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Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the role of organizational
intelligence social empowerment and the promotion of individual and group
intelligence, based on the Albrecht model. Method: A descriptive exploratory
study was designed where the population consisted of all managers and experts
from the department of social welfare in the city of Shahrood in north east Iran
in spring of 2015. This included 55 participants. Instruments used were the
Albrecht organizational intelligence test (2003) and a researcher mande
hierarchical questionnaire designed for weighting factors based on factor
analysis. Results: The findings from the analysis of 50 completed
questionnaires, showed that organizational intelligence was above average (t=
9.673, P= 0.0001). Weights for each component were as follows: Common fate
= 0.243, strategic insight = 0.220, morale = 0.155, unity and consensus = 0.124,
willingness to change = 0.108, application of knowledge = 0.107 and pressure
to perform= 0.043. Conclusion: These results indicate that the Albrecht
organizational intelligence scale is suitable for use in research in industrial and
organizational psychology and managers can use this scale in order to identify
and achieve the mission and goals set by their respective organization. It is
obvious that significantly more importance should be attached to components
with higher weights since these components play a more salient role in
promoting individual and group performance in educational, occupational and
social functioning.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین سهم هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء هوش فردی و گروهی
بر اساس ارائه الگوی آلبرشت بود .روش :روش پژوهش توصیفی-اکتشافی و جامعه آماری شامل تمامی
مدیران و کارشناسان اداره بهزیستی شاهرود در بهار  4921بهتعداد  55نفر و نمونهگیری بهصورت تمام
شمار بود .ابزار پژوهش پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت ( )9009و پرسشنامه محقق ساخته
سلسلهمراتبی برای وزندهی عاملها بر اساس تحلیل عاملی بود .یافتهها :یافتههای حاصل از تحلیل 50
پرسشنامه تکمیل شده ،نشان داد هوش سازمانی کارکنان باالتر از سطح متوسط (0/0004 ،t= 2/379
= )Pو مولفههای آن بهترتیب با وزنهای زیر برای سرنوشت مشترك =  ،0/919بینش راهبردی = ،0/990
روحیه =  ،0/455اتحاد و توافق =  ،0/491تمایل به تغییر =  ،0/401کاربرد دانش =  0/407و فشار
عملکرد =  0/019محاسبه شد .نتیجهگیری :این نتایج موید آن است که مقیاس هوش سازمانی آلبرشت
ابزاری مناسب جهت اقدامهای پژوهشی است و مدیران و روانشناسان صنعتی و سازمانی میتوانند با
استفاده از این مقیاس در راستای شناسایی عوامل و دستیابی به رسالت و هدفهای تعیینشده سازمان
خود گام بردارند .بدیهی است توجه به مولفههای دارای وزن عاملی باالتر ارتقاء فردی و گروهی بیشتری
را برای افراد در کارکردهای آموزشی ،شغلی و اجتماعی بهدنبال خواهد داشت.

کلیدواژهها :الگوی آلبرشت ،توانمندسازی اجتماعی ،هوش سازمانی
 . *4نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
Email: maryambeheshtizad@gmail.com
 .9استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 .9کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،کارشناس روانشناسی اورژانس اجتماعی بهزیستی ،شاهرود ،ایران
 .1کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،کارشناس امور معلولین بهزیستی شاهرود ،ایران
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مقدمه
محیط یکسان و تسهیلکننده تواناییها ،قابلیت تغییر مثبت و رشد حداقل ویژگیهای
انعطافپذیری را در کل زندگی فراهم میسازد (کارلو ،نایت ،مکگینلی و هیز .)9044 ،رفتار
نوعدوستانه ،با گسترهای از شاخصهای روانی-اجتماعی مثبت مانند کفایت اجتماعی با
همساالن ،مهارتهای بینفردی ،کفایت در حل تعارض و سطح باالی همدلی و تنظیم هیجانی
مرتبط است و رفتار داوطلبانهای است که به دیگران سود برساند یا روابط هماهنگ با دیگران را
ارتقاء ببخشد (آیزنبرگ ،فابز و اسپینراد .)9003 ،بهسازی نیروی انسانی باعث بینش و بصیرت
عمیقتر ،دانش و معرفت باالتر و مهارتهای بیشتر کارکنان در اجرای وظایف و مسئولیتهای
شغلی میشود .در دهههای اخیر بهدنبال تأکید و توجه بر منابع انسانی ،نظریهپردازان ،محور
اساسی پژوهشهای خود را توجه به نیازهای روحی و روانی کارکنان قرار دادهاند و روانشناسان
هوش را بهعنوان توانایی عملکرد موثر در زندگی تعریف کردهاند .مردمان هوشمند کسانی هستند
که با کسب دانش و مهارتی که از طریق تجربه حاصل شده ،مدیریتی کارآمد در کلیه امور
زندگی دارند .یکی از جنبههای بسیار مهم هوش پذیرفتن تغییرات پویای جهانی ،تغییر محیط
زیست ،و نیز مهارتها و دانش حاصل از تجارب گذشته ،غیرقابل انکار و چالشانگیز است .محیط
کار از مهمترین محیطهایی است که فرد از بزرگسالی بخش اعظمی از وقت خود را در آن جا
سپری میکند (رائوف و دهیالن .)9003 ،کار بخش مهمی از زندگی هر فرد است .زیرا از یکسو
میتواند بسیاری از نیازهای اساسی انسان همچون پرورش روح و جسم ،برقراری ارتباط
اجتماعی ،ایجاد حس ارزشمندی ،اعتماد بهنفس و شایستگی را برآورده سازد؛ و از سوی دیگر
توانایی افراد برای کاهش استرس و سازگاری مناسب با موقعیتهای استرسآور را افزایش دهد
(لیندن.)9005 ،
امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است .در هر مورد ،هوش به توانایی دریافت ،درك و
کاربرد نماها و سمبلها که نوعی توانایی انتزاعی است ،اشاره دارد .هوش اجتماعی بهعنوان
قابلیتی شناخته میشود که به فرد اجازه میدهد رفتار مناسب را جهت دستیابی به هدفی
مشخص داشته باشد .اینطور بهنظر میرسد که هوش اجتماعی بهمعنای با هوش بودن در
رابطهها است نه درباره رابطهها (کراون .)9002 ،هوش سازمانی ،4فرد را برای تصمیمگیری
سازمانی توانمند میسازد؛ و به معنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی است که بر سازمان
موثر است (ابزری .)4915 ،سازمانی که هوش سازمانی را با تکیه بر هوش انسانی شناسایی و
مدیریت کند ،قادر خواهد بود تا توانایی انعطافپذیری سازمان را در انطباق با نیازهای بومی ،ملی
1. organization intelligence
940

فصلنامه روانشناسی کاربردی /سال /40شماره  /)91(9تابستان 4925

نقش هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ...

و جهانی ارتقا دهد .کارکنان جدید ،ارزشها و منشهای بیرون سازمان را با خودشان بهداخل
سازمان میآورند و در مقابل ،سازمانها تالش میکنند آنها را با ارزشها و منشهای درونی
آشنا و سازگار کنند (اعتباریان و خلیلی.)4917 ،
بسیاری از پژوهشگران از نظریه توانایی ذهنی کلی حمایت میکنند که میتواند بهعنوان
توانایی مقابله با پیچیدگیها تعریف شود (گاتفردسون .)9003 ،این پژوهشگران ،معموال با
نظریههای چندگانه مخالفند (آلبرشت .)9003 ،این نظریه مورد حمایت دیگر پژوهشگرانی است
که باور دارند هوش میتواند بهعنوان یک مجموعه مکانیسم محاسباتی نیمه خودکار تعریف شود
(گاردنر .)9003 ،بنابراین هوشهای متفاوت از یکدیگر مجزا نیستند ،بلکه بر یکدیگر
تاثیرگذارند (موران ،کورنهاب و گاردنر .)9003 ،بدیهی است ارتقاء این قابلیتها نقش اساسی در
کارکردهای آموزشی ،شغلی و اجتماعی افراد در زندگی خواهد داشت (سلگی و علیپور)4924 ،
عملکرد هر فرد در هر موقعیتی نشاندهنده بینش و آگاهی آن شخص به آن موقعیت و یا
مسالهای ویژه است که در مورد آن ارزیابی میشود و با توجه به اینکه هوش سازمانی افراد،
نشاندهنده آگاهی و اطالعات افراد در رابطه با عوامل موثر بر سازمان است .بنابراین هوش
سازمانی یکی از عوامل موثر بر عملکرد فرد در داخل سازمان خواهد بود (بیکزاد ،عالئی و
اسکندری.)4912 ،
آلبرشت ( )9009بیان میدارد که وقتی افراد باهوش در یک سازمان استخدام میشوند ،تمایل
به کندذهنی دسته جمعی 4یا حماقت گروهی پیدا میکنند .هریک از این افراد میخواهند رو به
باال روند و به سطح ریاست برسند ،از اینرو اغلب بهصورت انفرادی عمل میکنند .نادری،
خداپناهی و صالحصدقپور ( )4911نتیجه گرفتند که فرد دارای هوش هیجانی باال چه در طبقه
باالی اجتماعی باشد و چه در طبقه پایین ،از شیوه سازش یافته ،بیشتر استفاده میکند .بنابراین
آموزش و افزایش مهارتهای هوش میتواند به بهبود واکنش فرد کمک کند.
آلبرشت  9009در مقابل کندذهنی ،از واژه هوش سازمانی استفاده میکند (خدادای.)4912 ،
از نظر آلبرشت ( )9009هوش سازمانی دارای هفت بُعد بینش راهبردی ،سرنوشت مشترك ،میل
به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق سیستمها ،ساختار و قوانین ،گسترش دانش و فشار عملکرد است.
او میگوید سازمانی که در جهت پتانسیل نهایی خویش در حرکت است ،برای توسعه همه جانبه
باید بهطور مداوم در هر هفت بُعد کلیدی پیشرفت کند .بههمین منظور در پژوهش حاضر الگوی
ارتقای هوش سازمانی در اداره بهزیستی شهرستان شاهرود ارائه شد .از سوی دیگر خودپنداره9
متغیر شخصیتی است که در ادبیات روانشناسی جدید به نوع ویژهای میتواند ارزیابی شود.
1. stupidity collective
2. self-concept
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خودپنداره بیانگر الگویی سازمانیافته و پایدار از ادراکات است که با تجربه فرد و تفسیر دیگران
از آن تجربه شکل میگیرد و متحول میشود (دیهل و های .)9040 ،عبارت خودپنداره به عواملی
همچون خشنودی از زندگی و خودارزشمندی مرتبط است که نگرشها و رفتارهای خود فرد را
توصیف و ارزیابی میکند .عزتنفس با تخمین فرد از تواناییها ،اتکا به نفس ،احساس ارزشمندی
و تصور از خود ارتباط دارد .لذا فرد توانایی خود در برخورد با مشکالت را ارزیابی میکند
(محمدی ،رفاهی و سامانی .)4929 ،پژوهش حسینییزدی ،مشهدی ،کیمیای و عالمی ()4921
نشان داد که برنامه مداخله بر بهبود خودپنداره تغییری در آن ایجاد نکرد .در حالیکه نظریه
هوش سازمانی بهدنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمانها ،تواناییها و ضعف-
های آنها را شناسایی و راهکارهای الزم را برای توانمندسازی اجتماعی و ارتقا هوش فردی و
گروهی برای بهبود عملکرد سازمان ارائه کند.
با بررسی مؤلفههای هوش سازمانی میتوان وضعیت سازمان را از لحاظ میزان هوشمندی،
یعنی توانایی سازگاری و قابلیت انطباق با محیط ،4چشماندازها ،یادگیری و بهکارگیری دانش،
ساختار و عملکرد سازمانی ،روحیه ،فناوری اطالعات و ارتباطات و حافظه سازمانی 9شناسایی و با
تمرکز بر تواناییها و برنامهریزی برای رفع ضعفها ،بهرهگیری از کارایی و اثربخشی سازمان را
ارتقاء بخشید (جعفری و فقهی .)4911 ،با توجه به اینکه هوش سازمانی این امکان را به
سازمانها میدهد تا با بهکارگیری اطالعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بهرهبرداری کند و
هم اکنون نیز موضوع هوش سازمانی بهعنوان یک نیاز شناخته میشود؛ بنابراین نتایج این
پژوهش میتواند برای مدیران و روانشناسان صنعتی و سازمانی و کارشناسان و برنامهریزان
سازمانها کاربرد داشته باشد تا با استفاده از این مقیاسها در راستای شناسایی عوامل و ارتقای
هوش سازمانی و دستیابی به رسالت و هدفهای تعیینشده سازمان خود گام بردارند .هدف این
پژوهش برای ارائه الگوی ارتقای هوش سازمانی در اداره بهزیستی شاهرود ،از یکسو جلب توجه
مدیران و دستاندرکاران سازمان به مقوله هوش سازمانی و ابعاد آن؛ و از سوی دیگر بهبود
بخشیدن عملکرد مجموعه مذکور با توجه به ابعاد هوش سازمانی بود .نوآوری این پژوهش ،تعیین
نقش هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ارتقا هوش با وزندهی به مولفههای هوش بر
اساس تحلیل سلسله مراتبی و تعیین اولویتبندی مولفهها بود؛ بنابراین سوالهای زیر آزمون شد.
 .4الگوی مناسب جهت ارتقای هوش سازمانی در اداره بهزیستی شهرستان شاهرود چیست؟
 9وزن ابعاد هوش سازمانی با استفاده از الگوی آلبرشت در کارکنان اداره بهزیستی شهرستان
شاهرود چیست؟
1. environment
2. organizational memory
949
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 .9وضعیت هر یک از مؤلفههای هوش سازمانی در کارکنان اداره بهزیستی شهرستان شاهرود
چگونه است؟
 .1وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان شاهرود چگونه است؟
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی با طرح توصیفی-اکتشافی بهروش
دلفی در سال  4223در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان از طریق توزیع پرسشنامههایی در
بین این افراد و بازخورد کنترلشده پاسخها و نظرهای دریافتی بود .جامعه آماری شامل تمامی
کارشناسان و مدیران اداره بهزیستی شهرستان شاهرود در بهار  4921بهتعداد  55نفر بود .برای
تعیین دقیق نمونه آماری این پژوهش ،با توجه به متغیرهای سابقه ،تحصیالت و سن کلیه
مدیران و کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان شاهرود  50نفر انتخاب شد.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت .این پرسشنامه توسط آلبرشت ( )9009طراحی شده و
شامل  12گویه است .بر اساس طیف 5گانه لیکرت 7 ،مولفه ،چشمانداز راهبردی با سوالهای
شماره  19 ،99 ،47 ،45 ،9 ،9و 11؛ سرنوشت مشترك با سوالهای شماره ،93 ،99 ،42 ،2 ،1
 11و 17؛ میل بهتغییر با سوالهای شماره  19 ،91 ،91 ،91 ،41 ،49و 15؛ روحیه با سوالهای
شماره  97 ،95 ،40 ،3 ،5 ،4و 10؛ اتحاد و توافق با سوالهای شماره 92 ،91 ،93 ،90 ،41 ،49
و  14و کاربرد دانش با سوالهای شماره  94 ،90 ،92 ،99 ،94 ،7و  95اندازهگیری میشود .این
پرسشنامه توسط کهنسال در سال  4911به فارسی ترجمه و روایی آن بررسی شد و تعداد
سوالها از  12سوال به  93سوال کاهش پیدا کرد .پایایی این ابزار توسط طهماسبی ،باقرزاده،
قنواتی ،جباری و کهنسال در سال  4912بررسی شد ،که بهترتیب  0/29 ،0/25 ،0/29 ،0/29و
 0/12بهدست آمد .روایی این ابزار در تمام پژوهشهای ذکر شده ،مورد تایید استادها و
متخصصان قرار گرفته است .شیوه نمرهگذاری هر مورد ،مستقیم و بهصورت ،کامال موافقم = ،5
موافقم =  ،1نظری ندارم =  ،9مخالفم =  ،9کامال مخالفم =  4است .نحوه امتیازبندی هوش
سازمانی در چهار طبقه زیر تقسیم میشود 12 -27 :هوش سازمانی ضعیف 21 -413 ،متوسط،
 417 -425زیاد 423 -915 ،بسیار زیاد (کهنسال ،ساعتچی ،و جاویدی .)4912 ،در این
پژوهش بهمنظور اطمینان از پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/19محاسبه شد.
اعتبار درونی پرسشنامه با محاسبه زیر مقیاسهای مختلف هوش سازمانی بهترتیب برای مقیاس
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چشمانداز راهبردی=  ،0/75سرنوشت مشترك =  ،0/77میل به تغییر =  ،0/74روحیه = ،0/ 19
اتحاد و توافق =  0/ 14و کاربرد دانش =  0/75بهدست آمد.
 .2فرایند تحلیل سلسلهمراتبی .1توماس ساعتی )4214( 9برای اولین بار فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی را معرفی و از آن برای تصمیمگیری چند شاخصه استفاده کرد .تصمیمگیری چند
شاخصه رویکردی کیفی و نیازمند اطالعاتی در زمینه اولویتبندی بین معیارها و بین گزینههای
موجود است .هدف تصمیمگیری چند شاخصه بیان گزینه بهینهای است که باالترین درجه
ارضای معیارها را داشته باشد .بهاین منظور از پرسشنامه تحلیل سلسلهمراتبی با توجه به سطوح
مختلف هدف ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینههای هوش سازمانی کارکنان اداره بهزیستی شاهرود
استفاده شد .این پرسشنامه بهصورت ماتریس مقایسه زوجی  n×nبوده که  nتعداد مولفههای
هوش سازمانی است که مورد مقایسه قرار میگیرد .تخصیص امتیازهای عددی با اهمیت مطلق
امتیاز عددی  = 2اهمیت خیلی قوی = 7 ،اهمیت قوی = 5 ،اهمیت ضعیف = 9 ،اهمیت یکسان
=  4و ترجیحات بین فواصل فوق  1 ،3 ،1 ،9بوده است .نرمافزار تصمیمگیری چند معیاره یکی از
نرم افزارهای قوی و قابل اعتماد برای ارزیابی الگوهای چند شاخصهای است و دارای قابلیتهای
فراوانی از جمله تصمیمگیری چند شاخصهای است که میتواند با مقایسههای زوجی و ترکیب و
تلفیق نظرات گروه ضریب اهمیت شاخصها را تعیین و در نهایت ارجحیت گزینهها را بیان نماید
و توانایی محاسبه نرخ ناسازگاری را دارد (اصغرپور.)4917 ،
شیوه اجرا .پس از گفتگو با کارشناسان و مدیران اداره بهزیستی شاهرود در مورد هوش
سازمانی و مولفههای موثر در آن و تکمیل پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت و پرسشنامه تحلیل
سلسلهمراتبی 55 ،پرسشنامه جمعآوری و از بین آنها  50پرسشنامه که مالكهای هوش
سازمانی را داشتند انتخاب و از کارکنانی که همواره با مددجویان و افراد تحت حمایت بهزیستی
ارتباطی فعال داشتند خواسته شد در زمان مشخص در بخش مداخله در بحران بهزیستی
شاهرود حضور یابند .ابتدا با کارشناسان بهزیستی در مورد مولفههای هوش سازمانی صحبت شد.
موازین اخالقی شامل در نظر گرفتن رضایت شرکتکنندگان و اخذ مجوز و تاییدهای الزم از
مسئوالن ذیربط قبل از اجرای پژوهش ،محرمانه نگهداشتن اطالعات پرسشنامهها و توضیح این
مطالب به آزمودنیها از طریق قرار دادن راهنمای تکمیل پرسشنامه در ابتدای پژوهش طی
برگزاری یک جلسه  4ساعته رعایت شد .در این پژوهش ابتدا به وزندهی مولفهها و ارائه الگوی
ارتقاء هوش سازمانی در اداره بهزیستی شاهرود پرداخته شد .پایایی پرسشنامه که شامل ماتریس

1. analytic hierarchy process
2. Thomas Saaty
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مقایسه زوجی بود توسط نرخ ناسازگاری بیان شد ،در تمام ماتریسهای مقایسههای زوجی نرخ
ناسازگاری پرسشنامه کمتر از  0/4بود .که این موضوع نشان داد ،پایایی پرسشنامه تحلیل سلسله
مراتبی نیز در حد قابل قبولی است .در این پژوهش از نرمافزار دیگری بهنام لیزرل که یک
نرمافزار تخصصی برای تجزیه و تحلیل فرایند سلسلهمراتبی ،وزندهی و الویتبندی عوامل است،
استفاده شد که از دقیقترین نرمافزارهای موجود در تحلیل آماری است .از کاربردهای این
نرمافزار انجام تحلیل اکتشافی الگوسازی است (نگهبان و مستجابی.)4911،
یافتهها
 93درصد از آزمودنیها مرد و  31درصد زن بودند 40 .درصد مدرك فوق دیپلم 31 ،درصد
لیسانس 91 ،درصد فوق لیسانس و  9درصد دکترا؛ همچنین  93درصد سابقه کاری زیر 40
سال 13 ،درصد بین  40-42و  49درصد بین  90-92و  3درصد باالی  90سال داشتند و نیز در
چهار گروه سنی 90تا  90 ،92تا  10 ، 92تا  50 ،12تا  50-10،52سال قرار داشتند.
جدول  .1نتایج آزمون  tتک متغیره هوش سازمانی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان شاهرود
مؤلفهها
بینش راهبردی
سرنوشت مشترك
تمایل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
کاربرد دانش
فشار عملکرد
هوش سازمانی

میانگین مشاهده شده
9/0113
9/1974
9/1574
9/1274
9/7919
9/3113
9/5957
9/1114

انحراف معیار
0/4031
0/4472
0/0190
0/4029
0/0212
0/0205
0/0214
0/05

میانگین آماری
9
9
9
9
9
9
9
9

مقدار آماره t
*0/153
**9/701
**5/579
**1/511
**7/142
**7/301
**5/955
**2/379
**
P<0/04

درجه آزادی
12
12
12
12
12
12
12
12
*
P<0/05

بر اساس جدول  4هوش سازمانی کارکنان معادل  2/379و باالتر از متوسط است (.)P>0/05
بینش راهبردی ( ،)P>0/05سرنوشت مشترك ،تمایل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد
دانش و فشار عملکرد آنها نیز باالتر از متوسط است (.)P>0/04
جدول  .2میانگین معیارهای شناسایی شده بر اساس طیف لیکرت  11گزینهای
میانگین
تعداد نمونه مورد بررسی
متغیر وابسته
7/90
50
چشمانداز راهبردی
7/99
50
سرنوشت مشترك
7/91
50
میل به تغییر
7/41
50
مولفههای هوش سازمانی روحیه
7/59
50
اتحا و توافق
7/50
50
کاربرد دانش
7/39
50
فشار عملکرد
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نتایج جدول  9نشان میدهد که عوامل شناسایی شده ،مورد تأیید کارشناسان و مدیران است و
تمام عوامل با میانگین باالتر از  7ارزیابی شده است .نتایج نشان داد که همه گویهها از میزان
همبستگی باالیی برخوردارند ،پس از اطمینان از کارایی گویههای مقیاس جهت ساختار
سلسلهمراتبی ،روایی هوش سازمانی از راه تحلیل سلسلهمراتبی مطالعه و بررسی شد.

نمودار  .1اولویتبندی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی

نمودار  4بر اساس یافتهها ،با استفاده از نرمافزار تصمیمگیری چندمعیاره ارائه شد .در تحلیل
سلسله مراتبی مولفههای اصلی مشخص شد و نتایج نشان داد ،عامل نخست ،سرنوشت مشترك
با ارزش ویژه  0/919بیشترین وزن عاملی را تبیین میکند.
جدول  .3مقایسه اهمیت روابط با توجه به هدف هوش سازمانی
اولویت
ارزش
چشمانداز راهبردی
0/99
سرنوشت مشترك
0/919
میل به تغییر
0/401
روحیه
0/455
اتحاد و توافق
0/491
کاربرد دانش
0/407
فشارعملکرد
0/019
کل
4

نتایج جدول  9ارزش عاملهای اولیه هوش سازمانی را با استفاده از نرمافزار تصمیمگیری چند
معیاره نشان میدهد که بهترتیب سرنوشت مشترك ،چشمانداز راهبردی و روحیه بیشترین
ارزش را دارند.
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نمودار  .2الگوی ارائه شده بر اساس الگوی آلبرشت

نمودار  9بر اساس یافته این پژوهش با استفاده از دادههای پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت و
نرمافزار تحلیل عاملی ارائه شد .نمودار  9الگوی ساختاری هوش سازمانی و ضرایب مسیر را نشان
میدهد .عاملهایی که بار عاملی باال دارند ،و اعتبار صوری آنها نیز مطلوب است ،خصیصه
مکنون را اندازهگیری میکنند .در یک ساختار عاملی آرمانی هر یک از متغیرها بار عاملی باال
(بزرگتر از  )0/5روی یکی از عاملها و بار عاملی پایین (کمتر از  )0/9روی سایر عاملها قرار
دارند .در این نمودار فشار عملکرد ،روحیه و بینش راهبردی بهترتیب بیشترین بارعاملی را دارند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر با تاکید بر هوش سازمانی در اداره بهزیستی
شاهرود متشکل از ابعاد ساختاری ،فرهنگی ،راهبردی ،ارتباطی ،اطالعاتی ،رفتاری ،فرایندی و
محیطی سازمان و از طریق این ابعاد و مولفههای مربوط به هر یک از آنها ،میتوان قابلیت
سازمان را برای دستیابی به اهداف و مقاصد افزایش داد و ظرفیت حل مشکالت توسط
فرایندهای آگاهانه را در سازمان ایجاد و افزایش داد.
یکی از بزرگترین چالشهای مدیران امروز چگونگی ایجاد نسلی نوین از سازمانهای باهوش
است .سازمانهایی که هوش سازمانی در آنها عامل تعیینکننده است و بهرهگیری مناسب از آن
میتواند باعث افزایش چشمگیر بهرهوری سازمان شود و غفلت و عدم توجه به آن میتواند هر
سازمانی را از گردونه رقابت و ادامه بقا حذف کند .پژوهش مدنی ،باقی و سوادکوهی ()4921
نشان داد که سه مولفه هوش سازمانی کاربرد دانش ،میل به تغییر و فشار عملکرد بر عملکرد
کارکنان شرکت توزیع برق اصفهان رابطه مثبت و معناداری داشته است .در پژوهش حاضر در
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توانمندسازی اجتماعی و ارتقا هوش فردی و گروهی یافتههای بهدست آمده از تحلیل مولفهها
گویای روایی سازه این مولفهها بود و عوامل وزندهی شده در این مقیاس مشابه با عوامل موجود
در نسخه اصلی بود .در پی بررسی هوش سازمانی با استفاده از تحلیل عوامل بهروش مولفههای
اصلی و تحلیل فرایند سلسلهمراتبی مشخص گردید که هفت مولفه سرنوشت مشترك ،بینش
راهبردی ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد بار عاملی مناسب را دارند و
همبستگی باالی مولفههای هفتگانه با کل مقیاس نشان از همگرایی مناسب آنها است .بنابراین
در مقایسه با نتایج آلبرشت ( )9009که برای این مقیاس ،هفت مولفه با هفت گویه در نظر
گرفته است ،میتوان اولویتبندی بر اساس وزندهی بهروش سلسلهمراتبی را بر اساس نمودار 4
در اداری بهزیستی شاهرود ارائه داد .ضرایب آلفای کرومباخ مولفهها و نمره کل مقیاس حاکی از
پایایی باال و قابل قبول آن است که در مقایسه با ضرایب گزارش شده آلبرشت ( )9009وضعیت
بسیار مناسبی را نشان میدهد .میتوان گفت این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار
است و میتواند ابزار مناسبی برای اقدامات پژوهشی باشد .با استفاده از این مولفهها میتوان در
پژوهشهای آتی ،تواتمندسازی فردی و گروهی را در جهت هدفهای تعیینشده سازمان ارتقا
داد.
محیط اجتماعی اقتصادی بر جهتگیری فرد برای دستیابی به موفقیت ،ادامه تحصیالت،
انتخاب شغل ،نگرش به محیط اطراف ،هنجارها ،کنشهای اجتماعی ،استفاده از نظامهای نمادین
و تفکر تحلیلی (ژانگ و پاستی گلیون )9007 ،مشکالت روانپژشکی (براون )4225 ،و متغیرهای
روانشناختی دیگر اثر میگذارد .پژوهش حاضر نشان داد که حضور نقش هوش سازمانی در
توانمندسازی اجتماعی اثرگذار است .پس میتوان چنین تحلیل کرد که سرنوشت مشترك چه
سازمان در بخش خصوصی اداره شود یا بخش دولتی ،در توانمندی فردی و گروهی نقش موثری
دارد.
مقایسه همبستگی مولفههای هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی در کارکنان اداره
بهزیستی نشان داد که فقط همبستگی میان  7مولفه و هر مولفه شامل  7گویه در ارتقا هوش
فردی و گروهی ،بار عاملی متفاوت معناداری داشته است .این یافته با نتایج پژوهش محمدی و
فرحبخش ( ،)4929سلگی و علیپور ( ،)4924کهنسال ،ساعتچی و جاویدی ( ،)4912جعفری
و فقیهی ( )4911و نیکنامی و زارع مویدی ( ،)4929همسو است .در مطالعه آنها هوش
بهعنوان عاملی برای سازگاری تمرکز بر مساله و متمرکز بر هیجان و حمایت اجتماعی مورد
بررسی بود .در پژوهش حاضر مولفههای هوش سازمانی برای ارتقا قابلیتهای اساسی در
کارکردهای آموزشی ،شغلی و اجتماعی ،وزندهی و اولویتبندی شد .همچنین هوش بهعنوان
یک توانایی و مهارت اجتماعی هوش سازمانی شامل اطالعات و هیجانهای فردی و گروهی است
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که شامل ظرفیت درك ،شناخت ،کاربرد و مدیریت هیجانها در خود و دیگران و بهعنوان توانایی
مرتبط و همبسته با هوش اجتماعی است که اینها نیازمند مهارتهای پیچیده است .بنابراین بر
اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود از آنجا که سرنوشت مشترك ،بینش راهبردی و
روحیه بهترتیب متغیرهای هستند که در توانمندسازی اجتماعی از طریق ارتقا هوش فردی و
گروهی افراد سازمان از کاربرد بیشتری برخوردارند بیشتر مورد توجه قرار گیرند .بهعبارت دیگر
هنگامی که نقش مولفههای هوش سازمانی مورد توجه قرار گیرد ارتقا در مهارتهای فردی و
گروهی امکانپذیر میشود .در این پژوهش مولفههای هوش سازمانی پیشبینیکننده خوبی برای
خودپندارهء کارکنان بهزیستی بود .کمک به کارکنان برای شناسایی توانمندیها و ابراز درست
آنها میتواند تاثیر بهسزایی در افزایش شناخت خود و شکلگیری خودپنداره داشته باشد که
تاثیر بهسزایی در توانمندسازی کارکنان جهت ارتقاء هوش فردی و گروهی در کارکردهای
آموزشی ،شغلی و اجتماعی آنها دارد.
از محدودیت پژوهش این بود که سازمانی که پژوهش در آن انجام شد قبال دولتی بوده و طی
سالهای اخیر بخشهای از آن به سازمانهای خصوصی انتقال یافته است؛ به همین دلیل در
تعمیم یافتههای حاصل از آن به سازمانهای که از ابتدا خصوصی بودهاند ،الزم است احتیاط الزم
انجام شود .عالوه بر این سازمان مورد مطالعه از گستردگی فراوانی در سطح کشور برخوردار
است ،بنابراین تنوع ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان از جمله قومیت ،فرهنگ ،زبان و سایر
مشخصههای اجتماعی ممکن است بر متغیرهای مورد مطالعه پژوهش تاثیرگذار باشد.
منابع
ابزری ،مهدی ،.اعتباریان ،اکبر ،.و ستاری قهفرخی ،مهدی .)4915( .هوش سازمانی و جلوگیری از
کندذهنی سازمانی .ماهنامه مدیریت دانش سازمانی 40(9 ،پیاپی .44-95 :)99
اعتباریان ،اکبر ،.و خلیلی ،مسعود .)4917( .رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعهپذیری
سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی اصفهان .فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی
کاربردی 4(40 ،پیاپی .14-403 :)95
اصغرپور ،محمدجواد .)4917( .تصمیمگیریهای چندمعیاره .چاپ ششم .انتشارات دانشگاه تهران:
تهران.
بیکزاد ،جعفر ،.عالئی ،محمدباقر ،.و اسکندری ،کریم )4912( .بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران
با عملکرد آنها در سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی .مجله پژوهشهای مدیریت،
9(7پیاپی .419-439 :)92
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جعفری ،پریوش ،.و فقیهی ،علیرضا .)4911( .میزان مؤلفههای هوش سازمانی در سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) .فصلنامه دانش و پژوهش
در علوم تربیتی برنامهریزی درسی 9(3 ،پیاپی .11 -59 :)99
جعفری ،پریوش ،.و عرفانیخانقاهی ،معصومه .)4912( .بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک
رهبری تحولی ،فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی
(منطقه هشت) .دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی9(9 ،
پیاپی .12-35 :)44
حسینییزدی ،سیده عاطفه ،.مشهدی ،علی ،.کیمیایی ،سیدعلی ،.و عاصمی ،زهرا .)4921( .اثربخشی
برنامه مداخله ویژه کودکان طالق بر بهبود خودپنداره و تابآوری کودکان .فصلنامه روانشناسی
کاربردی 4(2 ،پیاپی .7-94 :)99
خدادادی ،محمدرسول ،.کاشف ،میرمحمد ،.و صالحزاده ،کریم .)4912( .رابطه هوش سازمانی با
بهرهوری ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی .مجله مدیریت ورزشی 4(9 ،پیاپی -431 :)1
.455
سلگی ،زهرا ،.و علیپور ،احمد .)4924( .مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه
به دست برتری آنها .فصلنامه روانشناسی کاربردی 1(1 ،پیاپی .409-442 :)91
کهنسال ،هاجر ،.ساعتچی ،محمود ،.و جاویدی ،حجتاله .)4912( .کفایت شاخصهای روانسنجی
مقیاس هوش سازمانی .مجله روشها و مدلهای روانشناختی.405-441 :)9(4 ،
محمدی ،طاهره ،.و فرحبخش ،سعید .)4929( .بررسی رابطه رهبری هوشمند و بهداشت روانی
دبیران با تعدیلگری مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسط دوم شهر خرمآباد .فصلنامه
مشاوره شغلی و سازمانی 4(3 ،پیاپی .25-449 :)94
محمدی ،کیامرث ،.رفاهی ،ژاله ،.و سامانی ،سیامک .)4929( .واسطهگری عزت نفس بر کیفیت
زندگی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان .مجله روشها و مدلهای روانشناختی 9(1 ،پیاپی
.92-19 :)41
مدنی ،سیدمصطفی ،.باقی ،مجتبی ،.و سوادکوهی ،علیرضا .)4921( .پیشبینی عملکرد ادراكشدهء
کارکنان با استفاده از مولفههای هوش سازمانی در شرکت توزیع برق استان اصفهان .فصلنامه
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 9(43 ،پیاپی .23-405 :)39
نادری ،آذر ،.خداپناهی ،محمدکریم ،.و صالحصدقپور ،بهرام .)4911( .مقایسه شیوههای مقابلهای
دانشآموزان دارای هوش هیجانی باال و پایین در طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی .فصلنامه
روانشناسی کاربردی 9(9 ،پیاپی .11-52 :)44
نگهبان ،علیرضا ،.و مستجابی ،فریدا .)4911( .راهنمای روش تحقیق بهکمک پرسشنامه .چاپ دوم،
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران :تهران.
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پرسشنامه شناسایی عوامل
ردیف

اهمیت معیار

4

9

9

1

5

3

7

1

2

40

4
9
9
1
5
3
7

چشم انداز راهبردی
سرنوشت مشترك
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
کاربرد دانش
فشار عملکرد

4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3

7
7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

40
40
40
40
40
40
40

***
پرسشنامه فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
فشار عملکرد

کاربرد
دانش

4

4

اتحاد
توافق

و

روحیه

میل
تغییر

به

سرنوشت
مشترك
4

4
4
4

چشم انداز
راهبردی
4

هوش سازمانی
چشم انداز راهبردی
سرنوشت مشترك
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
کاربرد دانش
فشار عملکرد

***
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جدول توزیع تناظر سوالهای پرسشنامه هوش سازمانی با شاخصها
شاخصها

شماره سوال

بینش راهبردی
سرنوشت مشترك
تمایل به تغییر
جرات و شهامت
اتحاد و توافق
کاربرد دانش
فشار عملکرد

11 -19 -99 -47 -45 -9 -9
17 -11 -93 -99 -42 -2 -1
15 -19 -91 -91 -91 -41 -49
10 -97 -95 -40 - 3 - 5 -4
14 -92 -91 -93 -90 -41 -49
95 -94 -90 -92 -99 -94 -7
12 -13 -99 -97 -43 -44 -1
***

پرسشنامه هوش سازمانی
کامال مخالف

مخالف

تا حدوی موافق

موافق

 .4کارکنان از خود کوشش مضاعف نشان میدهند.
 .9استراتژیهای سازمان هر ساله مورد بازنگری قرار میگیرد.
 .9بیانه اهداف سازمان روشن و شفاف است.
 .1کارکنان با یکدیگر روابط مداوم و پایداری دارند.
 .5کارکنان به سازمان محل کار خود افتخار میکنند.
 .3نگرش مدیران معطوف به کار است.
 .7مدیران دانش را ارج مینهند.
 .1کارکنان به یکدیگر کمک میکنند.
 .2تمام کارکنان در برنامهها و دستاوردهای سازمان سهیم هستند.
 .40کیفیت زندگی کاری مورد توجه است.
 .44بازخوردها به کارکنان انتقال پیدا میکند.
 .49ساختار سازمان با فرایند انجام کار تناسب دارد.
 .49فرایند انجام کار تکاملی است.
 .41جو سازمانی آمادگی پذیرش تغییر را دارد.
 .45همکاران درباره استراتژیهای سازمان با یکدیگر بحث میکنند.
 .43کارکنان انتظارها سازمان را درك میکنند.
 .47مبانی ارزشی در سازمان وجود دارد.
 .41خط مشهای عملیاتی از رسالت سازمان حمایت میکنند.
 .42کارکنان به موفقیت اعتقاد دارند.
 .90سیستمهای اطالعاتی قدرتمند و توانا هستند.
 .94یادگیری و رشد حرفه ای کارکنان در سازمان مورد توجه است.
 .99تحوالت محیطی با دقت مورد نظر قرار میگیرد.
 .99مدیران از مهارتهای کارکنان سازمان قدردانی میکنند.
 .91امکان نقد منصفانه در مورد سازمان وجود دارد.
 .95رفتار مدیران بیانگر الگوی تعهد سازمانی هستند.
 .93ارزشمند بودن مشتری برای سازمان یک اصل است.
 .97مدیران اهداف سازمانی را به کارکنان انتقال میدهند.

کامال موافق

سوالها

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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 .91پیشرفت شغلی تشویق میشود.
 .92مدیران جدید ترین روشهای علمی را برای اداره سازمان به کار میگیرند.
 .90فرهنگ سهیم شدن در دانش وجود دارد.
 .94حد و مرزی برای خلق ایده پردازی وجود ندارد.
 .99ارتقاء کارکنان مبتنی بر شایستگی است.
 .99گروه نقش تسهیل کننده ای در فرایندهای سازمانی دارد.
 .91رهبران اشتباهات را میپذیرند.
 .95اطالعات درباره عملکرد سازمان به آسانی در دسترس است.
 .93کارکنان حس تعلق سازمانی دارند.
 .97کارکنان از صمیم قلب به سازمان عالقمند هستند.
 .91رویههای انجام امور تسهیل کننده است.
 .92رسالتهای سازمان منظم و شفاف است.
 .10فرصتهای پیشرفت شغلی در سازمان وجود دارد.
 .14تفویض اختیار در سازمان انجام میشود.
 .19از بیانیههای اهداف سازمان برای انجام کار استفاده میشود.
 .19نوآوری در سازمان مورد تشویق قرار میگیرد.
 .11کارکنان در سازمان ایدههای جدید و خالق را درك میکنند.
 .15کاغذ پرانی 4در سازمان درحداقل است.
 .13سازمان مدیران غیر کارآمد را تحمل نمیکند.
 .17کارکنان از حس مشارکت باالئی برخوردارند.
 .11سازمان در تالش برای شناسائی رهبران آینده است.
 .12مدیران مسائل و مشکالت عملکردی سازمان را حل میکنند.
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
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9
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