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 دهیچک
 یدر سازمان جهاد کشاورز يسازمان هوش یهامؤلفهسطوح  لیتحل پیمایشي، -توصیفي تحقیق این هدف

 استان یکشاورز جهاد سازمان کارکنان تمامشامل  یآمار جامعة. استکنان سازمان کار دیاز د النیاستان گ

 نییتع همکاران و بارتلت نمونه حجم حداقل جدول از استفاده با نمونه حجم که است( =1296N) النیگ

 پرسشنامةشامل  قیانتخاب شد. ابزار تحق متناسب یاخوشه یریگنمونهتعداد با روش  نیا و( =183n) شد

پرسشنامه  یيو محتوا یصور یي. روااستمؤلفه  هفت با هیگو 49آلبرشت با  يهوش سازمان استاندارد

 شدمحاسبه  95/0کرونباخ  یبر اساس آلفا زیآن ن یيایشد و پا دییمتخصصان تأ و استاداناز  يجمع توسط

دو  در  SPSS18افزارنرماده از استف با هاداده لیو تحل هی. تجزاست یریگاندازهابزار  یباال یيایپا انگریب که

متوسط در سازمان  يهوش سازمان وجود گرنشان هاافتهیصورت گرفت.  يو استنباط يفیسطح آمار توص

 مشترک سرنوشت مؤلفةنشان داد  يسازمان هوش یها مؤلفه یبند رتبه. است النیاستان گ یجهاد کشاورز

 رتبه قرار گرفتند.  نیرت   نییپا در رییتغ به لیم و رتبه نیباالتر در

 

 .يسازمان هوش هوش،هوشمند،  سازمان :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
                                                 تقریبا  باثبات انسان، اکنون به جریانی با تغییرات گذشتة 

سریع و مبهم تبدیل شده است. تغییرات سریع و روزافزون در 
 یسنت تیریمدشده است  سبب یفناورو  علوم یهاحوزه

 Ellahian) نباشد یامروز دةیچیپ یهامانساز ازین یپاسخگو

& Zavvari, 2009 ارتقای توانایی سازمان در پاسخگویی به .)
 در ها آن تیقابل شیو افزا یطیمح ریو متغ رشد به نیازهای رو

موجود و در دسترس  یفکر یها هیسرما یتمام از یریگبهره
 است سوم هزارةو رهبران در  رانیمد یدیکل یهاهدفاز 
(Faghihi & Jafari, 2009 .)که در  یموارد نیتر از مهم یکی

 ندهی                             قرار گرفته است و مطمئنا  در آ یامروز یهاسازمان ریمس
به جذب و حفظ افراد  ازیخواهد بود، ن زین شهیهم از تریبحران

 گونههمان(. Malekzadeh, 2010) است سازمان در هوشمند
 ییها انسانشری، پرتالطم ب اتیو در ح یانسان اییدر دن که

 آن از رییگ بهره با تا باشند سرشاری هوش دارای که اندموفق
 اییدن در      قطعا  ند،یآ فائق یزندگ مشکالت و مسائل بر بتوانند
 با امروزه خصوصبه. است گونه نیهم تیوضع زین یسازمان
 های چالش و ازهاین شیدایپ و فنون و علوم شرفتیپ به توجه
 تر مشکل زین هاآن ادارة و تر دهیچیپ زین ها سازمان د،یجد
 میریبپذ که ابدی یم شترییب تیاهم یزمان مفهوم نیا. شود یم
 هوشمند و میعظ منبع بر عالوه امروزی های سازمان در

 ها سازمان عملکرد ندیفرا در هوشمند آالتنیماش ،یانسان
 است یعوامل از یکی یسازمان هوش. کنند یم فایا مؤثری نقش
 فعال هوش دو تواند یم امروزی دةیچیپ های زمانسا در که
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 ,.Siadat et al) کند بیترک گریکدی با را ینیماش و یانسان

 کی تیظرف و استعداد آلبرشت هوش سازمانی را .(2010
 یذهن قدرت نیا تمرکز و اشیذهن قدرت حرکت در سازمان

 را یسازمان هوش او. کند یم فیتعر سازمان رسالت تحقق در
 کیاستراتژ اندازچشم را ها آن که داند می مؤلفه فته شامل

 سرنوشت ،(هدف انیب برای کاری تیظرف و مقصد به یآگاه)
 لیم ،(یگروه ةیروح حس و واحد و مشترک هدف) مشترک

 قیتطب و منتظره ریغ های چالش با ییارویرو ییتوانا) رییتغ به
 برای مضاعف انرژی و هیروح) هیروح ،(راتییتغ انواع با

 در موجود نیقوان و ابزارها دبودنیمف) توافق و اتحاد ،(تیموفق
 با ییارویرو یبرا گریکدی با اعضا تعامل و تیموفق در سازمان

 و دانش اطالعات، میتسه تیظرف) دانش کاربرد ،(طیمح
( سازمان سرتاسر در دانش آزاد انیجر و گرانید با خود نشیب
 درست کارهای دادن انجام در بودن جدی) عملکرد فشار و

 است نامیده( مشترک تیموفق و ماهرانه یبازده برای
(Albrecht, 2003 .)داردیمما را بر آن  یهوش سازمان مفهوم 
امر  نیو ا میزنده فکر کن یموجود عنوان به سازمان دربارة تا
به  یهوش سازمان درک. بخشدیمبه سازمان  یخاص یژگیو
 & Cakir) کندیمنقاط قوت و ضعف سازمان کمک  نییتع

Ada, 2008 .)شانس عملکرد در و ماتسون  ماتسون
 بهرة با ییها سازمانبا  سهیرا در مقا هوشمند یها سازمان
 & Matheson) دانند یمپنج برابر     با یتقر تر، نییپا یهوش

Matheson, 2001.) یبر عملکرد مال یقو ریتأث یسازمان هوش 
دارند،  ییباال یزمانهوش سا که ییها سازمان. دارد ها سازمان

اطالعات  ،نیهمچن. اند داشته یشتریب یو سودده شرفتیپ
 یدرست ماتیتصمدارند  نانیو اطم کنند یم ریرا تسخ یرونیب

 ةینظر .(Siadat et al., 2010) است شده اتخاذ سازمان در
 یهوشمند تیوضع سنجش با خواهد یم یسازمان هوش

 براساس و ییشناسا را ها نآ یهاضعف و ها ییتوانا ،ها سازمان
 در و یسازمان هوش بهبود یبرا را الزم یراهکارها ،جینتا
 ,Faghihi & Jafari) کند ارائه سازمان عملکرد بهبود تینها

2009 .) 
 بهو جایگاه بخش کشاورزی در دستیابی به توسعه  اهمیت

 بخشنیست.  پوشیده کسهیچبخش زیربنایی بر  یکعنوان 
 ییغذا تیامن نیو تأم هیته لیدل بهف، طر کی از یکشاورز

 عیصنا ازیخام مورد ن مواد عرضة لیدل به گر،ید طرف ازجامعه و 
 دیداشتن سهم در تول ست،یز طیمرتبط با بخش، حفظ مح

به  نسبت یاژهیو تیاهم یو اشتغال کشور دارا یناخالص مل
 از یکی ،در این بین .استکشور  یاقتصاد یهابخش ریسا

 ریانکارناپذ و یاتیح نقشی یکشاورز توسعة در که ییها سازمان
 این مهم گاهیجا به توجه با. استجهاد کشاورزی  سازمان ،دارد

 نیو تدو یمتولی بخش کشاورزی، بررس عنوان به سازمان
 یبراسازمان مذکور  یهوشمند تیوضع یابیارز یبرا یا برنامه
 تینها درو  ندهیو آحال  ییغذا مواد ةیتهآن در  شتریب قیتوف
 توسعةو اصول  هیضمن حفظ منابع پا ییغذا تیبه امن یابیدست
  .است یضرور      کامال  یامر دار،یپا

در داخل و  یهوش سازمان نةیزمدر  یمختلف قاتیتحق
 هاآناز  یکه در ادامه به برخ است گرفتهخارج از کشور انجام 

 یسازمان یآورنو ،نیگال قیتحق جینتا براساس. شودیم اشاره
 با یسازمان. هوش دارد رابطه یفرد هوش و یسازمان هوش با
 مثبت یهمبستگ( اجرا و ابداع) یسازمان ینوآور از مرحله دو

 از ،است یاجتماع بازده کی یسازمان هوش هرچند. دارد
 ارتباط در یفرد هوش با تراکم و اجماع یها سمیمکان قیطر

 (.Glynn, 1996) است
را  ییایشرکت استرال 100 رانیمد یمانهوش ساز آلبرشت

هفت بعد  نیا یها نمره نیانگی. مکرد یدر هفت بعد بررس
 یو هوش سازمان بود 09/3 تا 88/2 حداقل از جداگانه طور به

 (.Albrecht, 2003) گزارش شد نییپا هشد مطالعه جامعة
 یسازمان هوش یچندبعد اسیمق عنوان با یپژوهش
 ،قیتحق نیا در. گرفت انجامErcetin et al (2007 ).توسط 
 ریز که شد گرفته نظر در یکل عامل عنوان به یسازمانهوش 
 ت،یموقع راتییتغ با یسازگار: بعد هفت شامل آن ابعاد

 ینگر ندهیآ ،العمل عکس و عمل در سرعت نفعان،یذ با ارتباط
 و عمل در یریپذ انعطاف ت،یخالق ،ینیب شیپ ییتوانا و

 بعد یبرا یدییتأ یعامل ،لیتحل جینتا طبق. است ینوآور
 که آمد دست به 97/0 و 93/0 یعامل بار ینوآور و تیخالق

 .است یسازمان هوش با عامل دو نیا یقو ارتباط نشانگر
 مثبت رابطة( نشان داد 2007) .Riera et al قیتحق جینتا

 ینسازما یگذارهیسرماو  یهوش سازمان نیب یو معنادار
 ،دارند یباالتر یسازمان هوش که ییهاشرکتوجود دارد. 

اطالعات انجام  یفناور نةیزمدر  یشتریب یگذارهیسرما
 برخوردارند.  یباالتر یوربهرهاز سطح  و دهند یم

Lefter et al.  (2008 )جهینت نیا به خود قیتحق در 
 فقط ییایرومان متوسط و بزرگ یها شرکت در که دندیرس
 و اند بوده آشنا یسازمان هوش مفهوم با کارکنان درصد 13

 را مفهوم نیا     اصال  کوچک یها شرکت کارکنان
 هوش داد نشان ها داده لیتحل حال نیا با. اند شناخته ینم

 . است بوده باالتر و متوسط حد در شده مطالعه جامعة یسازمان
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 یچندبعد یسازمان هوش یریگ اندازهبا عنوان  یپژوهش
 یفن آموزش مؤسسة ةادار و تیریمد ییتوانا نییتع یبرا

. گرفتانجام  هی( در ترک2010) Potas et al. توسط دختران
 جامعةدر  یسازمان هوشنشان داد  قیتحق نیا جینتا

 هوش نةیزمبرداشت در  نی. ااستدر حد متوسط  شده مطالعه
اما  ،نبود متفاوت هابخشو  یدر کل بر اساس نواح یسازمان

 .است ریمتغ رانیمد و استادان نیب
Sattari Ghahfarokhi (2007تحق )یبا هدف بررس یقی 

و  رندهیادگیدانش در سازمان  تیریمد ستمیرسیز نیرابطه ب
 اصفهان آهنذوبدر شرکت  آن یها مؤلفهو  یهوش سازمان

دانش در  تیریمد ستمیرسیز یراهبردها یبرا. داد انجام
 یبرا و( Marquardt) مارکواتاز نظر  رندهیادگیسازمان 

 استفاده( Albrecht) آلبرشتاز نظر  یسازمان هوش یها مؤلفه
 یدانش و تمام تیریمد ستمیرسیز نیب داد نشان جینتا. شد

 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطة یسازمان هوش یها مؤلفه
در  یسازمان هوش یها مؤلفه زانیم» عنوان با یپژوهش

 & Faghihi توسط «یآموزش یزیربرنامهسازمان پژوهش و 

Jafari (2009 انجام )هوش یها مؤلفه. عناصر و گرفت 
 ،یریادگیدانش و  تیریمد ،ییرگراییعبارتند از: تغ یسازمان

اطالعات، ساختار  یفناور ،یراهبرد نشیسرنوشت مشترک، ب
 هوشنشان داد  جی. نتایو عملکرد سازمان هیروح ،یسازمان
از  88/2 یتجرب نیانگیبا م شده مطالعه جامعة یسازمان

 .است رت نییپا 3 ینظر نیانگیم
Kavousi & Rezghi Shirsavar (2010 )با یپژوهش 

 تیریمد ةرشت انیدانشجو یسازمان هوش سطح نییتع هدف
انجام دادند.  قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم یشهر
 ک،یاستراتژ اندازچشم یهامؤلفه سطح ؛دهدینشان م جینتا

 از هیروح و عملکرد فشار دانش، کاربرد مشترک، سرنوشت
اما  ،است یمطلوب حد در یسازمان هوش یاصل یهامؤلفه

 است. فیضع رییبه تغ لیاتحاد و توافق و م ةسطح مؤلف
 شهر یهادر دانشگاه یهوش و سالمت سازمان انیم ةرابط
هوش  ةپرسشنام پژوهش نیا یابزارها. شد یررسب اصفهان
و  یهو یسالمت سازمان ةآلبرشت و پرسشنام یسازمان

 هوش نیبنشان داد  جی. نتابود( Hoy & Fieldsman) لدمنیف
از رابطه وجود  یمتوسط ةدرج یسازمان سالمت و یسازمان
 (.Zahraei & Rajaeipour, 2011دارد )
در  یکه هوش سازمان یتینقش و اهم ضرورت، خالف بر
و  یهوش سازمان نةیزمدر  یدارد، تاکنون پژوهش هاسازمان

 نگرفتهانجام  یآن در سازمان جهاد کشاورز یهامؤلفه یابیارز

 در. کند یم جابیا را یپژوهش نیچن لزوم لهئمس نیهم. است
 هایمؤلفه وضعیت که است این تحقیق اصلی پرسش ،واقع

 به لیتما مشترک، سرنوشت ،یراهبرد نشیب)هوش سازمانی 
 یریکارگبه و عملکرد فشار تجانس، و ییهمسو ه،یروح ر،ییتغ

 است؟ چگونه النیگ استان یکشاورز جهاد سازمان در( دانش
 یهاسطوح مؤلفه لیحاضر تحل قیتحق یهدف کل ،نیبنابرا
. است النیاستان گ یسازمان جهاد کشاورز در سازمانی هوش

 مد نظر قرار گرفت: زین ریز یاهداف اختصاص ،ستارا نیا در
 .پاسخگویان فردی ایه   ویژگی بررسی .1

 بینش) سازمانی هوش هایمؤلفه سطح تعیین .2
 و همسویی روحیه، تغییرگرایی، مشترک، سرنوشت راهبردی،
 جهاد سازمان در( عملکرد فشار و دانش کاربرد تجانس،

 .گیالن استان کشاورزی

 در سازمانی هوش سطوح بر مؤثر عوامل شناسایی .3
 .گیالن استان کشاورزی جهاد سازمان

 

 هاروشو  مواد
شامل  النیاستان گ یدر سازمان جهاد کشاورز قیتحق نیا

 گرفتهشهرستان آن انجام  16 تیریستاد سازمان به همراه مد
 از حاضر پژوهش. است ی   کم  قیتحق نیا غالب میپارادا. است
 نیا ،نیهمچن. است یردکارب قاتیتحق نوع از هدف نظر

 -یفیتوص قاتیجزو تحق رهایکنترل متغ زانیپژوهش از نظر م
. است یدانیم هاداده یآورجمع ةو از نظر نحو یشیمایپ

و کارشناسان  رانیمد تمامرا  قیتحق نیدر ا یآمار جامعة
نفر( در سال  1296) النیاستان گ یسازمان جهاد کشاورز

 ازین مورد نمونةحجم  نییتع یبرا. اندداده لیتشک 1391
 یبرا ازین مورد نمونةحداقل  نییاز جدول تع قیتحق نیا یبرا

 نیا بر. شد( استفاده 2001) .Bartlett et al نیمع جامعة
انتخاب شدند.  یآمار نمونة عنوان به هاآننفر از  183 ،اساس

 کمتر هاپرسشنامهتعداد بازگشت  یدر اکثر مطالعات اجتماع
به حداقل  یابیدست یبرا نیبنابرا است؛ شدهعیتوزد از ح
 نفر 250 نمونةحجم  ،حاضر پژوهش در ازین مورد نمونةحجم 

 250پرسشنامه از مجموع  201 ،تینها در. شد گرفته نظر در
 به یریگنمونهروش  .شد داده عودت شدهعیتوزپرسشنامه 

 نیا به. شد استفاده جامعه حجم با متناسب یاخوشه صورت
از  کیو هر النیاستان گ یسازمان جهاد کشاورز ،بیترت

 به( ها شهرستان یجهاد کشاورز تیریتابعه )مد یواحدها
 کیهر حجم با متناسب و شد گرفته نظر در یا خوشه عنوان

پژوهش  نی. ابزار ادشتعداد افراد نمونه مشخص  هاآن از
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( بود. 2003) Albrecht یهوش سازمان استاندارد پرسشنامة
 مؤلفةهفت  یابیاست که به ارز هیگو 49پرسشنامه شامل  نیا
 لی(، م8-14(، سرنوشت مشترک )1-7 هی)گو یراهبرد نشیب

-35(، اتحاد و توافق )22-28) هی(، روح15-21) رییبه تغ
( با 43-49( و فشار عملکرد )36-42(، کاربرد دانش )29

افقم، موافقم،          )کامال  مو یپنج قسمت کرتیل فیاستفاده از ط
 نییتع ی. براپردازدیم                             ندارم، مخالفم، کامال  مخالفم(  ینظر
 و هادگاهیدپرسشنامه از  ییو محتوا یصور ییروا
دانشگاه  یو آموزش کشاورز جیاستادان ترو یهاشنهادیپ

 نیواحد رشت و همچن یمدرس و دانشگاه آزاد اسالم تیترب
 استان یورزکشا جهاد سازمان خبرةاز کارشناسان  یتعداد

تحقیق از ضریب  ابزار پایایی سنجش یبرا. شد استفاده النیگ
آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ معادل 

 آمدهدستبه یحاصل شد که با توجه به عدد آلفا 95/0
 یبراحاصل کرد.  نانیاطم قیابزار تحق ییایپا از توان یم

 ،یفراوان رینظ یفیتوص یهاهآمار از هاداده لیو تحل هیتجز
 یاستنباط لیو در بخش تحل اریو انحراف مع نیانگیدرصد، م

( با استفاده از Fو  t)آزمون  هانیانگیم سةیمقا از هاداده
 . شداستفاده  SPSS18 افزار نرم

 

 بحث و جینتا
نشان داد که میانگین سنی پاسخگویان حدود  حقیقت نتایج
 یآن مربوط به گروه سن یفراوان نیشتریب که استسال  43
به ترتیب  هاآن ترینمسن و ترینجوانسال است.  49تا  40
نشان داد  پژوهش یهادادهسال سن داشتند.  60و  27
را زنان  درصد 90/15 و مردان را انیپاسخگو درصد 60/83
 درصد 50/95 ،تأهل تیوضع نةیزم در. دهندیم لیتشک

 ،تحصیالت سطح نظر از. ندمجرد یباق و متأهل انیپاسخگو
 سانسیل سطح به مربوط فراوانی بیشتریننشان داد  جینتا
( درصد 40/10) یفراوان نیکمتر و بوده( درصد 70/66)

 یلیتحص رشتةاست.  پلمید ریز و پلمید سطح به مربوط
 80/31) یمابق و یکشاورز انیپاسخگو از درصد 20/68

 دهندگانپاسخ کار سابقة نینگای. ماست یکشاورز ریغ( درصد
 یاتجربهو  سابقه هاآناز  یمیاز ن شیسال بوده و ب 19حدود 

 شتریبنشان داد  جینتا ،نیهمچن. داشتند سال 20 یباال
در  یپست کارشناس یدرصد( دارا 10/71) انیپاسخگو

 .اندبوده النیاستان گ یسازمان جهاد کشاورز
از  ،شده لعهمطا جامعةهوش سازمانی  سنجش یبرا

 49 بر مشتمل آلبرشت سازمانی هوش استاندارد پرسشنامة
 ،ارتباط این در. شد گرفته بهره لیکرت طیف اساس بر گویه

به  لیسرنوشت مشترک، م ،یراهبرد نشیب مؤلفةهفت 
اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد  ه،یروح ر،ییتغ

سطح  نییتع یبرا. شد دهیسنجگویه(  7 با)هر مؤلفه 
هر مؤلفه از  در هاهیگو ابتدا ،یسازمان هوش یها مؤلفه

 یها مؤلفه سپس. اندشدهمرتب  نیبه کمتر نیانگیم نیشتریب
. شدند یبند رتبه نیانگیبر اساس م یبه هوش سازمان مربوط

 مؤلفةدر  نیانگیم نیشتری، ب1با توجه به اطالعات جدول 
سازمان در قبال  هدتع» ةیگومربوط به دو  یراهبرد نشیب

 بودنروشنو  واضح»و  56/3 نیانگیم با «کنندگانمراجعه
مؤلفه  نیدر ا ،نیهمچن. است 51/3 نیانگیم با «اندازچشم
 یمنظم سازمان برا ةبرنام» ةیمربوط به گو نیانگیم نیکمتر
. است 84/2 نیانگیبا م «رانیمد یرشد و ارتقا ،ییشناسا

 کیهدف  انیاستنتاج و بخلق،  تیقابل را یراهبرد نشیب
 (. Mollaeian & Eslamieh, 2010) دکننیم فیسازمان تعر

 

 یراهبرد نشیب مؤلفةبه  مربوط هایگویهفراوانی  توزیع. 1 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 09/1 56/3  کنندگانمراجعهسازمان در قبال  تعهد
 2 13/1 51/3 اندازچشم بودنروشنو  واضح
 3 16/1 32/3 یدیکل یهامیتصم نیدر تدو سازمان اندازچشم برنامةبه  توجه
 4 09/1 25/3 تیهدا یبرا یدیکل یهايمش خط و تیمأمور یبرا اندازچشم وجود
 5 13/1 09/3 ( ی)استراتژ یراهبرد برنامةساالنه در  نظر دیتجد
 6 15/1 96/2  رو شیپ یهافرصتمشکالت و  يمنظم و رسم يبررس
 7 20/1 84/2 رانیمد یارتقا و رشد ،یيشناسا یبرا مادر سازمان منظم برنامة

 

 ةیروحمشترک، داشتن هدف مشترک و حس  سرنوشت
نشان  2جدول  جی(. نتاKohansal et al., 2010) است یگروه

 مشارکت حس» ةیگومؤلفه، دو  نیا نةیزم در دهدیم
 بهکارکنان  کردن کمک» و «تیریمد با یهمکار در کارکنان
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 «کارها دادن انجام یبراسازمان  مختلف یهابخش در گریکدی
 ةیگورتبه و  نیباالتر 64/3و  67/3 یهانیانگیمبا  بیترت به

 با «جینتا و مهم مسائل ،هابرنامهکارکنان در  کردنمیسه»
 . دارندرا  رتبه نیترنییپا 85/2 نیانگیم

 
 مشترک سرنوشت مؤلفةبه  مربوط هایهگویفراوانی  توزیع. 2 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 05/1 67/3 تیریمد با یهمکار در کارکنان مشارکت حس
 2 08/1 64/3 کارها  دادن انجام یبراسازمان  مختلف یهابخش در گریکدی بهکارکنان  کردنکمک

 3 11/1 60/3 خود سازمان و حرفه به کارکنان تعلق احساس
 4 13/1 59/3 مستمر کارکنان به سازمان  يوابستگ احساس
 5 16/1 57/3  تیموفق یبرا سازمان انداز چشمکارکنان به  اعتقاد
 6 21/1 23/3 يکل راهبرد و کار ياصل دةیا سطوح، همة درک
 7 24/1 85/2  جیمسائل مهم و نتا ،هابرنامهکارکنان در  کردنمیسه

 
 وجودآوردنبه» یهاهیگو، 3 اطالعات جدول براساس

 قیتشو»و  «دیجد یهادهیا و رییتغ رشیپذ یبرا الزم یفضا
دو  «کارها دادن انجام دربهتر  یهاراه افتنی یبراکارکنان 

و  00/3 یهانیانگیمهستند که با  رییبه تغ لیبعد م ةیگو
 رشیپذ» ةیگو و اندکردهرتبه را کسب  نیباالتر 96/2

 «نادرست یهاتیفعال کردنمتوقف و رانیمد طتوس اشتباهات
. آلبرشت نددار بعد نیا در را رتبه نیترنییپا 72/2 نیانگیم با

 منتظره ریغ یهاچالشبا  ییارویرو ییتوانا را رییتغبه  لیتما
 (.Albrecht, 2002) داندیم راتییبا انواع تغ قیو تطب

 

 رییتغ به لیم ةمؤلفبه  مربوط هایگویهفراوانی  توزیع. 3 جدول

 رتبه انحراف معیار میانگین ها گویه

 1 22/1 00/3 های جدید  وجودآوردن فضای الزم برای پذیرش تغییر و ایده به
 2 22/1 96/2 کارها دادن های بهتر در انجام تشویق کارکنان برای یافتن راه

 3 31/1 85/2 وجود سازوکارهای حمایت از نوآوری 
 4 29/1 82/2 شده به کارکنان های پذیرفته    ی هاجازة پرسش و نقد رو

 5 18/1 81/2 هماهنگي مستمر خدمات با تغییرات محیط کار 
 6 17/1 79/2 بودن سیستم اداری حاکم بر سازمان )بوروکراسي(  حداقل

 7 26/1 72/2 های نادرست کردن فعالیت پذیرش اشتباهات توسط مدیران و متوقف
 

مضاعف  یو انرژ هیداشتن روح یبه معنا ه،یروح مؤلفة
 است یهوش سازمان یاصل یهامؤلفه گریاز د ت،یموفق یبرا
(Siadat et al., 2010) نمرة نیمؤلفه، باالتر نیا نةیزم. در 
 به یابیدست و ادیز تالش به لیتما» ةیگومربوط به  نیانگیم

و بعد  55/3 نیانگیبا م «سازمان یهاهدف تحقق و تیموفق
 نینگایبا م «هیروح باالرفتن در تیریمد ریتأث» ةیاز آن گو

 یزندگ تیفیک» ةیگواست که  یدر حال نی. ااست 43/3
را  نیانگیم زانیم نیکمتر 49/2 نیانگیبا م «کارکنان یکار

 (. 4دارد )جدول 

 5گونه که در جدول  در زمینة مؤلفة اتحاد و توافق، همان
بودن ساختار کلی سازمان  متناسب»شود، گویة  مشاهده می

وجود »و  37/3نگین با میا« مادر با مأموریت سازمان
« های کلیدی ها و مقررارت روشن در ارتباط با اولویت سیاست

تفویض اختیار و »باالترین رتبه و گویة  15/3با میانگین 
( را دارند. اتحاد و توافق 99/2ترین رتبه ) پایین« مسؤلیت

مفیدبودن ابزارها و قوانین موجود در سازمان در موفقیت و 
برای رویارویی با محیط است تعامل اعضا با یکدیگر 

(Kohansal et al., 2010.) 
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 هیروح مؤلفةبه  مربوط هایگویهفراوانی  توزیع. 4 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 22/1 55/3  سازمان یهاهدفو تحقق  تیبه موفق يابیدست یبرا ادیبه تالش ز لیتما
 2 31/1 43/3  هیروح شیافزادر  تیریمد ریتأث

 3 16/1 30/3 رانیمد توسط ينیبخوشبا عالقه و  يشغل فیوظا کردندنبال
 4 22/1 27/3  شرفتیو پ يترق یهافرصتدر ارتباط با  کارکنان ينیبخوش ابراز

 5 27/1 06/3 و افتخار از کارکردن در سازمان  يبالندگ احساس
 6 22/1 00/3 کارکنان ذهن در رانیمد تعهد و تحرک از یيالگو وجود

 7 25/1 49/2 کارکنان یکار يزندگ تیفیک
 

 توافق و اتحاد مؤلفةبه  مربوط هایگویهفراوانی  توزیع. 5 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 12/1 37/3 سازمان تیمأمور با مادر سازمان يکل ساختار بودنمتناسب
 2 21/1 15/3 یدیکل یهاتیاولو با ارتباط در روشن مقررات و هااستیس وجود

 3 15/1 13/3 تعارض جادیا یجا به يخشب یهاتیمأمور جهینت در و یهمکار جادیا
 4 21/1 12/3 ياطالعات یابزارها و هاستمیسکارکنان با استفاده از  توانمندشدن

 5 11/1 11/3 کارکنان یوربهرهعملکرد و  لیانجام کار در تسه یندهایفرا ابالغ
 6 16/1 04/3 ياطالعات یهاستمیسمراجعان با استفاده از  یارزش برا خلق
 7 22/1 99/2 تیمسئول و اریاخت ضیتفو

 
از دانش،  مؤثر استفادةدانش به مفهوم  کاربرد مؤلفة

 نی(. باالترBeikzad et al., 2010) ستهادادهاطالعات و 
 وجود» ةیگوو مربوط به  13/3دانش  کاربرد مؤلفة نیانگیم

 واست  «خدمت ضمن آموزش و یریادگی مداوم یهابرنامه
اطالعات  و هادهیا یبرامثبت  رشیپذ جودو» ةیگوبعد از آن 

 را نیانگیم نیشتریب 99/2 نیانگیم با «سازمان از خارج
از  رانیمد درک»بعد مربوط به  نیا نیانگیم نی. کمترداراست
 و هایستگیشا و هاتیصالحگوناگون،  یفرد یها مهارت
 . است( 79/2) «یابیارزش و برآورد در کارکنان موجود دانش

 
 دانش کاربرد مؤلفةبه  مربوط هایگویهفراوانی  توزیع .6 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 27/1 13/3 خدمت ضمن آموزش و یریادگی مداوم یهابرنامه وجود
 2 13/1 99/2 سازمان از خارج اطالعات و هادهیا یبرامثبت  رشیپذ وجود

 3 22/1 94/2 گسترده و دیمف صورت به يرساناطالع نظام بودنانیجردر
 4 16/1 88/2 يعال رانیمد توسط کار جینتا و روندها ،هادهیا نیآخر مطالعة
 5 19/1 87/2 کارکنان انیم اطالعات و دانش تبادل یبرا يمشخص ندیفرا وجود
 6 32/1 83/2 کارکنان التیتحص و دانش به رانیمد يقدردان و عالقه
 در کارکنان موجود دانش و هايستگیشا و هاتیصالحناگون، گو یفرد یهامهارتاز  رانیمد درک

 يابیارزش و برآورد
79/2 31/1 7 

 
 مؤثربودن احساس» ةیگو عملکرد، فشار مؤلفة نةیزمدر  
 درک»و  62/3 نیانگیم با «سازمان تیموفق در کارکنان کار

 یهمکار انتظار و خود یهاتیمسئولواضح کارکنان از نقش و 
 نییتع» ةیگورتبه و  نیباالتر 46/3 نیانگیم ةنمر با «آنان

 نیانگیم با «عملکرد براساس عادالنه ینحو به خدمت جبران
 در بودنیجد ،عملکرد فشار. دارند را رتبه نیترنییپا 32/2

 تیماهرانه و موفق یبازده یدرست برا یکارها دادن انجام
 .(Siadat et al., 2010) شودیم فیمشترک تعر
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 عملکرد فشار مؤلفةبه  مربوط هایگویهفراوانی  وزیعت. 7 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 14/1 62/3 سازمان تیموفق در کارکنان کار مؤثربودن احساس
 2 14/1 46/3 هاآن یو انتظار از همکار خود یهاتیمسئول و هانقشواضح کارکنان از  درک
 3 12/1 30/3 رانیمد نیب در رهاانتظا و مقاصد ،هاهدف بودنمرتبط

 4 19/1 81/2 کارکنان توسط عملکرد بازخورد افتیدر
 5 30/1 73/2 کارکنان یکار مشکالت حل یبرا سرپرستان عیسر اقدام
 6 22/1 63/2 ناموفق رانیمد عزل ای اصالح به يانیم و يعال رانیمد اقدام
 7 36/2 32/2 عملکرد اساس بر عادالنه ینحو به خدمت جبران نییتع

 
به هوش  مربوط یها مؤلفه یبند رتبه یبرا ن،یهمچن

 گریکدی با ها مؤلفه نیاز ا کیهر ةگان هفت یها هیگو ،یسازمان
از  کیهر نمرة عنوان به آمدهدست به نمرة و شدندجمع 
 مربوط یها مؤلفه یفراوان عینظر گرفته شد که توز در ها مؤلفه

 8 جدول در( ها مؤلفهاز  کیهر کل نمرة) یسازمان هوش به
 سرنوشت ةمؤلف ؛شودیممشاهده  که گونه همان. دوش یم ارائه

 رییبه تغ لیرتبه و م نی( در باالتر57/3 نیانگیمشترک )با م
 گرفتند قرار رتبه نیتر نییپا( در 11/3 نیانگی)با م

 
 یسازمان هوش یهامؤلفه یفیتوص یهاآماره. 8 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم مؤلفه فیرد

 1 70/0 57/3 مشترک سرنوشت 1
 2 81/0 32/3 یراهبرد نشیب 2
 3 77/0 29/3 هیروح 3
 4 76/0 21/3 توافق و اتحاد 4
 5 64/0 20/3 عملکرد فشار 5
 6 78/0 12/3 دانش کاربرد 6
 7 76/0 11/3 رییتغ به لیم 7

 

بر اساس هوش  افراد یبندگروهه منظور ب ،ادامه در
( با 2000) Shabanali Fami نانیاطمفاصلة  رابطةاز  یمانساز

 استفاده شد.  ،اریو انحراف مع نیانگیکاربرد م

A X SD A /

X SD B X SD / B /

C X SD C /

   

      

   

1
2 93

2
1 1

2 93 3 56
2 2

1
3 56

2

 

 

C X SD C /   
1

3 56
2

 

 63/0انحراف معیار=    25/3میانگین= 

 

و  25/3 یسازمان هوش نمرة نیانگیم اساس نیا بر
 رابطةسپس براساس  ردید وگمحاسبه  63/0آن  اریانحراف مع

 9 شماره در جدول که طور همان. دش انجام یبندگروه باال
 متوسط طبقةفراوانی مربوط به  بیشترین شودیممشاهده 

 است. 
 

 یسازمان هوش مختلف سطوح یفراوان عیتوز. 9 جدول
 یتراکم درصد درصد یفراوان 

 3/31 3/31 63 (93/2 از)کمتر  نییپا يسازمان هوش
 6/67 3/36 73 (56/3 و 93/2 نی)ب متوسط يسازمان هوش
 100 4/32 65 (56/3 از)باالتر  باال يسازمان هوش
  100 201 کل جمع
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طبقات مختلف کارکنان  ای هاگروه سةیمقا یبرا ،ادامه در
و  t-test) نیانگیم سةیمقانسبت به هوش سازمانی از آزمون 

F-testآزمون  جی( استفاده شد. نتاt  تیجنسنشان داد 
 ،است نداشته یسازمان هوش بر یداریمعن ریتأث انیپاسخگو

 رشتةبراساس  یهوش سازمان ةشدحاصل ازیامت نیب اما
 درصد پنج سطح در دار یمعنتفاوت  انیپاسخگو یلیتحص

 ممکن یسازمان هوش رسدیم نظر به نیبنابرا ؛شد مشاهده
 (.10)جدول  ردیبگ ریتأث یلیتحص رشتة ازاست 

 
 یلیحصت رشتةبراساس جنس، محل تولد و  نیانگیم سةیمقا آزمون جینتا. 10 جدول

 یداریمعن سطح t اریمع انحراف نیانگیم هاگروه اریمع ریمتغ

 45/33 28/141 زن جنس
653/1- 100/0 

 65/36 75/153 مرد 
 63/36 42/150 یکشاورز يلیتحص رشتة

862/0- *039/0 
 45/35 15/155 یکشاورز ریغ 

                    05/0p≤ * 

 
براساس  یسازمان شهو سةیمقا یبرا ،مطالعه نیا در

 Fاز آزمون  کار سابقةسن و  ،یپست سازمان الت،یسطح تحص
با سطح  یآن است که هوش سازمان انگریب جیاستفاده شد. نتا

. است انیپاسخگو التیسطح تحص از متأثر 95/0 نانیاطم
 انیپاسخگو نیتفاوت ب :داد نشان دانکن آزمونپس یها افتهی

 ها گروه گریو باالتر با د سانسیلفوق  التیتحص زانیم با
نشان داد که پست  Fآزمون  جینتا ،نیهمچن. است دار یمعن

 ریتأث انیپاسخگو یکار سابقةو  یسن یهاگروه ،یسازمان
 (. 11نداشته است )جدول  یهوش سازمان بر یداریمعن

 
 کار سابقةسن و  ،یپست سازمان ،التیبراساس سطح تحص نیانگیم سةیمقا آزمون جینتا. 11 جدول

 یداریمعن سطح F اریمع ریمتغ

 005/0* 372/4 التیتحص سطح
 532/0 736/0 يسازمان پست

 567/0 738/0 سن
 782/0 436/0 کار سابقة

                                                                                                                     05/0p ≤ * 

 

  شنهادهایپ و یریگجهینت

کسب و کار،  طیدر مح راتییتغ ندةیفزاتوجه به سرعت  با
 یالزم برا تیو ظرف ییو کسب توانا بقا ادامة یسازمان برا

 آگاه خود یسازمان یهاتیقابل و هاییتوانااز  دیرقابت با رقبا با
 که است ینسازما یهاتیقابل جمله از یسازمان هوش. باشد
 موجبداده و  شیافزا هاسازمان در را ییدانا به یابیدست

 Kohansal et) شود یم ها آندر  ینینو یرقابت تیمز شیدایپ

al., 2010) . 
تحقیق درخصوص سطح هوش سازمانی نشان داد  نتایج

 نی. ااستدارای هوش سازمانی متوسط  شده مطالعه جامعةکه 
 Kohansal et al. (2010 ،)Rahimi قیتحق یدر راستا افتهی

et al. (2010 )و .Potas et al (2010 )جیبرخالف نتا و است 
 Faghihi & Jafari (2009 ،)Kavousi & Rezghi قیتحق

Shirsavar (2010 و )Albrecht (2003 )هاییافته. است 
بیانگر آن است که سازمان جهاد کشاورزی استان  تحقیق

به سازمانی  شدنتبدیلو سازمانی  هوش یارتقاگیالن برای 
بر  خود هایگذاریسیاست و ها  ریزیبرنامه در دیباهوشمند 

به  لیسرنوشت مشترک، م ک،یاستراتژ انداز چشمهفت عامل 
اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد  ه،یروح ر،ییتغ

 یها مؤلفه یبند رتبه. ندایسازمان هوش ابعاد از کهکند  تمرکز
مشترک  سرنوشت مؤلفةنشان داد  ،یهوش سازمان به مربوط

قرار  رتبه نیتر نییپادر  رییبه تغ لیرتبه و م نیدر باالتر
 Jabbari Zahir Abadi قیتحق یدر راستا افتهی نیگرفتند. ا

سازمان  که رسدمی نظر به. استErcetin (2007 )( و 2010)
یت از جهاد کشاورزی استان گیالن بیشتر از آنچه در پی حما

 استراتژیک اندازچشمنوآوری و تغییرات الزم برای تحقق 



 421      ...جهاد سازمان در آن یها مولفه و یسازمان هوش یبررس: همکاران و یافتخار 

 توجه گروهی روحیةداشتن هدف مشترک و حس  به ،باشد
یکی  عنوان به تغییرگرایی بعد به توجه ضرورت امر این. دارد
هوش سازمانی در سازمان جهاد  مهم هایزیرساختاز 

ه، وجود . در این مؤلفکندمیکشاورزی استان گیالن را نمایان 
 دیجد یهادهیاو  رییتغ رشیپذ یالزم در سازمان برا یفضا

و  رانیاشتباهات توسط مد رشیپذ اما دارد،باالترین رتبه را 
. بود میانگین کمترین دارای نادرست یهاتیفعال کردنمتوقف

 ساختار ای فرد چیداشت که ه توجه دیبا ،زمینه این در
 دیبا سازمان تیریمد ةحوزدر  نیبنابرا ؛ستین ستایا یسازمان

ها برنامه میشده و تنظاصالحاهداف  ر،یمتغ طیشرا بر دیتأک
 و یاساس تحوالت و راتییتغ عصر حاضر، عصر رایز ؛باشد
 طیشرا نیا با را خود توانند یم ییها سازمان و است یادیبن

 و رانیمد که بمانند یباق رقابت گود در و داده قیتطب
 داشته بلندمدت یانداز چشم با و رگراییتغ کارآمد، یرهبران
دانش و فشار  کاربرد هایمؤلفه. پس از میل به تغییر، باشند

 شکوفایی و یادگیری. اندبودهعملکرد دارای کمترین میانگین 
اطالعات  و هاایده برابر در نفوذپذیر مرزهای وجود و کارکنان

 سازمان نویدبخش هایشاخصخارج از سازمان، از جمله 
 در ،است دانش کارگیری هب ارتقای مسیر در کشاورزی هادج

 هایمهارت به هاارزشیابیمدیران در  یتوجه یب که حالی
که موفقیت  نداهاییضعف جمله از کارکنان دانش و فردی

 نةیزم. در دهندمی قرار الشعاعتحتسازمان را در این زمینه 
 ازمانس یک درداشت که  توجه بایدفشار عملکرد نیز 

 را خود خاص اجرایی موضع دبای مجریان از هریک هوشمند

 کشاورزی جهاد سازمان در ،مؤلفه این نةیزم در .باشند داشته
 سازمان موفقیت در کارشان که کنندمی احساس کارکنان

 خود هایلیتئومس و هانقش از واضحی درک و است مفید
 به شغلی هایموفقیت و خدمت جبران که معتقدند اما ،دارند
. شودنمی تعیین عملکردشان براساس و عادالنه نحوی

مدیران  نکردن ترقی در نیز را سازمان عملکرد همچنین
 در نیز توافق و اتحاد مؤلفة. اندکردهناموفق، ضعیف گزارش 

. در این نداشت مطلوبی وضعیت کشاورزی جهاد سازمان
 تیمأمور سازمان مادر با یساختار کل بودنمتناسب نه،یزم

در  تیو مسئول اریاخت ضیسازمان در باالترین رتبه و تفو
از سه عامل مورد  یکی اریقرار گرفت. اخت رتبه نیتر نییپا
 با که است ردستانیکردن زاداره یبرا سانیرئ ةیتک

 موجب اریاخت ضیشود. تفو ضیتفو دیسازمان باترشدن  بزرگ
 ریکاهش فشارها بر مد جةینتدر  وسازمان  ییاکار شیافزا
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن  ،روحیه نظر از. شود یم

باالترین رتبه  ،زمینه این در. داشت مطلوبی        تقریبا  وضعیت
 موفقیت به دستیابی برای کارکنان العادة فوقمربوط به تالش 

 یکار یزندگ تیفیک اما است، سازمان های هدف تحقق و
مهم های آفتکی از ی. است داشته را رتبه ترین ینپایکارکنان 
به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان توجهی بیمدیریت، 

. کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از است
ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در های روشترین  جالب

شغل کارکنان است که ریشه در نگرش سازی غنیطراحی و 
 مؤلفة نةیزمانگیزش دارد. در  ةمقولنان و مدیران به کارک

نتایج نشان داد  ،سازمانی هوش ابعاد دیگر از یراهبرد نشیب
 تعهد به سازمان این مدیران راهبردی، برنامة انداز چشم در

 منظم برنامة اما ،دارند توجه کنندگان مراجعه قبال در سازمان
 ضعیف ران،یمد یقاارت و رشد ،ییشناسا یبرا مادر سازمان
 یراهبرد مدون، برنامة. بدون شک، بدون داشتن شد ارزیابی

بود.  دواریام رانیمد ةجانبهمه یارتقا یبرا توان ینمو جامع، 
به  یابیدر دست رانیمد یو محور یاتیبا توجه به نقش ح

 یها لیپتانس ییعالوه بر شناسا دیاهداف هر سازمان، با
. کردفراهم  رانیمد یها تیقابلپرورش  یرا برا نهیزم موجود،

سازمان جهاد کشاورزی از نظر بینش راهبردی  ،مجموع در
مشترک که  سرنوشت مؤلفة نةیزم. در وضعیت مطلوبی داشت
 ،کرد کسبسازمانی  هوش هایمؤلفهباالترین رتبه را در 

 و «تیریمد با یهمکار در کارکنان مشارکت حس» های هیگو
به  «جینتا و مهم مسائل ،هابرنامهکنان در کار کردنمیسه»

به  ریقرار گرفت. مد رتبه نیتر نییپاباالترین و  درترتیب 
 ریسازمان نبوده و سازمان تنها مد تیعامل موفق ییتنها

 یبراکه  است یبلکه سازمان متشکل از افراد مختلف ست،ین
ر . مشارکت کارکنان دنداتیتحقق اهداف سازمان در حال فعال

و عمل آنان است. ها شهیاند یریکارگ هب ةصحنامور سازمان، 
 نیمشارکت داوطلبانه و بر اساس اهداف مشترک طرف نیا

 ریناپذیخستگو با تالش و کوشش فراوان و د ریگیمانجام 
آن  جةینت کهد کنیمهمراه بوده و اعتماد متقابل را فراهم 

 . است سازمان شرفتیرشد و پ
داد که  نشان هانیانگیم سةیمقامون آز جینتا ،همچنین

و  یسن یهاگروهپست سازمانی،  جنسیت، مانندعواملی 
نتوانستند در تغییرات هوش سازمانی در سازمان  یکار سابقة

ایجاد  را داریمعنیجهاد کشاورزی استان گیالن تفاوت 
براساس سطح  یهوش سازمان ةشدحاصل ازیامت نیب اما ،ندکن

 دار یمعنتفاوت  انیپاسخگو یلیتحص ةرشتتحصیالت و نیز 
 سطح پنج درصد مشاهده شد.  در
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 بهبود یبراو  تحقیق هاییافتهبراساس  نهایت، در
وضعیت هوشمندی سازمان جهاد کشاورزی پیشنهادهای زیر 

 :شودمیمطرح 
سازمان در  نیدر ا یسطح هوش سازمان نکهیتوجه به ا با

سطوح مختلف  آن در تیتقو یبرا دیبا ،استسطح متوسط 
 منسجم ایبرنامهداشتن  ،منظور این به. شودسازمان اقدام 

سازمانی  هوش هایمؤلفه یارتقابرای اعمال تغییر و تحول و 
 نةیزمدر  که از آنجا ،راستا این در. رسدمی نظر بهضروری 
 یسازمان مادر، برا منظم برنامة ،یراهبرد نشیبمؤلفة 
 قرار رتبه نیتر نییپار د رانیمد یرشد و ارتقا ،ییشناسا
با جلب مشارکت  یراهبرد برنامة نیتدو یبرا دیبا داشت،

 نةیزم. با توجه به اینکه در شودسطوح مختلف اقدام  رانیمد

 ،هابرنامهکارکنان در  کردنمیسهمشترک،  سرنوشت مؤلفة
 با دیباقرار داشت،  رتبه نیتر نییپادر  جیمسائل مهم و نتا

 امور شتریب یواگذار و یشیدانهم جلسات یبرگزار
 یتوانمندساز یبرا ،ییاجرا( و تمرکززدا و یزیر برنامه)

 یزندگ تیفیک ه،یروح ةلفؤم نةیزم. در شودکارکنان اقدام 
 یبرا دیبا. داشت قرار رتبه نیترنییکارکنان در پا یکار
و  یرفاه امکانات ارائةکارکنان و  یایحقوق و مزا سطح یارتقا

و  اتحادمؤلفة  نةیزمدر  نکهی. با توجه به ادشواقدام  یفرهنگ
قرار  رتبه نیتر نییپادر  تیو مسئول اریاخت ضیتوافق، تفو
 ضیتفو یبراحد ممکن  تا شوداتخاذ  یریتداب دیباداشت، 

 . شود اقدام تر نییپاسطوح  در خصوص به اریاخت
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