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 چکیده 

 است هوشمند سازمانهاي از جدیدي نسلهاي ایجاد چگونگی امروز مدیریت چالشهاي بزرگترین از یکی

 بانک شعب کارکنان توانمندسازي و سازمانی چابکی سازمانی، هوش بین رابطه بررسی به پژوهش این

 سرنوشت استراتژیک، انداز چشم آلبرخت نظر از سازمانی هوش هاي مولفه. پردازد می تهران شهر مسکن

 آوري جمع روش. باشند می عملکرد فشار و دانش کاربرد توافق، و اتحاد روحیه، تغییر، به میل مشترك،

 در مسکن بانک کارکنان از نفر 423 شامل آماري هاي نمونه. است بوده همبستگی نوع از اطالعات

 شامل پژوهش ،ابزار شد انتخاب ساده تصادفی روش به و کارمندي و کارشناسی مدیریتی، سطوح

 توانمندسازي  نامه پرسش مورگان سازمانی چابکی پرسشنامه و آلبرخت سازمانی هوش پرسشنامه

 و سازمانی چابکی و سازمانی هوش دار معنی و مثبت ارتباط پژوهش نتایج. است بوده اسپریتزر

 مولفه و سازمانی هوش در کاهش یا افزایش واحد هر ازاي به طوریکه به نمودند، تایید را توانمندسازي

   ..یابد می کاهش یا افزایش توانمندسازي و سازمانی چابکی آن هاي

 

 سازمانی توانمندسازي سازمانی، چابکی سازمانی، هوشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 :بیان مساله

 به نگاه، نوع این و دارد متفاوتی معانی مختلف، افراد براي و است بعدي چند مفهومی توانمندسازي، که کرد اذعان اسپریتزر،

 انجام کارکنان براي مدیران باید که نیست کاري توانمندسازي رویکرد، این اساس بر. نامیدند ارگانیکی رویکرد را توانمندسازي

 و بستر توانند می مدیران حال، عین در. است سازمان و شغل در خویش نقش دربارۀ کارکنان، ادراك و تلقی طرز بلکه دهند،

 عرضۀ جهت شرایط، ساختن آماده بالنچارد، .(,7991Spritzer) کنند فراهم کارکنان شدن تر توانمند براي را الزم هاي فرصت

 این سازي توانمند از هدف وي، نظر به. داند می مربوط توانمندسازي به را سازمان عملکرد از زمینه هر در فکري، منابع بهترین

 نیز، ،(8991) پوسیانت .(2222بالنچارد،) کنند اعمال ها شیوه ترین مناسب با را نفوذ بیشترین کارکنان، ترین شایسته که است

 اثربخشی جهت در تالش و خودشان به آنهانسبت در نفس به اعتماد ایجاد و کارکنان مهارت تقویت شامل را سازي توانمند

 آنها به که آنچه وضعیت از کارکنان، عملکرد تغییر فرآیند را سازي ،توانمند(8999) ترالکسن و داند می سازمان هاي فعالیت

 در توان، می را سازي توانمند تعاریف، این با.نماید می تعریف دهند، انجام است نیاز که آنچه به دهند، انجام شود گفته

 به توجه با تا سازد می قادر را آنها و نموده تغییر دچار را کارکنان رفتار که دانست هایی روش و تدابیر مجموعه برگیرنده

 هدایت وريبهره جهت در را سازمان تیمی، هاي فعالیت قالب در خالقیت ارائۀ با و اتخاذ را تصمیمات بهترین سازمان، شرایط

 ایدۀ با و گردد درك درستی به سازي، توانمند مفهوم اگر، که سازد،می رهنمون حقیقت این به را ما شده، ارائه تعاریف. نمایند

 به. نمود خواهد ایجاد را شده عرضه فکري منابع از برداري بهره بیشترین شود، مرتبط سازمان کلی عملکرد در مستمر بهبود

 براي هم و کندایجادمی راهبردي مزیت سازمان براي هم که است، گام پیش و مؤثر فرآیند یک سازي، توانمند دیگر، عبارت

 نشأت توانمندي حس یک از که جمعی است نگرشی مشارکت، این. آفریندمی سازمان کامیابی در مشارکت فرصت کارکنان،

 توسعه و ایجاد موجب کارکنان سازي توانمند(.,3002Lowe et al) آورد خواهد ارمغان به را سازمان کیفی اعتالي و گرفته

 که است، رقابتی محیط یک در بقاء و رشد براي وکار کسب واحد یک توانایی  چابکی از منظور. گردد می سازمانی چابکی

 طریق از امر این تردید، بدون. است متغیر هاي بازار به سریع واکنش نیازمند و بوده بینی پیش قابل غیر و مستمر آن تغییرات

 توان می چابکی، پارادایم ساختن عملیاتی منظور به. گیرد می صورت مشتریان نیاز مورد خدمات و محصوالت در آفرینیارزش

 و دارند مشترك هاي فعالیت براي را خاصی کلیدي شایستگی یا مهارت یک هر که دانست بیشمار مؤسسات از تلفیقی را آن

 دیگر سویی سازنداز آماده مشتریان، متغیر هاي نیازمندي به سریع واکنش براي یکدیگر کمک با را سازمان توانند می

 ماشینی وهوش انسانی هوش ازدوعامل ترکیبی میداندکه سازمان یک ذهنی تواناییهاي مجموع را سازمانی هوش تیماتسودا

 ازفرایندهاي اي رابامجموعه سازمان یک نظري وتحلیل تجزیه فرایند،که یک عنوان به سازمانی هوش: دوجزءاست وداراي است

 محصول،که یک عنوان به سازمانی مساعی،است؛وهوش یاتشریک تعامل،اجماع،همکاري ویژگیهاي داراي و میسازد فراهم فرعی

 دوجزء این البته. میکند ارائه سازمان براي اطالعاتی سیستم طراحی براي هایی وراهنمایی وطرح ترکیبی مشی خط

 از ترکیبی سازمانی هوش(. 8411،حیاتی)کنند می عمل سازمان یکدیگردر به وابسته دوعامل عنوان به و نیستند ازیکدیگرجدا

 در ، شوند می منتهی تغییرات به که هستند ها مهارت این. باشد می سازمان توسط شده استفاده و نیاز مورد هاي مهارت تمام

. باشند می تخیل از استفاده به قادر  ، شوند می شامل را بودن راحت و پذیر انعطاف ، شوند می سریع العمل عکس و عمل

 عوامل ، انسانی منابع از استفاده و موثر مدیریت ، سازمان عملکرد و مناسب ساختار به نیاز شده ذکر هاي مهارت از استفاده

 که کارهایی همان باید نیز سازمانها(.,3009Matsuda)دارد پی در را سازمان توانایی و یادگیري و دانش ، تکنولوژي ، عاطفی

 اساس بر را داخلی هاي داده و ها سیستم باید آنها. دهند انجام را باشد می اثربخش سازمانی محیط تغییر براي و باشد می موثر
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 دانش و سیستمها توسعه براي انعطاف قابل و متغیر هاي محیط به حساس کافی اندازه به باید ولی دهند ادامه گذشته تجربیات

 هوش دو از وترکیبی برآیند امروزي پیچیده درسازمانهاي سازمانی هوش بنابراین.باشند تغییرات این با آمدن کنار براي جدید

 راهی خود سازمان کارائی وافزایش پویائی براي سازمانها مدیران تردید بی بودکه خواهد ماشینی مصنوعی وهوش انسانی فعال

 فعال و پیشبرد در توانند می اطالعاتی هاي سیستم میان این در.  داشت نخواهند هوشمند جریان دو این از گیري بهره جز

 برخوردار زیادي اهمیت از سازمانی چابکی موضوع نیز بانکداري حوزه در(.باشند داشته شگرفی تاثیر سازمانی هوش سازي

 و سرگردان هاي سرمایه جذب در بانکها این. باشند برخوردار بیشتري رقابتی مزیت از تا بود خواهند قادر چابک بانکهاي. است

 ، تواند می کارکنان سازي توانمند میان این در. گیرند می پیشی خود رقباي از معموال و نموده عمل موفق ، نقدینگی کنترل

 نظر به نیز مسکن بانک شعب در. سازد برخوردار باالتري عملکرد و عمل سرعت از را بانکها و گردیده سازمانی چابکی موجب

. است نشده پرداخته ان اثار و ابعاد به زیاد و گرفته قرار غفلت و توجهی کم مورد که است موضوعی سازمانی چابکی رسد می

 توانمندي با کارکنان. باشد می مطرح مهم چالشی عنوان به کارکنان سازمانی توانمندي به عنایت و توجه عدم میان این در

 بانک رقابتی مزیت کاهش سبب موضوع این و سازند اورده بر را مشتریان و بانکها انتظارات و ها خواسته ، توانند نمی پایین

 مورد سازمانی چابکی با ان رابطه و کارکنان اجتماعی توانمندي موضوع که است ضروري لذا. شد خواهد بانکها سایر با مسکن

 هوش بین داري معنی رابطه آیا که به پاسخ دنبال به حاضر تجقیق شده ارائه مطالب به توجه با. گیرد قرار بررسی و مطالعه

 .دارد وجود تهران شهر مسکن بانک شعب کارکنان توانمندسازي و سازمانی چابکی و سازمانی

 اهمیت موضوع 

 از گیاري بهاره  باا  افرادي چنین. مندندبهره باال هوشی بهرۀ از که هستند کارا و موفق افرادي امروز پرشتاب و متالطم دنیاي در

 ایان  بخصوص است، گونه همین به وضع نیز سازمانی دنیاي در. کنندمی غلبه زندگی مشکالت و مسائل بر خود خدادادي هوش

 ساازمانها  جدیاد،  چالشهاي و نیازها پیدایش و فنون و علوم پیشرفت به توجه با رود،می جلوتر به زمان هرچه حاضر عصر در که

 خاال   و عظایم  منباع  بار  عاالوه  بپذیریم که یابدمی بیشتري اهمیت زمانی مفهوم این. شودمی ترمشکل آنها ادارۀ و ترپیچیده

 هوش امروزي، پیچیدۀ سازمانهاي در بنابراین،. دارند نقش سازمانها عملکرد روند در نیز هوشمند مکانیکی ابزار هوشمند، انسانی

 خود سازمان کارایی افزایش و پویایی براي سازمانها مدیران تردید،بی. است مصنوعی هوش و انسانی فعّال هوشِ برآیند سازمانی

 وساازمان،  عملکردپرسانل  به طوردائم به چابکی( 8411 حیااتی، . )داشت نخواهند هوشمند جریان دو این از گیريبهره جز راهی

 باراي  دائام  آماادگی  مساتلزم  و میکناد  توجاه  مشاتري  ازجاذب  حاصل فرصتهاي درزمینه وتغییردائم وخدمات محصول ارزش

 ساودآوري  افزایش باعث که هرچیزجدیدي یادگیري براي همیشه چابک وسازمانهاي است وسطحی بنیادي باتغییرات رویارویی

 نیزباه  مشاتریان  نیازهااي  ارضااي  درباره چابک سازمانهاي(. 8411شهائی،) اند جدیدمیشود،آماده ازفرصتهاي گیري ازبهره ناشی

 واقعای  نیازهااي  بارآوردن  حلهاي راه بلکه رسانند نمی فروش به را خود محصوالت تنها سازمانها این. اندیشند دیگرمی اي گونه

 عمال  باه  هاي بررسی با گیردکه می نشات ازآنجا تحقیق این انجام خاص  ضرورت.(8411 ،شهانی. )میرسانند رابفروش مشتریان

 ساازمانی  هاوش  و ساازمانی  وچاابکی  کارکناان  توانمندساازي  باین  رابطه بررسی به کمترپژوهشی تاکنون شدکه مشخص امده

 باه  زمیناه  درایان  تحقیاق  نخساتین  عناوان  باه  باناک  درایان  رامیتاوان  پژوهش واین است شده پرداخته مسکن بانک درشعب

 هاوش  باین  رابطاه  زمیناه  در موجاود  دانشای  شکاف بخشی دکهبو امیدوار توان می تحقیق این باانجام دیگر ازسوي. شمارآورد

 نتاایج  نماودن  باومی  باه  تواناد  مای  تحقیاق  این هاي یافته همچنین. گردد برطرف توانمندسازي و سازمانی چابکی و سازمانی

       .نماید کمک درکشورمان مطالعه مورد موضوع ترشدن وکاربردي

  :ادبیات موضوع
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 به سازمان پایین هاي الیه در سازد می قادر را افراد که دارد اشاره افراد به اختیار تفویض به سازي توانمند توانمندسازي:

 و مدیریت بین درونی مرزهاي شکستن بخصوص و گیري،تصمیم انگیزش، به اعتماد با سازي، توانمند. بپردازند گیري تصمیم

 قادر براي کارکنان در الزم ظرفیتهاي مجموعه ایجاد یعنی انسانی نیروي توانمندسازي(. 8412 رهنورد،) دارد ارتباط کارکنان

 اثربخشی و کارایی با توام دارند عهده به سازمان در که مسئولیتی و نقش ایفاي و سازمان در افزوده ارزش ایجاد به آنان ساختن

 ايسرمایه صورت به)دارند زیادي قدرت هم، اکنون هم افراد. نیست افراد به قدرت دادن توانمندسازي،(. 8418 دیگران، و بابایی)

 .کنیممی تعریف قدرت این کردن آزاد عنوان به را توانمندسازي. دهند انجام عالی بسیار را خود کار که( انگیزش و دانش از

 نیستند چیز یک سازي توانمند و قدرت .است متفاوت افراد به بخشیدن قدرت تنها با سازي توانمند واقع در(. 8412رهنورد،)

 هم و باشند داشته قدرت هم است ممکن افراد. کندمی برجسته را دو آن تفاوتهاي توانمندسازي، و قدرت مفاهیم مقایسه

 خودش براي را شدن توانمند باید فرد اما ببخشد، قدرت دیگر کسی به تواندمی کسی چه، اگر حال این با. شوند توانمند

 توازن کارکنان عمل آزادي و مدیریت کامل کنترل بین که است ارزشمندي روش توانمندسازي(. 8418بابایی و دیگران،..)بپذیرد

 دارند نیاز گذشته از توانمندتر کارکنانی به سازمانها دهد می رخ محیط در که تغییراتی به پاسخ براي امروزه کند می برقرار

(vicchio,2000) .اطال  انگیزشی هاي تکنیک مجموعه به است،توانمندسازي خودکنترلی از وسیعتر اصطالحی توانمندسازي 

 کارکنان توانمندسازي اصلی ویژگی است، آنان عملکرد بهبود بمنظور کارکنان مشارکت سطح افزایش بدنبال که شود می

 در مشارکت روحیه ایجاد براي که است اي شیوه توانمندسازي(. vicchio,2000) است سازمانی و فردي اهداف نمودن همسو

 خویش کارهاي مورد در که کند می تشویق را کارکنان شیوه این ، آنها به مسئولیت واگذاري و دخالت فرایند طریق از کارکنان

 می اطال  انگیزشی تکنیکهاي مجموعه به توانمندسازي. باشند داشته کار بر را بیشتر کنترل امکان و بگیرند تصمیم خود ،

 اصطالحی توانمندسازي(. vicchio,2000.)است آنان عملکرد بهبود بمنظور کارکنان مشارکت سطح افزایش بدنبال که شود

 به بیشتري گیري تصمیم مسئولیت و عمل آزادي خودمختاري، آن اساس بر که شود می گفته سازمانی ترتیبات به که است

 کارکنان عمل آزادي افزایش براي مشابه روشهاي سایر و عمودي پربارسازي دیگر عبارت به. شود می واگذار کارکنان

 و خودشان به نسبت آنها در نفس به اعتماد ایجاد و افراد عقاید تقویت از عبارت توانمندسازي(. شود می نامیده توانمندسازي

 از مجموعه یک فلسفه، یک مفهوم، یک را توانمندسازي راپیلی(. Gordon,1993) .سازمانی فعالیتهاي اثربخشی جهت در تالش

 به گیري تصمیم اختیار اعطاي از است عبارت مفهوم یک عنوان به توانمندسازي. داند می سازمانی برنامه یک و رفتاري سلوك

 تعیین در افراد و خودگردان گروههاي کردن سهیم معنی به رفتاري سلوك از اي مجموعه و فلسفه یک عنوان به مرئوسان،

 کارکنانشان توانمندسازي فرایند طریق از را وري بهره قادرند سازمانها که دارند عقیده بسیاري. است خود اي حرفه سرنوشت

 (.Gordon,1993) بخشند ارتقاء

 سال در همکارانش و اگروال. شود می اشاره تعریف چند به اینجا در که اند داده ارائه چابکی از مختلفی تعاریف محققان چابکی:

 کردناد،  تعریاف  تنوع نظر از چه و حجم نظر از چه تقاضا تغییرات به سریع پاسخ ارائه در سازمان یک توانایی را چابکی( 2222)

 را افکاار  حتای  و لجساتیک  فراینادهاي  اطالعااتی،  هايسیستم سازمانی، ساختار که است کار و کسب مهم قابلیت یک چابکی

 و مناابع  انساجام  ،(ساودآوري  و کیفیات  ،ناوآوري  پاذیري،  انعطااف  سرعت،) رقابت مبانی موفق شناسایی چابکی. گیرددربرمی

 چابکی ریشۀ محققان از بسیاري. می باشد پسند مشتري خدمات و محصوالت خلق طریق از متالطم محیط در مناسب اقدامات

 از عباارت  چاباک  تولیاد  که معتقدند محققان از دیگر برخی( . Gordon,1993) دانند می پذیر انعطاف تولید هاي سیستم در را

  .است ناب تولید  پذیر انعطاف تولید هاي سیستم
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 باا  انساانها  ایان  تردید بی. باشند باال هوشی درجه از مند بهره که بود خواهند کارآمد و موفق انسانهایی دنیا در هوش سازمانی: 

 هماین  باه  وضع نیز، سازمانی دنیاي در "قطعا. آیند فائق زندگی مشکالت و مسائل بر توانست خواهند خود هوش از گیري بهره

 کاه  شاد  خواهد پراهمیت زمانی مفهوم این. نمادین صورت به حداقل دارند، هوش هم ها سازمان اینکه یعنی بود، خواهد منوال

 در نیاز  هوشامند  هااي  تکنولاوژي  هوشامند،  انساانی  خال  و عظیم منابع بر عالوه امروزي، هاي سازمان از یک هر در بپذیریم

 دهاه  از انادك  طاور  باه  نیاز  ساازمان  و مادیریت  ادبیات در اساس این بر. کنند می ایفا مؤثري نقش ها سازمان عملکرد فرآیند

 Matsuda,2009 and) اسات  شاده  مطارح   ساازمانی  هاوش  مفهاوم  مایالدي  2222 دهاه  در جادي  طور به و میالدي 8992

Albrecht,2003) .راه موقاع  باه  یاافتن  و مرتبط اطالعات ارائه در آنها توانایی به بستگی سازمانها، پویاي و آمیز موفقیت واکنش 

 فکاري  تواناییهاي طراحی بر سازمانی، پردازان نظریه توجه امر این به توجه با. دارد آنها فراروي مشکالت براي مناسب هاي حل

 اسات  ساازمانی  تئوري در جدیدي مفهوم روند، این نتیجه که است متمرکز ارتباطی و اطالعاتی فناوریهاي یکپارچگی و سازمان

 نشاان  هوشامند  ساازمان  و ساازمانی  هوش با مرتبط علمی متون بررسی .میشود برده نام  سازمانی هوش عنوان تحت آن از که

 علاوم  باا  رابطاه  در کاه  هااوایی  در المللای  باین  کنفرانس یک در بار اولین براي هابر نام  به فردي 8911 سال در که دهد می

 هاوش  مفهاوم  از الهاام  باا  ساازمانی  هوش مفهوم.است گفته سخن "هوشمند هاي سازمان" مورد در بود شده برگزار سیستمی

 افاراد  هماه  لزوماا  ثانیاا  و هستند باالتري هوش داراي افراد از بعضی اوال فردي، سطح در که همانطور. است شده مطرح انسانی

 انساان  ترین باهوش داراي که سازمانی که ترتیب بدین. هستند گونه همین نیز ها سازمان نیستند، تري موفق ها آدم تر باهوش

 ایان  از نادرسات  استفاده با است ممکن و باشد نمی هوشمند سازمان یک لزوما باشد، می اطالعاتی هاي تکنولوژي بهترین و ها

 مساأله، حال  تطبیاق،  خلاق،  ریازي، برناماه  تفکر، قابلیت" توان می را هوش فردي، سطح در.  باشد ناموفقی سازمان حتی منابع

 هوش( 8991)ویلیام نظر از. است مساله حل ظرفیت بر تاکید اینجا در واقع در.  "دانست یادگیري و گیري،تصمیم العمل،عکس

 ایان  در. "محایط  باا  اساتراتژیک  تطبیاق  براي آن از استفاده و دانش ایجاد براي سازمان یک ظرفیت" از است عبارت سازمانی

 ساازمان  موفقیات  راه سار  بر موانعی ایجاد باعث محیط با متناسب هوشمندانه هاي استراتژي فقدان رهبران، وجود عدم تعریف

 رواباط  فرهنگ، سازمانی، ساختار از اند عبارت که دانند می شناختی سیستم زیر پنج از تابعی را سازمانی هوش هالل. شود می

 شاود  مای  اساتناد  آن باه  نیز حاضر پژوهش در که تعریف ترین جامع اما.  استراتژیک فرایندهاي و دانش مدیریت نفعان، ذي با

 براي سازمان یک قابلیت از است عبارت سازمانی هوش": باشد می صورت بدین است شده مطرح( 2224) آلبرشت کارل توسط

 هاوش  از اساتفاده ."خاود  رساالت  باه  دساتیابی  بر فکري نیروي این کردن متمرکز و موجودش فکري نیروهاي تمام بکارگیري

 امکاان  ایان  سازمانی هوش. سازد متمایز ها سازمان دیگر از را آن و دهد افزایش را سازمان یک رقابتی قدرت تواند می سازمانی

 و مشاتریان  تقاضااي  درك امکاان  و کناد  بارداري  بهاره  رقابتی مزایاي از موجود اطالعات بکارگیري با تا دهد می سازمان به را

 را منفای  یاا  مثبات  تغییرات بتواند تا دهد می سازمان به را امکان این همچنین،. سازد میسر را آنان با ارتباط برقراري چگونگی

                                                                                                                     :نااامبرد را زیاار مااوارد تااوان ماای سااازمانی هااوش فوایااد دیگاار از. کنااد نظااارت

                                                                         سازمانی؛ سیستم کل هاي قابلیت ارزشیابی براي مدیران به کمک - 

                                                                                           بیرونی؛ محیط و سازمان بین وابستگی الگوهاي درك -

                                           ها؛ زیرسیستم بین ارتباطات بهبود براي فضایی و سازمانی ضعف و قوت نقاط تشخیص -

 ساودآوري  و قاوي  رهباري  سازمانی، تغییر براي تالش به تعهد ایجاد و نوآوري و تغییر جهت در ها زیرسیستم بهبود -

                                                                                                                                                             .    بیشاتر 

 تیم هوشمند، انسانی عوامل داشتن به مشروط را سازمان یک موفقیت( 2224) آلبرشت کارلهوش سازمانی از دیدگاه آلبرشت:
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 ساازمانی  هاوش  عناوان  از جمعای،  حماقات  از جلاوگیري  و پاساخگویی  باراي  او. داند می هوشمند سازمانهاي و هوشمند هاي

                                                          :کناد  مای  مطارح  سازمانی هوش تعریف براي را زیر فرمول آلبرشت. کند می استفاده

                                                 (فکاري  سینتروپی( + )فکري آنتروپی)  – سازمان افراد هوش مجموع=  خالص سازمانی هوش

 هوشامندانه  و عامداناه  آگاهاناه،  تاالش  نیازمند آنتروپی بنابراین دارند، آنتروپی به طبیعی گرایشی هاسازمان که این به توجه با

 سازمانی ساختارهاي که حالی برددر بکار هوشمندانه صورت به را هوش باید واقع در. پذیرد می صورت مدیریت توسط که است

.                                                                                               شااوندماای سااینتروپی افاازایش باعااث منااابع بکااارگیري هوشاامند ساااختارهاي دهنااد،ماای افاازایش را آنتروپاای معیااوب

 هوش نوع یک از بیش هاانسان که کردمی ادعا گاردنر هوارد دکتر هاروارد، هدانشگا پژوهشگر و روانشناس ابعاد هوش سازمانی:  

 گااردنر  دانسات،  می عمومی شایستگی سطح یا جهانشمول عامل یک نتیجه را آن که افراد هوش به سنتی نگاه مقابل در. دارند

 هاوش  بار  عالوه بودن، هوشمند مختلف هايروش این گاردنر، نظر طبق. دارد وجود نیز دیگر هوش نوع چندین که کردمی ادعا

 دیادگاه،  ایان  باا  همراساتا . گیارد مای  بر در هم را حرکتی و شناسی،زیبایی عاطفی، عملی، اجتماعی، هايهوش سنتی، انتزاعی

 اناواع  هاا  سازمان که کند می بیان وي. کرد تعریف را هوش انواع نیز ها سازمان براي توان می که است باور این بر نیز آلبرشت

 هاا،  ساازمان  مختلاف  انواع در که مدعی آلبرشت هستند اینها فاقد اینکه یا و هستند دارا را شایستگی ابعاد یا هوش از مختلفی

   اند درآمده نمایش به زیر شکل در که است شناسایی قابل هوش نوع هفت

 

 : مدل هوش سازمانی آلبرشت1شکل 

   :از است عبارت هوشمند سازمان ویژگی یا سازمانی هوش نوع هفت آلبرشت، نظر از. 

                          . نمایاد  تعریف کند، می حرکت آن سوي به که را مقصدي که است آن نیازمند سازمانی هر:  استراتژیک انداز چشم .8

 جمعای  روحیاه  و مشترك حس «هستیم قایق یک در هم با ما همه» که حس این ایجاد در سازمان ظرفیت:  مشترك تقدیر .2

                                                                                                                                 . کرد خواهد ایجاد قدرتمندي

 آماوختن  باراي  فرصاتی  و انگیاز هیجاان  و خوشایند چالشی را کار و کسب الگوي بازآفرینی به نیازاحساس :  تغییر به تمایل .4

 .   موفقیت به رسیدن جدید اههاير

 فراتار  باراي  تمایال  و ظرفیات  "سازمان و کار به عشق" عنصر مشترك، تقدیر بحث از جداي(: سازمان و کار به عشق)  قلب .3

 است استانداردها از رفتن
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 ساازماندهی  شاان رساالت  به نسبت را خودشان باید گروه اعضاي:  ها سیستم و ساختارها هماهنگی و سازگاري همراستایی، . 1

                  .نمایناد  تادوین  محایط  باا  تعامال  و مواجهاه  و یکادیگر  باا  تعامال  باراي  قاوانینی  و تقسایم  را هاا مسائولیت  و وظاایف  کنند،

 از محافظات  بین ظریف تعادلی و فرهنگ، سرتاسر در دانش آزادانه جریان برگیرنده در باید سازمانی هوش:.  دانش بکارگیري .2

 از حمایات  و پشتیبانی شامل باید سازمانی هوش همچنین. باشد کلیدي نقاط در اطالعات بودن دسترس در و حساس اطالعات

                                                          .باشاااااد موجاااااود وضاااااعیت روشااااانفکرانه باااااردن ساااااوال زیااااار و جدیاااااد هاااااايناااااوآوري و هااااااایاااااده

 بایاد  دیگار،  عباار  باه  هستند، عملکرد مالک افراد همه هوشمند، سازمان یک در(: مسئولیت بار پذیرش)  عملکرد براي فشار .1

                         .  باشند معتقد هدف، آن پیامدهاي اعتبار به و باشند داشته احساس شود، کسب باید که آنچه به نسبت

 :                                                                                                            سوابق و پیشینه داخلی

 تحقیق این انجام از هدف. اند پرداخته سازمانی هوش با رهبري سبک رابطه بررسی به پژوهشی در( 8492) همکاران و جندقی

 مادل  از رهبري سبک تعیین براي منظور بدین. میباشد شایسته سبک شناسایی و سازمانی هوش با رهبري سبک رابطه بررسی

 سابک  ساه  گار  مداخله عدم  و تبادلی رهبري آفرین، تحول رهبري. است شده استفاده آولیو و بس توسط شده ارئه عاملی سه

 گردیاده  اساتفاده  آلبرخات  توساط  شاده  ارائه مدل از سازمانی هوش سنجش براي همچنین. میباشند مدل این در شده مطرح

 انتخااب  خوشاهاي  گیري نمونه روش به اداره شش تعداد قم شهر دولتی ادارات بین از پیمایشی، توصیفی بررسی یک در. است

 نفار  812 کارمناد  292 مجماوع  از نهایات  در کاه  پاذیرفت  انجاام  ادارات ایان  باین  از تصادفی برداري نمونه کار سپس و شده

 است آن دهنده نشان حاصل نتایج و گرفته تحلیل و تجزیه مورد شده آوري جمع اطالعات. بودند پرسشنامه سواالت پاسخگوي

 و گار  مداخله عدم رهبري سبک بین همچنین و دارد وجود مستقیم رابطه سازمانی هوش و آفرین تحول رهبري سبک بین که

 سابکی  آفارین،  تحاول  رهباري  سابک  آماده  بدست نتایج اساس بر ترتیب بدین. دارد وجود مستقیم غیر رابطه سازمانی هوش

                                                                                                                     .میباشد شایسته

 کارکناان  ساازمانی  شاهروندي  رفتارهااي  باا  آن هااي  مولفه و سازمانی هوش رابطه به پژوهشی در( 8419)و همکاران سالسل

 باا  آن هااي  مولفاه  و ساازمانی  هوش رابطه که معتقدند نویسندگان ، تحقیق این در. اند پرداخته اسپادان گستران احیا شرکت

 باا  ساازمانی  هاوش  رابطاه  بررسای  هادف  باا  پاژوهش  این اسپادان گستران احیا شرکت کارکنان سازمانی شهروندي رفتارهاي

 تحقیاق  آمااري  جامعاه . باود  همبستگی نوع تحقیقات از تحقیق این. است آمده در اجرا مرحله به سازمانی شهروندي رفتارهاي

 با نفر 212 نمونه عنوان به تعداد این از. بود نفر 122 حدود در آنها تعداد که بودند اسپادان گستران احیا شرکت کارکنان شامل

 و ،(2224 آلبرخت) سازمانی هوش هاي پرسشنامه شامل پژوهش ابزارهاي. شدند انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه از استفاده

 دو رگرسایون  تحلیال  نتاایج  همچناین . باشاند  مای  مناسب پایایی و روایی داراي دو هر که بودند سازمانی شهروندي رفتارهاي

 دارد وجاود  معنااداري  رابطاه  شاهروندي  رفتارهااي  باا ( کلای  طاور  باه ) سازمانی هوش بین که دادند نشان گام به وگام متغیره

(P=0.01 )رابطاه  ساازمانی  شاهروندي  رفتارهااي  باا  روحیه و مشترك سرنوشت هاي مولفه سازمانی، هوش هاي مولفه بین از 

 نشاان ( P=0.01) معناادار  و منفای  اي رابطاه  سازمانی شهروندي رفتارهاي با تغییر به میل مولفه و( P=0.01) معنادار و مثبت

 ندادناد  نشاان  دار معناا  رابطاه  نیاز  اساتراتژیک  اناداز  چشام  و توافاق  و اتحاد عملکرد، فشار کاربردي، دانش هاي مولفه. دادند

(P=0.05)                                                                                                                                       

 هیاات  اعضااي  بین در تیمی رهبري و سازمانی هوش بین رابطه اي مقایسه بررسی به پژوهشی در( 8419) و همکاران سیادت

 تیمای  رهبري و سازمانی هوش بین رابطه اي مقایسه بررسی پژوهش آن از هدف.اند هپرداخت اصفهان دولتی دانشگاههاي علمی

 حاضار  تحقیاق  پاژوهش،  اهداف و موضوع ماهیت به باتوجه. است بوده اصفهان دولتی دانشگاههاي علمی هیات اعضاي بین در
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 دانشگاههاي علمی هیات اعضاي کلیه شامل پژوهش این آماري جامعه. باشد می اي مقایسه– علی و همبستگی نوع از توصیفی

 گیاري  نموناه  ازروش تعدادبااساتفاده  ازاین. اند نفربوده 8332 بر بالغ 8411 -8411 تحصیلی درسال هستندکه اصفهان دولتی

 از بودند عبارت پژوهش این ابزارهاي. شد انتخاب علمی هیات عضو 222 حجم به اي نمونه حجم، با متناسب اي طبقه تصادفی

 رابطاه  تیمای  رهبري و سازمانی هوش هاي مولفه بین. 8: دادکه هانشان یافته. تیمی رهبري پرسشنامه و سازمانی هوش نیمرخ

 گاروه  و دانشاکده  دانشاگاه،  حساب  بار  تیمای  رهباري  و سازمانی هوش هاي نمره میانگین بین. 2 دارد، وجود معنادار و مثبت

 و خادمت  سابقه سن، برحسب علمی هیات اعضاي تیمی رهبري هاي نمره میانگین بین. 4 و دارد وجود معنادار تفاوت آموزشی

                                                                                           .دارد وجود معنادار تفاوت علمی افتخارات

 :پیشینه خارجی

 سازمان در سازمانی هوش با یادگیرنده سازمان در سازمانی تحول سیستم زیر بین رابطه بررسی به پژوهشی در( 2288) اسکات

 یادگیرناده  سازمان در سازمانی تحول زیرسیستم بین رابطه تحلیل هدف با حاضر پژوهش. است پرداخته شیکاگو شهر مخابرات

 چشام  آلبرخت نظر از سازمانی هوش گانه هفت هاي مولفه. است شده انجام شیکاگو شهر مخابرات سازمان در سازمانی هوش با

 تحول و مالك عنوان به عملکرد فشار و دانش، کاربرد توافق، و اتحاد روحیه، تغییر، به میل مشترك، سرنوشت استراتژیک، انداز

 عناوان  باه  اساتراتژي  و سازمانی ساختار سازمانی، فرهنگ استراتژیک، انداز چشم هاي شاخص با یادگیرنده سازمان در سازمانی

 باا ( N=2842) آمااري  جامعاه  در هبساتگی،  ناوع  از توصیفی تحقیق روش مبناي بر. است شده گرفته نظر در بین پیش متغیر

 پرسش دو از ها داده آوري جمع براي همچنین. است شده تعیین( n=327) نمونه حجم مورگان گیري نمونه جدول از استفاده

 آلفااي  حساب  بار  2991 و 2994 پایایی ضریب با ترتیب به آلبرخت سازمانی هوش نامه پرسش و مارکوارت سازمانی تحول نامه

 توصایفی  آمار حوزه در ابزارها سایر و spss آماري افزار نرم از استفاده با شده آوري جمع هاي داده. است شده استفاده کرونباخ

 سیساتم  زیر بین که کرد گیري نتیجه توان می پژوهش هاي یافته اساس بر. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و

 بااالترین  توافق و اتحاد اینکه ضمن. دارد وجود داري معنی آماري رابطه سازمانی، هوش با یادگیرنده سازمان در سازمانی تحول

 در( 2222) هاالل                  .دهاد  مای  نشاان  پاژوهش  ماورد  شارکت  کارکناان  باین  در را اهمیت کمترین تغییر به میل و

 روش. اناد  پرداختاه  لنادن  دانشاگاه  در یادگیرناده  ساازمان  باا  سازمانی هوش هاي مولفه بین رابطه بررسی بررسی به پژوهشی

 پرسشانامه  از اساتفاده  باا  کاه  باوده  میادانی  و اي کتابخانه اطالعات، آوري جمع روش. است همبستگی نوع از توصیفی تحقیق

 ساازمانی  هاوش  و %199 یادگیرناده  سازمان پرسشنامه کرونباخ آلفاي روش از استفاده با تایی 42 نمونه یک در ساخته محقق

 تصاادفی  صاورت  به که آن تابعه هاي اداره و لندن دانشگاه کارکنان از نفر 312 شامل آن آماري جامعه. شد گیري اندازه 921%

 اساتنباطی  و توصایفی  آماار  محاسابات  انجاام  باا  آماده  بدست اطالعات. است شده انتخاب نمونه عنوان به نفر 823 اي مرحله

 هاوش  هااي  مولفاه  تاک  تاک  باین  کاه  داد نشاان  حاصل نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد( پیرسون همبستگی ضریب)

 باا ( عملکارد  فشاار  و دانش کاربرد توافق، و اتحاد شهامت، و جرات تغییر، به تمایل مشترك، سرنوشت اشتراك، بینش) سازمانی

   دارد وجود داري معنی رابطه یادگیرنده سازمان

  یادگیرناده  سازمان در سازمانی هوش هاي مولفه و دانش مدیریت زیرسیستم بین روابط بررسی به پژوهشی در( 2284) هال اچ

 در داناش  مادیریت  زیرسیساتم  باین  رابطاه  بررسی پژوهش این از هدف.اند پرداخته( مالزي هواپیمایی خطوط موردي مطالعه)

 از حاضر تحقیق روش. است(  مالزي هواپیمایی خطوط موردي مطالعه) در آن هاي مولفه و سازمانی هوش و یادگیرنده سازمان

 خطاوط  ارشد کارشناس و کارشناس شغلی سطوح کارکنان از نفر 812 شامل تحقیق هاي نمونه و بوده همبستگی توصیفی نوع

 ضاریب  باا  ماارکوارت  داناش  مادیریت  پرسشانامه  شامل تحقیق ابزار. شد انتخاب تصادفی صورت به که بوده  مالزي هواپیمایی
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 جمعیات  هااي  ویژگای  پرسشنامه و 29921 کرونباخ آلفاي ضریب با آلبرخت سازمانی هوش پرسشنامه و 29928 کرونباخ آلفاي

 باین  معناادار  و مثبت رابطه وجود بر عالوه پیرسون همبستگی ضریب اساس بر که داد نشان پژوهش نتایج. است بوده شناختی

 تماامی  و داناش  مادیریت  زیرسیساتم  باین  ،p<0.01 و 29112 همبستگی ضریب) سازمانی هوش و دانش مدیریت زیرسیستم

 29121 تا استراتژیک انداز چشم براي 29313 از همبستگی ضرایب( دارد وجود معنادار و مثبت رابطه سازمانی هوش هاي مولفه

 باین  از که داد نشان گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج نهایت، در است بوده معنادار p<0.01 سطح در مشترك سرنوشت براي

 مادیریت  زیرسیساتم  معناادار  بینای  پایش  به قادر توافق و اتحاد و دانش کاربرد مشترك، سرنوشت سازمانی، هوش هاي مولفه

    .هستند یادگیرنده سازمان در دانش

                                                                                                                                                               :اهداف پژوهش

 مسکن بانک شعب کارکنان توانمندسازي و سازمانی چابکی و سازمانی هوش بین رابطه تعیین تحقیق این کلی و علمی هدف   

 باشد می تهران شهر

                                                                                                                                                                   اهداف فرعی:

            تهران شهر مسکن بانک  شعب در  مشتریان به پاسخگویی وضعیت با   کارکنان سازي توانمند بین رابطه تعیین-1 

                                         تهران شهر مسکن بانک  کارکنان در شایستگی وضعیت با سازي توانمند بین رابطه تعیین-2

                                    تهران شهر مسکن بانک  کارکنان در پذیري انعطاف وضعیت با سازمانی هوش بین رابطه تعیین-4    

                                                 تهران شهر مسکن بانک  کارکنان در عمل سرعت با  سازمانی هوش بین رابطه تعیین-3  

 نمایدتانسبت کمک مسکن بانک ومسئوالن مدیریت بتواندبه که است هایی ویافته نتایج به دستیابی تحقیق این کاربردي دفه

      .اورند رافراهم سازمانی چابکی وموجبات گمارده بیشتري اهتمام و جدیت خود کارکنان توانمندي به

       فرضیه های تحقیق:   

       دارد وجود معنادار رابطه تهران شهر مسکن بانک  شعب در  مشتریان به پاسخگویی وضعیت با کارکنان سازي توانمند بین.8

              .دارد وجاود  معناادار  رابطاه  تهاران  شاهر  مساکن  باناک   کارکناان  در شایساتگی  وضعیت با کارکنان سازي توانمند بین- 2

                 .دارد وجاود  معناادار  رابطاه  تهاران  شاهر  مساکن  باناک   کارکناان  در پاذیري  انعطااف  وضاعیت  باا   ساازمانی  هوش بین-4

                              .دارد وجود معنادار رابطه تهران شهر مسکن بانک  کارکنان در عمل سرعت با سازمانی هوش بین-3

                                                                                            :  روش تحقیق

                                          :است تبیین قابل زیر شرح به شناختی روش نظر از پژوهش این تحقیق، پیاز مدل به باتوجه

 است این بر اعتقاد گرایی اثبات تحقیقات در. باشدمی گرایانه اثبات فلسفه با تحقیقات نوع از تحقیق این پژوهش، فلسفه نظر از

 ابزار و(  محقق) گر مشاهده از مستقل که سنجش لقاب ویژگیهاي از توانمی و دارد وجود مشخص و عینی بصورت واقعیت که

 زمانی افق نظر از پژوهش این.اند تئوري آزمون پی در عموماً گرایان اثبات گردد،می بیان فلسفه این قالب در برد بهره هستند او

 نظر از.شودمی آوري جمع زمان از برهه یک در فقط اطالعات مقطعی تک هاي پژوهش در زیرا است مقطعی تک تحقیق یک

 انجام به سازمانی مشکالت تقلیل یا رفع هدف با تحقیقات نوع این زیرا. باشدمی کاربردي نوع از حاضر تحقیق شناختی، هدف

 هوش بین رابطه بررسی در آن نتایج زیرا است کاربردي تحقیق یک شناختی هدف نظر از پژوهش این دیگر، سخن به.رسدمی
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 براساس تحقیق روش. دارد کاربرد قابلیت تهران شهر مسکن بانک شعب کارکنان توانمندسازي و سازمانی چابکی و سازمانی

      . است کاربردي نوع از تحقیق هدف براساس و است توصیفی اطالعات گرداوري

    :نمونه و روش نمونه گیریجامعه،

 در شاده  انتخااب  گیري نمونه روش.بود خواهد مسکن بانک شعب مدیران و ارشد کارکنان پژوهش، این نظر مورد آماري جامعه

 اساتفاده  مورگاان  کرجسای  جدول از نظر مورد نمونه تعیین براي .است بوده ساده تصادفی صورت به افراد انتخاب ، تحقیق این

  .است بوده نفر 423 مذکور جدول براساس حاضر تحقیق براي استفاده مورد نمونه تعداد. است شده

     :ابزارهای پژوهش

 : است شرح بدین تحقیق این در ها داده گردآوري روشهاي

 روش از موضاوع  باا  مرتبط نظري مباحث و تحقیق این ادبیات به مربوط اطالعات آوري جمع براي:  اي کتابخانه مطالعات( الف

                 .اساات شااده اسااتفاده( اینترنتاای سااایتهاي هااا، نامااه پایااان ، فارساای و انگلیساای مقاااالت و کتااب) اي کتابخانااه مطالعااات

( 8                   .است شده استفاده پرسشنامه از تحلیل و تجزیه براي اطالعات و ها داده آوري جمع منظور به: پرسشنامه( ب

 ابعااد  سنجش به که است شده تشکیل سؤال 81 از کارکنان توانمندسازي ي پرسشنامه: اسپریتزر توانمندسازي ي نامه پرسش

 دیگاران  باه  اعتماد احساس و تأثیر احساس خودتعیینی، احساس کارآمدي، خود یا شایستگی احساس بودن، دار معنی احساس

 اجتمااعی  توانمندساازي  سانجش  نامهی پرسش از توانمندسازي اجتماعی عوامل ي¬نامه پرسش تنظیم و تهیه براي. میپردازد

 میازان  2 ،82 ،81 هاي سؤال. است شده تنظیم رتبهاي پنج مقیاس یک قالب در نامه، پرسش این. است شده استفاده اسپریتزر

 احسااس  میازان  8 ،4 ،1 ،88 هااي  ساؤال  شایساتگی،  احسااس  میازان  2 ،1 ،82 ،81 هااي  ساؤال  باودن،  دار معنی احساس

 مای  را کارشناساان  اعتمااد  احسااس  میزان 1 ،82 ،83،84 هاي سؤال و تأثیر احساس میزان 3 ،9 ،81 هاي سؤال خودتعیینی،

 سنجد

 82 داراي اخیر پرسشنامه. است نموده تدوین 2282 سال در مورگان توسط پرسشنامه این:  سازمانی چابکی پرسشنامه( 2

 روش به پرسشنامه این پایایی. است شده گرفته قرار سنجش مورد محتوا روایی روش به پرسشنامه این روایی. باشد می سوال

 ابعاد و اجزا. است شده براورد 13/2 با برابر آن پایایی ، پرسشنامه این کل براي که شده محاسبه کرونباخ الفاي ضریب محاسبه

 :است زیر شرح به پرسشنامه این

 :پرسش نامه چابکی سازمانی1جدول

 

 

 

 

 سازمانی هوش پرسشنامه( ج هوش پرسشنامه:شت آلبرت

 سال در بار نخستین سازمانی البرت توسط میالدي 2224

 از  و شده طراحی شت اي درجه 1 درطیف سوال39

 شماره سوال ها ابعاد چابکی سازمانی رديف

 3-4-2-8 پاسخگویی 8

 1-1-2-1 شایستگی 2

 82-88-82-9 انعطاف پذیري 4

 82-81-83-84 سرعت 3
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 این روایی ، شعیري تحقیق در. است شده تایید متعدد تحقیقات در نامه پرسش این اعتبار و روایی. است شده تشکیل

 شده براورد کرونباخ الفاي ضریب محاسبه طریق از نیز پرسشنامه این پایایی. است شده انجام محتوا روایی روش به پرسشنامه

                                                                                                                                    . پرسشنامهدارد مناسب پایایی از نشان که داست بوده پرسشنامه کل براي 14/2 با برابر که است

 :است شده مشخص هریک سواالت تعداد زیر جدول در که باشد می مقیاس خرده 1 داراي پرسشنامه این

 :يرسش نامه هوش سازمانی2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     روایی پرسش نامه:

 براي كه است اعتبار نوعي محتوا اعتبار .است گرديده بررسي پرسشنامه سواالت صوری  محتوا اعتبار پژوهش اين در

 به گيري اندازه ابزار يك محتوايي اعتبار. شود مي كاربرده به گيري اندازه ابزار يك دهندة تشكيل اجزاي بررسي

 محقق كه باشد اي ويژه مهارتهاي و ها ويژگي معرف پرسشنامه سوالهاي اگر. دارد بستگي آن دهندة تشكيل سوالهاي

 موقع در بايد محتوا، اعتبار از اطمينان براي.  است محتوا اعتبار داراي آزمون باشد، داشته ا ر آنها گيري اندازه قصد

.  باشد شده انتخاب محتواي قسمتهاي معرف گيري اندازه ابزار دهندة تشكيل سوالهاي كه كرد عمل چنان ابزار ساختن

.  شود مي تنيده آن در آزمون تدوين با همزمان كه است گيري اندازه ابزار ساختاري ويژگي محتوا، اعتبار بنابراين

 محتواي اعتبار.  شود مي تعيين مطالعه مورد موضوع در متخصص افرادي توسط معموالا  آزمون يك محتواي اعتبار

 به مربوط مقاالت و کتب مطالعه و سازمانی چابکی و خالقيت ، انسانی منابع خبرگان راهنما، استاد توسط پرسشنامه اين

 توزيع آنها، ضعف و قوت نقاط تعيين و هاتحقيق و مقاالت هاي پرسشنامه مطالعه الزم، اطالعات اقالم تعيين و تحقيق

 الزم اعتبار از و است گرفته قرار تأييد مورد اصالحي نظرات اعمال و آماری جامعه از تعدادي بين پرسشنامه ابتدايي

 .باشد مي برخوردار

    پایایی پرسش نامه:

 . است گرديده استفاده کرونباخ آلفاي روش از آزمون پايايي تعيين منظور به تحقيق اين در

 باید ابتدا  کرونباخ آلفاي ضریب  محاسبه براي.  کند اختیار را مختلف عددي مقادیر تواند می سوال هر پاسخ ، ابزار اینگونه در

 فرمول از استفاده با سپس و محاسبه را کل واریانس و(  آزمون زیر یا)  پرسشنامه سوالهاي مجموعه زیر هر هاي نمره واریانس

 . کرد محاسبه را آلفا ضریب مقدار زیر

1)  Ra =                                   

 شماره سوال شاخص ها

 31-32-22-81-81-4-2 بینش استراتژیک

 31-33-42-44-89-9-3 سرنوشت مشترك

 31-34-43-21-23-83-84 تمایل به تغییر

 32-41-21-82-2-1-8 جرات و شهامت

 38-49-41-22-22-81-82 اتحاد و توافق

 41-48-42-29-24-28-1 کاربرد دانش

 39-32-42-21-82-88-1 فشار عملکرد
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J :  پرسش ها تعداد                                                                                                                             
2

jS
                                                                                                                    ام آزمون زیر واریانس:  

2S  :آزمون کل واریانس  

 آمده دست به هاي داده از استفاده با سپس و گردید تهیه آزمون پیش پرسشنامه 42 شامل اولیه نمونه یک ابتدا منظور بدین

. شد محاسبه ابزار این براي کرونباخ آلفاي روش با اعتماد ضریب میزان SPSS آماري افزار نرم کمک به و ها پرسشنامه این از

  .است بوده درصد29129  مقدار باخنکرو آلفاي میزان مربوطه، سواالت تمامی براي. است آمده دست به تحلیل این از ذیل نتایج

 روش تجزیه و تحلیل داده ها:

 زیر صورت به مورد روشهاي. گیرد می قرار استفاده مورد استنباطی و توصیفی دوبخش در ها داده تحلیل و تجزیه هاي روش

 در. خواهدگرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد کمی متغیرهاي بودن نرمال spssافزار نرم از استفاده با بخش این در که است بوده

 .شد خواهد استفاده ها فرضیه رد یا تایید براي پیرسون آزمون از بعد مرحله

 

 اسمیرنف(:-آزمون نرمال بودن متغیرها)کولموگروف

H0: مشاهدات از توزیع نرمال پیروي می کنند 

H1: مشاهدات از توزیع نرمال پیروي نمی کنند  

 پرسشنامه می پردازیم. 4اسمیرنوف، به بررسی نرمال بودن متغییرهاي تحقیق در هر -با استفاده از آزمون کولموگروف

 

 

 

 :آزمون نرمال بودن پرسش نامه اول4جدول

 

 شايستگی پاسخگويی
انعطاف 

 پذيری
 سرعت

N 
324 

324 324 324 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.1303 3.1188 2.9042 2.9540 

Std. Deviation 1.67512 1.49270 1.37086 1.20488 

Most Extreme Differences 

Absolute .216 .176 .163 .165 

Positive .182 .176 .148 .165 

Negative -.216 -.168 -.163 -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.497 2.836 2.640 2.667 

 2رابطه
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Asymp. Sig. (2-tailed) .076 .089 .124 .121 

 

 .بیشتر است، بنابراین نشان از نرمال بودن متغیرهاي اصلی دارد %1آزمون از  Sig، به دلیل اینکه مقدار 1-3با توجه به جدول 

 : آزمون نرمال بودن پرسش نامه دوم5جدول

 

 
احساس 

معنی دار 

 بودن

احساس 

 شايستگی

احساس 

خود 

 تعیینی

احساس 

 تأثیر

احساس 

 اعتماد

N 
324 324 324 324 324 

Normal Parametersa,b 
Mean 2.8966 3.0038 3.0115 2.9042 2.9540 

Std. Deviation 1.37310 1.41285 1.26941 1.37086 1.20488 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .153 .170 .169 .163 .165 

Positive .153 .167 .155 .148 .165 

Negative -.153 -.170 -.169 -.163 -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.475 2.740 2.729 2.640 2.667 

Asymp. Sig. (2-tailed) .132 .342 .159 .147 .149 

 

 .دارد اصلی متغیرهاي بودن نرمال از نشان بنابراین است، بیشتر %1 از آزمون Sig مقدار اینکه دلیل به ،1-3 جدول به توجه با

 

 

 

 

 :آزمون نرمال بودن پرسش نامه سوم6جدول

بینش  

استراتژي

 ك

سرنوشت 

 مشترك

تمايل به 

 تغییر

جرات و 

 شهامت

اتحاد و 

 توافق

کاربرد 

 دانش

فشار 

 عملکرد

N 
324 324 324 324 324 324 324 

Normal Parametersa,b 

Mean 3.0115 3.0038 2.9272 2.9004 2.9042 3.0498 2.8927 

Std. 

Deviation 

1.33152 1.29940 1.35536 1.30297 1.31062 1.33352 1.37979 

Most Extreme Absolute .181 .194 .163 .157 .146 .168 .159 
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Differences Positive .179 .194 .163 .146 .146 .152 .159 

Negative -.181 -.161 -.153 -.157 -.139 -.168 -.153 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.925 3.132 2.633 2.536 2.354 2.715 2.566 

Asymp. Sig. (2-tailed) .148 .210 .110 .321 .163 .352 .412 

 

 .دارد اصلی متغیرهاي بودن نرمال از نشان بنابراین است، بیشتر %1 از آزمون Sig مقدار اینکه دلیل به ،9-3 جدول به توجه با

 یافته ها:

 رگرسيون آزمون از استفاده با را رابطه وجود عدم يا وجود تحقيق، فرضيات بررسی منظور به بررسی فرضیات تحقیق:

 بين رياضی معادله متغيرها، بين رابطه وجود عدم يا و وجود بررسی بر عالوه رگرسيون، آزمون در. دهيم می انجام

 آزمون. گردد می مشخص نيز مستقل متغيرهای از وابسته متغير تأثيرپذيری مقدار و آوريم می بدست نيز را متغيرها

 : داريم بنابراين. باشد می مشاهده قابل 5-4 رابطه در رگرسيون فرض

H0: بین متغیرها رابطه خطی وجود ندارد 

H1:بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد  

مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها، براي هر فرض، با استفاده از آزمون همبستگی، مقدار ضریب به منظور بدست آوردن 

نزدیک باشد، نشان از  8متغیر است و هرقدر به عدد  8و  -8همبستگی بین متغیرها را بدست آوردیم. این مقدار بین اعداد 

 نشان داده شده است. 82-3و 88-3، 82-3ها، در جداولقوي تر بودن همبستگی بین متغیرها می باشد. این مقدار براي متغیر

 ضرايب همبستگی مربوط به متغیرهای پرسشنامه چابکی سازمان:6جدول 
 ضرايب همبستگی

انعطاف  شایستگی پاسخگویی 

 پذیري

 سرعت

 127. 100. 177. 1 پاسخگویی

 331. 421. 1   شایستگی

 377. 1     انعطاف پذیري

 1       سرعت

 

 ضرايب همبستگی مربوط به متغیرهای پرسشنامه آلبرت شت:7جدول 
 ضرايب همبستگی

احساس معنی  

 دار بودن

احساس 

 شایستگی

احساس خود 

 تعیینی

احساس 

 تأثیر

احساس 

 اعتماد

 408. 397. 411. 354. 1 احساس معنی دار بودن

 277. 346. 262. 1   احساس شایستگی

 292. 300. 1     احساس خود تعیینی

 382. 1       احساس تأثیر

 1         احساس اعتماد

 3رابطه 
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 ضرايب همبستگی مربوط به متغیرهای پرسشنامه توانمندسازی اسپريتزر:  8جدول

 ضرايب همبستگی

بینش  

 استراتژیک

سرنوشت 

 مشترك

تمایل به 

 تغییر

جرات و 

 شهامت

اتحاد و 

 توافق

کاربرد 

 دانش

فشار 

 عملکرد

 764. 842. 673. 863. 657. 729. 1 بینش استراتژیک

 610. 688. 600. 702. 637. 1   سرنوشت مشترك

 634. 706. 585. 677. 1     تمایل به تغییر

 768. 856. 651. 1       جرات و شهامت

 631. 706. 1         اتحاد و توافق

 853. 1           کاربرد دانش

 1             فشار عملکرد

                                                                                                                                                                                       

 بررسی فرضیه اول:

 .ر شعب  بانک مسکن شهر تهران رابطه معنادار وجود داردبین توانمند سازي کارکنان با وضعیت پاسخگویی به مشتریان  د

 انيبه مشتر يیپاسخگو تیکارکنان با وضع یتوانمند سازهمبستگی :9جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی تعداد متغیر ها

 53555 53040 423 انیبه مشتر ییپاسخگو تیکارکنان با وضع يتوانمند ساز

 

در شعب    انیبه مشتر ییپاسخگو تیکارکنان با وضع يتوانمند سازفرضیه نخست تحقیق در خصوص تبیین ارتباط میان 

نشان دهنده این مسئله است که رابطه مثبت و معناداري میان  29141می باشد. ضریب همبستگی بانک مسکن شهر تهران 

وجود دارد. با توجه به نتایج در شعب  بانک مسکن شهر تهران   انیبه مشتر ییپاسخگو تیکارکنان با وضع يتوانمند ساز

درصد بین  1درصد و سطح خطاي کوچک تر از  91بدست آمده از جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 

از طرفی، مقدار ، رابطه وجود دارد. در شعب  بانک مسکن شهر تهران  انیبه مشتر ییپاسخگو تیکارکنان با وضع يتوانمند ساز

 يتوانمند ساز. است  به صورت مستقیم )مثبت ( می باشد بدین معنی که با باال رفتن سطح 141این رابطه که برابر با 

به میزان متوسط باال خواهد رفت.                     نیزدر شعب  بانک مسکن شهر تهران  انیبه مشتر ییپاسخگو، کارکنان

مند سازي کارکنان با وضعیت شایستگی در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران رابطه بین توان:بررسی فرضیه دوم

 معنادار وجود دارد.

 یستگيشا تیکارکنان با وضع یتوانمند سازهمبستگی : 11جدول 
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 سطح معناداری میزان همبستگی تعداد متغیر ها

 53555 53632 423 در کارکنان  یستگیشا تیکارکنان با وضع يتوانمند ساز

 

در کارکنان  بانک مسکن شهر  یستگیشا تیکارکنان با وضع يتوانمند سازفرضیه دوم تحقیق در خصوص تبیین ارتباط میان 

نشان دهنده این مسئله است که رابطه  29232می باشد. نتایج حاصل از تحلیل نتایج نشان می دهد ضریب همبستگی تهران 

وجود دارد. با توجه در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران  یستگیشا تیکارکنان با وضع يتوانمند سازمثبت و معناداري میان 

 1درصد و سطح خطاي کوچک تر از  91به نتایج بدست آمده از جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 

، رابطه وجود دارد. از طرفی، مقدار در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران یستگیشا تیکارکنان با وضع يتوانمند سازدرصد بین 

 يتوانمند سازاست  به صورت مستقیم )مثبت ( می باشد بدین معنی که با باال رفتن سطح  29232این رابطه که برابر با 

                               نیز به میزان متوسط باال خواهد رفت. در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران  یستگیشا ،کارکنان 

بین هوش سازمانی  با وضعیت انعطاف پذیري در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران رابطه معنادار :بررسی فرضیه سوم

 وجود دارد.

 یریانعطاف پذ تیبا وضع  یهوش سازمانهمبستگی :11جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی تعداد متغیر ها

 53555 53600 423 در کارکنان  يریانعطاف پذ تیبا وضع  یهوش سازمان

 

در کارکنان  بانک مسکن شهر  يریانعطاف پذ تیبا وضع  یهوش سازمانفرضیه سوم تحقیق در خصوص تبیین ارتباط میان 

نشان دهنده این مسئله است که رابطه  29218می باشد. نتایج حاصل از تحلیل نتایج نشان می دهد ضریب همبستگی تهران 

وجود دارد. با توجه به در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران  يریانعطاف پذ تیبا وضع یسازمانهوش مثبت و معناداري میان 

درصد  1درصد و سطح خطاي کوچک تر از  91نتایج بدست آمده از جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 

، رابطه وجود دارد. از طرفی، مقدار این ندر کارکنان  بانک مسکن شهر تهرا يریانعطاف پذ تیبا وضع  یهوش سازمانبین 

انعطاف ی، هوش سازماناست  به صورت مستقیم )مثبت ( می باشد بدین معنی که با باال رفتن سطح  29218رابطه که برابر با 

 نیز به میزان متوسط باال خواهد رفت.در کارکنان بانک مسکن شهر تهران  يریپذ

با سرعت عمل در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران رابطه معنادار وجود بين هوش سازمانی بررسی فرضیه چهارم:

 دارد.

 با سرعت عمل در کارکنان یهوش سازمانهمبستگی  :12جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی تعداد متغیر ها

 53555 53034 423 با سرعت عمل در کارکنان  یهوش سازمان
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می با سرعت عمل در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران  یهوش سازمانفرضیه چهارم تحقیق در خصوص تبیین ارتباط میان 

نشان دهنده این مسئله است که رابطه مثبت و  29134باشد. نتایج حاصل از تحلیل نتایج نشان می دهد ضریب همبستگی 

وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از بانک مسکن شهر تهران  با سرعت عمل در کارکنان  یهوش سازمانمعناداري میان 

با  یهوش سازماندرصد بین  1درصد و سطح خطاي کوچک تر از  91جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 

. است  به صورت 134ر با ، رابطه وجود دارد. از طرفی، مقدار این رابطه که برابسرعت عمل در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران

سرعت عمل در کارکنان  بانک مسکن شهر تهران  ی،هوش سازمانمستقیم )مثبت ( می باشد بدین معنی که با باال رفتن سطح 

 نیز به میزان متوسط باال خواهد رفت. 

 شعب در مشتریان به پاسخگویی وضعیت با کارکنان سازي توانمند بین گردید مشخص اول فرضیه در:بحث و نتیجه گیری

 پاسخگویی کارکنان، سازي توانمند سطح رفتن باال با که معنی بدین. دارد وجودو مثبت  معنادار رابطه تهران شهر مسکن بانک

 بین گردید مشخص دوم فرضیه در. رفت خواهد باال متوسط میزان به نیز تهران شهر مسکن بانک  شعب در مشتریان به

 بررسی در. دارد وجود و مثبتمعنادار رابطه تهران شهر مسکن بانک  کارکنان در شایستگی وضعیت با کارکنان سازي توانمند

و مثبت   معنادار رابطه تهران شهر مسکن بانک  کارکنان در پذیري انعطاف وضعیت با  سازمانی هوش بین یعنی سوم فرضیه

 میزان به نیز تهران شهر مسکن بانک کارکنان در پذیري انعطاف سازمانی، هوش سطح رفتن باال با که معنی دینب. دارد وجود

 تهران شهر مسکن بانک  کارکنان در عمل سرعت با سازمانی هوش بین یعنی چهارم فرضیه بررسی در. رفت خواهد باال متوسط

 شهر مسکن بانک  کارکنان در عمل سرعت سازمانی، هوش سطح رفتن باال با که معنی بدین. دارد وجود و مثبت معنادار رابطه

 رفت خواهد باال متوسط میزان به نیز تهران

 بودن کامل دارد، وجود زمینه این در مشابه تحقیقات و تحقیق این بین دهنده تشکیل اجزاء لحاظ از که هایی تفاوت بر عالوه

 هاي نوآوري جزء تحقیق نمودن بومی و تحقیق خاص موضوع امروز، به تا شده ارائه مدلهاي سایر با مقایسه در شده ارائه مدل

 به هم که دارد وجود هایی تفاوت نیز آن اجزاي گیري اندازه هاي مدل و ارتباط نوع و مدل لحاظ از. آید می حساب به تحقیق

 مدلهاي نمودن بومی و تفکیک تلفیق، دلیل به البته. گیرد می قرار بررسی مورد جزء به جزء صورت به هم و کلی صورت

 و مفهومی لحاظ به اما ندارد، کامل تطبیق مدل این اجزاي با زمینه این در شده ارائه هاي مدل از یک هیچ اجزاي مختلف

 و سازمانی هوش بین رابطه مقوله گیري شکل زیربناي تحقیق اصلی انگیزه و. داد انجام هایی مقایسه توان می اثرگذار عوامل

 باقی ناشناخته شرایط از بسیاري  که کنونی شرایط در تهران شهر مسکن بانک شعب کارکنان توانمندسازي و سازمانی چابکی

 بسیار راهبرد یک توانمندسازي و چابکی و سازمانی هوش هاي سیستم کارگیري به. اند نشده شناسایی هنوز یا و مانده

 عمل ضعیف دالیل به بردن پی تحقیق این اساسی هدف. است سازمانی موفقیت در خطا از جلوگیري براي اهمیت با و قدرتمند

 عوامل شناسایی. میباشد توانمندسازي و چابکی و سازمانی هوش هاي سیستم موفقیت زمینه در شده انجام تحقیقات نمودن

 که گذاران توانمندسازي و چابکی و سازمانی هوش هاي سیستم زمینه در تحقیقات بودن کاربردي در کننده تعیین و اساسی

                                                              . باشد می  ارزشمند بسیار آن انجام که است هایی پژوهش جزء حاضر حال در

 رهباران و مادیران بار نمایناد، تقویات را خود رقابتی توان بایستی بقا براي سازمانها که پررقابت دنیاي این در پیشنهادات:

 و شناسایی به نیاز بنابراین .بدانند زنده موجودي را وآن بنگرند سازمان به جدیدي دید با که بود خواهد ضاروري هاا ساازمان

 مشارکت جهت مطلوب، سازمانی جو و محیط ایجاد و سازمان موفقیت در کارآمد معیاري عنوان به موضوع این به توجه بذل

 شنیده پیشنهادهایشان و تجارب ایدهها، که بدانند کارکنان همه اگر. میشود احساس کامال متعهد، مدیران و کارکنان فعال
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 و دانش از دیگران کردن بهرهمند و کرده ظهور آنها در دانش انتقال و تبادل به تمایل میگیرد، قرار توجه مورد و میشود

 در و مینمایند بیشتري تعهد و تعلق احساس خود، سازمان به نسبت کارکنان این و مینماید تشویق را شان درونی استعداد

 هفت ایجاد با باید سازمانی هوش گسترش و توسعه براي سازمانها. مینمایند تالش سازمانی وري بهره افزایش و تعالی جهت

. نمایند فراهم جمعی هوشمندي سمت به حرکت براي را الزم بساتر ترتیاب بدین و یابند دست مهم این به آن اساسی مولفه

 و کنناد حرکات سازمانی هوش بهبود سمت به باید پویا محیط در فرصت آوردن دست به براي سازمانها دانایی، عصر به ورود با

بدین ترتیب پیشنهادات زیر با توجه به نتایج و یافته هاي زیر ارایه .کنند پیدا دست مهم این به دانش مدیریت سازي پیاده باا

                                                                                                          میشود:                                     

  سازمانی هوش طریق از سمت به کارکنان دادن سو  و کارکنان خالقیت افزایش براي الزم بسترهاي ایجاد -8

   شرکت کل موفقیت عدم یا موفقیت بر آنها کار تأثیر میزان از کارکنان آگاهی -2

         شرکت کارکنان در شرکت در مشترك سرنوشت احساس پرورش -4

   سنتی مراتب سلسله بجاي شرکت در کاري تیمهاي تشکیل -3

      جهت شرکت در جدید هاي ایده و ها طرح از اجتماعی و مالی هاي حمایت -1

 مناسب بازخورد امکانات آوردن و فراهم ظرفیت حد در مربوطه گیریهاي تصمیم در کارکنان به عمل آزادي و استقالل دادن -2

     کارکنان براي مرتب و مناسب بازخورد امکانات آوردن فراهمو  کارکنان براي مرتب و

 سازمانی هوش تقویت و نو هاي ایده و ها طرح گسترش -1

  گروهها( افزایی هم) سینرژي از استفاده با یکدیگر از آموختن و فعالیتها در کارکنان دادن مشارکت -1

                      .سازمانی هاي دانسته از استفاده با کارکنان سازي توانمند و شرکت مدیریت سوي از ابتکار و نوآوري -9

 

 منابع  

                         44-42،23و41 مدیریت، مطالعات نامه ي فصل کارکنان، توانمندسازي هاي شوران،حسین ،برنامهو  بابایی،حمید  .1
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