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 چکيده
 در که هوش توانایی تمامی کردن بسیج برای سازمان یک ظرف از است عبارت سازمانی هوش

 چابکی. خودشان مأموریتهای به یابی دست برای توانایی آن کردن متمرکز و دارد قرار آن دسترس

 ،(سودآوری و کیفیت نوآوری، پذیری، انعطاف سرعت،) رقابت مبانی موفق شناسایی از، است عبارت

 کردن فراهم وسیله به سریع تغییرات دارای و دانش محیط در مناسب اقدامات و منابع، انسجام

 روش، لحاظ به بوده، کاربردی هدف لحاظ از پژوهش نوع این. پسند مشتری خدمات و محصوالت

 مجالت از نظری ادبیات قسمت در اطالعات آوری جمع جهت. باشد می همبستگی نوع از توصیفی

 هوش پرسشنامه دو از اطالعات آوری جمع جهت همچنین. گردید استفاده تخصصی کتب و معتبر

 و سؤال 22 با سازمان چابکی پرسشنامه و 91/0 پایایی و سؤال 24 با( 2003) آلبرشت سازمانی

 شهرستان شهرداری اداره کارکنان کلیه را پژوهش آماری جامعه. است شده استفاده 86/0 پایایی

 196 نمونه حجم تصادفی گیری  نمونه بصورت و کوکران فرمول توسط که دهند می تشکیل تبریز

 همبستگی آزمون و SPSS21 افزار نرم از نیز اطالعات تحلیل و تجزیه جهت. دهد می تشکیل نفر

 رابطه از حاکی پژوهش نتایج و گرفتند قرار تایید مورد تحقیق فرضیات تمام. گردید استفاده پیرسون

 تبریز شهرستان شهرداری اداره کارکنان سازمانی چابکی با آن ابعاد و سازمانی هوش بین معنیدار

 .باشد می
 

 چابکی سازمانی، هوش سازمانی :يديکل واژگان
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 مطالعه) سازمانی چابکی و سازمانی هوش بين رابطه

 (تبریز شهرستان شهرداري اداره کارکنان: موردي
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 مقدمه
گیری هایی موفق خواهند بود که دارای هوش سرشاری باشند تا با بهرهانسانی و در حیات پر تالطم بشری، انسانگونه که در دنیای همان

ه از آن بتوانند بر مسائل و مشکالت زندگی فائق آیند. قطعاً در دنیای سازمانی نیز، وضعیت به همین گونه است، به خصوص امروزه با توجه ب

شود. این مفهوم زمانی تر میهای نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز مشکلهای جدید، سازماننیازها و چالشپیرشفت علوم و فنون و پیدایش 

آالت هوشمندی نیز در فرآیند های امروزی عالوه بر منبع عظیم و هوشمند انسان، ماشیناهمیت بیشتری خواهد یافت که بپذیریم در سازمان

تواند دو هوش فعال انسانی و ماشینی را با های پیچیده امروزی میکنند. یکی از عواملی که در سازمانها نقش مؤثری ایفا میعملکرد سازمان

 . ]1[یکدیگر ترکیب کند هوش سازمانی است 

های معرفت با های آرمانی بشر را در دست یافتن به قلهتواند هدفهوش سازمانی با تکیه بر هوش انسانی ظرفیت نامحدودی است که می

هایی موفق و کارآفرین خواهند بود که گیری از امکانات بالقوه و بالفعل فراهم سازد. در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری، انسانهرهب

 . ]2[مند از درجه هوشی باال باشند دارای هوشی سرشار و بهره

سازمانی را ترکیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی ( ژاپنی یکی از پدیدآورندگان نظریه هوش سازمانی، هوش 1993تی ماتسود )

شود. بنابراین هوش سازمانی ماتسودا های ذهنی یک سازمان تعریف میای تواناییداند. از نظر ماتسودا هوش سازمانی، بطور کلی مجموعهمی

 صول. دارای دو جزء است. هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند و هوش سازمانی به عنوان یک مح

هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مرثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، 

 . ]3[گذارد رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندی سازمان که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می

 . ]4[ها و عملکردهای مدیریتی باید به منظور بقاء سازمان، بر هوش سازمانی متمرکز باشند فعالیت

تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و امروزه با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی می

گیری وش سازمانی در حال حاضر پاسخ به شرایط فعلی و نیاز مدیران است. سازمان با بهرهها متمایز نماید. ضرورت بررسی هاز دیگر سازمان

از هوش سازمانی، اثربخشی استفاده از ساختارهای اطالعاتی موجود را در راستای اهداف خویش افزایش داده و اطالعات از حالت عملیاتی و 

 شود. ی استفاده مدیرانتوسعه داده میهای اجرایی سازمان برامحدود شده، به استفاده در الیه

ها (، چابکی سازمانی عبارت است از دادن ارزش به مشتری، آمادگی برای مواجه با تغییرات، توجه به مهارت1995به عقیده گلدمن و همکاران )

 و ایجاد مشارکت در کنارن. 

 . ]5[اند های چابکی سازمان نام بردهو تولید همزمان را از ویژگی پذیری(، توانایی تشخیص نیاز، پاسخ سریع، انعطاف2002ایتکن و همکاران )

توانند تغییر قابل توجهی را در تمرکز، تنوع بخشی و نوسازی کسب و کار خود برای تسریع در رسیدن های چابک به آسانی میدر واقع سازمان

ها قادر به پیش گرانبهایی را برای سازمان بوجود آورد. این سازمانهای ای که این امر بتواند فرصتبه یک هدف مخصوص ایجاد کنند؛ به گونه

های اصلی سازمان ها، و مهارتها، قابلیتی راهبردی است که نقشه وسیعی از تواناییدستی در رقابت هستند و کلید این امر، ایجاد یک برنامه

 کند. یش چابکی سازمان، راهبردهای خاص خود را تعیین میسازد؛ به این صورت که هر بخش خط مشی گذاری برای افزارا نمایان می

ک سازمان چابک فرایندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را براساس ارائه خدمات با کیفیت  در ی

های ان، ارزش محصول و خدمات، و تغییر دائم زمینه فرصتطور دائم به عملکرد پرسنل و سازمکند. چابکی بهقابل زمانی نسبتاً کوتاه رفع می

های چابک همیشه کند و مستلزم آمادگی دائم برای رویارویی با تغییرات بنیادی و سطحی است و سازمانحاصل از جذب مشتری توجه می

اند. چابکی یک توانایی اساسی شوند آمادههای جدید میگیری از فرصتبرای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره

بینی کند. بدین ترتیب، سازمانی کند تا سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط را احساس، دریافت، مالحظه، تجزیه و تحلیل و پیشایجاب می

پردازد و ها میخود به مقابله با آشفتگیهای معدود چابک است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم نوین جهان دارد و با تواناییها و توانمندی

 کند. های مزیتی جریانات تغییر را تسخیر میجنبه

 باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارکنان شهرداری شهرستان تبریز می
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 ادبيات و پيشينه پژوهش 
 هوش 

کند: هوش یعنی تفکر عاقالنه، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط در تعریف هوش اتفاق نظر یان میدیوید و کسلر، روان شناس آمریکایی، ب

دانند برخی شود. برخی هوش را توانایی سازگاری با محیط میهایش استفاده میمیان روان شناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی

 . ]6[کنند دیگر آن را درک رابطه علت و معلول معرفی می

 هوش سازمانی 
اش و تمرکز این نیروی ذهنی بر دست یابی به رسالت و مأموریت ظرفیت و قابلیت یک شرکت برای حرکت همه نیروی ذهنی قابل دسترسی

 . ]7[کند سازمان تعریف می

تواند برای نیل و غیرمشهود که، میهاش مشهود های مرتبط با دارایی(، هوش سازمانی یعنی، ترکیب دانش و مهارت2009به عقیده جونگ )

 به اهداف در یک سازمان استقرار یابد. 

(، استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز دادن 2003هوش سازمانی از دیدگاه کارل آلبرخت )

 . ]8[این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمانی است 

پذیرد و دانش مرتبط با محیط تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که از راه بکارگیری انسان، رایانه و سایر وسایل صورت میهوش سازمانی به 

 . ]9[فعالیت سازمان )هم محیط داخلی و هم محیط خارجی( را مد نظر قرار داده است 

 چابکی سازمان 
شود. در محیط نامشخص و پیوسته در حال تغییر کسب و کار در نظر گرفته میها ی سازمانی رقابتی عمده برای همهچابکی به عنوان وسیله

گیری توان آنرا اندازهشود، سؤاالت مهمی باید پرسیده شود. از جمله اینکه : چابکی دقیقاً چیست؟ چگونه میهنگامی که چابکی پذیرفته می

توان به طور مؤثر به ارتقاء چابکی ی چابکی اقتباس کرد؟ چگونه میتوان توانمندسازی چاالک مناسب را به منظور توسعهکرد؟ چگونه می

تواند نیاز برای تغییر منابع داخلی و خارجی را تشخیص دهد، آن تغییرات را به کمک کرد؟ چابکی توانایی طراحی سازمانی پویا است که می

 صورت مداوم انجام دهد و عملکرد را باالتر از حد وسط حفظ کند. 

های زیادی قادرند عملکردشان را باالتر از حد متوسط در هایی عملکرد پایدار باالتر از حد وسط عامل ناگزیر چابکی است. شرکتی نمشخصه

ها حفظ کنند ی واقعی این است که به صورت پایدار آنرا در هماهنگی با ساختارها، فرآیندها و سیستمکوتاه مدت به پیش برند اما مسئله

]10[ . 

 

 هاي پژوهش فرضيه
 فرضيه اصلی 

 داری وجود دارد. بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز رابطه مثبت و معنی

 هاي فرعی فرضيه
 داری وجود دارد. . بین میل به تغییر و چابکی سازمانی کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز رابطه مثبت و معنی1

 داری وجود دارد. کاربرد دانش و چابکی سازمانی کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز رابطه مثبت و معنی. بین 2

 نمایش داده شده است.  1مدل مفهومی پژوهش نیز در شکل 
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 روش شناسی پژوهش 
آوری اطالعات در قسمت باشد. جهت جمعاین نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده، به لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می

آوری اطالعات از دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت ادبیات نظری از مجالت معتبر و کتب تخصصی استفاده گردید همچنین جهت جمع

استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه  86/0سؤال و پایایی  22و پرسشنامه چابکی سازمان با  91/0سؤال و پایایی  24( با 2003)

نفر تشکیل  196دهند که توسط فرمول کوکران و بصورت نمونه گیری تصادفی حجم نمونه کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز تشکیل می

 و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.  SPSS21افزار حلیل اطالعات نیز از نرمدهد. جهت تجزیه و تمی

 

 

 تجزیه و تحليل اطالعات 
 داری وجود دارد. : بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز رابطه مثبت و معنیفرضيه اصلی

H  .بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد : 

1H  .بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد : 

 
 . ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی1جدول شماره 

 تعداد ضریب همبستگی سطح معنی داری متغیر

 هوش سازمانی
000/0 573/0 196 

 چابکی سازمان

 

باشد، می 05/0داری کمتر از باشد و از آن جایی که این سطح معنیمی 000/0که برابر با  1با توجه به عدد معناداری به دست آمده در جدول 

گردد و تایید می 1Hداری وجود دارد یعنی فرض توان گفت بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی کارکنان رابطه معنیمی 95/0با اطمینان 

توان گفت که رابطه مثبتی بین دو متغیر وجود دارد، یعنی با افزایش باشد، میمی 573/0با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده که برابر با 

 یابد. هوش سازمانی، چابکی سازمانی نیز افزایش می

 

 داری وجود دارد. چابکی سازمانی کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز رابطه مثبت و معنی: بین میل به تغییر و فرضيه فرعی اول

H  .بین میل به تغییر و چابکی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد : 

1H اری وجود دارد. : بین میل به تغییر و چابکی سازمانی کارکنان رابطه معناد 

 
 . ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول2جدول شماره 

 تعداد ضریب همبستگی سطح معنی داری متغیر

 میل به تغییر
000/0 682/0 196 

 چابکی سازمانی
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باشد، می 05/0داری کمتر از معنیباشد و از آن جایی که این سطح می 000/0که برابر با  2با توجه به عدد معناداری به دست آمده در جدول 

گردد و با تایید می 1Hداری وجود دارد یعنی فرض توان گفت بین میل به تغییر و چابکی سازمانی کارکنان رابطه معنیمی 95/0با اطمینان 

وجود دارد، یعنی با افزایش توان گفت که رابطه مثبتی بین دو متغیر باشد، میمی 682/0توجه به ضریب همبستگی بدست آمده که برابر با 

 یابد. میل به تغییر، چابکی سازمانی نیز افزایش می
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 . ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم3جدول شماره 

 تعداد ضریب همبستگی سطح معنی داری متغیر

 کاربرد دانش
000/0 641/0 196 

 چابکی سازمانی

باشد، می 05/0داری کمتر از باشد و از آن جایی که این سطح معنیمی 000/0که برابر با  3با توجه به عدد معناداری به دست آمده در جدول 

گردد و با تایید می 1Hداری وجود دارد یعنی فرض معنیتوان گفت بین کاربرد دانش و چابکی سازمانی کارکنان رابطه می 95/0با اطمینان 

توان گفت که رابطه مثبتی بین دو متغیر وجود دارد، یعنی با افزایش باشد، میمی 641/0توجه به ضریب همبستگی بدست آمده که برابر با 

 یابد. کاربرد دانش، چابکی سازمانی نیز افزایش می

 

 گيري نتيجه
جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. در عصر اطالعات قدرت ذهن، بر قدرت بازو برتری یافته است. با وجود هوش سازمانی مفهومی 

پذیری یک تواند قدرت رقابتگیری از هوش سازمانی و توجه به فرآیند یادگیری در سازمان میشرایط نامطمئن، پیچیده و پویای امروزی، بهره

ر سیستمیک هوش سازمانی عبارتست از: توانایی فکری یک سازمان به منظور حل مشکالت سازمانی که تمرکز سازمان را افزایش دهد. از نظ

 های فن یو انسانی برای حل مشکالت است. آن بر تلفیق توانائی

محصوالت و خدمات با  کند تا نیازهای مشتری را برای ارائهیک سازمان چابک فرآیندهای سازمانی و افراد را با فناوری پیشرفته ترکیب می

افتد که چابکی به عنوان یک ارزش سازمانی منظم و یک راهبرد کیفیت زیاد و در مدت زمان نسبتاً کوتاه برآورد کند. این امر زمانی اتفاق می

 توسط رهبر سازمان پشتیبانی شود. 

رداری شهرستان تبریز بوده که با استفاده از روش هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی کارکنان اداره شه

ها پرداخته و ارتباط بین هوش سازمانی را با همدلی توصیفی و همبستگی در صدد آن برآمد که از طریق آزمون پیرسون به آزمایش فرضیه

دار بین ایج پژوهش حاکی از رابطه معنیسازمانی بدست آورد. همانگونه که مالحظه گردید تمام فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند و نت

 باشد. هوش سازمانی و ابعاد آن با چابکی سازمانی کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز می
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