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Abstract 

Objective: Organizational intelligence is defined as the act of acquiring comprehensive knowledge 

and information about all the affecting factors on the organization. This very key factor capacitates 

managers and employees to make decisions on such factors affecting the organization in order to 

gain a competitive advantage. Employing Organizational solutions can raise the organization's 

competitive power and discriminate it from other organizations. Organizational intelligence can 

function as a supporting entity for other organizations and enables them to benefit from the 

competition while using valuable information. This study aims to investigate relationship between 

organizational intelligence and managerial ability of managers and employees of university 

libraries in Kerman. 
Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlation type.  

To collect the data, a 37-item organizational intelligence questionnaire and a 31-item management 

capabilities questionnaire of managers and employees were used. Descriptive statistics were used 

to analyze the data. The convenience sample included managers and employees of university 

libraries in Kerman including central Library of Shahid Bahonar University, central Library of 

University of Medical Sciences, central Library of Islamic Azad University, and central Library of 

Payam- Noor University. The study included 32 participants so the census method was used due 

to its limited number and all the participants were studied. The validity and reliability of the 

questionnaires were obtained by face validity and Cronbach’s alpha test. The reliability of the 

questionnaire for organizational intelligence and managers’ and employees’ capabilities are 88% 

and 90% respectively.  
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Findings:  The findings of the study indicate a significant relationship between the capabilities of 

managers and employees of university libraries in Kerman and organizational intelligence. That is, 

with the rise and fall of organizational intelligence, those capabilities increased or decreased. Also, 

the findings show that there is a significant relationship between the managing capabilities of 

managers and organizational intelligence. In addition, it was found that there is a significant 

relationship between the behavioral capabilities of managers and employees of university libraries 

in Kerman, and organizational intelligence. It was also found that there is a significant relationship 

between the structural capabilities of managers and organizational intelligence.  

Results: The findings revealed that from the managers and employees of these libraries’ 

viewpoints, management played a proper role in promoting their professional spirit.  Taking the 

effective components into consideration in the planning, implementation and effectual feedback 

will significantly improve the activities of the libraries. The employees of the libraries have a 

favorable and propitious feeling towards their organization and have evaluated the workplace as 

having suitable conditions. They also have a relatively good feeling about their professional 

activities and carry out the shouldered responsibility appropriately. Also, the common fate, 

professional spirit, work solidarity, agreement, and the employment of knowledge had a somewhat 

effect on the structural capabilities of managers and on those libraries. Strategic plans in those 

organizations are somewhat comprehensible for managers and employees and for success, 

managers believe in the perspective of the organization with a sense of continued dependency on 

their organization, so they tend to make more attempts to achieve success. 

Keywords: Organizational Intelligence, Managerial Ability, Structural Ability, Contextual 

Ability, Behavioral Ability 
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 چکیده:

 های دانشگاهی شهر کرمان است. مدیران و کارکنان کتابخانه با توانمندی مدیریتیهوش سازمانی رابطه میان  هدف از پژوهش حاضر بررسی  هدف:

پرسش(  37سازمانی )حاوی  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گرآوری اطالعات پرسشنامه هوش روش:

ها از آمار توصیفی استفاده شده است. جامعه آماری این برای تحلیل داده سش( است.پر 31های مدیریتی مدیران و کارکنان )حاوی و پرسشنامه توانمندی
دهد. با توجه به محدود بودن آن از روش سرشماری استفاده شد و تمامی جامعه های دانشگاهی شهر کرمان تشکیل میپژوهش را مدیران و کارکنان کتابخانه

 آماری مورد بررسی قرار گرفت. 

های دانشگاهی شهر های مدیریتی مدیران و کارکنان کتابخانهتوان اظهار کرد که رابطه معناداری بین توانمندیهای پژوهش میافتهبا توجه به ی ها:یافته

ین یابد. همچنافزایش یا کاهش می کرمان، با هوش سازمانی وجود دارد. یعنی با افزایش و یا کاهش هوش سازمانی، توانمندی های مدیریتی مدیران و کارکنان
هوش سازمانی وجود دارد. عالوه بر آن، مشخص شد که بین بین  وهای مدیریتی مدیران داری بین توانمندیها حاکی از آن است که ارتباط معنایافته

 های دانشگاهی شهر کرمان، با هوش سازمانی، ارتباط معناداری برقرار است. های رفتاری مدیران و کارکنان کتابخانهتوانمندی

های ؤلفهمای آنها داشته است. رعایت رفهح فعالیتمناسبی در تأثیر  ،تیریمد ،هانتایج پژوهش حاکی از آن بود که از نظر مدیران و کارکنان این کتابخانه: نتایج

ها نسبت به سازمان خود حس مطلوبی شود. کارکنان کتابخانهها میانه، تا حد زیادی موجب  بهبود فعالیت کتابخمؤثرریزی، اجرا و بازخوردهای اثرگذار در برنامه
 ای خویش دارند. مناسبی در فعالیت حرفهنسبتاً اند. آنان همچنین احساس هدارند و محیط کاری را دارای شرایط مناسب ارزیابی کرد

 

 ای، توانمندی رفتاریدی مدیریتی، توانمندی ساختاری، توانمندی زمینههوش سازمانی، توانمن ها:کلیدواژه

 
 

 مقدمه

  .شدندای از وظایف، محصوالت، کارکنان، مراکز سود و فرآیندها در نظر گرفته میها قباًل به عنوان مجموعهسازمان

ای در نظر گرفته یک محیط رابطه های هوشمند برای مدیریت دانش درعنوان سیستمای بهطور فزایندهامروزه آنها به

 یک مفهوم موثر در رفتار سازمانی برای تغییر شکل قوانین سازمانی است.  و هوش سازمانی  (2021 ،1کیآدامشوند )می

در واقع  .(2016 ،2همکاران و زادهملک)کندآن را به یک ابزار مدیریتی بسیار مفید تبدیل می ماهیت چند بعدی این پدیده

بینی آینده عبارت است از  ایجاد راهبرد، توصیف طراحی ساختاری، تعیین هدف و پیش  ن کرد که هوش سازمانیباید بیا

دهندة های شکلاز الیه های سازمانی، فراترمراتب ساختار و پدیدهسازمان. این بدان معناست که هوش سازمانی در سلسله

عنوان مزیت رقابتی و ظرفیت یک سازمان برای هوش سازمانی بهامروزه (. 2022 ،3اماموتوی) سازمان قرار گرفته است

عنوان میانجی میان هوش سازمانی و یادگیری سازمانی به( و 4،2016ترکمانی و میمندشود)دستیابی به اهدافش تلقی می

مهم برای  از یک سو، مدیریت استعداد به عنوان یک پیشینه. (2016 ،5همکاران و یبهرام)کندچابکی سازمانی عمل می
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و از سوی دیگر، توجه به مسائل روانشناختی و نیز هوش سازمانی باعث شده  (2019 ،1حمد)هوش سازمانی عمل می کند

  .(2021 ،2همکاران و یحسامهای مطلوب در افراد یاد شود)گیری ظرفیتعنوان متغیرهای کلیدی در شکلتا از آن به

ها نقطه مرکزی موفقیت یا شکست آنهاست و از این نظر آنها همیشه در نسازماگیری در تصمیمباید بیان کرد که 

کند تا در رسیدن به اهدف خود موفق باشند. استفاده از هوش های رقابتی هستند که به آنها کمک میوجوی مزیتجست

عالوه  .(2019 ،3کامپو دل نیرتما یفورمل و ترازاس نزیمیج ا،یما سوروسیسندهد)به آنها امکان تحلیل مناسب می سازمانی

 دهدآوری سازمانی را افزایش میدهد که هوش سازمانی تابشواهد مستند بر اساس ادبیات موجود نشان می بر آن،

زندگی و آموزش توانمندسازی با ایجاد انگیزه درونی از طریق  -های شغلی مهارتتواند و می (2022 ،4مابل و اوکوروآفور)

وامل مؤثر در عکردن زمینه الزم برای انتقال احساس خودکارآمدی بیشتر، فراهمرا افزایش دهد و با  سازی محیطآماده

باید تصریح  .(2020 ،5همکاران و یریضم)را تقویت کندوری و اجتماعی شدن در کارکنان دارای استرس شغلی افزایش بهره

برخوردار باشد. این بدان معناست که بسیاری  هوش مصنوعیتواند هوشمند بوده و نیز از هوش انسانی و سازمان میکرد که 

ها، های هوش مانند حافظه، احساس، تشخیص، استنتاج مطلوب و غیره در هوش نقش دارد. در خصوص این ویژگیاز جنبه

مفهوم  توانایی ایجاد یک برنامه راهبردی برای تحول روح ساختار سازمانی است. عالوه بر آن، مفهوم اصلی هوش سازمانی

 (.2022 ، یاماموتو)بینی آینده سازمانی استاصلی شامل تعیین هدف و پیش

کند، تمرکز بر ایجاد شرایط کاری برای فردی که در یک محیط سالم و حمایتی فعالیت می ایکیفیت فعالیت حرفه

برای دستیابی به این هدف،  خواهند به آن برسند.ها میست که سازماندانتوان این فعالیت مناسب را غایتی می دارد. 

هایی برای مدیریت کارکنان خود نیاز دارند و این امر از طریق فلسفه اتخاذ شده برای دستیابی به کیفیت ها به روشسازمان

و فرآیندهای  در هر دو بخش خصوصی و دولتی، منابع انسانی .(2019 ،6همکاران و احمد)آیددست میبه  ایفعالیت حرفه

های قابل توجهی روبرو هستند. در واقع، در طول فرآیند استخدام، ها با چالشنظر مدیریت مهارت در سازمان مدیریتی از

سازی این یافتن مشخصات مناسب برای عملکردهای خاص دشوار است. برای مقابله با این محدودیت و در نتیجه ساده

نیروی انسانی ( 2020 ،7همکاران و یدائودها را اجرا کنند)تها تمایل دارند مدیریت هوشمند مشاغل و مهارفرآیند، سازمان

ها را در رسیدن به اهدافشان یاری تواند سازمانهاست که انگیزه و رضایت شغلی آنها میهای مهم سازمانیکی از دارایی

بین کمتر به نقش هوش دهد. مطالعات زیادی برای ارتقای سطح این متغیرها در منابع انسانی انجام شده است، اما در این 

باید توجه داشت که پذیرش (. 9،2021همکاران و یزدانیبه عنوان عامل مؤثر بر این متغیرها توجه شده است) 8سازمانی

ها با تغییر سازمانو  (2020 ،10بدفورد و کوچارسکا)است دارای اهمیت ها برای توسعه هوش سازمانیاشتباهات در سازمان

های در چنین موقعیت های فناورانه و دسترسی به اطالعات مواجه هستند.های رقابتی، نوآوریراهبردهایسریع بازارها، 

گیری مؤثر تحقق یابد. بر این اساس هوش سازمانی توانایی فکری برای پویایی، عوامل بسیاری باید هماهنگ شوند تا تصمیم

 و یسلطان)های انسانی و مکانیکی برای حل مشکالت استاییسازی توانپاسخگویی به مسائل سازمانی و تمرکز بر یکسان

 .(2020 ،11همکاران
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گیری ساختار مدیریتی و اداره امور، در ابعاد و با توجه به توصیف و بیان نقش هوش سازمانی و اهمیت آن در شکل

ای و پشتیبانی از فرایندهای کاری، توجه به نقش آن و استفاده جوانب مختلف برای ارتقای جایگاه کارکنان، فعالیت حرفه

با کسب ها و کارکنان کتابخانهمدیران ها مبادرت ورزید. هتری برای کتابخانهتوان به برنامه باز فواید این پدیده موثر می

نظیر  یهایها شده و با در نظر گرفتن توانمندیهوشمندی سازمان سببنسبت به منابع محیطی،  اطالعات و دانش مناسب

 هاکتابخانهتا  کنندمیفراهم  سازمانیهای تبرداری از ظرفیت و قابلییادگیری، ارتباطات و حافظه سازمانی زمینه را برای بهره

با  کند و در راه رسیدن به اهداف مورد نظرشان توانمند و موفق شوند. هوش سازمانی در این زمینه نقش مهمی ایفا می

، انجام این کاری خویشدر پیشرفت و تعالی ها کتابخانههای مدیریتی مدیران و کارکنان توجه به اهمیت شناخت توانمندی

های دانشگاهی سبب پژوهش از این جهت ضرورت دارد که بررسی مولفة هوش سازمانی در میان مدیران و کارکنان کتابخانه

کند. هدف اصلی پژوهش بررسی های آن را به خوبی معرفی میهای آنها شده و ابعاد و ویژگیشناخت دقیق از توانمندی

بخشی های دانشگاهی شهر کرمان است. دیران و کارکنان با هوش سازمانی در کتابخانههای مدیریتی مرابطه میان توانمندی

تجزیه و توانایی انجام وظایف، ایجاد شرایط بدیع، علم و دانش کافی، مواردی چون:  رفتاری است که شامل از این توانمندی

فقیت سازمان، انجام وظایف در جهت احترام به کارکنان، انجام وظایف در جهت موتحلیل مسائل و مشکالت سازمان، 

های سازمانی، وفاداری شغلی، انجام دقیق کارها، همکاری گروهی و اهمیت به نظر کارکنان احترام به ارزشموفقیت سازمان، 

، تنوع وظایف و اهروشن و واضح نقش فیتعرساختاری است که شامل  هایبخش دیگر توانمندیشود. گیری میدر تصمیم

ها و وظایف، تعریف مناسب فعالیت ، های مورد نیازهای ارزشیابی عملکرد مناسب و آموزشپیشرفت شغلی، شیوه ها،فعالیت

فرهنگ ای است که شامل: عامل توانمندی زمینه دیگرشود. همچنین می ارتقاء عملکرد سازمانی و پادارش و رضایت کارکنان

ها و هنجارهای تعریف شده، ل نفوذ و سوق به اهداف مورد نظر، ارزشسازمانی، مطلوبیت ارتباطات سازمانی، توانایی اعما

های بین توانمندی - 1های پژوهش نیز عبارتند از: فرضیه شود. های سازمانی میپیشنهادهای جدید و خطرپذیری در برنامه

های بین توانمندی - 2د دارد. های دانشگاهی شهر کرمان رابطه وجورفتاری مدیران و کارکنان با هوش سازمانی در کتابخانه

بین  - 3های دانشگاهی شهر کرمان رابطه وجود دارد. ساختاری مدیران و کارکنان با هوش سازمانی در کتابخانه

 های دانشگاهی شهر کرمان رابطه وجود دارد.ای مدیران و کارکنان با هوش سازمانی در کتابخانههای زمینهتوانمندی

 

 پیشینه پژوهش

های متعددی در این ریزی سازمانی است. پژوهشهای مهم در مدیریت و برنامهموضوع هوش سازمانی یکی از مقوله

دهندة اهمیت آن در ساختار سازمانی ها و مراکز علمی انجام گرفته است که نشانها، دانشگاهزمینه در حوزة فعالیت کتابخانه

تواند برای بهبود کیفیت فعالیت تخصصی به انجام رسیده و نتایج آن مینهادهای آموزشی و پژوهشی است. این مطالعات 

 شود: های مهم در این عرصه معرفی میای از پژوهشسو مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه پارهبرای دیگر نهادهای هم

ای دانشگاه فردوسی ه( در پژوهشی هوش سازمانی کارکنان کتابخانه1389باب الحوائجی، قاضی میرسعید و الهیان)

نفر تشکیل شده  100جامعه آماری از  مشهد و آستان قدس رضوی را مورد سنجش قرار دادند. روش پژوهش پیمایشی بود.

نتایج حاکی از آن  شود. های دانشگاه فردوسی مشهد میبود که شامل کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه

های دانشگاه فردوسی مشهد و هوش سازمانی در کتابخانه آستان قدس رضوی ابخانهاست که بین هوش سازمانی در کت

انداز استراتژیک در کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد چشم» تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مشخص شد که مولفه

نشگاه فردوسی مشهد و کتابخانه های دا،  و اعتقاد به سرنوشت مشترک در کتابخانه«با کتابخانه آستان قدس مشابه نیست

آستان قدس رضوی تأیید شد و نیز عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر، مشابه بودن این دو کتابخانه را در این مورد 



 

 
 

کارکنان در هر دو کتابخانه اختالف معناداری ندارد. و تعهد  پشتوانهتأیید کرد. عالوه بر آن، نتایج نشان داد که مولفة 

های دانشگاه فردوسی مشهد و کارکنان کتابخانه آستان قدس رضوی ن شاخص اتحاد و توافق کارکنان در کتابخانهمیانگی

 کند. برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در هر دو کتابخانه مشابه است.این مشابهت را تأیید می

ه راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات به ( در مطالعه خود در بار1391ی)محله کالئ یو اکبری سهراب ،یمومن

دانشگاه عالمه  نفر از مدیران و کتابداران 62جامعه آماری پژوهش همبستگی به بررسی پرداختند.  –روش توصیفی 

هوش سازمانی )مدل آلبرخت( و لیب کوال صورت گرفته است.  ها با استفاده از دو پرسشنامههگردآوری دادبود.  طباطبایی

 هایمولفه میان از همچنین. کندمی بینیپیش را خدمات ارائه کیفیت کلی، سازمانی هوش که داد نشان پژوهش نتایج

 رابطه دانش کاربرد و ، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق راهبردیهای چشم انداز ی، مولفهسازمان هوش

 ارائه کیفیت با معناداری غیر یرابطه عملکرد فشار و پشتوانه و تعهد مولفه همچنین. دارند خدمات ارائه کیفیت با معناداری

 .دارند خدمات

های دولتی شهر کرمان، با های دانشگاههوش سازمانی کتابخانه ( به بررسی رابطه1392کیا و ذولعلی)سالجقه، خادمی

ی هاکتابخانه نفر کتابداران 65معه آماری شامل جامیزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به روش پیمایشی پرداختند. 

های نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش سازمانی و فناوری اطالعات در کتابخانهبود.  ی دولتی شهر کرمانهادانشگاه

های تمایل به تغییر و اتحاد و توافق با فناوری مثبت و معناداری وجود ندارد. ولی، بین مؤلفه های دولتی رابطهدانشگاه

همچنین مشخص شد که داشتن میزان تمایل به تغییر و اتحاد و توافق  .ی مثبت و معناداری وجود داردرابطهاطالعات 

ها توسط کتابداران شده است، و باالی کتابداران باعث افزایش میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانه

 شود.ها محسوب میکتابخانهیکی از اجزای اصلی استفاده از فناوری اطالعات در 

دانشگاه  یکتابداران کتابخانه مرکز یسطح هوش سازمان نییتعدر پژوهش خود به بررسی  (1393عربلو )ی و علو دیس

کارمندان کتابخانه  هیپژوهش شامل کل یجامعه آمارپرداختند. روش پژوهش پیمایشی و  قاتیواحد علوم و تحق ،یآزاد اسالم

اول  گاهیجا راهبردیمولفه چشم انداز نتایج نشان داد که  تهران است. قاتیواحد علوم و تحق ،یسالمدانشگاه آزاد ا یمرکز

و فشار عملکرد در  رییبه تغ لیم ،راهبردیاز نظر کاربرد دانش، چشم انداز قرار دارد.  دوم گاهیو مولفه کاربرد دانش در جا

 قرار دارند. یفیدر سطح ضع هیاتحاد و توافق، سرنوشت مشترک و روح یهااما مؤلفه ،سطح مطلوب قرار دارد

های عمومی شهر کرمانشاه ( در مطالعه خود به سنجش میزان هوش سازمانی کارکنان کتابخانه1395رشیدی و کرانی)

 های عمومی شهر کرمانشاه بود. نفر از کتابداران کتابخانه 80جامعه آماری این پژوهش شامل  پیمایشی پرداختند. به روش

آلبرخت آلبرخت استفاده کردند. مدل هوش سازمانی کارلای بر اساس هفت مهارت کارلآنان در این پژوهش از پرسشنامه

ییر، اتحاد وتوافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار اندازاستراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغدارای هفت بُعد شامل: چشم

یعنی از حد  3از میانگین نظری  26/3ها نشان داد که هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین یافته عملکرد است.

گین و کمترین میان 54/3متوسط باالتر است. باالترین میانگین بدست آمده، مربوط به مؤلفه سرنوشت مشترک با میانگین 

است. باتوجه به این که میانگین هوش سازمانی و  10/3های میل به تغییر و فشار عملکرد با میانگین مربوط به مؤلفه

باشد، بنابراین، وضعیت هوش سازمانی می 05/0داری کمتر از های آن باالتر از میانگین نظری و در سطح معنیمؤلفه

همچنین نتایج حاکی از آن بود که بررسی  .وضعیت مطلوب و مناسبی داردهای عمومی شهر کرمانشاه، کارکنان کتابخانه

 .ها تاثیر بسزایی داردوضعیت و سنجش هوش سازمانی و ارتقاء آن، در بهبود خدمات کتابخانه

های دانشگاهی ( در پژوهش خود به مطالعه سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه1396عصاره و همکاران )

جامعه آماری پژوهش واز بر اساس مدل کارل آلبرخت و ارتباط آن با خالقیت پرداختند. روش پژوهش پیمایشی بود. شهر اه

های پژوهش نشان داد که  بین هوش سازمانی یافتههای دانشگاهی شهر اهواز بود. نفر از کتابداران کتابخانه 105شامل 

https://www.sid.ir/search/paper/%20کتابخانه%20ها/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/دانشگاه%20ها/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/دانشگاه%20ها/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/دانشگاه%20ها/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


 

 
 

های هوش سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد، ولی هیچ یک از مؤلفه  000/0داری طور کلی( و خالقیت، با سطح معنی)به

ها همچنین نتایج حاکی از آن بود که سطح هوش سازمانی و خالقیت در نمونه .داری با خالقیت را نشان ندادرابطه معنی

کنندگی را تبیینهای هوش سازمانی تنها سرنوشت مشترک بیشترین قدرت مورد مطالعه بسیار ضعیف است. از بین مؤلفه

ساز پرورش خالقیت های هوش سازمانی به صورت یکسان توجه کرده و زمینهها بایستی به همه مؤلفهداشته است. کتابخانه

در کتابداران باشند. نظام مدیریت نیز با تکیه بر خود کنترلی کارکنان، مشورت، تشویق به ابتکار و احترام به افراد، نقش 

 کند. ت کارکنان ایفا میمهمی در پرورش خالقی

های کتابخانه ( به مطالعه در بارة آگاهی از تأثیر هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی در1397خواه و مومنی )نجفی

مومی استان عهای نفر کتابدار کتابخانه 162جامعة پژوهش، عمومی استان گیالن پرداختند. روش پژوهش پیمایشی بود و 

بین هوش  ها نشان داد کهیافته شد.نفر انتخاب  118ای به حجم استفاده از جدول مورگان نمونهگیالن بوده است که با 

ن برخورداری کتابداران های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. میزاهای آن با اثربخشی سازمانی و مؤلفهسازمانی و مؤلفه

زان اثربخشی دارد. در خصوص وضعیت اثربخشی سازمانی، میهای آن باالتر از حد متوسط قرار از هوش سازمانی و مؤلفه

-های آن به جز مؤلفه پایداری و حفظ الگوها که کمتر از حد متوسط بدست آمده است، در دیگر مؤلفهسازمانی و مؤلفه

ذار تأثیرگ هوش سازمانی بر موفقیت و اثربخشی کتابخانه نتایج مشخص ساخت که  .باالتر از حد متوسط بوده است ها 

یافته در زمانهای هماهنگ و ساهای هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی و تالشمؤلفه است. همچنین توجه یکسان به همه

پاداش  های تشویقی، ایجاد نظامجهت حل مسائل کاری، افزایش حقوق و مزایا، فراهم کردن امکانات رفاهی و طرح

 .ها خواهد شدر نتیجه باعث ارتقای اثربخشی در کتابخانهدهم کرده و بخش، زمینه رشد و پیشرفت کتابدران را فرارضایت

 تابخانهککارکنان  تیبر خالق یفرهنگ، عدالت و هوش سازمان ریتأث( در پژوهشی در باره 1400معظمی و شامرادی)

نفر  114طالعه، به روش پیمایشی پرداختند. جامعه آماری این م شهر تهران یآزاد اسالم دانشگاه یدانشگاه یواحدها یها

از هر  ساختهشیپ ابزار پژوهش سه پرسشنامه بود. های آزاد اسالمی شهر تهرانهای دانشگاهی دانشگاهکارکنان کتابخانهاز 

 ریتأث نزایمداد که  نتایج پژوهش نشان .باشدیم یو هوش سازمان یعدالت سازمان ،یفرهنگ سازمان ریاز سه متغ کی

هر سه  مشخص شد که .است 74/0و  67/0، 69/0برابر  بیبه ترت تیبر خالق یفرهنگ، عدالت و هوش سازمان یرهایمتغ

بر  یمبن پژوهش، نیا اتیفرض دارند و تمامیو مثبت  میمستق ریتأث تیبر خالق یفرهنگ، عدالت و هوش سازمان ریمتغ

   شد.  دییتأ ت،یبر خالق یفرهنگ، عدالت و هوش سازمان یرگذاریتأث

های اطالعاتی، عناصر و فرآیندهای مرتبط با مدیریت ( پژوهشی در بارة  شناسایی سیستم2016) 1کروز، کرسپو و پنا 

.  بررسی رساندندانجام روش پیمایشی به ها، آرشیوها و مراکز اطالعاتی کوبا به اطالعات، دانش و هوش سازمانی در کتابخانه

های مرتبط و نیز فرایندهای مدیریتی و ساختار سازمانی ها، و فناوریهای اطالعاتی و تجهیزات و دستگاهآنها بر روی سیستم

های خاص هر یک از فرآیندهای مدیریتی و همچنین تأثیر آنها ها و مؤلفهتحلیل اسناد برای بررسی ویژگی همچنین بود. 

گیری سازمانی در مؤسسات اطالعاتی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که  اسناد آرشیوی، مبر سطوح باالی تصمی

های مدیریت اسناد و سیستم گیری راهبردی هستند.اطالعات داخلی و خارجی سازمانی و دانش منابع کلیدی در تصمیم

اطالعات و فرآیندهای شناختی مؤثر بر  .جسته هستنداطالعاتی سازمانی در میان اجزای مرتبط با فرآیندهای مدیریتی بر

وجو و انتخاب اطالعات، ایجاد، تحلیل گیری عبارتند از: شناسایی نیازهای اطالعاتی و جریان های اطالعاتی، جستتصمیم

طالعات گیری به شدت به فرآیندهای مدیریت اتصمیم ها حاکی از آن است کهو استفاده از دانش سازمانی. همچنین یافته
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شود. عالوه بر آن، بیان شد که منابع راهبردی رسانی میهای اطالعو هوش سازمانی سبب تقویت برنامه و دانش وابسته است

 .بینی و به هم مرتبط شوند تا از اثربخشی تصمیمات مدیریتی اطمینان حاصل شودطور مناسب پیشباید به

های تجاری بر هوش سازمانی در بانک  های مدیریت منابع انسانی( دربارة شناسایی تأثیر شیوه2020)1پژوهش مسعد

های تجاری اردن نفر از مدیران شاغل در بانک 250 گیری از نظر اردن است. این مطالعه که به روش پیمایشی و با بهره

کارگیری، ام و بههای مدیریت منابع انسانی شامل: استخدواقع در شهر عمان به انجام رسید، حاکی از آن است که رویه

های شامل:  قابلیت سزایی در ابعاد هوش سازمانی دارد وآموزش، پاداش، حمایت مالی و ارزیابی عملکرد است که تأثیر به

مناسب  مدیریت منابع انسانی هایها به توسعه شیوهسنجش و پاسخگویی است. نتایج نشان داد که چنانچه مدیران بانک

های مدیریت مناسب ها را برای درک و واکنش به تغییرات مختلف افزایش می دهد. همچنین روش ادامه دهند، توانایی بانک

ها خواهد ای با تکیه بر هوش سازمانی تأثیر مثبتی بر بهبود سودآوری و موفقیت این بانکهای حرفهدر اجرا و ارزیابی فعالیت

 داشت. 

کرد مدیریت اطالعات، هوش سازمانی و نوآوری به شیوة ( در پژوهشی که دربارة عمل2021) 2آلتینداگ و اونگل

های مدیریت اطالعات، ابعاد فرعی هوش سازمانی بر عملکرد نوآوری به تأثیر حساسیت بین شیوه مطالعات میدانی و تجربی

انجام دادند،  نفر از مدیران فناوری اطالعات 495و در میان  های فناوری اطالعات در ترکیهو عملکرد مالی و رشد در شرکت

های مدیریت اطالعات و عملکرد نوآوری شرکت و عملکرد مالی و رشد آن وجود بیان کردند که رابطه معناداری بین شیوه

دارد. همچنین مشخص شد که عملکرد نوآوری اثر مستقیم و مثبتی بر رشد و عملکرد مالی شرکت داشته است که با هوش 

ن نتایج نشان داد که با وجود آنکه دانش درک شده که یکی از زیربعدهای هوش سازمانی پیوند تنگاتنگی دارد. همچنی

سازمانی است، تأثیر قوی بر عملکرد نوآوری ندارد، اما توسعه مدل ذهنی تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد نوآوری در این 

وش سازمانی، عملکرد نوآوری و های مدیریت اطالعات، هکند که سنجش روشها داشته است. این مطالعه بیان میشرکت

 عملکرد مالی و رشد اقتصادی، در کنار هم تاثیر مثبت بر مدیریت بهینه داشته است. 

های فناوری ( در پژوهش خود که با هدف شناسایی نقش میانجی هوش سازمانی بین قابلیت2021)3آوامله و اوردگان

کارمند در پست های مدیریتی مختلف در  224ع در میان اطالعات و مزیت رقابتی انجام دادند به بررسی این موضو

های فناوری اطالعات و هوش پرداختند. نتایج نشان داد که قابلیت به روش پیمایشی  های تجارت الکترونیک در اردنشرکت

اهد سازمانی نقش اساسی در افزایش و بهبود مزیت رقابتی و پاسخ به تغییرات محیطی کسب و کار دارند. همچنین شو

های فناوری اطالعات از طریق هوش سازمانی، با توجه به نقش مثبتی که تجربی حاکی از آن بود که نیاز به توسعه قابلیت

به همراه دارد، به عنوان یکی از راهبردهای مهم در نظام مدیریتی باید مورد توجه قرار گیرد. هوش سازمانی به کارکنان 

های وری مناسب در انجام فعالیتدهد و سبب بهرهموثر و هماهنگی سازمانی می توانایی بهتری برای خالقیت، کارکرد

 شود. ای میحرفه

( در پژوهش خود به موضوع بررسی نقش میانجی نوآوری و هوش سازمانی بر رابطه 2021)4محمدیبذرکار و حاجی

ک به روش پیمایشی پرداختند.  جامعة های فعال در صنعت بانکداری الکترونیبین مدیریت دانش و عملکرد مالی سازمان

بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانکداری الکترونیک ایران  بود.  آنان  31آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد 

گیری ضروری است و هایی مانند حل مسئله، یادگیری پویا و تصمیمبیان کردند که استفاده از مدیریت دانش برای فعالیت

ها را با توانمندسازی سازمان برای عملکرد هوشمندتر بهبود بخشد. ویژه عملکرد مالی سازمانعملکرد سازمانی و بهتواند می
                                                           
1 Mas'ad 
2 Altındağ & Öngel 
3 Awamleh & Ertugan 
4 Bazrkar & Hajimohammadi 



 

 
 

های فعال در صنعت بانکداری الکترونیک تأثیر ها نشان داد که مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازماننتایج آزمون فرضیه

گذارد. ها تأثیر میی بر رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مالی سازمانمثبت و معناداری دارد و نوآوری و هوش سازمان

 .های مالی تایید شدبدین ترتیب نقش میانجی این دو متغیر )نوآوری و هوش سازمانی( در بهبود فعالیت

در بارة ادغام الگوی هوش سازمانی و مدیریت دانش  مند که به روش مطالعه مرور نظام ( در مطالعه خود 2021) 1ترد

ای بهینه، هکند که  برای بازسازی یا تبدیل یک سازمان تجاری به شیوبرای تحول کسب و کار و معماری سازمانی بیان می

د دارد. کار وجووسازی کسبنیاز به یک الگوی مهندسی و هوش سازمانی خاص برای پشتیبانی از تحول و راهبرد یکپارچه

نتایج پژوهش او نشان داد که راهبرد اعمال شده باید بر اساس استانداردهای موجود، مفاهیم اساسی سازمانی و سطوح 

مختلف قابلیت همکاری باشد. تبدیل سازمان سنتی یا یک محیط تجاری به محیطی نوآورانه و کارآمد مبتنی بر خدمات 

زرگ است، زیرا  نوآوری در تحول سازمانی، اغلب به دلیل ماهیت یکپارچه پیشرو بر مبنای ساختار سازمانی، یک چالش ب

های یکپارچه و اطالعات تجاری بسیاری از محیط آمیز نیست. همچنین مشخص شد که های بزرگ، چندان موفقیتسازمان

ی تجاری جدید نیستند. برای هاکنند و قادر به انطباق با الزامات و چالشها تغییر نمیهای ارتباطی مربوط به آنو سیستم

های تحول سازمانی بهینه، باید از یک الگوی مهندسی سازمانی به منظور بهبود عملکرد خدمات تجاری دستیابی به مدل

سازی در راستای حمایت از نوآوری استفاده کرد. نتایج نشان داد که در این میان هوش سازمانی  برای تثبیت مفهوم یکپارچه

 وثری دارد.  سازمانی نقش م

( در پژوهشی در بارة عوامل مؤثر بر رفتارهای کاری نوآورانه معلمان از منظر هوش سازمانی 2022)2بلگین و اکباشلی

. جامعه آماری این به انجام رساندند با استفاده از روش پیمایشی در مدارس دولتی وابسته به وزارت آموزش ملی ترکیه

کننده عوامل مشخص ساختند که هوش سازمانی نتایج محرک و تقویت نکارا بود. نفر معلم در شهر آ 20پژوهش شامل 

هوش سازمانی با تمام  ها نشان داد که های نوآورانه معلمان مؤثر است. همچنین یافتهفردی و سازمانی است که در شیوه

زایش همکاری و بهبود کیفیت آموزش هوش سازمانی سبب اف .ابعاد آن بر رفتارهای کاری نوآورانه معلمان تأثیر مثبت دارد

ریزی در آموزش، ای معلمان تاثیرگذار باشد. با حمایت مدیریت نظام آموزشی، و برنامهتواند بر عملکرد حرفهشده و می

 کند. گیری از هوش سازمانی افزایش پیدا میقابلیت بهره

ل در دانشگاه ایالتی جورجیا به روش پیمایشی ( پژوهشی در بارة کاربرد هوش سازمانی در نوآوری دیجیتا2022) 3فاد

نتایج جامعه آماری شامل استادان و دانشجویان دانشگاه ایالتی جورجیا بود. و با تکیه بر یک مطالعه طولی به انجام رساند. 

کمک نظریه های دیجیتال برای بهبود موفقیت دانشجویان در دانشگاه ایالتی جورجیا، با نوآوری پژوهش حاکی از آن بود که

هوش سازمانی برای درک چگونگی سازماندهی و مدیریت ابتکارات نوآوری دیجیتالی دانشگاه در  بهبود عملکرد آنها در 

آوری، پردازش، و ای و تخصصی را جمعتوانند اطالعات حرفههوش سازمانی می طول زمان نقش موثر دارد. آنان با تکیه بر

تواند ظرفیت شود.  آنان میذارند. همچنین باعث  درک مناسب از اطالعات علمی میویرایش کنند و آن را به اشتراک بگ

های دیجیتالی تطبیقی خود را در محیط پویای دانشگاه افزایش دهند. عالوه بر آن، هوش سازمانی در مدیریت مؤثر نوآوری

این پژوهش منجر به گرفتن در مسیر  نظریه پیشنهادی در بارة هوش سازمانی  در سزایی دارد.در محیط آموزشی نقش به

فنی دانشگاه شده و  پیامدهای آشکاری در نظریه علمی و -در رابطه با محور اجتماعی های اطالعاتیسیستم هاینظریه

 .عملکرد دانشجویان دارد

                                                           
1 Trad 

2 Belgin & Akbaşlı 

3 Fuad 



 

 
 

نقش  ایهای حرفهدهد که هوش سازمانی در بهبود کیفیت خدمات سازمانی و فعالیتنتایج پیشینه پژوهش نشان می

ها، محرک مهمی برعهده دارد. از این منظر ارتباط نزدیکی میان اثربخشی هوش سازمانی با نوآوری، درک مناسب از فعالیت

های فردی و سازمانی، توانمندسازی سازمانی، حمایت و عملکرد مناسب دارد. همچنین تعداد و تقویت کنندة فعالیت

های متعدد، ها اختصاص داشته و در سازمانمتون مورد بررسی به کتابخانه های اخیر در میانهای سالمحدودی از پژوهش

های مالی و بانک به بررسی نقش موثر هوش سازمانی پرداخته شده است. عالوه از جمله: آموزش و پرورش، دانشگاه، بنگاه

وری، بازده کاری و بهره اند شامل:بر آن، عوامل دیگری که در ارتباط با هوش سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته

ای و بهبود عملکرد دهند که هوش سازمانی در ارتقاء وضعیت حرفهها نشان میشود. در مجموع پژوهشپذیری میمسئولیت

ها رابطه میان ها و مطالعات انجام گرفته، و از آنجا که در این پژوهشبا توجه به بررسیسازمانی نقش مهمی برعهده دارد. 

های دانشگاهی مورد عنایت نبوده است، دهندة آن در کتابخانههای شکلو توانمندی مدیریتی و ابعاد و سازههوش سازمانی 

 های علمی، این پژوهش انجام گرفته است.  ریزی مدیریتی و راهبردی کتابخانهو نیز اهمیت موضوع، و فواید آن در برنامه

 

 روش پژوهش

نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از 

های دانشگاهی شهر کرمان که شامل کتابخانه مرکزی دانشگاه باهنر، کتابخانه مرکزی نفر از کارکنان و مدیران کتابخانه 32

شود. به دلیل محدود بودن جامعه، ن میدانشگاه آزاد، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و کتابخانه دانشگاه پیام نور شهرکرما

ها در این شود و تنها از سرشماری بهره گرفته شده است. ابزار گردآوری دادهگیری برای این پژوهش استفاده نمینمونه

پرسش در زمینه ابعاد  31های مدیریتی کارکنان و مدیران شامل پژوهش دو پرسشنامه است. نخست پرسشنامه توانمندی

های رفتاری)توانایی، مهارت، نگرش، سبک رهبری و شخصیت مدیران و کارکنان(، های مدیریتی، شامل توانمندیو مولفه

ای)جو های زمینههای پاداش( و توانمندیهای ساختاری)ساختار سازمانی، شغل مدیران و کارکنان و سیستمتوانمندی

پرسش در ابعاد: چشم انداز راهبردی،  37سازمانی شامل  شد و دیگری پرسشنامه هوشباسازمانی و فرهنگ سازمانی(  می

ها این پرسشنامهمیل به تغییر، اتحاد وتوافق، روحیه، سرنوشت مشترک، کاربرد دانش و پذیرش بار عملکرد،  است. 

یم شده های دانشگاهی تنظدهندة کتابخانههای شکلساخته بوده و معیارهای معرفی شده با توجه به ساختار و مولفهمحقق

های است. البته در طراحی پرسشنامه از عناصر پرسشنامه کارل آلبرشت نیز استفاده شده و متناسب با وضعیت کتابخانه

نظران رشته علم اطالعات و نیز مدیریت رسیده است و برای ها به تایید صاحبروایی پرسشنامهدانشگاهی نهایی شده است.  

% 88های کارکنان و مدیران برابر با کرونباخ  استفاده شده که برای پرسشنامه توانمندیتعیین پایایی آنها از آزمون آلفای 

و در قالب جدول و  SPSSافزار ها نیز با استفاده از نرمتحلیل داده % است.90برابر با  و برای پرسشنامه هوش سازمانی 

 ها و همگونیدر ارتباط با توزیع مناسب داده برازش ییکویآزمون نبه منظور انجام به انجام رسیده است.  نمودارهای آماری 

و اطمینان آماری از آزمون  بررسی استقالل یا وابستگی متغیرهای کیفیگرفته شد. برای بهره دو-یکا هایآزمونآنها از 

کندال و  یهمبستگ بیدو و ضر-یکا هایاز آزمون های پژوهشمحاسبات آماری و بررسی فرضیه استقالل استفاده و برای

 .             شده استاستفاده  اسپیرمن

 هایافته

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میهای حاصل از سنجش فرضیهدر این بخش از پژوهش یافته

های دانشگاهی شهر های رفتاری مدیران و کارکنان، با هوش سازمانی در کتابخانهفرضیه اول پژوهش: بین توانمندی

 . ری وجودکرمان رابطه  معناردا



 

 
 

 𝑯𝟎های رفتاری مدیران و کارکنان و هوش سازمانی از هم مستقلند = توانمندی

 𝑯𝟏های رفتاری مدیران و کارکنان و هوش سازمانی از هم مستقل نیستند = توانمندی

آنجایی که برای آزمون فرضیه از آماره آزمون خی دو استفاده شد. به این منظور جدول توافقی تشکیل داده شد. از 

شود درصد هستند لذا از مقدار آماره آزمون استفاده می 5های این جدول دارای مقادیر مورد انتظار کمتر تعدادی از خانه

های رفتاری مدیران و هوش توان رد کرد. پس توانمندیدرصد می 95دهنده آن است که فرض صفر را با اطمینان که نشان

های رفتاری مدیران و کارکنان با هوش سازمانی وجود داری بین توانمندیارتباط معناسازمانی از هم مستقل نیستند و 

 شود. دهندة بررسی استقالل یا وابستگی متغیرهای کیفی است که در ادامه نتایج آن ارائه میدارد. آزمون استقالل نشان

 

 فرضیه اول پژوهش. آزمون استقالل برای تعیین  استقالل یا وابستگی متغیرهای کیفی 1جدول 

داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره  

485/39 آماره خی دو  12 000/0  

نماییآماره نسبت درست  460/32  12 001/0  

162/12 آماره ارتباط خطی  1 000/0  

   32 تعداد داده های معتبر

 

 𝑯𝟎های رفتاری مدیران و هوش سازمانی ارتباط خطی ندارند = توانمندی

 𝑯𝟏های رفتاری مدیران و هوش سازمانی ارتباط خطی دارند  = توانمندی

دهنده آن است که فرض برای آزمون فرضیه شرح داده شده از آماره آزمون کندال و اسپیرمن استفاده شد که نشان

ران و هوش سازمانی های رفتاری  مدیتوان رد کرد. بنابراین ارتباط خطی بین توانمندیدرصد می 95صفر را با اطمینان 

و برای ضریب   581/0آمده است که برای ضریب همبستگی کندال برابر با   2وجود دارد.  مقدار این رابطه در جدول 

 است. 722/0همبستگی اسپیرمن برابر با 

 
. بررسی ضریب همبستگی  ارتباط میان هوش سازمانی و توانمندی رفتاری2جدول   



 

 
 

هامولفه هوش  

 سازمانی

توانمندی  

  رفتاری

 

 

 

 

 

 کندال

هوش 
 سازمانی

000/1 ضریب همبستگی  581/0  

000/0 0 سطح معنی داری  

های معتبرتعداد داده  32 32 

توانمندی 
 رفتاری

581/0 ضریب همبستگی  000/1  

000/0 سطح معنی داری  . 

های معتبرتعداد داده  32 32 

 

 

 

 

 

 

 اسپیرمن

هوش 

 سازمانی

همبستگیضریب   000/1  722/0  

000/0 . سطح معنی داری  

های معتبرتعداد داده  32 32 

توانمندی 

 رفتاری

722/0 ضریب همبستگی  000/1  

داریسطح معنی  000/0  . 

های معتبرتعداد داده  32 32 

 

های دانشگاه شهر کرمان های ساختاری مدیران و کارکنان، با هوش سازمانی در کتابخانهفرضیه دوم:  بین توانمندی

 رابطه وجود دارد.

 𝑯𝟎های ساختاری مدیران و کارکنان و هوش سازمانی از هم مستقلند = توانمندی 

 𝑯𝟏های ساختاری مدیران و کارکنان و هوش سازمانی از هم مستقل نیستند = توانمندی

استفاده شد. برای این منظور جدول توافقی را تشکیل برای آزمون فرضیه دوم نیز از آماره آزمون خی دو و رابطه خطی 

لذا از مقدار آماره  .درصد هستند 5های این جدول دارای مقادیر مورد انتظار کمتر دادیم و از آنجایی که تعدادی از خانه

رد نمود. با  تواندرصد می 95دهد فرض صفر را با اطمینان آزمون آورده شده برای ارتباط خطی استفاده شد که نشان می 

و  های ساختاری مدیران و کارکنان، و هوش سازمانی از هم مستقل نیستندآزمون استقالل نشان داده شد که توانمندی

 های ساختاری مدیران و هوش سازمانی وجود دارد.داری بین توانمندیارتباط معنی

 
ی فرضیه دوم پژوهش. آزمون استقالل برای تعیین  استقالل یا وابستگی متغیرهای کیف3جدول  

داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره  

267/42 آماره خی دو  16 000/0  

نماییآماره نسبت درست  493/32  16 009/0  

119/16 آماره ارتباط خطی  1 000/0  

   32 تعداد داده های معتبر

 

 𝐻0های ساختاری مدیران و کارکنان و هوش سازمانی ارتباط خطی ندارند = توانمندی

 𝐻1های ساختاری مدیران و کارکنان و هوش سازمانی ارتباط خطی دارند  = توانمندی



 

 
 

دهنده آن است که فرض صفر برای آزمون فرضیه دوم پژوهش از آماره آزمون کندال و اسپیرمن استفاده شد که نشان

های ساختاری  مدیران و هوش سازمانی توان رد نمود. بنابراین ارتباط خطی بین توانمندیدرصد می 95ن را با اطمینا

و برای ضریب  597/0وجود دارد.  مقدار این رابطه در جدول زیر آمده است که برای ضریب همبستگی کندال برابر با 

 است. 756/0همبستگی اسپیرمن برابر با 
 

ساختاری. بررسی ضریب همبستگی  ارتباط میان هوش سازمانی و توانمندی 4جدول   

هامولفه هوش  

 سازمانی

توانمندی  

  رفتاری

 

 

 

 

 

 کندال

هوش 
 سازمانی

000/1 ضریب همبستگی  597/0  

000/0 0 سطح معنی داری  

های معتبرتعداد داده  32 32 

توانمندی 
 ساختاری

597/0 ضریب همبستگی  000/1  

000/0 سطح معنی داری  . 

های معتبرتعداد داده  32 32 

 

 

 

 

 

 

 اسپیرمن

هوش 

 سازمانی

000/1 ضریب همبستگی  756/0  

000/0 . سطح معنی داری  

های معتبرتعداد داده  32 32 

توانمندی 

 ساختاری

756/0 ضریب همبستگی  000/1  

داریسطح معنی  000/0  . 

معتبرهای تعداد داده  32 32 

 

های دانشگاهی شهر کرمان ای مدیران و کارکنان، با هوش سازمانی در کتابخانههای زمینهفرضیه سوم: بین توانمندی

 رابطه وجود دارد. 

 𝐻0ای مدیران و کارکنان و هوش سازمانی از هم مستقلند = های زمینهتوانمندی

 𝐻1ای مدیران و کارکنان و هوش سازمانی از هم مستقل نیستند = های زمینهتوانمندی

برای آزمون فرضیه سوم پژوهش هم از آماره آزمون خی دو و رابطه خطی استفاده شد. برای این منظور جدول توافقی 

درصد هستند لذا از مقدار  5 های این جدول دارای مقادیر مورد انتظار کمترتشکیل داده شد. از آنجایی که تعدادی از خانه

درصد  95دهنده آن است که فرض صفر را با اطمینان آماره آزمون آورده شده برای ارتباط خطی استفاده شد که نشان

داری بین ایی مدیران و هوش سازمانی از هم مستقل نیستند. بنابراین ارتباط معنیهای زمینهتوان رد نمود و توانمندیمی

 اختاری مدیران و هوش سازمانی وجود دارد.های ستوانمندی

 
. آزمون استقالل برای تعیین  استقالل یا وابستگی متغیرهای کیفی فرضیه سوم پژوهش5جدول  



 

 
 

داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره  

757/26 آماره خی دو  12 008/0  

نماییآماره نسبت درست  670/25  12 012/0  

127/14 آماره ارتباط خطی  1 000/0  

   32 تعداد داده های معتبر

 

 𝐻0= ای مدیران و کارکنان و هوش سازمانی ارتباط خطی ندارندهای زمینهتوانمندی

 𝐻1ای مدیران و کارکنان و هوش سازمانی ارتباط خطی دارند  = های زمینهتوانمندی

دهنده آن است که فرض استفاده شد که نشانبرای آزمون فرضیه شرح داده شده از آماره آزمون کندال و اسپیرمن 

ای  مدیران و کارکنان و هوش های زمینهتوان رد کرد. بنابراین ارتباط خطی بین توانمندیدرصد می 95صفر را با اطمینان 

و برای  593/0آمده است که برای ضریب همبستگی کندال برابر با  6سازمانی وجود دارد.  مقدار این رابطه در جدول 

 .است 768/0ریب همبستگی اسپیرمن برابر ض

 
ایهای زمینه. بررسی ضریب همبستگی  ارتباط میان هوش سازمانی و توانمندی6جدول   

هامولفه هوش  

 سازمانی

توانمندی  

  رفتاری

 

 

 

 

 

 کندال

هوش 
 سازمانی

000/1 ضریب همبستگی  593/0  

000/0 0 سطح معنی داری  

های معتبرتعداد داده  32 32 

توانمندی 
ایزمینه  

593/0 ضریب همبستگی  000/1  

000/0 سطح معنی داری  . 

های معتبرتعداد داده  32 32 

 

 

 

 

 

 

 اسپیرمن

هوش 

 سازمانی

000/1 ضریب همبستگی  768/0  

000/0 . سطح معنی داری  

های معتبرتعداد داده  32 32 

توانمندی 

ایزمینه  

768/0 ضریب همبستگی  000/1  

داریسطح معنی  000/0  . 

های معتبرتعداد داده  32 32 

 

 گیرینتیجه

های مدیریتی مدیران و کارکنان توان گفت، هوش سازمانی و توانمندیباتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش می

های دانشگاهی شهر کرمان هر دو در سطح متوسطی قرار دارند و ارتباط معناداری بین هوش سازمانی و کتابخانه

های ان معناست که با افزایش یا کاهش هوش سازمانی، توانمندیهای مدیریتی مدیران و کارکنان  وجود دارد و بدتوانمندی

های مدیریتی در بهبود کیفیت در واقع باید بیان کرد که توانمندیبد. یامیمدیریتی مدیران و کارکنان افزایش یا کاهش 



 

 
 

کارکنان  های پژوهش مشخص شد که مدیران وبر اساس یافته شود.کارهای تخصصی نقش داشته و سبب تقویت آن می

های موثر در دارد. از این نظر رعایت مولفه رابطه وجود ،مناسب و بهبود عملکردمدیریت بین ها معتقدند که این کتابخانه

ها شود. این مورد با نتایج پژوهش تواند تا حد زیادی سبب بهبود فعالیت کتابخانهریزی، اجرا و بازخوردهای موثر میبرنامه

بهبود  وهوش سازمانی  ارتباط میان( از نظر 2021( و آوامله و اوردگان )2020(،  مسعد )1397خواه و مومنی )نجفی

  خدمت دارای اشتراک است.

توانایی هایی مانند:  از زمره مولفهی، رفتار یو توانمند یهوش سازمان انیارتباط مدر باره  2با عنایت به نتایج جدول  

مسائل و مشکالت سازمان، انجام وظایف در جهت موفقیت سازمان، و نیز وفاداری انجام وظایف، علم و دانش کافی، تحلیل 

مطالعه حاکی از آن گیری سازمانی نیز قابل مالحظه است. شغلی، از منظر کیفیت دارای اهمیت باالیی است که در تصمیم

کنند. آنان محیط کاری را دارای شرایط مناسب ها نسبت به سازمان خود احساس افتخار میاست که کارکنان کتابخانه

ای خویش دارند و مسئولیت کاری را به شیوة مناسبی ارزیابی کرده و در این رابطه احساس نسبتا مطلوبی در فعالیت حرفه

( 1389ن)( و باب الحوائجی، قاضی میرسعید و الهیا2021پذیرا هستند. این یافته با نتایج پژوهش باالموروگان و رانگاناتان)

رسد که ساختار کلی سازمان نظر میپذیری و احساس تعلق سازمانی دارای اشتراک است. عالوه بر آن، بهاز ابعاد مسئولیت

های مرتبط با مولفهها توانایی، مهارت و نگرش مدیران و کارکنان این کتابخانه از این نظرمتناسب با ماموریت کالن آنها است 

 ها افزایش یافته است. این امر با عنایت بهو در نتیجه توانمندی رفتاری در این کتابخانه استپیش گفته هوش سازمانی 

( و سالجقه، 2022بیشتری نیز برخوردار باشد. این یافته با نتایج پژوهش بلگین و اکباشلی) بازدهتواند از فرایندی می نقش

 سویی است. ارکنان دارای هم( از منظر بهبود کیفیت فعالیت ک1392کیا و ذولعلی)یامیخاد

 کند،ی را بررسی میساختار یو توانمند یهوش سازمان انیارتباط مکه  4از جدول  با توجه به نتایج بدست آمده

های ساختاری مدیران و توانمندی مرتبط باسرنوشت مشترک، اتحاد و توافق و کاربرد دانش تاحدودی مشخص شد که 

ها برای مدیران و کارکنان تاحدودی قابل های راهبردی در این سازمانرسد که: برنامهنظر میهکارکنان بوده است. اینگونه ب

انداز سازمان اعتقاد دارند و احساس وابستگی مستمری به سازمان خود درک است. کارکنان و مدیران برای موفقیت به چشم

های پژوهش ز خود نشان دهند. این نتیجه با یافتهدارند و در نهایت مایلند تالشی مضاعف در جهت دستیابی به موفقیت ا

( از جنبة بهبود عملکرد و ابعاد اجتماعی هوش سازمانی  دارای اشتراک است. 1395( و رشیدی و کرانی)2022فاد )

ارند کنند. آنان امیدوهای ترقی و پیشرفت سازمان ابراز میبینی خود را در ارتباط با فرصتهمچنین  مدیران و کارکنان خوش

ای نقش مطلوبی داشته باشد و سبب خالقیت بیشتری که استفاده از این عامل موثر در سودمندی و توسعة خدمات کتابخانه

( ونیز عصاره و 2021محمدی)( و بذرکار و حاجی2021های پژوهش ترد)ای شود. این مورد با یافتهدر کارهای حرفه

های اساسی در این میان توجه به بهبود کیفیت فعالیتباشد. سو مییت هم( از منظر نوآوری و بهبود فعال1396همکاران )

های مورد نیاز، ارتقاء عملکرد سازمانی و رضایت کارکنان تنوع پیشرفت شغلی،  ارزشیابی عملکرد مناسب، آموزشمانند 

 ای در ارتباط با هوش سازمانی دارد. نقش مهمی در کیفیت فعالیت حرفه

الگویی از تحرک  ایهای زمینه، یعنی ارتباط میان هوش سازمانی و توانمندی6های جدول ساس یافتهبر ا عالوه بر آن،

وری و تعهد مدیران در ذهن کارکنان وجود دارد و همچنین آنها معتقدند فرایندهای انجام کار، موجب ارتقا عملکرد و بهره

ها ومقررات روشنی در ارتباط با ها، سیاستسد که در این سازمانرنظر میکارکنان است. با توجه به نتایج حاصله اینگونه به

شان توانمند کرده ها و ابزارهای اطالعاتی، کارکنان و مدیران را در انجام موثر کارهایهای کلیدی وجود دارد. سیستماولویت

و هماهنگی رادر کل سازمان  شکلی است که همکاریهای هر بخش بهها معتقدند که ماموریتاست. کارکنان این کتابخانه

هایی برای بهبود و ترقی کارکنان وجود دارد و تا حدودی فرایند مشخصی برای تبادل دانش و اطالعات کند. برنامهایجاد می

( 2016میان کارکنان و مدیران وجود دارد. این مورد از نظر ابعاد فرایندهای مدیریت اطالعات با پژوهش کروز، کرسپو و پنا)



 

 
 

رو باید اظهار کرد که از همین( دارای اشتراک است. 2022ای با پژوهش فاد)و حرفه میمنظر کارکرد اطالعات علو از 

ها و هنجارهای فرهنگ سازمانی، مطلوبیت ارتباطات سازمانی، ارزشای مانند: های زمینههای مرتبط با توانمندیمولفه

 ای دارد. ها نقش پررنگی در تقویت خدمات کتابخانهد کیفیت فعالیتتعریف شده، و نیز پیشنهادهای جدید در راستای بهبو

 شود: ای پیشنهادهای کاربردی به شرح زیر بیان میهای پژوهش پارهبا عنایت به یافته

تواند برای این کار اجرای نظام پیشنهادها می .از نظر کارکنان در امور سازمانی به شیوة مناسب و کاربردی استفاده شود

 نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد. 

های مشترک های و برنامهاز این جنبه، برخی از جلسه .های پذیرفته شده داده شودبه کارکنان اجازه سوال و نقد رویه 

 ای را در بوته ارزبای قرار دهد. های حرفهیتها تشکیل شده و ابعاد مختلف فعالای در کتابخانهتواند به صورت دورهمی

هایی مدیران در برخورد با اشتباهات احتمالی و تغییرات، انتقادپذیر باشند. برای دستیابی به این هدف برگزاری کاراگاه 

 تواند مفید باشد. از جمله: ارزیابی خدمات کتابخانه و نقد و ارزیابی می

وجود آورند و نیز برای حل مشکالت های جدید بهزم را برای پذیرش تغییر و ایدهشود تا مدیران فضای الپیشنهاد می

 .کاری کارکنان سریعا اقدام کنند

های کار و روندهای مرتبط با آنها را مطالعه کنند و ابعاد اجرای مسائل کاری مدیران وکارکنان بطور مستمر آخرین ایده

 کار گیرند. د مشابه بههای مطالعاتی در مواررا با توجه به یافته

ای مناسب، برای کارکنان پاداش درنظر گرفته شود و های حرفهبا توجه به شرایط محیط کاری، در خصوص فعالیت

 نیز شرایط پیشرفت شغلی براساس صالحیت کارکنان مهیا شود. 

 کارکنان تقویت شود. های تخصصی ها برگزار شده و توانمندیها متناسب با نیاز کارکنان در کتابخانهآموزش

 

 سپاسگزاری

های ارزشمند در اصالح و ویرایش مقاله تشکر و قدردانی نویسندگان از داوران گرامی به دلیل ارائه ارشاد و راهنمایی

 کنند.می

 

 

 منابع

 
های دانشگاه فردوسی (. سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه1389باب الحوائجی، فهیمه؛  قاضی میرسعید، سید جواد و الهیان، علی )

 .33-9(، 1)13 رسانی،کتابداری و اطالعمشهد و آستان قدس رضوی. 

, علوم و فنون مدیریت اطالعاتهر کرمانشاه. ش میهای عمو(. سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه1395رشیدی، الهام و کرانی، اکرم)

2(2 ،)139-155 .doi: 10.22091/stim.2016.719 

ی هوش سازمانی و میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات (. بررسی رابطه1392سالجقه، مژده؛ خادمی کیا، گالره و ذولعلی، فرزانه)

 .46-35(، 23)6، شناسیدانشن. های دولتی شهر کرماهای دانشگاهدر کتابخانه

واحد علوم و  ،یدانشگاه آزاد اسالم یکتابداران کتابخانه مرکز یسطح هوش سازمان نیی(. تع1393) دیحم ،عربلوو  بالل دی, سیعلو دیس

 .119-99 (،1)2 ،تیریدر مد یعموم یگذاریخطمش. قاتیتحق

های (. تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه1396عصاره، فریده؛ مکوندی، بهنام؛ کوتی، فریبا و سیدطبیب، مریم)

 .47-37(، 36)10 شناسی،دانشدانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل کارل آلبرخت و ارتباط آن با خالقیت. 



 

 
 

 یدانشگاه یواحدها یها کارکنان کتابخانه تیبر خالق یفرهنگ، عدالت و هوش سازمان ریتأث(. 1400. )لوفرین دهیس ی،شامرادی و , مجتبیعظمم
 .77- 67، (52)14, یدانش شناسشهر تهران.  یآزاد اسالم دانشگاه

, یراهبرد تیریمدفصلنامه مطالعات خدمات.  تیفیو ک یهوش سازمان ی(. راهبردها1391محمد. ) ی،محله کالئ یاکبرو  حمزه ی،سهراب ؛عصمت ی،مومن
3(9 ,)55-75. 

های عمومی استان گیالن از دیدگاه کتابداران. (. رابطه هوش سازمانی و اثربخشی در کتابخانه1397خواه، رقیه و مومنی، عصمت)نجفی

 .90-75(،43)11، شناسیدانش
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