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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی رابطه آینده نگری با تعالی سازمانی و هوش سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی
صورت گرفته است .پژوهش پیش رو ،از نظر هدف کاربردی و از دید روش ،در دسته پژوهشهای
توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری آن ،کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
هستند که برای جمع آوری داده ها ،تعداد  381پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد .نمونه گیری به روش
تصادفی ساده صورت گرفته است .تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و
نرم افزار  spssانجام شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین آینده نگری با تعالی سازمانی و هوش
سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری رابطه معناداری وجود دارد .همچنین رابطه بین آینده نگری با
هفت مولفه هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک ،میل به تغییر ،روحیه کارکنان ،فشار عملکردی ،کاربرد
دانش ،اتحاد و تفاهم و سرنوشت مشترک) نیز تائید گردید.

واژگان کلیدي  :آینده نگری ،تعالی سازمانی ،هوش سازمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری.
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مقدمه
جدا از میل فطری انسان به آگاهی از آینده ،نگرانی های بشر در زمینه رویارویی با آینده ای نامعلوم و متحول و به ویژه در عصر
انقالب فناوری اطالعات ،ضرورت شناخت آینده را ایجاب نموده است .تعیین چشم اندازهای آینده و برنامه ریزی های بلندمدت از
آن جهت که به پیش بینی حوادث و اتفاقات کمک می کند و بهره برداری درست و بهینه از منابع و فرصتها را امکان پذیر
می سازد ،امری مهم و ضروری است.
نیاز جامعه به آموزش و کسب مهارت و بازآموزی مستمر و مادام العمر و همچنین نیاز جامعه به دانش آموختگانی با
ظرفیت فکری و خالقیت باال که بتوانند به طور مستمر اطالعات خود را به روز کنند و مهارتهای جدیدی را فرا گیرند و در دنیای
متحول بازار کار ،کارآفرینی نمایند بیش از پیش احساس می شود( .آقاپور و پهلوان )3181 ،برخی محققان اذعان داشته اند مزیت
رقابتی یک سازمان بوسیله قابلیت ها یا شایستگی های سازمانی ،و کاربردشان به بهترین شکل ممکن تبیین می گردد نه بوسیله
تفاوت ها و تمایزات در ویژگی های صنعت آن ها (تی سی و همکاران.)3991 ،3
قولین ) 2222( 2بیان کرد که حوزه مدیریت استراتژیک بر روی نقش شایستگی ها و منابع تجمیع شده در درون یک
سازمان تمرکز دارد .از سویی دیگر توسعه هر نوع قابلیت سازمانی و در نتیجه درونی شده آن در سازمان نیازمند کسب ،ذخیره
سازی ،پردازش و کاربرد داده ،اطالعات و دانش در درون سازمان است .پردازش اطالعات از کارکردهای هوش است که در سطح
فرد و سازمان در متون تحقیق به آن توجه زیادی شده است .هوش سازمانی درباره پردازش نظام مند اطالعات از منابع درون و
برون سازمان به منظور بهبود و ارتقای توانایی پیش گویی آینده و انطباق سازمان در ارتباط با محیط در حال تغییر است .لذا مفهوم
هوش سازمانی ،ما را به تفکر و اندیشیدن درباره سازمان به عنوان یک ارگانیزم زنده هدایت می کند که نیازمند برخی ویژگی ها و
مشخصات می باشد( .خورشید و پاشازاده )3193 ،در تحقیق حاضر ،دیدگاهها در مورد رابطه آینده نگری با تعالی سازمانی و هوش
سازمانی مورد بررسی و تشریح قرار خواهند گرفت.

مباني نظري و پیشینه پژوهش
آينده نگري 3تالشی نظام مند است که می کوشد کم و کیف تغییرات یا عدم تغییرات کنونی و تاثیر آنها را در به وجود آوردن
واقعیت های آینده ترسیم نماید و بر آن است تا منبع ،الگوها و علل تغییر و ثبات را برای تقویت پیش بینی و ترسیم آینده های
جایگزین مورد تحلیل قرار دهد .آینده اندیشان به ما می گویند که امکان وقوع چه رویدادهایی در آینده ست( .دیتور)3118 ،
آینده نگری تالشی نظام مند است که می کوشد کم و کیف تغییرات یا عدم تغییرات کنونی و تاثیر آنها را در به وجود
آوردن واقعیت های آینده ترسیم نماید و بر آن است تا منبع ،الگوها و علل تغییر و ثبات را برای تقویت پیش بینی و ترسیم آینده
های جایگزین مورد تحلیل قرار دهد  .آینده اندیشان به ما می گویند که امکان وقوع چه رویدادهایی در آینده ست .گزینه های
احتمالی فراروی ما چه خواهند بود و آینده یا آینده های مطلوب کدامند .دانیل بل می گوید که نقش متمایز آینده پژوهی ،تفکر
احتمالی است به ویژه برای کشف یا نوآوری ،بررسی و ارزیابی و طرح اینده های ممکن ،محتمل و مطلوب .تافلر هم تالش
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آینده پژوهان را برای خلق تصاویر جدیدی از آینده ،تشریح عمیق امکان ،بررسی نظام مند احتمال و ارزیابی اخالقی مطلوب را
نشان می دهد( .دیتور)3118 ،
در واقع منظور از آینده شناسی ،به طور خالصه شناخت آینده یا مطالعه آینده های ممکن و مطلوب یک جامعه است.
اطالعات اولیه ما برای این مطالعات ،تاریخ و وضع فعلی است و در سیستم های دینامیکی متعارف ،شناخت اولیه برای پیشگویی
آینده کافی است .اگرچه درباره سیستم های آشوبناک که دینامیک انها قدری متفاوت است ،حتی با شناخت اولیه می توان گذشته
را نیز تعیین کرد اما در مورد سیستم های اجتماعی ،شناخت شرایط موجود ،گذشته را نیز در بر می گیرد .از شناخت شرایط
کنونی نمی توان گذشته را نیز تعیین کرد گرچه بتوان کلیات ان را تخمین زد .اما شناخت گذشته ،آینده های ممکن را محدود
می کند ،بنابراین با احتمال زیادی می توان گفت که جامعه ما با این گذشته اش که می شناسیم چه مجموعه ای از آینده ها در
انتظارش است ،این که کدام یک از آینده های ممکن به وقوع بپیوندد بستگی دارد که به گام هایی که اکنون یا در آینده برخواهیم
داشت .بنابراین گذشته هر قوم استعداد تغییرات اینده قوم را تعیین می کند( .مکنون)3111،
در وضعیت کنونی جهان که تغییرات در همه زمینه ها به سرعت صورت می گیرد ،سازماندهی فعالیت های علمی برای
پیش بینی آینده ضرورتی انکارناپذیر است .تحقیقات که به خاطر ویژگی و ماهیت ویژه انسان ،نتایج آنها در آینده به کار گرفته
خواهد شد ،بیش از فعالیت های دیگر تحت تاثیر آینده نگری است .در تحقیقات راهبردی و بلندمدت که سرمایه گذاری های
وسیع تری را می طلبد ،آینده نگری باید در همه ابعاد علمی ،فناوری و اقتصادی صورت گیرد( .اکاردو)3991 ،3
با کاوش و پایش تفکرات آینده شناسان می توان دریافت که بنیان مطالعات آینده پژوهی مبتنی بر برخی انگاره های فرضی
است که با عطف به آنها مبادرت به شناخت آینده می نمایند .با الهام از نظرات وندل بل ،فرضیات مذکور در ذیل به تصویر کشیده
شده است( :بل)3991 ،
-

زمان ،پیوسته ،تک خطی ،تک جهتی و برگشت ناپذیر است؛
آینده متضمن تازگی است؛
تفکر آینده نگرانه برای کنش انسانی آگاهانه یا ارادی ضروری است؛
دانش نسبت به اینده سودمندترین دانش هاست؛
در خصوص آینده نه بر مبنای واقعیات بلکه براساس احتماالت می توان عمل کرد؛
آینده گشوده است و در جهت دادن به آینده ،فرصتها و آزادی هایی وجود دارد؛
انسان ها خود را شکل می دهند؛
در جهان نوعی کل گرایی و وابستگی متقابل وجود دارد که بیانگر رهیافت بین رشته ای در سازمان دانش برای تصمیم
سازی و کنش اجتماعی است؛
دیده های بهتر و بدتری وجود دارند؛
جامعه سیستمی از اجزای هدفمند است و نتایج اجتماعی از چنین اجزای هدفمندی ناشی می گردد؛
یک جهان مستقل و عینی بیرونی وجود دارد.
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به رغم متفکران آینده نگری و از جمله وندل بل ،با تکیه بر چنین مفروضه هایی است که آینده پژوه می تواند با مطالعه و
پژوهش های روشمند در حوزه های مختلف جامعه ،شقوق گوناگون مسال ه را تبیین نموده و گزینه هایی را که مناسب تر به نظر
می رسد فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران جامعه قرار دهد .در غیر این صورت اگر فردی هیچ کدام از انها را نپذیرد چندان در
کار خود موفق نخواهد بود و نمی توان او را آینده شناس به شمار آورد( .کورنیش)2222 ،3
شیوه های گوناگون را می توان برای دسته بندی روش های مورد استفاده در آینده پژوهی به کار گرفت .به عنوان نمونه می توان
براساس افق های زمانی (کوتاه مدت /بلندمدت)ف روش های کمی /روش های کیفی ،روش های توصیفی /روش های هنجاری و
موارد دیگر اشاره نمود .در شیوه دیگر هم می ت وان بر حسب متداول ترین و کاربردی ترین روش های اینده پژوهی به تبیین و
تشریح آنها پرداخت که ما در اینجا بر همین مبنا عمل خواهیم نمود .در زیر تقریبا کل روش هایی که در مطالعات آینده نگری به
کار بسته می شود آورده شده است( :آقاپور و پهلوان)3192 ،
 .3تحلیل روندها؛  .2میزگردهای متخصصان؛  .1پیمایش دلفی؛  .2تکنیکهای فرا افکنی؛  .5مشاوره و رایزنی؛  .1تحلیل
اهداف؛  .1سناریو نویسی؛  .8مدل سازی؛  .9شبیه سازی ها و بازی؛  .32جرقه های فکری (طوفان مغزی)؛  .33سلسله
مراتب درختی؛  .32تحلیل تاثیر متقاطع؛  .31تحلیل محیطی؛  .32مرئی سازی؛  .35داستان های علمی تخیلی؛ .31
پیش بینی های شهودی؛  .31نظریه آشوب؛  .38تحلیل سری های زمانی.
با مروری به روش های باال می توان یافت که در بین آنها اقسام مختلفی از روش های علمی و نظام مند ،شهودی و حتی حسی و
تخیلی دیده می شود .برخی از آنها امروزه با اقبال چندانی برخوردار نیستند و در مطالعات آینده نگری استفاده چندانی از آنها به
عمل نمی آید.
سیری در دیدگاه صاحبنظران آینده شناسی گویای آن است که از بین روش های متعدد فوق تعداد معینی از آنها عمدتا
توسط آینده پژوهان به کار گرفته شده و مورد اجماع بیشتری هستند .به عبارت روشن تر در برخی از منابع مهم مطالعات آینده
پژوهی .از بین روش های مورد اجماع آینده پژوهان عمدتا به موارد زیر اشاره گردیده است( :قورچیان و صالحی)3181 ،
 تکنیک دلفی؛ مدل سازی؛ سناریو نویسی؛ تحلیل روند؛ مشاوره و رایزنی؛ شبیه سازی کامپیوتری.البته غیر از موارد فوق الذکر ،در برخی از منابع هم بر مواردی مثل تحلیل تاثیرات متقاطع ،جرقه های فکری ،تحلیل
سری های زمانی و تحلیل محیطی هم اشارات زیادی گردیده است .در سطور زیر تالش می گردد تا روش های فوق الذکر به صورت
مجمل و مختصر توضیح داده شود( :اسالتر)3181 ،

.Cornish
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تعالي سازماني ،1معرفی تعمدی و منطقی ،ایجاد ،تقویت و اشاعه تغییر به منظور بهبود اثربخشی سازمان می باشد.
« تعالی سازمانی روشی کل گرا برای بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان است» .بنابراین ،هرگاه سازمانی در راه است ،پایداری و
ایستادگی کرده ،سعی می کند در مسیر رشد خود به گمراهی نیفتد ،گفته می شود آن سازمان در اکنون بالندگی یا بالیدگی است.
(کالوسجو و همکاران)2228 ،2
مفهوم کیفیت از سالهای قبل وجود داشته و در طول زمان تکامل یافته است .در اوایل قرن بیستم کیفیت به معنای
بازرسی محصوالت برای اطمینان از تحقق معیارها و استانداردها بوده است .در دهه  3922در طول جنگ جهانی دوم کیفیت از نظر
ماهیت ،آماری بوده است .روش های نمونه گیری آماری برای ارزیابی کیفیت استفاده می شد و نمودارهای کنترل کیفیت برای
نظارت بر فرایند تولید به کار می رفت .در دهه  3912به کمک اندیشمندان کیفیت ،این مفهوم معنای گسترده ای یافت و کیفیت
به عنوان پدیده ای تلقی می شد که کل سازمان و نه فقط فرایند را در بر می گرفت ،همه بخشها مسئول کیفیت محصوالت بودند و
همه در هزینه کیفیت پایین سهیم بودند و کیفیت به عنوان مفهومی تلقی می شد که سازمان را تحت تاثیر قرار می داد( .حسن
زاده و مقیمی)3189 ،
بالندگی یا تعالی ترجمه لغت  Excellenceاست که از ریشه التین  Excellerبه معنی «بر باالی چیزی صعود کردن»
مشتق شده است .در ادبیات مدیریت؛ اصطالح تعالی معانی متفاوتی به خود گرفته است که این مفاهیم جنبه های متفاوت تعالی را
نشان می دهد .از جمله تعاریف تعالی سازمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد( :دانچو)2228 ،1
تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست ،به گونه ای که با کسب رضایتمندی
مطلوب کلیه ذی نفعان و ایجاد تعادل بین آنها ،احتمال موفقیت سازمان در بلندمدت افزایش یابد.
تعالی سازمانی عبارت است از :معرفی تعمدی و منطقی ،ایجاد ،تقویت و اشاعه تغییر به منظور بهبود اثربخشی سازمان« .تعالی
سازمانی روشی کل گرا برای بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان است» .بنابراین ،هرگاه سازمانی در راه است ،پایداری و ایستادگی
کرده ،سعی می کند در مسیر رشد خود به گمراهی نیفتد ،گفته می شود آن سازمان در اکنون بالندگی یا بالیدگی است( .کالوسجو
و همکاران)2228 ،2
بنابر نظریه بنیاد کیفیت اروپایی مدیریت کیفیت ( ) 2221مدل های تعالی سازمانی ابزاری برای کمک به سازمان ها برای
سنجش میزا ن قرار داشتن در مسیر تعالی سازمانی و رشد توازن هستند .این مدل ها به سازمان ها کمک می کنند تا با مقایسه
وضع موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی و سپس براساس این یافته ها و بررسی علل وقوع آنها ،راه حل های بهینه سازی
وضع موجود را تامین و آنها را اجرا کنند .به کارگیری مدل های تعالی سازمانی می تواند به تشویق سازمان ها برای خودارزیابی و
شناسایی ،شفاف کردن و تبیین نگرش های مرتبط با نتایج عملکرد به خوبی توجه به درون داده ها و فرایندها منجر شود.
همچنین ،مدل تعالی سازمانی یک ابزار عملیاتی قوی است که می تواند برای مقاصد مختلفی توسط سازمان ها بکار گرفته شود؛ از
جمله:
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 -3ابزارهایی برای خودارزیابی و سنجش اینکه در مسیر تعالی در کجا قرار گرفته اند؛
 -2جلوگیری از دوباره کاری ها و هماهنگ کردن برنامه های بهبود در یک چارچوب تعریف شده؛
 -1به عنوان ساختار جامعی برای سیستم مدیریت سازمان؛
از طرفی برای مدل های تعالی مزایایی ذکر کرده اند ،برای مثال ،سالک زمانی ( )3182مزایای استفاده از مدل های تعالی سازمانی
را این گونه بیان می کند( :تامپسون)2229 ،3
 -3کمک به بهبود کاربست های عملکرد سازمانی ،توانمندی ها و نتایج آنها؛
 -2تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن اطالعات با بهترین کاربست ها در سازمان ها؛
 -1عمل به عنوان ابزاری کاری برای درک و مدیریت عملکرد؛
 -2راهنمایی برای برنامه ریزی راهبردی و فرصت هایی برای یادگیری.
با توجه به اهمیت و مزایای ذکر شده در مورد مدل های تعالی سازمانی ،صاحبنظران مختلف مدل های متفاوتی را برای تعالی
سازمانی ارائه کرده اند؛ از جمله مدل های مشهور تعالی سازمانی عبارتند از( :اریکسون)2222 ،2
-3
-2
-1
-2

مدل جایزه دمینگ در ژاپن ()3953؛
مدل پیترز و واترمن ()3982؛
جایزه مالکوم بالدریج آمریکا ()3981؛
مدل تعالی اروپایی (.)3992

هوش سازماني ،3را پردازش اطالعات از منابع بیرونی به منظور بهبود توانایی پیش بینی آینده و سازگاری در ارتباط با محیط در
حال تغییر تعریف می کند( .کرون کوایس )2222 ،بر اساس یک تعریف ،هوش سازمانی عبارت است از بکارگیری توان فکری
سازمان برای دستیابی به رسالت و ماموریت در محیط رقابتی( .آلبرخت)2232 ،2
هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت های الزم برای بقای سازمان در محیط رقابتی است .هوش سازمانی در سازمان
های پیچیده امروزی ،برآیند و ترکیبی از دو هوش فعال انسانی و هوش مصنوعی ماشینی خواهد بود که بی تردید مدیران سازمان
ها برای پویایی و افزایش کارائی سازمان خود راهی جز بهره گیری از این دو جریان هوشمند نخواهند داشت( .خورشید و پاشازاده،
)3193
هوش سازمانی را می توان از دو دیدگاه فرایند محور و نتیجه محور 5مورد بررسی قرار داد .نگرش فرایند محور 1به هوش
سازمانی بیانگر پیچیدگی های ناشی از تقابل ،تجمیع و هماهنگی هوش انسانی و هوش فنی درون سازمان است .هوش فنی بیانگر
توانایی سازمان برای پردازش دانش و اطالعات رایانه ای است که در تعامالت سازمان های امروزی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
از سوی دیگر هوش انسانی که هوشمندی افراد و سرمایه انسانی درون سازمان را در بر می گیرد ،شامل بصیرت و بینشی می شود
1
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که بر موفقیت سازمان در بکارگیری هوش فنی سازمان و فناوری های اطالعاتی نقش بسزایی دارد .در این دیدگاه هوش سازمانی
به صورت هوشمند کردن فرایندهای سازمانی تعریف می شود .هوش سازمانی به عنوان نتیجه یا محصول ،بیانگر جامعیت بخش
های ساختار یافته و جهت دار اطالعات است که هدف آن توانمند نمودن سامانه های اطالعاتی حل مسائل سازمانی است( .فولر و
همکاران)2222 ،3
بر اساس نظر آلبرخت ( ،)2232سازمان هوشمند دارای هفت بعد یا مولفه شامل چشم انداز استراتژیک ،2سرنوشت
مشترک ،1تمایل به تغییر ،2تغییر ،توافق و همدلی ،5بکارگیری و استقرار دانش ،1تناسب و همراستایی ،1فشار عملکردی ،8است که
بر اساس نظر آلبرخت این شاخص ها ،به عنوان معیارهایی درنظر گرفته می شوند که اگر یک سازمان دانش بنیان به آن ها دست
یابد ،می تواند به عنوان یک سازمان دانش بنیان هوشمند ،شناخته شود( .آلبرخت)2221 ،
 -1بینش راهبري :بینش راهبردی به معنای توانایی برای خلق ،نتیجه گیری و توضیح یک هدف سازمانی است (موقلی و عزیزی،
 ) 2228در گذشته خیلی از سازمان ها دانش را به عنوان یک منبع مزیت رقابتی نمی شناختند .برنامه های مدیریت دانش نوعا با
راهبرد سازمان مرتبط نبود و اغلب نقش مدیر عالی دانش 9با مسئول برنامه ریزی و تدوین بینش راهبردی شرکت مرتبط نبود.
(آیچی جو و نوناکا ) 2221 ،32و خود در دستیابی به اهدافش می کوشید ،اما امروزه اغلب سازمان ها راهبردهایشان را بر مبنای
دستیابی به اولویت ها طراحی می کنند و تالششان بر این است تا دریابند چگونه راهبردها و فعالیت های مدیریت دانش می توانند
همدیگر را حمایت کنند( .همان منبع) برای شکل گیری و تکامل دانش در سازمان ،شکل گیری بینش ،رسالت ،ارزش های هسته
ای ،اهداف راهبردی و راهبردها ضروری است( .آلبرخت )2221 ،هر چه اهداف و راهبردهای سازمان شفاف تر و هوشمندانه تر
طراحی شوند ،تالش آگاهانه سازمان برای انطباق خالقانه با محیط متغیر بیشتر خواهد بود.
 -2سرنوشت مشترک :سرنوشت مشترک یعنی اینکه کارکنان خود را عضوی موثر از سازمان تلقی کنند .در این راستا مدیران
می توانند کارکنان را در طرح ها و برنامه ها اجرا و ارزشیابی ،مشارکت دهند تا افراد ماموریت های سازمانی را بشناسند و حس
همدلی و همبستگی نسبت به اهداف پیدا کنند .در چنین حالتی افراد موفقیت سازمان را موفقیت خود قلمداد می کنند و همکاری
و مبادله آزادانه ایده ها و اطالعات در سازمان به وضوح شکل می گیرد( .جعفری و فقیهی )2229 ،موقعی که همه افراد تعریف
واحدی از موفقیت دارند ،در جهت دستیابی به آن تالش هایشان را هماهنگ می کنند و برعکس ،اگر یک مفهوم مشترک در بین
افراد وجود نداشته باشد ،هرگز تالش های آن ها در جهت کسب موفقیت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید .از این رو انتظار تعامل و
تسهیم دانش در سازمان در صورتی معقول است که اهداف فردی و اهداف سازمانی در یک راستا قرار گیرند( .طبرسا و همکاران،
)3193
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 -1میل به تغییر :به دلیل تغییرات شدید در محیط ،موفقیت سازمان ها در قرن  23وابسته به توسعه سرمایه فکری از طریق خلق
و تسهیم دانش شده است( .آیچی جو و نوناکا )2221 ،آلبرخت ( ) 2221بر این عقیده است که تغییر با خود چالش هایی به همراه
دارد و فرصتی برای تجربه جدید است .وی بیان می دارد افرادی که تمایل به تغییر دارند ،از چالش ها استقبال می کنند و نیاز به
بازسازی طرح کسب و کار به عنوان تجربه ای برای یادگیری راه های جدید موفقیت احساس می کنند( .آلبرخت )2221 ،این افراد
همواره برای دستیابی به دانش جدید الگوهای ارتباطی و تعامالتی خود را تغییر می دهند .در واقع اشتیاق یادگیری بیشتر انگیزه
حرکت به سمت تغییر را در آن ها فراهم آورده است( .طبرسا و همکاران)3193 ،
 -4هم سويي و تجانس :بدون وجود یک سلسله قوانین اجرایی هر گروهی در ادامه کار دچار مشکالت فراوان و اختالف نظر
خواهد شد .افراد و گروه ها باید خود را برای تحقق رسالت و ماموریت سازمان ،سازمان دهند؛ مسئولیت ها و مشاغل را تقسیم کنند
و یک سری قوانین را برای برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط ،وضع نمایند .به عبارت دیگر در یک سازمان هوشمند
سیستم ها در مجموع افراد را در تحقق رسالت ،توانمند می سازند( .موقلی و عزیزی ) 2228 ،عالوه بر این ،هم سویی با رقبا نیز
عنصر بسیار مهمی است .بنریک و همکاران )2229( 3بیان می دارند که در محیط های کاری با رقابت گسترده ،شرکت ها تنها یک
شانس برای بقا دارند و آن «متحد شدن (همسو شدن) با دیگر شرکت هاست» (بنریک و همکاران )2229 ،از سوی دیگر تقریبا
برای شرکت ها غیر ممکن است که همه دانش مورد نیاز برای بقا و پیشرفت شان را به صورت فردی خلق کنند .مشارکت با دیگران
برای نفوذ در منابع آن ها ،ابزار مهم شرکت برای خلق دانش به شمار می رود( .دینگ و هانگ)2232 ،2
 -5روحیه :عنصر روحیه نشان دهنده تمایل به فعالیت فراتر از معیارهاست .در یک سازمان با روحیه پایین ،کارکنان فقط کارهای
خود را به درستی انجام می دهند ،در حال ی که در یک سازمان با روحیه باال ،بیشتر از حد انتظار تالش می کنند و انرژی آن ها
دائم در حال افزایش است .مدیریت و کارکنان اشتیاق و عالقه زیادی به کار دارند و از اینکه عضو سازمان هستند احساس غرور
می کنند( .جعفری و فقیهی )2229 ،بنابراین وقتی افراد از کار و سازمان خود رضایت باالیی داشته باشند ،موفقیت یا شکست
سازمان را موفقیت و شکست خود دانسته ،عوامل دیگری غیر از مادیات برای آن ها اهمیت پیدا می کند( .طبرسا و همکاران،
)3193
 -1به کار گیري دانش :امروز موفقیت و شکست بیشتر سازمان ها بر مبنای استفاده اثربخش از دانش ،اطالعات و داده هاست.
(آلبرخت )2221 ،استان هاوس و پمبرتن ( )3999بیان می دارند که یک سازمان هوشمند ،دانش را به صورت اثربخشتر و
موثرتری به کار گرفته و تالش می کند انسان ها ،منابع مالی و دیگر منابعش را کنترل کند و با توجه به توسعه فرهنگ ،ساختار و
زیرساختها م حیط هدایتی را فراهم می آورد که در آن افراد و فرایند یادگیری سازمانی توسعه می یابد( .استان هاوس و پمبرتن،1
)3999
 -1فشار عملکردي :در یک سازمان هوشمند عالوه بر ارزیابی عملکرد رسمی ،همه افراد باید عملکرد خودشان را در رسیدن به
رسالت سازمان ارزیابی کنند و برا ی موفقیت جمعی تالش نمایند .وقتی افراد برای تحقق رسالت سازمانی پاسخگوی همدیگر
هستند ،در سازمان فرهنگ عملکردی شکل گرفته و هر عضو جدید می تواند حس مشارکت را به عنوان یک الزام درک کند.
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(طاهری ) 2232 ،خودکنترلی و خودارزیابی کنترل نامحسوس سازمانی است که در سازمان های هوشمند در سطح باالیی مشاهده
می شود( .طبرسا و همکاران.)3193 ،
طبرسا و همکاران ( ،)3193پژوهشی تحت عنوان «طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساازمانی در
سازمان های دانش بنیان» را ارائه نمودند .هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی بار
اساس مولفه های سازمان های دانش بنیان می باشد .تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل ،نشان می دهد که  11درصد از مزیت
رقابتی در سازمان های دانش بنیان از طریق سازه هوشمندی انسانی و  13درصد آن از طریق هوشمندی ساختاری تبیین می شود.
همچنین استراتژی های دانش با ضریب تشخیص  22درصدی و  28درصدی مهم ترین شاخص اثرگذار بر هوشامندی سااختاری و
هوشمندی انسانی محسوب می شود.
میرسپاسی و افقهی ( ،)3193پژوهشی تحت عنوان «مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی :مطالعه ای موردی»
را ارائه نمودند .هدف این پژوهش مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی از طریاق مطالعاه ماوردی در دو دانشاگاه داخال
ایران بود .برای جامع تر بودن بررسی در کشور ،جامعه آماری پژوهش اساتادان و کارکناان دو دانشاگاه شاهید بهشاتی و دانشاگاه
فردوسی مشهد بود .در مجموع 212 ،نفر برای نمونه آماری انتخاب شدند .نتایج نشان داد که دانشگاه شهید بهشتی باا موفقیات در
شاخص های تعلق سا زمانی و ایجاد توافق و اعتماد در بین کارکنان و استادان خود ،در هوش سازمانی وضعیت مناسب تری دارد .اما
در ابعاد کاربرد دانش و میل به تغییر ،دانشگاه فردوسی مشهد وضعیت به مراتب بهتری را دارا بود.
فالح شمس و همکاران ( ،)3193پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خالقیت کارکنان در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در سال  »3188را ارائه نمودند .این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خالقیت در
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می پردازد .مولفه های هوش سازمانی از نظر آلبرخت چشم انداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک،
میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد می باشند .نتایج پژوهش ارتباط مثبت و معنی دار هوش سازمانی
و مولفه هایش با خالقیت را تایید نمودند ،به طوری که به ازای هر واحد افزایش یا کاهش در هوش سازمانی و مولفه های آن
خالقیت افزایش یا کاهش می یابد.
حسینعلی شیرازی و همکاران ( ،)3192پژوهشی تحات عناوان « رابطاه باین زیار سیساتم تحاول ساازمانی در ساازمان
یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان» را ارائه نمودند .این پژوهش با هدف تحلیل رابطه بین زیرسیساتم
تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان انجام شده است .مولفه های هفات گاناه
هوش سازمانی از نظر آلبرخت چشم انداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشاار
عملکرد به عنوان متغیر مالک و تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با شاخص هاای چشام اناداز اساتراتژیک ،فرهناگ ساازمانی،
ساختار سازمانی و استراتژی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است .بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیاری
کرد که بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی ،رابطه آماری معنی داری وجاود دارد .ضامن اینکاه
اتحاد و توافق باالترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را در بین کارکنان شرکت مورد پژوهش نشان داد.
لفتر و همکاران ،)2233( 3پژوهشی تحت عنوان «ابعاد هوش سازمانی در شرکت های رومانیایی ،دورنمای سرمایه
انسانی» را ارائه نموده اند .هدف اصلی پژوهش یا د شده ارائه نمایی کلی از موقعیت کارکنان شرکت های رومانیایی با توجه به هفت
. Lefter et al
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بعد هوش سازمانی آلبرخت بوده است .همچنین این پژوهش درصدد بررسی تفاوت های موجود میان سازمان های بزرگ با بیش از
 352کارمند و سازمان های کوچک بوده است .با این فرض که منابع انسانی و تفاوت های موجود فرهنگ سازمانی و رهبری میان
دو طبقه می تواند تاثیری قابل مالحظه بر نحوه درک ابعاد هوش سازمانی و عملکرد آن ها داشته باشد .نتایج تحقیق نشان داده
است که فقط  31درصد از کارکنان شرکت های بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازمانی آشنا بوده اندو کارکنان شرکت های
کوچک اصال این مفهوم را نمی شناختند .با این حال تحلیل داده های به دست آمده نشان داده که هوش سازمانی در حد متوسط و
باالتر بوده است.
چکیر و آدا ،)2232( 3پژوهشی تحت عنوان « آیا می توان هوش سازمانی مدرسه را از طریق آموزش ضمن خدمت توسعه
داد» را ارائه نمودند .ه دف از این پژوهش که در کشور ترکیه انجام شد تعیین تاثیر تحلیل استراتژیک (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها
و تهدیدها) بر هوش سازمانی است .روش تحقیق از نوع تجربی با بهره گیری از پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری یک
مدرسه ابتدایی ،با نمونه ای شامل  22معلم و دو مدیر بوده است .برای سنجش هوش سازمانی از «مقیاس چندبعدی هوش
سازمانی» که ارچتین 2و همکارانش ارائه کرده اند ،استفاده شده است .این ابعاد عبارتند از )3 :چاالکی در عمل و عکس العمل؛ )2
سازگاری با شرایط مختلف؛  )1حفظ آرامش و انعطاف پذیری به هنگام نقش آفرینی؛  )2استفاده از قدرت تخیل؛  )5پیش بینی؛ )1
برقراری ارتباط موثر با همکاران؛  ) 1یافتن راه حل برای مشکالت در حال بروز .برای اندازه گیری ابعاد یادشده پرسشنامه ای
مشتمل بر  58سوال بر اساس مقیاس پنج درجه ای تنظیم شده است .نتایج تحقیق تفاوتی قابل مالحظه را در هوش سازمانی ،قبل
و پس از کارگاه نشان می دهد .فقط در مورد ارتباط موثر با همکاران تفاوت قابل توجه مشاهده نشده است.
کورتیکا ،)2228( 1پژوهشی تحت عنوان «بررسی هوش سازمانی مدیران استرالیا -سنجش مقدماتی» را ارائه نمود .این
گزارش نظارت یک نمونه از مدیران استرالیایی را درباره هوش سا زمانی مربوط به سازمان و تشکیالت آن ها خالصه کرده است .این
مدیران در سمیناری یک روزه مدل هوش سازمانی را که در کتاب «قدرت ذهن در کار» ارائه شده است ،توسط آلبرخت آموزش
دیده اند .سپس هر یک از مدیران با استفاده از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت ،سازمان خود را ارزیابی کرده است .در این
سمینار بیش از دویست مدیر و مدیرعامل شرکت داشته که  328پرسشنامه را تکمیل کرده اند .پرسشنامه متشکل از هفت بخش و
هر بخش دارای هفت سوال است .برای تحلیل پاسخ ها ،میانگین هر سوال و در نهایت هر مولفه جداگانه محاسبه شده است .به نظر
آلبرخت در م جموع امتیازات به دست آمده پایین بوده است .یعنی کمتر از نیمی از سواالت امتیاز  1یا باالتر را از  5نمره کسب
کرده اند.
دالگارد ،)2229( 2در پژوهشی تحت عنوان «به سوی مقیاس انسان محور در بهبود و تغییر» با هدف درک اهمیت بعد
ناملموس سازمان یعنی بعد انسانی مدیریت ک یفیت جامع و مدیریت تغییر با به کارگیری مدل تعالی  EFQMبه این نتیجه رسید
که توجه به بعد انسانی در  TQMو تغییر سازمانی فرصت های جدیدی را برای بستر سازی جهت نیل به تعالی فراهم می سازد.
پدبنیک و دالینسک ،)2228( 5در پژوهش خود با عنوان «رقابتی بودن و بهبود عملکرد :مدل یکپارچه مدیریتی» ،در یک
شرکت بین المللی در اسلونی و با هدف بهبود رقابت پذیری و توسعه سازمان ،به بیان فایده ترکیب برخی از مدل ها از جمله مدل
1

. Cakir & Ada
. Ercetin
3
. Kurtyka
4
. Dahlgaard
5
. Podobnik & Dolinsek
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 EFQMو کارت امتیازی متوازن پرداختند و مدل جدیدی را برای رقابتی بودن سازمان ارائه دادند .این دو پژوهشگر با ارائه مدلی
تجویزی که ترکیبی از دو مدل  EFQMو  BSCبود ،به بررسی مزایا و معایب هر مدل و فایده ترکیب دو مدل برای رفع معایب
آنها پرداختند.

چهارچوب نظري و مدل تحلیلي پژوهش
اکنون با جمعبندی نظریهها و یافتههای پژوهشهای تجربی اشاره شده میتوان مدل نظری پاژوهش را ارائاه داد .چاارچوب نظاری
تحقیق الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان عوامل و متغیرهای اثرگذار بر موضوع پژوهش که برگرفته از ادبیاات پاژوهش
میباشد؛ عبارتند از :آینده نگری ،تعالی سازمانی و هوش سازمانی به صورت نمودار زیر می باشد.

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
در تحقیق حاضر و با توجه به اهداف پژوهش ،جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ساری است که تعداد کارکنان  292نفر و تعداد  32مدیران دانشجویی ،عمرانی و پژوهشی که هر کدام دو زیر مجموعه را تشکیل
می دهند و ریئس دانشکده که خود زیر مجموعه اش یک معاون و سه مدیر می باشد .در این پژوهش از شیوه نمونه گیری
تصادفی ساده 3استفاده شده است.

. simple Random Sampling
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بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،حجم نمونه آماری  319نفر است .از این رو تعداد 319پرسشنامه بین مدیران و
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع گردید که اطالعات بدست آمده از آنها
توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شده است.
روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد
بوده که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده است .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات از دو روش آماری توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .در آمار توصیفی از شاخص هایی مانند جداول توزیع فراوانی  ،میانگین و واریانس جهت توصیف
داده ها استفاده خواهد شد.
در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف  -اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه متغیرها استفاده گردیده است .کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.

يافته ها
نتایج نشان می دهد از بین  381نفر از پاسخ دهندگان 351 ،نفر ( 81/1درصد) پاسخ گویان مرد و  12نفر( 31/2درصد) پاسخ
گویان زن هستند .بنابراین اکثر پاسخ گویان مورد مطالعه مرد می باشند .همچنین نشان می دهد  21نفر ( 25/3درصد) پاسخ
گویان مجرد و  311نفر( 12/9درصد) پاسخ گویان متاهل هستند .بنابراین در گروه مورد مطالعه ،اکثر پاسخگویان مورد مطالعه
متاهل هستند.
نتایج نشان می دهد 32نفر( 1/1درصد) پاسخ گویان کمتر از  12سال  325 ،نفر ( 19/2درصد) پاسخ گویان در گروه
سنی  13تا  22سال،و  22نفر ( 31/3درصد) در گروه سنی  23تا  52سال قرار دارند .بنابراین در گروه مورد مطالعه ،اکثر
پاسخگویان بین  13تا  22سال سن دارند .همچنین نشان می دهد 2نفر ( 3/3درصد) پاسخ گویان دارای مدرک دیپلم و فوق
دیپلم351 ،نفر ( 81/1درصد) دارای مدرک لیسانس،و 28نفر ( 35/1درصد) دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر می باشند .بنابراین
در گروه مورد مطالعه ،اکثر پاسخ گویان دارای مدرک لیسانس هستند.
نتایج پژوهش نشان می دهد 15نفر ( 39/3درصد) پاسخ گویان کمتر از  5سال 321 ،نفر ( 51/9درصد) بین  1تا 32
سال،و 22نفر ( 21/2درصد) بین  33تا  35سال سابقه دارند .بنابراین در گروه مورد مطالعه ،اکثر پاسخگویان بین  1تا  32سال
سابقه دارند .همچنین ،نشان می دهد از بین  381نفر از پاسخ دهندگان 319 ،نفر ( 92/1درصد) پاسخ گویان بین کارکنان و 32
نفر( 1/1درصد) پاسخ گویان مدیران هستند .بنابراین اکثر پاسخگویان مورد مطالعه کارکنان هستند.
آزمون ( k-sکولموگروف -اسمیرنوف) جهت بررسي نرمال بودن متغیر هاي تحقیق
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توزیع نرمال استH0: .

Sig < 0.05

توزیع نرمال نیستH1: .
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جدول(:)1جدول آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت برسي نرمال بودن متغیرها
آینده

تعالی

هوش

چشم

سرنوشت

تمایل

روحیه

نگری

سازمانی

سازمانی

انداز

مشترک

به تغییر

کارکنان

181

181

181

181

181

181

181

181

پارام

میانگین

22/7755

58/5217

58/5751

15/5577

22/7175

21/1111

12/5581

12/5887

22/5512

تر

انحراف

1/7557

5/2185

5/5151

2/5181

1/1258

1/2877

5/8812

2/1155

1/1282

های

استاندارد

تعداد

اتحاد

بکارگیری

فشار

دانش

عملکرد

181

181
15/8575
2/7115

نرمال
آماره ی آزمون

1/551

2/221

2/257

2/178

1/518

2/577

2/751

2/555

2/211

2/851

سطح معنی داری

7/527

7/227

7/127

7/577

7/117

7/277

7/777

7/217

7/127

7/527

با توجه به جدول ( )3و مقدار بدست آمده برای  -Pمقدار (سطح معنی داری> )2/25در سطح اطمینان  ،%95می بینیم که
مشاهدات قویا فرضیه صفر( )H0را تائید می نمایند ،بنابراین با اطمینان  %95می توان ادعا نمود که متغیرهای تحقیق از توزیع
نرمال پیروی می کنند .بنابراین برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون های پارامتری استفاده می شود.
فرضیه اصلي اول  :میان آينده نگري با تعالي سازماني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري رابطه وجود دارد.
جدول( )2نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش
متغیر
تعالی سازمانی

آینده نگری درجه آزادی سطح معناداری تایید یا رد فرض صفر
7/017

7/777

181

رد

در جدول( )2نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین آینده نگری با تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساری ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده ( )r=2/132می باشد که با
درجه آزادی  383در سطح ( )p < 2/25معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد .یعنی بر اساس روش فوق و در
مورد جامعه مورد بررسی بین آینده نگری با تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری رابطه معناداری وجود دارد.
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فرضیه اصلي دوم  :میان آينده نگري با هوش سازماني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري رابطه وجود دارد.
جدول( )1نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش
متغیر
هوش سازمانی

آینده نگری درجه آزادی سطح معناداری تایید یا رد فرض صفر
7/606

7/777

181

رد

در جدول( ) 1نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین آینده نگری با هوش سازمانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساری ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده ( )r=2/111می باشد که با
درجه آزادی  383در سطح ( ) p < 2/25معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد .یعنی بر اساس روش فوق و در
مورد جامعه مورد بررسی بین آینده نگری با هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیري
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که در مورد جامعه مورد بررسی بین آینده نگری با تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساری رابطه معناداری وجود دارد که با نتایج پژوهش حسن زاده و همکاران ( )3189همخوانی دارد .جعفری و
همکاران ( )3193نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند .در خارج از کشور نیز نتایج پژوهش دالگارد ( )2229با نتایج
پژوهش حاضر همسو می باشد.
 با توجه به اینکه تعالی سازمان مبحث جدیدی است ،هنوز در سازمان های ایرانی توجه مناسبی به آن نشده است ،ایجادشرایطی که کارکنان و مدیران بتوانند از آن طریق با این موضوع آشنا شوند ،الزم به نظر می رسد.
 ایجاد برنامه یا کالس هایی منظم در این راستا و پیگیری رشد افراد از این جهت نیز می تواند مفید باشد. برقراری شرایطی برای تسهیل اجرای برنامه های بهبود و ایجاد تعهد نسبت به برنامه ها :با توجه به اهمیتی که تعهد برایانجام کارها دارد ،ایجاد شرایطی برای جلب اعتماد افراد در مسیر تعالی نقش به سزایی در انجام درست برنامه های بهبود
توسط آن ها دارد .می تواند نقش مهمی را در مسیر تعالی ایفا نماید.
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که در مورد جامعه مورد بررسی بین آینده نگری با هوش سازمانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساری رابطه معناداری وجود دارد که با نتایج پژوهش طبرسا و همکاران ( )3193همخوانی دارد .میرسپاسی و افقهی
نیز در پژوهش خود به نتایج مشاب هی دست یافتند .نتایج پژوهش فالح و شمس نیز تا حدودی با نتایج پژوهش حاضر همسو است.
با نتایج پژوهش بیک زاد و همکاران ( ) 3189نیز همخوانی دارد .در خارج از کشور نیز با نتایج پژوهش لفتر و همکاران ()2233
همخوانی دارد .چیکر و آدا ( )2232نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند.
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مبتنی بر یافته فرضیه فوق و به استناد نتایج پژوهش های پیشین پیشنهاد می شود:
-

یک هدف مشترک برای سازمان تبیین کنند ،از طریق ترویج بحث و گفتگوی گسترده در میان همه ذینفعان داخلی و
خارجی ،آن را به اشتراک بگذارند و تعهد همه ذینفعان برای تحقق آن را کسب کنند.
میل به تغییر در اعضای سازمان را تقویت کنند.
حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از همه کارکنان و تسخیر قلوب آن ها.
بکارگیری دانش از طریق پرورش ،و ترویج یک فرهنگ مدیریت دانش و یادگیری.
تعریف و تبیین استانداردهای عملکرد سازمان و ترویج و انتقال آن به همه کارکنان سازمان با تاکید بر مدیریت مبتنی بر
هدف.

پیشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش
.3
.2
.1
.2

.5
.1
.1
.8
.9

.32
.33
.32
.31

طراحی و اجرای سیستم های مناسب برای اندازه گیری میزان خشنودی کارکنان از عملکرد سازمان.
تمرکز بر روی مهارت ها ،توانایی ها ،طرز تلقی ها و تفکرات ،ارزش ها ،نیازها و خواسته های نیروی انسانی.
نگهداری نیروی انسانی و ایجاد رضایت در آن ها.
توجه به عواملی مثل انگیزه ،حضور کارکنان در سازمان ،امکانات رفاهی سازمان برای کارکنان ،عملکرد کارکنان ،امنیت
شغلی ،مسئولیت های محوله به کارکنان ،سیستم حقوق و دستمزد ،شرایط خالقیت کارکنان ،اطالع رسانی ،روابط بین
همکاران ،شرایط فیزیکی کار و تفکیک آن ها به عوامل نگهدارنده و انگیزاننده.
شناسایی و تعیین عوامل نارضایتی کارکنان.
تشکیالت و سازماندهی دانشگاه بر اساس مدل تعالی سازمان صورت پذیرد.
در زمینه تعالی دانشگاه و انطباق آن با وضعیت موجود آموزش تکمیلی ارائه گردد.
بررسی هایی به منظور تعیین میزان موفقیت دانشگاه در آینده نگری اش در زمینه معیارهای مرتبط با تعالی سازمانی
صورت پذیرد.
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد ،به دیگر پژوهشگران پیشنهاد می
گردد در باب گردآوری داده ها و ابزار پژوهش عالوه بر پرسشنامه از مصاحبه و سایر تکنیک های گردآوری داده ها
استفاده نمایند.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسی رابطه آینده نگری با رضایت شغلی و بهره وری کارکنان پرداخته شود.
می توان این تحقیق را در جوامع آماری دیگری نیز انجام داد و با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی ،اجتماعی،
فرهنگ و خواسته های افراد آن بخش از جامعه آماری به عوامل موثر دست یافت.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسی رابطه آینده نگری با هوش معنوی در سازمان پرداخته شود.
بررسی موضوع مورد مطالعه این پژوهش در سطح ملی با هدف تحلیل های مقایسه ای بین سازمان های مختلف.
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