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Abstract: The purpose of this study was to
determine the effect of organizational intelligence
and
quantum
management
skills
on
organizational
agility.
This
descriptivecorrelational study was based on structural
equations and the statistical population consisted
of all principals of selected universities in
Isfahan. The sample size was (N=165) people.
The data collection tools were made of three
Questionnaires
Organizational
Intelligence
(Albrecht),
quantum
management
skills
(researcher made), and organizational agility
capabilities (Sharifi and Zhang) whose reliability
was estimated by Cronbach's alpha coefficient of
0.97, 0.92 and 0.93, respectively, and their
content and construct validity and factor analysis
respectively (Questionnaires) were approved. For
analyzing data, correlation coefficient, regression
and structural equation modeling were used.
Findings
indicated
that
organizational
intelligence has significant positive and direct
effect on organizational agility capability
(P=0.001). Organizational intelligence has
significant positive and direct effect on quantum
management
skills
(P=0.001).
Quantum
management skills have significant positive and
direct effect on organizational agility capability.
Organizational intelligence (P=0.001) and
Quantum management skills have significant
positive and direct effect on organizational agility
capability (P=0.001).
Keywords:
Quantum management skills,
Organizational
agility
capabilities,
Organizational intelligence, University managers,
Faculty.
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 پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر هوش سازماني و:چکیده
مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیت چابکي سازماني اجرا
 مبتني بر، همبستگي- این پژوهش از نوع توصیفي.شد
معادالت ساختاری است و جامعه آماری شامل همه مدیران
دانشگاههای منتخب شهر اصفهان بودند و با استفاده از روش
 نفر بهعنوان نمونه165 نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم
 ابزار گردآوری دادهها سه پرسشنامه (هوش.انتخاب شدند
 مهارتهای مدیریت کوانتومي،)سازماني (آلبرشت
 قابلیتهای چابکي سازماني (شریفي وژانگ)) بود،محققساخته
 و0/92 ، 0/97 که پایایي آن با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب
 برآورد شد و روایي محتوایي و سازه و تحلیل عاملي آنها0/93
 برای تجزیهوتحلیل دادهها از.(پرسشنامهها) تأیید شد
 رگرسیون و مدلیابي معادالت،آزمونهای ضریب همبستگي
 الف) هوش سازماني بر: یافتهها نشان داد.ساختاری استفاده شد
 مستقیم و معنيداری دارد،قابلیت چابکي سازماني تأثیر مثبت
)؛ ب) هوش سازماني بر مهارتهای مدیریتP=0/001(
)؛P=0/001(  مستقیم و معنيداری دارد،کوانتومي تأثیر مثبت
ج) مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیت چابکي سازماني
)؛ د) هوشP=0/001(  مستقیم و معنيداری دارد،تأثیر مثبت
سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي
.)P=0/001(  مستقیم و معنيداری دارند،سازماني تأثیر مثبت
 قابلیتهای، مهارتهای مدیریت کوانتومي:واژگان کلیدی
 اعضای، مدیران دانشگاهها، هوش سازماني،چابکي سازماني
هیئت علمي
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مقدمه
در دنیای متالطم و متغیر ،تنها چیزی که تغییر نميکند کلمه تغییر است و همه
سازمانها ،ازجمله دانشگاهها همیشه تحت تأثیر سه عامل کلیدی اربابرجوع ،رقابت
و تغییر قرار دارند و خود دانشگاهها رسالت تغییر را بر عهده دارند .بنابراین در چنین
محیطهای رقابتي و پیچیده امروزی مدیران دانشگاهها نميتوانند بدون جستجوی
راهکارهایي برای توانمندسازی و افزایش مهارتهای مدیریتي خود و زیرمجموعه به
حیات خود ادامه دهند ،پس باید در جستجوی راهها و روشهایي برای غلبه با
پدیدههای جدید باشند تا بتوانند با نیازها و چالشهای جدید همسو و هماهنگ باشند
(سلیمي وهمکاران. )1396 ،
ایجاد دانش جدید از دیرباز از کارکردهای اصلي دانشگاهها بوده و بیشترین تالش
جامعه دانشگاهي ،ارتقای دانش و تقویت سرمایههای فکری با بهرهگیری از منابع
اطالعاتي ،فکری و انساني موجود بوده است .بنابراین دانشگاهها باید این منابع را با
استفاده از شیوههای صحیح مدیریت شناسایي ،استخراج و مورد بهرهبرداری قرار
دهند .در چنین شرایطي دانشگاهها برای حفظ توان رقابتي ،خود را با شرایط متالطم و
متحول وفق داده و قابلیتهای چابکي سازماني را کسب کنند (سلیمي و همکاران،
 )1396تا بتوانند برای پاسخگویي به تغییرات آماده باشند .از سوی دیگر ،سازمانهای
پیچیده امروزی که با عدم قطعیت مواجه هستند ،ضمن کسب مهارتهای مدیریت
کوانتومي از هوش سازماني که برآیند هوش فعال انساني و هوش مصنوعي است،
برای پویایي و افزایش کارایي و اثربخشي دانشگاهها استفاده کنند (سلیمي و همکاران،
 )1396بنابراین هوش سازماني ،قابلیتهای چابکي سازماني و مهارتهای مدیریت
کوانتومي زمینهساز شرایطي است که مدیران و زیرمجموعه بتوانند از تمام قابلیتها،
مهارتها و توانایيها و هوش خود برای به حداکثر رساندن کارایي و اثربخشي
سازماني استفاده کنند.
در این پژوهش ،مسئله اصلي این است که آیا هوش سازماني و مهارتهای
مدیریت کوانتومي ميتوانند بهعنوان عاملي تأثیرگذار بر رشد و تکامل اعضای سازمان
و چابکي سازماني باشند یا دانشگاهها با چه ویژگيهایي بهتر ميتوانند با محیط
بیروني و دروني سازگاری داشته و به رسالتهای خود جامه عمل بپوشانند؟
پژوهشهای اندکي در این خصوص صورت گرفته است و ازجمله پژوهش عصاری
و همکاران ( )1394نیز نشاندهنده پایین بودن چابکي سازماني و هوش سازماني بوده
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و از سوی دیگر ،استفاده نکردن از مهارتهای مدیریت کوانتومي پژوهشگر را به
بررسي این موضوع پژوهشي سوق داده است و این موضوع در پژوهشهای
دانشگاهي نسبتاً جدید است .از اینرو ،در این پژوهش تالش شده است تا با سنجش
تأثیر هوش سازماني ومهارتهای مدیریت کوانتومي برچابکي سازماني در دانشگاهای
منتخب ،راهکارهای مناسبي برای الگوبرداری و بهبود شاخصهای آن ارائه شود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هوش بهعنوان یک مفهوم جذاب در زمینه پژوهشهای جدید ،نقش مهمي پیدا کرده
است؛ به گفته آلبرشت ،)2003( 1وقتي افراد باهوش در یک سازمان استخدام
ميشوند ،تمایل به کندذهني دستهجمعي یا حماقت گروهي پیدا ميکنند .هر کدام از
این افراد باهوش ميخواهند پیشرفت کنند و به سطح ریاست برسند از اینرو ،اغلب
به شکل انفرادی عمل ميکنند و در ساختن مفهومي برای رسیدن به واقعیت و تعالي
سازمان کوتاهي ميکنند .هوش سازماني یکي از بهترین مفاهیم برای تفکر است ،زیرا
بر مبنای مفاهیمي است که بیشتر بهطور فردی به کار ميرود تا جمعي .این مفهوم
ابزار مفیدی است که به شکلهای پیمایش علمي تأکید ميکند .همانطور که
پارادایمهای یادگیری سازماني و مدیریت علمي در دو دهه گذشته دنیای علم را در
برگرفته بودند ،اکنون پارادایم هوش سازماني رایج شده و درحالتوسعه است
(یولس.)2005 ،2
ماتسودا ( )1992هوش سازماني را مجموع توانایيهای ذهني سازمان و ترکیبي از
دو عامل هوش انساني و هوش ماشیني ميدانست .درواقع از نظر وی فعالیت
سازماني ،فعالیتي گروهي و مشارکتي دارای دو جزء حل مسئله انساني و ماشیني
است.
آلبرشت ( )2003هوش سازماني راداری هفت بعد یا شاخص به شرح زیر
توصیف کرده است:
3
 )1چشمانداز استراتژیک  :قابلیت خلق ،استنتاج و بیان هدف یک سازمان
 )2سرنوشت مشترک :1داشتن هدف مشترک و واحد و حس روحیه گروهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Albrecht
.Yolles
3
. strategic vision
2
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 )3میل به تغییر :2توانایي رویارویي با چالشهای غیرمنتظره و تطبیق با انواع
تغییرات
3
 )4روحیه  :تعهد و خوشبیني و انرژی مضاعف برای موفقیت
 )5اتحاد و توافق :4مفید بودن ابزارها و قوانین موجود در سازمان در موفقیت و
تعامل اعضا با یکدیگر بهمنظور رویارویي با محیط
 )6کاربرد دانش :5ظرفیت تسهیم اطالعات ،دانش و بینش خود با دیگران و جریان
آزاد دانش در سرتاسر سازمان.
 )7فشار عملکرد :6جدی بودن در انجام کارهای درست برای بازدهي ماهرانه و
موفقیت مشترک.
مدلهای ماتسودا ،)1992( 7هالل )2005( 8پمبرتون و استونهاوس،)2005( 9
کرونکوئیست )2004( 10و شوانینگر )2003( 11سنجههای خاصي را مطرح نکردهاند،
اما گالین )1996( 12و لیبوویتز )2001( 13معتقد بودند که جمع هوش افراد ميتواند
اندازهای از هوش سازماني باشد .در مقابل ،ماتسون و ماتسون )1998( 14در مدل خود
بیان کردهاند که هوش سازماني معیاری از ویژگيهای سازماني است .اگرچه
پژوهشگران مختلف مدلهای پیشنهادی خود را برای بهکارگیری در همه سازمانها
معتبر ميدانند ولي شواهد و پژوهشهای کافي تأییدکنندهای دال بر این موضوع در
مطالعات به چشم نميخورد .در این میان ،تنها مدل آلبرشت توسط پژوهشگران
مختلف در سازمانهای متفاوت ازجمله دانشگاهها برای تعیین نیمرخ هوش سازماني
مورد استفاده قرار گرفته است .چون مهمترین مسئله نحوه سنجش مدلهاست .به نظر
1

. shared fate
. appetite for change
3
. heart
4
. alignment and congruence
5
. knowledge deployment
6
. performance pressure
7
. Matsuda
8
. Halal
9
. pemberton & Stonehouse
10
. Cronquist
11
. Schwaninger
12
. Glyn
13
. Liebowitz
14
. Matheson & Matheson
2
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ميرسد هوش سازماني ترکیبي از تمام مهارتهای الزم برای کارکنان سازماني است
که شامل :قابلیت سازگاری با تغییر ،سرعت درکنش و واکنش ،انعطافپذیری و
توانمندسازی است (ملکزاده .)1393 ،یکي از مفاهیم جدید هزاره سوم مدیریت
کوانتومي 1است که هدف آن باال بردن توان و اثربخشي مدیران و کارکنان است که
سعي ميشود از مفاهیم و اصول تئوری کوانتوم بهمنزله رهنمودی برای توصیف و
تبیین پدیدههای سازماني ،همچون هوش سازماني و حل مسائل مدیریتي بهرهگیری
شود.
این ضرورتها و ازجمله رسیدن بهچابکي ،نیازمند مجهز بودن مدیران به
مهارتهای مدیریت کوانتومي است تا دانشگاهها با تکیهبر آنها بتوانند به چابکي بهتر
دست یابند.
این مهارتها را ميتوان در ابعاد مختلفي شناسایي و برای چابکتر شدن به سمت
آنها حرکت کرد .یکي از مباحثي که مدیران در دانشگاه با آن مواجه هستند نیاز به
استفاده از مدلهای جدید مدیریتي با کارآمدی بسیار باالست ،چون در سازمانهای
قرن  21که بسیار پیچیده ،رقابتي و با سرعت پیشرفت باال هستند ،مهارتهای
مدیریت سنتي کافي نیستند (شلتون و دارلینگ.)2004 ،2
از سوی دیگر ،سازمانهای کنوني در محیطي فعالیت ميکنند که تغییرات سریع،
آنها را ملزم به داشتن استراتژیهای انطباقپذیر ميکند .اندیشمندان معتقدند که در
عصر حاضر محیط بیروني ،محیط احتماالت گوناگون و تنوع در نیازها و خواستهها
است و دانشگاهها بهمنظور سازگاری الزم است از ساختارها ،فرایندها ،ابزارها و
مهارتهای مدیریتي نویني در این دنیای متغیر بهره ببرند (هریس )2009 ،3تا بتوانند
وظایف مدیریت خود را در دانشگاه بهخوبي ایفا کنند و پاسخگوی نیازهای ذینفعان
باشند .بنابراین ،مدیران دانشگاهي برای دستیابي به چابکي سازماني نیاز به درک
رویکردهای جدید و ارتقای مهارتهای مدیریتي ،بهویژه ،مهارتهای مدیریت
کوانتومي دارند .در شیوه مدیریت کوانتومي تأکید بر این است که مدیران در هر
حالت و موقعیت از یک سبک رهبری یا مدیریتي متفاوت پیروی مي کنند؛ که اصول
آن عبارتاند از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. quantum management
. Shelton & Darling
3
. Harris
2
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 -1مدیران باید خود را نسبت به زیردستان از حالت محدود و خطي ،خارج کنند،
اعتماد و احساس و عملکرد و شناخت خود را از صورت دروني به بیروني
تبدیل کنند.
 -2در کنار اجزاء به کل نظر کنند و همه چیز را ببینند.
 -3بدانند که در بينظميها نیز ميتوان خالقیت و ابتکار دید (شلتون و دارلینگ،
.)2004
مدیران در دیدگاه کوانتومي ،جهان را بهعنوان یک سیستم پویا ،خود سازمانده و
غیرقابلپیشبیني توصیف ميکنند .با این دیدگاه سازمانها باید آرایش یادگیرنده و
خودکنترلي داشته باشند ،چون در چنین سازمانهای یادگیرندهای ویژگيها ،مهارتها
و وظایف مدیران باید متفاوت از نوع سنتي آن باشد تا بتوانند محیط سازمان خود را
توسعه دهند و آن را در جهت موفقیت و سرآمد بودن هدایت و رهبری کنند؛ بنابراین
سازمانهای یادگیرنده درصدد ایجاد توانایيهای شخصیت پرسوجوگر ،ارتباط برقرار
کردن ،ایجاد رفتار محترمانه ،ایجاد انگیزه در مخاطب ،برخورد پخته با مسائل ،آزادی
فکر و حفظ آن و خودکنترلي هستند که همه اینها ممکن است با برخورداری از
مهارتهای کوانتومي امکانپذیر شود.
مهارتهای کوانتومي ،مدیران را با دیدگاهي کامالً متفاوت و عقلي برای اداره افراد
و تعارض روبهرو ميکند.
مدیریت کوانتومي ،دیدگاه مدیران را در نگاه به پدیدهها از باال به پایین و از برون
به درون تغییر داده و معکوس ميسازد ،اما چگونه؟
این کار شاید با مجهز شدن به مهارتهای هفتگانه کوانتومي امکانپذیر باشد که
عبارتاند از:
نگاه کوانتومي :توانایي دیدن هدفمند
تفکر کوانتومي :توانایي تفکر به شیوه متناقض
احساس کوانتومي :توانایي احساس زنده و حیاتبخش
شناخت کوانتومي :توانایي برای دانستن به شیوه شهودی و خالقانه
عمل کوانتومي :توانایي عمل به شیوه مسئوالنه
اعتماد کوانتومي :توانایي اعتماد به فرایند و جریان زندگي
زیست کوانتومي :توانایي برای برقراری ارتباط مستمر است (شلتون و دارلینگ،
.)2004
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سه مهارت اول (دیدن ،تفکر ،احساس کوانتومي) ماهیت روانشناسانه و سه
مهارت دوم (شناخت ،عمل ،اعتماد کوانتومي) مهارتهای معنوی هستند و مهارت
هفتم ،وجود کوانتومي به معني در تعامل با دیگران بودن و ادراک آنان است .که بر
پایه این مهارت زندگي از طریق روابط خودش را ميسازد و مدیران با استفاده از
مهارتهای معنوی و روانشناختي از ظرفیتهای هر دو نیمکره مغز استفاده ميکنند و
با توسعه و گسترش توانایي مرکز پردازش عالي مغز در انتخاب آگاهانه زندگي شغلي
توانمندتر ميشوند (همان).
از سوی دیگر ،دانشگاهها در محیطي فعالیت ميکنند که تغییرات سریع ،آنها را
ملزم به داشتن استراتژیهای انطباقپذیر ميکند .در چنین محیطي ،چابکي تبدیل به
قابلیت مهمي شده است که تأثیرات بسیاری بر عملکرد سازمان دارد (راویچاندران،1
 .)2007یکي از راهکارهای پاسخگویي به عوامل تغییر و تحوالت سازماني در
دانشگاهها و کسب موفقیت در این محیط «چابکي» 2است .با توجه به جدید بودن
بحث چابکي ،تعریفي وجود ندارد که مورد تأیید همگان باشد .لیکن در تعاریف
متعدد به ویژگيهایي چون توانایي برای واکنش سریع به تغییرات ناگهاني و غیر قابل
پیشبیني (گلدمن ،ناجل و پریس )1995 ،3و توانایي بقا و پیشرفت در محیطي با
تغییرات مداوم و غیر قابل پیشبیني ریچارد ،)1996( ،4ریگ بای ،دی ،فورستر و
برنت )2001( ،5و داو ) 2001( 6اشاره شده است .بنابراین چابکي به معنای توانایي
پاسخگویي و واکنش سریع و موفقیتآمیز به تغییرات محیطي است .شریفي و ژانگ
( )2000چابکي را به معنای توانایي فائق آمدن بر چالشهای غیرمنتظره برای
رویارویي با تهدیدهای بيسابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات ،برای
فرصتهای رشد و پیشرفت تعریف کردهاند.
پژوهشگران مذکور معتقد بودند چابکي قابلیت الزم برای بقای تجارت در دنیای
پویا و متغیر رقابتي و توانایي ،سازمان برای ادراک و پیشبیني تغییرات موجود در
محیط کاری است تا سازمانها بهواسطه آن ،بتوانند تغییرات محیطي را تشخیص داده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و به آنها بهعنوان عوامل رشد و شکوفایي بنگرند .چابکي ،به کار بردن موفقیتآمیز
مباني رقابت مانند سرعت ،انعطافپذیری ،نوآوری و کیفیت از راه تلفیق ،یکپارچه
کردن منابع و بهترین اقدامات محیط دانشمحور برای فراهم کردن محصوالت و
خدمات مشتریمحور در یک محیط سرشار از تغییرات سریع است (یوسف ،سرحدی
و گوناسکاران .)1999 ،1بر این اساس و بهمنظور نیل به چابکي باید توانایيهایي در
سازمان ایجاد شود تا سازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویي به تغییرات
برخوردار باشد که به این توانایيها ،قابلیتهای چابکي ميگویند .این قابلیتها
عبارتاند از :پاسخگویي ،شایستگي ،انعطافپذیری و سرعت (شریفي و ژانگ،
 .)2000بنابراین سازماني چون دانشگاه که به دنبال چابکي است ،باید این قابلیتها را
مدنظر داشته و با پرورش و تقویت آنها موجبات افزایش بهرهوری در دانشگاه را
فراهم کند .همچنین سازمانهایي که قصد چابک شدن دارند باید نیروهای تربیتشده
و دارای انگیزه خوب را با مجموعهای از مهارتها ،تجربه و دانش ارتقا دهند،
بهگونهای که این امر یک بخش ضروری و جدانشدني از استراتژی سازمان قلمداد
شود  .اطالعات و دانش در چنین سازماني در اختیار نیروی کار بوده و ميتوان گفت
بر چنین سازمانهایي تفکر دانش ،بهمنزله قدرت ،حکمفرماست (جعفرنژاد و شهایي،
 .)1389متغیر چابکي در دانشگاهها ميتواند عرصه مناسبي برای رشد و بالندگي باشد.
بنابراین برای رشد و پیشرفت سازمان در زمینههایي چون سرعت ،شایستگي،
پاسخگویي و انعطافپذیری و مهمتر از همه کاهش هزینههای سازمان ،به چابکي
بهعنوان یک ضرورت برای دانشگاهها نیاز است .چابکي سازماني امری ضروری در
سازمان محسوب شده و بهعنوان یک راهبرد سازمان به مهارتها و رفتارها و
کارکردها نیاز دارد .بر این اساس ،برای دستیابي به چابکي سازماني به داشتن
مهارتهای کوانتومي و بهرهگیری از هوش سازماني نیاز است .در ادامه به برخي
پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه اشاره ميشود:
مختاریپور و کاظمي ( )1389پژوهشي را با عنوان «بررسي و مقایسه رابطه هوش
سازماني و هوش اخالقي مدیران آموزشي و غیر آموزشي دانشگاههای دولتي اصفهان»
اجرا کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین مؤلفههای هوش سازماني و هوش
اخالقي مدیران آموزشي و بین مؤلفههای هوش سازماني و هوش اخالقي مدیران غیر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Yusuf Sarhadi & Gunasekaran
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آموزشي رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .شاهین و هللگاني ( )1390با بررسي
مفهوم و کاربرد چابکي در بخش خدمات در دانشگاه اصفهان به این نتیجه رسیدند که
بهکارگیری اصول چابکي (سرعت ،انعطافپذیری ،پاسخگویي و شایستگي) تأثیر
معنيداری روی تنوع خدمات ارائه شده توسط این دانشگاه دارد و مؤلفه
انعطافپذیری بهعنوان مهمترین عامل چابکسازی دانشگاه شناخته شد .حیدری،
سیادت ،هویدا ،و شاهین ( )1392با بررسي رابطه توانمندسازهای تعالي سازماني و
قابلیتهای چابکي سازماني در دانشگاههای دولتي شهر اصفهان ،نشان دادند بین
توانمندسازهای تعالي سازماني و قابلیتهای چابکي سازماني و ابعاد آن رابطه
معنيدار وجود دارد .ذبیحي ،طباطبایي ،قمری و اسدی ( )1394نیز با بررسي تعیین
رابطه هوش سازماني و چابکي سازماني در بیمارستانهای علوم پزشکي مشهد به این
نتیجه رسیدند که بین هوش سازماني و چابکي سازماني ارتباط معنيدار وجود دارد و
بیشترین سهم در تعیین چابکي را مؤلفههای چشمانداز راهبردی ،فشار عملکرد و
اتحادوتوافق داشتند .فرزی عباسیان و زرتشتي ( )1394در پژوهش خود نشان دادند
که رابطه هوش سازماني و کارآفریني سازماني و چابکي سازماني و کارآفریني
سازماني مثبت و معنيدار است .همچنین ،عصاری ،فردائي بنام ،سیادت و هویدا
( )1394با بررسي وضعیت هوش سازماني و چابکي سازماني در دانشگاه اصفهان
بهعنوان نمونهای از نظام آموزش عالي در ایران ،به این نتیجه رسیدند که چابکي
سازماني و هوش سازماني در دانشگاه اصفهان پایین بوده و بین هوش سازماني و
چابکي سازماني رابطۀ مثبت و معنيدار وجود دارد .نتایج پژوهش مقدم و
مهماننوازان ( )1395نشاندهنده آن بود که مدیریت دانش بر هوش سازماني و هوش
سازماني بر نوآوری سازماني بهطور مستقیم تأثیر دارد .مدیریت دانش به صورت
غیرمستقیم بر هوش سازماني و نوآوری سازماني تأثیر دارد .امین بیدختي و محمدی
حسیني ( )1395در پژوهش خود با عنوان «بررسي جهت و پایداری روابط کارآفریني
سازماني ،تعهد سازماني و چابکي سازماني در کارکنان دانشگاه سمنان» نشان دادند که
کارآفریني سازماني هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم بهواسطه تعهد سازماني
نقش کلیدی را در توسعه چابکي سازماني دارد .همچنین تعهد سازماني تأثیر مثبت،
مستقیم و معنيدار بر چابکي سازماني دارد .کیاني و همکاران ( )1395در جستارگری
خود نشان دادند که هوش سازماني بر چابکي سازماني تأثیر مستقیم دارد و ميتوان با
افزایش هوشمند سازمان ،زمینههای چابکي سازمان را فراهم و هدفهای سازمان را با
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سرعت بیشتری محقق ساخت .نتایج پژوهش تیموری و همکاران ( )1396نشان داد
که بین هوش سازماني و ابعاد آن با کارآفریني سازماني رابطه مثبت و معنيداری
وجود دارد .احمدیان و مهاجران ( )1397در پژوهشي با عنوان «بررسي الگوی
ساختاری روابط هوش سازماني ،چابکي سازماني و نوآوری در دانشگاه ارومیه»
دریافتند که اثر مستقیم هوش سازماني بر نوآوری و اثر مستقیم چابکي بر نوآوری و
اثر مستقیم هوش سازماني بر چابکي مثبت و معنيدار است .آقابابایي ،هویدا و
رجایيپور ( )1392با بررسي رابطه راهبردهای رهبری مثبتگرا و مؤلفههای سازمان
کوانتومي به این نتیجه رسیدند که میانگین راهبردهای رهبری مثبتگرا و مؤلفههای
سازمان کوانتومي در دانشگاه اصفهان در حد نسبتاً مطلوب است و بین راهبردهای
رهبری مثبتگرا و مؤلفههای سازمان کوانتومي رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد.
همچنین ،رضوی ( )1392در پژوهشي رابطه مهارتهای مدیران بر اساس مدل شلتون
و موفقیت مدیران با رویکرد مدیریت کیفیت اروپایي 1را در شرکت گاز استان
خراسان رضوی بررسي کرد .وی بر اساس نتایج پژوهش خود دریافت که بین
مهارتهای مدیریت کوانتومي مدیران و موفقیت آنان با رویکرد مدیریت کیفیت
اروپایي رابطه معنيداری وجود دارد و جهت رابطه مثبت است.
پاندا و کومار )2018( 2طي مطالعهای تأثیر مثبت و معنيداری زیرساختهای
هوشمندی سازماني یعني توابع کاری مدیریت بین فردی و مدیریت فناوری بر چابکي
سازمان را تأیید کردند .بهرامي و همکاران ( )2016در یافتههای پژوهش خود نشان
دادند که یادگیری سازماني بین هوش سازماني و چابکي سازماني نقش واسطهای
دارد .هاراف و همکاران ( )2015در پژوهشي نشان دادند که چابکي سازماني تأثیر
مستقیم و معنيداری بر نوآوری سازماني دارد .گاالگر )2014( 3در پژوهشي که در
زمینه اثرات مثبت مدیریت کوانتومي بر متغیرهای سازماني نشان داد که بهطور
معنيداری مدیریت کوانتومي بر نشاط و شادی کارکنان تأثیر داشته است زیرا مدیران
کوانتومي این توانایي را دارند که بتوانند محیطي شاد و بانشاط را در سطح سازمان
توسعه دهند .وینبای و ورلي ( )2014در پژوهش خود نشان دادند که ایجاد ایدههای
جدید توسعه محصوالت و خدمات و تغییرات پایدار سازماني بهطور قابل توجهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متأثر از مدیریت فرایندهای چابکي (سرعت ،دقت) در سازمان است .یافتههای
پژوهش گملین و سورینگ )2014( 1نشان داد که ابعاد چابکي سازماني ميتواند در
دستیابي به نوآوری محصول جدید نقش تأثیرگذار و شایان توجهي داشته باشد .آرل و
همکاران )2012( 2دریافتند که در جهان پیچیده و پویای کنوني ،وجود فرهنگ و
چابکي در سازمان یک مزیت رقابتي است .چن )2012( 3در پژوهش خود نشان داد
که چابکي سازماني تا حدی به واسطه هوش تجاری و انعطافپذیری زیرساختهای
(آی تي) بر مزیت رقابتي سازمان تأثیر ميگذارد .بر اساس نتایج پژوهش شارپ
( )2012به کارگیری چابکي استراتژیک در دانشگاه موجب ميشود که آنان در مقابل
محیط پیچیده و پویا موفقتر عمل کنند.
در پژوهشهای پیشین ،رابطه مثبت و معنيدار هوش سازماني و چابکي سازماني
تأیید شده است و در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در زمینه چابکي سازماني،
مهارتهای مدیریت کوانتومي و هوش سازماني بهصورت جداگانه و دوبهدو صورت
گرفته است ،ولي پژوهشي در خصوص ارتباط بین هوش سازماني و مهارتهای
مدیریت کوانتومي به عنوان عوامل مهم و مؤثر در چابکي سازماني یافت نشد .از
اینرو ،در پژوهش حاضر این پرسش مطرح است که آیا هوش سازماني و مهارتهای
مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي سازماني تأثیر دارد و در صورت مثبت بودن
پاسخ ،تأثیر کدام متغیر بیشتر بوده است؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Gmelin & Seuring
. Arell et al
3
. Chen
2
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پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر رابطه هوش سازماني و مهارتهای مدیریت
کوانتومي بر قابلیتهای چابکي سازماني در مدیران دانشگاههای منتخب شهر اصفهان
اجرا شد .با توجه به پیشینه پژوهش ،الگوی مفهومي اولیه پژوهش در شکل ()1
ترسیم شده است.

شکل ( )1الگوی مفهومی اولیه پژوهش
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در این پژوهش برای بررسي متغیر هوش سازماني از نظریه آلبرشت ( ،)2003برای
مهارتهای مدیریت کوانتومي از نظریه دارلینگ و شلتون ( )2003و برای قابلیتهای
چابکي سازماني از نظریه شریفي و ژانگ ( )2000استفاده شده است .با توجه به
پیشینه و الگوی مفهومي پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
-1هوش سازماني بر مهارتهای مدیریت کوانتومي تأثیر دارد)a( .
-2مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي سازماني تأثیر دارد)b( .
-3هوش سازماني بر قابلیتهای چابکي سازماني تأثیر دارد)c( .
 -4هوش سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي
سازماني تأثیر دارد)d( .
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای توصیفي -همبستگي و مدلیابي مبتني بر الگوی
معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش ،مدیران دانشگاههای دولتي منتخب
شهر اصفهان 1در سال  1396به تعداد  286نفر بود .با استفاده از روش نمونهگیری
طبقهای متناسب با حجم  165نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .تعداد  175پرسشنامه
توزیع و تعداد  151پرسشنامه در تحلیل استفاده شد.
برای سنجش هوش سازماني از پرسشنامه تعدیل شده بر اساس نظریه آلبرشت
( )2003استفاده شد که دارای  49پرسش و شامل هفت بعد :چشمانداز استراتژیک،
سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،اتحاد و توافق ،روحیه ،کاربرد دانش و فشار عملکرد
بود .برای سنجش مهارتهای مدیریت کوانتومي از پرسشنامه پژوهشگرساخته بر
اساس مدل شلتون ( )2003بهره گرفته شد که دارای  49پرسش و شامل هفت بعد:
احساس ،اعتماد ،تفکر ،زیست (وجود) ،شناخت ،عمل و دیدن کوانتومي بود .برای
سنجش قابلیتهای چابکي سازماني نیز از پرسشنامه پژوهشگرساخته بر اساس مدل
ژانگ و شریفي ( )2000استفاده شد که دارای چهار بعد پاسخگویي ،شایستگي،
انعطافپذیری و سرعت بود .برای بررسي روایي ابزارها با توجه به تعداد ابعاد و
حجم نمونه ،عالوه بر روایي محتوایي ،از تحلیل عاملي تأییدی از نرمافزار  SPSS23و
 Amos23استفاده شد .پس از حذف خطاهای کوواریانس ،بررسي شاخصهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دانشگاههای دولتي مادر شهر اصفهان که تحت پوشش وزارت علوم هستند.
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برازندگي ،تحلیل عاملي تأیید شد که شاخصهای برازش متغیر هوش سازماني،
هنجار شده مقتصد ( ،PNFI =)0/634شاخص برازش تطبیقي مقتصد (=)0/638
 ،PCFIریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( ،RMSEA =)0/075کای اسکوئر
نسبي ( CMIN/DF =)1/835و شاخصهای برازش متغیر مهارتهای مدیریت
کوانتومي ،هنجار شده مقتصد ( ،PNFI )0/687شاخص برازش تطبیقي مقتصد
( ،PCFI =)0/793ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( ، RMSEA=)0/065کای
اسکوئر نسبي ( CMIN/DF=)1/643و شاخصهای برازش متغیر قابلیتهای
چابکي سازماني ،توکر-لویس ( ، TLI=)0/924هنجار شده مقتصد (=)0/732
 ،PNFIشاخص برازش تطبیقي مقتصد ( ، PCFI=)0/666ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد ( ، RMSEA=)0/056کای اسکوئر نسبي ( CMIN/DF )1/63و
همگي در بازه قابل قبول قرار دارند .برای تعیین روایي سازه از آزمون کایزر ()1961
یا  1KMOاستفاده شده که ضریب آزمون جدول ( ،)2کفایت حجم نمونه و قابلیت
پرسشها را برای دستهبندی عاملي تأیید کرد .برای تعیین پایایي پرسشنامهها از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ که مقدار این ضریب برای پرسشنامه هوش
سازماني  ،/97مهارتهای مدیریت کوانتومي  0/92و برای قابلیتهای چابکي سازماني
 ،0/93به دست آمده است.
جدول ( )1ضریب آزمون KMOو آلفای کرونباخ
متغیر
هوش سازماني
مهارتهای مدیریت کوانتومي
قابلیتهای چابکي سازماني

ضریب آزمونKMO
0/888
0/880
0/926

سطح معنیداری
0/001
0/001
0/001

آلفای کرونباخ
0/97
0/92
0/93

برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح استنباطي متناسب با سطح سنجش دادهها و
مفروضات آزمونهای آماری از آزمونهای رگرسیون و برای تعیین همبستگي بین آنها
و تعیین روابط متغیرهای آشکار و مکنون و میزان این همبستگي از مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Kaiser-Meyer-Olkin Test

1
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یافتههای پژوهش
الف) یافتههای جمعیتشناختی
بر اساس اطالعات به دست آمده از بررسي توصیفي ویژگيهای جمعیتشناسي
در پژوهش حاضر 151 ،تن از مدیران دانشگاهها به پرسشنامهها پاسخ دادهاند .تعداد
مدیران مرد بیشتر از زنان بوده است .تعداد مدیران دانشگاه با مرتبه علمي استادیار
بیشتر از سه گروه دیگر و کمترین تعداد مربوط به مرتبه مربي بوده است .بیشتر
مدیران دارای سابقه خدمت زیر  5سال بودهاند و کمترین تعداد در سابقه خدمت 16
سال به باال بوده است .تعداد مدیران با سابقه مدیریت کمتر از  5سال ،بیشتر بوده
است .تعداد مدیران با رشته تخصصي فني و مهندسي بیشتر از تعداد مدیران با
رشتههای دیگر بوده است و کمترین تعداد متعلق به رشته هنر بود .تعداد مدیران با
مدرک داخلي بیشتر از تعداد مدیران با مدرک خارجي بوده است .تعداد نمونه مدیران
دانشگاه اصفهان بیشتر از سه دانشگاه دیگر بوده است و کمترین فراواني مربوط به
دانشگاه پیام نور بود .تعداد مدیران داری سمت مدیرگروه بیشتر از تعداد مدیران
دارای سمت رئیس و معاون و مدیران کل دانشگاهها بوده است.
ب) یافته های استنباطی
فرضیه  :1هوش سازماني بر مهارتهای مدیریت کوانتومي تأثیر دارد)a( .
جدول ( )2اطالعات مربوط به تأثیر مستقیم هوش سازمانی بر مهارتهای مدیریت کوانتومی
متغیر

مسیر

متغیر

ضریب
تعیین
() r

ارزش
واقعی
بتا
( )

خطای
استاندارد
)(S.E

هوش
سازماني

<---

مهارتهای
مدیریت کوانتومي

0/16

0/406

0/061

نسبت
بحرانی
))C.R

P

Label

5/435

0/001

a

بر اساس اطالعات حاصل شده در جدول ( )2هوش سازماني بر مهارتهای
مدیریت کوانتومي با توجه به مقدار ( )P=0/001و بتای ) ،(=0/406تأثیرگذار بوده
است ،بنابراین تأثیرگذاری هوش سازماني بر مهارتهای مدیریت کوانتومي تأیید شد
و ضریب تعیین ( )r=0/16است؛ بدین معني که قدرت توصیف مهارتهای مدیریت
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کوانتومي بهوسیله هوش سازماني شانزده درصد است .به عبارت دیگر 16 ،درصد
واریانس مهارتهای مدیریت کوانتومي ناشي از هوش سازماني است.
فرضیه  :2مهارتهای مدیریت کوانتومي مدیران بر قابلیتهای چابکي سازماني
تأثیر دارد)b( .
جدول ( )3اطالعات مربوط به تأثیر مستقیم مهارتهای مدیریت کوانتومی بر قابلیتهای چابکی
سازمانی
متغیر

مسیر

متغیر

ضریب
تعیین
() r

ارزش
واقعی
بتا
( )

خطای
استاندارد
)(S.E

مهارتهای
مدیریت
کوانتومي

<---

قابلیتهای چابکي
سازماني

0/11

0/33

0/109

نسبت
بحرانی
))C.R

P

Label

4/221

0/001

b

بر اساس نتایج حاصل شده در جدول ( )3مهارتهای مدیریت کوانتومي بر
قابلیتهای چابکي سازماني با توجه به مقدار ( )P=0/001و بتای )،(=0/33
تأثیرگذار بوده است ،پس تأثیرگذاری مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای
چابکي سازماني تأیید شد و ضریب تعیین ( )r=0/11است؛ یعني توانایي توصیف
قابلیتهای چابکي سازماني بهوسیله مهارتهای مدیریت کوانتومي  11درصد است.
به بیان دیگر 11 ،درصد واریانس قابلیتهای چابکي سازماني ناشي از مهارتهای
مدیریت کوانتومي است.
فرضیه  :3هوش سازماني بر قابلیتهای چابکي سازماني تأثیر دارد)c( .
جدول ( )4اطالعات مربوط به تأثیر مستقیم هوش سازمانی بر مهارتهای مدیریت کوانتومی
متغیر

مسیر

متغیر

ضریب
تعیین
() r

ارزش
واقعی
بتا
( )

خطای
استاندارد
)(S.E

هوش
سازماني

<---

قابلیتهای چابکي
سازماني

0/60

0/78

0/059

نسبت
بحرانی
))C.R

P

Label

15/154

0/001

c
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بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول ( )4هوش سازماني بر قابلیتهای چابکي
سازماني با توجه به مقدار ( )P=0/001و بتای ) ،(=0/78تأثیرگذار بوده است،
بنابراین تأثیرگذاری هوش سازماني بر قابلیتهای چابکي سازماني تأیید شد و ضریب
تعیین ( ) r= 0/60است؛ یعني توان توصیف قابلیتهای چابکي سازماني به وسیله
هوش سازماني  60درصد است .به بیان دیگر 60 ،درصد واریانس قابلیتهای چابکي
سازماني ناشي از هوش سازماني است.
فرضیه  :4هوش سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي
سازماني تأثیر دارد)d(.
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قابلیتهای چابکی سازمانی
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شکل ( )2نشان ميدهد که ضرایب استانداردشده رگرسیون ( )Betaهوش
سازماني و قابلیتهای چابکي سازماني  0/94درصد و مهارتهای مدیریت کوانتومي
و قابلیتهای چابکي سازماني  0/01درصد و ضریب تعیین  r=0/83است .همچنین،
ضریب همبستگي هوش سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي برابر  0/34درصد
و از نظر آماری با توجه به مقدار ( )p=0/001معنيدار است؛ بدین معني که هوش
سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي 34 ،درصد ،قدرت توصیف و پیشبیني
قابلیتهای چابکي سازماني مدیران دانشگاههای منتخب شهر اصفهان را دارند.
درنهایت ،با توجه به نتایج در شکل ( )2ميتوان نتیجه گرفت که قابلیتهای چابکي
سازماني ناشي از دو عامل هوش سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي است.
همچنین اطالعات در شکل ( )2نشان ميدهد که در تمام شاخصهای برازش این
الگو ،استانداردهای مربوطه رعایت شده است و ضرایب به دست آمده شاخصهای
 CFI=0/923و  TLI=0/911و  RMSER=0/068بازه مورد قبول را نشان ميدهد.
بر این اساس ،الگوی پیشنهادی با دادههای به دست آمده برازش دارد .زماني که
مقادیر حداقل سه شاخص برازش مطلوب باشند ميتوان ادعا کرد که برازش الگو
خوب و قابل قبول است (پهلوان شریف و مهدویان ،1394 ،ص )72و اعداد به دست
آمده در پارامترهای اصلي شکل نشان ميدهد که این الگو قابل قبول است و الگوی
مفهومي بر اساس دادههای پژوهش برازش دارد.
بحث و نتیجهگیری
دنیــای پرتالطم و محیــط نــاآرام امــروزی ،بهشدت بــه مدیراني هوشــمند و
چابــک و بامهارت نیــاز دارد تــا با هــر تغییــر و پیشــامد ناگهانــي ،بــه نحــو
مطلــوب ،انعطــاف الزم و عکسالعمل مناســب نشــان دهند.دستیابي به
قابلیتهای چابکي سازماني در دانشگاهها عرصه مناسبي برای رشد و بالندگي است.
بنابراین برای رشد و پیشرفت دانشگاهها ،چابکي بهعنوان یک ضرورت مطرح
شده و بهعنوان یک راهبرد سازمان به مهارتها و رفتارها و کارکردها نیاز دارد .از
اینرو ،آموزش و یادگیری مهارتهای مدیریت کوانتومي برای مدیران دانشگاهها در
جهت عملي کردن تغییرات برنامهریزی شده ،با استفاده از هوش سازماني است .هدف
از اجرای پژوهش حاضر نیز تعیین تأثیر هوش سازماني بر قابلیتهای چابکي
سازماني از طریق نقش میانجي مهارتهای مدیریت کوانتومي بوده است.
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یافتهها نشان داد که هوش سازماني به صورت مثبت مستقیم و معنيداری بر
قابلیتهای چابکي سازماني تأثیرگذار بوده است .همچنین بر اساس نتایج،
مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي سازماني تأثیر مثبت مستقیم و
معنيداری دارد؛ این نتیجه ممکن است به این دلیل باشد که معموالً افرادی که در
سازمان دارای مهارتهای مدیریتي باالتری هستند ،تالشهای بهتری برای شناسایي
فرصتها و بهرهبرداری دارند و این امر ميتواند در قابلیتهای چابکي سازماني
تأثیرگذار باشد؛ بنابراین ،مهارتهای مدیریت کوانتومي در قابلیتهای چابکي
سازماني تأثیرگذار خواهد بود .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد هوش سازماني بر
مهارتهای مدیریت کوانتومي تأثیر مثبت و معنيداری داشته است .در تبیین این یافته
ميتوان گفت مدیران با ایجاد تغییر و به چالش کشیدن تفکرات و جستجوی
راهحلهای متناقض و چالشبرانگیز ضمن مسئولیتپذیری و دخالت بیجا نکردن در
امور دیگران ،روابط انساني خوبي با همکاران برای استفاده از هوش سازماني برقرار
کنند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای آقابابایي و همکاران ( ،)1392رضوی (،)1392
شارپ ( )2012و گاالگر ( )2014که ارتباط مهارتهای کوانتومي را با متغیرهای دیگر
مدیریت مثبت و معنيدار گزارش کردهاند ،همسویي دارد .یافتههای دیگر نشان داد
مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي سازماني تأثیر مثبت مستقیم و
معنيدار دارد .در تبیین این یافته ميتوان گفت مدیران برای دستیابي به موفقیت و
تحقق هدفها ،از نقد منصفانه استقبال کنند و با داشتن چشماندازی برای مأموریت و
خطمشيهای کلیدی به رشد و ارتقای مدیران و کارکنان اقدام کنند؛ با آمادگي پذیرش
تغییر ،به جای ایجاد تعارض و تضاد دروني ،موجب همکاری و هماهنگي شوند؛ در
پاسخ به تغییرات ،اشتباهات احتمالي را بپذیرند؛ با یافتن راهحلها و رویههای بهتر
انجام کار از سیستمها و ابزارهای اطالعاتي مؤثر در انجام کارها ،استفاده کنند؛
فرایندی منظم و رسمي و تسهیلکننده برای بررسي مشکالت و فرصتهای پیش رو
ترسیم کنند؛ زمینههای حرکت به سمت قابلیتهای چابکي سازماني را ایجاد کنند و با
بهبود کیفي پاسخگوی نیازهای ذینفعان باشند .یافتههای این پژوهش با پژوهشها و
یافتههای مربوط به رابطه هوش سازماني با قابلیتهای چابکي سازماني ،با نتایج
پژوهشهای مختاریپور و کاظمي ( ،)1389شاهین و للهگاني ( ،)1390حیدری و
همکاران ( ،)1392خزایي امین ( ،)1392شیریننژاد ( ،)1392ذبیحي و همکاران
( ،)1394عصاری و همکاران ( ،)1394فرزی عباسیان و زرتشتي ( ،)1394مقدم و

مدل ساختاری تأثیر هوش سازمانی و مهارتهای مدیریت کوانتومی ...

183

مهماننوازان ( ،)1395پاندا و کومار ( ،)2018بهرامي و همکاران ( ،)2016هاراف و
همکاران ( ،)2015امین بیدختي و محمدی حسیني ( ،)1395احمدیان و مهاجران
( ،)1397وینبای و ورلي ( ،)2014آرل و همکاران ( )2012و چن ( )2012تا حدودی
همسویي دارد .در همه این پژوهشها تأثیر مثبت و معنيداری بین هوش سازماني و
چابکي سازماني تأیید شده و در این پژوهش نیز تأثیر مثبت معنيداری تأیید شد.
همچنین ،نتایج نشان داد مهارتهای مدیریت کوانتومي و هوش سازماني بر
قابلیتهای چابکي سازماني تأثیر مثبت و معنيدار داشته است .در تبیین این یافته
ميتوان گفت مدیران با رویکرد جدید و با شفافسازی هدفها و اشتراکگذاری
دانش حرفهای ،متعهد به منافع همه افراد سازمان و گروههای جامعه در تصمیمگیری
باشند و خود را عضوی مؤثر در تصمیمگیریها ببینند و از تجارب کاری کارکنان،
زیرمجموعه خویش و گزارشهای تحلیلي و نظرات کارشناسي کارکنان استفاده کنند
و هر موضوع را برای رسیدگي به قسمتهای کوچکتر تقسیم و آگاهانه ،رسیدگي
کنند تا زمینه قابلیتهای چابکي سازماني فراهم شود .همچنین مدیران با دیدن
افقهای جدید کاری ،ضمن استفاده از مشارکت و نظرات کارکنان برای تعیین
هدفها ،با انگیزه بیشتری مشارکت کنند؛ با پرداختن هدفمند به امور باعث تسهیل در
باال رفتن کیفیت کار شوند؛ و زمینه تسهیل قابلیتهای چابکي سازماني را فراهم کنند.
نتایج حاصل از الگوی نهایي پژوهش نشان داد همه پارامترهای اصلي مدل بهجز
احساس کوانتومي و اعتماد کوانتومي ،معنيدار است که بیانگر رابطه خوب و قوی
میان ابعاد و متغیرهای پژوهش است و شاخصهای مقتصد ( )PCFI ،PNFIو
شاخص مطلق میزان مناسبي را نشان ميدهد .همچنین  RMSEAنیز مقدار مطلوب
را نشان ميدهد که الگو بسیار خوب و قابلقبول است .الگوی نهایي پژوهش نشان
ميدهد هوش سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي بر قابلیتهای چابکي
سازماني تأثیرگذار بوده است؛ و الگوی پیشنهادی از برازش خوبي برخوردار است.
بهطور کلي ،با توجه به تأثیری که هوش سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي
بر قابلیتهای چابکي سازماني دارند ،یکي از ضرورتهای کنوني جهان همسویي با
تغییراست و تغییر با آموزش شروع ميشود و به آموزش ختم ميشود ،پس به مدیران
ارشد پیشنهاد ميشود زمینه آموزش مهارتهای مدیریت کوانتومي را بین سایر مدیران
و کارکنان و کارشناسان آموزشي و پژوهشي خود فراهم کنند و با استفاده از هوش
سازماني تحت مدیریت خود باعث رشد و ارتقای مهارتهای مدیریت کوانتومي به
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منظور باال بردن قابلیتهای چابکي سازماني ،برای استقبال از شرایط جدید رقابتي و
همسویي با تغییرات گامي در جهت پویایي دانشگاه داشته باشند.
پیشنهادهای کاربردی
امروزه در عصری زندگي ميکنیم که دستگاههای عظیم محاسباتي و کنترل و دیگر
وسایل الکترونیکي و مغزهای رایانهای وارد حیات سازماني شدهاند .با این حال ،هنوز
بزرگترین عامل مؤثر بر رسیدن به هدفهای سازماني نقش هوش سازماني و
قابلیتهای چابکي سازماني مدیران مراکز آموزش عالي است .به عبارت دیگر،
پیشرفت و ترقي یا انحطاط و سقوط هر سازماني ازجمله سازمانهای آموزشي به
نقش هوش سازماني و قابلیتهای چابکي سازماني مدیران آن سازمان وابسته است .از
اینرو ،با توجه به نتایج روابط هوش سازماني و مهارتهای مدیریت کوانتومي بر
قابلیتهای چابکي سازماني بر اساس نظرات مدیران دانشگاههای دولتي منتخب شهر
اصفهان پیشنهادهای زیر ارائه ميشود.
در راستای هوش سازمانی پیشنهاد میشود :مدیران جدیدترین روشهای علمي
را برای اداره دانشگاه به کار برند و وظایف شغلي خود را با عالقه و خوشبیني دنبال
کنند تا بهترین تأثیر را در روحیه اعضای هیئت علمي به جا بگذراند و شرایطي را
فراهم کنند که اعضای هیئت علمي دانشکدهها راهبرد کلي دانشگاه را درک کرده و
حس مشارکت اعضای هیئت علمي در همکاری با مدیریت ،برای دستیابي به رسالت
دانشگاه میسر شود .مدیران خدمات دانشگاه را بهطور مستمر با تغییرات محیط کار
هماهنگ کرده و در پاسخ به تغییرات ،سیستم اداری حاکم بر دانشگاه (بوروکراسي) را
به حداقل برسانند و سازوکارهای حمایت از نوآوری را فراهم کنند تا الگویي از
تحرک و تعهد مدیران در ذهن اعضای هیئت علمي ایجاد شود ،به باال بردن کیفیت
زندگي کاری کمک نمایکندد و از تجربیات موفق و ناموفق دانشگاه برای یادگیری،
پیشبرد و تحقق چشمانداز دانشگاه استفاده کنند.
همچنین ،مدیران بین ساختار کلي سازمان و مأموریت (رسالت) دانشگاه با وضع
قوانین و مقررات روشن ،فرایندی مشخص برای تبادل دانش و اطالعات میان اعضای
هیئت علمي به وجود آورند و بهطور مستمر آخرین اطالعات و نتایج پژوهشهای
مرتبط با دانشگاه را مطالعه کنند .عالقه و قدرداني خود را نسبت به یادگیری و رشد
حرفهای اعضای هیئت علمي نشان دهند و محدودیتي برای پژوهش و خلق دانش
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نداشته باشند .مدیران با نظام اطالعرساني مفید و گسترده ،نگرش مثبتي نسبت به
جذب اطالعات علمي خارج از دانشگاه ایجاد کنند تا ارتقای اعضای هیئت علمي
مبتني بر شایستگي باشد .اعضای هیئت علمي درباره عملکردشان بازخورد الزم را
دریافت کنند و کیفیت دستاوردها و خدمات آموزشي و پژوهشي را در اولویت قرار
دهند و از راه تأکید بر چشمانداز استراتژیک و مأموریت دانشگاه و توانمندسازی
اعضای هیئت علمي ،آنها را تشویق کنند تا از تغییرات سازماني حمایت کنند.
یکي از جنبههای هوش سازماني استفاده از فناوریهای جدید و پیشرفته ارتباطي
و اطالعاتي است .به مدیران پیشنهاد ميشود برای خدمترساني سریعتر و افزایش
قابلیتهای چابکي و سرعت پاسخگویي به مشتریان از فناوریهای جدید ازجمله
نرمافزارهای هوش سازماني استفاده کنند.
پیشنهاد ميشود مدیران برای افزایش میزان هوش سازماني کارکنان تحت مدیریت
خود ،عوامل محیطي افزایشدهنده هوش سازماني را بشناسند و با به بهکارگیری
صحیح اینگونه عوامل ،در جهت افزایش مهارتهای مدیریت کوانتومي و قابلیتهای
چابکي سازماني اهتمام ورزند.
در راستای قابلیتهای چابکی سازمانی به مدیران پیشنهاد میشود :با توجه به
تغییرات و تحوالتي که در مدیریتهای سازماني ایجاد شده ،اعضای هیئت علمي را
همواره برای یادگیری مهارتهای جدید و بهروز تشویق کنند تا به سطح مناسبي از
فناوریهای سختافزاری و نرمافزاری در دانشگاه دست یابند و بتوانند با استفاده از
روشهای جدید و متنوع ،خدمات آموزشي و پژوهشي با کیفیت الزم به منظور
افزایش رضایتمندی اربابرجوع ارائه دهند.
مدیران برای ایجاد ارتباط مناسب با دانشگاههای دیگر از انواع فناوریهای
ارتباطي استفاده کنند و برای افزایش سرعت ارائه خدمات به اربابرجوع از
فناوریهای جدید ،به منظور صرفهجویي در هزینهها و انجام کار مطلوب بهره ببرند.
در راستای مهارتهای مدیریت کوانتومی به مدیران پیشنهاد میشود :با استفاده
از مهارتهای مدیریت کوانتومي و با به کار گیری رویکرد علمي جدید و ابتکاری ،در
سازمانها از سرمایه دانش و توان یادگیری خود بیشترین بهره را ببرند و با تأکید بر
خط مشيها و برنامههای کارآمد و اثربخش به آن اقدام کنند تا مسیر دستیابي به
مدیریت کوانتومي را هموار سازند.
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