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 112نفر در سال 1991بود .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان  141نفر تعیین شد و نمونهگیری به روش خوشهای
انجام پذیرفت .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه هوش سازمانی (آلبرخت) با ضریب آلفای کرونباخ  ،1/241فناوری اطالعات
و ارتباطات (محمودی)  ،1/217اثربخشی (حسنزاده)  ،1/251که روایی و پایایی آن تایید گردید ،استفاده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با نرمافزار  spps18انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی با اثربخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،رابطهی بین
فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران ،رابطهی بین فناوری اطالعات و ارتباطات با هوش سازمانی تایید گردید .تجزیه
و تحلیل نیز حاکی از وجود رابطهی مثبت و معناداری بین هوش سازمانی و فناوری اطالعات با اثربخشی مدیران بود.
نتیجهگیری :نهایتا با توجه به سه فرض پژوهش و این که زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی،
تحقیق و نوآوری است  ،استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی ،ما را در این امر یاری میکند و سبب ارتقای کیفیت یادگیری
کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون میشود .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و فناوری اطالعات و
ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل بوده است.که یافته ها نشان داد که بین هوش سازمانی و فناوری
اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :هوش سازمانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اثربخشی.

مقدمه

میدهند .پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر

در جهان کنونی بسیاری از فعالیتهای انسانی و

سازمانهاست .بنابراین باید جامعه امروز را جامعه

حیاتی مورد نظر جامعه را سازمانهای گوناگون انجام

سازمانی بنامیم .یکی ازاین سازمانها ،آموزش و

آسیه یحییزاده و نادی علیزاده

پرورش میباشد که ،زیر بنای توسعه اجتماعی،

تولید ،ارزشمداری و ساختاربندی یادگیری باشد حیطه

اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی هر جامعه است .بررسی

اصلی شغلی و توانمندسازی باالی کارکنان را بشناسد

عوامل موثر در پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان

(اردالن و همکاران.)21 :1111 ،

میدهد که همه این کشورها ،آموزش و پرورش
توانمند و کارآمدی داشتهاند (آیات.)1991 ،
در سازمانهای آموزش محور ،همانند آموزش و

ابعاد اثربخشی مدیران
 -1افزایش

روحیه1

پرورش ،مدیریت ،نقش و جایگاهی بسیار مهمتر و

یکی از عواملی را که نقش مهمی در رضایت

اساسیتر دارد و به تعبیری ،عملکرد سازمان بیشتر

شغلی مدیران دارد .روحیه شغلی آنها است .در واقع

تحت تأثیر عملکرد مدیران آن است (پورکریمی و

رضایت شغلی از جمله متغیرهای سازمانی است که

همکاران .)1995 ،هرسی و بالنچارد ( ،)1977معتقدند

میتواند در سالمت جسمی ،روانی و روحیه افراد

موفقیت سازمان به وسیله تولیداتش اندازهگیری

تاثیرگذار دو کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشیده و

میشود .در صورتی که معیار سنجش اثربخشی ،نگرش

در نهایت کارایی هر سازمانی را ارتقاء دهد (سایمون و

است .موفقیت نتیجه رفتار اطالعات گونه است و

همکاران .)1115 ،1روحیه یکی از پایههای اصلی توازن

اثربخشی نتیجه همکاری و عالقمندی در سازمان است.

و قدرت روانی آنهاست که مشخص کننده

اثربخشی سازمانی "درجهای است که در آن یک

دستاوردهای زندگی مدیران است .روحیه با نیروی نافذ

سازمان اهداف خود را تحقق میبخشد" رسیدن به

خود ،سیستم فعالیتی را تحریک میکند تا سیستم بتواند

سطح باالیی از اثربخشی سازمانی هدف نهایی هر

تجارت نو را کسب کرده ونیروهای تازهای در ارگانیز

سازمان است .اثربخشی سازمانی شامل درک افراد در

ایجاد نماید و در نتیجه امید ،مدیران را به تالش و

مورداین موضوع است که چطور موثر بودن یک

کوشش واداشته و او را به سطح باالیی از عملکردهای

سازمان در دنبال کردن اهداف آن است (پیادام و

روانی و رفتاری نزدیک میکند و باعث میشود که آنها

ساروپرانی .)1115 ،صاحبنظران ،اثربخشی سازمانی را

نسبت به شغل خود تعهد بیشتری داشته باشد .از سویی

به درجه و میزان حصول به هدف تعریف کردهاند (مین

افرادی که از درجات باالی روحیه بهره میبرند ،از این

و همکاران ،1117 ،هونتر و همکاران )1112 ،و براین

اعتقاد برخوردار دارند که میتوانند با چالشهایی که

اعتقادند که اثربخشی از مهمترین موضوعات در درک

ممکن است در زندگیشان با آنها روبرو شوند سازگار

حوزه رفتار سازمانی است ،و تصور سازمانی بدون

شوند و رضایت شغلی باالیی داشته باشند (لوک،

ساخت اثربخشی مشکل است (شیخعلیزاده و تجاری

.)1111

 .)44: 1119در واقع با رشد سازمانها و پیچیدهتر
شدن محیط آنها و نیز افزایش رقابت میان سازمانها ،به

 -1رضایت

شغلی9

کارگیری فناوری اطالعات در هر سازمان میان دادهها،

بُل )1115( 4رضایت شغلی را واکنش احساسی

در جهت افزایش کارایی و اثربخشی هماهنگیایجاد

کلی میداند که فرد نسبت به شغل خود نشان میدهد.

میکند .اثربخشی سازمانی ،نقش مهمی را در توسعه

با توجه به این که رضایت شغلی با عوامل سازمانی،

سازمانی ایفا میکند .سازمانی اثربخش است که قادر

محیطی ،شغلی و فردی مرتبط است و دیدگاههای

به مدیریت ابهامها ،انعطافپذیری ،مشتریمداری،

متفاوتی در مورد رضایت شغلی و روشهای مختلفی
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برای اندازهگیری آن وجود دارد (عمادی.)1115 ،

که منجر به کشف دانش ،اطالعات ،کاربردها ،و

رضایت شغلی ،احساس عاطفی کارمند را نسبت به

نیازهای جدید سازمان شده و آن به یک سازمان نوآور

شغل خود نشان میدهد .این میتواند مربوط به نگرش

تبدیل میکند (قاسم آهنگری و حالجیان.)1115 ،

آنها نسبت به خبرهای خاص و کلی شغل باشد ،مانند
همکاران ،پرداخت حقوق و شرایط کاری (لیو.)1115،

هوش سازمانی ترکیبی از دانش ،مهارتها ،هم در
مورد داراییهای ملموس و هم غیرملموس میباشد که
سازمانها میتوانند آن را برای رسیدن به اهداف خود

 -3ارتباط با گروه

همكاران5

گسترش دهند .هوش سازمانی یکی از پیامدهای

یکی از عناصر کلیدی موفقیت ،ارتباطات موثر

اجتماعی و گروهی و به عنوان کارکردی از یک گروه

مدیران است چرا که اطالعات به عنوان یک داده مهم

افراد است (احدینژاد و همکاران .)1111 ،در دنیای

در سایه ارتباطات موثر وارد سازمان میشود و همین

پیچیده کنونی ،مدیران یک سازمان به منظور دستیابی به

که به سازمان راه یافت باز نیازمند یک سیستم ارتباطی

اهداف و برنامههای سازمان خود و همچنین رشد و

کارآمد است تا مورد پردازش قرار گیرد و مانند خون

بقاء در محیط متالطم امروزی ،نیازمند ویژگیهای

در رگهای سازمان جریان یابد (مقیمی،1922 ،

خاص میباشند که هوش سازمانی یکی از مولفههایی

ص.)911

است ،که مدیران عصر حاضر بایستی دارا باشند تا با
کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی ،باعث

-4

هوشمندی سازمان شده ،در نتیجه بهتر بتوانند سازمان

مشارکت6

مشارکت شامل الف) تمایل به پذیرفتن
مسولیتهای بیشتر ب) تمایل به مشارکت در حل

تحت هدایت خود را در دنیای متالطم رقابت مدیریت
کنند (مختاری و همکاران.)1999 ،

مشکالت سازمان میباشد (شفیعآبادی .)1991،تقسیم

هوش سازمانی به معنای کسب اطالعات از

قدرت و اجازه دادن به کارکنان برای تصمیمگیری

مشتری ،ارباب رجوع ،رقبا ،محیط اقتصادی ،محیط

براساس سطح مسئولیت آنهاست که موجب همکاری

فرهنگی ،فرآیندهای سازمانی (مالی ،اداری ،امنیتی،

و مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف خود میشود

تولیدی ،منابع انسانی ،بودجه ،غیره) که تاثیر قابل

(آرین.)1991 ،

توجهی بر کیفیت تصمیمات مدیریت داردکه در واقع

هوش سازمانی ،استعداد و ظرفیت کارکنان در

یعنی هوش سازمانی (آزما و صادقی.)1115 ،

حرکت بخشیدن به تواناییهای ذهنی سازمان و تمرکز

طی سالهای اخیر ،با توجه به تغییر و تحوالتی که

این تواناییهای ذهنی در رسیدن به رسالت سازمانی

در اثر رشد علم و دانش به وجود آمده است؛ تالش

تعریف شده است (مرادی پرنجانی و اسماعیلی،

روزافزون سازمانهای پیشرو در دنیای رقابت و کسب

 .)1995کارایی افراد در سازمانها تحت تاثیر عوامل

و کار این است که یک راهبرد مشخص برای افزایش

مختلف قرار دارد .یکی از عواملی که رفتار افراد در

(هوش سازمانی) و اثربخشی سازمان خود داشته باشند.

سازمانها را به شرطی تحت تاثیر قرار میدهد ،مفهوم

هوش سازمانی ،تضمین کننده برتریهای بلند مدت

هوش میباشد .هوش سازمانی اشاره به فهم دقیق

برای سازمانها و جوامع و بهبود عملکرد آنهاست.

چالشها و مدیریت بهتر دانش (صریح و ضمنی) و

هوش سازمانی اشاره به مجموعهای از ابزار و

همچنین ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان دارد.

تکنیکهایی دارد که تبدیل مقدار زیادی از دادهها از
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منابع مختلف به اطالعات معنیدار برای حمایت از

 -3کاربرد

دانش9

تصمیمگیری و بهبود عملکرد سازمانی کمک میکند.

تقریبا فعالیتهای هر سازمان شدیدا به دانش

در دهه گذشته ،هوش سازمانی به عنوان یک نیروی

کسب شده ،ذکاوت ،حس مشترک ،شایستهساالری و

محرک اصلی برای کارایی و اثربخشی سازمانی کمک

قضاوتهای درست و آنی وابستگی دارد .به عبارت

میکند .در دهه گذشته ،هوش سازمانی به عنوان یک

دیگر وابستگی کامل با سیستم مدیریت دانش از جمله

نیروی محرک اصلی برای کارایی و اثربخشی سازمانی

اشتراکگذاری دانش ،قدردانی مدیران از دانش

ظهور کرده است (راماکریش نان و همکاران.)1111 ،

کارکنان ،جریان اطالعاتی عملیاتی و یادگیری و
شکوفایی کارکنان دارد .کاربرد دانش با نگاهی
گستردهتر ،مرتبط با خلق فرهنگی میباشد که کاربرد

ابعاد هوش سازمانی
 -1چشمانداز

اندیشه و کاربرد اندیشه و اطالعات ارزشمند را مهیا

استراتژیک7

به قابلیت خلق استنتاج و بیان هدف یک سازمان

میسازد .برخی از ویژگیهای معمول این عامل عبارتند

اطالق میشود .عالئم کلیدی چشمانداز استراتژیک

از :فرهنگ اشتراکگذاری دانش ،قدردانی از دانش

شامل گفتمان استراتژیک ،بررسی محیط کار ،بازبینی

کارکنان بوسیله مدیران ،اجتناب از مقاومت در برابر

استراتژیهای ساالنه ،بیانیه ماموریت و ارتقای مدیران

ایدههای جدید ،انتقال اطالعات عملیاتی ،مطالعه

آینده میباشد .به طور خالصه چشمانداز استراتژیک

آخرین ایدهها بوسیله مدیران ،یادگیری کارمندان و فهم

بیان کننده این مطلب است که :به کجا قرار است برویم

کامل مدیران از مهارتها ،به طور کلی کاربرد دانش

(ایرانزاده.)1115 ،

اشاره به تسهیم اطالعات ،دانش و خرد دارد (ایرانزاده،
.)1115

 -2میل به

تغییر8

میل به تغییر و تحول نیازمند این نکته است که با
همه تغییراتی که برای تحقق چشمانداز استراتژیک الزم
است سازگار باشد ایجاد تغییر ،چالش مهیج به منظور
داشتن یک کسب و کار جدید بوده و همچنین فرصتی
برای آغاز یک فعالیت جدید میباشد .در چنین
محیطهایی نیاز بهایجاد مجدد چارچوب کسب و کار
به عنوان چالش مهیج نسبتا قابل درک میباشد .عالئم
کلیدی میل به تغییر شامل بهبود مستمر فرآیندها،
حمایت از نوآوری ،حمایت از بهبود انجام کار ،پذیرش
اشتباهات توسط مدیران ،حداقل بروکراسی و ایجاد
فضای تغییر است .به طور کلی میل به تغییر اشاره به
ظرفیت رویارویی با تغییرات غیرمنتظره آینده دارد
(ایرانزاده.)1115 ،
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 -4فشار

عملكرد10

در یک سازمان هوشمند نه تنها بایستی تمامی
مدیران در فرآیند عملکرد مداخله داشته باشند .بلکه هر
یک از مسولین باید نقش خاص خود را داشته باشند.
عالئم کلیدی فشار عملکرد شامل درک انتظارات
توسط کارکنان ،حل مشکالت اجرایی کارکنان توسط
مدیران ،عدمترقی مدیران ضعیف ،دریافت باز خورد،
احساس کارکنان از مفید بودن کارشان و ترقی کارکنان
براساس شایستگی میباشد .به طور خالصه فشار
عملکرد عبارت است از جدیت در عملکرد (ایرانزاده،
.)1115
-5

روحیه11

با دقت و تامل در مورد کیفیت زندگی کاری
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کارکنان ،احساس کارکنان درباره کار و مدیریت ،و

اطالعات تغییرات شدیدی در نوع مهارتهای مورد

میزان خوشبختی آنان به ظرفیت شغلی خویش و

نیاز مدیران و اعضای سازمانایجاد کرده است .به

فرصتهای ترقی و پیشرفت در سازمان ،مفهومی با

کارگیری فناوری اطالعات ،منجر به افزایش دانش و

عنوان روحیه در ذهنمان شکل میگیرد .به عنوان مثال،

آگاهیهای مدیران و نیز غنیتر شدن محتوای مشاغل

تمایل کارکنان در توزیع چیزی بیش از حد انتظار،

میشود .دانش مدیران موجب تسلط حرفهای آنها بر

مصداقی از روحیه باالست؛ به این خاطر که آنها

سازمان میشود و اگر جمله معروف «دانش توانایی

موفقیت خود را در گرو موفقیت سازمان تشخیص

است» پذیرفته شود ،آن گاه میتوان ادعا کرد در

دادهاند و همچنین به خاطر این است که میخواهند آن

سازمانهایی که فناوری اطالعات حاکم میشود،

اقدام با موفقیت به اتمام برسد (الهیان ،زواری.)1977 ،

مدیران و کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری
برخوردارند .پژوهشها نیز نشان میدهد فنآوری

 -6اتحاد و

توافق12

اطالعات ،یکی از راههایی است که قاعدتا باید حس

بدون وجود یک سلسه قوانین برای اجرا ،هر

توانمندی مدیران را افزایش دهد (تقوایییزدی.)1994 ،

گروهی در ادامه کار دچار مشکالت فراوان و

فناوری اطالعات و ارتباطات ،رویکردی در عصر

اختالفنظر خواهد شد .افراد و تیمها باید خود را برای

آموزش است که بهتر از هر شیوهای میتواند در

تحقق رسالت و ماموریت سازمان ،سازمان دهند.

آموزش مؤثر واقع شود ،و متقابال بهتـر از هـر سیسـتم

مسئولیتها و مشاغل را تقسیم و یک مجموعه قوانین

دیگـری بـا در نظـر گـرفتن امکانـات و فرصتهای

را برای برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویایی با محیط

آموزشی ،جوابگوی نیازهای آموزشی باشد .فناوری

وضع کنند .در یک سازمان هوشمند ،نظامها در یک

اطالعات و ارتباطات بـا برخـورداری از بیـنش

تعریف کلی دست به دست هم دادهاند تا این که افراد

سیسـتمی در آمـوزش ،تمـام عواملی را که به نحوی

را قادر به انجام ماموریت سازند (آلبرخت.)1111 ،

در فرایند یـادگیری و تـدریس بهتـرین نقـش را
دارنـد بـه کـار میگیرد .همچنین ،با مهندسی و

 -7سرنوشت

مشترک13

طراحی دقیق عوامل ،سعی در ایجـاد شـرایط مطلـوب

زمانی که تمام یا اکثر افراد در سازمان درگیر کار

آموزشی با نظر به اهـداف و مقاصـد دارد (منصوری و

شدند ،میدانند که رسالت و ماموریت سازمان چیست،

ذوالقدری .)1994 ،تحقیقات نشان میدهد که استفاده

هدف مشترکی را احساس میکنند و تک تک افراد به

از فناوری مناسب میتواند در افزایش بهرهوری

صورت جبری موفقیت سازمان را درک میکنند (الهیان،

آموزشی بسیار سودمند باشد .یک محیط آموزشی با

زواری.)1977 ،

کمک کامپیوتر از نظر یادگیری موثرتر از یک روش

دانشمندان و نظریهپردازان مدیریت بر این مفهوم

معمولی در مدارس ابتدایی است .با این حال مدیران

توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فنآوری

مدارس نیازمند روشهای موثرتری برای حمایت،

اطالعات موجب افزایش اثربخشی کارکنان و مدیریت

انگیزه ،تجهیز و تسهیل معلمان به مهارت و توانایی

در سازمان میشود .در نتیجه سبب شفافتر شدن

الزم برای استفاده موثر از فناوری در آموزش و پرورش

مسئولیت و پاسخگو کردن کارکنان و مدیران برای

میباشند (ونگ و تانگ .)1114 ،ابعاد فناوری اطالعات

تسهیل ارایه خدمات بهتر میگردد .در واقع فناوریهای

و ارتباطات شامل دو بخش -1 :ویژگی فردی -1
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بخش دوم شامل :چند مولفه مربوط به فناوری

اطالعات و ارتباطات در تمامی ارکان کسب و کار نیز،

اطالعات و ارتباطات از قبیل عوامل نگرشی ،عوامل

سیستمها و نرمافزارهای سازمانی ،بستر فعالیتهای

آموزشی ،عوامل فنی ،عوامل اقتصادی ،عوامل محیطی،

کسب و کار را شکل داده و تبدیل به مخزن نوینی برای

عوامل انسانی و مدیریت.

دادههای سازمانی شدهاند (روحانی و زارع رواسان،
 .)1991فناوری اطالعات بدلیل تحولپذیری و قدرت

اهمیت هوش سازمانی در عملكرد سازمان

تأثیر فراوانی که در رشد آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و

سازمانی که از هوش سازمانی بهینه برخوردار

غیره دارد ،یکی از پویاترین و بحثانگیزترین رشتههای

است از چهار توانایی درک صحیح از شرایط پیچیده

علم و فناوری محسوب میشود .این تکنولوژی،

سازمانی و عملکرد موثر ،توانایی تفسیر نشانههای

واسطهای است که امکان بیان طیف گستردهای از

موجود در محیط و عملکرد براساس آنها ،توانایی

اطالعات ،اندیشهها ،مفاهیم و پیامها را فراهم میکند.

توسعه و بکارگیری دانش مربوط به فعالیتهای اجرایی

همچنین فناوری و مدیریت دانش از عوامل اصلی نیل

و توانایی انعکاس تجارب گذشته و یادگیری از آنها

به مزیتهای رقابتی و موجب ارتقا توان سازمانها و

برخوردار میباشد .در این راستا سازمانی که از هوش

کشورها در عرصه رقابت داخلی و بینالمللی میگردد

سازمانی نامطلوب برخوردار باشد مواردی مانند

(دیهیم و همکاران .)1995 ،اثربخشی و هوش

عدمآگاهی از تغییرات محیطی ،عملکرد کند در

سازمانی مدیران

پاسخگویی به مسائل ،اصرار بر سیاستها و

هوش سازمانی را مجمـوع توانـاییهـای ذهنی

تصمیمگیریهای ناکارآمد ،عدم به کارگیری تجربی

یک سازمان میدانند که ترکیبی از دو عامل هوش

ناکامیهای گذشته ،ظرفیت تهدید شده در نوآوری و

انسـانی و هـوش ماشـینی است .همچنین هوش

عدمتمرکز کافی بر ارتباطات و عملکرد در آن سازمان

سازمانی استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت

به وفور قابل مشاهده است (وریارد  .)1111،14اهمیت

بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز دادن این

هوش سازمانی در کسب و کار ازاین امر ناشی میشود

توانایی در جهت رسیدن به رسالت سـازمانی است .از

که هوش فردی به تنهایی توانایی فائق آمدن بر مسائل

تعاریف ذکر شده نتیجه میگیریم که نقش مدیران در

پیش رو را ندارد؛ لذا برای غلبه بر مشکالت ،نیاز به

افزایش و به کـارگیری هوش سازمانی نقشی اصلی و

ایجاد هوش جمعی در درون سازمان به عنوان یک

اساسی است .از طرفی اثربخشی را به عنـوان مجموعـه

ضرورت اهمیت پیدا مینماید (ماریس و اسکارلت،15

تالشهای انجام شده سازمان که موجب تکامل و

.)1111

تداوم حیات و بقـای یـک سـازمان میشود و همچنین

اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها

انجام اقدام درست در جهت رسیدن به اهـداف

اطالعات و دانش در هزاره سوم به ثروت اصلی

سـازمان تعریف کردهاند .در تحقق اثربخشی عامل

سازمانها تبدیل شده و بنگاههای تجاری و واحدهای

انسانی و بـه طـور خـاص مـدیر مجموعـه ،نقشـی

تولیدی برای کسب مزیت رقابتی به دنبال استفاده هر

بیبدیل را عهدهدار است که در هر دو مورد رسیدن به

چه بیشتر از این ثروت در تصمیمات خطیر خود در

رسالت سازمانی مـورد تأکیـد قرار گرفته است .رسیدن

محیط پویای امروز میباشند .با به کارگیری فناوری

به اهداف سازمانی بدون داشتن اطالعات که نقشی

18
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سازنده و زیر بنایی در برنامهریزی ،سازماندهی و

اطالعـات و ارتباطـات در فرآینـد یـاددهی ویادگیری

تصمیمگیری مدیران دارد؛ امکانپـذیر نخواهـد بود

و اثربخشی آن در بهبود یادگیری به واسطه امکان

(درویشی و میرزاخانی.)1999 ،

شبیهسازی ،شبکه آموزشـی ،یـادگیری به کمک
کامپیوتر ،آزمایشگاه مجازی ،کارگاههای مجازی،

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در هوش سازمانی

هسـتههـای پـژوهش ،کـارگروهی بـا استفاده از

بسیار گفته و شنیده شده است که تولید علم و

کامپیوتر و اینترنت ،جست و جو و پژوهش از طریق

فناوری ،شرط بقای جوامع اسـت و وضـعیت رشد و

وب و تهیه طـرح درس و ارزشیـابی اشاره نمودهاند

تولید علم در کشورهای مختلف ،تعیـینکننـده

(شریفی و همکاران.)1991 ،

سرنوشـت هـر کشـوری مـیباشـد .توسـعه فناوری،

با توجه به این که به ندرت در تحقیقات به بررسی

عامل اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار ،توسـعه

همزمان رابطه هوش سازمانی و فناوری اطالعات و

اقتصـادی و مبـارزه بـا فقـر اسـت (شریفی و

ارتباطات با اثربخشی مدیران پرداخته شده ،بنابراین

همکاران .)1991 ،سازمان راهبردی فنآوری آمریکا،

تحقیقاتی را که بتوان به نوعی مرتبط با پژوهش حاضر

نیاز به فنآوری اطالعـات و ارتباطـات را ناشـی از

دانست عبارتند از :فاطمه عبدوی و همکاران،)1995 ،

سـه عامـل میداند -1 :فناوری اطالعات خود یک

در پایاننامه کارشناسیارشد تحت عنوان رابطه

صنعت راهبردی است که یکی از سـودآورترین

بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی

صـنایع جهانی به شمار میرود -1 .فـناوری اطالعـات

سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان

یـک فـناوری کلیـدی اسـت و در همـه صـنایع

غربی انجام دادند .یافتههای حاصل نشان داد که ،بین

جهانی و خدمات کاربرد دارد -9 .فناوری اطالعات،

بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی

زیربنایی اساسـی و بنیـادی اسـت کـه بـه همه

سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان

شرکتها ،مؤسسات و واحدهای اقتصادی امکـان

غربی رابطه معنیداری وجود دارد( .زارع زردینی و

مـیدهـد تـا در اسـتفاده از دانـش بشـری و انتقال آن

همکاران ،)1994 ،در همایش ملی مطالعات و تحقیقات

سهیم شوند؛ فناوری اطالعات سبب کاهش هزینههـا

نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در

مـیشـود و در نتیجـه بـه افـزایش بهرهوری و کیفیت

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه فناوری اطالعات و

محصول میانجامد .فـناوری اطالعـات و ارتباطـات در

خالقیت با اثربخشی در معلمان مدارس ابتدایی شهر

طـی زمـان کوتـاهی توانسـته اسـت بـه یکـی از

یزد انجام دادند ،نتایج نشان داد که بین فناوری

اجـزای تشکیل دهنده جوامع مدرن تبدیل شود ،به

اطالعات و ارتباطات و خالقیت با اثربخشی معلمان

گونهای که در بسیاری از کشـورها بـه مـوازات

رابطه معناداری ،وجود دارد( .تقوایی یزدی،)1994 ،

خوانـدن ،نوشتن و حساب کردن ،درک فناوری

پژوهشی با عنوان رابطه فناوری اطالعات و

اطالعات و ارتباطات و تسلط بر مهارتهـا و مفـاهیم

توانمندسازی روانشناختی مدیران آموزش و پرورش

پایـه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بخشی از

منطقه یک ساری را انجام داد .نتایج نشان داد که بین

هسته مرکزی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت این

فناوری اطالعات با توانمندسازی روانشناختی،

جوامع مورد توجه قرار گرفته است به طوری که در

احساس معنیدار بودن ،احساس موثر بودن ،احساس

پژوهشهای مختلف به اهمیـت بهـرهگیـری فـناوری

ساماندهی و احساس اعتماد مدیران آموزش و پرورش
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منطقه یک ساری رابطه معنیداری وجود دارد .اما بین

امورخارجه در وزارتخانههای دولتی درایالت نصرآوا

فناوری اطالعات با احساس شایستگی مدیران رابطه

مورد بررسی قرار گرفت.

باعث افزایش

معنیداری بدست نیامد( .الهام نکاحی و همکاران،

مهارتهای وزیر امورخارجه در زمینه شغلهای خود

 ،)1994در مجله بینالمللی تحقیقات علوم مدیریت

شده است و آنها را قادر میسازد تا اطالعات دقیق و

سال در پژوهشی تحت عنوان رابطه ادراک کارکنان از

مربوط را در کوتاه ترین زمان ممکن پردازش کنند.

هوش سازمانی و استفاده از فناوری اطالعات با چابکی

ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات به طور چشمگیری

سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

نقش و اثربخشی وزیر امور خارجه در دفاتر دولتی را

انجام دادند این مطالعه شامل دو فرضیه اصلی و نُه

تغییر داده است .ازاین رو ،در دسترس بودن منابع،

فرضیه فرعی است .نتایج حاصل از فرضیههای اصلی

تجهیزات

در دفاتر دولتی و همچنین کسب

نشان داد که بین هوش سازمانی و کاربرد فناوری

مهارتها و صالحیتهای الزم توسط منشیها ضروری

اطالعات با چابکی سازمانی در سازمان آموزش و

است .چهار سؤال تحقیق بهاین مطالعه هدایت شد .این

پرورش استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود

تحقیق نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات

دارد .همچنین نتایج فرضیههای زیر نشان داد که بین

( )ICTبر عملکرد هیئت منصفهها تاکید بسیار زیادی

ابعاد هوش سازمانی (چشمانداز استراتژیک ،سرنوشت

دارد :تحویل سریع اطالعات ،دقت و کارآیی در کار.

مشترک ،تمایل به تغییر ،شجاعت ،اتحاد و توافق،

محقق در میان دیگران توصیه میکند که وزارتخانههای

استفاده از دانش و فشار عملکرد) و چابکی سازمانی و

دولتی باید آخرین مدل تسهیالت

را برای افزایش

بین استفاده از فناوری اطالعات (استفاده از سختافزار

کارایی بخشهای عمومی و ایجاد فرصت برای آموزش

و نرمافزار کامپیوتر و استفاده از اینترنت ،اینترانت و

و بازآموزی منشیها با تغییرات و پیشرفت جدید ایجاد

ایمیل) و چابکی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود

کنند .با مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش و با توجه

دارد( .ونگ و تانگ ،)1114 ،پژوهشی با عنوان رابطه

به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و

بین استراتژیهای رهبری فناوری و اثربخشی مدیریت

پرورش و کاربرد بهینه هوش سازمانی در سیستم

مدرسه را انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد مدیران

مدیریتی و همچنین نقش مدیر در پیشبرد اهداف تعلیم

ابتدایی نسبت به استفاده از راهبردهای رهبری فناوری

وتربیت ،مسالهاین است که مدیران چه استراتژیهای را

بسیار آگاه بودند و این مدیران عموما دارای اثربخشی

باید اتخاذ کنند تا در قرن بیست و یکم سنتی نباشند

نسبتا باال بودند .همچنین استراتژیهای مدیریت

بلکه همگام با رشد و پیشرفت بشری به بازسازی و

فناوری تأثیر مثبتی در مدیریت مدرسه داشته است .که

بازآفرینی مهارتهای خود پرداخته و در رقابتهای

این امر حاکی از آن است که استراتژیهای رهبری

جهانی مبارزه کنند و عامل تحول وتوسعه باشند و نیز

فناوری باید به عنوان یک بخش مهم از برنامههای

با در نظر گرفتن تغییرات پرشتاب محیط بیرونی و

آموزشی مدیران مدرسه برای بهبود کارایی در نظر

درونی مدرسه ،این سوال مطرح است که چگونه

گرفته شود( .نوآکورا و اوکولی ،)1111 ،در پژوهشی به

مدیران در این تالطم امواج تغییرات میتوانند ایفای

بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در عملکرد

نقش کنند .یا هوش سازمانی و فناوری اطالعات و

کارکنان وزارتخانهها پرداختند .دراین مطالعه ،تأثیر

ارتباطات چه میزان باعث اثربخشی مدیران خواهد شد.

فناوری اطالعات و ارتباطات در عملکرد وزارت

با توجه به اهمیت این موضوع هنوز پژوهش چندانی

911

ICT

ICT

ICT
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در مورد آن صورت نگرفته است و یا اگر پژوهشی

مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر میباشد ،هوش

انجام شده به صورت جداگانه و به بررسی تک تک

سازمانی شامل :چشمانداز استراتژیک ،سرنوشت

متغیرها پرداختهاند .از این رو همچنان شکاف و خال

مشترک ،میل به تغییر ،کاربرد دانش ،فشار عملکرد،

عمیقی در زمینه کاربست هوش سازمانی و فناوری

اتحاد و توافق ،روحیه و فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مشاهده

شامل :ویژگی فردی ،عوامل نگرشی ،عوامل آموزشی،

میشود .لذا پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این

عوامل اقتصادی ،عوامل محیطی ،عوامل فنی ،عوامل

سوال میباشد که آیا بین هوش سازمانی و فناوری

انسانی و مدیریتی و همچنین اثربخشی نیز شامل:

اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس

افزایش روحیه ،رضایت شغلی ،ارتباط با گروه

ابتدایی شهرستان آمل رابطه وجود دارد؟ در این راستا

همکاران ،مشارکت میباشد.
چشمانداز استراتژیک

میل به تغییر
کاربرد دانش

عوامل روحیه
هوش سازمانی

فشار عملکرد

رضایت شغلی
اتحاد و توافق
ارتباط با گروه همکاران

روحیه

اثربخشی سازمانی

سرنوشت مشترک

مشارکت

ویژگی فردی
فناوری اطالعات
و ارتباطات

عوامل نگرشی
عوامل آموزشی
عوامل اقتصادی
عوامل محیطی
عوامل فنی
عوامل انسانی و مدیریتی

کل  - 1مدل مفهومیپژوهش

لذا مقاله حاضر ،در همین راستا و با هدف تعیین

 -1بین هوش سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس

رابطهی بین هوش سازمانی و فناوری اطالعات با

ابتدایی شهرستان آمل رابطه مثبت و معناداری

اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل در پی

وجود دارد.

بررسی فرضیههای زیر است:

 -1بین فناوری اطالعات و ارتباطات و اثربخشی
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مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل رابطه مثبت و

حسب لیکرت  5درجهای است .دارای  2مولفه شامل:

معناداری وجود دارد.

 -1ویژگی فردی (گویههای  1تا  -1 .)11عوامل

 -9بین هوش سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات

نگرشی (گویههای  11تا  -9 .)15عوامل آموزشی

مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل رابطهی مثبت

(گویههای  11تا  - 4.)94عوامل فنی (گویههای  95تا

و معناداری وجود دارد.

 -5 .)41عوامل اقتصادی (گویههای  49تا -1 .)49

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و

عوامل محیطی (گویههای  51تا  -2 .)57عوامل انسانی

از نظر هدف کاربردی میباشد .حجم جامعه به تعداد

و مدیریتی ( 59تا .)11

 112نفر بوده که با روش نمونهگیری خوشهای ،که هر

پرسشنامه اثربخشی :این پرسشنامه توسط

خوشه بیانگر تقسیمبندی جغرافیایی شهرستان محل

(حسنزاده )1979 ،به منظور بررسی اثربخشی مدیران

خدمت و مطابق با جدول استاندارد مفروض که توسط

مدارس ابتدایی طراحی گردیده است .این پرسشنامه

(کوهن )1919 ،11و نیز (کرجسی و مورگان،)1921 ،12

 99گویه دارد و طیف نمرهگذاری آن براساس طیف 5

تعداد 141نفر به عنوان نمونه مطابق جدول شماره 1

گانه لیکرت و  4مولفه ،افزایش رضایت شغلی معلمان،

انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها دراین تحقیق،

افزایش روحیه معلمان ،مشارکت معلمان در

پرسشنامهی هوش سازمانی؛ این پرسشنامه توسط

تصمیمگیری ،مهارتهای ارتباطی مدیران است .هر

(آلبرخت ،)1119 ،به منظور بررسی میزان هوش

کدام از مولفههای پرسشنامه اثربخشی مدیران از

سازمانی طراحی گردیده است و توسط کهنسال به

مادههای زیر تشکیل شده است -1 .رضایت شغلی

فارسی ترجمه شده (کهنسال .)1971 ،این آزمون

معلمان ( 1تا  -1 .)2افزایش روحیه معلمان ( 7تا .)14

شامل  49گویه که براساس طیف  5گانه لیکرت و 2

 -9مشارکت معلمان در تصمیمگیری ( 15تا -4 .)11

مؤلفه ،چشمانداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به

مهارتهای ارتباطی مدیران ( 11تا  )99میباشد.

تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار

به منظور تعیین روایی از(اعتبار محتوا)دراین

عملکرد است .هر کدام از مؤلفههای پرسشنامه هوش

پژوهش ،پرسشنامهها به رویت اساتید راهنما و داور

سازمانی آلبرخت از مادههای زیر تشکیل شدهاند-1 :

رسید و نظر آنان در خصوص روایی پرسشنامه اعمال

مؤلفههای چشمانداز استراتژیک سواالت شماره (.)1-2

گردید و در نهایت پرسشنامه تهیه شده از نظر آنان

 -1سرنوشت مشترک سواالت شماره ( -9 .)7-14میل

دارای روایی مثبت بود بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

به تغییر سواالت شماره ( -4 .)11 -15روحیه سواالت

پرسشنامه از روایی محتوایی الزم برخوردار است.

(-5 .)17 -11اتحاد و توافق سواالت (-1 .)95-19
کاربرد دانش سواالت ( -2 .)41 -91فشار عملکرد

جدول  -1فراوانی جامعه آماری و نمونه آماری
تعداد مدیران

نسبت

حجم نسبی

هر بخش

گروه

هر گروه

%12

97
95

ردیف

نام بخش

1

مرکزی

11

1

الریجان

55

%15

فناوری اطالعات و ارتباطات طراحی شده است .این

9

دابودشت

92

%11

19

4

دشت سر

41

%11

17

پرسشنامه  11گویه دارد وطیف نمرهگذاری آن بر

5

امامزاده عبداله

19

%11

17

جمع

112

1

141

(.)49 -49
پرسشنامه فناوری اطالعات و ارتباطات :این
پرسشنامه توسط (محمودی ،)1991 ،به منظور بررسی

911
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چندگزینهای میباشند ،بکار میرود .برای آزمون پایایی
پرسشنامه فرضهای آماری بصورت زیر بیان میشود.
آمار استنباطی
فرض صفر :قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه
دشت سر

دابو دشت

الریجان

مرکزی

امامزاده عبداهلل

نمودار  -1فراوانی جامعه آماری و نمونه آماری

تحقیق در حد قابل قبول نیست.
فرض یک :قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه
تحقیق در حد قابل قبول است.
فرضهای آماری
H0: Alpha ≤0.70
H1: Alpha  0.70

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از دو روش آمار
توصیفی و آمار استنباطی ،با استفاده از نرمافزار spss

جدول  -2نتایج پایایی پرسشنامه

بهره گرفته شده است.
آمار توصیفی
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاکی از آن

متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

هوش سازمانی

1/241

فناوری اطالعات و ارتباطات

1/217

اثربخشی

1/251

است ،در نمونه آماری مورد بررسی  54/1درصد از
پاسخگویان را مردان و  44/2درصد را زنان تشکیل

جدول  -3ضریب آلفای کرونباخ متغیر هوش سازمانی

میدهند که از بین آنان  14/7درصد مجرد و24/5

آمار قابل اعتماد

درصد متاهل میباشند .از افراد فوقالذکر  9/5درصد
دارای مدرک دیپلم11 /9 ،درصد فوق دیپلم51/5 ،

تعداد ایتمها

آلفای کرونباخ

41

1/241

درصد لیسانس11 /1 ،درصد فوقلیسانس و  5/2درصد

جدول  -4ضریب آلفای کرونباخ متغیر فناوری اطالعات و

دکتری ،میباشند .همچنین افراد مورد بررسی11/2

ارتباطات

درصد در گروه سنی  91-11سال 15 ،درصد بین  91تا

آمار قابل اعتماد

 41سال 45 ،درصد بین  51 -41سال و  19/9درصد
در گروه سنی  11-51سال میباشند.
تجزیه تحلیل دادهها و اطالعات جمعآوری شده
آزمون فرض قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازهگیری
(پرسشنامه)
ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان تک
بعدی بودن نگرشها ،قضاوتها و سایر مقوالتی که
اندازهگیری آنها آسان نیست ،بکار میرود .این آزمون
برای آزمودن قابلیت اعتماد پرسشنامهای که بصورت
طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن

تعداد ایتمها

آلفای کرونباخ

52

1/217

جدول  -5ضریب آلفای کرونباخ متغیر اثربخشی
آمار قابل اعتماد
تعداد ایتمها

آلفای کرونباخ

9

1/251

نتیجه آزمونهای آلفا که از  9پرسشنامه بصورت
مجزا صورت گرفت ،نشان داد که میزان آلفا برای هر 9
پرسشنامه هوش سازمانی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و اثربخشی به میزان باالتر از  1/2بدست آمده
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است .در نتیجه فرض یک پذیرفته میشود زیرا برای

این که داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .به

هر یک از متغیرها و همچنین همه سواالت

عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .برای

) (Alpha  0.70شده است ،یعنی این که قابلیت اعتماد

آزمون نرمالیته فرضهای آماری به صورت زیر ارائه

پرسشنامه در حد قابل قبول است در نتیجه میتوان از

میگردد:

دادههای پرسشنامه برای تجزیه و تحلیلهای بعدی

 :H0توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال

استفاده نمود.

است.
 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال

آزمون نرمال بودن دادههای آماری

نیست.

اسمیرنف18

H 0 : sig  0.05

آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نرمال بودن

H 1 : sig  0.05

آزمون کولموگروف -

توزیع دادهها را نشان میدهد .یعنیاین که توزیع یک

چنانچه سطح معناداری در آزمون کولموگروف -

صفت در یک نمونه را با توزیعی که برای جامعه

اسمیرنوف که دراین جدول با  sig.نمایش داده میشود

مفروض است مقایسه میکند .هنگام بررسی نرمال

بیشتر از  1/15باشد میتوان دادهها را با اطمینان باالیی

بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی براین که توزیع دادهها

نرمال فرض کرد .در غیر این صورت نمیتوان گفت که

نرمال است را در سطح خطای  1/15تست میکنیم.

دادهها توزیعشان نرمال است .خروجی آزمون در

بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  1/15بدست

جدول  1ارائه میگردد.

آید ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر

جدول  -6نتایج مربوط به نرمال بودن دادههای پژوهش
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
اثربخشی

فناوری اطالعات و ارتباطات

هوش

141

141

141

4/9111

4/2942

4/7491

Mean

1/42129

1/19911

1/41999

Std. Deviation

1/175

1/141

1/129

Absolute

1/175

1/199

1/129

مثبت

-1/111

-1/141

1/152

منفی

1/175

1/141

1/129

Test Statistic

c1/121

c,d1/111

c1/115

)Asymp. Sig. (2-tailed

طبق خروجی بدست آمده از آزمون مقدار

Sig

متغیر هوش سازمانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات،

N
پارامترهای عادی
Most Extreme
Differences

فرض صفر پژوهش مبنی بر نرمال بودن دادهها مورد
تایید قرار میگیرد.

اثربخشی به ترتیب برابر با  1/12 ،1/1 ،1/115شده
است کهاین مقادیر بزرگتر از  1/15میباشد .بنابراین

919

آزمون پیرسون

مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /38زمستان 9316

رابطه بین هوش سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل
H° : P = 0
H1 : P ≠ 0

آزمون پیرسون متغیر هوش سازمانی با اثربخشی
فرضهای پژوهشی:
 :H0بین متغیرهای هوش سازمانی و اثربخشی رابطه

جدول  -8نتایج مربوط به آزمون پیرسون متغیر فناوری
اطالعات و ارتباطات با اثربخشی

معنیداری وجود ندارد.
 :H1بین متغیرهای هوش سازمانی و اثربخشی رابطه
معنیداری وجود دارد.
فرضهای آماری:
H° : P = 0
H1 : P ≠ 0

همبستگی
اثربخشی

فناوری

**.291

1

.111
141
1

**.291

همبستگی پیرسون

.111

سیگ(دو پا)

141

نمونه

**

1/971

هوش
همبستگی پیرسون

1

1/111
141
1
141

اثربخشی

** همبستگی در سطح -1( 1/11باله) قابل توجه است.

همبستگی
اثربخشی

سیگ(دو پا)
141

141

با اثربخشی

همبستگی پیرسون
نمونه

جدول  -7نتایج مربوط به آزمون پیرسون متغیر هوش سازمانی

فناوری

هوش

سطح معنیداری
141
1/971

معنیداری برابر با صفر شده ( )Sig=0.00که این مقدار

نمونه
**

همبستگی پیرسون

1/111

سطح معنیداری

141

نمونه

نتیجهی آزمون همبستگی نشان داده که سطح

اثربخشی

همبستگی در سطح  1( 1011تاله)

نتیجهی آزمون همبستگی نشان داده که سطح

از  1/15کمتر است ،لذا فرض صفر تحقیق رد میگردد
و فرض یک مبتنی بر وجود رابطه میان دو متغیر
فناوری اطالعات و ارتباطات و اثربخشی مورد پذیرش
قرار میگیرد.

آزمون پیرسون متغیر هوش سازمانی با فناوری

معنیداری برابر با صفر شده ( )Sig=0.00که این مقدار

اطالعات و ارتباطات

از  1/15کمتر است ،لذا فرض صفر تحقیق رد میگردد

فرضهای پژوهشی:

و فرض یک مبتنی بر وجود رابطه میان دو متغیر هوش
سازمانی و اثربخشی مورد پذیرش قرار میگیرد.

آزمون پیرسون متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با

 :H0بین متغیرهای هوش سازمانی و اثربخشی رابطه
معنیداری وجود ندارد.
 :H1بین متغیرهای هوش سازمانی و اثربخشی رابطه
معنیداری وجود دارد.

اثربخشی

فرضهای آماری:

فرضهای پژوهشی:

H° : P = 0
H1 : P ≠ 0

 :H0بین متغیرهای هوش سازمانی و اثربخشی
رابطه معنیداری وجود ندارد.
 :H1بین متغیرهای هوش سازمانی و اثربخشی

نتیجهی آزمون همبستگی نشان داده که سطح

رابطه معنیداری وجود دارد.

معنیداری برابر با صفر شده ( )Sig=0.00که این مقدار

فرضهای آماری:

از  1/15کمتر است ،لذا فرض صفر تحقیق رد میگردد
مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /38زمستان 9316
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و فرض یک مبتنی بر وجود رابطه میان دو متغیر هوش

ادامه به بحث و تفسیر هر یک از فرضیههای پژوهش

سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات مورد پذیرش

پرداخته میشود.

قرار میگیرد.
تفسیر فرضیه اول پژوهش
جدول  -9نتایج مربوط به آزمون پیرسون متغیر هوش سازمانی
با فناوری اطالعات و ارتباطات

تدوین شد که بین هوش سازمانی و اثربخشی مدیران

همبستگی
فناوری

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج بدست آمده

هوش

از پژوهش نشان داد که بین هوش سازمانی با اثربخشی

اطالعات و

مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل رابطه مثبت و

ارتباطات
**

10221

همبستگی پیرسون

1

10111
141

141
**

1

10221
10111

141

با توجه به فرضیه اول پژوهش که بدین صورت

141

هوش

معناداری

وجود

دارد.

نتایجاین

پژوهش

با

سطح معنیداری

پژوهشایراوایجی ( ،)1111سیمیک ( ،)1115عبدالهی

نمونه

و حیدریفرد ( ،)1999محمد داوری و همکاران

همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
نمونه

فناوری
اطالعات و
ارتباطات

** همبستگی در سطح -1( 1011باله) قابل توجه است.

( ،)1119اسکندری ( ،)1979همخوانی دارد.
تفسیر فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم پژوهش بیان میکند که بین فناوری
اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران رابطه

نتیجهگیری
فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت نه فقط

معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از یافتهها بیانگر آن

متخصصان فناوری اطالعات و کارکنانی که فناوری

است که بین فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی

اطالعات را در محیط کارشان به طور منظم استفاده

مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل رابطه مثبت و

میکنند ،تحت تاثیر قرار داده ،بلکه محیط سازمان ،خود

معناداری وجود دارد .یافتههایاین پژوهش با نتایج

سازمان و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر

پژوهش ونگ و تانگ ( )1114مبنی بر این که

قرار داده است .مدیران میبایست از این تغییرات

استراتژیهای مدیریت فناوری تأثیر مثبتی بر اثربخشی

آگاهی یافته و برای درک و سازگاری مناسب با آنها

مدیران مدارس دارد .پژوهش سانجرا و گنجالز ()1111

تالش کنند .فناوری اطالعات و ارتباطات نه تنها باعث

مبنی بر این که گسـترش فـنآوری اطالعـات

ارتقای مهارتهای پایه و استدالل کردن میشود،

درآموزش ،به نفع فرآینـد آمـوزش و یـادگیری اسـت

بلکهاین قابلیت را دارد که سواد اطالعاتی را ارتقا

و سـهم فـنآوری اطالعـات در بهبـود فرآینـد تدریس

بخشد ازاین رو آموزش هوش سازمانی و مهارتهای

و یادگیری در مدارس باالست و فنآوری به عنـوان

فناوری اطالعات و ارتباطات هستهی مرکزی بسیاری

نـوآوری محسـوب مـیشـود و بـرای رسیدن به

از نظامهای آموزش و پرورش جهان را تشکیل میدهد.

باالترین سطح فنآوری اطالعات یک مدرسه ،نـه تنهـا

که بدین منظور سه فرضیه مطرح شده است که در

بـه نوسـازی ابـزار تکنولـوژیکی؛ بلکه بهایجاد تغییر
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در مدلهای تدریس و همچنین نقش معلم هم نیاز
است.

 نیاز سنجی علمیجهت شناسایی نیازهای واقعی وبرگزاری دورهها و کارگاههای اثربخشی مدیران به
ویژه مدیران ویژه .بررسی رابطه بین هوش سازمانی

تفسیر فرضیه سوم پژوهش

و فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران

فرضیه سوم پژوهش بیان میکند که بین هوش

در بین سایر مقاطع تحصیلی بررسی رابطه بین

سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات مدیران رابطه

هوش سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات با

معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از یافتهها نشان داد

اثربخشی معلمان مدارس در مقاطع مختلف.

که بین هوش سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات

 -مقایسه تطبیقی تأثیر هوش سازمانی و فناوری

مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل رابطه معناداری

اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس

وجود دارد .نتایجاین پژوهش با پژوهش آزما و

در سطوح استانی و ملی بررسی کلیه مولفههای

همکاران ( ،)1111رایرا واینجیما (،)1112ایراوایجی

هوش سازمانی با فناوری اطالعات و ارتباطات در

( ،)1111مطابقت دارد .پژوهش حاضر دارای

تناظر یک به یک مولفهها با یکدیگر.

محدودیتهایی است که پژوهشگران بعدی میتوانند
در مطالعات خود ،آن را مدنظر قرار داده و برطرف

جمعبندی نهایی

نمایند .هر تحقیقی به منظور اجرا با مشکالت و

نهایتا با توجه به سه فرض پژوهش واین که زندگی

محدودیتهای خاصی روبرو میشود که این مشکالت

در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر

و محدودیتها منجر به مانعی در انجام پژوهش

دانایی ،تحقیق و نوآوری است ،استفاده از فناوریهای

میشود .در تحقیق حاضر نیز محققین با مشکالت و

جدید ارتباطی ،ما را دراین امر یاری میکند و سبب

محدودیتهای زیادی مواجه شدهاند که برخی از

ارتقای کیفیت یادگیری کمال بخشیدن به خود و محیط

مهمترین آنها عبارتند ازجامعه آماری پژوهش مربوط به

پیرامون میشود .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی

کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آمل بوده لذا در

رابطه هوش سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات با

تعمیم نتایج آن به سایر سازمانها باید با احتیاط عمل

اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل بوده

شود.

است .که یافتهها نشان داد که بین هوش سازمانی و
فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران ،رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.

راهكارها و پیشنهادات
 مدیران سازمان آموزش و پرورش آمل وضعیتموجود سازمان خود را با ابعاد هوش سازمانی و
فناوری اطالعات و ارتباطات بررسی و با توجه به
آن ،اثربخشی سازمان خود را ارزیابی کرده و
برنامهریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان را
تدوین ،اجرا و تحقّق بخشند.

منابع
آرین ،مهدی ،زهتابی ،آرانی ( .)1994روشایجاد انگیزه
در کارکنان بانک ،ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین.
الهیان ،علی ،زواری ،محمدابراهیم ( .)1977هوش
سازمانی خواستگاه هوش کسب و کار ،تدبیر ،شماره .117

 برگزاری جلسات هماندیشی و چالشی در سطوحمختلف کارکنان جهت تبادل اندیشهها و تجارب
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آیات ،بتول ( .)1991رابطه مدیریت دانش و هوش

زکی ،محمدعلی ،گودرزی ،حسن ،نسوری ،زهره

سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و

( .)1994بررسی رابطه بین سبک مدیریت با اثربخشی

پرورش ناحیه چهار شیراز.

سازمانی ،ویژهنامه ،سال چهارم ،شماره .5

پورکریمی ،جواد ،فرزانه ،محمد و نوروزی ،میترا

شریفی ،اصغر ،داوری ،محمد ،اسالمیه ،فاطمه (.)1991

( .)1995واکاوی صالحیتهای حرفهای مدیران مدارس،

رابطه میزان استفاده از فنآوریهای اطالعات و ارتباطات با

یافتههای یک پژوهش ترکیبی دو فصلنامه مدیریت مدرسه.

عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری ،فصلنامه

تقوایییزدی ،مریم ( .)1999رابطه فنآوری اطالعات و

فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.

ارتباطات و توانمندسازی روانشناختی مدیران آموزش و

شفیعآبادی ،عبداله ( .)1991راهنمایی و مشاوره شغلی

پرورش منطقه یک ساری ،فصلنامه فناوری اطالعات و

و حرفهای و نظریهای انتخاب شغل ،تهران :انتشارات رشد،

ارتباطات در علوم تربیتی سال پنجم ،شماره پنجم ،تابستان

چاپ شانزدهم.
عبدوی ،فاطمه ،فرید فتحی ،مریم ( .)1995رابطهی بین

.94
جاللی ،احمد ،معطوفی ،علیرضا ( .)1994بررسی رابطه

بکارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی در

هوش سازمانی با عملکرد مدیران ،مطالعه موردی :منطقه

سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی ،فصلنامه

ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ،شرکت علمی پژوهشی و

علمی – ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی،

مشاورهای آیندهساز استان مازندران ،ساری.

مقاله  2دوره  ،9شماره .11

درویشی ،صیاد و میرزاخانی ،عبدالرحمن (.)1999

مختاریبایعکالیی،

مهران،

میرسپاسی،

نیلوفر،

رابطه بین هوش سازمانی مدیران و اثربخشی ماموریتهای

موسویدلخوشی ،امیر ( .)1393شناسایی و تعیین رابطهی

اطالعاتی پلیس ،فصلنامه پژوهشهای اطالعاتی و جنایی،

هوش سازمانی با مدیریت دانش،

فصلنامه توسعه

سال نهم ،شماره سوم .1999

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.)32( 9 ،

دیهیم ،جواد ،بختیاری فایندری ،منصوره ،فضائلیگاه،
حسین ( .)1995نقش فناوری اطالعات و مدیریت کیفیت
فراگیر بر عملکرد و بهرهوری سازمانها ،پژوهشهای جدید
در مدیریت و حسابداری سال دوم ،شماره سوم.
رنجبر ،منصور ،خائفالهی ،احمد ،داناییفرد ،حسن؛
فانی ،علیاصغر ( .)1991ارزیابی الگوی شایستگیهای
مدیران بخش سالمت ،رویکرد مدلسازی معادالت
ساختاری ،مجله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مازندران،
شماره .119
روحانی ،سعید ،زارع رواسان ،احد ( .)1991مدل
ارزیابی هوش تجاری در سیستمهای سازمانی ،دوره
،1شماره.1
زارع زردینی ،علی ،سعادتمند ،زهره ( .)1994بررسی
رابطه بین فناوری اطالعات وارتباطات و خالقیت با
اثربخشی در معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد ،همایش ملی
مطالعات و تحقیقات نوبن در حوزه علوم تربیتی و
روانشناسیایران.
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مرادی پرنجانی ،ح.ا ،اسماعیلی ،ار ( .)1995تبیین
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