده است .سنگه در کتاب پنجمين فرمان

مهمتر از هوش فني در نظر گرفته ميشود ،زيرا استفاده

درباره سازمان يادگيرنده بيان ميدارد :اعضاي آن بايد

موفق از فناوري اطالعات بستگي به هوش انساني

فکر و مدلهاي جديدي ارائه داده و ديد يکساني

يعني مهارتهاي فکري دارد .به زعم برخي از

نسبت به هدف داشته باشند.

صاحبنظران ايده و مفهوم هوش سازماني،

اگر چه از لحاظ نظري همه توانايي يادگيري را

پارادايمهاي جزيي ديگري همچون يادگيري سازماني

دارند ،اما ساختارهايي که در آنها فعاليت ميکنيم

و مديريت دانش را در بر ميگيرد .مک مستر هوش

هميشه پذيراي يادگيري نيستند ،از اينرو حضور افراد

سازماني را قابليت جهتيابي ،معقول بودن و عمل به

با ذکاوت براي هوشمندي يک سازمان الزم ولي کافي

شيوههاي انعطافپذير ،خالق و انطباقي تعريف کرده

نيست .در سازمانهاي اداري که به هيچ وجه تمايلي به

است .ليبوويتس نيز تعريف خود را اينگونه بيان

برانگيختن خالقيت کارکنانشان ندارند ،ذهن افراد به

ميدارد :مجموعه تمام هوشمنديها که به منظور ايجاد

طور حساب شدهاي مسدود ميگردد .عالوه بر اين

يک ديدگاه مشترک ،فرايند بازنگري و بازبيني و

آنها به ايجاد ساختارهايي که مشوق يادگيري باشد

هدايت کل سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد( .

S.

 )Alavi, & Arablu 2011, 101از جمعبندي تعاريف
ارائه شده ميتوان گفت:
 هوش سازماني تلفيقي از هوش ماشيني و انسانياست که هوش انساني از اهميت بيشتري
برخوردار است؛

نميپردازند.
بنابراين هوش سازماني پيامد ناشي از محيط
سازماني معين ميباشد هوش سازماني که سيستمي
غيرخطي و کلنگر ،همانند هوش فردي است تا به
حال به طور منسجم مورد بررسي قرار نگرفته است.
رويکرد اصلي مربوط به هوش فردي ،اعم از

 -هوش سازماني يک قابليت يا توانايي کلي است؛

رفتارگرايي شناخت گرايي و رويکرد انطباقي در

 -هوش سازماني توانايي سازگاري و انطباق با

مطالعات مربوط به هوش سازماني نيز وارد گشتهاند.

محيط به صورت خالق است؛

رويکرد رفتارگرايي به ايجاد رفتارهايي اشاره دارد
که متناسب با منافع سازماني بوده که سازمان بايد بر
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اساس مجموعهاي از درون دادها به آنها نايل آيد.

ميگيرد .هوش سازماني به عنوان يک فرآيند ،به معني

يادگيري سازماني ،مانند الگوريتم رفتاري است که

تجزيه و تحليل ،طراحي و عملکرد مؤثر دانش

نتايج مطلوبي را براي سازمان به همراه دارد هر گاه

سازماني و فرآيندهاي اطالعاتي و حل مشکالت

سازمان در موقعيت مشابهي قرار گيرد ،الگوريتمي

سازماني است .هوش سازماني به عنوان يک فرآيند با

مشابه آنچه که قبالً آموخته مورد استفاده قرار ميدهد.

5

7

سه مشخصه تعريف ميشود :تعامل  ،انباشته شدن و
9

اين همان چيزي است که آرگريس ( )9111آن را

هماهنگ کردن  .فرآيند هوش سازماني طبق نظر

يادگيري تک حلقهاي 0مينامد.

ماتسودا به پنج جز تقسيم ميشود .اين پنج فرآيند

رويکرد شناخت گرايي با هم رديف قرار دادن
هوش و ساختارهاي سازماني پردازش اطالعات از

فرعي ،ابزار قدرتمندي براي تحليل و پيشرفت
فرآيندهاي اتخاذ و تصميم در سازمان است:
14

مدل سايبرنتيک سازمانها بهره ميگيرند .منتقدان

 )1حافظه سازماني  :از نظر وي حافظه سازماني

ديدگاه شناختي بر ناديده گرفتن محيط دروني و

براي هر نوع هوش سازماني الزم و ضروري است.

بيروني سازمان که در آن اطالعات پردازش شده است

حافظه سازماني توانايي ذخيره وقايع و رويدادهاي

تأکيد ميکنند .در حالي که رفتارگرايان هوش را عملي

موفق و ناموفق و به يادآوري آنها در مواقع لزوم

واکنشي ميدانند که به طور خطي به محرکهاي

است؛

دارند که محرکهاي محيطي را ناديده ميگيرند.
رويکرد انطباقي به هوش سازماني تکامل آن را
تحت تأثير محرکهاي محيطي ،با اتخاذ مدلي غيرخطي

جامعنگري يک سازمان اشاره ميکند که ضمن
تمرکز بر اصول ،قابليت انطباق با تحوالت آينده را
نيز خواهد داشت؛

ميداند .مدل اگيل انطباق ،حصول هدف ،انسجام،

 )8يادگيري سازماني :12عبارت است از :قابليت يک

نهفتگي (حفظ الگو) -8با ديدگاهي ساده به شرح راهي

سازمان در بهکارگيري دانشي که در حافظه

ميپردازد که سازمان از طريق آن از هوش خود طوري

سازماني ذخيره کرده است و آموختن از تجربه-

بهره ميگيرد که منطبق با شرايط محيطي و حصول

هايي که در گذشته کسب کرده است؛

موفقيت در دو مرحله باشد :بقا 2و عملکرد.

 )0ارتباط سازماني :18ارتباط ،تبادل ،دادهها،
اطالعات و دانش سريع بين انسان و ماشين را

مدلهاي هوش سازماني

مدل هوش سازماني ماتسودا
ماتسودا هوش سازماني را مجموعههاي پيچيده،
تعاملي ،انباشته و هماهنگ کننده از هوش انساني و
ماشيني سازمان به عنوان يک کليت واحد تعريف
ميکند .(Matsuda 1992, 219) .از نظر وي هوش
سازماني شامل دو مفهوم است )1 :به عنوان يک
فرآيند؛  )2به عنوان يک محصول .هوش سازماني به
عنوان يک محصول ،چگونگي طراحي سيستمهاي
اطالعات را با توجه به نيازهاي هوش سازماني در نظر

توصيف ميکند؛
 )8تعقل (استدالل) سازماني :10شامل حل مسائل
سازماني و حتي اجتناب يا گذر از آن نيز ميشود.
)(Kirn 1995, 10-17

چارچوب مفهومي هوش سازماني ويليام هالل
()7991
هالل در رابطه با هوش سازماني چارچوبي ارائه
داده است که در آن فناوري اطالعات به عنوان
زيرساخت

هوش

سازماني و

همچنين ساير

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

محيطي بستگي دارد ،شناختگرايان ديدگاهي دروني

 )2شناخت سازماني :11اين عامل به قابليت درک و

 / 02سيدمحمد سيدعلوي ـ آرزو مقصودي

زيرسيستمهاي شناختي هوش سازماني و ساير عوامل

مغزي سازمان را افزايش ميدهد .لذا از نظر رياضي

نشان داده شده است .وي در چارچوب ارائه شده

معادل پايه براي هوش سازماني عبارت است از:

فناوري اطالعاتي را به عنوان زيرساخت عنوان کرده
است .به نظر وي مطالعات نشان داده است که فناوري

سنتروپي  +آنتروپي – نيروي مغزي در دسترس =
هوش خالص

اطالعات تأثير مستقيم بر هوش ندارد .بلکه تأثير آن تا

آن چيزي که در سازمان موجب آنتروپي ميشود

حدي است که خرده سيستمهاي شناختي را حمايت

همان علل حماقت جمعي است و آنچه که موجب

ميکند .نقش برجسته فناوري اطالعات چيزي نيست،

سنتروپي ميگردد حمله سيستماتيک و بيپايان به علل

مگر ذخيره سريع رويدادها ،برقراري ارتباط کاري و
توزيع مؤثر دانش.

حماقت جمعي است.

)(Albrecht 2002

مدل پيشنهادي وي عاملي است که موجب

امروزه مشخص شده است که توانايي حل مسئله

سنتروپي ميشود در اين مدل آلبرشت هوش سازماني

نيست بلکه

را شامل هفت مؤلفه ميداند كه به تشريح آنها

انسان فقط ناشي از «هوش عقالني»

18
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عوامل ديگري نظير هوش هيجاني نيز در آن دخالت

پرداخته است:

دارد .به همين ترتيب ،ما دريافتيم که توانايي حل مسئله

 )1چشمانداز استراتژيک 16:استراتژي عبارت است از:

در سازمانها ،کارکردي فراتر از يک سيستم شناختي

يک طرح و عمل سازماني که هدف ،سوق دادن

است .اين سيستم متشکل از پنج خرده سيستم شامل:

يک سازمان در جهت نيل به اهداف کوتاه مدت و

ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،روابط ميان

در نهايت در مسير نيل به اهداف اساسياش

سهامداران ،مديريت دانش و فرآيند استراتژيک است.

باشد)Harrison & caron St. 2004(.
 )2سرنوشت مشترك 17:افراد بشر به گونهاي تدريجي

()S. Alavi, & Arablu 2011, 104
مدل هوش سازماني آلبرشت ()2002

ارزش کار کردن و معناي مشارکت را آموختند.

از نظر آلبرشت هوش سازماني عبارت است از:

آنان در ابتدا فقط به اعضاء قبيله و قوم خود کمک

ظرفيت يک سازمان براي بسيج تمامي توانايي هوشي

ميکردند .بي آنکه بينديشند همسايهها چگونه

که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن براي

مشکالتشان را حل ميکنند ،به تدريج در يافتند که

دستيابي مأموريتهايش .به نظر وي آنتروپي يا همان

اگر نيروهايشان را با هم

ميزان اختالل در سيستم بسياري از نيروي مغزي
موجود در سازمان را از بين ميبرد ،اما سنتروپي انرژي

شكل  :1مدل هوش سازماني آلبرشت
منبع:

)(Karl Albrecht, 2002
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 )9در آميزند ،ميتوانند بيشتر از آنچه به تنهايي قادرند،
کار انجام دهند .رفته رفته آرزوي اوليه بشر يعني
کار کردن با ديگران براي يک هدف مشترک ،جنبه
جهاني گرفت و وسعت يافت ،به گونهاي که هم
اکنون سرعت حمل و نقل و ارتباطات ،تمامي ملل
را به يکديگر نزديک ساخته است .امروزه هيچ فرد
يا ملتي بدون کمک ديگران نميتواند به حيات
خويش ادامه دهد)Hicks & Gullet 2009(.
 )1ميل به تغيير:

15

تحول سازمان از سازمانها و

همچنين افرادي که درون سازمانها هستند و
چگونگي کارکرد آنها بحث ميکند.همين طور در
زمينه تغييرات برنامهريزي شدهاي که منجر به
ترغيب افراد ،گروهها و سازمانها به کاركرد بهتر
Ball 2000

 )5روحيه:

13

هر گاه يکي از کارکنان بر اثر ارضاي

نيازمنديهاي خود به وسيله شغلش از رفاه روحي
و جسمي برخوردار بود به نحوي که ضمن
احساس سهيم بودن در هدف گروه با تمايل و
عالقه از طريق همکاري داوطلبانه با حداکثر
توانايي به کوشش و مجاهدت در نيل به اهداف آن
گروه مساعدت کرد او داراي روحيه ميباشد.
 )6اتحاد و توافق 20:نتيجه تحقيقات نشان ميدهد که
گروههاي بسيار منسجم ،از گروههايي که انسجام
کمتري دارند ،اثربخش ترند .ولي اين رابطه به آن
اندازه روشن و مشخص نيست که بتوان مدعي شد
انسجام ،چيز بسيار خوبي است .نخست ،انسجام
بر بازدهي و بازدهي بر انسجام اثر ميگذارد.
رفاقت ،تنش را کاهش ميدهد و محيطي مساعد
به وجود ميآورد که در آن ،گروه ميتواند
هدفهايش را تأمين کند .ولي کسب هدفهاي
موفقيتآميز گروه و احساس اعضا از اين که افتخار
عضويت در يک گروه موفق را دارند موجب

بيفزايند)Robbins 2008( .
 )1کاربرد دانش 21:منظور از کاربرد دانش ،فعالسازي
و مربوط سازي دانش در ايجاد ارزشهاي سازماني
است .دانش سازماني بايد در توليدات ،فرايندها و
خدمات سازمان به کار گرفته شود.اگر سازمان
نتواند دانش صحيح را در محل مناسب آن به کار
گيرد نميتواند در موقعيتهاي رقابتي ،موفقيت
الزم را کسب کند .از آنجا که نوآوري و خالقيت
راه پيروزي در جهان امروز است ،سازمان چارهاي
ندارد مگر اينکه دانش مناسب را در محل مناسب
به کار گيرد.

)(Davarpannah 2004

 )8فشار عملكرد:

22

سازمانها در ارزيابي عملکرد

کارکنان و اعضاء خود در پي هدفهاي مختلف و
گوناگون هستند .مديران براي تصميماتي که بايد
در مورد کارکنان بگيرند از اينگونه ارزيابيها
استفاده ميکنند .آنها ميتوانند بدين وسيله درباره
ارتقاء نقل و انتقال و خاتمه بخشيدن به کار
کارکنان تصميمات مهمي بگيرند و با استفاده از
ارزيابيها ،نارساييهاي مهارتي افراد را درک کنند
که چه نوع برنامههاي آموزشي را بايد به اجرا در
آورند .آنها بدين وسيله ميتوانند مهارتها و
شايستگيهايي را که افراد دارند ،مشخص نمايند و
براي حل اين مشکل برنامههايي قابل پذيرش
تدوين کنند.

)(Elahian 2008

بهرهوري نيروي انساني
بهرهوري براي اولين بار در سال ( )9611ميالدي
توسط کوتيرني مطرح شد و در سال ( )9881ليتر
بهرهوري را قدرت و توانايي بيان کرد و در سال
( )9111ارلي بهرهوري را ارتباط بين بازده و وسايل
بکار رفته براي توليد عنوان کرد .لذا ،انقالب در
بهرهوري توسط تيلور در سال ( )9889آغاز شده است

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ميشود ،سخن به ميان ميآورد( .

& (Wendel L.

خواهد شد که آنان بر ميزان تعهدات خود به گروه

 / 00سيدمحمد سيدعلوي ـ آرزو مقصودي

که ميتوان آن را به عنوان تاريخ رسمي و علمي

گرو يکپارچگي شخصيت و جريان زندگي او خواهد

مديريت بهرهوري دانست.

بود و اين نيز مرهون حاکميت اصول وحدتبخش بر

رضائيان معتقد است داشتن نيروي انساني توانا و

تمام بنيادهاي اجتماعي است .شالوده ارتقاي بهرهوري

کارآمد که بنياد ثروت ملي و داراييهاي حياتي سازمان

تکيه بر نيروي انساني است و توجه به اين منبع عظيم

به حساب ميآيند ،منافع بسيار زيادي براي سازمانها،

و بالقوه باعث شکوفايي آن ميشود .بهبود بهرهوري با

به دنبال خواهد داشت .هدف نهايي توانمندسازي

کار کردن ،دانش ،آگاهي بيشتر و نو (به هنگام) حاصل

افزايش بهرهوري و توان رقابتي در سازمانها است.

ميگردد نه با سخت کار کردن ،زيرا شدت بخشيدن به

( )Rezaian 2012, 58امروزه بهرهوري به عنوان يکي

کار به علت محدوديت انسان از نظر قدرت ،نتايج

از عوامل مهم در مديريت مطرح است .بهرهوري در

محدود خواهد داشت)Mohamadi 2008, 48( .

لغت به معني قدرت توليد و بارور بودن بکار رفته و
در ادبيات فارسي با فايده بودن و سود بردن معني شده
است.

مدلهاي بهرهوري
براي تعيين و اندازهگيري بهرهوري نيروي انساني
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بهرهوري مفهومي جامع و کلي و افزايش آن به

در سازمانهاي مدل مختلفي در متون مديريتي و

عنوان يک ضرورت ،جهت ارتقاي سطح زندگي ،رفاه

اقتصاد عنوان شده که هر کدام با وجه به شرايط و نوع

بيشتر آرامش و آسايش انسانها ،هدفي اساسي براي

سازمان متفاوت بوده و کاربردهاي خاص خود را

همه کشورهاي جهان محسوب ميشود و همواره

دارند؛ که مهمترين اين مدلها عبارتند از :مدل ژوزف

تعاريف بسياري از بهرهوري شده است اما تعريف

ام پوتي ،28مدل کيت ديويس و جان نيوا ستورم ،20مدل
28

صحيح و کارآمد آن بايد بر اساس شعور و آگاهي

ميوري اينسوت و نيل اسميت

فرهنگ و آداب مخاطبين مختلف خود ،بيان کنند.

گلداسميت 22در بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري از

و مدل هرسي و

نظر به اينکه انسان خود مولد و مصرفکننده

مدل " "Achieveكه به وسيله پال هرسي و گلداسميت

فناوري است درک اين نکته مشکل نخواهد بود که

طراحي شده ،به عنوان چارچوب نظري تحقيق حاضر

چرا نيروي انساني مهمترين عامل توسعه اقتصادي -

استفاده شده است.

صنعتي به شمار ميرود و اصوالً چرا نقش کليدي و
محوري را در ارتقاي بهرهوري براي انسان قائل

مدل هرسي و گلداسميت

27

شدهاند؟ علت اين امر آن است که تنها انسان است که

در مدل هرسي و گلد اسميت (معروف به مدل

ميتواند کميت و کيفيت کار خود را ارتقاء دهد،

 ،)ACHIEVEبهرهوري كاركنان تابعي از متغيرهايي

طرحهاي جديد ارائه دهد و با خالقيت خود مشکالت

است و چون اين عوامل با بررسيهاي انجام گرفته به

را از پيش راه بردارد ،بر نيروي کار خود بيفزايد و

عنوان عوامل اصلي و تأثيرگذار در بهرهوري نيروي

راهکار کاهش هزينهها را بيابد و در حقيقت تنها عاملي

انساني معرفي شده و از طرفي مهمترين وظايف

است که ميتواند تغييراتي در خود و محيط اطراف

مديران بهبود بهرهوري نيروي انساني است .لذا ،مدل

خود به وجود آورد .از طرفي ديگر چون انسان نه تنها

اچيو يکي از مدلهاي شناخته شده در اين زمينه ميباشد

عامل ،بلکه هدف بهرهوري نيز ميباشد ،بنابراين

و در پژوهش حاضر نيز جهت بررسي بهرهوري

اهميت توجه به انسان نيز به اين خاطر دو چندان

کارکنان از آن استفاده شده که مؤلفههاي آن بدين شرح

ميگردد .بديهي است که رشد انسان و بهرهوري او در

است:
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 توانايي( 28دانش و مهارت) :در مدل اچيو اصطالح

ميشود.روند با خورد مناسب به پيروان اجازه ميدهد

توانايي به دانش و مهارتهاي پيروان گفته ميشود.

پيوسته از چند و چون کار مطلع باشند.

کارکناني که آموزش بهتر و بيشتري ديدهاند قادرند از
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اعتبار (اعمال معتبر و حقوقي کارکنان) :اصطالح

سرمايه بهتر و بيشتر و به نحو کارآمدتري استفاده کنند.

اعتبار به مناسب بودن تصميمهاي مدير در مورد منابع

 وضوح( 23درک يا تصور نقش) :وضوح به درک و

انساني اطالق ميشود.

پذيرش نحوهي کار ،محل و چگونگي انجام آن گفته

 محيط

91

ميشود .براي آنکه پيروان درکي از مشکل داشته باشند

عوامل خارجي گفته ميشود که ميتوانند حتي با وجود

بايد براي آن مقاصد و اهداف عمده ،نحوه رسيدن به

داشتن تمامي توانايي ،وضوح ،حمايت و انگيزه الزم

اين مقاصد و اهداف و اولويتهاي اهداف و مقاصد

براي شغل ،باز هم به عملکرد تأثيرگذارند در شکل زير

(چه هدفهايي در چه زماني بيشترين اهميت را دارند)

مدل مفهومي بهرهوري نشان داده ميشود.

( Yaghoubi

به طور کامل صريح و واضح شده باشند.

)M. and [et al] 2010

 کمک

90

(تناسب محيطي) :اصطالح محيط به آن

(حمايت سازماني) :اصطالح کمک ،به

کمک سازماني يا حمايتي گفته ميشود که پيرو براي

پيشينه پژوهش

حمايت سازماني شامل اين موارد هستند :بودجه،

ناصر مير سپاسي و بابک افقهي .اين پژوهش به روش

وسايل و تسهيالتي که براي کامل کردن وظيفه الزم

پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه در بين کارکنان و

است،

اعضاي هيئت علمي دو دانشگاه شهيد بهشتي و

 انگيزه

91

(انگيزش يا تمايل) :اصطالح انگيزه يا

دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شده است .يافتههاي اين

انگيزش براي کامل کرده وظيفه خاص به گونهاي

پژوهش نشان ميدهد که هر دو دانشگاه در زمينه

توفيق آميز اطالق ميشود.

هـوش سازماني داراي وضعيت مـطلوبـي هستند ولـي

 ارزيابي(82آموزش و بازخورد عملکرد) :ارزيابي به
بازخورد روزانه عملکرد و مرورهاي گاه به گاه گفته

شکل  :9عوامل موثر بر بهرهوري بر اساس مدل اچيو

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تکميل اثربخشي کار به آن نياز دارد برخي از عوامل

مقايسه تحليل هوش سازماني در آموزش عالي/

 / 02سيدمحمد سيدعلوي ـ آرزو مقصودي

نتايج دقيقتر پژوهش حاکي از آن است که دانشگاه

سئوال دوم :رابطه بين هوش سازماني و ميزان

شهيد بهشتي در زمينه شاخصهاي تعلق سازماني و

بهرهوري نيروي انساني در واحد علوم و تحقيقات

ايجاد توافق و اعتماد بين کارکنان و هيئت علمي خود

چگونه است؟

وضعيت بهتري کسب کرده و دانشگاه فردوسي مشهد
در ابعاد کاربرد دانش ،و ميل به تغيير وضعيت به
مراتب بهتري دارد)Mirsepas & Afghahi 2013( .

روششناسي پژوهش و جامعه آماري
پژوهش حاضر از نظر هدف ،يک پژوهش

سال سوم /شماره نهم و دهم /بهار و تابستان 9312

بررسي رابطه بين هوش سازماني و خالقيت

کاربردي بوده و از نظر روش اجرا ،به روش توصيفي–

کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

پيمايشي انجام گرفته است .در اين پژوهش براي

مرکزي/مير فيض فالح شمس ،حسين بوداقي خواجه

گردآوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد هوش

نوبر و بيتا دلنواز اصغري .اين پژوهش به منظور

سازماني آلبرشت براي اندازهگيري هوش سازماني

ارزيابي رابطه بين هوش سازماني و خالقيت کارکنان

استفاده شده است .اين پرسشنامه براي ارزيابي هوش

در سطوح کارکنان دانشگاه در سطوح مديريتي،

سازماني در هفت مبحث ،چشمانداز مشترک،

کارشناسي و کارمند واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد

سرنوشت مشترک ،ميل به تغيير ،روحيه ،اتحاد و

اسالمي به روش پيمايشي اجرا شده است .نتايج

توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد داراي  91گويه

پژوهش ارتباط مثبت و معني دار هوش سازماني و

با توزيع مساوي است.

مؤلفههايش با خالقيت را تأييد نمودند ،به طوري که به

براي تعيين ميزان پايايي اين پژوهش از آزمون

ازاي هر واحد افزايش يا کاهش در هوش سازماني و

آلفاي کرونباخ استفاده شد .آلفاي استاندارد شده به

مييابد.

ميزان  1/191را نشان داد که حاکي از همسازي دروني

Fallah shams, bodaghi khajehnobar Delnavaz

باالي اين گويهها جهت سنجش شاخص مورد پژوهش

مؤلفههاي آن خالقيت افزايش يا کاهش
(

)asghari 2012

هست .اين سطح پايايي بر اساس قاعده مالري

88

نشان

ميدهد که پايايي ابزار پژوهش در حد عالي است.
اهداف پژوهش

پرسشنامه بهرهوري نيروي انساني نيز بر اساس

اين پژوهش دو هدف اصلي را بررسي ميکند:

مدل هرسي و گلداسميت معروف به مدل اچيو

 )9تعيين هوش سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي

( )9181طراحي گرديده است که پرسشنامهاي با 51

واحد علوم و تحقيقات؛
 )5رابطه هوش سازماني با ميزان بهرهوري نيروي
انساني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات.

گويه در هفت بعد به اندازهگيري ميزان بهرهوري
سازماني ميپردازد.
پايايي اين پرسشنامه پيشتر توسط يعقوبي و
همکاران در سال ( )9188در پژوهشي که رابطه بين
عملکرد و بهرهوري کارکنان ،صمدي و کريمي

سئواالت پژوهش
سئوال اول :وضعيت هوش سازماني کارکنان واحد
علوم و تحقيقات در چه سطح قرار دارد؟

( )9188با عنوان توانمندسازي و عوامل مؤثر بر
بهرهوري کارکنان و نصرت پناه و همکاران در سال
( )9111در بررسي عوامل موثر بر بهرهوري ،محاسبه و
تأييد گرديده است با اين وجود در پژوهش حاضر نيز
آلفـاي استاندارد شـده به ميزان  1/812را نشان داد کـه
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جدول شماره  :1نتايج آزمون  tبراي فرضيه اصلي پژوهش
تعداد نمونه

ميانگين واقعي

انحراف معيار

ميانگين خطاي استاندارد

257

178/58

12/258

1/895

درجه آزادي

سطح معنيداري

اختالف ميانگين

252

4/444

82/288

ميانگين فرضي117/2:
نمره

t

02/221

حاکي از همسازي دروني باالي اين گويهها جهت
سنجش شاخص مورد پژوهش هست .اين سطح پايايي

پايينترين

باالترين

88/05

85/95

سئوال اول :وضعيت هوش سازماني کارکنان واحد
علوم و تحقيقات در چه سطح قرار دارد؟

بر اساس قاعده مالري نشان ميدهد که پايايي ابزار
پژوهش در حد بسيار خوب است.

 98درصد فاصله اطمينان از تفاوت

نتايج آزمون فرضيه اصلي حاکي از اين است که
مقدار آزمون  tتک نمونهاي ( )02/221در جدول

قسمتهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

خطاي کوچکتر از  4/41تفاوت آمار معنيداري

تحقيقات است که در به صورت قراردادي ،آزمايشي و

( )4/444وجود دارد .همچنين ميانگين جامعه آماري

رسمي در استخدام دانشگاه هستند .با اجراي پژوهش

( )178/58از ميانگين مفروض ( )117/2باالتر است از

با استفاده از جدول نمونهگيري مورگان ،حجم نمونه

اين رو ميتوان گفت که سطح هوش سازماني در بين

پژوهش  511نفر تعيين گردد که با ده درصد خطاي

جامعه آماري پژوهش در سطح مطلوبي قرار دارد.

احتمالي ،در بين  511نفر که به طور تصادفي ساده

(جدول شماره )1

انتخابشده بودند ،پرسشنامه توزيع گردد که در نهايت

همچنين اطالعات جدول  2نشان ميدهد که سطح

 581مورد از مجموعه کل پاسخنامههاي دريافت شده

هوش سازماني کارکنان واحد علوم و تحقيقات در

مورد تأييد قرار گرفت.

تمامي ابعاد هفتگانه هوش سازماني در سطح مطلوبي

يافتههاي پژوهش
جدول شماره  :2نتايج آزمون  tبراي فرضيههاي فرعي
آزمون تک نمونهاي

t

تعداد نمونه275 :
رديف

ميانگين فرضي12/8 :

مؤلفههاي هوش

ميانگين

انحراف

ميانگين خطاي

هيجاني

واقعي

معيار

استاندارد

نمره

t

درجه

سطح

اختالف

 98درصد فاصله اطمينان

آزادي

معنيداري

ميانگين

پايينترين

باالترين

1

چشمانداز استراتژيک

20/22

8/202

4/192

02/879

252

4/444

5/124

7/70

5/84

2

سرنوشت مشترک

27/87

0/820

4/227

04/748

252

4/444

14/529

14/80

11/89

8

ميل به تغيير

27/10

0/721

4/251

87/529

252

4/444

14/208

14/49

11/24

0

روحيه

22/21

0/775

4/252

88/521

252

4/444

14/118

9/82

14/27

8

اتحاد و توافق

22/11

0/028

4/228

82/092

252

4/444

9/218

9/14

14/18

2

كاربرد دانش

28/02

8/827

4/211

02/884

252

4/444

5/915

5/84

9/88

7

فشار عملكرد

27/25

8/524

4/225

07/291

252

4/444

14/778

14/88

11/22

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

جامعه آماري اين پژوهش  855نفر از کارکنان

شماره  1نشان ميدهد که با اطمينان  99درصد و سطح
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قرار داشته و ميانگين جامعه آماري از ميانگين مفروض

همبستگي  1/126را در بين ساير ابعاد هوش سازماني

باالتر است که با اطمينان  99درصد و سطح خطاي

با بهرهوري دارد و اتحاد و توافق با ضريب همبستگي

کوچکتر از  4/41تفاوت آمار معنيداري ()4/444

 1/182کمترين ميزان رابطه را با بهرهوري جامعه

وجود دارد.

آماري دارد .همچنين نتايج آزمون پيرسون نشان

يافتههاي حاصل از اجراي آزمون فريدمن بر روي

ميدهد که بين هوش سازماني و تمامي ابعاد آن

مؤلفه هفتگانه هوش سازماني نيز بيانگر آن است که

(سرنوشت مشترك ،ميل به تغيير ،كاربرد دانش ،روحيه،

مؤلفه ميل به تغيير با کسب  0/91ميانگين رتبه باالترين

چشمانداز استراتژيك ،اتحاد و توافق و فشار عملکرد)

رتبه در بين مؤلفههاي هوش سازماني به خود

با توجه وضعيت  P-Valueکه کمتر از )P<1/11( 1/12

اختصاص داده و بعد از آن به ترتيب فشار عملکرد با

است با بهرهوري رابطه معناداري وجود دارد.

 0/78ميل به تغيير با  ،0/87روحيه با  ،0/12اتحاد و
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توافق با  8/72و کاربرد دانش با  8/15در رتبههاي دو

جدول شماره  :9نتايج آزمون همبستگي هوش سازماني

تا ششم قرار دارند .چشمانداز استراتژيک با ميانگين

و ابعاد مختلف آن با بهرهوري واحد علوم و تحقيقات

رتبه  2/25پايين رتبه را در بين مؤلفههاي هوش

دانشگاه آزاد اسالمي

سازماني دارد.
جدول شماره  :8رتبهبندي فريدمن براي مؤلفههاي
هوش سازماني در بين کارکنان واحد علوم و تحقيقات
مؤلفه

رتبه

ميانگين رتبه

1

سرنوشت مشترک

0/91

2

فشار عملکرد

0/78

8

ميل به تغيير

0/87

0

روحيه

0/12

8

اتحاد و توافق

8/72

2

کاربرد دانش

8/15

7

چشمانداز استراتژيک

2/25

مؤلفهها

ميانگين

ميزان همبستگي

P-Value

چشمانداز استراتژيك

95/19

1/182

1/111

سرنوشت مشترك

12/19

1/989

1/111

ميل به تغيير

59/12

1/911

1/111

روحيه

56/19

1/126

1/111

اتحاد و توافق

91/91

1/211

1/111

كاربرد دانش

8/19

1/999

1/111

فشار عملکرد

96/21

1/112

1/111

هوش سازماني

919/16

1/616

1/111

براي تعيين ضرايب همبستگي هر يک از مؤلفههاي
هوش سازماني بر بهرهوري از رگرسيون چند متغيره به
روش گام به گام استفاده شد .ابتدا چشمانداز

سئوال دوم :رابطه بين هوش سازماني و ميزان

استراتژيك به تنهايي وارد معادله شد که مقدار ضريب

بهرهوري نيروي انساني در واحد علوم و تحقيقات

همبستگي چندگانه ( )Rبرابر  1/985و ضريب تبيين

چگونه است؟

( )R2برابر  1/515به دست آمد يعني  51/5درصد

تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش (جدول شماره
 )9نشان ميدهد که بهرهوري در بين کارکنان واحد

واريانس تغييرات متغير وابسته بهرهوري را چشمانداز
استراتژيك متغير مستقل تبيين ميکند( .جدول )2

علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي با کليه سطوح و

در گام دوم ،بعد سرنوشت مشترك وارد معادله

مؤلفههاي هوش سازماني رابطه معناداري دارد و با

گرديد که مقدار ضريب همبستگي چندگانه ( )Rبرابر

مقايسه ضريب همبستگي مؤلفهها هوش سازماني

 1/118و ضريب تبيين ( )R2برابر  1/986به دست آمد

ميتوان نتيجه گرفت که بعد روحيه با ضريب

يعني  52/2درصد تغييرات متغير وابسته بهرهوري را
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جدول شماره  :2ضرايب همبستگي هر يک از مؤلفههاي هوش سازماني با بهرهوري
مدل

ضريب همبستگي ()R

ضريب تبيين ()R2

ضريب تعديلشده

واريانس هر بعد

9

1/985

1/515

1/551

51

5

1/118

1/986

1/961

52/2

1

1/611

1/211

1/919

9/1

9

1/658

1/211

1/292

5/6

2

1/626

1/261

1/221

9/1

1

1/628

1/262

1/229

1/5

6

1/619

1/261

1/266

1/1

مدل  :9چشمانداز استراتژيك
مدل  :5چشمانداز استراتژيك و سرنوشت مشترك
مدل  :1چشمانداز استراتژيك ،سرنوشت مشترك و ميل به تغيير
مدل  :9چشمانداز استراتژيك ،سرنوشت مشترك ،ميل به تغيير و روحيه
مدل  :2چشمانداز استراتژيك ،سرنوشت مشترك ،ميل به تغيير ،روحيه و اتحاد و توافق
مدل  :6چشمانداز استراتژيك ،سرنوشت مشترك ،ميل به تغيير ،روحيه ،اتحاد و توافق ،كاربرد دانش و فشار عملکرد
بعد سرنوشت مشترك متغير مستقل تبيين ميکند و

متغير وابسته را تبيين ميکند .بعد فشار عملکرد در

به همراه چشمانداز استراتژيك  98/6درصد از

مرحله هفتم وارد معادله ميگردد که به همراه شش

واريانس تغييرات متغير وابسته مربوط به اين دو مؤلفه

مؤلفه قبلي  28/9درصد از واريانس تغييرات متغير

است.

وابسته را تبيين ميکند .به طور کلي ميتوان نتيجه

در گام سوم ميل به تغيير وارد معادله گرديد که به

گرفت که هوش سازماني  28/9درصد از تغييرات

تنهايي  9/1و به همراه دو بعد سرنوشت مشترك و

بهرهوري کارکنان واحد علوم و تحقيقات تهران را

چشمانداز استراتژيك  21/1درصد از واريانس تغييرات

تبيين ميکند و مابقي واريانس به عوامل ديگري غير از

متغير وابسته را تبيين ميکند .بعد روحيه در گام چهارم

هوش سازماني مربوط ميشود.

به تنهايي  5/6و به همراه سرنوشت مشترك ،چشمانداز

مقدار بتا اهميت نسبي متغيرهاي مستقل در بين

استراتژيك و ميل به تغيير  21درصد واريانس تغييرات

متغيرهاي وابسته را نشان ميدهد ،بر اساس نتايج

متغير وابسته را تبيين ميکند .بعد تاکيد علمي در گام

حاصل از ضرايب  Betaمشاهده ميشود که متغير

پنجم به تنهاي  ،9/1و به همراه سرنوشت مشترك،

روحيه بيش از ساير متغيرها بر بهرهوري تأثير داشته

چشمانداز استراتژيك ،حمايت و روحيه  22/1درصد

بعد از آن متغيرهاي سرنوشت مشترک ،کاربرد دانش،

از واريانس تغييرات متغير وابسته را تبيين ميکند .بعد

اتحاد و توافق ،فشار عملکرد ،ميل به تغيير و چشمانداز

يگانگي در گام ششم به تنهايي  ./5و به همراه

استراتژيک قرار دارند( .جدول شماره )1

سرنوشت مشترك ،چشمانداز استراتژيك ،حمايت،
روحيه و تأييد علمي  26/2درصد از واريانس تغييرات
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جدول شماره  :1ميزان تأثير متغيرهاي تأثيرگذار بر بهرهوري به نسبت اثرات هوش سازماني
متغير

ضرايب استاندارد نشده

بتا

t

معنيداري

9/119

1/911

1/651

1/916
1/119

بتا

خطاي استاندارد

ثابت

1/515

6/119

چشمانداز استراتژيك

1/991

1/915

1/198

سرنوشت مشترك

1/119

1/511

1/511

1/115

ميل به تغيير

1/219

1/991

1/181

9/591

1/551

روحيه

1/891

1/968

1/119

9/611

1/111

اتحاد و توافق

1/161

1/961

1/995

5/961

1/115

كاربرد دانش

1/218

1/512

1/961

5/151

1/191

فشار عملکرد

1/992

1/919

1/919

1/952

1/111

نتيجهگيري

نقشها و مسئوليتها و انتظارات خود دارند .از سوي

سال سوم /شماره نهم و دهم /بهار و تابستان 9312

به منظور بررسي دقيقتر وضعيت هوش سازماني

ديگر مديران به تحصيل و ارتقاي شغلي کارکنان نظر

الزم است هر يک از مؤلفهها و زير مؤلفههاي هوش

مثبت داشته و تمايل دارند فعاليتهاي نادرست را

سازماني که شناسايي و تقويت آنها ميتواند در بهبود

متوقف کنند.

هوش سازماني و افزايش کارايي و اثربخشي سازمان
مؤثر باشد ،مورد کنکاش و بررسي قرار گيرد.

به دليل بروکراسي حاکم بر ساختار دانشگاه و لزوم
رعايت سلسله مراتب اداري باعث کاهش اتحاد و

تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده از آزمون

توافق بين کارکنان و سازمان شده و به نظر ميرسد

فرضيه اصلي و فرضيههاي فرعي حاکي از آن است که

کارکنان درک کمتري از استراتژيهاي سازمان دارند و

سطح هوش سازماني در واحد علوم و تحقيقات در

اين موضوع براي يک سازمان آموزش عالي زياد

سطح مطلوبي قرار دارد .وضعيت هوش سازماني در

مطلوب به نظر نميرسد.

واحد علوم و تحقيقات با توجه به الگوي آلبرشت در

ميل به تغيير از مؤلفههاي مورد توافق در بين

هر هفت مؤلفه در سطح قابل قبولي است که اين سطح

کارکنان است که نشان دهنده رويکردي عمومي به

نقطه قوت دانشگاه بوده و مديران ميتوانند با استفاده

تغيير وضعيت موجود و حرکت به سمت پيشرفت و

از اين پتانسيل و با تنظيم و ترسيم برنامههاي

تعالي سازماني در بين کارکنان است.

استراتژيک و عملياتي ،دانشگاه را در مسير تحقق
اهداف و آرمانهاي مطلوب خود رهنمون کنند.

همچنين ،رابطه بين مؤلفههاي هوش سازماني با
مؤلفههاي بهرهوري حاکي از آن است که بين اين

بررسيها نشان ميدهد که مباحثي که به نحوي به

مؤلفهها همبستگي مثبت وجود دارد .بنابراين ميتوان

ارتباط بين کارکنان و روحيات آنان بستگي دارد به

نتيجه گرفت که اکثر مؤلفههاي هوش سازماني در

مراتب بيشتر از مباحث بين کارکنان و سازمان است.

مؤلفههاي بهرهوري حائز اهميت ميباشد ،بدين منظور

احساس سرنوشت مشترک و ميل به تغيير در مقابل

براي دستيابي به بهرهوري باال لزوم توجه ابعاد هوش

چشمانداز استراتژيک قرار دارد .ولي به طور کلي

سازماني را در سازمان ضروري ميکند .بهرهوري در

ميتوان نتيجه گرفت که تبادل اطالعات در ميان

واقع تالشي است بيانتها براي استفاده از منابع ،نيروي

کارکنان در جريان است و آنان درک واضحي از

انساني ،مهارتها و فناوري اطالعات به منظور دستيابي
به بهترين نتايج ،بنابراين سازماندهي هوش سازماني

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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