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 چکیده
فناوری  سنجش ھوش سازمانی در پژوھشگاه علوم وھدف پژوھش :ھدف 

 .اطالعات ایران است
ای مشتمل بر پژوھش بھ روش پیمایشی تحلیلی بین جامعھ: پژوھش روش

ای بر اساس ھفت مھارت  ابزار پژوھش پرسشنامھ. نفر انجام شد 150
کارل آلبرشت برای ھوش سازمانی مدلی را ارائھ . کارل آلبرشت است

انداز استراتژیک، سرنوشت چشم: ارای ھفت بعد استنماید کھ دمی
مشترک، میل بھ تغییر، اتحاد و توافق، روحیھ، کاربرد دانش و فشار 

 .عملکرد
اساس یافتھ ھای پژوھش ھوش سازمانی جامعھ مورد بر :ھا یافتھ

یعنی از حد متوسط باالتر  3از میانگین نظری  2/3مطالعھ با میانگین 
لفھ کاربرد ن بدست آمده مربوط بھ مؤین میانگیباالتر. است

) 66/2(لفھ میل بھ تغییر ؤو کمترین میانگین مربوط بھ م) 76/3(دانش
 .است

فناوری اطالعات ایران ھر چند کھ در  پژوھشگاه علوم و :گیری نتیجھ
بیشتر ابعاد ھوش سازمانی نمره ای باالتر از متوسط کسب کرده است، 

ر ھوش سازمانی، تمامی ابعاد و الزم است جھت ارتقاء ھر چھ بیشت
مؤلفھ ھای آن مورد بازبینی قرار گرفتھ، نسبت بھ تقویت ھوش 

 .سازمانی اقدام شود
فناوری اطالعات ایران، کتابداران،  پژوھشگاه علوم و :ھا کلید واژه

، روحیھ، اتحاد یک،  سرنوشت مشترکھوش سازمانی، چشم انداز استراتژ
 .عملکردتوافق، کاربرد دانش، فشار  و
 

 مقدمھ و بیان مسئلھ
سازمان یک واحد اجتماعی است و ھنگامی پدید می آید کھ افرادی با  

داشتن اھداف مشترک تمایل بھ ھمکاری جھت نیل بھ این اھداف داشتھ 
کار امروزی، درک میزان  در سازمان ھا و محیط ھای  کسب و. باشند

ظرفیت ھای نیروی انسانی اھمیت توانمندی ھای مدیریتی و بھره گیری از 
بھ عنوان منبع حیاتی جھت پیشرفت و کسب برتری رقابتی در حال افزایش 

ثر در زندگی وش را بھ عنوان توانایی عملکرد مؤروانشناسان ھ. است
ھای با ھوش بھ دلیل استدالل بھتر، یادگیری  انسان. تعریف کرده اند

                                                   
، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشیار . 1

  nadjlahariri@gmail.com تحقیقات تھران
دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تھران  ،علوم کتابداری و اطالع رسانی کارشناسی ارشد . 2

 Fa-taromy@hotmail.com شمال
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ھداف خود می رسند سریع تر، و توانایی حل بھتر مسائل سریع تر بھ ا
زمانی کھ  افراد باھوش در یک ). 1381حاجی حسین نژاد و بالغی زاده،(

ھا  سازمان استخدام و بھ کار مشغول می شوند، بھ تدریج  و بعد از سال
درگیری و ستیز در سازمان ھا بھ بی عالقگی دستھ جمعی تمایل پیدا می 

افرادی ناکارآمد  کنند و ظرفیت ھای ھوشی خود را بھ کار نگرفتھ، بھ
 ).a2003 ،  3آلبرشت(تبدیل می شوند 

ھوش سازمانی برنامھ ای جھت رشد و ) a2003(از نظر کارل آلبرشت  
ر نگرش مدیریتی، پیشرفت ھوشمندانھ تر یک سازمان است کھ شامل تغیی

کارکنان  گیری تکنولوژی، تغییرات رفتاری افراد وتغییر در بھ کار
ھای ھوش سازمانی می  ری از ابعاد و مؤلفھمدیران با بھره گی. است

و با تجزیھ و  توانند وضعیت سازمان خود را از لحاظ ھوشمندی بسنجند
جذب نیروی  پس از آن برنامھ ریزی آگاھانھ و وتحلیل دقیق سازمان 

ھای تکنولوژی، سازمانی ھوشمند خلق  تقویت زیر ساخت انسانی خالق و
داف سازمانی، مشکالت اقتصادی، کمبود توجھ مدیران بھ اھ .نمایند

ساختار سازمانی معیوب و مدیریت نامعقول موجب اختالل عملکرد سازمان 
می شود کھ نتیجھ اش عدم استفاده بھینھ از توان ھوشی یک سازمان می 

 . شود
از نظر وی . مطرح شد) 1992( 4لین بار توسط ماتسوداھوش سازمانی اوّ 

 ترکیبی از دو عامل ھوش انسانی وھوش سازمانی دارای دو جزء است و 
ھوش سازمانی را توانایی یک سازمان در ) 1997( 5ھالل. ھوش ماشینی است

از نظر وی مدیریت دانش یک ابزار . خلق و کاربست دانش تعریف می کند
ھوش سازمانی است و  مدیریتی قوی جھت دستیابی بھ اھداف سازمانی و

تن زیر ساخت ھای فنی واجتماعی پیاده سازی مدیریت دانش با در نظر گرف
برخی . می تواند یک استراتژی موفق برای افزایش ھوش سازمانی باشد

معتقدند کھ ھوش سازمانی یک فرایند ) 1996( 6صاحبنظران از جملھ گلین
 .ثیر می گذاردست کھ بر موفقیت و شکست سازمان تأعلمی ا

ھوش سازمانی شامل استعداد و ظرفیت یک ) a2003(از نظر آلبرشت 
سازمان برای رسیدن بھ اھداف است و رھبران بھ تنھایی قادر بھ انجام 
این امر نیستند، بلکھ تمامی افراد در سازمان در این امر سھیم 

عد بھ شرح زیر قائل است . ھستند چشم ) 1: او برای ھوش سازمانی ھفت ُب
شامل برنامھ ای  چشم انداز معروف است وکھ بھ سند  انداز استراتژیک

مدون است کھ اھداف یک سازمان در طول مدت مشخص و مسیر رسیدن بھ 
کھ بھ معنای مشارکت کارکنان  سرنوشت مشترک) 2اھداف را مشخص می کند؛ 

ھمدلی بین کارکنان  حس عمیق ھمکاری و در تصمیم گیری ھای سازمان و
ھمسویی و ھماھنگی سازمان با  کھ عبارت از میل بھ تغییر) 3است؛ 

ھایی کھ این ھمسویی وجود  تغییرات محیط و فناوری است و در سازمان
راھی برای کسب موفقیت ھای جدید  دارد ھر نوع تغییر نشانھ شانس و

بھ این معنی کھ در یک سازمان ھوشمند مسئولیت  توافق اتحاد و) 4است؛ 
ھمکاری  افزایش تعامل و مشاغل بھ نحوی تعریف می شوند کھ موجب ھا و

کھ نشان دھنده اشتیاق افراد در کار کردن  وحیھر) 5بین کارکنان شود؛ 
 در یک سازمان موفق مدیریت و. معیارھاست فراتر از استانداردھا و

                                                   
3 -Albercht 
4  -Matsuda 
5 - Halal 
6  -Glynn 
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موفقیت خود را با موفقیت  عالقھ کار می کنند و کارکنان با اشتیاق و

ارت از تمرکز بر دارایی عبگیری دانش بھ کار)  6سازمان یکی می دانند؛ 
ھای دانش موجود در سازمان و بازآفرینی شکل نوین دانش است کھ این 
امر با مدیریت دانش کھ تمرکز آن بر خلق دانش از اطالعات است، یکسان 

کارکنان و کھ تأکید آن بر انگیزش حس مشارکت  عملکرد فشار) 7نیست؛ و 
طریق حل مشکالت کارکنان  ثر بودن آن ھاست کھ این امر نیز ازاحساس مؤ

 .و افزایش انگیزش آن ھا حاصل می شود
موریت پژوھش و فناوری اطالعات ایران با دو مأ پژوھشگاه علوم و

مدیریت اطالعات بھ عنوان متولی و اداره کننده سامانھ ملی اطالعات علم 
و فناوری در آموزش عالی معرفی شده است کھ از مھمترین وظایفش مکتوب 

ھای علمی انجام شده در کشور و جلوگیری از پژوھش ھای  الیتکردن فع
 این پژوھشگاه در طول چھل سال فعالیت در مسیر گردآوری و. تکراری است

دانش در  سازماندھی و اشاعھ اطالعات در حوزه ھای مختلف علوم تجربھ و
این رو انتظار می رود با توجھ بھ نقش  از. سطح کالن بھ دست آورده است

اطالع رسانی دارد برای اثر بخشی  کھ سازمان در زمینھ پژوھش  ومھمی 
اشاره می کند ) 1991( 7چنان کھ ھاتچینز. بھتر ھوشمندانھ تر عمل کند

سازمان ھای امروزی توان الزم برای ھمسویی با تغییرات ناشی از جھانی 
شدن را ندارند مگر اینکھ بھ طور مستمر برای شناسایی توانایی ھا 

چھ پژوھش حاضر بھ آن. کیفیت فرایندھا اقدام نمایندو بھبود  وضعف ھا
فناوری  دنبال بررسی آن است سنجش ھوش سازمانی در پژوھشگاه علوم و

اطالعات ایران و مشخص کردن وضعیت سازمان از نظر مؤلفھ ھای ھوش 
یافتھ ھای پژوھش با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان . سازمانی  است
مختلف ھوش سازمانی می تواند در بھبود برنامھ ریزی ھای از نظر وجوه 

راھبردی سازمان در رابطھ با بھ کارگیری بھینھ ھوش سازمانی سودمند 
 .باشد
 

 پرسش ھای پژوھش 
میانگین ھوش سازمانی در پژوھشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  -1

  برحسب ھر یک از شاخص ھا و مؤلفھ ھای ھوش 
 نی چقدر است؟سازما             

فناوری اطالعات ایران در چھ  ھوش سازمانی در پژوھشگاه علوم و -2
 سطحی قرار دارد؟

 
 پیشینھ پژوھش

. ھا یکی از ارکان مھم ھر جامعھ بھ حساب می آیند امروزه سازمان
تحوالت بزرگ اجتماعی در طول تاریخ اصوالً بر فعالیت ھای سازمانی مبتنی 

مدیران سازمانی روی  نظریھ پردازان و در این شرایط توجھ. بوده است
). 20058سیمیک،(آن توانایی فکری سازمان است  یک جنبھ متمرکز می شود و

ھای امروزی ارتقای ھوش  یکی از الزامات مھم برای موفقیت سازمان
 .سازمانی است

تعریف کامل  کار بھ معرفی و در کتاب قدرت ذھن در)  b2002(آلبرشت
او در این کتاب بھ تحلیل کامل ابعاد ھوش . پردازدھوش سازمانی می 

ھای بزرگ دنیا می پردازد  آوردن نمونھ ھای جامع در شرکت سازمانی و

                                                   
7  -Hutchins 
8  -Simic 
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عواملی کھ آن ھا را سندرم اختالل عملکرد سازمانی می نامد  آلبرشت از.

این عوامل . بھ عنوان موانع اجرای کامل ھوش سازمانی یاد می کند
ھا، اختالل کمبود توجھ مدیران  قانونی در سازمانبی  مرج و ھرج و"شامل

و ساختار  مشکالت اقتصادی، رھبری سالمندان بھ برنامھ ھا سازمان،
 .سازمانی معیوب است

این . ھای استرالیایی انجام داد پژوھشی را در شرکت) a2003(آلبرشت 
انجام ھوش سازمانی مدیران این شرکت ھا پژوھش بھ منظور ارزیابی 

نتیجھ ای کھ این تحقیق داشت بیانگر این موضوع بود کھ مدیران . گردید
لفھ ھای ھوش سازمانی نمره ای ضعیف کسب کردند ھا از اکثر مؤ این شرکت

 .وکالً ھوش سازمانی ضعیف ارزیابی گردید
پژوھشی را بھ منظور ارزیابی ھوش )  2008( 9لفتر، پرجمرن و واسیالچ

معیار اصلی این سنجش . داد ھای رومانیایی انجام سازمانی شرکت
عد ھوش سازمانی بود نتایج پژوھش نشان داد ھر چند . استفاده از ھفت ُب

کارکنان با مفھوم ھوش سازمانی آشنا بوده اند، ولی  15/0کھ کمتر از 
 .ھوش سازمانی در حد متوسط ارزیابی گردید

پژوھشی با عنوان بررسی وضعیت ھوش سازمانی سازمان ) 1387(فقیھی 
در این تحقیق . پرورش انجام  داده است برنامھ ریزی آموزش و وھش وپژ

. ھوش سازمانی آلبرشت بھ عنوان چارچوب نظری در نظر گرفتھ شده است
 .نتایج این تحقیق نشان داد کھ ھوش سازمانی جامعھ مورد نظر ضعیف است

 پژوھشی را باعنوان ارزیابی ھوش سازمانی و) 1388(عرفانی خانقاھی 
لی ھدف اص. ثر بر آن در دانشگاه آزاد اسالمی انجام دادهمؤ عوامل

. می باشد 8ت علمی دانشگاه آزاد منطقھ ارزیابی ھوش سازمانی اعضای ھیأ
ص وضعیت ھوش سازمانی بھ غیر از یافتھ ھای پژوھش نشان داد کھ در خصو

بھ  لفھ ھا کمتر از حد متوسط بوده ومؤلفھ ھای سرنوشت مشترک  بقیھ مؤ
 .لی ھوش سازمانی در حد متوسط ارزیابی می گرددطور ک

پژوھشی را با عنوان بررسی رابطھ ھوش سازمانی ) 1389(اسکندری 
ھای دولتی استان آذربایجان شرقی  مدیران با عملکرد آنان در سازمان

 ھدف اصلی تحقیق بررسی رابطھ ھوش سازمانی مدیران و. انجام داده است
یافتھ ھای . دولتی شھر تبریز می باشدھای  عملکرد آنان در دستگاه

عملکرد مدیران رابطھ معنی  پژوھش نشان می دھد کھ بین ھوش سازمانی و
لفھ ھای آن در حد متوسط ارزیابی مؤ داری وجود دارد و ھوش سازمانی و

 .گردید

                                                   
9 - Lefter, Prejmerean & Vasilache 
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 پژوھش روش 

این تحقیق براساس ھدف کاربردی است و بھ روش پیمایشی تحلیلی انجام 
 جامعھ آماری پژوھش شامل کلیھ کارکنان پژوھشگاه علوم و. شده است

نفر است کھ حداقل دارای مدرک  150فناوری اطالعات ایران بھ تعداد 
) 2003(ھا پرسشنامھ آلبرشت ابزار گردآوری داده. تحصیلی دیپلم ھستند

. می دھداست کھ ھوش سازمانی و ابعاد ھفتگانھ آن را مورد سنجش قرار 
چشم انداز استراتژیک،   7-1ال است کھ سؤاالت سؤ 49دارای این پرسشنامھ 

 اتحاد و 35-29روحیھ،   28-22میل بھ تغییر،  21-15سرنوشت مشترک،   8-14
فشار عملکرد را اندازه گیری می  49-43کاربرد دانش، و  42-36توافق، 

شیوه  بر اساس. پرسشنامھ براساس طیف لیکرت طراحی شده است. کنند
، 1=موافقم کامالً  .امتیاز دارد 5ال طیف لیکرت ھر سؤ امتیاز دھی

روایی صوری و . 5=، و نظری ندارم4=مخالفم ، کامالً 3=، مخالفم2=موافقم
محتوایی نسخھ ترجمھ شده پرسشنامھ با بررسی تعدادی از صاحبنظران 
رشتھ ھای کتابداری و مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و پایایی 

پس از جمع آوری داده ھا . تأیید شد 91/0نباخ پرسشنامھ با آلفای کرو
بھ تحلیل توصیفی و SPSS از طریق پرسشنامھ با استفاده از نرم افزار 

تحلیل  استنباطی داده ھا پرداختھ شد واطالعات بدست آمده مورد تجزیھ و
نی، در تحلیل داده ھا از شاخص ھای آماری نظیر فراوا. قرار گرفت

یک سویھ   tآمار استنباطی شامل آزمون  و عیاردرصد، میانگین، انحراف م
 .استفاده گردید

 
 یافتھ ھای پژوھش

میانگین ھوش سازمانی در پژوھشگاه علوم و فناوری  :ل پژوھشسؤال اوّ 
ھای ھوش سازمانی چقدر  اطالعات ایران برحسب ھر یک از شاخص ھا و مؤلفھ

 است؟
 

در مورد وجود برنامھ  پاسخ ھای کارکنان انحراف معیار ومیانگین . 1جدول
 استراتژیک

انحراف  میانگین چشم انداز استراتژیک
 معیار

ی راھبردھا علوم وزارت اھدافی راستا در ما سازمان - 1
 .است نموده آن نیتدو بھ اقدام ای و نیتدو را خود

46/3 74/0 

 قیدقی بررسی برای رسم و منظم ندیفرا ما سازمان در - 2
 و ھا فرصت روندھا، یبررس. (دارد وجودی خارج طیمح
 ) دھایتھد

23/3 72/0 

ی ھا یاستراتژ سالھ ھری عال رانیمد ما سازمان در - 3
 قرار نظر دیتجد وی بررس مورد را سازمان

 .دھند یم

12/3 84/0 

 عنوان بھ را جامعھ قبال در سازمان تعھد یعال رانیمد - 4
 .دانندی می راھبرد یا ھئلمس

73/3 92./ 

 یدیکل یھا یمش خط و تیمورأم ھیانیب انداز، چشم  - 5
 .دارد وجود سازمان تیھدا یبرا

56/3 75/0 

 چشم براساس خودی دیکلی ھا یریگ میتصم در رانیمد - 6
 عمل سازمانی ھا تیمورأم و انداز

 .کنندی م

35/3 80/0 

 97/0 63/3ی ارتقا و رشدی برای مشخص ندیفرا ما سازمان در - 7
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 .دارد وجودی راھبرد متفکران و رانیمد

 53/0 53/3 میانگین 
 

د برنامھ االت مربوط بھ وجوؤنشان می دھد کھ  از میان مجموع س 1جدول 
مدیران عالی تعھد سازمان در قبال  :ال چھارمؤاستراتژیک در سازمان ،س

دارای باالترین  ھ ای راھبردی می دانند،ئلان مسجامعھ را بھ عنو
سالھ  در سازمان ما مدیران عالی ھر :مال سوّ ؤس و 73/3 میانگین

 12/3 ھای سازمان را مورد بررسی قرار می دھند با میانگین استراتژی
عد  دارای کم ترین میانگین می باشد  .است 53/3و میانگین این ُب
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پاسخ ھای کارکنان در مورد میزان اعتقاد میانگین وانحراف معیار . 2 جدول 

 بھ سرنوشت مشترک

انحراف  نیانگیم سرنوشت مشترک
 معیار

 ھا، برنامھ در را کارکنان ران،یمد ما سازمان در- 1
 .کنند یم میسھ اتیعمل جینتا و مھم لیمسا

19/2 96/0 

 یاستراتژ و کار یاصل دهیا سطوح، ھمھ در کارکنان - 2
 .ندینما یم درک را سازمان یکل

33/3 98/0 

 انجام در یکل طور بھ مختلف یھا بخش در کارکنان - 3
 .ندینما یم کمک گریکدی بھ کارھا

03/4 79/0 

 از یئجز نکھیا و سازمان بھ خود تعلق احساس کارکنان - 4
 .کنند یم انیب را ھستند سازمان

84/3 85/0 

 خصومت،احساس و مخالفت حس جادیا از قبل کارکنان- 5
 . گذارند یم انیم در تیریمد با را درامور شراکتشان

43/3 9/0 

 اعتقاد سازمان انداز چشم بھ تیموفق یبرا کارکنان - 6
 .دارند

63/3 82/0 

 طور بھ را سازمان با خود ارتباط کارکنان  اکثر- 7
 .نندیبیم مستمر و بادوام یا بالقوه

07/2 9/0 

 44/0 29/3 میانگین 
االت مربوط بھ میزان ؤنشان می دھد کھ  از میان مجموع س 2جدول 
کارکنان برای موفقیت  :ال ششمؤمشترک در سازمان ،سھ سرنوشت اعتقاد ب

دارای باالترین  63/3بھ چشم انداز سازمان اعتقاد دارند با میانگین 
اکثر کارکنان ارتباط خود با سازمان را بھ  :ھفتم سؤال. استمیانگین 

 می باشد 07/2طور بالقوه ای با دوام می بینند دارای کم ترین میانگین
عد   .می باشد 29/3و میانگین این ُب

 
پاسخ ھای کارکنان در خصوص میل بھ تغییر در  وانحراف معیار میانگین.3جدول

 سازمان

 رافحان نیانگیم میل بھ تغییر
 اریمع

 طور بھ شما سازمان دری دیتول خدمات و محصوالت - 1
ی طیمح راتییتغ با شدن ھماھنگ و رشد حال در مستمر
 .است

94/2 1/1 

 وی نوآور از تیحما و قیتشوی برایی سازوکارھا - 2
 وجود سازمان دری پژوھشی ھا نھیزم در اختراع
ی ھا برنامھ د،یجد محصول توسعھی ھا میت(دارد

 ... ). و کارکنانی شنھادیپ

3/3 96/0 

 انجام بھتری ھا راه افتنی جھت در کارکنان، - 3
 .شوندی م قیتشو شانیکارھا

1/3 9/0 

 تا شودی م داده اجازه مختلف سطوح در  کارکنان بھ - 4
 ریز را کار انجامی برای فعل شده رفتھیپذی ھا روش

 . ببرند الؤس

3/2 97/0 

 ممکن حداقل بھی ادار خشک نیقوان شما سازمان در - 5
 .است دهیرس

2/2 92/0 

 رنندیبپذ را خود اشتباھات لندیما سازمان رانیمد - 6
 را است دهینرس اتمام بھ کھی نادرستی ھا تیفعال و

 .کنند رھا

2/2 97/0 
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ی ھا دهیا و رییتغ رشیپذی برا الزمی فضا ، تیریمد - 7
 .است آورده وجود بھ را دیجد

9/2 94/0 

 97/0 66/2 میانگین 
 

االت مربوط بھ میل بھ ؤاز میان مجموع س کھ حاکی از این است 3جدول 
 از تیحما و قیتشوی برایی سازوکارھا: م ال دوّ ؤس تغییر در سازمان،

ی ھا میت(دارد وجود سازمان دری پژوھشی ھا نھیزم در اختراع وی نوآور
 3/3با میانگین ) کارکنانی شنھادیپی ھا برنامھ د،یجد محصول توسعھ

 شما سازمان در: ششم االت پنجم وؤس و دارای باالترین میانگین می باشد
 لندیما سازمان رانیمد و است دهیرس ممکن حداقل بھی ادار خشک نیقوان

 دهینرس اتمام بھ کھی نادرستی ھا تیفعال و رنندیبپذ را خود اشتباھات
عد  .ھستند 2/2 دارای کم ترین میانگین کنند رھا را است میانگین این ُب

 .است 66/2
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پاسخ ھای کارکنان در خصوص روحیھ کارکنان  وانحراف معیار میانگین. 4جدول

 در سازمان

 رافحان نیانگیم روحیھ
 اریمع

 دری کاری زندگ تیفیک مجموع در کارکنان - 1
 .ندینمای می تلقیی باال حد در را سازمان

6/2 84/0 

 را ریتأث نیبھتر ت،یریمد کھ معتقدند کارکنان - 2
 .دارد شان ھیروح در

3 1/1 

 احساس سازمان نیا در کارکردن از کارکنان - 3
 .کنندی م وافتخاری بالندگ

3 1/1 

 تحقق و تیموفق بھی ابیدست منظور بھ کارکنان - 4
 خود از العاده فوقی تالش لندیما سازمان، اھداف
 .دھند نشان

8/3 02/1 

 در خودی شغلی ھا فرصت بھ نسبت کارکنان - 5
 .ھستند نیب خوش سازمان

6/2 91/0 

 و باعالقھ را خودی شغل فیوظا ، رانیمد - 6
 .کنندی م دنبالی نیخوشب

8/2 92/0 

ی ،انرژ تعھد ازیی الگو عنوان بھ رانیمد - 7
 .شوندی می تلق کارکنانی برای نیب وخوش وعالقھ

6/2 1/1 

 95/0 06/3 میانگین 
 

االت مربوط بھ ؤاز میان مجموع س می شود مشاھده 4جدول چنان کھ در 
ی ابیدست منظور بھ کارکنان چھارم الؤس وروحیھ کارکنان  در سازمان، 

 خود از العاده فوقی تالش لندیما سازمان، اھداف تحقق و تیموفق بھ
میانگین   .ھستنددارای بیشترین میانگین ) 8/3(با میانگین  دھند نشان

عد   .است  06/3این ُب
 

 پاسخ ھای کارکنان در خصوص اتحاد و معیارانحراف  میانگین و. 5جدول 
 توافق  در سازمان

 افحران نیانگیم اتحاد و توافق
 اریمع

 تیمورأم مناسب مجموع در سازمانی کل ساختار - 1
 .است سازمان) رسالت(

6/3 05/1 

 با ارتباط دری روشن مقررات و ھا ھیرو ھا، استیس - 2
 . دارد وجود سازمان تیفعالی دیکلی ھا تیاولو

5/3 89/0 

 کارکنانی ور بھره و عملکرد کار، انجامی ھا ندیفرآ - 3
 .است نموده لیتسھ مانع جادیای جا بھ را

2/3 86/0 

 در را کارکنان ،یاطالعاتی ابزارھا و ھا ستمیس - 4
 .است نموده توانمند شانیکارھا مؤثر انجام

9/3 9/0 

 کھ است شدهی طراحی ا گونھ بھی اطالعاتی ھا ستمیس - 5
 پاسخ جامعھی ازھاین بھ بھتر تا کند کمک کارکنان بھ

 .دھند

8/3 80 

 سطح نیتر نییپا تا امکان حد تا تیمسئول و اریاخت - 6
 .است شده ضیفوت سازمان

6/2 9/0 

ی ا گونھ بھ واحدھا و ھا بخش از کیھری ھا تیمأمور - 7
 .شود واحدھا نیبی وھماھنگی ھمکار موجب کھ است

37/3 97/0 

 05/1 60/3 میانگین
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کھ از میان  مشاھده می شود 5بر اساس یافتھ ھای مندرج در جدول 

ال چھارم ؤس توافق در سازمان، روحیھ اتحاد واالت مربوط بھ ؤمجموع س
 شانیکارھا مؤثر انجام در را کارکنان یاطالعاتی ابزارھا و ھا ستمیس

ال ششم و سؤ) 9/3( نیانگیم نیشتریبی دارا، است نموده توانمند
اختیارات تا پایین ترین سطح سازمان تفویض شده دارای کمترین میانگین 

 .است  60/3عد ھستند و میانگین این بُ ) 6/2(
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کاربرد  پاسخ ھای کارکنان در استقرار و وانحراف معیار میانگین. 6جدول

 دانش  در سازمان
انگیم استقرار و کاربرد دانش

 نی
راحان
 ف
 اریمع

کھ بھ واسطھ آن،ھمھ  فرآیند ھای فرھنگی مشخصی وجود دارد - 1
کارکنان امکان دسترسی بھ اطالعات مورد نظر خود را داشتھ 

 .باشند

4/3 8/0 

تحصیالت  قدردانی خود را نسبت بھ دانش و مدیران عالقھ و - 2
کارکنان بھ عنوان منابع کلیدی و مھارت ھای کاری نشان می 

 .دھند

1/3 08/1 

برابر ایده ھا واطالعات نفوذ پذیرند،  مرزھای سازمانی در - 3
بھ طوری کھ افراد مجاز باشند آنچھ را می آموزند بادیگران 

 .میان گذارند نھ آنکھ اطالعات را پنھان نمایند در

08/3 8/0 

دقیقی را در ارتباط با  سیتم ھای اطالعاتی ،اطالعات مفید و - 4
 .فرایندھای کاری در اختیار کارکنان قرار می دھند 

09/3 8/0 

 کارکنان ستادی بھ طور مدیران و سایر مدیران عالی و - 5
پژوھش ھا در زمینھ کارشان  مستمر از جدیدترین نظریھ ھا و

 .آگاھی دارند

09/3 7/0 

یادگیری  حمایت مداوم از سازمان برنامھ ھایی بھ منظور در - 6
برای ھمھ ) ترقی کارکنان بھبود مسیر(بھبود دوره خدمت  و

 .کارکنان وجود دارد

09/3 8/0 

 کارکنان موجود دانش و ھا تیصالح ھا، مھارت از رانیمد - 7
 .دارند اطالع خودی واحدھا

8/3 8/0 

 57/0 76/3 میانگین 
 
االت مربوط بھ ؤاز میان مجموع س نشان می دھد کھ 6افتھ ھای جدول ی

 ھا، مھارت از رانیمد: ال ھفتمؤس کاربرد دانش در سازمان، استقرار و
ی دارا ،دارند اطالع خودی واحدھا کارکنان موجود دانش و ھا تیصالح

قدردانی خود را  مدیران عالقھ وم ال دوّ و سؤ است) 8/3( نیانگیم نیشتریب
تحصیالت کارکنان بھ عنوان منابع کلیدی و مھارت ھای  نسبت بھ دانش و
میانگین  می باشد و) 1/3(ھند، دارای کمترین میانگینکاری نشان می د

عد   .است) 76/3(این ُب
 

فشار خصوص وضعیت  پاسخ ھای کارکنان در وانحراف معیار میانگین. 7جدول 
 عملکرد در سازمان

 رافحان نیانگیم فشار عملکرد
 اریمع

 و ھا نقش نکھیا ازی واضح درک سطوح ھمھ در کارکنان - 1
ی م آنھای ھمکار ازی انتظار چھ و ستیچ آنھای ھا تیمسئول
 .دارند رود،

5/3 8/0 

 وانتظارات مقاصد اھداف، نھیزم در سرپرستان و رانیمد - 2
 .باشندی م مرتبط گریکدی با مستمر و واضحی نحو بھ

2/3 9/0 

ی م اقدام عاً یسر کارکنانی کار مشکالت حلی برا سرپرستان - 3
 ندینما

6/2 9/0 

 9/0 2/2 .شوندی م عزل ای اصالح ناموفق و کار کم رانیمد - 4
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 2/1 1/3 .ندینمای م افتیدر را عملکردشان بازخورد کارکنان - 5

 سازمان تیموفق در کارشان کھ ندینمای م احساس کارکنان - 6
 .مؤثراست

6/3 9/0 

 و...) و حقوق پرداخت( خدمت جبران کھ معتقدند کارکنان - 7
 عملکرد براساس و عادالنھی نحو بھ شانیشغلی ھا تیموفق

 .شوندی م نییتع کارشان

3/2 9/0 

 44/0 95/2 میانگین

مربوط بھ االت ؤنشان می دھد کھ از میان مجموع س 18-4افتھ ھای جدول ی
 کھ ندینمای م احساس کارکنان: ال ششمؤس فشار عملکرد در سازمان،

 نیشتریبی دارا 6/3 نیانگیم با است مؤثر سازمان تیموفق در کارشان
 شوندی م عزل ای اصالح ناموفق و کار کم رانیمد: چھارم الؤس و نیانگیم
عد نیا در نیانگیم نیکمتری دارا 2/2 نیانگیم با میانگین این . ھستند ُب

عد   . است 95/2ُب
فناوری اطالعات  ھوش سازمانی در پژوھشگاه علوم و: م پژوھشسؤال دوّ 

 ایران در چھ سطحی قرار دارد؟
م پژوھش و تعیین سطح ھوش سازمانی و مؤلفھ جھت پاسخگویی بھ سؤال دوّ 

ھای آن در پژوھشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران میانگین بھ دست 
مقایسھ  tبا استفاده از آزمون ) 3(آمده در پژوھش با میانگین نظری 

 .نشان داده شده است 8گردید کھ نتایج در جدول 
 

و ابعاد آن در پژوھشگاه درخصوص سطح ھوش سازمانی   tنتایج آزمون . 8جدول 
 فناوری اطالعات ایران علوم و

سطح 
 معناداری

درجھ 
 آزادی

t مقدار
 آماره

میانگین 
 بدست آمده

میانگین 
 نظری

 مؤلفھ ھا

چشم انداز  3 53/3 038/8 123 000/0
 استراتژیک

 سرنوشت مشترک 3 29/3 994/4 123 000/0
 میل بھ تغییر 3 66/2 -805/4 123 000/0.

 روحیھ 3 06/3 905/0 123 367/0
 اتحاد و توافق 3 60/3 478/4 123 000/0.
استقرار و  3 76/3 275/13 122 00/0 .

 کاربرد دانش
 فشار عملکرد 3 95/2 -696/0 122 488/0
 ھوش سازمانی 3 2/3 21/3 122 002/0

 
عد  8جدول  نشان می دھد میانگین بدست آمده تمامی ابعاد بھ جز دو ُب

میانگین بدست آمده . فشار عملکرد از میانگین نظری باالتر استروحیھ و 
است و بین میانگین  2/3در خصوص ھوش سازمانی با توجھ بھ ابعاد آن 

تفاوت  002/0میانگین ھوش سازمانی جامعھ مورد مطالعھ در سطح  نظری و
ھمان گونھ کھ مالحظھ می شود میانگین بدست آمده . معنادار وجود دارد

انی جامعھ مورد نظر از میانگین نظری باالتر است، پس می توان ھوش سازم
نتیجھ گرفت میزان ھوش سازمانی در پژوھشگاه علوم و فناوری ایران 

 .بیشتر از حد متوسط است
 

 گیری بحث و نتیجھ
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 یافتھ ھای تحقیق نشان می دھد کھ ھوش سازمانی پژوھشگاه علوم و

از  3در مقایسھ با میانگین نظری  2/3فناوری اطالعات ایران با میانگین 
این یافتھ ھا با تحقیقات لفتر، پرجمرن و . حد متوسط باالتر است

مطابقت دارد ) 1389(و اسکندری ) 1388(، عرفانی خانقاھی )2008(واسیالچ 
 و  8ھای رومانیایی، دانشگاه آزاد منطقھ  ھوش سازمانی در شرکت. 

ھم در حد متوسط و باالتر از  ھای دولتی استان آذربایجان شرقی سازمان
خصوص ابعاد ھوش سازمانی نتایج بھ  در. میانگین نظری ارزیابی شده است

 :شرح زیر است
عد : وجود برنامھ استراتژیک-1 است کھ در  53/3میانگین بدست از این ُب

از حد متوسط می توان نتیجھ گرفت کھ  3مقایسھ با میانگین نظری 
ھای برنامھ استراتژیک نیز میانگین باالتر لفھ تمامی مؤ. باالتر است

) 1387(نتایج این تحقیق با نتایج فقیھی. از حد متوسط داشتھ اند
عد نمره ای . پرورش مطابقت دارد در آموزش و در آن تحقیق نیز این ُب

 .باالتر از میانگین نظری کسب کرده است
عد : اعتقاد بھ سرنوشت مشترک-2 ) 29/3(میانگین بدست آمده از این ُب

. شود وسط ارزیابی میدر حد مت) 3(در مقایسھ با میانگین نظری 
را ) 03/4(لفھ ھمکاری بین کارکنان بیشترین میانگین سازمان در مؤ

عد کسب کرده و لفھ ھای سھیم کردن کارکنان در در مؤ در این ُب
لفھ ارتباط مؤ و 19/2برنامھ ریزی ھا توسط مدیران با میانگین 

امتیاز کمتری  07/2رکنان با سازمان با میانگین مستمر کا دائم و
نتایج این تحقیق با تحقیق عرفانی خانقاھی . بھ دست آورده است

عد  8دانشگاه آزاد اسالمی منطقھ . مطابقت دارد) 1388( ھم در این ُب
یافتھ ھا با نتایج . نمره ای باالتر از میانگین نظری کسب کرده است

عد میانگین  وزش وآم.مغایرت دارد ) 1387(فقھی   99/2پرورش در این ُب
 .را کسب کرده کھ از میانگین نظری پایین تر است

عد : وجود میل بھ تغییر-3 است کھ  66/2میانگین بدست آمده از این ُب
می توان نتیجھ گرفت کھ از حد متوسط  3در مقایسھ با میانگین نظری 

عد عملکرد پایین تر پایین تر است و از متوسط  سازمان در این ُب
عد میانگین بدست آمده از در بیشتر مؤ. ھ استداشت لفھ ھای این ُب

لفھ ھای تشویق کارکنان ن نظری پایین تر است و تنھا در مؤمیانگی
لفھ  وجود سازوکارھایی و مؤ  1/3جام بھتر کارھا میانگین برای ان

نتایج این . است 3/3برای تشویق در سازمان میانگین بدست آمده 
پرورش مطابقت  در آموزش و) 1388(ا یافتھ ھای پژوھش فقیھیتحقیق ب

عد نمره ای پایین تر از میانگین . دارد در آن پژوھش نیز این  ُب
 .نظری کسب کرده بود

عد: روحیھ-4 می توان نتیجھ . است 06/3 میانگین بدست آمده از این ُب
از حد  3عد در مقایسھ با میانگین نظری گرفت کھ میانگین این بُ 

عد تنھا در لفھ ، ولی در مؤتوسط باالتر استم ھای مربوط بھ این ُب
میل کارکنان برای موفقیت سازمان میانگین بدست آمده  لفھ تالش ومؤ

لفھ ھا نمره در بقیھ مؤ است کھ از حد متوسط باالتر می باشد و 8/3
نتایج این . میانگین بدست آمده در حد متوسط یا پایین تر است

ھای  در سازمان) 1389(تحقیقی است کھ اسکندری  تحقیق  نزدیک بھ
دولتی استان آذربایجان شرقی انجام داده کھ در آن تحقیق نیز 

عد از میانگین نظری باالتر بوده است  .میانگین این ُب
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عد  :وجود اتحاد و توافق-5 در ) 60/3(میانگین بدست آمده از این ُب
لفھ وجود مؤ. است از حد متوسط باالتر 3ظری مقایسھ با میانگین ن

را کسب کرده ) 37/3(ھماھنگی در واحدھا بیشترین میانگین  ھمکاری و
 لفھ تفویض اختیارات وپایین ترین میانگین مربوط بھ مؤ. است

این . می باشد 6/2ایین تر با میانگین مسئولیت ھا بھ رده ھای پ
 . مطابقت دارد) 1389(یافتھ ھا با تحقیق اسکندری 

عد : انشگیری دبھ کار -6 است کھ در  76/3میانگین بدست آمده از این ُب
می توان نتیجھ گرفت کھ عملکرد سازمان  3مقایسھ با میانگین نظری 

عد از  عد در تمامی مؤ. حد متوسط باالتر استدر این ُب لفھ ھای این ُب
نمره میانگین بدست آمده از حد متوسط باالتر بوده، بیشترین 

صالحیت کارکنان با  الع مدیران از دانش ولفھ اطمیانگین مربوط بھ مؤ
ھای دولتی  در سازمان) 1389(در پژوھش اسکندری . است 8/3میانگین 

 .استان آذربایجان شرقی نیز یافتھ ھای مشابھی حاصل گردید
عد : فشار عملکرد -7 است کھ در  95/2میانگین بدست آمده از این ُب

ھ عملکرد سازمان در بھ نظر می رسد ک  3مقایسھ با میانگین نظری 
عد ضعیف است طالعات ایران  در این فناوری ا پژوھشگاه علوم و. این ُب

عد، در مؤ الت کارکنان لفھ ھای اقدام سریع سرپرستان برای حل مشکُب
 2/2دیران کم کار با میانگین لفھ عزل سریع مو مؤ 2/ 6با میانگین 

کنان با مزایایی عادالنھ براساس عملکرد کار لفھ پاداش وو مؤ
لفھ ھا در بقیھ مؤ کمترین نمره ھا را کسب کرده و 3/2میانگین 

در پژوھش فقیھی . میانگین بدست آمده از حد متوسط باالتر است
عد نمره ای پایین تر از  در آموزش و) 1387( پرورش نیز این  ُب

 .میانگین نظری کسب کرده است
 

ی را برای نتایج بدست آمده از این تحقیق برخی کاربردھای عمل
برای ایجاد . فناوری اطالعات ایران مطرح می کند پژوھشگاه علوم و

تحول و بھ وجود آوردن مجموعھ ای ھوشمند نخست باید این نیاز  تغییر و
بھ تغییر توسط مدیران تشخیص داده شود و سپس بر اساس برنامھ ای 

تی منسجم دقیق و متناسب با ساختار و امکانات سازمان نسبت بھ عملیا
بدون شک یکی از راھکارھای . ساختن برنامھ ھای تغییرات اقدام شود

. لفھ ھای ھوش سازمانی استرای ایجاد یک تغییر موفق تقویت مؤمفید ب
فناوری اطالعات ایران در اکثر ابعاد ھوش  کھ پژوھشگاه علوم و ھر چند

ت سازمانی نمره ای باالتر از متوسط کسب کرده است، با این حال الزم اس
ابعاد و مؤلفھ ھا جھت ارتقاء ھوش سازمانی  بازبینی و تقویت شده، 

ھای سازمان انداز و راھبردھا و ماموریتتصمیمات کلیدی براساس چشم
عد کاربرد دانش باالترین میانگین را بدست آورده کھ با . گرفتھ شود ُب

توجھ بھ زمینھ ھای فعالیت پژوھشگاه، کسب امتیاز باال در زمینھ 
تھ ھای پژوھش اساس یافبر. رد دانش امر مورد انتظاری استربکا

 :ھ می شودپیشنھادھای زیر ارائ
 بازنگری و تقویت مؤلفھ ھای مربوط بھ بینش راھبردی ؛ -
نمودن زمینھ الزم برای ایجاد جوی باز جھت پذیرش تغییر، و فراھم  -

 حمایت از ایده ھای جدید و نوآوری ھای کارکنان؛
ت بخصوص در ارتباط با تسھیم دانش بین ترویج فرھنگ مشارک -

 کارکنان؛
کردن مدیریت دانش بھ خصوص از طریق افزایش حافظھ  اجرایی  -

 سازمانی؛
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 تقویت روحیھ کارکنان بھ نحو مقتضی؛  -
توجھ و اقدام برای حل مشکالت کارکنان و ارائھ بازخورد عملکرد  -

 کارکنان؛
 .تقاء شغلی کارکنانھای عادالنھ در دریافت پاداش و ارایجاد فرصت  -
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