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 مقدمه .1

 تغییرات. است شده تبدیل مبهم و سریع راتیتغی با جریانی به اکنون انسان، ثبات با تقریباً گذشتۀ
 نیاز پاسخگوی سنتی مدیریت که است شده موجب فناوری و علوم حوزۀ در روزافزون و سریع

 وجود به مشخصی نسبتاً های هدف به رسیدن برای ها سازمان. نباشد امروزی پیچیده یها سازمان

 در که گونه همان. ]1[ دهند می انجام ها هدف آن به رسیدن برای را مستمری های فعالیت و آیند می
 هوشی دارای که بود خواهند کارا و موفق هایی انسان بشری تالطم پر حیات در و انسانی دنیای
 خواهد گونه همین به وضع نیز سازمانی دنیای در قطعاً باشند، باال هوشی درجۀ از مند بهره و سرشار

 فنون و علوم پیشرفت به توجه با رود می جلوتر به زمان چه هر حاضر عصر در اینکه خصوص به بود؛
 معنا این. ودش می تر مشکل نیز ها آن ادارۀ و تر پیچیده نیز سازمان جدید، های چالش و نیازها پیدایش و

 انسان خالق و عظیم منبع بر عالوه امروزی، سازمان در بپذیریم، که شد خواهد پراهمیت زمانی
 هوش بنابراین. کنند می دایفا موثری نقش سازمان فرایندهای در نیز هوشمند التآ ماشین هوشمند،
 مصنوعی هوش و انسانی فعال هوش دو از ترکیبی و برآیند امروزی پیچیدۀ یها سازمان در سازمانی
 گیری بهره جز راهی خود سازمان کارایی افزایش و پویایی برای مدیران تردید بی که باشد می ماشینی

 در سازمان کارآمدی برای کمی معیار سازمانی هوش .]9[ داشت نخواهند هوشمند جریان دو این از
 افراد هوشی  بهرۀ همانند نیز ها سازمان هوشی بهرۀ. دباش می اجرا و گیری تصمیم اطالعات، انتشار
 افزایش خود فیزیکی توان همانند  نیز را خود ذهنی توان باهوش، یها سازمان. است گیری اندازه قابل

 .]5[ دهند می

 نشده بینی پیش های موقعیت و ناخواسته مسائل سلسله یک با ها سازمان پویا، های محیط در
 با تواند می سازمان یک اما ،است دشوار بسیار فرد یک توسط ها آن کنترل که هستند رو روبه

 رو روبه خوبی به دشوار شرایط با فرایندها، و فرهنگ ها، فناوری اعضا، بین تعاملی الگوهای کارگیریب

 بدین. ]69[ اند نامیده سازمان های عقل ی مجموعه را تعاملی الگوهای این 1روبرتس و ویک. شود
 و فنون ها، فناوری بین تعامل بلکه ،دهد مین انجام فرد یک را سازمان یک در پیچیده کارهای که معنا

 .]19[کند  می یاری خود خطیر وظایف انجام در را سازمان که است افراد
 پیدا گسترش زیادی بسیار سرعت با خدمات بخش تا شده باعث جدید تحوالت حاضر، قرن در

 خدمات بخش در کار نیروی حجم از درصد 79 به قریب موجود، آمارهای اساس بر که طوری به کند؛

                                                           
1. Wick and Roberts 
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 نشان را توسعه در نآ مهم نقش و خدمات بخش باالی اهمیت آمار این. هستند کار به مشغول

 .]15[ دهد می
 نحوی  به د،کن می پیدا ای ویژه اهمیت نیز خدمات کیفیت تعالی خدمات، بخش اهمیت به توجه با

. رود می شمار به خدماتی یها سازمان در حاضر قرن مهم های چالش از کیفیت با خدمات ارائه که
 توسعه خود یها سازمان در را محوری مشتری فرهنگ و اندیشه تا کوشند می ها سازمان این مدیران

 ایجاد ضمن آنان، های خواسته به صحیح پاسخگویی و مشتریان نیازهای بر تمرکز طریق از و داده

 .]12[ سازند فراهم را خود سازمان عملکرد تعالی به دستیابی های زمینه رقابتی، مزیت

و  ضعف نقاط ،ها سازمان هوشمندی وضعیت سنجش با که در صدد است سازمانی هوش نظریۀ
 هوش بهبود برای را الزم کارهای راه آمده، دست به نتایج براساس و شناسایی کرده را ها آن قوت

 پژوهش شده، یاد موضوع اهمیت دلیل به نماید. ارائه سازمان عملکرد بهبود نهایت در و سازمانی
 .دهد قرار بررسی مورد را خدمات کیفیتو  سازمانی هوشرابطه  که است آن بر حاضر

 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

 ودش می تفکیک نوع دوازده به زیر ویژگی چهار با هوش. هوش

 انسان؛ استعدادهای جلوه انسان؛ تحلیل و فهم عقل، زیرکی، میزان سنجش قابلیت: ها ویژگی
 یا موضوع به نسبت نظر دقت با همراه حساسیت سطح دادن نشان و عقل؛ میزان دهنده نمایش
 .خاص ای مسئله

 را صنایع و حرف صاحب هوش. است گیری انداره قابل متنوع کیفیت و کمیت داشتن با هوش
 اساسی همین بر حال. باشند نوآور و خالق مولد، شخصی توانند می افراد تمامی لذا. گیرد می دربر نیز

 بابت، این از. آورد می ارمغان به خود برای را گرایی آینده که کند می پیدا انضباطی نیز اشخاص ذهن
 خاص های اندیشیدن ویژه به و اندیشیدن های شیوه به توانند می که یابد می تعلق کسانی به زمان
 و بوده روبرو تاریک ای آینده با خود، شناختی های توانایی پرورش در ناتوان افراد. یابند دست
 نیروهای دست در سرنوشتشان تا شوند متصور روشنایی خود حرکتی مسیرهای برای توانند نمی

 برای ناپذییر  اجتناب ضرورتی شناختی مسایل درک حال هر به گیرد؛ قرار گرا تاریک نه نورمحور
 محیط در توانند مین و وندش می فرسوده ،اطالعات بار زیر افراد اینصورت، غیر در است، آینده راهبری

 .7 کنند اتخاذ خود ای حرفه و شخصی امور در ای عاقالنه های تصمیم و دهش موفق کار
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 های مروبوط به هر کدام و قابلیت و استعداد گانه دوازده های هوش. 1جدول 

 قابلیت و استعداد هوش

 توانایی شناخت رموز کار مورد عالقه و جدیت در تحقق اهداف کار مذکور؛ ای حرفه
 فضایی و ای فاصله

 جسمانی( و بصری)
 تکیه بر حس بینایی و توانایی دیدن و اهمیت دادن به جلوه پدیده ها و اشیاء؛

 قابلیت عملیاتی کردن حرکات فیزیکی و مسایل معقول بدن، باال بودن توانایی تقلید کردن؛ فیزیکی و جسمانی

 شهودی و ادراکی

 روانی( درون)

یع و درک احساسات خود نسبت توانمندی هوشیار بودن و شناخت روابط درونی پدیده ها و وقا
 به نوع ارتباط با دیگران؛

 اجتماعی های مهارت

 فردی بین و
 ؛)رفتار( افرادمند بودن به فهم  ن فردی و مناسبات اجتماعی، عالقهتوانایی برقراری ارتباط بی

 قوه تشخیص دهنده الگوی آهنگ ها، صداها، ضربه ها و ریتم ها؛ موسیقی

 زبانشناختی و کالمی
توانایی سروکار داشتن با لغات و زبان نوشتاری و گفتاری، توانمندی مطرح کردن دالیل و 

 اثبات نظرات و تحلیل های خود؛

 ریاضی و عقالنی
مند بودن به ارزیابی مراحل زندگانی خود و  اط و اخذ نتیجه از وقایع و عالقهتوانایی استنب

 دیگران در گذشته، حال و آینده؛

 موفقیت
دهی و انتخاب محیط مورد نظر و رغبت نشان دادن و اتمام  توانایی همزیستی با محیط، شکل

 مطلوب و رضایت بخش کارها؛
 ها؛ قوه تشخیص دهنده پیام های برخاسته از احساسات و هیجان هیجانی
 ن اساس؛توانایی هوشیار بودن براساس پیام ها و الهامات درونی و قدرت شناخت پیداکردن بر آ عاطفی

 نیل به دیدن وقایع بر پایه سطح اعتقادات و تصویرپردازی واقعیات بر آن اساس. اعتقادی و ایمانی   

 است حافظه توانمندی و صبر آستانه دقت، سطح هوش، نوع براساس ذهن کار و ساز دستاورد .تفکر
 و نوع انتظارات، ماهیت و چارچوب ها، مهارت سطح ها، خواسته نوع ها، دانستنی میزان آن در که

 هنر ،تفکر لذا. کند می نقش ایفای نتیجه اخذ و توصیف تحلیل، و تجزیه قدرت باورها، میزان

 ریزی برنامه مانند هم تفکر .است تفکر معماری مبنای بر راهبردی هر شروع است اندیشیدن
 های محیط روزافزون تغییرات است؛ سویه چند فکری زاویه و صحیح های داده نیازمند راهبردی
 محیط به ها نگرش و رویکردها تغییر و بازار، ساختار فناوری، اجتماعی، -فرهنگی اقتصادی، سیاسی،

 تغییرات این هدایت لذا. سازد می ضروری را تفکرساز بنیادی های نگرش از استفاده ،ها سازمان درونی
 راهبردی تفکر. باشند نیز تغییرات این بانی توانند می راهبردها حتی و ودش می هموار راهبردها تدوین با
 بر گذاری سیاست و نگاری آینده دوراندیشی، انطباق، قابلیت از سطوحی نیازمند امروز پرشتاب دنیای در
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 های مهارت باید ها برنامه شدن واقع موثر و عملکرد بهبود برای. است الهی قوانین بیشتر شناخت پایه
( ها)ایده تولید قضاوت، جای به مغز فعالیت نهایی نتایج. است مغز تفکر آشیانه. بخشید ارتقا را تفکر
 کند سیر مجهوالت سوی به تواند می تصور اما ،است موجود حقایق به محدود قضاوت چند هر. است

 در آن ایجاد جدید، های ایده خلق الزمه. بسازد چهار از بیش چیزی دو عالوه به دو از که آنجا تا
 اشکال. یابد می ارتقا عملکرد تصورات، و ها رویا کردن عملیاتی با است تفکر های خانه تصور و تخیل

 است نوع دو انسان در محور تصور تفکر

 قدرت که بصری تصورات نظیر. است بخش لذت غالبا و کنترل قابل کامالً که تصورخالق .1
 تصورات زننده، حدس تصورات توانمندی و کند می تقویت را مغز چشم در ءاشیا دیدن

 ؛دهد می شکل را ها این مانند و ساختاری تصورات بازسازنده،

 و افسردگی نگرانی، خواب، واهی، خیاالت مانند است کنترل قابل کمتر که خالق غیر تصور .6
 .ها این نظیر

 گر هدایت های ایده و مفهومی، های مدل ذهنی، های چوبرچا ارائه به منجر راهبردی تفکر
 جدید های واقعیت ها، فرصت. است مدت بلند یا روزمره مسائل به واکنش از فراتر تفکر این. ودش می

 که است ینتایج از کاربردی رویاهای توسعه جهت در نگری آینده تفکر. است راهبردها خلق برای
 که است چیزی آن تجسم کاربردی رویابینی. داد انجام جامعه و سازمان ،خود آینده برای است الزم
 دست به نتایجی به دستیابی و توصیف، شرح با مطلوب آینده خلق یافت، دست آن به آینده در باید

 .9 دارند افزوده ارزش که آید می
 فرایند .است گرا تحلیل که کند می اشاره مختلف و خالق تفکر فرایند به تفکر این .استراتژیک تفکر
 های دیدگاه از فکر عرصه در فکر تنوع زیرا است؛ واگرا و داشته کیبیتر جنبه استراتژیک، تفکر

 تفکر این هرحال به. برد می باال را فکری بصیرت و وسعت واگرایی، که نتیجتاً ودش می مطرح مختلف

 تفکر ست.ا نوآورانه و ادراکی بودن، خالق بودن، واگرا تحلیلگرایی، ترکیبی، های خصیصه دارای
. یابد می شکل استراتژیک ریزی برنامه با اما است، استراتژیک ریزی برنامه هدایت بر مقدم استراژیک

 تصاویر و نوآوری یافتن دنبال به و بینند نمی دیگران که است چیزهایی دیدن مهم درواقع تفکر این
 براساس را آن با مرتبط صنعت حتی و سازمان تا است متفاوت بسیار ای آینده و جدید ذهنی

کند تعریف دوباره اش اصلی های استراتژی

 دارد زیر شرح به هایی ویژگی استراتژیک تفکر

 کند؛ می نگرانه جامع را دید وسعت دیدگاه این. تمیسیس دیدگاه .1
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 چیزهاست، دیدن دوربرد میزان ی کننده تعیین افق این. دارد باالیی فکری ارتقای و افق .6

 دهد می نشان را تفکر ظرفیت و فکر سطح فکری، ارتفاع که درحالی

 ود؟ش می یافت چیزهایی چه و دارد وجود چیزهایی چه است، هوشمندانه گرایی فرصت دارای .9

 ؛دهد می قرار نظر مد را ها توانمندی و انداز چشم قصد، و نیت بر تاکید با .9

 ؛دهد می قرار توجه مورد آینده و حال گذشته، زمان در را تفکر سیر .5

 که بپردازد مطالب این هدایت به تواند می زیرا دارد، را مختلف های فرضیه راهبری توانایی .2

 آورد می بار به پیامدی چه و ودش می تغییری چه دچارآنگاه دهد، رخاگر

 استراتژیک تفکر به دستیابی اصول از باید زیر مفروضات اساس بر تفکر نوع این به دستیابی برای

 کرد استفاده

کار؛ و کسب در نوآوری براساس نهفته نیاز کشف 

بازخورد؛ از یادگیری و بازخورد 

انداز؛ چشم خلق 

عمل؛ در پیادهسازی 

استراتژیک تفکر الگوهای شناخت. 
 به را آن به پاسخگویی نحوه و محیط نیازهای بهتر شناخت استراتژیک، تفکر به دستیابی اصول

 .2 کند هدایت را رفتارها بتواند تا آورد می وجود
 به بخشیدن حرکت در سازمان یک ظرفیت و استعداد از، است عبارت سازمانی هوش. هوش سازمانی

انداز مدیریت و  چشم رسالت به رسیدن جهت در توانایی این تمرکز و سازمان ذهنی توانایی

 با ها آن از که است انسانی و فنی های توانایی از تلفیقی ظرفیت این .9سازمانیهای  استراتراژی
 دانش پردازش برای را سازمانی توانایی فنی هوش. کنند می یاد ماشینی هوش و انسانی هوش عناوین

، دارد امروزی یها سازمان تبادالت در العاده فوق تأثیری امر این. دهد می نشان ای رایانه اطالعات و
 فناوری از موفق گیری بهره زیرا ؛شود می گرفته نظر در فنی هوش از تر مهم بسیار انسانی هوش اما

 .19دارد فکری های مهارت یعنی انسانی هوش به بستگی اطالعات
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 را سازمانی هوش وی است، سازمانی هوش نظریه پدیدآورندگان از یکی( 1996) 1ماتسودا
 معرفی ماتسودا که سازمانی هوش مدل. داند می ماشینی هوش و انسانی هوش عامل دو از ترکیبی

. دشو می مسئله حل توانایی در ماشین پایه بر دانش و انسان دانش پردازش یکپارچگی باعث کند می
 هوش از یکپارچه بخش یک ماشینی هوش کند می تاکید ماتسودا بسیاری از اندیشمندان خالف بر

 عامل شامل، است تعاونی و گروهی کار یک واقع در که ،سازمانی کار وی نظر از. است سازمان یک

 پیچیده، های مجموعه سازمانی هوش ماتسودا، نظر از .9دباش می ماشینیو  انسانی مسئله حل
 همچنین. دباش می کل عنوان به سازمان ماشینی و انسانی هوش از کننده هماهنگ و انباشته تعاملی،

 یک منزلۀ به. 6 فرآیند یک منزلۀ به. 1: است مفهوم دو شامل سازمانی هوش که دارد می اظهار
 مؤثر عملکرد و طراحی تحلیل، و تجزیه ایمعن به فرآیند، یک منزلۀ به سازمانی هوش. محصول

 یک منزلۀ به سازمانی هوشاست و  سازمانی مشکالت حل و اطالعاتی فرآیندهای و سازمانی دانش
 نظر در سازمانی هوش نیازهای به توجه با را اطالعات های سیستم طراحی چگونگی محصول،

  .گیرد می
 مشترک، دیدگاه ایجاد منظور به که هایی هوشمندی تمام مجموع را سازمانی هوش 6لیبویتس

 است معتقد 9گلین .، می داندگیرد می قرار استفاده مورد سیستم کل هدایت و بازبینی و بازنگری فرایند
 فرایندی سازمانی هوش. است سازمان اعضای تک تک هوش تعامل و اجتماع حاصل سازمانی هوش

 های سرمایه. است شده ریزی طرح انسانی هوش های تئوری اساس بر آن تئوری که است اجتماعی
 و سازمانی مختلف سطوح در کارکنان و مدیران های تجربه و ها مهارت استعدادها، سازمانی هوش

 69است مشاوران و کارشناسان تخصصی نظرهای اظهار
 هوش) کار در اذهان قدرت کتاب در 6999 سال در را مفهوم این 9آلبرختکارل  .مدل آلبرخت

 مسائل عرصۀ در آلبرخت قانون عنوان تحت را قانونی وی. است نموده بیان( عمل در سازمانی
 یک در هوش با افراد وقتی: گوید می قانوناین  .کند می مطرح کتاب این در مدیریت و سازمان
 عموماً. ندکن می پیدا گروهی حماقت یا جمعی دسته عالقگی بی به تمایل ند،شو می استخدام سازمان
 اجرا، در مهارتی کم. زنند می آسیب خود به خودشان بینند،ب آسیب رقبایشان از آنکه از بیش ها سازمان

 ،...و معنا بی های رویه و قوانین سازماندهی، اختالل سطوح، همه در سیاسی مبارزات اداری، های جنگ

                                                           
1. Matsuda 

2. Liebowitz 

3 . Glynn 

4. karl Albrecht 
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 سازمان که است ذهنی قوای همه کارگیری به و موفق کار و کسب یک از جلوگیری برای موانعی

 ها انسان است ممکن .19 بگوییم گروهی حماقت آن به توانیم می ما که پردازد، می هزینه آن برای
 باعث که ستا ها آن ذهن جمعی نیروی این اما باشند، توانا و باهوش بسیار بزرگ کارهای انجام برای
 داشتن بهمشروط را ( سازمان) کار و کسب یک در موفقیت آلبرخت .دشو می بزرگ های فعالیت انجام
 و پاسخگویی برای وی .داند می 9هوشمند یها سازمان و 6هوشمند های تیم ،1هوشمند انسانی عامل

 سازمانی هوش مسئله در کرده و استفاده سازمانی هوش عنوان از گروهی، کُندذهنی از جلوگیری
 :است شرح این به هفتگانه ابعاد دارای که کند  می ارائه را مدلی

 است. سازمان یک هدف بیان و استنتاج خلق، قابلیت اختصار، به : 9استراتژیک انداز چشم .1
 تالش و عمل برای سازمان افراد تمام بین مشترک هدف داشتن احساس : 5مشترک سرنوشت .6

 . افزار هم شکل به
 . استراتژیک انداز چشم تحقق جهت تغییر، برای تمایل و سازگاری : 2تغییر به میل .9
 .ها گروه و افراد برای اجرا جهت مشخص قوانین سلسله و ها نظام وجود:  7توافق و اتحاد .9
 سطح در سازمان اعضای انرژی عنوان به دلخواه تالش را آن سازمانی روانشناسان:  9روحیه .5

 .17دانند می شود انجام است قرار که آنچه از باالتر
 سازمان یک در شکست یا پیروزی به که هایی اقدام پیش، از بیش روزها این: 9دانش کاربرد .2
 به سازمان هر فعالیت. است بوده ها داده و اطالعات دانش، از مؤثر استفادۀ پایۀ بر اساساً اند، شده منجر
 .است وابسته آنی، درست های تصمیم و شده کسب دانش به شدت

 هر هوشمند، سازمان یک در. باشند( اجرا) عملکرد درگیر صرفاً نباید مدیران :19عملکرد فشار .7
 دهند ترویج را اجرایی اهرم مفهوم توانند می رهبران. دنباش خود اجرایی موضع در باید مجریان از یک

 یک عنوان تحت که زمانی از بیشترین کارایی برخوردار خواهد شد امر این اما، کنند پشتیبانی آن از و
 باشد. مشترک موفقیت برای عملیاتی الزام و متقابل انتظارهای از مؤثر مجموعه

                                                           
1 . Smart people 

2 . Smart teams 

3 . Smart organization 

4. Strategic Vision 
5 . Shared Fate 

6 . Appetite for Change 

7 . Alignment and Congruence 
8 . Heart 

9 . Knowledge Deployment 

10 . Performance Pressure 
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 مجموع بنابراین ،ودش می استفاده آلبرخت مدل از سازمانی هوش سنجش برای پژوهش، این در
 شود، می کسب آلبرخت کارل سازمانی هوش ی پرسشنامه های سؤال به پاسخگویی از که ای نمره

 .است سازمانی هوش میزان نمایانگر
دو جنبه تولید مداری و خدمت مداری مورد توجه است، از این جهت مفهوم کیفیت در  .کیفیت خدمات

ود. بدین سبب ش میگرفته  کیفیت مطلوب هدفی است که برای تولید یا ارائه خدمت در نظر
مکن توان گفت که کیفیت باالترین حد م کنند. بنابراین نمی ی میکنندگان نتیجه کار را ارزیاب استفاده
ن نیاز بلکه کیفیت بیشتر در مقایسه با حد مطلوب تامی ،رد برای تولید یا ارائه خدمت استاستاندا

   گردد. مشتریان تعریف و تبیین می

 به و رود می شمار به کتابخانه خدمات کیفیت سنجش جهت استاندارد یک کوال لیب .کوال لیب
. بپردازند سازمانی فرهنگ تغییر و خود خدمات بهبودو  ارزیابی به تا کند می کمک ها کتابخانه

 9این استاندارد شامل  برد می کار به کاربران ادراک بیان برای را شکاف سنجش پروتکل کوال، لیب

 .]15[ استت سنجش کیفیت خدمات ماده جه
 از ای نمرهحد کفایت  .شود می محاسبه «کفایت حد»نمره  خدمات، کیفیت سنجش برای

 فعلی سطح میانگین و قبول مورد خدمات سطح حداقل میانگین بین تفاوت از که را گویند کوآل لیب
 .آید می دست به خدمات

در رابطه با هوش سازمانی و عملکرد و جوانب آن تحقیقاتی در داخل و خارج کشور انجام گرفته 
 گردد: اشاره می ها از آن به چند مورد در زیر است که

 سنجش - استرالیا مدیران سازمانی هوش بررسی»  عنوان با پژوهشی( 6999) آلبرخت
 استرالیایی عامالن مدیر و مدیران از نفری 699 نمونه یک نظرات گزارش این. داد انجام« مقدماتی

 در مدیران این. است کرده خالصهرا  ها آن تشکیالت و سازمان به مربوط «سازمانی هوش» دربارۀ
 است، کرده ارائه کار در ذهن قدرت کتاب در که ،راآلبرخت  سازمانی هوش مدل یکروزه، سمینار یک

 خود سازمان آلبرخت سازمانی هوش پرسشنامۀ از استفاده با مدیران از یک هر سپس. اند دیده آموزش
 شده محاسبه جداگانه مؤلفه هر نهایت در و سؤال هر میانگین ها، پاسخ تحلیل برای. کردند ارزیابی را

 از نیمی از کمتر یعنی است بوده پایین آمده دست به امتیازات ،مجموع در آلبرخت نظر به. است
  (.است بوده میانگین از کمتر سؤال 62) اند کرده کسب نمره پنج از را باالتر یا سه تیازام سؤاالت
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 برای مدیران راهنمای: سازمان هوشی ضریب "عنوان با را تحقیقی( 6997) 1زیگلر و مندلسون
 تأثیر سازمانی هوش که دادند نشان خود درتحقیق ها آن. دادند انجام "61 قرن در هوشمندی بقای
 و پیشرفت دارند، باالیی سازمانی هوش که ییها سازمان. دارد ها سازمان مالی عملکرد بر قوی

 که دارند اطمینان و کنند می تسخیر را بیرونی اطالعات همچنین. اند داشته بیشتری سوددهی
 .است شده اتخاذ سازمان در درستی تصمیمات

 بدنی تربیت ادارات در سازمانی فرهنگ و سازمانی هوش بین رابطه بررسی به (1997) خدادادی
 به میل مشترک، سرنوشت مولفه پنج بین که رسید نتیجه این به و است پرداخته شرقی آذربایجان

 .دارد وجود معناداری و مثبت ی رابطه سازمانی فرهنگ با دانش کاربرد و توافق و اتحاد روحیه، تغییر،
 های شرکت در سازمانی هوش ابعاد» عنوان با پژوهشی( 6999) 6واسیالخه و پرمرین لفتر،
 از کلی نمایی هارائ شده یاد پژوهش اصلی هدف. دادند انجام «انسانی ی سرمایه دورنمای رومانیایی،

. است بوده آلبرخت سازمانی هوش بعد هفت به توجه با رومانیایی یها شرکت کارکنان موقعیت
 159 از بیش با بزرگ یها سازمان بین موجود های تفاوت بررسی درصدد پژوهش این همچنین

 فرهنگ موجود های تفاوت و انسانی نیروی که فرض این با. است بوده کوچک یها سازمان و کارمند
 و سازمانی هوش ابعاد درک نحوۀ بر ای مالحظه قابل تأثیر تواند می طبقه دو بین رهبری و سازمانی
 یها شرکت کارکنان درصد 19 فقط که است داده نشان تحقیق نتایج. باشد داشته ها آن عملکرد

 مفهوم این اصالً کوچک یها شرکت کارکنان و اند بوده آشنا سازمانی هوش مفهوم با متوسط و بزرگ
 حد در سازمانی هوش که داده نشان آمده دست به های داده تحلیل حال این با. اند شناخته نمی را

 .است بوده باالتر و متوسط
 آموزش طریق از را مدرسه سازمانی هوش توان می آیا»عنوان با پژوهشی( 6999) 9آدا و چکیر

 راهبردی تحلیل تأثیر تعیین پژوهش هدف. اند داده انجام ترکیه کشور در را «داد توسعه خدمت ضمن
 با تجربی نوع از تحقیق روش. است سازمانی هوش در (تهدیدها و ها فرصت ها، ضعف ها، توانایی)

 نفر 99 شامل نمونه با ابتدایی ی مدرسه یک آماری، ی جامعه و بود آزمون پس و آزمون پیش از استفاده
 بعد و قبل سازمانی، هوش در را ای مالحظه قابل تفاوت تحقیق نتایج. است بوده مدیر دو و معلمان از
 .است نشده مشاهده توجهی قابل تفاوت همکاران با موثر ارتباط مورد در فقط. دهد می نشان کارگاه از

                                                           
1 . Mendelson & Ziegler 

2 . Lefter , Prejmerean & Vasilach 

3 . Cakir & Ada 
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 و سازمانی هوش رابطه بررسی " عنوان با را پژوهشی( 1999) سیف و غالمی زاده، جمال
 الگو ارائه و اسالمی آزاد دانشگاه یک منطقه علمی هیات اعضای و کارکنان بین در سازمانی یادگیری

 اعضای برای و نفر 152 کارکنان برای نمونه حجم. دادند انجام "سازمانی یادگیری ارتقای جهت
 داد نشان نتایج. شد انتخاب نسبتی ای طبقه گیری نمونه روش به و گردید برآورد نفر 129 علمی هیات

 کاربرد اتحاد، روحیه، تغییر، به میل مشترک، سرنوشت استراتژیک، انداز چشم) سازمانی هوش ابعاد که
. دارند معناداری و مثبت رابطه سازمانی یادگیری با ها آزمودنی گروه دو هر در( عملکرد فشار و دانش

 از بیشتری درصد گروه دو هر در ترتیب به روحیه و تغییر به میل مشترک، سرنوشت متغیرهای
 . اند کرده تبیین را سازمانی یادگیری متغیر واریانس

 سیستم خرده و سازمانی هوش یها مولفه بین رابطه تحقیقی در( 1999) همکاران و کاشف
. کردند بررسی غربی و شرقی آذربایجان بدنی تربیت ادارت دررا  یادگیرنده سازمان در دانش مدیریت

 دباش می شرقی و غربی آذربایجان بدنی تربیت ادارات کارکنان و مدیران تمامی شامل آماری ی جامعه
 هوش بین که دهد می نشان نآ نتایج. دباش می جامعه این از نفر 176 شامل آماری ی نمونه حجم و

 و مثبت رابطه یادگیرنده سازمان در دانش مدیریت سیستم خرده با آن یها مولفه تمامی و سازمانی
 و دانش کاربرد مشترک، سرنوشت سازمانی، هوش یها مولفه بین از همچنین. دارد وجود معناداری

 .هستند یادگیرنده سازمان در دانش مدیریت سیستم هخرد معنادار بینی پیش به قادر توافق و اتحاد
 رفتارهای و سازمانی هوش بین ی رابطه بررسی به تحقیقی در( 1999) دیگران و سالسل

. است همبستگی نوع از تحقیق این. اند پرداخته اسپادان گستران احیا شرکت در سازمانی شهروندی
 676 تعداد این از(. نفر 999) است اسپادان گستران احیا شرکت کارکنان تمامی شامل آماری ی جامعه

 دهد می نشان حاصل نتایج. اند شده انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه از استفاده با نمونه عنوان به نفر
 بین از. دارد وجود معناداری ی رابطه شهروندی رفتارهای با( کلی طور به) سازمانی هوش بین که

 سازمانی شهروندی رفتارهای با روحیه و مشترک سرنوشت یها مولفه سازمانی، هوش یها مولفه
 معنادار و منفی رابطه سازمانی شهروندی رفتارهای با یریتغ به میل ی مولفه و معنادار و مثبت رابطه
 ی رابطه نیز استراتژیک انداز چشم و توافق اتحاد عملکرد، فشار دانش، کاربرد یها مولفه. دادند نشان

 .ندادند نشان معنادار
 در را مدیران وری بهره و سازمانی هوش بین رابطه تحقیقی در( 1999) دیگران و خدادادی

 مدیران تمامی شامل آماری ی جامعه .اند کرده بررسی شرقی آذربایجان استان بدنی تربیت ادارات
 نتایج. دباش می جامعه این از نفر 99 آماری نمونه حجم و  شرقی آذربایجان استان بدنی تربیت ادارات
 وری بهره و کل سازمانی هوش و سازمانی هوش یها مولفه تمامی بین که دهد می نشان تحقیق



 1991بهار  – 9شماره  –مطالعات مدیریت راهبردی                                                             22

 
 

 کاربرد و روحیه تغییر، به میل سازمانی، هوش یها مولفه بین از و دارد وجود معناداری و مثبت رابطه
.هستند وری بهره معنادار بینی پیش به به قادر دانش،

 تحقیق وش شناسیر. 3

 یک ها حیث نحوه گردآوری داده از و کاربردیآن یک تحقیق  هدف حیث حاضر از پژوهش
 .دباش می همبستگی نوع از توصیفی تحقیق

است. در این شکل  1هوش سازمانی و کیفیت خدمات به شرح شکل مدل مفهومی  .مدل مفهومی
 هوش سازمانی متغیر مستقل و کیفیت خدمات متغیر وابسته است: 

 . رابطه راهبردهای هفتگانه مدل هوش سازمانی آلبرخت با کیفیت خدمات1شکل

 

 :به شرح زیر تنظیم شده است یکبر پایه شکل  تحقیقفرضیات 

  .دارد وجودمعناداری  رابطه خدمات کیفیت و سازمانی هوش بین .اصلی فرضیه

 دارد. وجود رابطه معناداری خدمات کیفیت با «استراتژیک انداز چشم» : بین1فرعی  فرضیه

 دارد. وجود رابطه معناداری خدمات کیفیت با «مشترک سرنوشت» بین: 6فرعی  فرضیه

 دارد. وجودرابطه معناداری  خدمات کیفیت با «تغییر به میل» : بین9فرعی  فرضیه
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 دارد. وجود رابطه معناداری خدمات کیفیت با «توافق و اتحاد» : بین9فرعی  فرضیه

 .دارد وجود رابطه معناداری خدمات کیفیت با «روحیه» : بین5فرعی  فرضیه

 دارد. وجود رابطه معناداری خدمات کیفیت با «دانش کاربرد» : بین2فرعی  فرضیه

 دارد. وجود عناداریرابطه م خدمات کیفیت با «عملکرد فشار»بین :7فرعی  فرضیه

 پرسشنامه دو شامل در این پژوهش هاابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده .ها داده گردآوری ابزار
 .دباش می

 آلبرخت توسط که است آلبرخت مدل سازمانی هوش استاندارد ی پرسشنامه اول، ی پرسشنامه
 پرسشنامه این طراحی در. دباش می( سؤال) گویه 99 و مؤلفه هفت شامل و است گردیده تهیه( 6999)
، اندازچشممؤلفه مربوط به هفت  تا یکسئواالت  است. گردیده استفاده لیکرت ای گزینه پنج طیف از

 69 تا 66میل به تغییر، مؤلفه مربوط به  61 تا 15سرنوشت مشترک، مؤلفه مربوط به  19 تا هشت
کاربرد مؤلفه مربوط به  96 تا 92اتحاد و توافق، مؤلفه مربوط به  95 تا 69روحیه، مؤلفه مربوط به 

با  سازمانی هوش پرسشنامه روایی ند.باش میفشار عملکرد مؤلفه مربوط به  99 تا 99سواالت  دانش و
 آلفای ضریب روش از مذکور پرسشنامه پایایی سنجش برای و استفاده از روایی صوری تأیید گردید

گردید که  اجرا آزمون پیش پرسشنامه 19 شامل اولیه نمونه یک منظور بدین شد. استفاده کرونباخ
 .آمد دست به/. 96 عدد کرونباخ آلفای ضریب

 کیفیت ی مؤلفه نه پرسشنامهاین . دباش می کوال لیب مدل استاندارد ی پرسشنامه دوم، پرسشنامه
 هر برایباید  کاربر و شد تعریف مولفه نه از یک هر برای سطح سه در آن که ودش می شامل را خدمت
 است خدمتی حداقل سطح سنجش برای اول پاسخ. دکن قید را پاسخ سه پرسشنامه در موجود ی مؤلفه

 سنجش برای دوم پاسخ ،(کاربر قبول مورد خدمات سطح حداقل) است پذیرش قابل کاربر برای که
 سوم پاسخو ( کاربر قبول مورد خدمات سطح ترین مطلوب) حداکثر سطح خدمت مورد انتظار کاربران

 حاضر حال در کاربر و است شده دیده تدارک او برای اخیراً که است خدمت از سطحی سنجش برای
نیز با استفاده از پرسشنامه مذکور  روایی (.فعلی خدمات سطح) کند می دریافت را خدمت از سطح آن

 پایایی سنجش برای مورد تایید اساتید و صاحب نظران قرار گرفته است. روایی صوری تأیید گردید و
شد که نتایج بدست آمده برای سه سطح این  استفاده کرونباخ آلفای ضریب روش از نیز پرسشنامه این

 نشان داده شده است. دوپرسشنامه در جدول 
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 آلفای کرونباخ سطوح پرسشنامه لیب کوال .6جدول

 نام سطح                        

 نام مولفه             

حداقل سطح خدمات مورد 

 قبول

مطلوب ترین سطح خدمات 

 مورد قبول

ی سطح فعل

 خدمات

   96/9 99/9 95/9 کیفیت خدمات     

 یجامعه گیرد، قرار می سنجش مورد سازمانی هوش که پژوهش اول قسمت در .جامعه و نمونه آماری
 در جامعه تعداد. استعالمه طباطبایی  دانشگاه های کتابخانه مدیران و کتابداران تمام شامل پژوهش،

 تعداد بنابراین ،صورت نپذیرفت گیری نمونه جامعه، محدودیت علت به که د.باش می نفر 26 قسمت این
 به و تکمیل درستی به پرسشنامه 52 میزان این از که است شده توزیع جامعه بین پرسشنامه 26

 گیرد می قرار بررسی مورد خدمات کیفیت که پژوهش دوم قسمت در .شد داده پس باز پژوهشگر
 اول نیمسال( دکتری و ارشد کارشناسی)تکمیلی تحصیالت دانشجویان تمام شامل پژوهش ی جامعه
. ندباش می دانشگاه این های کتابخانه عضو که است طباطبایی عالمه دانشگاه 99-99 تحصیلی سال
 صورت به گیری نمونه این قسمت بررسی برای .است نفر 2997 با برابر قسمت این در جامعه تعداد

به  نمونه افراد تعداد بر اساس این برآورد .است شده برآورد مورگان جدول براساس و ای طبقه تصادفی
 دانشکده، هر تکمیلی تحصیالت دانشجویان تعداد نسبت به ادامه در. شد تعیین نفر 921 طور کلی

 شد. تعیین اشند؛ب پرسشنامه پاسخگوی از هر دانشکده باید که افرادی تعداد

 شامل توصیفی آمار از خدمات ی ارائه میزان و سازمانی هوش تعیین برای پژوهش این در  
 هوش بین ی رابطه بررسی برای. شد استفاده معیار انحراف و واریانس، میانگین، درصد، فراوانی،
واریانس  تحلیل پیرسون، همبستگی ضریب شامل استنباطی آمار از خدمات ی ارائه کیفیت و سازمانی

 . است شده استفاده همزمان، صورت به متغیره چند رگرسیون و

 های پژوهش یافتهو  ها تحلیل داده. 4

 از خدمات فعلی سطح و قبول مورد خدمات سطح حداقل میانگین مقایسه بررسی به سه جدول
 فعلی سطح و قبول مورد خدمات سطح حداقل بین که دهد می نشان نتایج. پردازد می مراجعین نظر

 از بزرگتر 959 آزادی درجات با -962/9 شده محاسبه t مقدار که دارد وجود معناداری تفاوت خدمات
 توان می اطمینان 99/9 با بنابراین ،دباش می معنادار 91/9 سطح در مقدار این و دباش می بحرانی مقدار
 در دارد وجود معناداری تفاوت خدمات فعلی سطح و قبول مورد خدمات سطح حداقل بین که گفت
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 دانشجویان قبول مورد خدمات سطح حداقل اند توانسته طباطبایی عالمه دانشگاه های کتابخانه نتیجه
 کنند. برآورده خدمت اثر ی مولفه در را خود

 کتابخانه خدمات فعلی سطح و قبول مورد خدمات سطح حداقل میانگین مقایسه. 9جدول
 های آماری شاخص            

 متغییرها   
 میانگین

خطای استاندارد 

 میانگین

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 tمقدار 

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری

حداقل سطح خدمات مورد 

 قبول
9799/5 19951/1 92675/ 911/9 

962/9- 959 9991/9 
سطح فعلی خدمات 

 کتابخانه
7797/5 99975/1 97969/ 919/9 

 

 سازمانی هوش ضریب تغییرات و میانگین . 9 جدول

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ی هوش سازمانیها مولفه

 997/9 9927/2 7199/19 انداز استراتژیکچشم
 661/9 6959/5 5179/69 سرنوشت مشترک

 625/9 1927/5 2971/19 میل به تغییر
 669/9 1159/5 7957/66 روحیه

 617/9 9995/9 1969/69 اتحاد و توافق
 695/9 5956/5 9692/19 کاربرد دانش
 659/9 7965/9 9992/19 فشار عملکرد

 619/9 9795/99 9996/196 هوش سازمانی کلی

 سرنوشت سازمانی، هوش هایمؤلفه بین در دشو می مشاهده چهار جدول در که طور همان
 997/9ضریب تغییرات  با استراتژیک انداز چشم و میانگین بیشترین دارای 56/69 میانگین با مشترک

 و میانگین کمترین 99/19 میانگین با عملکرد فشار مؤلفه همچنین د،باش می پراکندگی بیشترین دارای
 سازمانی هوش میانگین. داراست را پراکندگی میزان کمترین 617/9ضریب تغییرات  با توافق و اتحاد
با  سوال 99 ،آلبرخت سازمانی هوش پرسشنامهدر  که آنجا از .است 99/99 آن معیار انحراف و 196
 بنابراین( 99×9) آید می دست به 197 سازمانی هوش متوسط حد شد مطرح لیکرت ای گزینه 5 طیف
  .دباش می تر پایین( 197) متوسط حد از (196) کتابداران کلی سازمانی هوش ی نمره

اصلی پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده شده که نتایج آن به  فرضیهبرای بررسی  .ها آزمون فرضیه
 :شرح زیر است
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  برای هوش سازمانی کلی و کیفیت خدمات تعیینو  ب همبستگیضرائ. 5جدول
 آماری های شاخص                    

 متغیرها         
 تعدیل شده تعیینضریب  (  )ضریب تعیین همبستگی ضریب

 299/9 769/9 959/9 هوش سازمانی کلی

فیت ارائه خدمات که میزان همبستگی هوش سارمانی کلی با کی دهد مینشان  پنججدول 
تعدیل یافته برابر با ضریب تعیین  و نیز مقدار 79/9برابر با  مقدار ضریب تعیین و 95/9برابر با 

خدمات توسط این متغیرها تبیین % از تغییرات کیفیت ارائه 29که  معنابدین  ،دباش می 29/9
 ود.ش می

 رگرسیون مدل داریمعنا . 2جدول

 شاخص آماری

 fمقدار  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر
سطح 

 معناداری

 9991/9 299/17 699/67 7 959/199 رگرسیون
 - - 597/1 92 761/79 باقی مانده

 - - - 59 199/621 کل
 

 مدل بودن دار معنا از حاکی نتایج که پردازد می رگرسیون مدل داریمعنا بررسی به شش جدول
 و بحرانی مقدار از بزرگتر 92 و 7 آزادی درجات با 79/17 شده محاسبه f مقدار که دباش می رگرسیون

 بودن دارمعنا دهنده نشان که دباش می 91/9 سطح از کوچکتر 9991/9 آمده بدست معناداری سطح نیز
 .دباش می رگرسیون مدل

 بینی کیفیت ارائه خدمات اندارد و غیر استاندارد برای پیشرگرسیون استضرایب . 7جدول
سطح 

 معناداری
 مقدار بتا t مقدار

 های آماری شاخص           نشده مقادیر استاندارد

 فهلمؤ
 گام

 B مقدار خطای استاندارد

  مقدارثابت -216/19 699/1 - -299/9 9991/9

 1 استراتژیکانداز چشم 959/9 959/9 112/9 /999 /962

 6 سرنوشت مشترک 699/9 959/9 596/9 969/5 9991/9

 9 میل به تغییر 997/9 999/9 629/9 996/6 992/9

 9 اتحاد و توافق 995/9 999/9 119/9 199/1 672/9

 5 روحیه 971/9 927/9 -/196 -929/1 695/9

 2 کاربرد دانش 919/9 999/9 999/9 999/9 799/9

 7 فشار عملمرد -/999 959/9 919/9 195/9 992/9
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 برای شده مشاهده بتای مقدار جدول این در پردازد می رگرسیون معادله بررسی بههفت  جدول
 و مشترک سرنوشت های مولفه در بتاها مقدار که دهد میها نشان  است. این داده شده آورده متغیر هر

 به خدمات ارائه کیفیت متغیر مقدار هرمولفه، در تغییر واحد یک با یعنی .دباش می دارمعنا ،تغییر به میل

 .یابد می تغییر بتاها مقدار اندازه

 خدمات ارائه کیفیت هوش سازمانی بای ها مولفه بین همبستگی ماتریس . 9جدول
 معناداریسطح  پیرسونضریب مقدار  متغیرها ردیف

  چشم انداز استراتژیک 1
 
 

 کیفیت ارائه خدمات
 

22/9 9991/9 

 9991/9 79/9 سرنوشت مشترک 6

 9991/9 95/9 میل به تغییر 9

 9991/9 95/9 اتحاد و توافق 9

 65/9 999/9 روحیه 5

 9991/9 55/9 کاربرد دا نش 2

 96/9 -959/9 فشار عملکرد 7

 خدمات ارائه کیفیتمتغیر  های متغیر هوش سازمانی با مولفه بین رابطه بررسی به هشت جدول
ی چشم انداز ها مولفهبرای  91/9که همبستگی در سطح دهد  جدول نشان می های این . دادهپردازد می

د. باش میاستراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق و کاربرد دانش معنادار و مثبت 
یابد و  ز افزایش میباالتر باشد کیفیت ارائه خدمات نی ها مولفهی این  که هرچه نمره معنابدین 

ی روحیه ها مولفهبرای  91/9که همبستگی در سطح  دهد مینشان  هشتبرعکس. همچنین جدول 
 باشد. می و منفی فشار عملکرد غیرمعناداربرای  وغیر معنادار و مثبت 

 ها ادو پیشنه گیری نتیجه. 5

 طباطبایی عالمه دانشگاه های کتابخانه در سازمانی هوش بین ی رابطه ررسیه بحاضر ب پژوهش
 استفاده رگرسیون آزمون این رابطه از بررسی برای پرداخته است. ها آن در خدمات ی ارائه کیفیت با

 برابر خدمات ارائه کیفیت با کلی سازمانی هوش همبستگی میزان که داد نشان پنججدول  نتایج شد.
 29/9 با برابر یافته تعدیل ضریب تعیین مقدار نیز و 79/9 با برابر تعیین ضریب مقدار  و 95/9 با

 بر. ودش می تبیین متغیرها این توسط خدمات ارائه کیفیت تغییرات از% 29 که معنا بدین .دباش می
 بررسی مورد آماری ی جامعه در خدمات ارائه کیفیت و سازمانی هوش بین شده ذکر های یافته اساس
 نتایج .دباش می قوی نسبت به رابطه این ود،ش می مالحضه که طور همان و دارد وجودمعناداری  رابطه
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 زاده، جمال ،(1997) نسبی ،(1997) خدادادی تحقیق از آمده بدست نتایج با سوال این از حاصل
 دیگران و خدادادی ،(1999) دیگران و سالسل ،(1999) همکاران و کاشف ،(1999) سیف و غالمی

 .دباش می همسو حدودی تا( 6997) زیگلر و مندلسون( 1999)
 برای تغییر به میل و مشترک سرنوشت ی مولفه دو هفت با توجه به نتایج جدول همچنین

 بینی پیش پس دو مولفۀ مذکور توان اند. شده رگرسیون ی معادله وارد خدمات ی ارائه کیفیت بینی پیش
 تبیین برای عاملی مشترک سرنوشت اینکه دلیل .اند داشته خدمات ی ارائه کیفیت برای را معنادارای

 عضو را خود کارکنان که ودش می باعث مشترک سرنوشت که است این است خدمات ارائه تیکیف
 مشارکت را ها آن ارزشیابی و اجرا ها، برنامه و ها طرح در مدیران کهچرا  کنند تلقی سازمان از مؤثری

 به نسبت همبستگی و همدلی حس و شناسند می را سازمانی های مأموریت ها آن نتیجه در. دهند می
 تمام زمانیکه. کنند می قلمداد خود موفقیت را خدمات ی ارائه در سازمان موفقیت. کنند می پیدا اهداف

 هدف داشتن احساس چیست، سازمان مأموریت و رسالت که دانند می شدند، کار درگیر کارکنان اکثر یا

 دلیل .نمایند می درک را مربوط سازمان موفقیت جبری صورت به افراد تک تک و نمایند می مشترک
 این تواند می دباش می خدمات ی ارائه کیفیت بینی پیش به قادر تغییر به میل ی مولفه که موضوع این

 به برخوردارند، محیطی تغییرات با بیشتر سازگاری و انعطاف قابلیت از که ییها سازمان که باشد
 در. یابد می افزایش ها آن خدمات ی ارائه کیفیت نتیجه در یابند می دست بیشتری کامیابی و موفقیت
 و نوآوری به تشویق کارکنان دارند محیطی تغییرات با بیشتری انطباق و تغییر قابلیت که ییها سازمان

 نیاز و تقاضا تغییر با مستمر طور به خدمات بنابراین. ندشو می خود کار انجام بهتر های راه کردن پیدا
ج مولفه حاکی از وجود رابطه معنادار بین پن هشتول های جد یافته .ندشو می متحول کاری محیط

و توافق و کاربرد  هوش سازمانی)چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد
 دارای که است مواردی جمله از استراتژیک انداز چشم د.باش میر کیفیت ارائۀ خدمات دانش( با متغی

 الزم سازمان در استراتژیک انداز چشم تدوین برای است خدمات ارائه کیفیت با معناداری ی رابطه
 نقاط و امکانات از استفاده با و شود نگریسته محیطی تغییرات به علمی و عمیق نگاهی با تا است
 با متناسب رقابتی های شیوه و شده اتخاذ تغیرات با هماهنگی برای مناسب کارهای راه ،سازمان قوت

 برای مشخص سازوکارهای ایجاد زمینه این در توجه قابل موارد از یکی. شود تدوین امکانات
 مولفۀ ی هوش سازمانی،ها مولفهاز میان  است. راهبردی متفکران و مدیران پرورش و شناسایی
 مشارکت به اشاره مؤلفه این خدمات است ارائه کیفیت با همبستگی باالترین دارای مشترک سرنوشت

 چنین توان می امر این تبیین در. دارد کارکنان توسط کتابخانه اهداف و رسالت جهت در همدلی و
 تقویت موجب سازمانی افراد میان در دلی یک احساس و مشترک سرنوشت به میل که نمود عنوان
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 کنند احساس که کارکنانی .ودش می کارکنان در کارایی نیز و وری بهره افزایش و رسمی غیر های گروه
کنند.  می خود سازمان اعتالی و حفظ در سعی است خورده گره یکدیگر به سازمان در آنان سرنوشت

گذار است، مشارکت داده شوند تصمیماتی که بر سرنوشت آنان اثر ، در فرایندپس وقتی کارکنان
. تشکیل کنند پیدا میعهد بیشتری با سازمان هرچه بیشتر آنان فراهم می آید و تموجبات انگیزش 

در تدوین چشم انداز استراتژیک نوید بخش ایجاد احساس اتحاد و توافق  کارکنان های مشارکت هسته
ی  های مشارکت و تهیه ، اما ضعیف بودن زیرساختستا ها و سرنوشت مشترک داشتن در بین آن

ر این زمینه را تحت شعاع قرار مشارکت کارکنان عواملی هستند که موفقیت د انداز بدون چشم
 گردد: تحقیق، پیشنهادهای زیر ارائه می های در پایان با توجه به یافته دهند. می

یفیت ارائه خدمات را در های هوش سازمانی و ک، مؤلفهه اهمیت موضوع، مدیرانبا توجه ب -1
ای و ارزیابی مجدد قرار دهند. این مسئله موجب گیری، بررسی دورهی خود مورد اندازه کتابخانه

 ود.ش میی خدمات  رتقای هوش سازمانی و کیفیت ارائها

ی  در تعالی کیفیت ارائه ها مولفهز داری برخی اهای تحقیق مبنی بر توان معنا فتهبا توجه به یا -6
های مربوطه مهم  تغییر در کتابخانهشترک و میل به ی سرنوشت مها مولفه، تاکید ویژه بر خدمات

 .دباش می

ی ی تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت ارائه دست آمده از تحقیق که نشان دهندهب نتایج به توجه با -9
آموزشی ضمن خدمت برای  های دوره برگزاری با والن امرئد مسشو می پیشنهاد، دباش میخدمات 

را  سازمانی هوش نقش به نسبت آنان آگاهی جهت الزم زمینه مدیران و کارشناسان کتابخانه
 فراهم کنند.

 ط به سازمان.ی هوش سازمانی در سرفصل دروس سازمان مربوها مولفهگنجاندن  -9

 شود.هایی که موجب ارتقای هوش سازمانی میپشتیبانی مالی از برنامه -5
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