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بررسی هوش سازمانی و مؤلفههای آن در سازمان جهاد کشاورزی گیالن
3

هاجر افتخاری ،* 1محمدصادق اللهیاری ،2محمد چیذری
 .1عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت کشاورزی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ایران
 .3استاد ،دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت مدرس تهران
(تاریخ دریافت -91 /9 /6 :تاریخ تصویب)92 /6 /18 :

چکیده
هدف این تحقیق توصیفي -پیمایشي ،تحلیل سطوح مؤلفههای هوش سازماني در سازمان جهاد کشاورزی
استان گیالن از دید کارکنان سازمان است .جامعة آماری شامل تمام کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان
گیالن ( )N=1296است که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین
شد ( )n=183و این تعداد با روش نمونهگیری خوشهای متناسب انتخاب شد .ابزار تحقیق شامل پرسشنامة
استاندارد هوش سازماني آلبرشت با  49گویه با هفت مؤلفه است .روایي صوری و محتوایي پرسشنامه
توسط جمعي از استادان و متخصصان تأیید شد و پایایي آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ  0/95محاسبه شد
که بیانگر پایایي باالی ابزار اندازهگیری است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS18در دو
سطح آمار توصیفي و استنباطي صورت گرفت .یافتهها نشانگر وجود هوش سازماني متوسط در سازمان
جهاد کشاورزی استان گیالن است .رتبهبندی مؤلفههای هوش سازماني نشان داد مؤلفة سرنوشت مشترک
در باالترین رتبه و میل به تغییر در پایینترین رتبه قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :سازمان هوشمند ،هوش ،هوش سازماني.
مقدمه
گذشتة تقریبا باثبات انسان ،اکنون به جریانی با تغییرات
سریع و مبهم تبدیل شده است .تغییرات سریع و روزافزون در
حوزههای علوم و فناوری سبب شده است مدیریت سنتی
پاسخگوی نیاز سازمانهای پیچیدة امروزی نباشد ( Ellahian
 .)& Zavvari, 2009ارتقای توانایی سازمان در پاسخگویی به
نیازهای رو به رشد و متغیر محیطی و افزایش قابلیت آنها در
بهرهگیری از تمامی سرمایههای فکری موجود و در دسترس
از هدفهای کلیدی مدیران و رهبران در هزارة سوم است
( .)Faghihi & Jafari, 2009یکی از مهمترین مواردی که در
مسیر سازمانهای امروزی قرار گرفته است و مطمئنا در آینده
بحرانیتر از همیشه نیز خواهد بود ،نیاز به جذب و حفظ افراد
* نویسنده مسئول:

هوشمند در سازمان است ( .)Malekzadeh, 2010همانگونه
که در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری ،انسانهایی
موفقاند که دارای هوش سرشاری باشند تا با بهرهگیری از آن
بتوانند بر مسائل و مشکالت زندگی فائق آیند ،قطعا در دنیای
سازمانی نیز وضعیت همینگونه است .بهخصوص امروزه با
توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالشهای
جدید ،سازمانها نیز پیچیدهتر و ادارة آنها نیز مشکلتر
میشود .این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بپذیریم
در سازمانهای امروزی عالوه بر منبع عظیم و هوشمند
انسانی ،ماشینآالت هوشمند در فرایند عملکرد سازمانها
نقش مؤثری ایفا میکنند .هوش سازمانی یکی از عواملی است
که در سازمانهای پیچیدة امروزی میتواند دو هوش فعال
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انسانی و ماشینی را با یکدیگر ترکیب کند (
 .)2010آلبرشت هوش سازمانی را استعداد و ظرفیت یک
سازمان در حرکت قدرت ذهنیاش و تمرکز این قدرت ذهنی
در تحقق رسالت سازمان تعریف میکند .او هوش سازمانی را
شامل هفت مؤلفه میداند که آنها را چشمانداز استراتژیک
(آگاهی به مقصد و ظرفیت کاری برای بیان هدف) ،سرنوشت
مشترک (هدف مشترک و واحد و حس روحیة گروهی) ،میل
به تغییر (توانایی رویارویی با چالشهای غیر منتظره و تطبیق
با انواع تغییرات) ،روحیه (روحیه و انرژی مضاعف برای
موفقیت) ،اتحاد و توافق (مفیدبودن ابزارها و قوانین موجود در
سازمان در موفقیت و تعامل اعضا با یکدیگر برای رویارویی با
محیط) ،کاربرد دانش (ظرفیت تسهیم اطالعات ،دانش و
بینش خود با دیگران و جریان آزاد دانش در سرتاسر سازمان)
و فشار عملکرد (جدیبودن در انجامدادن کارهای درست
برای بازدهی ماهرانه و موفقیت مشترک) نامیده است
( .)Albrecht, 2003مفهوم هوش سازمانی ما را بر آن میدارد
تا دربارة سازمان به عنوان موجودی زنده فکر کنیم و این امر
ویژگی خاصی به سازمان میبخشد .درک هوش سازمانی به
تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان کمک میکند ( & Cakir
 .)Ada, 2008ماتسون و ماتسون شانس عملکرد در
سازمانهای هوشمند را در مقایسه با سازمانهایی با بهرة
هوشی پایینتر ،تقریبا پنج برابر میدانند ( & Matheson
 .)Matheson, 2001هوش سازمانی تأثیر قوی بر عملکرد مالی
سازمانها دارد .سازمانهایی که هوش سازمانی باالیی دارند،
پیشرفت و سوددهی بیشتری داشتهاند .همچنین ،اطالعات
بیرونی را تسخیر میکنند و اطمینان دارند تصمیمات درستی
در سازمان اتخاذ شده است ( .)Siadat et al., 2010نظریة
هوش سازمانی میخواهد با سنجش وضعیت هوشمندی
سازمانها ،تواناییها و ضعفهای آنها را شناسایی و براساس
نتایج ،راهکارهای الزم را برای بهبود هوش سازمانی و در
نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه کند ( Faghihi & Jafari,
.)2009
اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در دستیابی به توسعه به
عنوان یک بخش زیربنایی بر هیچکس پوشیده نیست .بخش
کشاورزی از یک طرف ،به دلیل تهیه و تأمین امنیت غذایی
جامعه و از طرف دیگر ،به دلیل عرضة مواد خام مورد نیاز صنایع
مرتبط با بخش ،حفظ محیط زیست ،داشتن سهم در تولید
ناخالص ملی و اشتغال کشور دارای اهمیت ویژهای نسبت به
سایر بخشهای اقتصادی کشور است .در این بین ،یکی از
Siadat et al.,

سازمانهایی که در توسعة کشاورزی نقشی حیاتی و انکارناپذیر
دارد ،سازمان جهاد کشاورزی است .با توجه به جایگاه مهم این
سازمان به عنوان متولی بخش کشاورزی ،بررسی و تدوین
برنامهای برای ارزیابی وضعیت هوشمندی سازمان مذکور برای
توفیق بیشتر آن در تهیة مواد غذایی حال و آینده و در نهایت
دستیابی به امنیت غذایی ضمن حفظ منابع پایه و اصول توسعة
پایدار ،امری کامال ضروری است.
تحقیقات مختلفی در زمینة هوش سازمانی در داخل و
خارج از کشور انجام گرفته است که در ادامه به برخی از آنها
اشاره میشود .براساس نتایج تحقیق گالین ،نوآوری سازمانی
با هوش سازمانی و هوش فردی رابطه دارد .هوش سازمانی با
دو مرحله از نوآوری سازمانی (ابداع و اجرا) همبستگی مثبت
دارد .هرچند هوش سازمانی یک بازده اجتماعی است ،از
طریق مکانیسمهای اجماع و تراکم با هوش فردی در ارتباط
است (.)Glynn, 1996
آلبرشت هوش سازمانی مدیران  100شرکت استرالیایی را
در هفت بعد بررسی کرد .میانگین نمرههای این هفت بعد
بهطور جداگانه از حداقل  2/88تا  3/09بود و هوش سازمانی
جامعة مطالعهشده پایین گزارش شد (.)Albrecht, 2003
پژوهشی با عنوان مقیاس چندبعدی هوش سازمانی
توسط  )2007( Ercetin et al.انجام گرفت .در این تحقیق،
هوش سازمانی به عنوان عامل کلی در نظر گرفته شد که زیر
ابعاد آن شامل هفت بعد :سازگاری با تغییرات موقعیت،
ارتباط با ذینفعان ،سرعت در عمل و عکسالعمل ،آیندهنگری
و توانایی پیشبینی ،خالقیت ،انعطافپذیری در عمل و
نوآوری است .طبق نتایج تحلیل ،عاملی تأییدی برای بعد
خالقیت و نوآوری بار عاملی  0/93و  0/97به دست آمد که
نشانگر ارتباط قوی این دو عامل با هوش سازمانی است.
نتایج تحقیق  )2007( Riera et al.نشان داد رابطة مثبت
و معناداری بین هوش سازمانی و سرمایهگذاری سازمانی
وجود دارد .شرکتهایی که هوش سازمانی باالتری دارند،
سرمایهگذاری بیشتری در زمینة فناوری اطالعات انجام
میدهند و از سطح بهرهوری باالتری برخوردارند.
 )2008( Lefter et al.در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که در شرکتهای بزرگ و متوسط رومانیایی فقط
 13درصد کارکنان با مفهوم هوش سازمانی آشنا بودهاند و
کارکنان شرکتهای کوچک اصال این مفهوم را
نمیشناختهاند .با این حال تحلیل دادهها نشان داد هوش
سازمانی جامعة مطالعهشده در حد متوسط و باالتر بوده است.
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پژوهشی با عنوان اندازهگیری هوش سازمانی چندبعدی
برای تعیین توانایی مدیریت و ادارة مؤسسة آموزش فنی
دختران توسط  )2010( Potas et al.در ترکیه انجام گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد هوش سازمانی در جامعة
مطالعهشده در حد متوسط است .این برداشت در زمینة هوش
سازمانی در کل بر اساس نواحی و بخشها متفاوت نبود ،اما
بین استادان و مدیران متغیر است.
 )2007( Sattari Ghahfarokhiتحقیقی با هدف بررسی
رابطه بین زیرسیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و
هوش سازمانی و مؤلفههای آن در شرکت ذوبآهن اصفهان
انجام داد .برای راهبردهای زیرسیستم مدیریت دانش در
سازمان یادگیرنده از نظر مارکوات ( )Marquardtو برای
مؤلفههای هوش سازمانی از نظر آلبرشت ( )Albrechtاستفاده
شد .نتایج نشان داد بین زیرسیستم مدیریت دانش و تمامی
مؤلفههای هوش سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
پژوهشی با عنوان «میزان مؤلفههای هوش سازمانی در
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» توسط & Faghihi
 )2009( Jafariانجام گرفت .عناصر و مؤلفههای هوش
سازمانی عبارتند از :تغییرگرایی ،مدیریت دانش و یادگیری،
سرنوشت مشترک ،بینش راهبردی ،فناوری اطالعات ،ساختار
سازمانی ،روحیه و عملکرد سازمانی .نتایج نشان داد هوش
سازمانی جامعة مطالعهشده با میانگین تجربی  2/88از
میانگین نظری  3پایینتر است.
 )2010( Kavousi & Rezghi Shirsavarپژوهشی با
هدف تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشتة مدیریت
شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات انجام دادند.
نتایج نشان میدهد؛ سطح مؤلفههای چشمانداز استراتژیک،
سرنوشت مشترک ،کاربرد دانش ،فشار عملکرد و روحیه از
مؤلفههای اصلی هوش سازمانی در حد مطلوبی است ،اما
سطح مؤلفة اتحاد و توافق و میل به تغییر ضعیف است.
رابطة میان هوش و سالمت سازمانی در دانشگاههای شهر
اصفهان بررسی شد .ابزارهای این پژوهش پرسشنامة هوش
سازمانی آلبرشت و پرسشنامة سالمت سازمانی هوی و
فیلدمن ( )Hoy & Fieldsmanبود .نتایج نشان داد بین هوش
سازمانی و سالمت سازمانی درجة متوسطی از رابطه وجود
دارد (.)Zahraei & Rajaeipour, 2011
بر خالف ضرورت ،نقش و اهمیتی که هوش سازمانی در
سازمانها دارد ،تاکنون پژوهشی در زمینة هوش سازمانی و
ارزیابی مؤلفههای آن در سازمان جهاد کشاورزی انجام نگرفته
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است .همین مسئله لزوم چنین پژوهشی را ایجاب میکند .در
واقع ،پرسش اصلی تحقیق این است که وضعیت مؤلفههای
هوش سازمانی (بینش راهبردی ،سرنوشت مشترک ،تمایل به
تغییر ،روحیه ،همسویی و تجانس ،فشار عملکرد و بهکارگیری
دانش) در سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن چگونه است؟
بنابراین ،هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل سطوح مؤلفههای
هوش سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن است.
در این راستا ،اهداف اختصاصی زیر نیز مد نظر قرار گرفت:
 .1بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان.
 .2تعیین سطح مؤلفههای هوش سازمانی (بینش
راهبردی ،سرنوشت مشترک ،تغییرگرایی ،روحیه ،همسویی و
تجانس ،کاربرد دانش و فشار عملکرد) در سازمان جهاد
کشاورزی استان گیالن.
 .3شناسایی عوامل مؤثر بر سطوح هوش سازمانی در
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن.
مواد و روشها
این تحقیق در سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن شامل
ستاد سازمان به همراه مدیریت  16شهرستان آن انجام گرفته
است .پارادایم غالب این تحقیق کمی است .پژوهش حاضر از
نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .همچنین ،این
پژوهش از نظر میزان کنترل متغیرها جزو تحقیقات توصیفی-
پیمایشی و از نظر نحوة جمعآوری دادهها میدانی است.
جامعة آماری در این تحقیق را تمام مدیران و کارشناسان
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن ( 1296نفر) در سال
 1391تشکیل دادهاند .برای تعیین حجم نمونة مورد نیاز
برای این تحقیق از جدول تعیین حداقل نمونة مورد نیاز برای
جامعة معین  )2001( Bartlett et al.استفاده شد .بر این
اساس 183 ،نفر از آنها به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند.
در اکثر مطالعات اجتماعی تعداد بازگشت پرسشنامهها کمتر
از حد توزیعشده است؛ بنابراین برای دستیابی به حداقل
حجم نمونة مورد نیاز در پژوهش حاضر ،حجم نمونة  250نفر
در نظر گرفته شد .در نهایت 201 ،پرسشنامه از مجموع 250
پرسشنامه توزیعشده عودت داده شد .روش نمونهگیری به
صورت خوشهای متناسب با حجم جامعه استفاده شد .به این
ترتیب ،سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن و هریک از
واحدهای تابعه (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها) به
عنوان خوشهای در نظر گرفته شد و متناسب با حجم هریک
از آنها تعداد افراد نمونه مشخص شد .ابزار این پژوهش
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پرسشنامة استاندارد هوش سازمانی  )2003( Albrechtبود.
این پرسشنامه شامل  49گویه است که به ارزیابی هفت مؤلفة
بینش راهبردی (گویه  ،)1-7سرنوشت مشترک ( ،)8-14میل
به تغییر ( ،)15-21روحیه ( ،)22-28اتحاد و توافق (-35
 ،)29کاربرد دانش ( )36-42و فشار عملکرد ( )43-49با
استفاده از طیف لیکرت پنج قسمتی (کامال موافقم ،موافقم،
نظری ندارم ،مخالفم ،کامال مخالفم) میپردازد .برای تعیین
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از دیدگاهها و
پیشنهادهای استادان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه
تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و همچنین
تعدادی از کارشناسان خبرة سازمان جهاد کشاورزی استان
گیالن استفاده شد .برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ معادل
 0/95حاصل شد که با توجه به عدد آلفای بهدستآمده
میتوان از پایایی ابزار تحقیق اطمینان حاصل کرد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی نظیر فراوانی،
درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش تحلیل استنباطی
دادهها از مقایسة میانگینها (آزمون  tو  )Fبا استفاده از
نرمافزار  SPSS18استفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سنی پاسخگویان حدود
 43سال است که بیشترین فراوانی آن مربوط به گروه سنی
 40تا  49سال است .جوانترین و مسنترین آنها به ترتیب
 27و  60سال سن داشتند .دادههای پژوهش نشان داد
 83/60درصد پاسخگویان را مردان و  15/90درصد را زنان
تشکیل میدهند .در زمینة وضعیت تأهل 95/50 ،درصد

پاسخگویان متأهل و باقی مجردند .از نظر سطح تحصیالت،
نتایج نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به سطح لیسانس
( 66/70درصد) بوده و کمترین فراوانی ( 10/40درصد)
مربوط به سطح دیپلم و زیر دیپلم است .رشتة تحصیلی
 68/20درصد از پاسخگویان کشاورزی و مابقی (31/80
درصد) غیر کشاورزی است .میانگین سابقة کار پاسخدهندگان
حدود  19سال بوده و بیش از نیمی از آنها سابقه و تجربهای
باالی  20سال داشتند .همچنین ،نتایج نشان داد بیشتر
پاسخگویان ( 71/10درصد) دارای پست کارشناسی در
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن بودهاند.
برای سنجش هوش سازمانی جامعة مطالعهشده ،از
پرسشنامة استاندارد هوش سازمانی آلبرشت مشتمل بر 49
گویه بر اساس طیف لیکرت بهره گرفته شد .در این ارتباط،
هفت مؤلفة بینش راهبردی ،سرنوشت مشترک ،میل به
تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد
(هر مؤلفه با  7گویه) سنجیده شد .برای تعیین سطح
مؤلفههای هوش سازمانی ،ابتدا گویهها در هر مؤلفه از
بیشترین میانگین به کمترین مرتب شدهاند .سپس مؤلفههای
مربوط به هوش سازمانی بر اساس میانگین رتبهبندی شدند.
با توجه به اطالعات جدول  ،1بیشترین میانگین در مؤلفة
بینش راهبردی مربوط به دو گویة «تعهد سازمان در قبال
مراجعهکنندگان» با میانگین  3/56و «واضح و روشنبودن
چشمانداز» با میانگین  3/51است .همچنین ،در این مؤلفه
کمترین میانگین مربوط به گویة «برنامة منظم سازمان برای
شناسایی ،رشد و ارتقای مدیران» با میانگین  2/84است.
بینش راهبردی را قابلیت خلق ،استنتاج و بیان هدف یک
سازمان تعریف میکنند (.)Mollaeian & Eslamieh, 2010

جدول  .1توزیع فراوانی گویههای مربوط به مؤلفة بینش راهبردی
گویهها

تعهد سازمان در قبال مراجعهکنندگان
واضح و روشنبودن چشمانداز
توجه به برنامة چشمانداز سازمان در تدوین تصمیمهای کلیدی
وجود چشمانداز برای مأموریت و خط مشيهای کلیدی برای هدایت
تجدید نظر ساالنه در برنامة راهبردی (استراتژی)
بررسي منظم و رسمي مشکالت و فرصتهای پیش رو
برنامة منظم سازمان مادر برای شناسایي ،رشد و ارتقای مدیران

سرنوشت مشترک ،داشتن هدف مشترک و حس روحیة
گروهی است ( .)Kohansal et al., 2010نتایج جدول  2نشان

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/56
3/51
3/32
3/25
3/09
2/96
2/84

1/09
1/13
1/16
1/09
1/13
1/15
1/20

1
2
3
4
5
6
7

میدهد در زمینة این مؤلفه ،دو گویة «حس مشارکت
کارکنان در همکاری با مدیریت» و «کمککردن کارکنان به
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یکدیگر در بخشهای مختلف سازمان برای انجامدادن کارها»
به ترتیب با میانگینهای  3/67و  3/64باالترین رتبه و گویة
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«سهیمکردن کارکنان در برنامهها ،مسائل مهم و نتایج» با
میانگین  2/85پایینترین رتبه را دارند.

جدول  .2توزیع فراوانی گویههای مربوط به مؤلفة سرنوشت مشترک
گویهها

حس مشارکت کارکنان در همکاری با مدیریت
کمککردن کارکنان به یکدیگر در بخشهای مختلف سازمان برای انجامدادن کارها
احساس تعلق کارکنان به حرفه و سازمان خود
احساس وابستگي مستمر کارکنان به سازمان
اعتقاد کارکنان به چشمانداز سازمان برای موفقیت
درک همة سطوح ،ایدة اصلي کار و راهبرد کلي
سهیمکردن کارکنان در برنامهها ،مسائل مهم و نتایج

براساس اطالعات جدول  ،3گویههای «بهوجودآوردن
فضای الزم برای پذیرش تغییر و ایدههای جدید» و «تشویق
کارکنان برای یافتن راههای بهتر در انجامدادن کارها» دو
گویة بعد میل به تغییر هستند که با میانگینهای  3/00و
 2/96باالترین رتبه را کسب کردهاند و گویة «پذیرش

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/67
3/64
3/60
3/59
3/57
3/23
2/85

1/05
1/08
1/11
1/13
1/16
1/21
1/24

1
2
3
4
5
6
7

اشتباهات توسط مدیران و متوقفکردن فعالیتهای نادرست»
با میانگین  2/72پایینترین رتبه را در این بعد دارند .آلبرشت
تمایل به تغییر را توانایی رویارویی با چالشهای غیر منتظره
و تطبیق با انواع تغییرات میداند (.)Albrecht, 2002

جدول  .3توزیع فراوانی گویههای مربوط به مؤلفة میل به تغییر
گویهها

بهوجودآوردن فضای الزم برای پذیرش تغییر و ایدههای جدید
تشویق کارکنان برای یافتن راههای بهتر در انجامدادن کارها
وجود سازوکارهای حمایت از نوآوری
اجازة پرسش و نقد رویههای پذیرفتهشده به کارکنان
هماهنگي مستمر خدمات با تغییرات محیط کار
حداقلبودن سیستم اداری حاکم بر سازمان (بوروکراسي)
پذیرش اشتباهات توسط مدیران و متوقفکردن فعالیتهای نادرست

مؤلفة روحیه ،به معنای داشتن روحیه و انرژی مضاعف
برای موفقیت ،از دیگر مؤلفههای اصلی هوش سازمانی است
( .)Siadat et al., 2010در زمینة این مؤلفه ،باالترین نمرة
میانگین مربوط به گویة «تمایل به تالش زیاد و دستیابی به
موفقیت و تحقق هدفهای سازمان» با میانگین  3/55و بعد
از آن گویة «تأثیر مدیریت در باالرفتن روحیه» با میانگین
 3/43است .این در حالی است که گویة «کیفیت زندگی
کاری کارکنان» با میانگین  2/49کمترین میزان میانگین را
دارد (جدول .)4

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/00
2/96
2/85
2/82
2/81
2/79
2/72

1/22
1/22
1/31
1/29
1/18
1/17
1/26

1
2
3
4
5
6
7

در زمینة مؤلفة اتحاد و توافق ،همانگونه که در جدول 5
مشاهده میشود ،گویة «متناسببودن ساختار کلی سازمان
مادر با مأموریت سازمان» با میانگین  3/37و «وجود
سیاستها و مقررارت روشن در ارتباط با اولویتهای کلیدی»
با میانگین  3/15باالترین رتبه و گویة «تفویض اختیار و
مسؤلیت» پایینترین رتبه ( )2/99را دارند .اتحاد و توافق
مفیدبودن ابزارها و قوانین موجود در سازمان در موفقیت و
تعامل اعضا با یکدیگر برای رویارویی با محیط است
(.)Kohansal et al., 2010

418

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،3پاییز 1393
جدول  .4توزیع فراوانی گویههای مربوط به مؤلفة روحیه

گویهها

تمایل به تالش زیاد برای دستیابي به موفقیت و تحقق هدفهای سازمان
تأثیر مدیریت در افزایش روحیه
دنبالکردن وظایف شغلي با عالقه و خوشبیني توسط مدیران
ابراز خوشبیني کارکنان در ارتباط با فرصتهای ترقي و پیشرفت
احساس بالندگي و افتخار از کارکردن در سازمان
وجود الگویي از تحرک و تعهد مدیران در ذهن کارکنان
کیفیت زندگي کاری کارکنان

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/55
3/43
3/30
3/27
3/06
3/00
2/49

1/22
1/31
1/16
1/22
1/27
1/22
1/25

1
2
3
4
5
6
7

جدول  .5توزیع فراوانی گویههای مربوط به مؤلفة اتحاد و توافق
گویهها

متناسببودن ساختار کلي سازمان مادر با مأموریت سازمان
وجود سیاستها و مقررات روشن در ارتباط با اولویتهای کلیدی
ایجاد همکاری و در نتیجه مأموریتهای بخشي به جای ایجاد تعارض
توانمندشدن کارکنان با استفاده از سیستمها و ابزارهای اطالعاتي
ابالغ فرایندهای انجام کار در تسهیل عملکرد و بهرهوری کارکنان
خلق ارزش برای مراجعان با استفاده از سیستمهای اطالعاتي
تفویض اختیار و مسئولیت

مؤلفة کاربرد دانش به مفهوم استفادة مؤثر از دانش،
اطالعات و دادههاست ( .)Beikzad et al., 2010باالترین
میانگین مؤلفة کاربرد دانش  3/13و مربوط به گویة «وجود
برنامههای مداوم یادگیری و آموزش ضمن خدمت» است و
بعد از آن گویة «وجود پذیرش مثبت برای ایدهها و اطالعات

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/37
3/15
3/13
3/12
3/11
3/04
2/99

1/12
1/21
1/15
1/21
1/11
1/16
1/22

1
2
3
4
5
6
7

خارج از سازمان» با میانگین  2/99بیشترین میانگین را
داراست .کمترین میانگین این بعد مربوط به «درک مدیران از
مهارتهای فردی گوناگون ،صالحیتها و شایستگیها و
دانش موجود کارکنان در برآورد و ارزشیابی» ( )2/79است.

جدول  .6توزیع فراوانی گویههای مربوط به مؤلفة کاربرد دانش
گویهها

وجود برنامههای مداوم یادگیری و آموزش ضمن خدمت
وجود پذیرش مثبت برای ایدهها و اطالعات خارج از سازمان
درجریانبودن نظام اطالعرساني به صورت مفید و گسترده
مطالعة آخرین ایدهها ،روندها و نتایج کار توسط مدیران عالي
وجود فرایند مشخصي برای تبادل دانش و اطالعات میان کارکنان
عالقه و قدرداني مدیران به دانش و تحصیالت کارکنان
درک مدیران از مهارتهای فردی گوناگون ،صالحیتها و شایستگيها و دانش موجود کارکنان در
برآورد و ارزشیابي

در زمینة مؤلفة فشار عملکرد ،گویة «احساس مؤثربودن
کار کارکنان در موفقیت سازمان» با میانگین  3/62و «درک
واضح کارکنان از نقش و مسئولیتهای خود و انتظار همکاری
آنان» با نمرة میانگین  3/46باالترین رتبه و گویة «تعیین

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/13
2/99
2/94
2/88
2/87
2/83
2/79

1/27
1/13
1/22
1/16
1/19
1/32
1/31

1
2
3
4
5
6
7

جبران خدمت به نحوی عادالنه براساس عملکرد» با میانگین
 2/32پایینترین رتبه را دارند .فشار عملکرد ،جدیبودن در
انجامدادن کارهای درست برای بازدهی ماهرانه و موفقیت
مشترک تعریف میشود (.)Siadat et al., 2010
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جدول  .7توزیع فراوانی گویههای مربوط به مؤلفة فشار عملکرد
گویهها

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/62
3/46
3/30
2/81
2/73
2/63
2/32

1/14
1/14
1/12
1/19
1/30
1/22
2/36

1
2
3
4
5
6
7

احساس مؤثربودن کار کارکنان در موفقیت سازمان
درک واضح کارکنان از نقشها و مسئولیتهای خود و انتظار از همکاری آنها
مرتبطبودن هدفها ،مقاصد و انتظارها در بین مدیران
دریافت بازخورد عملکرد توسط کارکنان
اقدام سریع سرپرستان برای حل مشکالت کاری کارکنان
اقدام مدیران عالي و میاني به اصالح یا عزل مدیران ناموفق
تعیین جبران خدمت به نحوی عادالنه بر اساس عملکرد

همچنین ،برای رتبهبندی مؤلفههای مربوط به هوش
سازمانی ،گویههای هفتگانة هریک از این مؤلفهها با یکدیگر
جمع شدند و نمرة بهدستآمده به عنوان نمرة هریک از
مؤلفهها در نظر گرفته شد که توزیع فراوانی مؤلفههای مربوط

به هوش سازمانی (نمرة کل هریک از مؤلفهها) در جدول 8
ارائه میشود .همانگونه که مشاهده میشود؛ مؤلفة سرنوشت
مشترک (با میانگین  )3/57در باالترین رتبه و میل به تغییر
(با میانگین  )3/11در پایینترین رتبه قرار گرفتند

جدول  .8آمارههای توصیفی مؤلفههای هوش سازمانی
ردیف

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

رتبه

1
2
3
4
5
6
7

سرنوشت مشترک
بینش راهبردی
روحیه
اتحاد و توافق
فشار عملکرد
کاربرد دانش
میل به تغییر

3/57
3/32
3/29
3/21
3/20
3/12
3/11

0/70
0/81
0/77
0/76
0/64
0/78
0/76

1
2
3
4
5
6
7

در ادامه ،به منظور گروهبندی افراد بر اساس هوش
سازمانی از رابطة فاصلة اطمینان  )2000( Shabanali Famiبا
کاربرد میانگین و انحراف معیار ،استفاده شد.
1
A  X  SD  A  2 / 93
2
1
1
X  SD  B  X  SD  2 / 93  B  3 / 56
2
2
1
C  X  SD  C  3 / 56
2

1
C  X  SD  C  3 / 56
2

میانگین=  3/25انحراف معیار= 0/63

بر این اساس میانگین نمرة هوش سازمانی  3/25و
انحراف معیار آن  0/63محاسبه گردید و سپس براساس رابطة
باال گروهبندی انجام شد .همانطور که در جدول شماره 9
مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به طبقة متوسط
است.

جدول  .9توزیع فراوانی سطوح مختلف هوش سازمانی

هوش سازماني پایین (کمتر از )2/93
هوش سازماني متوسط (بین  2/93و )3/56
هوش سازماني باال (باالتر از )3/56
جمع کل

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

63
73
65
201

31/3
36/3
32/4
100

31/3
67/6
100
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در ادامه ،برای مقایسة گروهها یا طبقات مختلف کارکنان
نسبت به هوش سازمانی از آزمون مقایسة میانگین ( t-testو
 )F-testاستفاده شد .نتایج آزمون  tنشان داد جنسیت
پاسخگویان تأثیر معنیداری بر هوش سازمانی نداشته است،

اما بین امتیاز حاصلشدة هوش سازمانی براساس رشتة
تحصیلی پاسخگویان تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد
مشاهده شد؛ بنابراین به نظر میرسد هوش سازمانی ممکن
است از رشتة تحصیلی تأثیر بگیرد (جدول .)10

جدول  .10نتایج آزمون مقایسة میانگین براساس جنس ،محل تولد و رشتة تحصیلی
متغیر معیار

گروهها

میانگین

انحراف معیار

جنس

زن
مرد
کشاورزی
غیر کشاورزی

141/28
153/75
150/42
155/15

33/45
36/65
36/63
35/45

رشتة تحصیلي

t

سطح معنیداری

-1/653

0/100

-0/862

*0/039
* p≤0/05

در این مطالعه ،برای مقایسة هوش سازمانی براساس
سطح تحصیالت ،پست سازمانی ،سن و سابقة کار از آزمون F
استفاده شد .نتایج بیانگر آن است که هوش سازمانی با سطح
اطمینان  0/95متأثر از سطح تحصیالت پاسخگویان است.
یافتههای پسآزمون دانکن نشان داد :تفاوت بین پاسخگویان

با میزان تحصیالت فوق لیسانس و باالتر با دیگر گروهها
معنیدار است .همچنین ،نتایج آزمون  Fنشان داد که پست
سازمانی ،گروههای سنی و سابقة کاری پاسخگویان تأثیر
معنیداری بر هوش سازمانی نداشته است (جدول .)11

جدول  .11نتایج آزمون مقایسة میانگین براساس سطح تحصیالت ،پست سازمانی ،سن و سابقة کار
متغیر معیار

F

سطح تحصیالت
پست سازماني
سن
سابقة کار

4/372
0/736
0/738
0/436

سطح معنیداری
*

0/005
0/532
0/567
0/782
* p ≤0/05

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به سرعت فزایندة تغییرات در محیط کسب و کار،
سازمان برای ادامة بقا و کسب توانایی و ظرفیت الزم برای
رقابت با رقبا باید از تواناییها و قابلیتهای سازمانی خود آگاه
باشد .هوش سازمانی از جمله قابلیتهای سازمانی است که
دستیابی به دانایی را در سازمانها افزایش داده و موجب
پیدایش مزیت رقابتی نوینی در آنها میشود ( Kohansal et
.)al., 2010
نتایج تحقیق درخصوص سطح هوش سازمانی نشان داد
که جامعة مطالعهشده دارای هوش سازمانی متوسط است .این
یافته در راستای تحقیق Rahimi ،)2010( Kohansal et al.
 )2010( et al.و  )2010( Potas et al.است و برخالف نتایج
تحقیق Kavousi & Rezghi ،)2009( Faghihi & Jafari

 )2010( Shirsavarو  )2003( Albrechtاست .یافتههای
تحقیق بیانگر آن است که سازمان جهاد کشاورزی استان
گیالن برای ارتقای هوش سازمانی و تبدیلشدن به سازمانی
هوشمند باید در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای خود بر
هفت عامل چشمانداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به
تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد
تمرکز کند که از ابعاد هوش سازمانیاند .رتبهبندی مؤلفههای
مربوط به هوش سازمانی ،نشان داد مؤلفة سرنوشت مشترک
در باالترین رتبه و میل به تغییر در پایینترین رتبه قرار
گرفتند .این یافته در راستای تحقیق Jabbari Zahir Abadi
( )2010و  )2007( Ercetinاست .به نظر میرسد که سازمان
جهاد کشاورزی استان گیالن بیشتر از آنچه در پی حمایت از
نوآوری و تغییرات الزم برای تحقق چشمانداز استراتژیک
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باشد ،به داشتن هدف مشترک و حس روحیة گروهی توجه
دارد .این امر ضرورت توجه به بعد تغییرگرایی به عنوان یکی
از زیرساختهای مهم هوش سازمانی در سازمان جهاد
کشاورزی استان گیالن را نمایان میکند .در این مؤلفه ،وجود
فضای الزم در سازمان برای پذیرش تغییر و ایدههای جدید
باالترین رتبه را دارد ،اما پذیرش اشتباهات توسط مدیران و
متوقفکردن فعالیتهای نادرست دارای کمترین میانگین بود.
در این زمینه ،باید توجه داشت که هیچ فرد یا ساختار
سازمانی ایستا نیست؛ بنابراین در حوزة مدیریت سازمان باید
تأکید بر شرایط متغیر ،اهداف اصالحشده و تنظیم برنامهها
باشد؛ زیرا عصر حاضر ،عصر تغییرات و تحوالت اساسی و
بنیادی است و سازمانهایی میتوانند خود را با این شرایط
تطبیق داده و در گود رقابت باقی بمانند که مدیران و
رهبرانی کارآمد ،تغییرگرا و با چشماندازی بلندمدت داشته
باشند .پس از میل به تغییر ،مؤلفههای کاربرد دانش و فشار
عملکرد دارای کمترین میانگین بودهاند .یادگیری و شکوفایی
کارکنان و وجود مرزهای نفوذپذیر در برابر ایدهها و اطالعات
خارج از سازمان ،از جمله شاخصهای نویدبخش سازمان
جهاد کشاورزی در مسیر ارتقای بهکارگیری دانش است ،در
حالی که بیتوجهی مدیران در ارزشیابیها به مهارتهای
فردی و دانش کارکنان از جمله ضعفهاییاند که موفقیت
سازمان را در این زمینه تحتالشعاع قرار میدهند .در زمینة
فشار عملکرد نیز باید توجه داشت که در یک سازمان
هوشمند هریک از مجریان باید موضع اجرایی خاص خود را
داشته باشند .در زمینة این مؤلفه ،در سازمان جهاد کشاورزی
کارکنان احساس میکنند که کارشان در موفقیت سازمان
مفید است و درک واضحی از نقشها و مسئولیتهای خود
دارند ،اما معتقدند که جبران خدمت و موفقیتهای شغلی به
نحوی عادالنه و براساس عملکردشان تعیین نمیشود.
همچنین عملکرد سازمان را نیز در ترقینکردن مدیران
ناموفق ،ضعیف گزارش کردهاند .مؤلفة اتحاد و توافق نیز در
سازمان جهاد کشاورزی وضعیت مطلوبی نداشت .در این
زمینه ،متناسببودن ساختار کلی سازمان مادر با مأموریت
سازمان در باالترین رتبه و تفویض اختیار و مسئولیت در
پایینترین رتبه قرار گرفت .اختیار یکی از سه عامل مورد
تکیة رئیسان برای ادارهکردن زیردستان است که با
بزرگترشدن سازمان باید تفویض شود .تفویض اختیار موجب
افزایش کارایی سازمان و در نتیجة کاهش فشارها بر مدیر
میشود .از نظر روحیه ،سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن
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وضعیت تقریبا مطلوبی داشت .در این زمینه ،باالترین رتبه
مربوط به تالش فوقالعادة کارکنان برای دستیابی به موفقیت
و تحقق هدفهای سازمان است ،اما کیفیت زندگی کاری
کارکنان پایینترین رتبه را داشته است .یکی از آفتهای مهم
مدیریت ،بیتوجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان
است .کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از
جالبترین روشهای ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در
طراحی و غنیسازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش
کارکنان و مدیران به مقولة انگیزش دارد .در زمینة مؤلفة
بینش راهبردی از دیگر ابعاد هوش سازمانی ،نتایج نشان داد
در چشمانداز برنامة راهبردی ،مدیران این سازمان به تعهد
سازمان در قبال مراجعهکنندگان توجه دارند ،اما برنامة منظم
سازمان مادر برای شناسایی ،رشد و ارتقای مدیران ،ضعیف
ارزیابی شد .بدون شک ،بدون داشتن برنامة مدون ،راهبردی
و جامع ،نمیتوان برای ارتقای همهجانبة مدیران امیدوار بود.
با توجه به نقش حیاتی و محوری مدیران در دستیابی به
اهداف هر سازمان ،باید عالوه بر شناسایی پتانسیلهای
موجود ،زمینه را برای پرورش قابلیتهای مدیران فراهم کرد.
در مجموع ،سازمان جهاد کشاورزی از نظر بینش راهبردی
وضعیت مطلوبی داشت .در زمینة مؤلفة سرنوشت مشترک که
باالترین رتبه را در مؤلفههای هوش سازمانی کسب کرد،
گویههای «حس مشارکت کارکنان در همکاری با مدیریت» و
«سهیمکردن کارکنان در برنامهها ،مسائل مهم و نتایج» به
ترتیب در باالترین و پایینترین رتبه قرار گرفت .مدیر به
تنهایی عامل موفقیت سازمان نبوده و سازمان تنها مدیر
نیست ،بلکه سازمان متشکل از افراد مختلفی است که برای
تحقق اهداف سازمان در حال فعالیتاند .مشارکت کارکنان در
امور سازمان ،صحنة بهکارگیری اندیشهها و عمل آنان است.
این مشارکت داوطلبانه و بر اساس اهداف مشترک طرفین
انجام میگیرد و با تالش و کوشش فراوان و خستگیناپذیر
همراه بوده و اعتماد متقابل را فراهم میکند که نتیجة آن
رشد و پیشرفت سازمان است.
همچنین ،نتایج آزمون مقایسة میانگینها نشان داد که
عواملی مانند جنسیت ،پست سازمانی ،گروههای سنی و
سابقة کاری نتوانستند در تغییرات هوش سازمانی در سازمان
جهاد کشاورزی استان گیالن تفاوت معنیداری را ایجاد
کنند ،اما بین امتیاز حاصلشدة هوش سازمانی براساس سطح
تحصیالت و نیز رشتة تحصیلی پاسخگویان تفاوت معنیدار
در سطح پنج درصد مشاهده شد.
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، سهیمکردن کارکنان در برنامهها،مؤلفة سرنوشت مشترک
 باید با،مسائل مهم و نتایج در پایینترین رتبه قرار داشت
برگزاری جلسات هماندیشی و واگذاری بیشتر امور
 برای توانمندسازی،(برنامهریزی و اجرا) و تمرکززدایی
 کیفیت زندگی، در زمینة مؤلفة روحیه.کارکنان اقدام شود
 باید برای.کاری کارکنان در پایینترین رتبه قرار داشت
ارتقای سطح حقوق و مزایای کارکنان و ارائة امکانات رفاهی و
 با توجه به اینکه در زمینة مؤلفة اتحاد و.فرهنگی اقدام شود
 تفویض اختیار و مسئولیت در پایینترین رتبه قرار،توافق
 باید تدابیری اتخاذ شود تا حد ممکن برای تفویض،داشت
.اختیار بهخصوص در سطوح پایینتر اقدام شود
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 براساس یافتههای تحقیق و برای بهبود،در نهایت
وضعیت هوشمندی سازمان جهاد کشاورزی پیشنهادهای زیر
:مطرح میشود
با توجه به اینکه سطح هوش سازمانی در این سازمان در
 باید برای تقویت آن در سطوح مختلف،سطح متوسط است
 داشتن برنامهای منسجم، به این منظور.سازمان اقدام شود
برای اعمال تغییر و تحول و ارتقای مؤلفههای هوش سازمانی
 از آنجا که در زمینة، در این راستا.ضروری به نظر میرسد
 برای، برنامة منظم سازمان مادر،مؤلفة بینش راهبردی
 رشد و ارتقای مدیران در پایینترین رتبه قرار،شناسایی
 باید برای تدوین برنامة راهبردی با جلب مشارکت،داشت
 با توجه به اینکه در زمینة.مدیران سطوح مختلف اقدام شود
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