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 چکیده
آزاد اسالمی با استفاده از  یهادانشگاهشناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی در »این پژوهش با هدف 

آزاد اسالمی کرمانشاه انجام گرفت. پژوهش از  یهادانشگاهمورد در  یمطالعهنظریه بنیانی و به صورت 
متوالی هدایت  -از نوع مطالعات آمیخته اکتشافی، اجرا یوهیشنظر هدف کاربردی و از نظر روش و 

آماری این مطالعه در بخش  یجامعهپژوهش ترکیبی( است.  یهاروششده با رویکرد طبقه بندی )
آزاد اسالمی و در  یهادانشگاهعلوم تربیتی در  یحوزهاساتید و متخصصین دانشگاهی در ، انسانی

در  هانمونههوش سازمانی بود. انتخاب  یحوزهموجود در کتب و مطالعات ، مقاالت، بخش اسنادی
بع اطالعاتی بخش انسانی به صورت نمونه گیری انتخاب هدفمند صورت گرفت که در این بخش منا

مصاحبه با »ب( ، «مطالعه متون»الزم از دو منبع: الف(  یهاداده. محدود به یازده نفر بوده است
 –متون از تحلیل متن کیفی به روش قیاسی  یمطالعهجمع آوری گردید. در بخش « متخصصین

 یانهیزماستقرایی و روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد و در بخش مصاحبه از روش تحلیل نظریه 
حاصل  یهاافتهیانجام گرفت.  یانهیزمکیفی پژوهش با استفاده از نظریه  یهادادهاستفاده گردید. تحلیل 

پس از استخراج کدهای اصلی و تشکیل کدهای ، بنیانی یهینظرستفاده از کیفی با ا یهادادهاز تحلیل 
محور طبقه بندی نمود.  6آزاد اسالمی در  یهادانشگاهعوامل مؤثر بر هوش سازمانی را در ، محوری

تبدیل سازمان »، «توجه به ارتباط سازمانی»، «مدیریت و پردازش و تسهیم اطالعات»این عوامل شامل: 
فردی کارکنان و  یهایژگیو»، «مؤثر تشویق و تنبیه یهاستمیسبه کارگیری »، «ادگیرندهبه سازمان ی

توجه به »، «تمرکز بر برنامه ریزی صحیح»، «به کارگیری مدیران و رهبران توانمند»، «اساتید سازمان
در  شودیم. بر اساس نتایج حاصل پیشنهاد است« حمایت سازمانی»و ، «نوین یهایتکنولوژکاربرد 
سازمانی به منظور حمایت و پشتیبانی از به کارگیری نیروهای  یهارساختیز، آزاد اسالمی یهادانشگاه
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، و به به کارگیری نیروهای متخصص در سطوح باالی مدیریتی، ایجاد، متخصص و نیز مدیریت دانش
 راهم نمایند.شرایط بهره گیری از مدیریت دانش را در راستای تجمیع توان فکری نیروهای سازمانی ف

مدیریت ، عوامل مؤثر بر هوش سازمانی، سازمان یادگیرنده ،دانشگاه آزاد اسالمی: ی کلیدیهاواژه
 هوش سازمانی ،دانش

 مقدمه
کارآمد بودن آنها ، هاسازمانتنها عامل مهم در موفقیت ، امروزه در قرن بیست و یک

و این ایده که شسکت  (.1191، 9بلکه چگونه هوشمند بودن آنان است )مالون، نیست
بلکه مشکل اصلی این است که ، واقعیت ندارد، به دلیل خطای انسانی است هاسازمان

در آینده جوامعی ، (. بر این اساس66ص ، 1111، 1سازمانها هوشمند نیستند )یولز
انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش و هوش را به خود 

خدادادی و اعلمی ، سهم بیشتری از منابع طبیعی را )بدری آذیننه ، اختصاص دهند
هوش را تبدیل به پیشوند بسیاری از مفاهیم ، (. توجه به این مهم43ص ، 9464، کشکی

 یمقولهبر رویکردهای نوینی از ، و متفکران سازمانی هاسازمانمدیریتی نموده و نگاه 
نوع جدیدی از هوش به نام هوش پدیداری ، متمرکز گردیده است. این تمرکز، هوش

بر اساس هوش ، سازمانی را رقم زده است که بیشتر تعاریف و مفاهیم ارائه شده از آن
 3هالل، (. در بیان وجه تشابه این دو مقوله913ص ، 1194، 4فردی بوده است )یوگور

 به، برای ایجاد و استفاده از دانش هاسازمانظرفیت ، هوش سازمانی گویدیم( 9661)
که سبب ، و دقیقاً شبیه به هوش فردی، منظور سازگاری با محیط و بازار است

هوش سازمانی در سطح سازمانی این کار را انجام گردد، یمسازگاری فرد با محیط 
اما هوش سازمانی ، (. با این تفاوت که هوش فردی ذاتی است9661، )هالل دهدیم
 ییدهااگر چه  (.31ص ، 1113، 1اسیالکو و 9پرجمیریان، 1تولید شود )لفتر تواندیم
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و ، (1191، )تراویکا دانندیم( 9691) 9هوش سازمانی را منتسب به ویلنسکی ییهاول
و ارائه اطالعات تخصصی و سیاسی که برای ، تفسیر، پردازش، وی آن را جمع آوری

، اما به شکل رسمی (؛9691، 1)ویلنسکی کردیمتعریف ، تصمیم گیری مورد نیاز است
هوش »با عنوان  یامقالهدر  4توسط ماتسودا 9661هوش سازمانی اولین بار در سال 

و تا امروز ، مطرح شده است« اهمیت آن به عنوان یک فرایند و فراورده، سازمانی
متعددی از آن ارائه گردیده است. از جمله: توانایی سازمان برای مقابله با  هاییفتعر

به اشتراک گذاشتن و ، یی سازمان در درک کردنیعنی توانا، دشواری و مشکالت
(؛ روش و رفتار 9664، 3بازار )هاکل و نوالن یهانشانهاستخراج کردن معنی از 

(؛ توانایی در 9661، 1اطالعاتی سازمانها به عنوان تابعی از طرح و نقشه آنها )نوناکا
به ، بقا یهاچالشای در اطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد که که بر تواندیممحاسبه که 

(؛ 9669، 9)مک مستر گرددیمشکل خارجی بدست آمده و یا به صورت داخلی تولید 
شرایط انطباق با نیازهای محیطی را فراهم  تواندیمعملکردهای پردازش اطالعات که 

(؛ شناخت 9669، 1آورده و در ارتباط با آغاز نوآوری و اجرای آن است )گالین
(؛ عملکرد شناختی که به 9669، 3ک سیستم خالق یادگیری )نویزسازمانها به عنوان ی

(؛ مجموعه کاملی از 9661، 6)هالل و کال گرددیم هاسازمانوسیله آن اطالعات وارد 
، فرآیند تجدید و جهتی برای شروع، تمام انواع هوش که به ایجاد چشم اندازی مشترک

( 1114آلبرشت )، تعریف ینترلکام(. و در 9و  1ص ، 1111، 91)لیبوویتز کندیمکمک 
برداری از تمام نیروهای ذهنی هوش سازمانی را ظرفیت و پتانسیل یک سازمان در بهره

و  99(. آیر91. )ص داندیمخود و متمرکز کردن این تفکرات برای انجام وظایف 
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( نیز هوش سازمانی را مهارت یک سازمان برای یادگیری و مدیریت اطالعات و 1116)
 .اندکردهتفاده از آن برای تصمیم گیری مؤثر و تطبیق با تغییرات تعریف اس

 داندیمماتسودا هوش سازمانی را ترکیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی 
ارتباط سازمانی و ، یادگیری سازمانی، حافظه سازمانی، و به پنج جزء: شناخت سازمانی

(. از دیدگاه آلبرشت 9469، اسکندری و گیالنی ،)اردالن دینمایمتقسیم ، تعقل سازمانی
: قابلیت ایجاد 9. چشم انداز استراتژیکاستنیز هوش سازمانی شامل هفت مؤلفه 

: احساس داشتن هدف مشترک 1استنتاج و بیان هدف یک سازمان. سرنوشت مشترک
اری و : سازگ4بین تمام افراد سازمان برای عمل و تالش به شکل هم افزا. تمایل به تغییر

: 3جهت تحقق چشم انداز استراتژیک. تعهد و خوش بینی، تمایل برای تغییر
ان سازمانی آن را تالش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح شناسروان

 هانظام: وجود 1. هم راستایی و هم خوانیدانندیم، باالتر از آنچه قرار است انجام شود
: استفاده مؤثر از 9. توسعه دانشهاگروهای افراد و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا بر

: هر یک از مجریان باید مواضع اجرایی خاص 1. فشار عملکردهادادهاطالعات و ، دانش
 ینترمهم یجملهمفهوم هوش سازمانی از  (.1114، خود را داشته باشند )آلبرشت

و دانش ، گیری سازمانیدیگر نظیر یاد هاییمپارادامفاهیم مدیریتی است که بسیاری از 
برای تشکیل یک سازمان ، مهم آنکه ینکته(. 1111، )یولز گیردیمسازمانی را در بر 

بهترین و  ییهتهو ، ایجاد یک دفتر کار زیبا، تنها استخدام افراد باهوش، هوشمند
هر سازمانی به ترکیبی از ، کافی نیست. بلکه، کامپیوتری یهاشبکههوشمندترین ابزار و 

راد با سطوح هوشی مختلف نیاز دارد. زیرا هریک از این افراد ارزش خاص خود ر ا اف
اهداف ارتباطی و  تواندینم کندیمدارند. سازمانی که فقط از افراد باهوش استفاده 

 (.1194، 3تشریک مساعی خود را به نحو احسن انجام دهد )وریارد
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پژوهشی گوناگون و به  یهارشتهگذشته در  یدههدر چند 9هوش سازمانی یدهیا
؛ کرونین و 9613، 1مختلف ارائه گردیده است )به عنوان مثال: آرگریس و ژان یهاشکل

، 1؛ تراویکا1111، 9؛ تانهابر1113، 1؛ گوپتا و شارما9661، 3؛ کوین9669، 4داونپورت
 است که با وجود هادانشگاه، که بسیار مورد بحث بوده است ییهامکان(. یکی از 1193
اما ، بیش از یک قرن است، هادانشگاهدر « هوش»استفاده از اصطالح  یسابقهآنکه 

اخیر است  یهادههطراحی ، تحقیقات علمی بر روی هوش در مدیریت و سازمان
و سرعت تغییرات این  هاسازمان(. پیچیدگی عوامل بقاء در 1113، و دیگران 3)آکگان

پورجعفری جوزم و پورجعفری ، ا )پورکیانیعوامل و نیز غیرقابل پیش بینی بودن آنه
برای ماندن ، هادانشگاهو از جمله ، هاسازمانسبب گردیده تا بسیاری از ، (1194، جوزم

و از جمله  هادانشگاهبه مطالعه بر این حوزه بپردازند. واقعیت آن است که ، در صحنه
. و کنندیمکار ، متغیریدر چنین محیط  هاسازمانآزاد اسالمی مانند سایر  یهادانشگاه

برای تطبیق با این محیط مجبورند همیشه خود را با تغییرات وفق دهند و متناسب با 
دائمی و نیاز بقاء  یادهیپد، تغییرات حرکت کنند و به این موضوع واقف باشند که تغییر

منظور  به، هاچالشزیادی برای مقابله با این  یهایاستراتژدر دنیای رقابتی امروز است. 
افزایش انعطاف پذیری سازمانی )کوتاه مدت( و سازگاری و انطباق )بلند مدت( به کار 

(. یکی از ابزارهای تحقق 1193، رحیمی و زمانی، احمدی، گرفته شده است )باورصاد
 بهره گیری از هوش سازمانی است.، با تغییرات رو به رشد( هاسازماناین امر )تطبیق 

قدرت تصمیم گیری صحیح است. ، 6سازمان هوشمند، گراندر نظر برخی از پژوهش
یاد بگیرد چگونه خود را با محیط  تواندیمآن سازمانی است که ، برای برخی دیگر

( منابع هوشی یک سازمان 1191) 91(. شارمن1191، تطابق دهد و زنده بماند )تراویکا
داخلی و  یهاطیمحمیزان ارتباط سازمان با ، را شامل: در دسترس بودن اطالعات
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 داندیمعقالنیت محیطی سازمان و میزان پیچیدگی ساختاری سازمانی  یدرجه، خارجی
تأثیر بر ، نظیر ایجاد محصوالت موفق و نوآورانه یهاتیقابل(. همچنین 1191، )شارمن

همه و همه کم و ، و مدیریت مؤثر دانش، به کارگیری افراد خالق و سایر منابع، محیط
. با وجود گذشت بیش از دو دهه از مطرح شدن هوش اندمرتبطزمانی بیش به هوش سا

هنوز تعریف روشنی از آن وجود ندارد و مطالعات اندک ، سازمانی در محافل آکادمیک
بسیار زیاد موجود در این حوزه  یهاپرسشجوابگوی ، صورت گرفته در این زمینه

آزاد اسالمی از اهمیتی به  یهادانشگاهعلمی نظیر  یهاسازماننیست. این موضوع در 
 هاسازماندستیابی به دانش را در ، مراتب بیشتر برخوردار است. چرا که هوش سازمانی

باعث پیدایش مزیت رقابتی و گامی مهم در جهت بهبود کارایی و ، افزایش داده
(. آلبرشت 9461، معماری و عنبری، )جدیدی شودیماثربخشی سازمان محسوب 

ت فقدان هوش سازمانی در یک سازمان و عدم وجود رهبر یا رهبران ( معتقد اس1114)
سازمان را با الگوهای ناپایای مدیریتی و یا الگوهای  تواندیم، خوب در یک سازمان

ارتقاء و بهره گیری ، معمول موجود همراه سازد. لذا وی معتقد است که به منظور حفظ
مفهوم استراتژیکی بودن یک » ینکته همواره باید سه، از هوش سازمانی در یک سازمان

مورد توجه رهبران سازمانی « یک مدل خوب»و « باارزش کاری یهاتیموقع»، «سازمان
این سه عنصر را ، باشد. او در این زمینه معقتد است که رهبران یک سازمان هوشمند

وند سازمان را همواره در ر، و با بحث بر این عناصر دهندیمهمواره مورد بحث قرار 
توان و ، باهوش یهاسازمان( نیز اعتقاد دارد که 1111. یولز )دهندیمبه روزرسانی قرار 

هوش سازمانی  (.1111، خود را دارا هستند )یولز یهابیآسظرفیت الزم برای مقابله با 
و  یاهیپاو همچنین به عنوان فاکتوری ، یک عنصر کلیدی در فرآیند یادگیری سازمانی

حفظ نوآوری و ایجاد تفکرات ، (1113، 9تحقق یادگیری سازمانی )دازر مورد نیاز برای
، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود عملکرد سازمانی، (1191، و محصوالت نوین )تراویکا

به دلیل ، هادانشگاه( است که در 1194، کارایی و نوآوری )پورکیانی و همکاران
به مراتب باالتر برخوردار است. در  از اهمیتی، برخورداری از ماهیت سازمانی یادگیرنده

( معتقد است که 1113) 1گاربر، دانشگاهی یهاطیمحاهمیت هوش سازمانی در  ینهیزم

                                                                                                                                        
1. Duzer 
2. Garber 
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، آموزشی در پرورش هوش جمعی یهادانشکدهعوامل موفقیت رهبران و مدیران 
ایجاد شور و شوق و تالش برای خشنودی مشتریان ، حفظ همسویی، کاری یهامیت

اعضای هیأت علمی و کارکنان باید هر  دیگویمونی سازمان است. وی درونی و بیر
سیستمی دانش به  یهاچرخه، باید به طور مستمر، بنابراین، روز هوشمندتر شوند

 یکدیگر بازخورد بدهند و به کسب تجربه و یادگیری بپردازند.

می ( با بررسی میزان هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسال1194راز و نامداری )
میزان هوش سازمانی کارکنان با مدرک ، نشان دادند که به شکل کلی، منطقه شش

به شکل معناداری کمتر از حد متوسط است. حاجی احمدی قمی ، کارشناسی و باالتر
( با ارزیابی هوش سازمانی کارکنان دیوان محاسبات کشور و تعیین میزان آن بر 9463)

انی افراد مورد مطالعه را در کارکنان دیوان میزان هوش سازم، اساس فرمول آلبرشت
بررسی عوامل مؤثر در ، بسیار کم ارزیابی نموده است. از سوی دیگر، محاسبات کشور

مورد شناسایی قرار ، به صورت مدون، هوش سازمانی در مطالعات صورت گرفته
نگرفته است و مطالعات صورت گرفته در این حوزه بسیار اندک است. در مطالعات 

عوامل مؤثر در زمینه ، (9461بهرامی و مسعودیان )، یزدخواستی، کیوان آرا، اخلید
تبادل و ، را شامل: به کارگیری دانش به روز هادانشگاهسازی ایجاد هوش سازمانی در 

. دانندیم، به اشتراک گذاری دانش و آگاهی از عوامل محیطی و نیز حفظ و بقاء حیات
 یهادانشگاه( با بررسی ابعاد هوش سازمانی در 1191الگزیان و ملک زاده )، کاظمی

کاربردی و ، رفتاری، اطالعاتی، ارتباطی، استراتژیک، ایران هشت بعد )ساختاری
موردی  یمطالعه( در 9469. ملک زاده )اندنمودهمحیطی( را در این زمینه شناسایی 

 یهادانشگاهی در هوش سازمان یهامؤلفهبه شناسایی و ابعاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
مؤلفه را شناسایی و مدل هوش  49دولتی ایران پرداخته است وی هشت بعد شامل 

ایران را بر اساس آن ارائه نموده است. ابعاد شناسایی شده  یهادانشگاهسازمانی در 
بعد ، بعد اطالعاتی، بعد ارتباطی، بعد راهبردی، بعد فرهنگی، شامل )بعد ساختاری

و بعد محیطی( است. و در مطالعات صورت گرفته در خارج از ، اریبعد رفت، فرآیندی
فرهنگی و اطالعاتی مختلف ، ( عوامل اجتماعی1111) 9پرجمیریان و واسیالک، کشور

 .اندبرشمردهعوامل مؤثر بر هوش سازمانی  یجملهموجود در مراکز آموزش عالی را از 

                                                                                                                                        
1. Prejmerean & vasilache 
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نظور ارائه یک مدل برای به م یامطالعه( در 1194عرفانی خانقاهی و جعفری )
نشان داد که سبک رهبری تحول گرا ، 3هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 

یادگیری سازمانی بر هوش ، فرهنگ یادگیری بر هوش سازمانی، بر فرهنگ یادگیری
سازمانی و فرهنگ یادگیری بر یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم دارد. نگاهی به مطالعات 

عوامل مؤثر بر هوش سازمانی بیانگر آن است که تعداد این  یحوزهته در صورت گرف
یک  یارائهامکان ، مطالعات بسیار اندک است و با اطالعات موجود در این مطالعات

بخش عظیمی از  میسر نیست.، مدل مفهومی برای عوامل مؤثر بر هوش سازمانی
آن با سایر  یهامؤلفهنی و بین هوش سازما یرابطهمطالعات موجود نیز به بررسی 

هوش سازمانی با  یهامؤلفهبین  یرابطهاین مطالعات:  یجمله. از اندپرداختهمتغیرها 
اسالمی و ، ؛ متوالیان بافقی9469، فردوسی و مرعشیان، عملکرد شغلی کارکنان )قره

، بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی )ستاری قهفرخی یرابطه، (1191، اسالمی
هوش سازمانی  یهامؤلفهبین  یرابطه(؛ 9469، محمدمیرزایی، 9436، ؛ خدادادی9431

(؛ 9461، شیرمحمدزاده و خوشنویس، صالح زاده، کاشف، و فرهنگ سازمانی )خدادادی
، منفردی راز و نیستانی، ؛ قربانی9431، بین هوش سازمانی و خالقیت )نسبی یرابطه
، مدیریت دانش )کیوان آرا و همکاران یهافهمؤلبین هوش سازمانی و  یرابطه(؛ 9464
بین هوش سازمانی و میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  یرابطه(؛ 9461

بین هوش سازمان مدیران و  یرابطه(؛ 9461، خادمی کیا و ذوالعلی، )سالجقه
(؛ 9464، میرزاخانی و میرزایی کهن، فرماندهان پلیس با سالمت سازمانی )درویشی

، قمری و حنیف اسدی، طباطبائی، هوش سازمانی و چابکی سازمانی )ذبیحی یرابطه
، هوش سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی )پورپاشا و ماالمیری کجوری یرابطه(؛ 9463
، غالمی و سیف، هوش سازمانی و یادگیری سازمانی )جمال زاده یرابطه(؛ 9463
کاوچاک آملی و ، یزه کارکنان )فیروزجیان(؛ رابطه بین هوش سازمانی و انگ9433

(؛ رابطه بین هوش سازمانی و اعتماد سازمانی )قاسم 1193، محمدنجات فریدونی
 (.1191، آهنگری و حالجیان

شناسایی  ینهیزمبررسی مبانی تجربی پژوهش به خوبی بیانگر آن است که در 
. و بسیاری از مدونی در دسترس نیست یمطالعه، عوامل مؤثر بر هوش سازمانی
هوش سازمانی با سایر متغیرهای سازمانی  یرابطهمطالعات موجود به بررسی 
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اهمیت و ضرورت انجام ، . بر این اساس خالء پژوهش مدون در این زمینهاندپرداخته
روشن ، مطالعاتی هوش سازمانی ینهیشیپاین مطالعه را به دلیل وجود نقص در 

بر اساس  توانیمرا ، ضرورت انجام این مطالعه اهمیت و، . از سوی دیگرسازدیم
به  تواندیمتبیین نمود. نتایج این مطالعه ، کاربردهای قابل پیش بینی از نتایج آن

آزاد اسالمی کمک نماید تا بتوانند با شناسایی عوامل مؤثر بر هوش  یهادانشگاه
 یهانهیزمترتیب به منظور تقویت این عوامل برنامه ریزی نمایند و بدین ، سازمانی

رشد و  ینهیزمارتقاء سطح هوش سازمانی را برای حفظ بقا و حیات خود و نیز ایجاد 
فراهم نمایند. چرا که ایجاد هوش سازمانی ، پویایی و همچنین افزایش عملکرد دانشگاه

افکار و قوای ، امری ضروری است و زمانی که این امر مهم محقق گردد، برای کارکنان
مانند سیلی خروشان در سازمان جاری شده و همچون روحی در کالبد  ذهنی افراد

هر سازمان و بخصوص  یهیسرماارزشمندترین ، . نیروی انسانیشودیمسازمان دمیده 
که شناسایی عوامل مؤثر بر خرد و هوش  هاستدانشگاهدانش بنیان نظیر  یهاسازمان

ریزی برای ارتقاء میزان بهره گیری  برنامه ینهیزم تواندیم، جمعی آن در درون سازمان
 آنان را مهیا ساخته و افزایش دهد. یهاییتوانااز سطح 

آکادمیک و  یهاطیمحاگر چه مدت زمان زیادی از مطرح شدن هوش سازمانی در 
و مطالعات گوناگونی در رابطه با آن صورت گرفته که ، گذردینمدر محافل علمی 

اما آنچه در بین تمام مطالعات صورت گرفته در این دارای نتایج کاربردی بوده است. 
شناسایی عوامل ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اندبودهحوزه که در دسترس محقق 

آزاد اسالمی( است. بسیاری از  یهادانشگاهمؤثر بر هوش سازمانی )خصوصاً در 
یا  اندپرداخته، بین هوش سازمانی و سایر متغیرها یرابطهمطالعات موجود به بررسی 

این در حالی است که ، اندپرداختهاینکه به تبیین چیستی و چگونگی هوش سازمانی 
شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی برای رهبران یک سازمان به منظور برنامه ریزی 
برای هوشمند ساختن آن سازمان امری حیاتی است. با شناخت این عوامل رهبران یک 

و اقدامات مورد نیاز برای مهار و کنترل  هاتیفعالدرکی روشن از  دتواننیمسازمان 
استعدادهای جمعی داشته و در تجمیع نیروی آنها در راستا اهداف سازمانی اقدام 

تئوریکی  یپشتوانهنمایند. این مهم در قالب یک الگو و مدل عملی با برخورداری از 
 باشد. تراثربخش تواندیم، کافی
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موجودی زنده و پویا هستند که  هاسازمانالزم است که از آنجا که  ذکر این نکته
 یمطالعهلذا ، نیازهای هوش جمعی آنها و نیز عوامل اثرگذار بر آنها تغییرپذیر است

این مطالعه با طرح مسأله ، از این رو مداوم این عوامل همواره باید مورد نظر قرار گیرد.
در تالش است تا این عوامل را « ر هوش سازمانیشناسایی عوامل مؤثر ب»ای با عنوان 

آزاد  یهادانشگاه، آزاد اسالمی شناسایی نماید. توضیح الزم آنکه یهادانشگاهدر 
اسالمی با وجود برخورداری از منابع مالی الزم و با وجود توانایی در ایجاد 

اقد ف، الزم برای بهره گیری از هوش و خرد جمعی افراد سازمانی یهارساختیز
مدون در این زمینه است و هنوز عوامل مؤثر بر هوش سازمانی در این  یمطالعه

سؤال و مسأله ی اصلی این ، مورد مطالعه قرار نگرفته است. بر این اساس، هادانشگاه
آزاد اسالمی از  یهادانشگاهمطالعه این است که عوامل مؤثر بر هوش سازمانی در 

 کدامند؟، دیدگاه متخصصان

 روش
کیفی با اهداف کاربردی است که به روش آمیخته  یهاپژوهش یجملهین پژوهش از ا

پژوهش ترکیبی(  یهاروشمتوالی هدایت شده با رویکرد طبقه بندی ) –اکتشافی 
و ، 9با توجه به روش هیبرید، صورت گرفته است. گردآوری اطالعات در این مطالعه

جمع آوری « مصاحبه با متخصصین»ب( ، «ونمطالعه مت»الزم از دو منبع: الف(  یهاداده
استقرایی و  –متون از تحلیل متن کیفی به روش قیاسی  یمطالعهگردید. در بخش 

روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد و در بخش مصاحبه از روش تحلیل نظریه 
انتخاب رویکرد استقرایی به عنوان بخشی از ، استفاده گردید. از این منظر ایینهزم
عوامل » یینهزمبه موضوع عدم وجود اطالعات کافی در ، تحلیل در این مطالعه ییوهش

 یینهزم. زیرا بررسی منابع و مطالعات موجود در گرددیمبر « مؤثر بر هوش سازمانی
هنوز در بسیاری از ، هوش سازمانی بیانگر این واقعیت است که هوش سازمانی

 شناخته نشده است. هاسازمانول در و توسط خیل عظیمی از افراد مشغ هاسازمان
انسانی )اساتید و  یجامعهاین پژوهش شامل دو بخش  یمطالعهمورد  یجامعه

( و منابع 61-69علوم تربیتی در سال تحصیلی  یحوزهمتخصصین دانشگاهی در 

                                                                                                                                        
1. Hibrid 
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هوش سازمانی بود. در  یینهزممقاالت و منابع الکترونیکی( در ، اطالعاتی )شامل کتب
علوم  یحوزهتمام اساتید و متخصصان  ییرندهبرگمورد مطالعه در  یجامعهبخش اول 
 ییهکلاز ، آزاد اسالمی بود و در بخش دوم منابع اطالعاتی یهادانشگاهتربیتی در 

 1191تا  9661سالهای  یفاصلههوش سازمانی در  یینهزممطالعات صورت گرفته در 
و همچنین کتب ، اندبودهیکی در دسترس در داخل و خارج کشور که به صورت الکترون

استقرایی به منظور  –قیاسی  ییوهشبه ، هوش سازمانی یینهزمنگارش شده در 
 یجامعهدر  هانمونهاستفاده گردید. انتخاب ، استخراج عوامل مؤثر بر هوش سازمانی

مل بود که در آن با متخصصانی مصاحبه به ع« نمونه گیری هدفمند» ییوهشانسانی به 
اطالعاتی غنی در  توانندیمموضوع مورد مطالعه  یحوزهدر  رسیدیمآمد که به نظر 

 اختیار پژوهشگر قرار دهند
، «مرحله نظری»با توجه به روش هیبریدی در دو مرحله: الف(  هادادهگردآوری 

اطالعاتی فارسی و انگلیسی با  یهابانکالکترونیک در دسترس در میان  هاییگاهپاکلیه 
لید واژهای موجود در عنوان و چکیده و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی ک

اولیه  هاییبررسجستجو شد. در این جستجو تعداد زیادی مقاله یافت گردید. بعد از 
التین و فارسی مرتبط با موضوع تعیین و گردآوری گردید. اگر چه  یمقاله 911بیش از 

هوش سازمانی و در این راستا  یحوزهتبط با مر کامالًبیشتر مقاالت گردآوری شده 
. ب( در اندپرداختهمطالعات اندکی به بررسی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی ، بودند

با استفاده از روش مصاحبه  هادادهجمع آوری « کار در عرصه»دوم با عنوان  یمرحله
 استفاده گردید.، نیمه ساختاری به صورت انفرادی و چهره به چهره

 هاتهافی
حاصل از مطالعه: در بررسی خط به  یهادادهنتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری 

کدهای ، صورت گرفته یهامصاحبهحاصل از بررسی منابع اطالعاتی و  یهادادهخط 
 اساسی و محوری زیر استخراج گردید.
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 کدهای اساسی )حاصل فرآیند کدگذاری باز( ردیف
کدهای نظری 
)حاصل فرآیند 

 دگذاری محوری(ک
 اطالعاتی و پردازش آنها هاییگاهپااخذ اطالعات از  9

، مدیریت دانش
پردازش و تسهیم 

 اطالعات

 دانش در سازمان هاییگاهپاایجاد  1
 اطالعاتی روزآمد در سازمان هاییستمسوجود  4
 بهره گیری از دانش مطلوب در تطبیق با شرایط محیطی 3
 مانیدسترسی به دانش ساز 1
 به کارگیری مدیریت دانش در سازمان 9
 گروهی هاییاییپوتوجه به ارتباطات و  9

توجه به ارتباطات 
 سازمانی

 میزان احساس تعلق و تعهد اعضا به سازمان 1
 اجتماعی سازمانی بر اساس عالئق مشترک کارکنان یهاگروهتشکیل  4

3 
شغلی به  یامشاورهی و خدمات راهنمای یارائهتعیین پایگاهی برای 

 کارکنان سازمان
 میزان و امکان تعامل افراد با سازمان 1
تبدیل سازمان به  تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده 9

 آشناسازی اعضا با اهداف و کارکردهای سازمان 1 سازمان یادگیرنده

 تشویق کارکنان به شناسایی شرایط درون سازمانی و برون سازمانی 9
به کارگیری 

مؤثر  هاییستمس
 تشویق و تنبیه

 وجود کارکنان و اساتید برون گرا و دارای توانایی تسهیم دانش 9

فردی  هاییژگیو
کارکنان و اساتید 

 سازمان

 هوشی جمعی و فردی افراد سازمان هایییتوانا 1
 سطح تحصیالت افراد سازمان 4
 ادهوکراسی یا ویژه ساالری در سازمان 3
 میزان مسئولیت پذیری کارکنان سازمان 1
 توانمندی و تخصص کارکنان سازمان 9
 فردی کارکنان سازمان یهامهارت 1
 وجود کارکنان و اساتید با توانایی پذیرش باالی تغییر در سازمان 3

9 
پردازش ، نظیر تحول گرایی هاییژگیوبه کارگیری رهبران متعالی با 

 انتقادی و ... تفکر، متوازن اطالعات
به کارگیری 

مدیران و رهبران 
 مدیریت ریسک و سرمایه گذاری 1 شایسته و توانمند
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 کدهای اساسی )حاصل فرآیند کدگذاری باز( ردیف
کدهای نظری 
)حاصل فرآیند 

 دگذاری محوری(ک
 توانایی دوراندیشی و تفکر راهبردی در مدیران سازمان 4
 قدرت خطرپذیری و تحمل ریسک در مدیران و کارکنان سازمان 3
 متفاوت مدیریتی هاییوهشو  هاسبکاستفاده از  1
 یت اقتدارگرا در سازمانمدیر 9
 برنامه ریزی و هدایت صحیح سازمان توسط مدیران شایسته 9

تمرکز بر برنامه 
 ریزی صحیح

 وضوح اهداف سازمانی 1

4 
 به کارگیری صحیح منابع انسانی در سازمان با توجه به تخصص

 و توان نیروها 
توجه بر کاربرد  به کارگیری مدیریت تکنولوژی در سازمان 9

 هاییتکنولوژ
 نوین

 امکانات و تجهیزات فیزیکی موجود در سازمان 1
 استفاده از دانش و تکنولوژی روزآمد در سازمان 4
 وجود حمایت سازمانی از کارکنان و اساتید دارای انگیزه 9

 نگرش کارکنان یک سازمان نسبت به سازمان 1 حمایت سازمانی
 فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان 4

 گیریبحث و نتیجه
مختلف  یهاسازمانمؤثر در رشد و ارتقاء  یهاسازه یجملهامروزه هوش سازمانی از 

. این موضوع در دانشگاه به دلیل ماهیت علمی بودن آنها بسیار مهم و شودیمقلمداد 
مهم دیگر در مورد هوش سازمانی اثرپذیری آن از سایر  ینکتهمورد توجه است. 

( در 1111در یک سازمان است. چنانکه پرجمیریان و واسیالک )موجود  یهاسازه
بررسی هوش سازمانی به منظور تعیین استانداردها و شفاف سازی مدیریت دانش در 

مراکز آموزش  هاییژگیوبه این نتیجه رسیدند که برخی از خصایص و  هادانشگاه
، عوامل اجتماعیموانعی برای تقویت هوش سازمانی هستند و از طرفی برخی ، عالی

امکان افزایش هوش سازمانی را ، هادانشگاهفرهنگی و اطالعاتی مختلف موجود در این 
حاضر در بررسی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی از  یمطالعه. نتایج نمایندیمفراهم 

کلی قرار گرفتند و  یدسته 6شاخص را شناسایی نمود که در  41، دیدگاه متخصصان
آزاد اسالمی را تعیین نمودند.  یهادانشگاهی مؤثر بر هوش سازمانی  گانه 6 یهامؤلفه
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توجه به ارتباط »، «پردازش و تسهیم اطالعات، مدیریت دانش»شامل:  هامؤلفهاین 
مؤثر تشویق  هاییستمسبه کارگیری »، «تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده»، «سازمانی
به کارگیری مدیران و رهبران شایسته و »، «تیدفردی کارکنان و اسا هاییژگیو»، «و تنبیه
و ، «نوین هاییتکنولوژتوجه بر کاربرد »، «تمرکز بر برنامه ریزی صحیح»، «توانمند

 است.« حمایت سازمانی»
اثرگذار بر هوش سازمانی مدیریت دانش است. مدیریت دانش در  یمؤلفهاولین 

 هاییگاهپاایجاد ، عاتی و پردازش آنهااطال هاییگاهپااین دیدگاه یعنی: اخذ اطالعات از 
بهره گیری ، اطالعاتی روزآمد در سازمان هاییستمسایجاد و استقرار ، دانش در سازمان

دسترسی به دانش سازمانی و به کارگیری ، از دانش مطلوب در تطبیق با شرایط محیطی
ت بسیاری نوظهور است که تغییرا اییدهپدمدیریت دانش در سازمان. مدیریت دانش 

. این پدیده فرهنگ نمایدیمدر نقش افراد مشغول به فعالیت در یک سازمان ایجاد 
که حتی اگر مسئول بخشی از  آموزدیمو به همگان  کندیمرا ترویج  9اشتراک دانش

 تواندیمکل فرآیند بیاندیشند. چنین تحولی در یک سازمان  یدرباره، یک فرآیند هستند
 1میلتون، رشد هوش سازمانی فراهم نماید. چنانچه در این زمینه برای ایینهبهشرایط 

مربوط به استفاده نظام مند و راهوار از دانش در ، ( معتقد است مدیریت دانش1111)
به منظور تحقق اهداف و رسالت سازمان است. ها، یتفعالسازمان و به کارگیری آن در 

اتخاذ تمامی تصمیمات بر اساس  جلوگیری از تکرار اشتباهات و، هدف مدیریت دانش
 (.1111، دانش سازمان است )میلتون

اثرگذار بر هوش سازمانی توجه به ارتباط سازمانی است. توجه به  یمؤلفهدومین 
موجود در یک سازمان  یهاگروهارتباط سازمانی در این دیدگاه یعنی: ایجاد ارتباط بین 

د شرایط الزم برای حس اعتماد سازی ایجا، و فراهم سازی زمینه رشد و پویایی گروه
تشکیل و ، بین سازمان و اعضاء به منظور افزایش حس تعلق و تعهد اعضا به سازمان

و عالئق مشترک کارکنان و اعضاء  هایدگاهدسازمانی بر اساس  یهاگروهایجاد 
 یامشاورهخدمات راهنمایی و  یارائهایجاد پایگاه دائمی در سازمان به منظور ، سازمانی

تعامل و تأثیر و تأثر بین افراد با هم و افراد با سازمان  یینهزمشغلی به کارکنان و ایجاد 

                                                                                                                                        
1. Knowledge sharing 
2. Milton 
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همواره یکی از ، و سازمان با افراد. واقعیت این است که وجود ارتباطات مؤثر و صحیح
است. تجارب نشان داده است که  آمدهیمبه شمار  هاسازمانعوامل مهم موفقیت در 

و بدون  شودیمگردش امور مختل ، صحیح در سازمانی برقرار نباشداگر ارتباطات 
سازمان امکان پذیر نیست. ارتباط تار و  یادارهامکان ، وجود یک سیستم ارتباطی مؤثر

 شودیمپود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی 
نتایج این بخش از  یکنندهیین که تب هایییهنظر یجمله(. همچنین از 9439، )الوانی

است. بر اساس این نظریه هیچ « کلی هاییستمسیا  هانظام ییهنظر»مطالعه است 
بدون ارتباط و تعامل با محیط خود باقی بماند. طبق این نظریه یک  تواندینمسازمانی 

ه از آنجا کنماید، یمسازمان ضمن اینکه ارتباط درون سازمانی خود را حفظ و تقویت 
با محیط بیرونی نیز ، الزم استگیرد، یمدرون دادهای خود را از طریق محیط بیرونی 

دارای ارتباط سازمانی مثبت و مؤثر باشد. ضمن اینکه حمایت و ارتباط درون سازمانی 
مختلف یک سازمان نیز مطابق این نظریه از جایگاه باالیی برخوردار  یهابخشبین 
موجود در یک سازمان نتوانند با هم ارتباط  یهاپارتماندو یا  هابخشچرا اگر ، است

مؤثر و مثبتی داشته باشند در تعیین درون دادهای الزم برای سازمان هم دچار مشکل 
یک سازمان با هم ارتباط نداشته و همدیگر را  یهادپارتمان. به عنوان مثال اگر شوندیم

دچار اشتباه ، ن درون داد سازمانحمایت نکنند و در استراتژی استخدام نیرو به عنوا
و مشکالت  شودینممناسب به کار گرفته  اییوهشمنابع انسانی وارد شده به ، گردند

 .دهدیمسازمان را افزایش 
اثرگذار بر هوش سازمانی تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده است.  یمؤلفهسومین 

تبدیل سازمان  یشاخصهمل دو تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده در این دیدگاه شا
. شودیمبه سازمان یادگیرنده و آشناسازی اعضاء با اهداف و کارکردهای سازمان 

اصلی هوش سازمانی است و در واقع با یادگیری  یهامؤلفهیادگیری سازمانی یکی از 
 یجمله. از شودیمسازمانی است که یک سازمان به سازمانی یادگیرنده تبدیل 

انسانی است.  ییهسرما ییهنظر، مایت کننده از نتایج این بخش از مطالعهح هاییهنظر
، آموزش و توسعه و تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده، مطابق این نظریه

تعلیم و توسعه به عنوان  یینهزماست که سازمان بایستی برای کاهش در  هاییینههز
مربوط به آموزش و  هاییابیارزو  در نظر بگیرد و تصمیمات« سود ده هاییهسرما»
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، سرمایه گذاری سرمایه یشدهروشن طراحی  یهامدلرشد منابع انسانی باید بر اساس 
 ییهنظر، دیگر از این نتایج یکنندهحمایت  هاییهنظر یجملهپایه ریزی گردد. از 

 ( بر اهمیت یادگیری9661( و سنج )9613یادگیری سازمانی است. آگیریس و شوئن )
، در دانش مرتبط با کار و محیط خود هایمتکه در آن افراد و  اندنهادهسازمانی صحه 

مشترکی را برای نشان دادن  هاییاستراتژو  هامدل، و دیدگاه یابندیماستادی و مهارت 
. چرا که یادگیری ضعیف سازمانی به شکل گذارندیمسازمان به اشتراک  ییندهآحال و 

که  گرددیمسازگاری ضعیف سازمانی با محیط و رقابت کمتر منجر اجتناب ناپذیری به 
 یمؤلفهچهارمین  .انجامدیماجتناب ناپذیر به کاهش و سقوط نهایی  یاگونهاین به 

مؤثر تشویق و تنبیه در سازمان است.  هاییستمساثرگذار بر هوش سازمانی به کارگیری 
( معتقد است با 9634که در آن راجرز )است « نقش رفتار ییهنظر»این نتایج مطابق با 

تا در مورد اهداف تصمیم  یابندیممدیران فرصتی ، توصیف و پیش بینی رفتار افراد
 ینترمهم یجملهگیری نموده و اقداماتی را به منظور بهبود محیط کاری انجام دهند از 

منظور مهیا این اقدامات به منظور برانگیخته ساختن رفتارهای مناسب در کارکنان به 
استفاده از پاداش و تشویق مناسب برای ، برای رویارویی با تقاضاهای جدید هاآنکردن 

تشکیل و ارتقاء نیروی کار مثبت و استفاده از تنبیه جهت کنترل رفتارهای منفی است. 
 ییهنظرنتایج این بخش از مطالعه است  یکنندهدیگر که تبیین  هاییهنظر یجملهاز 

( معتقدند که هیچ 9639است. در این زمینه کامرون و وتون )« سازمانیچرخه عمر »
شخصی افراد سازمانی و بدون هیچ گونه  هاییژگیوبدون توجه به  تواندینمسازمانی 

کار تیمی و عملکرد ، نوآوری، ساختار سازمانی مناسب به منظور حمایت از خالقیت
شود، یمانب سایر رقابت کنندگان وارد باالی نیروی انسانی در برابر فشارهایی که از ج

 به رشد خود ادامه دهد و یا دوام بیاورد.
فردی کارکنان و اساتید  هاییژگیواثرگذار بر هوش سازمانی  یمؤلفهپنجمین 

نظیر: وجود کارکنان و  ییهاشاخصهفردی در این دیدگاه شامل  هاییژگیواست. 
هوشی جمعی و فردی افراد  هایییتوانا، نشاساتید برون گرا و دارای توانایی تسهیم دا

میزان ، ادهوکراسی یا ویژه ساالری در سازمان، سطح تحصیالت افراد سازمان، سازمان
 یهامهارت، توانمندی و تخصص کارکنان سازمان، مسئولیت پذیری کارکنان سازمان

یر در وجود کارکنان و اساتید با توانایی پذیرش باالی تغی، فردی کارکنان سازمان
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اثرگذار بر هوش سازمانی به کارگیری مدیران و رهبران  یمؤلفه. ششمین استسازمان 
نظیر: به کارگیری  ییهاشاخصهشایسته و توانمند است. این مؤلفه در این دیدگاه شامل 

تفکر ، پردازش متوازن اطالعات، نظیر تحول گرایی هایییژگیورهبران متعالی با 
توانایی دوراندیشی و تفکر راهبردی ، ریسک و سرمایه گذاریمدیریت ، انتقادی و ...

، قدرت خطرپذیری و تحمل ریسک در مدیران و کارکنان سازمان، در مدیران سازمان
متفاوت مدیریتی و مدیریت اقتدارگرا در سازمان است.  هاییوهشو  هاسبکاستفاده از 

است « عمر سازمانی یچرخه ییهنظر»از  ییهابخشنتایج این بخش از مطالعه مطابق با 
نیروهای  یجملهطبیعت و سرشت نیروی کار را از ، شخصی هاییژگیوکه در آن 

اثرگذار بر هوش سازمانی تمرکز بر برنامه  یمؤلفههفتمین  داندیمسازمان  یمحرکه
نظیر: برنامه ریزی و  ییهاشاخصهریزی صحیح است. این مؤلفه در این دیدگاه شامل 

به کارگیری ، وضوح اهداف سازمان، ح سازمان توسط مدیران شایستههدایت صحی
 یجملهصحیح منابع انسانی در سازمان با توجه به تخصص و توان نیروها است. از 

نظریه تغییر سازمانی است. گرت نماید، یمکه از نتایج این بخش حمایت  هایییهنظر
به  هاسازمانکه طی آن  کندیم( تغییر سازمانی را به عنوان روندی توصیف 1116)

. ایجاد کنندیمسیر  ترمطبوعمنظور افزایش بهره وری بیشتر از حالت کنونی به حالتی 
اثرگذار بر  یمؤلفهاین تغییرات نیازمند تمرکز بر برنامه ریزی صحیح است. هشتمین 

نوین است. این مؤلفه در این دیدگاه  هاییتکنولوژهوش سازمانی توجه به کاربرد 
امکانات و ، نظیر: به کارگیری مدیریت تکنولوژی در سازمان ییهاشاخصهشامل 

استفاده از دانش و تکنولوژی روزآمد در سازمان ، تجهیزات فیزیکی موجود در سازمان
است. مطابق این « اتکا به منابع ییهنظر»است. نتایج این بخش از مطالعه متناسب با 

 یجملهاز ، سی مدام منابع در یک سازماننظریه به دست آوردن و حفظ و دگردی
عوامل مؤثر برای ابقای سازمان در دنیای رقابتی است. یکی از منابع مورد  ینترمهم

، منابع فنی و تکنولوژیکی است. لذا در این زمینه مطابق این نظریه، اشاره در این نظریه
بتی بیشتری خواهند قابلیت رقا، که بیشتر قادرند منابع را فراهم کنند ییهاسازمان
اثرگذار بر هوش سازمانی حمایت سازمانی است. این مؤلفه در  یمؤلفهنهمین  داشت.

نظیر: وجود حمایت سازمانی از کارکنان و اساتید دارای  ییهاشاخصهاین دیدگاه شامل 
نگرش کارکنان یک سازمان نسبت به سازمان و فرهنگ سازمانی حاکم بر ، انگیزه
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، که عواملی که در استقرار عوامل مؤثر بر هوش سازمانی شودیمنهاد سازمان است. پیش
تأثیر دارند مورد حمایت قرار گرفته و شرایط الزم برای گسترش این عوامل در 

که موجب ارتقای  ییهابرنامهدر نظر گرفته شود. پشتیبانی مالی و اداری از  هادانشگاه
 یرد.در اولویت قرار گشوند، یمسطح هوش سازمانی 

 منابع
(. هوش سازمانی و جلوگیری 9431مهدی. )، اکبر و ستاری قهفرخی، مهدی؛ اعتباریان، ابزاری

 .11، سال سوم، فصلنامه مدیریت دانش سازمانیاز کند ذهنی سازمانی. 
دو فصلنامه پژوهشی (. تحلیل کیفی متن: استقرا/قیاس. 9461خدیجه. )، ابوالمعالی الحسینی

 .914-34ص ، 9شماره ، سال اول، می و علوم تربیتیمطالعات معارف اسال

هوش ، (. رهبری دانش9469مریم. )، اصغر و گیالنی، محمدرضا؛ اسکندری، اردالن 
 19، 91شماره ، . فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردیسازمانی و اثربخشی سازمانی

بیین (. ت9464معصومه. )، محمدرسول و اعلمی کشکی، یعقوب؛ خدادای، بدری آذین
مجله علوم هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب ایران.  یهامؤلفه

 .46-44، 9شماره ، کاربردی ورزش و تندرستی

(. بررسی و تبیین عوامل مؤثر ابعاد 9463مریم. )، محمدمهدی و ماالمیری کجوری، پورپاشا
غرب استان  هاییشهردارساختار سازمانی بر هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان 

، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینیمازندران. 
 تهران.

(. تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. 9464منصوره. )، تبریزی
 .943-911، 93شماره ، فصلنامه علوم اجتماعی

(. تعیین ارتباط ساختار سازمانی 9461زهره. )، فرشته و عنبری، رحمت اله؛ معماری، جدیدی
مجله آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک.  هاییمارستانببا هوش سازمانی در 

 .41-11، (3)99، علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

(. بررسی رابطه هوش سازمانی 9433محمدحسن. )، یونس و سیف، محمد؛ غالمی، جمال زاده
سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد  و یادگیری

فصلنامه رهبری و مدیریت اسالمی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی. 
 .39-94، (1)4، آموزشی
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(. ارزیابی هوش سازمانی در دیوان محاسبات کشور. 9463محمدحسن. )، حاجی احمدی قمی
 .111-961، (91)91، فصلنامه دانش حسابرسی

(. رابطه بین هوش 9464علی. )، عبدالرحمن و میرزایی کهن، صیاد؛ میرزاخانی، درویشی
، فصلنامه نظارت و بازرسیسازمانی مدیران و فرماندهان پلیس با سالمت سازمانی. 

3(13) ،94-43. 

(. 9463محمد. )، محمدرضا و حنیف اسدی، سید سعید؛ قمریطباطبائی، محمدرضا؛ ، ذبیحی
دانشگاه علوم پزشکی  هاییمارستانبتعیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در 

 .13-34، (9)6، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمشهد. 

ی هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی )مورد مطالعه رابطه(. 9431مهدی. )، ستاری قهفرخی
، دانشگاه آزاد اسالمی، کارشناسی ارشد نامهپایانشرکت فوالد مبارکه اصفهان(. 

 خوراسگان.

هوش سازمانی و  یرابطه(. بررسی 9461فرزانه. )، گالره و ذولعلی، مژده؛ خادمی کیا، سالجقه
دولتی شهر  یهادانشگاه یهاکتابخانهمیزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در 

، ی و اطالع رسانی و فناوری اطالعاتفصلنامه دانش شناسی علوم کتابدارکرمان. 
9(14) ،41-39. 

(. رابطه هوش سازمانی و 9464فاطمه. )، براتعلی و نیستانی، محمود؛ منفردی راز، قربانی
مجله آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.  هاییمارستانبخالقیت کارکنان 

 .913-999، (4)9، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

(. رابطه هوش 9469فاطمه سادات. )، محمدحسن و مرعشیان، محمدعلی؛ فردوسی، قره
آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت های ورزشی  یهامؤلفهسازمانی و 

، (1)، ی کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزشهاپژوهشفصلنامه شهر اهواز. 
14-31. 

(. بررسی 9461یوسف. )، سوسن و مسعودیان، هرامیعلی؛ ب، کیوان آرا؛ محمود؛ یزدخواستی
دانشگاه علوم  یهادانشکدهمدیریت دانش و هوش سازمانی در  یهامؤلفه یرابطه

 .963-961، (1)3، دو ماهنامه مدیریت اطالعات سالمتپزشکی اصفهان. 

ی دولتی هادانشگاهطراحی و آزمون مدل هوش سازمانی در (. 9469غالمرضا. )، ملک زاده
دکترای تخصصی مدیریت  نامهپایان ایران )مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد(.

 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.، رفتار سازمانی
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(. مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: 9469بابک. )، ناصر و افقهی، میرسپاسی
 .39-91، 91، آموزش عالی فصلنامه برنامه ریزی درموردی.  یامطالعه

رابطه بین هوش سازمانی و خالقیت کارکنان در دانشگاه (. 9431نرجس السادات. )، نسبی
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