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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هوش سازمانی در عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه
آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است .بدین منظور  999نفر از مدیران دبیرستانهای شهر مزبور به
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .تحقیق حاضر از حیث نحوه گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات
توصیفی (غیرآزمایشی) است و دادههای پژوهش به واسطه یک ابزار پیمایشی که حاصل ترکیب دو مقیاس
«هوش سازمانی کارل آلبرشت» و «پرسشنامه محققساخته عملکرد سازمانی» بود ،جمعآوری گردید .نتایج
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،با بهرهگیری از فنون آمار توصیفی و استنباطی ( tتکنمونهای ،رگرسیون
خطی دومتغیره و رگرسیون گام به گام) نشان داد که هوش سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه
آموزش و پرورش شهر تهران در سطح نسبتاً مطلوب و عملکرد سازمانی آنان در سطح مطلوبی است؛ هوش
سازمانی متغیر پیشبین مناسبی برای عملکرد سازمانی است و  81/4درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک را
تبیین می کند؛ و تمامی ابعاد هوش سازمانی به غیر از بعد کاربرد دانش با عملکرد سازمانی همبستگی چندگانه
دارند.
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مقدمه
خلق نظامهای آموزشی کارآمد و بالنده که فرصتهای الزم را برای پرورش و شکوفایی
استعدادهای دانشآموزان فراهم نماید ،از مهمترین دلمشغولیهای مصلحان و اندیشمندان بوده
است؛ چرا که یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعهی جوامع ،نظام تعلیم و تربیت آنها
است .به نظر گلشن فومنی ،آموزش و پرورش محور توسعه و از طرفی بخشی از تمامی
طرحهای توسعه است (جعفری و فقیهی .)7988 ،نظام آموزش و پرورش یکی از زیربناییترین
سیستمهای اجتماعی است که بخش عمدهای از زندگی کودکان و نوجوانان در چارچوب آن
سپری میشود؛ لذا ،انتظار میرود این نظام به واسطهی ابزارهای مقتضی و به طور مستمر نقاط
ضعف و ق وت خود را شناسایی کند و در پی بهبود کیفیت فرایندها باشد (زربخش و همکاران،
 .)9177نظام آموزش و پرورش به علت ورود روشهای نوین و فنآوریهای مدرن به طور
بالقوه با محیطی پویا مواجه است و تهدیدهای محیطی (همچون آموزش در خانه ،آموزش
مجازی و )...از هر سو حیات و بقای این نظام را به خطر میاندازد؛ از این رو ،نظامهای آموزشی
به طور عام و سازمان آموزش و پرورش به طور خاص ،باید جایگاه فعلی خود را بشناسد ،نقاط
ضعف و قوت خود را دقیقاً تحلیل کند و با تکیه بر نقاط قوت از فرصتهای پیش رو استفاده
نموده و خود را برای مقابله ب ا تهدیدها آماده سازد .یکی از ابزارهای تحقق این امر ،بهرهگیری
از مؤلفههای هوش سازمانی است .کاربست مؤلفههای پیشگفته موجب میشود تا کارکنان
سازمان آموزش و پرورش (در این مورد مدیران) با آگاهی از اهداف و رسالتهای سازمان ،به
طور کارآمد در مسیر پیادهسازی آن گام بردارند و ضمن کسب دانش و آگاهی از عوامل
محیطی و تالش برای حفظ بقاء و حیات سازمان ،زمینهی رشد و پویایی و افزایش عملکرد
سازمان را فراهم آورند .همان گونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری ،انسانهای
موفق کسانی هستند که استعدادهای سرشار و درجهی هوشی باالیی دارند ،قطعاً در دنیای
سازمانی نیز وضع چنین است؛ به ویژه در عصر حاضر هر چه زمان به جلو میرود ،به دلیل
پیشرفت علوم و فنون و پیدایش چالشها و نیازهای جدید ،سازمانها نیز پیچیدهتر و ادارهی
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آنها مشکلتر میشود .بنابراین ،بقای سازمانها در گرو قابلیت سازگاری آنها برای تبعیت از
تغییرات خواهد بود (آلبرشت.)9119 ،1
امروزه ،تغییرات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی نقش دولتها را از تصدیگری مستقیم به
نقش های هدایتی و ارشادی تبدیل نموده و سبب شده است تا سازمانهای دولتی با نگاهی
کامالً متفاوت با دیروز به محیط داخلی و خارجی خود نگاه کنند .اکنون سازمانها به این
واقعیت دست پیدا کردهاند که برای رسیدن به تعالی سازمانی و تحقق آرمانهای خود ،چارهای
جز سنجش سیستماتیک عملکرد خود و مقایسهی آن با برنامههای کوتاهمدت و انجام
اصالحات الزم با توجه به بازخورد از محیط داخلی و خارجی ندارند (داریانی و همکاران،
 .)7981از این رهگذر ،شناخت عوامل زمینهساز بهبود عملکرد میتواند بستر الزم برای تقویت
هر چه بیشتر آنها را فراهم آورد.
هوش سازمانی 2را میتوان به عنوان یکی از انواع هوش شناختی 3در نظر گرفت که با هوش
هیجانی 4مرتبط است .از این رو ،به لحظ تئوریکی ،احتماالً هوش سازمانی میتواند از طریق چندین
ساز و کار مکمل به بهبود عملکرد کمک نماید (مرجانی و سهیلیپور .)9179 ،اولین ساز و کار،
کسب تبحر در شناسایی و درک احساسات سایرین است .در اکثر مشاغل ،اعضای سازمان با
سرپرستان ،همکاران ،ارباب رجوع و  ...سر و کار دارند .این افراد عموماً احساساتشان را به
واسطهی عالئم رخساری ،آوایی و جسمانی بروز میدهند که اطالعات مهمی در مورد اهداف،
نگرشها و خواستههای آنان فراهم میآورد (رافائلی و ساتون7281 ،5؛ ساتون .)7227 ،احتمال دارد
شناخت صحیح و دقیق احساسات و عواطف سایرین ،هماهنگی و کنشهای بینفردی را تسهیل
نموده و به نوبهی خود عملکرد سازمانی را بهبود بخشد (لو 6و همکاران.)9114 ،
7. Albrecht
2. organizational intelligence
3. cognitive intelligence
4. emotional intelligence
5. Rafaeli & Sutton
6. Law
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دومین ساز و کار ،به نحوهی تأثیر سامانبخشی عواطف بر کیفیت روابط اجتماعی
میپردازد .کارکنانی که احساسات و عواطف حقیقی خود را بروز میدهند ،در قیاس با
کارکنانی که احساسات تصنعی نشان میدهند ،در ایجاد واکنشهای مطلوب موفقترند
(گراندی .)9119 ،1آن دسته از کارکنان که در برخورد با مسائل و مشکالت همکارانشان،
عواطف حقیقی خود را بروز میدهند ،میتوانند روابط کاری مستحکمتری برقرار نمایند که
این موضوع به نوبهی خود بهبود عملکرد را در پی خواهد داشت.
سومین ساز و کار ،به تأثیرات عواطف بر نحوهی تفکر و عمل افراد ،مربوط میشود
(لواشتاین و لرنر9119 ،2؛ سو 3و همکاران .)9114 ،امکان دارد افراد به واسطهی مدیریت
عواطفشان ،انگیزه و کیفیت تصمیماتشان را بهبود بخشند (لو و همکاران .)9114 ،مدیری
که میداند عصبانیت باعث نادیده گرفتن میزان ریسک موجود در موقعیتهای مختلف میشود
(لرنر و کلتنر ،)9114 ،4احتماالً پیش از تصمیمگیری در مورد یک موقعیت مالی مهم ،بر
عصبانیت خود غلبه میکند که این امر موجبات بهبود عملکرد او را فراهم میآورد .به عالوه،
کارکنانی که به افزایش انگیزه از طریق عواطف مثبت (ارز و آیسن )9119 ،5واقف هستند،
احساسات مثبت را برای ارتقاء عملکردشان تقویت خواهند نمود.
بر مبنای مطالب مذکور ،این مقاله در نظر دارد به منظور فراهم آوردن شواهد افزونتر ،به
بررسی نقش هوش سازمانی در عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانهی
آموزش و پرورش شهر تهران بپردازد؛ لذا ،با توجه به این هدف ،درصدد پاسخگویی به
سؤاالت زیر میباشد:
 وضعیت هوش سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهرتهران بر اساس ابعاد هفتگانه مدل آلبرشت ،چگونه است؟
1. Grandey
2. Loewenstein & Lerner
3. Seo
4. Lerner & Keltner
5. Erez & Isen
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 وضعیت عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهرتهران ،چگونه است؟

 آیا هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانهآموزش و پرورش شهر تهران ،تأثیرمعناداری دارد؟
 آیا مؤلفه های هوش سازمانی (بینش راهبردی ،سرنوشت مشترک ،تمایل به تغییر ،روحیه،همسویی و تجانس ،کاربرد دانش و فشار عملکرد) بر عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای
مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،تأثیرمعناداری دارند؟
هوش سازمانی چیست و چگونه میتوان هوش یک سازمان بخصوص را تعریف کرد؟
محققان برای پاسخدهی به پرسشهایی از این قبیل در طی یک دورهی تحقیقاتی پنج ساله به
پژوهش پرداختند .بررسی مبانی نظری ،حاکی از تعاریف و رویکردهای خاصی در قبال این
مفهوم است و تئوریهای مختلفی همچون هوشهای چندگانه ،هوشهای سهگانه ،عاطفی و
بومشناختی سعی در تبیین آن داشتهاند .نهایتاً ،هوش سازمانی به صورت مجموعه و تلفیقی از
توانمندیها تعریف شده که به سازمان در حفظ پویایی مداوم یاری میرساند .این توانمندیها
عبارتند از -7 :کنش و واکنش سریع؛  -9تطبیق بالدرنگ با تغییرات؛  -9انعطاف در عملکرد؛
 -4حساسیت و قابل پیشبینی بودن؛  -5پذیرش عقاید نو؛  -1به کارگیری تخیل؛ و  -1نوآوری
(ارچتین 1و همکاران .)9111 ،اندیشمندان مختلف ،رویکردها و دیدگاههای متفاوتی در
خصوص هوش سازمانی اتخاذ کردهاند که در این بخش با برخی از آنها آشنا میشویم.
دیدگاه معرفتشناختی :پژوهشگران هوش سازمانی را از دیدگاههای معرفتشناختی
گوناگونی همچون شناختی ،رفتاری و اجتماعی/عاطفی مورد بررسی قرار دادهاند .هر دیدگاه
با رهیافتهای مختلفی به هوش سازمانی میپردازد و سعی در جبران خطاهای سایر دیدگاهها
دارد .برای مثال ،دیدگاه شناختی در حالی که ساختارها و فرایندهای درونی همانند قابلیت
پردازش اطالعات را مورد توجه قرار میدهد ،از نقش محیط چشم میپوشد و بر وابستگی
بازنمودی 2و استقالل نسبی بافتاری 3تأکید میکند .در سوی دیگر ،دیدگاه رفتاری به روابط بین
1. Ercetin
2. representational dependence
3. relative contextual independence
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رفتار و محیط -که به رفتار انطباقی سازمانها در قبال محیط بیرونی میانجامد -میپردازد و
قابلیت پردازش اطالعات را از نظر دور میدارد (آکگان 1و همکاران.)9111 ،
دیدگاه ماتسودا :2تی ماتسودای ژاپنی ،که یکی از پدیدآورندگان نظریهی هوش سازمانی
است ،هوش سازمانی را ترکیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی میداند .از نظر وی،
کار سازمانی که در واقع یک کار گروهی و تعاونی است ،هم شامل عامل حل مسألهی انسانی
و هم شامل عامل حل مسأله ی ماشینی است و بنابراین ،هوش سازمانی ماتسودا دارای دو جزء
است :هوش سازمانی به عنوان یک فرایند و هوش سازمانی به عنوان یک محصول (غفاری
آشتیانی و چوبندیان.)7982 ،
دیدگاه الیبوویتز :3بر طبق عقیدهی الیبوویتز ،بخش مهمی از هوش سازمانی -به منظور
تقویت یادگیری سازمانی در چارچوب سازمان -به فرایند نوسازی معطوف میگردد (مشکانی
و همکاران.)9179 ،
دیدگاه هالل :4هالل هوش سازمانی را توانایی سازمان در ایجاد و بهرهگیری ازدانش
مطلوب در تطابق با شرایط محیطی میداند .به عقیدهی اوهوش سازمانی ظرفیت سازمان در
جهت خلق دانش و به کارگیری راهبردهای آن به منظور هماهنگی و تطابق با محیط اطراف
است .هالل اضافه میکند که مجموعهی توانایی پردازش اطالعات مختلف در سازمان همان
هوش سازمانی است (هالل.)7221 ،
دیدگاه سیمیچ :5از نظر وی هوش سازمانی عبارت است از توانایی فکری یک سازمان به منظور
حل مشکالت سازمانی که تمرکز آن بر تلفیق تواناییهای فنی و انسانی برای حل مشکالت است
(سیمیچ.)9115 ،
دیدگاه آلبرشت :از این دیدگاه هوش سازمانی عبارت است از ظرفیت یک سازمان برای به
کارگیری همهی نیروی مغزیاش و تمرکز آن نیروی مغزی بر انجام مأموریتاش (غالمی و
صفایی .)9179 ،وی هوش سازمانی را شامل هفت مؤلفه میداند که به شرح زیر است:
1. Akgun
2. Matsuda
3. Liebowitz
4. Halal
5. Simic
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 -7بینش راهبردی :1به ظرفیت ایجاد و بیان هدف اشاره میکند؛
 -9سرنوشت مشترک :2یعنی احساس داشتن یک هدف مشترک ،حس همدلی و همبستگی
نسبت به اهداف؛
 -9تمایل به تغییر :3قابلیت انعطافپذیری و سازگاری بیشتر با تغییرات محیطی؛
 -4روحیه :4بیانگر تمایل به فعالیت فراتر از استاندارد است؛
 -5همسویی و تجانس :5رفع تناقضات و ارتقاء انرژی فردی متناسب با تحقق اهداف
مشترک؛
 -1کاربرد دانش :6توانایی خلق ،انتقال ،سازماندهی ،سهیم شدن و به کارگیری دانش؛
 -1فشار عملکرد :7شکلگیری این فرهنگ که هر عضو جدید که به سازمان میپیوندد،
حس الزامآور مشارکت نسبت به کار را احساس کند (غالمی و همکاران.)7921 ،
با اطمینان میتوان ادعا کرد که استفاده از هوش سازمانی میتواند قدرت رقابتی یک
سازمان را افزایش دهد و آن را از دیگر سازمانها متمایز سازد .هوش سازمانی این امکان را به
سازمان میدهد تا با به کارگیری اطالعات موجود از مزایای رقابتی بهرهبرداری نماید و امکان
درک بهتر تقاضاها و نیازمندیهای مشتریان و چگونگی برقراری ارتباط با آنان را میسر
میسازد .همچنین ،این امکان را به سازمان میدهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را نظارت
کند .از دیگر فواید هوش سازمانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -7کمک به مدیران جهت ارزشیابی قابلیتهای کل سیستم سازمانی؛
 -9درک الگوهای وابستگی بین سازمان و محیط بیرونی؛
 -9تشخیص نقاط ضعف و قوت سازمانی و فضایی برای بهبود ارتباطات بین زیرسیستمها؛
1. strategic vision
2. shared fate
3. appetite for change
4. heart
5. alignment and congruence
6. knowledge deployment
7. performance pressure
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 -4بهبود زیرسیستمها در جهت تغییر و نوآوری و ایجاد تعهد به تالش برای تغییر سازمانی،
رهبری قوی و سودآوری بیشتر (مختاریپور و کاظمی.)7982 ،
عملکرد هر فرد ،معیار و میزان موفقیت وی در انجام کارش است و معموالً از میزان
خروجی فرد (به عنوان مثال ،میزان فروش یا تولید) یا ارزشیابی میزان موفقیت رفتار وی در
مقایسه با انتظارات سازمانی به دست میآید (مهدیزاده اشرفی و ایلکا .)7982 ،عملکرد انسان
به عنوان نتیجهی مجموعهای از اعمال که برای نیل به هدفی بر پایهی یک استاندارد خاص انجام
میشود ،تعریف می گردد .اعمال ممکن است شامل رفتار قابل مشاهده یا پردازش ذهنی
غیرقابل مشاهده (به عنوان مثال ،حل مسأله ،تصمیمگیری ،برنامهریزی ،استدالل) گردد
(خدیوی و علیی .)7981 ،وقتی صحبت از عملکرد میشود نتیجهی کار به دست آمده به ذهن
متبادر میگردد ،عدهای نیز عملکرد را برای فرایند انجام کار و نحوهی انجام وظایف به کار
میبرند .در طرح جامع ارزیابی عملکرد کارکنان منظور از عملکرد هم نتایج به دست آمده و
هم فرایند کاری می باشد ،یعنی در ارزیابی چگونگی انجام کار و به تعبیری فرایند کار با نتایج
حاصل شده از فرایند ،تواماً عملکرد محسوب و در مورد آن قضاوت میشود (سلمانی.)7984 ،
ارزشیابی عملکرد ،بخش جداییناپذیر برنامههای مدیریت منابع انسانی و ابزار بسیار
کارآمد در توسعه حرفهای محسوب میشود و برای مقاصد متعددی مورد استفاده قرار میگیرد.
به عقیده برناردین )9119( 1اطالعات حاصل از اندازهگیری عملکرد به طور گستردهای برای
جبران خدمت ،بهبود عملکرد و مستندسازی به کار میرود .همچنین میتوان از آن در
تصمیمات مربوط به کارکنان نظیر :ارتقاء ،انتقال ،اخراج و انفصال از خدمت ،تجزیه و تحلیل
نیازهای آموزشی ،توسعه کارکنان ،تحقیق و ارزشیابی برنامه ،استفاده نمود .ایوانسویچ

2

( )9111اهداف ارزشیابی کارکنان را در بهسازی کارکنان ،ایجاد انگیزه ،برنامهریزی نیروی
انسانی و استخدام و ایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکنان و سرپرستان برشمرده است .

1. Bernardin
2. Ivancevich
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اسنل و بولندر )9111( 1و نوئه 2و همکارانش ( )9118نیز اهداف ارزشیابی کارکنان را به
دو دسته اهداف توسعهای و اهداف اداری -اجرایی تقسیم کردهاند .جدول  7موارد به
کارگیری نتایج ارزشیابی عملکرد سازمانی به تفکیک اهداف توسعهای و اداری -اجرایی را
نشان میدهد.
انتخاب روش ارزیابی عملکرد تا حد زیادی به هدف ارزیابی ،بستگی دارد .الزم به ذکر
است اگرچه سادهترین و کمخرجترین روشها اغلب اطالعاتی با کمترین دقت تولید میکنند
اما ،به معنی این نیست که روشهای پیچیده و روشهایی که وقت زیادی برای اجرای آنها نیاز
است ،همیشه سودمندترین اطالعات را ارائه میکنند (اسنل و بولندرز .)9111 ،جدول  9برخی
از نقاط قوت و ضعف رویکردهای خصیصهای ،رفتاری و مبتنی بر نتایج در عملکرد سازمانی را
ارائه میکند.
پژوهشهای متعددی در رابطه با هوش سازمانی و عملکرد سازمانی به طور جداگانه در
داخل و خارج از کشور انجام شده که میتوان به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره نمود.
 طبرسا و همکاراناش ( ،) 7921در تحقیقی به بررسی نقش هوش سازمانی در خلق دانشاز راه یادگیری سازمانی پرداختند .نتایج مطالعات آنان نشان داد که رابطهی علّی بسیار قوی میان
هوش سازمانی و یادگیری سازمانی و نیز میان هوش سازمانی با خلق دانش وجود دارد.
همچنین ،رابطهی علّی مثبت و معناداری میان یادگیری سازمانی و خلق دانش وجود دارد.
 فقیهی و همکاراناش ( ،)7921در تحقیقی به بررسی رابطهی هوش سازمانی و فرسودگیشغلی در مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که از بین
مؤلفه های هوش سازمانی متغیر روحیه با مسخ شخصیت ،ارتباط مستقیم و منفی دارد .همچنین،
ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان داد که از میان متغیرهای پیشبین ،فقط دو متغیر میل به
تغییر و روحیه در پیشبینی مسخ شخصیت سهیماند.

1. Snell & Bohlander
2. Noe
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جدول  .1اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی
اهداف اداری -اجرایی

اهداف توسعهای

 -مستند کردن تصمیمات مربوط به کارکنان؛

 -فراهم آوردن بازخورد عملکرد؛

 -تعیین ارتقاء کاندیدها؛

 -شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی؛

 -تعیین تکالیف و وظایف؛

 -تشخیص عملکرد افراد؛

 -شناسایی عملکرد ضعیف؛

 -کمک به شناسایی اهداف؛

 -تصمیم در مورد اخراج یا نگهداری؛

 -ارزیابی میزان دستیابی به اهداف؛

 -اعتبارسنجی مالکهای انتخاب؛

 -شناسایی نیازهای آموزشی فردی؛

 -ارزیابی برنامههای آموزشی؛

 -شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی؛

 -تصمیمگیری در مورد پاداش و جبران خدمات؛

 -تقویت ساختار قدرت؛

 -برآوردن مقررات قانونی؛

 -بهبود ارتباطات؛

 -برنامهریزی پرسنلی.

 -فراهم آوردن زمینهای برای کمک مدیران به کارکنان.

جدول  .2خالصه مزایا و معایب روشهای ارزیابی عملکرد سازمانی كاركنان
روشها

مزایا

معایب
 -7خطای درجهبندی بالقوه باالیی دارد.

روشهای
خصیصهای

 -7طراحی آنها کمخرج است.

 -9برای مشاوره با کارکنان مفید نیست.

 -9ابعاد معنیداری را به کار میبرند.

 -9برای تخصیص پاداش مفید نیست.

 -9طریقه به کارگیری آنها آسان است.

 -4برای تصمیمگیری در خصوص ارتقاء مفید
نیست.

 -7ابعاد عملکردی ویژهای را به کار میگیرند.
روشهای
رفتاری

 -9برای کارکنان و رؤسا قابل پذیرش است.
 -9برای ارائه بازخورد مفید است.
 -4برای تصمیمگیری در مورد پاداش و ارتقاء مفید
است.

 -7طراحی و به کارگیری آن وقتگیر است.
 -9طراحی و تدوین آن هزینهبر است.
 -9امکان خطای درجهبندی وجود دارد.
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 -7طراحی و به کارگیری آن وقتگیر است.
 -7کمتر جهتگیری ذهنی دارد.
روشهای

 -9عملکرد فردی را به عملکرد سازمانی متصل میکند.

مبتنی بر نتیجه

 -9تنظیم اهداف دوجانبه را ترغیب میکند.
 -4برای تصمیمات در مورد پاداش و ارتقاء مفید است.

-9

ممکن است چشمانداز کوتاهمدتی را

دربرگیرد.
 -9ممکن است مالکهای نامناسبی را به کار
گیرد.
 -4ممکن است مالکهای ناکارآمدی را به کار
گیرد.

 آکگان و همکاراناش ( ،)9111با رویکردی ساختارگرایانه ،دیدگاههای مختلف دررابطه با هوش سازمانی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با رویکرد مزبور میتوان به
چندگانگیهای موجود پایان داد و مطالعات گسسته در خصوص معرفتشناسی هوش
(شناختی ،رفتاری و اجتماعی /عاطفی) را تلفیق نمود.
 رایرا و اینجیما ،)9111( 1در پژوهشی به بررسی تأثیر ضریب هوش سازمانی برسرمایهگذاری در زمینهی فنآوری اطالعات و بهرهوری پرداختند .شواهد پژوهشی حاکی از
آن است که بین متغیرهای مذکور رابطهی مثبتی وجود دارد و شرکتهایی که ضریب هوش
سازمانی باالتری دارند ،بیشتر از سایر شرکتها بر روی فنآوری اطالعات سرمایهگذاری
میکنند و در نتیجه در قیاس با آنها به سطوح باالتری از بهرهوری دست مییابند.
 صفرزاده و همکاراناش ( ،)7927در پژوهشی تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش برنوآوری و عملکرد سازمانی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی استان فارس را بررسی کردند.
نتایج تحقیق نشان داد که شخصی سازی دانش و کدگذاری دانش ،تأثیر مثبتی بر نوآوری و
عملکرد سازمانی دارد و همچنین ،این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی
میگذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی ،رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
 از آن جایی که نتایج پژوهشهای موجود در زمینهی ارزشیابی تأثیر اندازهگیریعملکرد ( 2)PMبر عملکرد با هم مغایرت دارند؛ پاولوف و بورن ،)9177( 1با ارائهی یک مدل
1. Riera & Inijima

2. performance measurement
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تئوریکی از تأثیر  PMبر عملکرد به بررسی این تأثیرات پرداختند .نتایج نشان داد که  PMبه
واسطهی سه شیوه بر فرایندهای سازمانی مؤثر بر ارائهی عملکرد ،تأثیر میگذارد -7 :تأثیر
برانگیزنده؛  -9تأثیر رهنمون؛ و  -9تأثیر تشدیدی.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از حیث هدف ،یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهها از
نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار میآید و از حیث
ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است .روش انجام دادن تحقیق نیز به صورت پیمایشی
بوده است .جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل کلیهی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه
شهر تهران ( 591نفر) است که تعداد  999نفر از آنها به عنوان نمونهی آماری با استفاده از
فرمول کوکران 2محاسبه گردید.
از آنجایی که حجم مناطق آموزش و پرورش در شهر تهران زیاد است از روش نمونه-
گیری خوشهای استفاده گردید .برای تعیین حجم نمونه ،منطقه آموزشی به عنوان مبنای نمونه-
گیری برگزیده شد و از بین مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،هشت منطقه
آموزشی (یک ( 98نفر) ،چهار ( 49نفر) ،شش ( 71نفر) ،هشت ( 98نفر) ،ده ( 99نفر) ،دوازده
( 92نفر) ،چهارده ( 41نفر) ،هجده ( 97نفر)) به روش نمونهگیری تصادفی ساده ،انتخاب شد.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامهی  42سؤالی هوش سازمانی کارل آلبرشت (شامل هفت
بعد بینش راهبردی  ،سرنوشت مشترک ،تمایل به تغییر ،روحیه ،همسویی و تجانس ،کاربرد
دانش و فشار عملکرد) و پرسشنامهی محققساختهی  78سؤالی عملکرد سازمانی (شامل سه
بعد مهارتها و تواناییهای شغلی ،رفتار شغلی و کمیت کار) استفاده شد و پاسخ دهندگان در
یک طیف لیکرت پنجگزینهای (از  7کامالً مخالف تا  5کامالً موافق) ،گویهها را ارزیابی
کردند .به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها ،تعداد  91پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و
1. Pavlov & Bourne
2. Cochran
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گردآوری شد .ضریب آلفای کرونباخ مقیاس هوش سازمانی  1/89و ضریب آلفای کرونباخ
مقیاس عملکرد سازمانی  1/81برآورد گردید که نشاندهنده پایایی مناسب هر دو پرسشنامه
است .برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامهها از نظرات متخصصان ،اساتید دانشگاهی و
کارشناسان خب ره استفاده شد .در این مرحله پس از کسب نظرات افراد مذکور ،اطمینان حاصل
گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را میسنجد .تجزیه و تحلیل دادههای
این پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 19و با بهرهگیری از فنون آمار توصیفی
(میانگین ،واریانس ،انحراف استاندارد و  )...و استنباطی ( tتکنمونهای ،رگرسیون خطی
دومتغیره و رگرسیون گام به گام) صورت گرفت.

یافتهها
برای شناسایی میزان هوش سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و
پرورش شهر تهران ،از آزمون  tتکنمونهای و مقیاسهای ارزیابی (طیف نانلی )1استفاده شده
است.
مقادیر آزمون  tتکنمونهای در جدول  9نشان میدهد که با اطمینان  1/25و سطح خطای
کوچکتر از  1/15تفاوت آماری معنیداری بین دو میانگین واقعی و مفروض ،وجود دارد.
ضمن آن که ،بر اساس نتایج این جدول ،مقدار میانگین واقعی از مقدار میانگین مفروض باالتر
است .بنابراین ،میتوان گفت که فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت دو میانگین واقعی و مفروض
رد شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت این دو میانگین ،مورد پذیرش قرار میگیرد
( P<1/15و  .)t=9/11با توجه به سطحبندی نمرات هوش سازمانی در جدول  ،4چنین نتیجه-
گیری میشود که سطح هوش سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و
پرورش شهر تهران در  78/8درصد از کل موارد مطلوب 92 ،درصد موارد نسبتاً مطلوب98/7 ،
درصد موارد نسبتاً نامطلوب است و در نهایت ،در  4درصد از کل موارد مورد مطالعه در سطح
نامطلوب قرار دارد .با توج ه به نتایج به دست آمده از نمونه مورد مطالعه چنین استنباط میشود
1. Nunnally
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که هوش سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،در
سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
جدول  .3نتایج آزمون  tتکنمونهای هوش سازمانی
میانگین نظری= 9
شاخص
متغیر
هوش سازمانی

میانگین

t

9/9151

9/111

درجه

سطح

دامنه اطمینان تفاوت %25

آزادی

معناداری

کران پایین

کران باال

999

1/111

1/1289

1/9799

جدول  .4نتایج طیفبندی هوش سازمانی بر اساس طیف نانلی
شاخص
متغیر
هوش سازمانی

نامطلوب

نسبتاً نامطلوب

نسبتاً مطلوب

مطلوب

 7تا 9

 9/7تا 9

 9/7تا 4

 4/7تا 5

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

2

4

85

98/7

81

92

49

78/8

برای شناسایی میزان عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و
پرورش شهر تهران نیز از آزمون  tتکنمونهای و مقیاسهای ارزیابی استفاده شده است.
مقادیر آزمون  tتکنمونهای در جدول  5نشان میدهد که با اطمینان  1/25و سطح خطای
کوچکتر از  1/15تفاوت آماری معنیداری بین دو میانگین واقعی و مفروض ،وجود دارد.
بنابراین ،میتوان گفت که فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت دو میانگین واقعی و مفروض رد شده
و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد پذیرش قرار میگیرد ( P<1/15و
 .)t=4/974با توجه به سطحبندی نمرات عملکرد سازمانی در جدول  ،1چنین نتیجهگیری می-
شود که سطح عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر
تهران در  95درصد از کل موارد مطلوب 99/2 ،درصد موارد نسبتاً مطلوب 99/9 ،درصد موارد
نسبتاً نامطلوب است و در نهایت ،در  2درصد از کل موارد مورد مطالعه در سطح نامطلوب ،قرار
دارد .با توجه به نتایج به دست آمده چنین استنباط میشود که عملکرد سازمانی مدیران
دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران در سطح مطلوبی قرار دارد.
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برای شناسایی تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی از رگرسیون خطی ساده/دومتغیره
استفاده شده است .نتایج جدول  1گویای آن است که که  81/4درصد از تغییرات میزان
عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،وابسته
به متغیر هوش سازمانی میباشد.
جدول  .5نتایج آزمون  tتکنمونهای عملکرد سازمانی
میانگین نظری= 9
شاخص
میانگین

T

متغیر
عملکرد سازمانی

9/9144

درجه

سطح

دامنه اطمینان تفاوت %25

آزادی

معناداری

کران پایین

کران باال

999

1/111

1/7491

1/9859

4/974

جدول  .6نتایج طیفبندی عملکرد سازمانی بر اساس طیف نانلی
نامطلوب

نسبتاً نامطلوب

نسبتاً مطلوب

مطلوب

 7تا 9

 9/7تا 9

 9/7تا 4

 4/7تا 5

شاخص
متغیر
عملکرد سازمانی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

91

2

14

99/9

57

99/2

18

95

بر اساس نتایج جدول  ،8مقدار به دست آمده  )7549/781( Fکه در سطح خطای کوچک-
تر از  1/15معنیدار است ،نشان میدهد متغیر پیشبین از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و
قادر است به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر مالک را توضیح دهد .به عبارتی ،مدل
رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و به کمک آن قادریم تغییرات متغیر مالک عملکرد
سازمانی را تبیین کنیم.همان طور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،مقدار آماره  tبرای متغیر
هوش سازمانی بزرگتر از عدد  9/99و سطح خطای آن نیز کوچکتر از  1/15است؛ پس می-
توان گفت که متغیر هوش سازمانی تأثیر آماری معنیداری در تبیین تغییرات متغیر مالک،
داشته است .با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر هوش سازمانی ،میزان عملکرد سازمانی
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مدیران مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،به مقدار  1/295انحراف استاندارد
افزایش مییابد.
برای شناسایی تأثیر ابعاد هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی از رگرسیون خطی گام به گام
استفاده شده است .نتایج جدول  71گویای آن است که در اولین گام ،متغیر سرنوشت مشترک
وارد معادله رگرسیونی گردیده است که ضریب همبستگی چندگانه  1/211و ضریب تعیین
 1/877را نشان میدهد .لذا ،این متغیر به تنهایی  87/7درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک
عملکرد سازمانی را تبیین می نماید .در گام دوم ،متغیر فشار عملکردی وارد معادله رگرسیونی
گردید که این متغیر ضریب همبستگی چندگانه را به  1/295و ضریب تعیین را به 1/851
افزایش داد.
جدول  .7خالصه مدل رگرسیون
ضریب همبستگی چندگانه ()R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده ()R2

1/295

1/815

1/814

خطای استاندارد
برآورد
1/99418

جدول  .8نتایج بررسی برازش مدل رگرسیونی
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

719/118

7

791/118

باقیمانده

99/921

997

1/715

مجموع

785/215

999

---

F
7549/781

سطح معناداری
1/111

جدول .9ضرایب تأثیر مدل رگرسیونی
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معناداری
1/944
1/111

B

انحراف معیار

Beta

عدد ثابت

-1/719

1/188

---

-7/712

هوش سازمانی

7/157

1/191

1/295

92/989
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در واقع ،این متغیر به تنهایی  4/5درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک عملکرد سازمانی
را تبیین مینماید .در گام بعدی ،متغیر تمایل به تغییر وارد معادله شد که ضریب همبستگی
چندگانه برابر با  1/291و ضریب تعیین برابر با  1/811به دست آمد .این متغیر نیز به تنهایی 9/7
درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک عملکرد سازمانی را تبیین میکند .در گام چهارم ،متغیر
بینش راهبردی توانست ضریب همبستگی چندگانه را به  1/247و ضریب تعیین را به 1/885
افزایش دهد .این متغیر نیز به تنهایی توانست  1/8درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک
عملکرد سازمانی را تبیین کند .در گام پنجم ،با ورود متغیر تجانس ،میزان ضریب همبستگی
چندگانه به  1/249و میزان ضریب تعیین به  1/882ارتقاء یافت .این امر نشان میدهد که متغیر
مزبور به تنهایی  1/4درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک عملکرد سازمانی را تبیین مینماید.
در گام آخر ،با اضافه شدن متغیر روحیه به معادله رگرسیونی ،میزان ضریب همبستگی چندگانه
به  1/244و میزان ضریب تعیین به  1/829ارتقاء یافت .این امر نشان میدهد که متغیر مزبور به
تنهایی  1/9درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک عملکرد سازمانی را تبیین مینماید .بعد
کاربرد دانش به دلیل عدم احراز شرایط ورود به معادله رگرسیونی ،حذف گردید و تأثیر
چندانی بر متغیر مالک عملکرد سازمانی نداشت .نتایج تمامی آمارههای جدول  77نیز حاکی از
آن است که ابعاد هوش سازمانی (سرنوشت مشترک ،فشار عملکردی ،تمایل به تغییر ،بینش
راهبردی ،تجانس و روحیه) ،به غیر از کاربرد دانش تأثیر معناداری بر متغیر مالک عملکرد
سازمانی داشتهاند.
جدول  .11خالصه مدل رگرسیونی گام به گام
خطای استاندارد

مدل

ضریب همبستگی چندگانه ()R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده ()R2

7

1/211

1/877

1/871

1/92299

9

1/295

1/851

1/855

1/94818

9

1/291

1/811

1/811

1/99959

4

1/247

1/885

1/889

1/97952

5

1/249

1/882

1/881

1/91124

برآورد
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1

1/829

1/244

1/91595

1/882

جدول  .11ضرایب تأثیر مدل رگرسیونی گام به گام
ضرایب استاندارد

ضرایب

نشده

استاندارد

آمارههای

همبستگیها

معناداری

خطی

انحراف معیار

مرتبه صفر

تفکیکی

نیمه تفکیکی

1/914

1/154

1/998

1/151

1/111

1/211

1/478

1/757

1/911

5/112

1/714

1/141

1/712

9/114

1/111

1/859

1/944

1/189

1/941

4/715

تمایل به تغییر

1/914

1/157

1/729

4/112

1/111

1/819

1/919

1/121

1/971

4/197

بینش راهبردی

1/791

1/148

1/799

9/149

1/112

1/849

1/711

1/152

1/999

4/915

تجانس

1/791

1/142

1/779

9/499

1/171

1/842

1/719

1/154

1/991

4/998

روحیه

1/125

1/149

1/129

9/722

1/192

1/878

1/748

1/142

1/981

9/519

سرنوشت
مشترک
فشار
عملکردی

واریانس

عرض از مبدأ -1/915

1/185

---

-9/419

1/171

---

---

---

---

---

B

عامل تورم

تولرانس

Beta

t

سطح

هم-

بحث و نتیجهگیری
برای شناسایی میزان هوش و عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه
آموزش و پرورش شهر تهران از آزمون  tتکنمونهای و مقیاسهای ارزیابی استفاده شد .با
توجه به نتایج به دست آمده از نمونه مورد مطالعه ،چنین استنباط میشود که هوش و عملکرد
سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران به ترتیب ،در
سطح نسبتاً مطلوب و مطلوبی قرار دارند.
در تبیین این نتیجه میتوان گفت که مدیران به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش و
پرورش ،در تکوین مبانی خرد جمعی ،نقشی بیبدیل ایفا میکنند .ناگفته پیدا است که کانالیزه
کردن مبانی فوقالذکر و هدایت جامعه در مسیر رشد و بالندگی ،نیازمند یکسری پیشبایست-
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ها است .یکی از این پیشبایستها ،برخورداری از توان بسیج استعداد و ظرفیت تک تک
کارکنان و فراگیران در جهت رسیدن به رسالتهای جامعه است .اجرایی کردن این امر بدون
بهرهگیری از جریانهای هوشمند سازمانی ،امکانپذیر نیست .از این رهگذر ،مطلوب بودن
نسبی سطح هوش سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر
تهران ،چندان دور از انتظار نخواهد بود .نتایج این سؤال با نتایج تحقیق جعفری و فقیهی
( ،) 7988ناهمسو است؛ چرا که آنان در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که میزان مؤلفه-
های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،در حد کمتر از متوسط است.
نتایج این سؤال با نتایج پژوهش کاوسی و رزقی شیرسوار ( ،)7982همسو است؛ چرا که آنان در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که هوش سازمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات ،در حد مطلوبی است.
نتیجهی به دست آمده در خصوص مطلوب بودن عملکرد مدیران را میتوان به عواملی
همچون توجه مضاعف مدیران وزارت آموزش و پرورش به رویکرد تصمیمگیری مشارکتی،
ارتقاء مدیران بر مبنای بازدههای آموزشی ،توجه به تغییر در همه سطوح مدرسه (معلم ،کالس و
مدیریت مدرسه) ،ارزشیابی مستمر با توجه به شرایط و عوامل فرهنگی ،ارائه خطمشیهای
دقیق و اجرای آن ،نسبت داد .نتایج حاضر با نتایج پژوهش رهنورد و همکاران ( ،)7988همسو
است؛ چرا که آنان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که عملکرد مدیران ارشد
دستگاههای اجرایی ،بانکها و بیمههای دولتی در سطح نسبتاً باالیی است.
برای بررسی تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق نوزدهگانه
آموزش و پرورش شهر تهران ،از تحلیل رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد که نتایج آن
نشان داد متغیر پیشبین هوش سازمانی  81/4درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک عملکرد
سازمانی را توضیح میدهد .نتیجهی به دست آمده را میتوان اینگونه تببین نمود که
برخورداری افزونتر مدیران سازمان از مؤلفههای هوش سازمانی ،آنان را برای دستیابی به
مزیت رقابتی پایدار ،به یادگیری سازمانی ترغیب میکند و این امر زمینه به وجود آمدن سازمان
یادگیرنده را فراهم می آورد .ناگفته پیدا است که با ایجاد سازمان یادگیرنده و افزایش معلومات
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جمعی مدیران ،عملکرد آنان نیز بهبود خواهد یافت و موجبات رشد و بالندگی سازمان را فراهم
خواهد آورد .این نتایج با نتایج پژوهش عالمه و مقدمی ( )7982همسو است؛ چرا که آنان در
پژوهش خ ود به این نتیجه دست یافتند که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان
نیرو محرکه شرکت ایران خودرو ،رابطه معنیداری وجود دارد .این نتایج همچنین با نتایج
پژوهش شجاعی و باغبانیان ( )7988همسو است؛ آنان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
که سرمایه فکری به طور معناداری با عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران ،رابطه دارد و
باالترین میزان اثرگذاری مثبت به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه
مشتری است .نتایج این سؤال با نتایج پژوهش سالسل و همکاران ( )7988همسو است؛ چرا که
آنان در پژوهش خود به ا ین نتیجه دست یافتند که بین هوش سازمانی و رفتارهای شهروندی
سازمانی کارکنان شرکت احیاءگستران اسپادان ،رابطه وجود دارد.
برای بررسی تأثیر مؤلفههای هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق
نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج
آن نشان داد تمامی مؤلفه ها به جز کاربرد دانش بر عملکرد سازمانی مؤثرند .با توجه به
تأثیرگذاری هوش سازمانی بر عملکرد ،تأثیر ابعاد آن بر عملکرد نیز چندان دور از انتظار نیست.
شاید بتوان علت عدم تأثیرگذاری مؤلفه کاربرد دانش بر عملکرد سازمانی مدیران را در عواملی
همچون ضعیف بودن فناوری اطالعات به عنوان یکی از زیرساختهای مهم هوش سازمانی،
پاسخگو نبودن شبکههای اطالعاتی به نیازهای اطالعاتی مدیران در خصوص دانشآموزان و
جامعه و عدم کارایی شیوههای ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات در مورد برنامههای درسی و
آموزشی ،جستجو نمود .نتایج این سؤال با نتایج پژوهش ابزری و همکاران ( )7985ناهمسو
است؛ آنان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین هوش سازمانی و زیرسیستمهای
مدیریت دانش سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان ،رابطهی معناداری وجود دارد.
با توجه به معنادار بودن تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی مدیران دبیرستانهای مناطق
نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،توصیه میشود تا مسئوالن در راستای فراهم نمودن
بسترهای الزم و مناسب جهت ایجاد هوش سازمانی اقدام نمایند ،اقداماتی نظیر:
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 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و دستاوردها بر مبنای فعالیتهای گروهی و تیمی (درراستای تقویت بعد سرنوشت مشترک)؛
 تهیه و تدوین کامل و جامع شرح شغل و ارائه آن به افراد جهت آگاهی کامل افراد ازانتظارات سازمان (در راستای تقویت بعد فشار عملکرد)؛
 تهیه و تدوین کامل و جامع شرایط احراز شغل و همچنین تدوین یک آییننامه جهتارتقاء و پیشرفت مدیرانمبتنی بر شایستگی (در راستای تقویت بعد فشار عملکرد)؛
 نصب یک صندوق جهت دریافت نقطهنظرات افراد به صورت محرمانه در راستایاستقبال از تغییر و نوآوری و همچنین ایجاد جو سازمانی حامی این مهم (در راستای تقویت بعد
تمایل به تغییر)؛
 طراحی سیستم فناوری اطالعات و ارتباطات به روز جهت افزایش توانمندی افراد درجهت همگامی با تغییر و تحوالت سرسامآور (در راستای تقویت بعد تمایل به تغییر)؛
 تشکیل یک کارگروه تخصصی جهت بازنگری دورهای درراهبردهای سازمان و تأکیدبر مشارکت کلیه ی افراد در برخی از جلسات در راستای بهتر عملیاتی نمودن آن (در راستای
تقویت بعد بینش راهبردی)؛
 تأکید بر توجه بسیار به تحوالت محیطی نه تنها در اهداف و راهبردهای سازمان بلکه حتیدر فعالیتهای روزمره با استفاده از فنونی نظیر  SWOTو ( ...در راستای تقویت بعد بینش
راهبردی)؛
 تسهیل رویههای انجام امور و فعالیتها و حذف اقدامات غیرضروری جهت تسریع امور(در راستای تقویت بعد تجانس)؛
 تفویض اختیار به افراد و مشارکت دادن آنان در کلیه امور و فعالیتهای سازمان (درراستای تقویت بعد تجانس)؛
 فراهم نمودن فرصت ارتقاء و پیشرفت برای تمامی افراد در راستای ایجاد و افزایش روحیهدر بین آنان (در راستای تقویت بعد روحیه)؛
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 ایجاد فرهنگ درون سازمانی قوی و دارای هویت شغلی باال برای کلیه افراد تا آنان نسبتبه سازمان ،شغل و محل کار خود افتخار کنند (در راستای تقویت بعد روحیه).
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