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 چكیده
ا روش ب یسار 2 یههوش سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناح یپژوهش حاضر با هدف بررس

بوده که  یارشهر س 2 یهزش و پرورش ناحانجام شد . جامعه ی آماری کلیه ی کارکنان  آمو یمایشیپ -توصیفی

 یرشدند. ابزرار گردآو تخابجامعه به عنوان نمونه ان ینفر از اعضا 90تعداد  با توجه به حجم نمونه کل جامعه

ای بوده است. به منظور گزینه 5سؤال  49(بود این پرسشنامه شامل 2003اطالعات پرسشنامه کارل آلبرخت)

ن ها نشا یافتهتفاده شد . اس یانسوار یلتحل یزدو جامعه و ن tمستقل  تک جامعه و  tداده از آزمون  یلتحل یهتجز

حاد و هامت ، اتت و ش، جرا ییربه تغ یل، سرنوشت  مشترک ، تما ستراتژیکو ا ینشب یمولفه ها یداد که  تمام

توان  یرشد بوده و م رو به یشهر سار 2 یهتوافق ، کاربرد دانش و فشار عملکرد در نظام آموزش و پرورش  ناح

  سازمانیش ان داد هونش یجاساس نتا ین. بر ایرفتها  را پذآن یردار بودن سطح مقاد یمعن 05/0 یدر سطح خطا

 . است یشتراز حد متوسط ب  یشهر سار 2 یهکارکنان سازمان آموزش و پرورش ناح

 هوش سازمانی، آموزش و پرورش،کارکنان واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 

ترین نظام توسعه جوامع، نظام تعلیم و تربیت آنهاست. آموزش و پرورش به عنوان یکی از بنیادییکی از عوامل موثر در پیشرفت و 

های اجتماعی است که به طور فراگیر اکثریت قریب به اتفاق کودکان و نوجوانان بخشی از زندگی و سال های مهم از رشد خود را 

و خدمت در جامعه و خواهان برخورداری از مزایای زندگی اجتماعی  شهروندانی که خواستار اشتغال به کاردر آن سپری می کنند. 

(. 1384)عالقه بند، ندراکز آموزش و پرورش رسمی بگذارمجبورند سالیان قابل مالحظه ای از عمر خود را در م می باشند

استعدادهای دانش آموزان را برخورداری از آموزش و پرورش کارآمد و بالنده که بتواند فرصت های الزم جهت پرورش و شکوفایی 

فراهم نماید از مهمترین دل مشغولی های مصلحان و اندیشمندان بوده است. به خصوص در دنیای امروز که سازمان ها با تغییرات 

. (1397، ابدالی و فدویسریع و حیرت انگیزی مواجه هستند و بقای آن ها به توانایی انطباق آن ها با تغییرات بستگی دارد )

ی دانش آن ها بستگی دارد نان که تغییر به سرعت در جریان است، بقاء و عملکرد یک سازمان به سرعت یادگیری و توسعههمچ

. کاربرد موثر دانش به شکل گیری سازمان های هوشمند می انجامد. اما رسیدن به این مرحله، )1999، 1استون هوس و پمبرتون)

باید به دانش آموزان، دانش، مهارت و کارایی منسجم و در هم  یلذا سازمان های آموزش مستلزم کاربرد خالقانه ی دانش می باشد.

تنیده ای ارائه نموده و استعدادهای بالقوه ی یادگیری آن ها را تقویت نمایند. بنابراین هوش سازمانی مهمترین قابلیت برای تحقق 

تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی هوش سازمانی را ظرفیت از هوش سازمانی  (.1396عارفی و همکاران، ) این امر خواهد بود

یک سازمان برای بسیج تمامی توانایی هوشی که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن برای دستیابی به ماموریت هایش 

ها با عناوین هوش انسانی و ( تعریف کرده اند. این ظرفیت تلفیقی از توانایی هایی فنی و انسانی است که از آن 2003، 2)آلبرشت

هوش ماشینی یاد می کنند. هوش فنی توانایی سازمانی برای پردازش دانش و اطالعات کامپیوتری را نشان می دهد، که این امر 

تاثیر فوق العاده ای در تبادالت سازمان هایی امروزی دارد. اما هوش انسانی بسیار مهم تر از هوش فنی در نظر گرفته می شود، 

. به زعم برخی از (2005، 3را استفاده موفق از فناوری اطالعات بستگی به هوش انسانی یعنی مهارت های فکری دارد )سیمیکزی

     صاحب نظران ایده و مفهوم هوش سازمانی، پارادایم های جزیی دیگری همچون یادگیری سازمانی و مدیریت دانش را در بر 

نی را قابلیت جهت یابی، معقول بودن و عمل به شیوه های انعطاف پذیر، خالق و هوش سازما ،(. مک مستر2000، 4می گیرد )یولز

مجموعه تمام هوشمندی ها که  :ریف خود را اینگونه بیان می دارد(. لیبوویتس نیز تع1998، 5انطباقی تعریف کرده است )مک مستر

 (. 6،1999گیرد)لیبوویتزمورد استفاده قرار می سیستمبه منظور ایجاد یک دیدگاه مشترک، فرایند بازنگری و بازبینی و هدایت کل 

تعاملی که اعضاء با  ، وهمچنین هوش سازمانی را می توان به عنوان یک پیامد گروهی از سمبل های اجتماعی ،فرهنگ سازمانی

یط اطراف خود را افزایش هوش سازمانی موجب می گردد سازمان ها اطالعات مح (. 2005، 7هم دارند مد نظر قرار داد )کالکان

سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کرده و نتایج حاصل را به طریق سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم 

گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل اطالعات و دانش را در بستر سازمان تسریع کرده و اثر بخشی فرایند تفکر و تصمیم 

قابل ذکر است که منابع هوشی یک سازمان (. 1999 8،استون هوس و پمبرتونبه نحو چشمگیری بهبود می بخشد)گیری جمعی را 

درجه عقالنیت محیطی و میزان پیچیدگی  میزان ارتباط سازمان با محیط های داخلی و خارجی، شامل در درسترس بودن اطالعات،

در بسیاری از جهات و در قالب عومال متعددی خود را نشان دهد که تواند ی می شوند. فقدان هوش سازمانی میساختاری سازمان
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سیاست ها و  اند از عدم آگاهی یا درک درست از تغییرات محیطی، پاسخ کند به مسائل و مشکالت،برخی از آن ها عبارت

رتباط عمل) شیائو ا محدود برای نوآوری، فقدان تمرکز ظرفیت تجارب، شکست در یادگیری از تصمیمات غیرمنسجم و غیرکارآمد،

    ( . تعبیه هوش سازمانی در الگوهای ساختاری اندیشه و عمل باعث تعامل مناسب اعضای سازمان با یکدیگر 2018و همکاران،

هایی نظیر خهریک گام جلوتر باشند و با چ بت،کوشند تا در رقاها می(. در حال حاضر سازمان1401شود) فلسفی نژاد و همکاران،می

جهانی سازی و موازین قانونی خود را حفظ کنند. همانطور که سازمان ها برای پاسخ گویی سریعتر و موثرتر  امنیت، ری،متغیر تجا

آورند لذا به کمک مجبور به بررسی زیرساخت هایی هستند که از کسب و کار آن ها حمایت به عمل  به تغییرات مبارزه می کنند،

یمی ظآموزش و پرورش با حجم ع ه درمواجهه مدیران تصمیم گیرند را ارتقاء بخشند.توانند توانمندی های خود هوش سازمانی می

اثربخشی و قدرت  از نیروها و داده ها باعث گردیده تا هوش سازمانی در آموزش و پرورش به عنوان متغیری تاثیرگذار در کارایی،

نجام شده نشان دهنده نقش هوش سازمانی به عنوان تفکر سازمان به ایفای نقش بپردازند. در همین راستا نتایج پژوهش های ا

  یک واسطه در ارتقای اثربخشی سازمانی اشاره دارد.

بررسی ارتباط هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی ( با عنوان 1397نیا و راستگو) نتایج پژوهش ابطحی

معنادار هوش سازمانی بر  تأثیر غیرمستقیم ودهنده نشانجنوبی یادگیری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان 

اهمیت نقش یادگیری سازمانی به عنوان یک  پژوهش بیانگر، همچنین نتایج اثربخشی سازمانی بواسطۀ یادگیری سازمانی بود.

ازمانی می توان اثربخشی ن تقویت متغیرهای هوش سازمانی و یادگیری سربخشی سازمانی است؛ بنابراین، ضمواسطه در ارتقای اث

هوش سازمانی از یک  بنابراین، پاسخگویی به نیازهای ورزشی جامعه توسعه داد. و به دنبال آن توانایی ادارات ورزش وجوانان را در

. شودیادگیری سازمانی باعث این امر میاثربخشی سازمانی و از طرف دیگر به واسطۀ  طرف به صورت مستقل باعث بهبود

ها افزایش داده و باعث اینکه دستیابی به دانش را در سازمان لبیان نمودند که هوش سازمانی به دلی(1397)همکاران  ارویسی وی

وری سازمان تواند گامی مهم در جهت بهبود کارایی، اثربخشی و افزایش بهرهپیدایش مزیت رقابت نوینی در آنها شده است، می

وهش خود نشان دادند که هوش سازمانی و خرده مقیاهایش با اثربخشی، ارتباط مثبت و در پژ( 1396)بردارد. علیزاده و همکاران

شان دادند که بین بینش استراتژیک، تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار ن (1395)معناداری دارند. حسنی و علی یار 

د دارد و تنها در متغیر سرنوشت مشترک و اثربخشی سازمانی و معناداری وجو قیممسرابطه عملکرد و اثر بخشی سازمانی کارکنان، 

تعیین سهم هوش سازمانی در توانمندسازی ( در پژوهشی با عنوان 1395بهشتی زاد و همکاران) .کارکنان رابطه معنادار بدست نیامد

ازمانی آلبرشت ابزاری که مقیاس هوش س نشان دادنداجتماعی و ارتقاء هوش فردی و گروهی بر اساس ارائه الگوی آلبرشت 

توانند با استفاده از این مقیاس در راستای شناسان صنعتی و سازمانی میهای پژوهشی است و مدیران و روانمناسب جهت اقدام

های دارای وزن سازمان خود گام بردارند. بدیهی است توجه به مولفه شدههای تعیینیابی به رسالت و هدفشناسایی عوامل و دست

شمس  .دنبال خواهد داشتتری را برای افراد در کارکردهای آموزشی، شغلی و اجتماعی بهباالتر ارتقاء فردی و گروهی بیش عاملی

گانه آموزش و های مناطق نوزدهنقش هوش سازمانی در عملکرد سازمانی مدیران دبیرستان( در پژوهشی با عنوان 1393و همکاران)

گانه آموزش و پرورش شهر های مناطق نوزدهکه هوش سازمانی مدیران دبیرستان ت یافتند کهبه این نتیجه دسپرورش شهر تهران 

بین مناسبی برای عملکرد تهران در سطح نسبتاً مطلوب و عملکرد سازمانی آنان در سطح مطلوبی است؛ هوش سازمانی متغیر پیش

کند؛ و تمامی ابعاد هوش سازمانی به غیر از بعد کاربرد می درصد از تغییرات واریانس متغیر مالک را تبیین 4/87سازمانی است و 

بررسی اثر هوش سازمانی و  با عنوان (2017) 1سوپریاد و سفندینتایج پژوهش  .دانش با عملکرد سازمانی همبستگی چندگانه دارند

انگیزش شغلی رابطه وجود  ای انگیزش شغلی نشان داد که بین هوش سازمانی و بدبینی سازمانی بر عملکرد شغلی و نقش واسطه
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دست یافت که هوش  نتیجهبه این  ها سازمان مدیریت در استراتژیک هوش با عنوان نقش در پژوهشی(2013) 1آناستراین .دارد

با توجه به نتایج  .ها استریزی آیندة سازمانهای مدیریتی دارد و پایه و اساسی برای برنامهاستراتژیک نقش اساسی در همۀ حوزه

شهر  2ناحیه وضعیت هوش سازمانی آموزش و پرورش های فوق پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که پژوهش 

 ساری چگونه است ؟

 

 روش

ورش آموزش و پر کارکنانی ری کلیهی آماجامعه .و از لحاظ هدف کاربردی استپیمایشی  -از لحاظ ماهیت توصیفی پژوهشاین 
ار گردآوری نتخاب شدند. ابزنفر به عنوان نمونه ا 90با توجه به حجم نمونه کل جامعه به تعداد شهر ساری بوده که  2ناحیه 

ای بوده است که گزینه ها با توجه به ماهیت گزینه 5سؤال  49(بود این پرسشنامه شامل 2003آلبرخت) اطالعات پرسشنامه کارل
رار می دهد که تناظر بین قبعد از هوش  سازمانی را مورد سنجش  7رابه خود تخصیص داده اند پرسش نامه  5الی  1سوال ارزش 

 ابعاد و سواالت پرسشنامه و آلفای کرونباخ به صورت زیر است 
 : تناظر سواالت  پرسشنامه1جدول 

 کرونباخ آلفای سواالت ابعاد

 786/0 48 - 42-22 -17- 15 -3 -2 بیان استراتژیک

 775/0 47-44-36-33-19-9-4 سزنوشت مشترک

 805/0 45 -43-34-28-24-14-13 تمایل به تغییر

 780/0 40-37-25-10-6-5-1 جرات و شهامت

 810/0 41-39-38-26  -20-18-12 اتحاد و توافق

 869/0 35-31-30-29-23-21-7 کاربرد دانش

 606/0 49 - 46-32-27-16-11-8 فشار عملکردی

 ده شد . دو جامعه و نیز تحلیل واریانس استفا tک جامعه و مستقل  ت tبه منظور تجزیه تحلیل داده از آزمون 
 

 یافته ها

شهر  2: مولفه بینش و استراتژیک درهوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه  1فرضیه 

 ساری  از حد متوسط بیشتر است . 

 

 : بررسی میزان هوش سازمانی در مولفه بینش استراتژیک 2جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین تعداد

90 52/3 58/0 58/8 89 000/0 

شده  52/3بر با پرورش برا ونتایج حاصل از جدول فوق نشان داد  که میانگین نمره مولفه بینش استراتیک در بین کارکنان  آموزش 

فرض صففر   05/0طح خطای سدر (   000/0احتمال نظیر آن ) و مقدار 89( با درجه آزادی 58/8)  Tاست . با توجه به مقدار آماره 

ی بر باالتر بفودن مقفدار   فرض محقق مبنمی باشد . لذا  05/0رد و فرض یک تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از 

 شود. هوش سازمانی بینش استراتژیک پذیرفته می
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شهر  2لفه سرنوشت  مشترک درهوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه : مو 2فرضیه 

 ساری  از حد متوسط بیشتر است . 
 : بررسی میزان هوش سازمانی در مولفه سرنوشت مشترک  3جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین تعداد

90 60/3 592/0 66/9 89 000/0 

 60/3ر بفا  پرورش برابف  حاصل از جدول فوق نشان داد  که میانگین نمره مولفه سرنوشت مشترک در بین کارکنان  آموزش ونتایج 

ففرض   05/0ر سفطح خطفای   د( 000/0و مقدار احتمال نظیر آن ) 89( با درجه آزادی 66/9)  Tشده است . با توجه به مقدار آماره 

مبنی بر بفاالتر بفودن    فرض محققمی باشد . لذا  05/0می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از  صفر رد و فرض یک تایید

 شود . مقدار هوش سازمانی سرنوشت مشترک  پذیرفته می

شهر ساری   2: مولفه تمایل به تغییر درهوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه  3فرضیه 

 حد متوسط بیشتر است . از 
 : بررسی میزان هوش سازمانی در مولفه تمایل به تغییر  4جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین تعداد

90 43/3 642/0 33/6 89 000/0 

شفده   43/3ابر بفا  پرورش بر وزش ونتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره مولفه تمایل به تغییر در بین کارکنان  آم

فرض صففر   05/0سطح خطای  در(   000/0مقدار احتمال نظیر آن )و  89( با درجه آزادی  33/6)  Tاست . با توجه به مقدار آماره 

بفودن مقفدار   ی بر باالتر فرض محقق مبنمی باشد . لذا  05/0رد و فرض یک تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از 

 ییر  پذیرفته می شود . تغ به هوش سازمانی تمایل

شهر ساری   2: مولفه جرات و شهامت درهوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه  4فرضیه 

 از حد متوسط بیشتر است . 

 : بررسی میزان هوش سازمانی در مولفه جرات و شهامت 5جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین دتعدا

90 55/3 558/0 35/9 89 000/0 

 55/3ر بفا  رورش  برابف پف نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره مولفه جرات و شهامت در بین کارکنان  آمفوزش و  

فرض  05/0در سطح خطای   (  000/0و مقدار احتمال نظیر آن ) 89( با درجه آزادی  35/9)  Tشده است . با توجه به مقدار آماره 

مبنی بر بفاالتر بفودن    فرض محققمی باشد . لذا  05/0صفر رد و فرض یک تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از 

 شود . مقدار هوش سازمانی جرات و شهامت  پذیرفته می

اری  سشهر  2: مولفه  اتحاد و توافق  درهوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 5ه فرضی

 از حد متوسط بیشتر است . 
 : بررسی میزان هوش سازمانی در مولفه اتحاد و توافق 6جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین تعداد

90 58/3 611/0 96/8 89 000/0 

شفده   58/3نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره مولفه اتحاد و توافق در بین کارکنان  آموزش و پرورش برابر بفا  

ففرض   05/0در سفطح خطفای   (    000/0و مقدار احتمال نظیفر آن )  89( با درجه آزادی   96/8)  Tاست . با توجه به مقدار آماره 
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فرض محقق مبنی بر بفاالتر بفودن   می باشد . لذا  05/0ض یک تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از صفر رد و فر

 مقدار هوش سازمانی اتحاد و توافق پذیرفته می شود . 

ساری  شهر  2: مولفه  کاربرد دانش  درهوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه  6فرضیه 

 از حد متوسط بیشتر است . 
 : بررسی میزان هوش سازمانی در مولفه کاربرد دانش 7جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین تعداد

90 47/3 665/0 671/6 89 000/0 

شفده   58/3ا بف ورش برابفر  آموزش و پر نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره مولفه کاربرد دانش در بین کارکنان 

فرض صففر   05/0طح خطای سدر (  000/0و مقدار احتمال نظیر آن ) 89( با درجه آزادی 671/6)  Tاست . با توجه به مقدار آماره 

ی بر باالتر بفودن مقفدار   فرض محقق مبنمی باشد . لذا  05/0رد و فرض یک تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از 

 هوش سازمانی کاربرد دانش پذیرفته می شود . 

شهر ساری   2: مولفه  فشار عملكرد   درهوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 7فرضیه 

 از حد متوسط بیشتر است . 
 

 : بررسی میزان هوش سازمانی در مولفه فشار عملكرد 8جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین عدادت

90 520/3 563/0 766/8 89 000/0 

 

شفده   520/3با  رورش برابرنتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره مولفه فشار عملکرد در بین کارکنان  آموزش و پ

فرض صفر رد  05/0ح خطای در سط( 000/0و مقدار احتمال نظیر آن ) 89آزادی ( با درجه 766/8) Tاست . با توجه به مقدار آماره 

ر بفاالتر بفودن مقفدار    فرض محقق مبنفی بف  باشد . لذا می 05/0و فرض یک تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از 

 هوش سازمانی فشار عملکرد پذیرفته می شود . 

 شهر ساری  از حد متوسط بیشتر 2: هوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه  8فرضیه 

 است . 
 : بررسی میزان هوش سازمانی 9جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه tآماره  معیارانحراف میانگین تعداد

90 523/3 533/0 344/9 89 000/0 

 

شده است . با  523/3ر با یانگین نمره هوش سازمانی بین کارکنان  آموزش و پرورش برابنتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که م

فرض صفر رد و فرض  05/0در سطح خطای ( 000/0مقدار احتمال نظیر آن )و  89( با درجه آزادی 344/9) Tتوجه به مقدار آماره 

تر بفودن مقفدار هفوش    فرض محقفق مبنفی بفر بفاال    می باشد . لذا  05/0تر از شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمیک تایید می

 سازمانی پذیرفته می شود . 

 

 

 



 

 81/هوش سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش  یبررس  

 
 : بررسی میزان هوش سازمانی و مولفه های آن بر حسب سابقه خدمت  10جدول

 احتمالمقدار آزادیدرجه Fآماره  معیارانحراف میانگین تعداد گروه مولفه

ش 
بین

ک
ستراتژی

ا
 

 37/ 0 36/ 3 24 10کمتر مساوی 

 62/ 0 53/ 3 38 سال20الی  10 18/ 0 (2و  87) 73/ 1

 64/ 0 65/ 3 28 سال به باال 20

ت 
ش

سرنو

ک
شتر

م
 52/ 0 56/ 3 24 10کمتر مساوی  

0 /58 

 (2و  87)

 66/ 0 56/ 3 38 سال20الی  10 56/ 0

 55/ 0 70/ 3 28 سال به باال 20

تمایل به 

تغییر
 58/ 0 33/ 3 24 10کمتر مساوی  

0 /36 

 (2و  87)

 70/ 0 45/ 3 38 سال20الی  10 7/ 0

 64/ 0 47/ 3 28 سال به باال 20

ت و 
جرا

ت
شهام

 53/ 0 47/ 3 24 10کمتر مساوی  

0 /59 

 (2و  87)

 54/ 0 54/ 3 38 سال20الی  10 55/ 0

 61/ 0 64/ 3 28 سال به باال 20

ق
حاد و تواف

 ات

 53/ 0 50/ 3 24 10کمتر مساوی 

0 /4 

 (2و  87)

 68/ 0 57/ 3 38 سال20الی  10 67/ 0

 59/ 0 65/ 3 28 سال به باال 20

ش
 کاربرد دان

 55/ 0 33/ 3 24 10کمتر مساوی 

0 /75 

 (2و  87)

 68/ 0 49/ 3 38 سال20الی  10 48/ 0

 74/ 0 56/ 3 28 ه باالسال ب 20

شار 
ف

ی
 عملكرد

 53/ 0 49/ 3 24 10کمتر مساوی 

0 /54 

 (2و  87)

 58/ 0 47/ 3 38 سال20الی  10 59/ 0

 57/ 0 61/ 3 28 سال به باال 20

ش 
هو

ی
سازمان

 

 41/ 0 43/ 3 24 10کمتر مساوی 

0 /73 

 (2و  87)

 58/ 0 52/ 3 38 سال20الی  10 49/ 0

 56/ 0 61/ 3 28 سال به باال 20

 

نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره هوش سازمانی و مولفه های آن از نظر سابقه خدمت  با هم اخفتالف معنفی   

شود زیرا مقدار احتمفال بدسفت آمفده بیشفتر از     فرض یک رد و فرض صفر تایید می 05/0داری نداشته اند. یعنی  در سطح خطای 

های مختلف با سابقه خدمتی گوناگون رد فرض محقق مبنی بر وجود تفاوت در توان هوش سازمانی از دید گروهباشد . لذا می 05/0

 می شود.
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 : بررسی میزان هوش سازمانی و مولفه های آن بر حسب مدرک تحصیلی متفاوت  11جدول

 احتمالمقدار آزادیدرجه Fآماره  ارمعیانحراف میانگین تعداد گروه مولفه

ک
ستراتژی

ش ا
بین

 

 81/ 0 86/ 3 6 دیپلم

 16/ 0 (3و 86) 76/ 1
 65/ 0 46/ 3 10 فوق دیپلم

 49/ 0 57/ 3 57 لیسانس

 69/ 0 29/ 3 17 فوق لیسانس

ک
شتر

ت م
ش

سرنو
 

 40/ 0 95/ 3 6 دیپلم

 35/ 0 (3و 86) 1/ 1
 70/ 0 47/ 3 10 فوق دیپلم

 55/ 0 62/ 3 57 لیسانس

 69/ 0 49/ 3 17 فوق لیسانس

تمایل به تغییر
 52/ 0 55/ 3 6 دیپلم 

 49/ 0 (3و 86) 82/ 0
 83/ 0 40/ 3 10 فوق دیپلم

 58/ 0 48/ 3 57 لیسانس

 77/ 0 22/ 3 17 فوق لیسانس

ت
شهام

ت و 
جرا

 31/ 0 86/ 3 6 دیپلم 

 48/ 0 (3و 86) 84/ 0
 56/ 0 57/ 3 10 فوق دیپلم

 54/ 0 55/ 3 57 لیسانس

 68/ 0 44/ 3 17 فوق لیسانس

ق
حاد و تواف

 ات

 50/ 0 98/ 3 6 دیپلم

(3و 86) 4/ 1  0 /25 
 76/ 0 43/ 3 10 فوق دیپلم

 57/ 0 60/ 3 57 لیسانس

 66/ 0 44/ 3 17 فوق لیسانس

ش
 کاربرد دان

 72/ 0 86/ 3 6 دیپلم

 21/ 0 (3و 86) 54/ 1
 87/ 0 31/ 3 10 فوق دیپلم

 58/ 0 52/ 3 57 لیسانس

 76/ 0 26/ 3 17 فوق لیسانس

ی
شار عملكرد

 ف

 41/ 0 67/ 3 6 دیپلم

 82/ 0 (3و 86) 31/ 0
 51/ 0 41/ 3 10 فوق دیپلم

 59/ 0 54/ 3 57 لیسانس

 57/ 0 47/ 3 17 فوق لیسانس

ی
سازمان

ش 
 هو

 50/ 0 82/ 3 6 دیپلم

 31/ 0 (3و 86) 23/ 1
 65/ 0 44/ 3 10 فوق دیپلم

 48/ 0 55/ 3 57 لیسانس

 63/ 0 37/ 3 17 فوق لیسانس

ف نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره هوش سازمانی و مولفه های آن از نظر مدارک تحصفیلی  بفا هفم اخفتال    

فرض یک رد و فرض صفر تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدست آمده بیشتر  05/0معنی داری نداشته اند. یعنی  در سطح خطای 

های مختلف با فرض محقق مبنی بر وجود تفاوت در هوش سازمانی و هر یک از مولفه های آن از دید گروهمی باشد . لذا  05/0از 

 لی مختلف رد می شود .مدارک تحصی



 

 83/هوش سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش  یبررس  

 
 : بررسی میزان هوش سازمانی و مولفه های آن بر حسب رشته تحصیلی متفاوت   12جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه Fآماره  معیارانحراف میانگین تعداد گروه مولفه

ک
ستراتژی

ش ا
بین

 

 53/ 0 61/ 3 42 انسانی

 52/ 0 (3و 86) 75/ 0
 36/ 0 37/ 3 15 تجربی

 64/ 0 45/ 3 20 اضیری

 82/ 0 54/ 3 13 سایر

ک
شتر

ت م
ش

سرنو
 

 60/ 0 72/ 3 42 انسانی

 25/ 0 (3و 86) 4/ 1
 47/ 0 40/ 3 15 تجربی

 59/ 0 50/ 3 20 ریاضی

 69/ 0 60/ 3 13 سایر

تمایل به تغییر
 64/ 0 48/ 3 42 انسانی 

 73/ 0 (3و 86) 43/ 0
 51/ 0 50/ 3 15 تجربی

 67/ 0 35/ 3 20 ریاضی

 77/ 0 30/ 3 13 سایر

ت
شهام

ت و 
جرا

 53/ 0 69/ 3 42 انسانی 

 08/ 0 (3و 86) 37/ 2
 36/ 0 29/ 3 15 تجربی

 60/ 0 44/ 3 20 ریاضی

 68/ 0 59/ 3 13 سایر

ق
حاد و تواف

 ات

 53/ 0 69/ 3 42 انسانی

 26/ 0 (3و 86) 38/ 1
 49/ 0 33/ 3 15 تجربی

 68/ 0 52/ 3 20 ریاضی

 83/ 0 57/ 3 13 سایر

ش
 کاربرد دان

 66/ 0 54/ 3 42 انسانی

 76/ 0 (3و 86) 4/ 0
 48/ 0 42/ 3 15 تجربی

 65/ 0 35/ 3 20 ریاضی

 89/ 0 47/ 3 13 سایر

ی
شار عملكرد

 ف

 58/ 0 61/ 3 42 انسانی

 26/ 0 (3و 86) 37/ 1
 41/ 0 35/ 3 15 تجربی

 57/ 0 39/ 3 20 ریاضی

 61/ 0 63/ 3 13 سایر

ی
سازمان

ش 
 هو

 52/ 0 62/ 3 42 انسانی

 38/ 0 (3و 86) 05/ 1
 33/ 0 38/ 3 15 تجربی

 55/ 0 43/ 3 20 ریاضی

 69/ 0 53/ 3 13 سایر

 

ره هوش سازمانی و مولفه های آن از نظر رشته تحصیلی  با هم اختالف معنفی  نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نم

فرض یک رد و فرض صفر تایید می شود زیرا مقدار احتمال بدسفت آمفده بیشفتر از     05/0داری نداشته اند. یعنی  در سطح خطای 
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ی و هر یک از مولفه هفای آن از دیفد   می باشد . لذا نتیجه می گیریم که فرض محقق مبنی بر وجود تفاوت در هوش سازمان 05/0

 های مختلف با رشته های  تحصیلی مختلف رد می شود گروه

 : بررسی میزان هوش سازمانی و مولفه های آن بر حسب پست سازمانی  متفاوت   13جدول 

 احتمالمقدار آزادیدرجه Fآماره  معیارانحراف میانگین تعداد گروه مولفه

ش 
بین

ک
ستراتژی

ا
 

 37/ 0 36/ 3 24 مدیر

 62/ 0 53/ 3 38 معاون 001/ 0 ( 2و  87) 233/ 8

 64/ 0 65/ 3 28 معلم

ت 
ش

سرنو

ک
شتر

م
 52/ 0 56/ 3 24 مدیر 

4 /372 

 ( 2و  87)

 66/ 0 56/ 3 38 معاون 016/ 0

 55/ 0 70/ 3 28 معلم

تمایل به 

تغییر
 58/ 0 33/ 3 24 مدیر 

4 /433 

 ( 2و  87)

 70/ 0 45/ 3 38 معاون 015/ 0

 64/ 0 47/ 3 28 معلم

ت و 
جرا

ت
شهام

 53/ 0 47/ 3 24 مدیر 

6 /289 

 ( 2و  87)

 54/ 0 54/ 3 38 معاون 003/ 0

 61/ 0 64/ 3 28 معلم

ق
حاد و تواف

 ات

 53/ 0 50/ 3 24 مدیر

7 /360 

 ( 2و  87)

 68/ 0 57/ 3 38 معاون 001/ 0

 59/ 0 65/ 3 28 معلم

ش
 کاربرد دان

 55/ 0 33/ 3 24 مدیر

5 /597 

 ( 2و  87)

 68/ 0 49/ 3 38 معاون 005/ 0

 74/ 0 56/ 3 28 معلم

شار 
ف

ی
 عملكرد

 53/ 0 49/ 3 24 مدیر

4 /739 

 ( 2و  87)

 58/ 0 47/ 3 38 معاون 011/ 0

 57/ 0 61/ 3 28 معلم

ش 
هو

ی
سازمان

 

 41/ 0 43/ 3 24 مدیر

7 /266 

 ( 2و  87)

 58/ 0 52/ 3 38 معاون 001/ 0

 56/ 0 61/ 3 28 معلم

ختالف معنفی  الی  با هم نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که میانگین نمره هوش سازمانی و مولفه های آن از نظر رشته تحصی
دسفت آمفده بیشفتر از    بشود زیرا مقدار احتمفال  ر تایید میفرض یک رد و فرض صف 05/0داری نداشته اند. یعنی  در سطح خطای 

ختلفف بفا   های مد گروهفرض محقق مبنی بر وجود تفاوت در هوش سازمانی و هر یک از مولفه های آن از دیمی باشد . لذا  05/0
 .رشته های  تحصیلی مختلف رد می شود

 
 
 
 
 
 



 

 85/هوش سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش  یبررس  

 

 بحث و نتیجه گیری

 
که بی  ترکیبی از دو هوش فعال انسانی وهوش مصنوعی ماشینی خواهد بود های پیچیده امروزی برآیند ومانهوش سازمانی درساز

 .راهی جز بهره گیری از این دو جریان هوشفمند نخواهنفد داشفت    تردید مدیران سازمانها برای پویائی وافزایش کارائی سازمان خود

زان هوش سازمانی پرداختفه  ساری به بررسی می 2ش و پرورش ناحیه آموزسنجش هوش سازمانی کارکنان  پژوهش حاضر با هدف

کارکنفان سفازمان آمفوزش و     هوش سازمانی مولفه بینش و استراتژیک در نتایج حاصل از بررسی فرضیه یک نشان داد  شده است.

شهر سفاری     2ورش ناحیه شهر ساری  از حد متوسط بیشتر است. بینش استراتیژک در بین کارکنان  آموزش و پر 2پرورش ناحیه 

(  در   000/0و  مقدار احتمال بدست آمده از آزمون  ) 3شده است . با توجه به مقدار نظری میانگین برابر با  52/3میانگینی برابر با 

هش یافته های پژوفرض محقق مبنی بر باالتر بودن مقدار هوش سازمانی بینش استراتژیک پذیرفته می شود .  05/0سطح خطای 

 رومفانی  (در2008همکفارانش)  و لفتفر  همسو نبوده ولی با یافتفه هفای و    استرالیا در (2003آلبرشت) هشد انجام مطالعاتبا حاضر 

های مورد بررسفی  زیرا در پژوهش صورت گرفته در استرالیا  توسط آلبرشت سطح بینش استراتژیک در سازمان مطابقت داشته است

رو مالی همسو با یافته های تحقیق ما بوده است زیفرا   در (2008همکارانش) و لفتر ی پژوهش ودر سطح پایین بوده ولی  یافته ها

مولفه سرنوشت  مشفترک درهفوش   نشان داد  دونتایج فرضیه  .شده است ارزیابی باالتر و متوسط حد در سازمانی هوش رومانی در

توسط بیشتر اسفت. سرنوشفت مشفترک در بفین کارکنفان       از حد مشهر ساری  2آموزش و پرورش ناحیه سازمانی  کارکنان سازمان 

 05/0. در سطح خطفای  / 3شده است  که در مقایسه با مقدار نظری  برابر با  60/3شهر ساری  برابر با   2آموزش و پرورش ناحیه 

 و لفتفر  فته های ویابا  نتایج تحقیق  سرنوشت مشترک  پذیرفته می شود.فرض محقق مبنی بر باالتر بودن مقدار هوش سازمانی 

هوش سازمانی   مولفه تمایل به تغییر در یه سه نشان دادضمطابقت داشته است و همسو بوده است. فر رومانی در(2008(همکارانش

از حد متوسط بیشتر است. مولفه تمایل به تغییر در بین کارکنان  آمفوزش و  شهر ساری  2آموزش و پرورش ناحیه کارکنان سازمان 

فرض محقفق   05/0. در سطح خطای / 3در مقایسه با مقدار نظری  برابر با . شده است 43/3ساری  برابر با شهر   2پرورش ناحیه 

یافته هفا بفا   این  .مبنی بر باالتر بودن مقدار هوش سازمانی تمایل تغیییر  پذیرفته می شود . یعنی مدیران گرایش به تغییرات دارند 

رومانی مطابقفت دارد. همچنفین بفر اسفاس      (در2008همکارانش) و لفتر یافته های وهای  تحقیق فقیهی همسو نبوده ولی با یافته

از حفد متوسفط    شهر ساری 2آموزش و پرورش ناحیه  کارکنان سازمانلفه جرات و شهامت درهوش سازمانی مونتایج فرضیه چهار 

شده است . که در مقایسفه بفا    55/3برابر با  شهر ساری   2بیشتر است. جرات و شهامت در بین کارکنان  آموزش و پرورش ناحیه 

فرض محقق مبنی بر باالتر بودن مقدار هوش سازمانی جرات و شهامت  پذیرفتفه   05/0. در سطح خطای  /3مقدار نظری  برابر با 

د رومانی مطابقت دار (در2008همکارانش) و لفتر یافته های وبا تحقیق فقیهی همسو نبوده ولی با ی این فرضیه یافته هامی شود.  

شفهر سفاری  از حفد     2کارکنان سفازمان آمفوزش و پفرورش ناحیفه      هوش سازمانی در فرضیه پنج مولفه اتحاد و توافق. بر اساس 

شفده   58/3شهر ساری برابر بفا    2آموزش و پرورش ناحیه  فه اتحاد و توافق در بین کارکنانمتوسط بیشتر است. میانگین نمره مول

فرض محقق مبنی بر باالتر بودن مقدار هوش سازمانی اتحاد  05/0. در سطح خطای  /3برابر با  قدار نظریاست که در مقایسه با م

رومفانی مطابقفت    (در2008همکارانش) و لفتر یافته های وو توافق پذیرفته می شود. یافته ها با تحقیق فقیهی همسو نبوده ولی با 

شفهر   2آموزش و پرورش ناحیه  کارکنان سازمان هوش سازمانی رد کاربرد دانش مولفهدارد. نتایج حاصل از فرضیه شش نشان داد 

. کفه  شده است 58/3شهر ساری برابر با   2آموزش و پرورش ناحیه  است. کاربرد دانش در بین کارکناناز حد متوسط بیشتر  ساری

هوش سازمانی کفاربرد دانفش    فرض محقق مبنی بر باالتر بودن مقدار 05/0. در سطح خطای  3برابر با  در مقایسه با مقدار نظری

رومفانی   در(2008) همکفارانش  و لفتفر  یافتفه هفای و  پذیرفته می شود و یافته های تحقیق  با تحقیق فقیهی همسو نبوده ولی بفا  

 2کارکنان سازمان آموزش و پفرورش ناحیفه   هوش سازمانی  درنشان داد مولفه  فشار عملکرد  هفتهمچنین فرضیه . مطابقت دارد
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شفده   520/3شهر ساری برابفر بفا    2کارکنان  آموزش و پرورش ناحیه  . فشار عملکرد در بینز حد متوسط بیشتر استا شهر ساری

فرض محقق مبنی بر باالتر بفودن مقفدار هفوش سفازمانی      05/0. در سطح خطای / 3برابر با  که در مقایسه با مقدار نظریاست . 

 و لفتفر  یافتفه هفای و  ( همسفو نبفوده ولفی بفا     1387بفا تحقیفق فقیهفی)      7 ضفیه فریافته های  .فشار عملکرد پذیرفته می شود 

آمفوزش و   کارکنفان سفازمان   در بررسی فرضیه هشت تحقیق عنفوان هفوش سفازمانی   رومانی مطابقت دارد.  (در2008همکارانش)

شفهر   2رش ناحیفه  مانی بین کارکنان آموزش و پرواز حد متوسط بیشتر است. میانگین نمره هوش ساز شهر ساری 2پرورش ناحیه 

فرض محقق مبنی بر باالتر بفودن   05/0. در سطح خطای  3که در مقایسه با مقدار نظری  برابر با شده است  523/3ساری برابر با 

 و لفتفر  یافتفه هفای و  ( همسو نبوده ولی با 1387با تحقیق فقیهی)  ن فرضیهاییافته های  .ذیرفته می شود مقدار هوش سازمانی پ

کننفد،  ها در مقابل شرایط جدید مقاومت میچون سازمانگردد قت دارد. بر این اساس پیشنهاد میرومانی مطاب (در2008همکارانش)

شوند، رفع شوند. در این رابطه، رهبران تحول آفرین و متعهد شدن آنها به رسفاندن سفازمان بفه    باید موانعی که موجب مقاومت می

هایی که باعث ارتقای مدیریت دانفش و هفوش سفازمانی در    تیبانی مالی از برنامهشپ سطح مطلوبی از هوش سازمانی، اهمیت دارد.

کارکنان ارائه باز خفورد ففوری بفه     وری و اثر بخش در حل مشکالت کاریتوجه و اقدام ف چنینهمصورت پذیرد.   شودسازمان می

مل مهم دیگری در ارتقاء هفوش سفازمانی   و ایجاد فرصت های عادالنه در دریافت پاداش و ارتقاء شغلی عا رباره عملکردشانآنان د

 قلمداد شود. 
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