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  :نام پدیدآور و عنوان
شهرستان  2ناحیه وپرورش آموزشمعلمان  در بینمنابع انسانی  پذیري انعطافسازمانی با  فضیلتهوش سازمانی وبررسی رابطه 

  خانقاهیوسفیشهنام / اردبیل

  کیا مهدیمعینی، دکتر خواه دکتر علی خالق  :استادراهنما

  عادلزاهدبابالندکتر   :مشاور استاد

  15/7/1397  :دفاعتاریخ

  .ص 75  :اتتعدادصفح

  علوم تربیتی  :نامه شماره پایان

  :چکیده

  شهرستان اردبیل 2بررسی رابطه هوش سازمانی وفضلیت سازمانی با انعطاف پذیري منابع انسانی دربین معلمان آموزش وپرورش ناحیه : هدف

180کهدنفرمیباشــ380تشـکیلمیدهندکه 2جامعهآماریپژوهشحاضرازکلیهمعلمانآموزشوپرورششهرسـتاناردبیلناحیه :شناسـی پــژوهش  روش

. بهعنوانحجمنمونهتعیینشــــــدند) مــــــرد100زنــــــو85(نفــــــر 18  باشندوبراساســــــجدولمورگاننفرخــــــانممی200نفرآقــــــاو

  .بود) 2005(وانعطافپذیریمنابعانسانیباتاچاریا) 2004(،فضیلتسازمانیکامرونوهمکاران)2002(مدلتحقیقبراساسهوشسازمانیکارآللبرخت

. بینفضیلتسازمانیباانعطافپذیریمنابعانســــــــانیوجوددارد) r=448/0(نشاندادرابطهمعنادارومســــــــتقیمینتایج: هــــــــا یافتــــــــه

ــتقیمی ــازمانی) r=519/0(همچینینرابطهمعنادارومســــ ) Beta=32/0(بینهوشسازمانیباانعطافپذیریمنابعانسانیوجودداردوبهترتیبمتغیرهوشســــ

  .پذیریمنابعانسانینقشدارند انعطافبهعنوانپیشبینیو) Beta=25/0(وفضلیتسازمانی

ــه ــري نتیجـ ــیههاي: گیـ ــناحیه"فرضـ ــتاناردبیلرابطهمعناداریدارد2هوشسازمانیباانعطافپذیریمنابعانسانیدربینمعلمانآموزشوپرورشـ ،"شهرسـ

ــناحیه" ــتاناردبیلرابطهمعناداریدارد2فضیلتسازمانیباانعطافپذیریمنابعانسانیدربینمعلمانآموزشوپرورشــــــــــــــــ "و"شهرســــــــــــــــ

ــانیمتفاوتمی ــد سهمهوشسازمانیوفضلیتسازمانیدرتبیینانعطافپذیریمنابعانس ــد"باش ــازمانی. موردتاییدقرارگرفتن الزمبهذکرمیباشدبترتیبمتغیرهوشس

)32/0=Beta (وفضلیتسازمانی)25/0=Beta (پذیریمنابعانسانینقشدارند بهعنوانپیشبینیوانعطاف.  

  سازمانیهوش،سازمانیفضیلت،منابعانسانیپذیری انعطاف: هاي کلیدي واژه

  

  

  



  3  مقدمه و هدف

فهرست مطالب

  

  مقدمه - 1-1

منابعانسانیبهضرورتانکارناپذیردرمحیطنامطمئنوپویایامروزیتبدیلشدهاست پذیری انعطاف

درحالیمحققانمدیریت  .دهد میکهبهسازمانقابلیتواکنشمناسبدربرابرتغییراتسریعمحیطیرا

منابعانسانیرابهعنوانمنبعمزیترقابتیپایداربرایشرکتدرنظر پذیری انعطافراهبردیمنابعانسانی،

منابعانسانیبرعملکردسازمانیبهطورتجربیبررسینشده پذیری انعطافاثرگذاریی نحوه،اند گرفته

 .منجربهبهبودعملکردگردد تواند مییکعنصرمهمدرمدیریتعملکرداستوپذیری انعطافمناسبازالگوهایاستفاده.است

؛ به نقل 1،2014وردووهمکاران(داردیکیازموضوعاتمهمدرتفکرسازمانیگردیدهوتأثیربسیارزیادیبرعملکردپذیری انعطافامروزه

درپاسخبهتقاضاهایمتنوعازمحیطرقابتیپویایش راتواناییشرکتپذیری انعطاف) 2010(2فراسر). 1396زاده، از اسمعیلی

تاباالزاماتمتنوعو نماید میشرکتراقادرپذیری انعطافحیاتی،های قابلیتازمنظر .کند میتعریف

. حفظکندآن رادرحالتغییرمحیطبیرونیاشسازگارشودوبهمزیترقابتیوعملکردباالتربرسدو

 .باشد وپرورشمی آموزشنظامجمهوریاسالمیایرانوکالبد درمدارسنیزبهعنوانیکواحدسازمانیدارایاهدافووظایفسازمانیمشخصی

بنابراینتحقیقحاضرازاینجهتبااهمیتوضروریاستکه  .باشد میباالپذیری انعطافالزمهایناهدافداشتنکارکنانو مدیرانیبا

متوسطهآشنا در مدارسنسبتبهجوسازمانیحاکموپرورش آموزشدولتمردانومدیرانوکارکنان

منابعانسانیکارکنان،باعثافزایشکاراییواثربخشیودر ریپذی انعطافازگیری بهرهشدهوضمن

الزم به ذکر است از جمله متغیرهاي . باشد میسازمانشوندوازطریقبررسینقاطضعفوقوتدربهبودعملکرد وری بهرهنهایت

صیل که در تحقیق حاضر به تف. ت سازمانییلفضهوش سازمانی و: از اند عبارتمنابعانسانی پذیری انعطافبر روي  تأثیرگذار

  .گیرند مورد بحث و بررسی قرار می

سپس در . در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق پرداخته شده و اهمیت وضرورت انجام تحقیق تشریح شده است

هر یک از اصطالحات مطرح شده به صورت . اندباشد، تدوین شدههاي تحقیق که در راستاي هم میادامه، اهداف و فرضیه

  .شده است بیانمفهومی و عملیاتی تعریف شده و در آخر فصل پیشینه تجربی تحقیقات داخلی و خارجی 

  بیان مساله -1-2

. پیچیده امروزه برآیند و ترکیبی از دو هوش فعال انسانی و هوش مصنوعی خواهد بود هاي سازمانهوش سازمانی، در 

فکري است که اگر به درستی شناسایی و مدیریت  هاي سرمایهانی با تکیه بر هوش انسانی،منبع نامحدودي از هوش سازم

همچنین با فراهم آوردن . دهد میسازمان را در انطباق با نیازهاي بومی، ملی و جهانی افزایش  پذیري انعطافشود، توانایی 

یادگیري سازمانی را فراهم نموده و قدرت ایده پردازي،  الزم جهت خلق مدیریت دانش و هاي زمینهبستر مناسب، 

: گیرد دربرمیهوشسازمانیهفتبعدراآلبرشتبهباور).1392مویدي،  وزارعنامی نیک(بخشد میخالقیت و نوآوري را ارتقا 

                                                            
1Vordo et all
2eser



  ...در سازمانیباانعطافپذیریمنابعانسانیفضیلتبررسیرابطههوشسازمانیو   4

افزای مصورته توانندبه میوکنند میافرادسازمانبهصورتجبریموفقیتسازمانرادرکتک تکباداشتناحساسهدفمشترك،سرنوشتمشترک

 .سازمانعملکنندانداز چشمبرایرسیدنبهی

چشمیلبهتغییربایدبا.شود میچالشوتجربه،برایافرادمهیجاستوشانسیبرایشروعکاروفعالیتجدیدمحسوبهنشانوتحولبهتغییرمیلبه

 .راهبردیهماهنگباشدانداز م

 .گذارند میبرهوشسازمانیتأثیراستکههایی ویژگیوباور،ازبینی خوشاحساسافتخاردرسازمانوپیگیریوظایفشغلیباعالقه،روحیه

افرادبایدخودرابارسالتومأموریتسازمانهماهنگکنندوقوانین.شوند میبدونقوانیناجرایی،کارهایگروهیبامشکلمواجههمسوییوتجانس

 .یبرایارتباطبایکدیگرومحیطوضعکنند

انسان نظریهمثابهنشبهبهتراستکاربرددا.زند میرارقمها سازمان،پیروزییاشکستها دادهمؤثرازدانشواستفادهکاربرددانش

 فناورانهوساختارينظریهمطرحشودنهشناسانه

درسازمانباهوشهریکازمجریانبایددرموضعاجراییخودباشدومفهوماهرماجراییراترویجدهدوازآنپشتیبانیکند؛امااینامرفشارعملکرد

 .مؤثریازانتظاراتمتقابلوالزامعملیاتیبرایموفقیتمشترکباشدمجموعهزمانیبیشتریناثرراداردکه

  ).1،2003آلبرشت(استراهبردي،قابلیتاستنتاجوبیانهدفسازمانانداز چشممنظورازراهبردیبینش

در و توانایی سازگاري با عدم اطمینان محیطی نیازمندند به ویژه  پذیري انعطافزیادي به  هاي جنبهدر  ها سازمان

در محیط نامطمئن، داشتن . نیروي انسانی تعریف شده است پذیري انعطافنیروي انسانیکه به عنوان  هاي جنبه

سید تقوي، (است  آفرین ارزش، براي سازمان بلندمدتمنابع انسانی از طریق ایجاد مزیت رقابتی پایدار در  پذیري انعطاف

1391.(  

ت سازمانی یلدر معرض فض قرارگرفتن؛وشود میرفتاري اعضاي سازمان مربوط  يسازمانی به تعالی و ارتقا فضیلت

به یکدیگر و در نتیجه  و احترامدر راستاي کمک  ها آنموجب ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن 

زیرا با ذهنیت مثبت از سازمان، شهرت واعتبار سازمانی خود را افزایش، اعتماد  ،شود میبیشتر در کارکنان  پذیري انعطاف

انجام بهتر و کسب سود بیشتر براي سازمان تالش  اعتباروفظ و تقویت این را توسعه و در راستاي ح وفاداريو احساس 

  .)1392، و سفید کار زاده حسن(کنند می

ت محور سازمانی است که به فضایل توجه دارد و یلسازمان فض. ت باشندیلتوانند با فض میها انساننیز همانند  ها سازمان

ایجاد یک . شرافتمندانه و وارسته تمرکز دارد ها فعالیتمحور روي  فضیلتسازمان . کند میرا در خود نهادینه  ها آن

به یکدیگر احترام بگذارند، با کارکنان به یکدیگر احترام  و کارکنانمحور مستلزم این است که مدیران  فضیلتسازمان 

 پذیري وانعطافپذیری سئولیتو ماین امور همه باعث تعهد . رعایت شود و عدالترفتار شود  خوبی بهبگذارند،با کارکنان 

، بخشش، همدردي، بینی خوش: باشد میبعد  4فضیلت سازمانی داراي  ).2،2004الولر(شود میبیشتر کارکنان 

ظهارداشتندکه ا) 2007(همکاران لوتانسو. باشد میاعتمادی و کپارچگی

 هستندبیشتراحتمالداردازپذیرتر انعطافکارمندانیکهامیدوارتر،خوشبینتر،موثرترو

درمحیطرقابتیفعلیباآنمواجههستندنسبتبههمتایان ها سازمانشرایطسختیکهبیشتر

کهحسننیت،مالحظاتواحترامبرسازمان دهد میاعتمادسازمانینشان ".جانسالمبهدرببرندتر پایینخودباسرمایهروانی

                                                            
1Alberkht
2Laver
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 )2009(حاکماستوافرادبهیکدیگرورهبرانخوداعتماددارندریبروورگو

) 1،2009ریبروورگو(دهند میراقبتیکدیگرهستندوبهیکدیگر اهمیتشفقتسازمانیبدانمعنیاستکهافرادم

 :صداقت کنند میهستندکه ضامنحفظوبقاءحیاتفردیانسانبوده،احتیاجاتحیاتیاوراتأمینهایی کششغرایز،یکدستهامیالوطورکلی به

 :بخششسازمانی.)2009ریبروورگو،(استکهدرستکاري،قابلیتاعتمادواحترامدرسازمانشایعدهد مینشان

وبهعنوان شوند میبخشیدهسرعت بهبدانمعنیاستکهاشتباهات

ریبروورگو،(بگیرند، مورداستفادهقرارشده مشخصکهازطریقاستانداردهایباالیعملکردای زمینهبراییادگیریدرهایی فرصت

2009.(

مالی،  پذیري طافانعپژوهشی،  پذیري انعطافآموزشی،  پذیري انعطاف:به موارد زیر اشاره کرد توان میپذیری انعطافانواع 

یزدان پناه،(منابع انسانی  پذیري انعطافتکنولوژیکی و  پذیري انعطافساختاري،  پذیري انعطاف

3فراسروهولباي). 2،1999یانگوویرسما(استازوظایفتری گستردهتواناییمنابعانسانیدرانجامطیفای وظیفهپذیری انعطاف).1392

 تواناییرا اي وظیفهپذیری انعطاف)2010(

ه روشوسیعیازوظایفبهمنظورمطابقتباوظایفمتغیرناشیازتغییردرماهیتتقاضاودامنهکارکناندرهای مهارتدرتعدیلوگسترشسازمان

مهارتی پذیری انعطاف.کنند مییفناوریراتعریفدتولیای

مافرادیبانتوا میچگونهکند میمشخصتر سادهمختلفاشارهداردیادرتعریفیهای وضعیتمنابعانسانیدرهای مهارتبهکاربردهایمتعدد

). 4،1998رایتواسنل(کرددهی سازمانسرعت بهمختلفراباردیگرهای هارت

،نیابینند میدراینمفهوم،کارکنانزمانیکهآموزش.هایجدیدکارکنانداللتداردمهارتیبرسرعتوسهولتکسبمهارتوتواناییپذیری انعطاف

دهند میمسئولیتشغلیاشتیاقنشانجدیدایفایهای روشیابراییادگیریرویکردهاوکنند بینیمی پیشزهایمهارتیآیندهرا

پذیریرفتاري  انعطاف). 5،2008نمارتینوهمکارا(

هد یکهبهآنانامکانسازگاریباالزاماتخاصموقعیتیرامای گونهازالگوهایرفتاریاست؛بهای گستردههمجموعکارکنانازمندی بهرهبیانگرمیزان

تر آسانیرابهطورمقتضیدرموقعیتمختلفبهکاربرند،سازمانازروندهایاستاندارد،الگوهایرفتاریمتعددپیرویاگرکارکنانبتوانندبهجای.د

با ).1998،رایتواسنل(شود میپذیری رقابتدهدودرنتیجه،سببافزایشواکنشنشانمیها آنوبهشود میمتغیرسازگارهای موقعیتبا

منابع انسانی  پذیري انعطافسازمانی با  وفضیلتهوش سازمانی : توجه به مطالب فوق سوال اصلی تحقیق عبارت است از

  اي دارد؟ چه رابطه شهرستان اردبیل 2ناحیه وپرورش آموزشمعلمان  دربین

  ضرورت و اهمیت مساله - 1-3

  :است حائز اهمیتانجام تحقیق حاضر از دو جنبه 

 پذیري انعطافوسازمانی  فضیلت،هوش سازمانیحول متغیرهاي (تحقیقانجام این تحقیق به تبیین نظري ادبیات - 1

.کند میسازی زمینهکمک نموده و براي مطالعات بعدي ) منابع انسانی

                                                            
1Ribro & regoo
2Yang & virsema
3Fraser & holby
4Ritr & snel
5Martin et all
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هوش ریزان سازمان در راستاي نائل شدن به افزایش  با انجام این تحقیق راهکارهاي علمی و کاربردي براي برنامه- 2

توان به توسعه می همچنین با انجام این تحقیق. گردد میفراهم  منابع انسانی پذیري انعطافوسازمانی  فضیلت،سازمانی

نیازمند  ها سازمانبه محیط پویا ورقابتی امروز، با توجهدانش مدیران در خصوص موضوع تحقیق کمک نمود و

،سازمان تواناییپاسخگویی به )به خصوص در منابع انسانی(پذیري هستند چراکه در صورت عدم انعطاف پذیري انعطاف

  .و از رقابت باز خواهد ماند شود میضعیف  عملکرد سازمان ،تغییرات سریع را نخواهدداشت

  .دهد میدر کار را  جویی صرفهامکان  کارفرمایانمنابع انسانی به  پذیري انعطاف

منجر نیروي انسانی  پذیري انعطاف. کند داریکار کمک معنینیروي انسانی ممکن است به رضایت بیشتر و پذیري انعطاف

. شود میسریع  العمل عکسو توانایی بهتر در تر سریعابی به ارتباطات ، دستیمراتب سلسلهکاهش بعضی از سطوح  به

نیروي انسانی سازمان را براي پاسخگویی به  پذیري انعطاف. شود میسطوح مدیریت منجر به هزینه کمتر  در تعدادکاهش 

همچنین به کارکنان توانایی ایجاد تغییرات الزم در خود به منظور هماهنگی با تغییرات . سازد میتغییرات آتی توانا 

  ).1391سید نقوي،(دهد میکاري را  هاي رویهصورت گرفته در 

و درستی شناسایی  اگر بهفکري است که  هاي سرمایههوش سازمانی با تکیه بر هوش انسانی، منبع نامحدودي از 

 و زارعنامی نیک(دهد میبا نیازهاي بومی، ملی وجهانی افزایش  در انطباقسازمان را  پذیري نعطافاشود، توانایی  مدیریت

  ).1392، مویدي

 فضیلت.رسیدنبهموفقیتدر فضیلت سازمانیاستهای راه یکیازشده ریزي برنامهخوبیو بهیکراهبردروشنازآنجاکهدارا بودن

در رشد و توسعه فرد،  تواند میعضاي سازمان دارد که این رفتارها ا ي و ارتقاءیافتهمثبت  هاي جنبهسازمانی اشاره به 

سازمانی نقش بسزایی در ایجاد  فضیلت).1393، مشبکی اصفهانی و رضایی(سازمان و جامعه موثر واقع شوند 

دارد  ها سختیدر برابر  پذیري انعطاف،سالمت، شادمانی و ها دشواريدر برابر  تحملاخالقی،اراده، توانعشق،همدلی،

سازمانی،موجب ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و  فضیلتقرار گرفتن در معرض چنین همو )1392خشوعی،(

  ).1393کار، و سفیدزاده حسن(شود میپذیری انعطافودر نتیجه  یکدیگردر راستاي کمک و احترام به  ها آنبرانگیختن

  اهداف تحقیق - 1-3

  هدف اصلی -1- 1-3

 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان در بینمنابع انسانی  پذیري انعطافسازمانی با  فضیلتانی وبررسی رابطه هوش سازم

  شهرستان اردبیل

  شهرستان اردبیل 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان دربین تعیین وضعیت متغیرهاي 

  اهداف جزئی - 2- 1-3

  شهرستان اردبیل 2ناحیه وپرورش آموزشمعلمان سازمانی در میان فضیلت تعیین وضعیت 

شهرستان اردبیل 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان در میانتعیین وضعیت هوش سازمانی 

  شهرستان اردبیل 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان پذیري منابع انسانی دربین انعطافتعیین وضعیت متغیر 
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شهرستان  2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان کارکردي در میان  پذیري انعطافسازمانی و  فضیلتتعیین رابطه بین 

  اردبیل

شهرستان اردبیل 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان رفتاري در میان  پذیري انعطافسازمانی و هوش تعیین رابطه بین 

انیمنابع انس پذیري انعطافدر تبیینسازمانی  فضیلتهوش سازمانی وسهم 

  سواالت تحقیق -1-4

  باشد؟ شهرستان اردبیل چگونه می 2ناحیه وپرورش آموزشمعلمان سازمانی در میان فضیلت وضعیت - 1

  در چه سطحی قرا دارد؟ شهرستان اردبیل 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان نمایشانوضعیت هوش سازمانی - 2

  باشد؟ شهرستان اردبیل چگونه می 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان پذیري منابع انسانی دربین وضعیت انعطاف- 3

 اي رابطهشهرستان اردبیل چه  2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان در بینمنابع انسانی  پذیري انعطافهوش سازمانی با - 4

  دارد؟

 اي رابطهشهرستان اردبیل چه  2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان در بینمنابع انسانی  پذیري انعطافسازمانی با  فضیلت- 5

دارد؟

انی چه سهمی دارند؟منابع انس پذیري انعطافدر تبیینسازمانی  فضیلتهوش سازمانی و- 6

  هاي تحقیق فرضیه -1-4

شهرستان اردبیل در حد مطلوب  2ناحیه وپرورش آموزشمعلمان سازمانی در میان فضیلت وضعیت  رسد می به نظر- 1

  .است

.در حد مطلوب باشد شهرستان اردبیل 2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان نمایشانوضعیت هوش سازمانی  رسد می به نظر- 2

شهرستان اردبیل در حد  2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان پذیري منابع انسانی دربین ضعیت انعطافو رسد می به نظر- 3

  .مطلوب است

شهرستان اردبیل رابطه معناداري  2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان در بینمنابع انسانی  پذیري انعطافهوش سازمانی با - 4

  .دارد

شهرستان اردبیل رابطه  2ناحیه  وپرورش آموزشمعلمان ندر بیمنابع انسانی  پذیري انعطافسازمانی با  فضیلت- 5

.معناداري دارد

.باشد انی متفاوت میمنابع انس پذیري انعطافدر تبیینسازمانی  فضیلتهوش سازمانی وسهم - 6

  

  تعاریف - 1-5

  تعاریف مفهومی 1- 1-5

کارل آلبریخت هوش سازمانی را ظرفیت قوه ذهنی سازمان براي انجام یک وظیفه اقدام مهم تعریف : هوش سازمانی

  ).2003، آلبریخت(کند می
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  ).2003، 1کمرون(اعضا سازمان  ومتعالیرفتار ارتقاءیافته : سازمانی فضیلت

یک ویژگی شخصیتی است که ازنظر  فضیلت. کیفیتی است که یک مورد را به یک مورد خوب تبدیل کند: فضیلت

، شکاري وجاللیان(ارزشمند است  نظراخالقیاخالقی یک ویژگی است که از  فضیلتاجتماعی ارزشمند است و یک 

1394.(  

رفتاري الزم براي اتخاذ  و الگوهايها مهارتاز  ها سازمانمنابع انسانی  مندي بهرهمیزان : منابع انسانی پذیري انعطاف

کارکردهاي مدیریت منابع انسانی براي  ترین مناسباز  ها سازمانگیری بهرهت در محیط رقابتی و همچنینبهترین تصمیما

  ).1998،و اسنلرایت (مدیریت بهینه این منابع 

هنگ به حساب آورد یعنی سیستمی که اعضاي آن استنباط رعنوان نوعی ف این موضوعکه باید سازمان را به: سازمان

درگذشته تصور بر این بود که سازمان یک وسیله یا ابزاري منطقی . رند یک پدیدة نسبتاً تازه استمشترکی از سازمان دا

این سازمان داراي سطوح . را هماهنگ کرد ها آنتوان با استفاده از آن یک گروه از افراد را کنترل و کارهاي  است که می

ولی واقعیت این استکه یک سازمان بیش از . بودند ها ویژگیاختیارات و از این قبیل  مراتب سلسله، رعمودي، دوای

  .و مانند یک فرد داراي شخصیت است هاست این

که با زندگی اعضاي آن  شود میآید داراي نوعی حیات و زندگی  صورت یک نهاد درمی که یک سازمان به هنگامی

آید الگوي خاصی از  صورت یک نهاد درمی هنگامیکه سازمان به رو ازاین. شود میداراي ارزش  خود خودي بهمتفاوت است و 

  ).1392یزدان پناه، (خورد همۀ اعضاي سازمان قرار خواهد گرفت که در همه جاي سازمان به چشم می موردقبولرفتار 

  تعاریف عملیاتی 2- 1-5

است که پاسخگویان از پرسشنامه هوش  اي نمرهدر این پژوهش منظور از هوش سازمانی : هوش سازمانی

  .است اي از نوعفاصلهمقیاس هوش سازمانی . آورند به دستمی) 2002(یکارآللبرختسازمان

است که پاسخگویان از پرسشنامه فضیلت سازمانی  اي نمرهدر این پژوهش منظور از فضیلت سازمانی : فضیلت سازمانی

  .است اي از نوعفاصلهمقیاس فضیلت سازمانی . آورند به دستمی) 2004(کمرون، 

است که پاسخگویان از  اي نمرهمنابع انسانی  پذیري انعطافدر این پژوهش منظور از :منابعانسانیپذیری انعطاف

.است اي از نوعفاصلهمنابع انسانی  پذیري انعطافمقیاس . آورند به دستمی) 2005(،2پرسشنامهباتاچاریا

                                                            
1Kameroon
2Batacharya



  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  مقدمه - 2-1

بوده که به تشریح منابع انسانی  پذیري انعطافوسازمانی  فضیلت، هوش سازمانیاین فصل در سه بخش شامل 

مبانی تئوریک و هر کدام از متغیرهاي تحقیق پرداخته شده و در ادامه چارچوب نظري و مدل مفهومی تحقیق طرح 

، نیازمند آن است گیرد میکه مورد تحقیق و بررسی قرار  اي مقولهالزم به ذکر است که هر موضوع و . بحث شده است

موضوع . آورد به دستتا بتوان درك صحیحیاز موضوع مورد بررسی . گیردکه مفاهیم موجود در آن مورد توجه قرار 

  .حاضر نیز مستثنی از این امر نبوده و الزم است مباحث کلی و نظري موجود در آن به بحث گذاشته شود

اهمیت این امر از آن جهت است که شناخت ما را نسبت به موضوع تحقیق افزایش داده و ذهن مخاطبان و 

، هوش سازمانیدر مبانی نظري مطالبی در مورد یادگیري . را آماده پذیرش موضوعات بعدي خواهد نمودخوانندگان 

  .گیرد میمورد بحث قرار منابع انسانی  پذیري انعطافوسازمانی  فضیلت

  :پذیري انعطاف2-2

پذیري ریشه در  تعریف انعطاف. شود میبه عنوان یکی از موضوعات مهم در تفکر سازمانی قلمداد  پذیري انعطاف

را توانایی شرکت در پاسخ به تقاضاهاي متنوع از  پذیري انعطاف، )1995(1سانچز. مبتنی بر منابع دارد هاي تئوري

با  تواند میاست که  چندبعديیک مفهوم  پذیري انعطاف). 1995سانچز، (کند میمحیط رقابتی پویایش تعریف 

الفاظ مختلفی نظیر ظرفیت، انطباق، حساسیت، ارتجاعی و چابکی ممکن . اجزاي زیادي در سازمان در ارتباط باشد

قرار گرفته  مدنظرپذیري همچنین به عنوان قابلیت پویایی  انعطاف. است به عنوان مترادف آن مورد توجه قرار گیرند

اي است که  واژه پذیري انعطافن یا اداره عدم اطمینان است اما توانایی سازگاري، ایستادگی کرد پذیري انعطاف. است

).1391سید نقوي و همکاران،(حال آنکه تعاریف زیادي از آن وجود ندارد  گیرد میبسیار مورد استفاده قرار 

. ي قرن بیست ویکم استها سازمانضروري براي  هاي جنبهسازمانی از  پذیري انعطافنشان داد، ) 2001(2کالبرگ

باید تغییر کنند که  ها سازمانسازمانی حاصل شود برخی از ابعاد درونی  پذیري انعطافبراي اینکه  کند میوي بیان 

، بیشتر به منابع انسانی بستگی پذیري انعطافکه  کند ، اشاره می)1995(3آپتون. یکی از این ابعاد، منابع انسانی است

کردن منابع انسانی به طور مستقیم پذیر که توانایی انعطاف اند کردهاستدالل محققان . فن آورانه هاي داراییدارد تا به 

).4,2014فرناندو و همکاران(استبا سوددهی سازمان در ارتباط 

                                                            
1.Sanchez
2. Kalleberg
3. Upton

4. Fernando
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منابع  این.شود میکه موفقیت سازمانی به وسیله منابع داخلی تعیین  کند می، استدالل )2005(1گالبرت

در واقع منابع یک . انباشته هاي مهارتمانند دانش و  هایی قابلیتویامشهود و یا نامشهود باشند  هاي داراییتواند می

 تر مهممنابع نامشهود . سطح تشخیص عملکرد یک سازمان را از رقبایش بدهد تواند میسازمان، مشهود یا نامشهود، 

  .)2013، 2يالدافر(اند شدهاز منابع ملموس براي اثربخشی و موفقیت سازمان مطرح 

  :پذیري انعطافانواع - 2-2-1

  :به موارد زیر اشاره کرد توان میپذیری انعطافاز انواع 

 پذیري انعطافساختاري، پذیري انعطافمالی،  پذیري انعطافپژوهشی،  پذیري انعطافآموزشی،  پذیري انعطاف

  ).1392یزدان پناه،(انسانیمنابع  پذیري انعطافتکنولوژیکیو 

:3آموزشی پذیري انعطاف

به نوعی از آموزش اشاره دارد که بر اصول تأمین اهداف تکنولوژي اجتماعی و اصطالحاً ، پذیر انعطافآموزش 

 هاي طرحدر نظام برنامه آموزشی،  ضمنًا. اقتصادي و پرورش دانشجویان براي اهداف مورد پذیرش آینده استوار است

قابلیت بیشتري  پذیر انعطافآموزش، آموزش  هاي جنبهو دیگر  ها روش، مدیریت آموزش، ها دورهآموزشی، محتواي 

  .سازد میبراي ایجاد توسعه پایدار فراهم 

:4تحقیقاتی پذیري انعطاف

علمی در حال ظهور و نیز به توانایی  هاي رشتهتحقیقاتی به قابلیت تغییر تحقیقات در پاسخ به  پذیري انعطاف

  .گردد میاطالق  پشتیبانی از انعطاف در موسسات تحقیقاتی

:5مالی پذیري انعطاف

تأمین منابع مالی خارجیو تصمیمات راهبردي در خصوص ساختار سرمایه،  هاي هزینهمالی به  پذیري انعطاف

  .یابد میسازمان بستگی  گذاري سرمایهنقدینگی و 

:6ساختاري پذیري انعطاف

ساختاري به  پذیري انعطاف. ساختاري، به توانایی سازمانی براي تجدید ساختار اطالق گردیده است پذیري انعطاف

مدیریتی در جهت تغییر ساختار سازمان نسبت به فشارهاي داخلی و خارجی اطالق و شامل  هاي قابلیتکاربرد 

.گردد میو ارتباطات  گیري تصمیمفرایندهاي 

:7تکنولوژیکی پذیري انعطاف

                                                            
1. Galbreath
2. Al- Dhaafr
3.Educational flexibility
4. Research flexibility
5. Financial flexibility
6. Structural flexibility
7. Technological flexibility



تکنولوژیکی به عنوان قابلیت سازمان براي تغییر ظرفیت تکنولوژیک بر حسب نیازهاي رقابتی  پذیري افانعط

ذخیره  ازتکنولوژیک جایگزین، هاي طرحتکنولوژیکی به ارائه و دستیابی بیشتر به  پذیري انعطاف. تعریف شده است

  ).1392یزدان پناه،(دانش موجود اطالق گردیده است 

:منابع انسانی پذیري انعطاف-2-2-2

منابع  مندي بهرهمیزان «:منابع انسانی را به این صورت تعریف نمودند پذیري انعطاف، )1998(1رایت و اسنل

و الگوهاي رفتاري الزم براي اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و همچنین  ها مهارتاز  ها سازمانانسانی 

رایت و (»این منابع ي بهینهمدیریت منابع انسانی براي مدیریت  کارکردهايینتر مناسباز  ها سازمانگیری بهره

  ).1998اسنل،

نظریه : مدیریت نظیر هاي نظریه/ ها مدلسازمانی و  هاي طرحاز  اي گستردهنیروي انسانی دامنه  پذیري انعطاف

 پذیري انعطاف. گیرد می، تولید اندك و مدیریت تولید به موقع را در بر دهی خودسازماناجتماعی،  - سیستم فنی

زیرا چندین مزیت راهبردي فراهم ؛نیروي انسانی به عنوان ابزاري براي ارتقاي عملکرد تولید شناخته شده است

و  نشده بینی شپیبه تقاضاهاي  سرعت بهتا  دهد میبه شرکت اجازه  اي چندوظیفهاستفاده از نیروي انسانی . کند می

تا زمان  کند میکمک  ها شرکتبه  پذیري انعطافچنین . آید، پاسخ دهد هابه وجود بخشکه ممکن است در  نامتعادل

استفاده کار از نیروي  که درحالیگردش تولید و موجودي کار در جریان را کاهش و خدمات مشتري را ارتقاء دهد، 

سازمانی از  پذیري انعطافنشان داد، ) 2001(3کالبرگ).2010، 2و والی فریزر(کنند میانسانی و تجهیزات را فراهم 

سازمانی  پذیري انعطافبراي اینکه  کند میوي بیان . ي قرن بیست ویکم استها سازمانضروري براي  هاي جنبه

، )1995(4آپتون. باید تغییر کنند که یکی از این ابعاد، منابع انسانی است ها سازمانحاصل شود برخی از ابعاد درونی 

محققان . فن آورانه هاي دارایی، بیشتر به منابع انسانی بستگی دارد تا به پذیري انعطافکه  کند ، اشاره می)1995(

استان در ارتباط منابع انسانی به طور مستقیم با سوددهی سازم پذیرکردن انعطافکه توانایی  اند کردهاستدالل 

).5,2014فرناندو و همکاران(

  :پذیري انعطافي ها مدل- 2-2-3

  ):1984(6اتکینسون پذیر انعطافمدل شرکت -2-2-3-1

 پذیري انعطاف، اي وظیفهپذیری انعطافمدل اتکینسون مبتنی بر کارکنان محوري است و در آن سه نوع الگوي 

 پذیري انعطافپذیري موقت و  مالی معرفی شده است که در تحقیقات بعدي دو الگوي انعطاف پذیري انعطافعددي و 

).1388،پرور دانشاعرابی و (شدندمکانی نیز شناسایی 

  :اتکینسون اي وظیفهپذیری انعطافالگوي -2-2-3-2

این الگو، این امکان را براي  کارگیري به. بودن کارکنان است چندمنظورهو  کاره همهبه معنی  اي وظیفهپذیری انعطاف

براي کسب  ها آنو وظایف محوله به افراد گوناگون، توانایی  ها مهارتتا با ایجاد تغییر در  کند میسازمان فراهم 

                                                            
1. Wright & Snell
2. Fraser & Hvolby
3. Kalleberg
4. Upton
5. Fernando
6.Atkinson
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اعرابی و (دهدآن، توانایی شرکت را براي رویارویی با تغییرات شدید محیطی افزایش  به دنبالمختلف و  هاي مهارت

  ).1388،پرور دانش

  )1984اتکینسون،(اي وظیفهپذیری انعطافهای روشانواع - 1- 2دول ج

  شرح  اي وظیفهپذیری انعطافهای روش

  شده ریزي برنامهرویکرد 

  گوناگون توسط کارکنان از طریق جابجایی در مشاغل مختلف هاي مهارتکسب تجارب و   چرخش شغلی

  محوله به افرادکسب تجارب و مهارت از طریق افزایش افقی وظایف   گسترش شغلی

  کسب تجربه و مهارت از طریق افزایش عمودي وظایف محوله به افراد  کردن شغل پربار

  رویکرد حذف مرزها

 همهارتچند  پذیري انعطاف

  کامل

 هاي تخصصفراهم نمودن شرایطی که کارکنان بتوانند تمامی وظایف موجود که نیازمند 

  .گوناگون هستند را انجام دهند

کامل در گروه  پذیري انعطاف

  اي وظیفه

فراهم نمودن شرایطی که کارکنان بتوانند تمامی وظایف موجود در یک گروه را انجام 

  .دهند

توسعه محدود در مرزهاي 

  اي وظیفه

فراهم نمودن شرایطی که کارکنان بتوانند تا حدودي وظایف مربوط به سایر کارکنان را 

  .انجام دهند

  :عددي اتکینسون پذیري انعطافالگوي -2-2-3-3

با تغییر تعداد کارکنان،  تواند میکه سازمان چگونه  دهد میاین الگو به تعداد کارکنان مربوط است و نشان 

این الگو، اشاره به توانایی مدیریت در ایجاد توسعه و تنوع در تعداد . نوسانات تقاضا براي نیروي کار را پاسخ دهد

به منظور متناسب  _مربوط به استخدام و اخراج هاي سیاستاز طریق  تواند میم شده دارد که نیروي کار استخدا

  ).1388،پرور دانشاعرابی و (یابدتحقق _نمودن حجم نیروي کار براي پاسخگویی به تغییرات محیطی

  :موقت اتکینسون پذیري انعطافالگوي -2-2-3-4

الگوهاي گوناگون ساعت کاري براي کارکنان  کارگیري بهتا با  دهد میاین الگو این امکان را به سازمان کارگیري به

این الگو مربوط به تغییرات تعداد ساعات کاري و همچنین الگوي . مختلف، نوسانات و تغییرات محیطی را پاسخ دهد

از . آید دستبه و هفته کاري فشرده  کاري اضافهنظیر  هایی سیاستاز طریق  تواند میزمان کاري کارکنان است که 

روزانه،  ریزي برنامهاز طریق  ویژه به_پذیر انعطافاز طریق زمان کاري  تواند میپذیری انعطافسوي دیگر، این نوع 

به کارهاي نوبتی،  توان میموقت  پذیري انعطافهای روشاز دیگر . نیز حاصل گردد _هفتگی و سالیانه زمان کاري 

که در دسترس  طوري بههاي ساعتی سالیانه و ترتیب و آرایش نیروي کار ، قراردادمدت کوتاهو  وقت پارهاستخدام 

  ).1388،پرور دانشاعرابی و (نمودباشند، اشاره 

  :مالی اتکینسون پذیري انعطافالگوي -2-2-3-5

با توجه به  ها آنهدف این الگو، فراهم کردن شرایط مناسب براي کارکنان، به منظور افزایش یا کاهش دستمزد 

، شرایط اقتصادي خارجی و )موضوعاتی نظیر استخدام و حفظ کارکنان(نظیر شرایط بازار داخلی نیروي کار  عواملی

 گیرد مییی مورد استفاده قرار ها شرکتاین الگو در . است) وري بهرهموضوعاتی نظیر سودآوري یا (یا عملکرد شرکت 

این الگو، باعث حمایت از  کارگیري بهباید توجه داشت که . که ساختار پرداخت را مورد توجه و تشویق قرار دهند

  ).1388، پرور دانشاعرابی و (شود میای وظیفهعددي و  پذیري انعطافالگوهاي 



):1998(1رایت و اسنل پذیري انعطافمدل -2-2-3-6

منابع انسانی ویژگی یا خصیصه درونی شرکت است که  پذیري انعطافکه  دان کرده، استدالل )1998(رایت و اسنل 

  :از سه جزء مفهومی مورد توجه قرار گیرد تواند می

  .منابع انسانی هاي فعالیتکارکنان، رفتار کارکنان و  هاي مهارت

به کار گرفته شود و  تواند میکارکنان  هاي مهارتکه  اي هایبالقوه جایگزینتعداد : کارکنان هاي مهارتپذیری انعطاف

  .شوند جا جابهتوانند میمتفاوت  هاي مهارتچطور کارکنان با 

؛ این نوع دهد میرا نشان  غیرتکراريقابلیت سازگاري در برابر رفتارهاي : رفتاري کارکنان پذیري انعطاف

با تقاضاهاي  تواند میاشند که از الگوهاي رفتاري دارا ب اي گستردهمیزانی است که کارکنان مجموعه  پذیري انعطاف

  .خاص سازگار شوند هاي موقعیت

در طی  تواند میمنابع انسانی شرکت  هاي فعالیتمیزانی است که : منابع انسانی هاي فعالیتپذیری انعطاف

متفاوت یا واحدهاي مختلف شرکت سازگار شده و به کار روند و سرعت ایجاد این  هاي مکانمتفاوت یا  هاي موقعیت

  ).1998رایت و اسنل، (استها سازگاري

  ):2005(2نیروي انسانی باتاچاریا پذیري انعطافمدل -2-2-3-7

  :اند کردهمنابع انسانی سه مؤلفه را معرفی  پذیري انعطاف، براي )2005(همکارانباتاچاریا و 

  پذیري مهارتی پذیري رفتاریو انعطاف کارکردي، انعطاف پذیري انعطاف

:3)اي وظیفه(يکارکردپذیری انعطاف-2-2-3-7-1

خود را در طراحی مشاغل از  اي وظیفهپذیری انعطاف. از وظایف است اي گستردهتوانایی منابع انسانی در انجام طیف 

ي کاري، بدون ها نقشایجاد توانایی در افراد براي تغییر  ساز زمینهو  کند مینمایان  ها نقشتعدیلطریق تیم سازي،

رفتاري نیروي انسانی را  پذیري انعطافی زمینهاي  وظیفه پذیري انعطاف، دیگر بیان به. شود میتعارض یا کاهش تعهد 

مختلف را  هاي حوزهی در آفرین ارزشي متفاوت و ها نقش؛ به این معنا که منابع انسانی توانایی پذیرش آورد میفراهم 

  .دهند میه طور مستمر براي پاسخ به نیازهاي در حال تغییر، دوباره شکل ي خود را بها نقشو  کنند میکسب 

:4مهارتی پذیري انعطاف-2-2-3-7-2

تر مشخص  مختلف اشاره دارد یا در تعریفی ساده هاي وضعیتمنابع انسانی در  هاي مهارتمتعدد  کاربردهايبه 

). 1998رایت و اسنل،(کرددهی سازمانسرعت بهمختلف را بار دیگر هاي مهارتافرادي با  توان میچگونه  کند می

در این مفهوم، . جدید کارکنان داللت دارد هاي تواناییمهارتی بر سرعت و سهولت کسب مهارت و  پذیري انعطاف

یا براي یادگیري رویکردها و  کنند میبینی پیش، نیازهاي مهارتی آینده را بینند میکارکنان زمانی که آموزش 

اگر کارکنان در سازمانی بتوانند وظایف شغلی . دهند میجدید ایفاي مسئولیت شغلی اشتیاق نشان  هاي روش

 تواند میپذیری انعطافاین نوع از . مهارتی زیادي برخوردار است پذیري انعطافمتفاوتی انجام دهند، آن سازمان از 

نظرپوري (کنند میرقبا به سختی آن را تقلید  متنوع، ارزشمندند و هاي مهارتمنبع مزیت رقابتی سازمان باشد؛ زیرا 

  ).1394و رحیمی اقدم،

                                                            
1.Wright & Snell
2.Bhattacharya
3. Functional flexibility
4.Proficiency flexibility
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:1رفتاري پذیري انعطاف-2-2-3-7-3

که به آنان امکان  اي گونه بهاز الگوهاي رفتاري است؛  اي گستردهکارکنان از مجموعه  مندي بهرهبیانگر میزان 

هاي استاندارد، الگوهاي  اگر کارکنان بتوانند به جاي پیروي از روند. دهد میسازگاري با الزامات خاص موقعیتی را 

متغیر سازگار  هاي موقعیتبا  تر آسانرفتاري متعددي را به طور مقتضی در موقعیت مختلف به کار برند، سازمان 

حیمی نظرپوري و ر(شود میپذیری رقابتو در نتیجه، سبب افزایش  دهد میواکنش نشان  ها آنو به  شود می

  ).1394اقدم،

  .استفاده شده است) 2005(همکاراننیروي انسانی باتاچاریا و  پذیري انعطافدر این تحقیق از مدل 

  :منابع انسانی پذیري انعطافمزایاي -2-2-3-8

، همچنین استعداد بالقوه بهبود دهد میدر کار را  جویی صرفهنیروي انسانی به کارفرمایان امکان  پذیري انعطاف

نیروي انسانی ممکن است به  پذیري انعطاف. کیفیت زندگی کاري با کاهش یکنواختی کار و کار تکراري را دارد

نیروي انسانی منجر به کاهش بعضی از سطوح  پذیري انعطاف. کار کمک کند داري معنیرضایت بیشتر و 

کاهش در تعداد سطوح . شود میسریع  العمل عکسو توانایی بهتر در  رت سریع، دستیابی به ارتباطات مراتب سلسله

نیروي انسانی شرکت را براي  پذیري انعطاف. شود میتر پایینمدیریت منجر به هزینه کمتر و هزینه سربار مدیریتی 

خود به منظور همچنین به کارکنان توانایی ایجاد تغییرات الزم را در . سازد میبه تغییرات آتی توانا  گویی پاسخ

، باعث ایجاد ها مهارتاز  اي انباشتهافزایش .دهد میکاري  هاي رویههماهنگی با تغییرات صورت گرفته در 

 وري بهرهو در نتیجه منجر به کاهش هزینه نیروي کاري و بهبود کارایی و  شود میبیشتر در نیروي کار  پذیري انعطاف

، این امر گردند میمتنوع  هاي مهارتافراد در سطوح پایین شرکت داراي با اینکه  زمان همبه عالوه، . گردد میشرکت 

از سوي دیگر، . کارکنان گردد هایغیرمستقیم هزینهمنجر به کاهش نیاز به نظارت بر کارکنان یا کاهش  تواند می

براي کارکنان  انسانی در کار شود، امنیت شغلی بیشتري را هاي جنبهباعث افزایش  پذیري انعطافکه  رود میاحتمال 

سید نقوي و (باشدبیشتر از مشاغل گوناگون را به دنبال داشته  برخورداريفراهم نماید و جذابیت شغل و امکان 

  ).1391همکاران،

  :تعاریف و مفاهیم هوش سازمانی-3- 2

نظري مختلفی  هاي چارچوبو  اند سازیکرده مفهوممحققان بسیاري، هوش سازمانی را به طرق گوناگون تعریف و 

یک سازمان  اي رویه، هوش سازمانی را توانایی )2009(2براي مثال، جانگ. اند دادهبراي مطالعه و سنجش آن ارائه 

در  تر اثربخشکارا و  گیري تصمیمبراي فرایند کارآمدتر و بهتر تبادل، سنجش و استدالل به منظور حمایت از 

به طرق  تواند میهوش سازمانی، قابلیت فکري یک سازمان است و  عبارت دیگر، به؛کند میهایش تعریف   فعالیت

یک چارچوب نظري براي  وي.بهبود یابد گذاري سرمایهو  مشی خطبسیاري مانند پذیرش تکنولوژي جدید، بهبود 

 هاي داراییطبق این چارچوب، هوش سازمانی به معناي دانش و مهارت ترکیب  بر.هوش سازمانی ارائه نموده است

د درون سازمان به منظور دستیابی به اهداف  گیري تصمیمملموس و ناملموسی است که براي حل همکارانه مسأله و 

اطالعات از منابع برونی به  مند نظامسازمانی را پردازش  هوش،)2004(3کرون کوایس.سازمانی قابل دسترس هستند

یک مدل نظري  او.کند میبا محیط در حال تغییر تعریف  آینده و سازگاري در ارتباط بینی پیشمنظور بهبود توانایی 

                                                            
1. Behavioral flexibility
2. Jung
3. Cronquist



از هوش سازمانی توسعه داده است که مشتمل بر پنج بعد شایستگی، توجه، انگیزش، حمایت سازمانی، تهیه و تأمین 

).1391خورشید و پاشازاده،(استاطالعات 

دانش مطلوب در تطابق با شرایط  از گیري بهره، هوش سازمانی را توانایی سازمان در ایجاد و )2008(1هالل

راهبردهاي آن به  کارگیري بهعقیده او هوش سازمانی ظرفیت سازمان در جهت خلق دانش و  به.داند میمحیطی 

، هوش سازمانی را هوش توانایی استفاده از )2008(2پینچوت.منظور هماهنگی و تطابق با محیط اطراف است

حمیدي و (جدید و تازه تعریف کرده است  هاي موقعیتسازگاري با  و یار رمزي و یا قدرت و رفتار مؤث هاي پدیده

  ).1393همکاران،

فنی و  هاي پتانسیلکه در واقع  داند می، هوش سازمانی را بیانگر قدرت ذهنی یک سازمان )2005(3سیمیک

حیاتی موجود در  هاي مؤلفهاو . کند میتجمیع  گیرند میانسانی را که در حل معضالت سازمانی مورد استفاده قرار 

سازمانی، دانش سازمانی، ارتباطات سازمانی و فرجام سازمانی  حافظههوش سازمانی را یادگیري سازمانی،

  ).2005سیمیک،(داند می

هوشمند و  هاي تیمانسان هوشمند، : ، موفقیت یک سازمان را مشروط به داشتن عوامل)2003(کارل آلبرخت

 اش ذهنیاو هوش سازمانی را به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت .داند میي هوشمند ها سازمان

تمام تعاریف ارائه شده در مورد هوش سازمانی، تعریف  از.کند میو تمرکز این قدرت در تحقق رسالت سازمان تعریف 

اه آلبرخت، هوش سازمانی از دیدگ.رسد میکند، جامع به نظر ی که آلبرخت از هوش سازمانی ارائه میهای مؤلفهو 

، )داشتن آگاهی نسبت به مقصد و ظرفیت کاري براي بیان هدف(استراتژیک انداز چشم: باشد داراي هفت بعد می

توانایی رویارویی با (،میل به تغییر)روحیه گروهی و حسداشتن هدف مشترك و واحد (سرنوشت مشترك

مفید (توافق، اتحاد و )روحیه و انرژي مضاعف براي موفقیت(ه، روحی)و تطبیق با انواع تغییرات هایغیرمنتظره چالش

، کاربرد )بودن ابزارها و قوانین موجود در سازمان در موفقیت و تعامل اعضا با یکدیگر به منظور رویارویی با محیط

عملکرد، فشار )ظرفیت تسهیم اطالعات، دانش وبینش خود با دیگران و جریان آزاد دانش در سرتاسر سازمان(دانش

ادعا  توان میامروزه با اطمینان ). جدي بودن در انجام کارهاي درست براي بازدهی ماهرانه و موفقیت مشترك(

متمایز  ها سازماناز دیگر  آن راقدرت رقابتی یک سازمان را افزایش دهد و  تواند میاستفاده از هوش سازمانی  کردکه

).2003آلبرخت،(سازد

  :دیدگاه هوش سازمانی از دو- 3-1- 2

  :از دو دیدگاه مورد توجه و بررسی قرار داد توان میهوش سازمانی را 

  :هوش سازمانی به عنوان یک فرایند-2-3-1-1

 باهوشوقتی هوش سازمانی به عنوان فرایند مورد توجه قرار گیرد، بیانگر پیچیدگی تقابل، تجمعی و هماهنگی 

فنی  ي مؤلفهمیان انسان و  ي یرابطه دهنده نشانپیچیدگی تقابل هوش سازمان . انسانی و فنی درون یک سازمان است

و شامل، دانش سطح فردي، گروهی  یابد میی نمود مراتب سلسلهتجمعی بودن هوش سازمان به صورت . سازمان است

هماهنگی در نگاه هوش سازمانی به عنوان یک فرایند داراي نقش مهم و محوري نسبت به ابعاد .و سازمانی است

                                                            
1. Halal
2.Pinchut
3.Simic
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حافظه سازمانی، (استهوش سازمانی به عنوان یک فرایند داراي پنج مؤلفه اساسی . فرایندي تقابل و تجمع است

،بیانگر توانایی »سازمانیحافظه «)سازمانی گیري نتیجهسازمانی، ارتباطات سازمانی،  یادگیريدانش سازمانی،

دانش «دیگراز سوي . نیاز است درصورتها آنآوري  موفق و ناموفق و توان جمع رفتارهاي،ها موقعیتنگهداشت وقایع،

بر اصول و مبانی خود  سازد می، شامل توانایی سازمان براي درك و فهم و تفسیر است که سازمان را قادر »سازمانی

، نیز به عنوان توانایی استفاده و کاربرد مناسب دانش ذخیره شده در حافظه »ییادگیري سازمان«.متمرکز شود

یادگیري در رفتارهایی که در . شود میکسب شده در گذشته تعریف  ي تجربهسازمانی و یادگیري بر مبناي 

ارتباطات «.یابدمیجدید براي اقدام نیز نمود  هاي حل راهو در هنگام جستجوي  دهند میرخ  غیراستانداردهای موقعیت

نهایت.و دانش میان افراد درون و بیرون سازمان و عوامل فنی است اطالعات،ها دادهتبادل  حاصل،»سازمانی

مشتمل بر پرهیز و اجتناب، غلبه و فائق آمدن بر مشکالت و حل مسئله  توان میرا »سازمانی گیري نتیجه«

).1394جوهنی نژاد،(دانست

  :یک فرآیند یا حالت ي نتیجههوش سازمانی به عنوان -2-3-1-2

هوش سازمانی که در چنین . اطالعات است دار جهتو  ساختاریافتهي ها بخشو  ها قسمتبیانگر کلیت و جامعیت 

اطالعاتی و حل مسائل سازمان به شکل مناسب  هاي سامانههای تواناییوضعیتی تولید شود باید براي توانمند شدن 

از نظر ماتسودا در هوش سازمانی به عنوان فرایند، هوش سازمانی و هوش ماشینی یا . ده قرار گیردمورد استفا

ویژگی تعامل، «:شوند میفرایند معین درون یک سازمان هستند که با سه ویژگی مشخص  دهنده نشانمصنوعی 

نی، در این جا هوش سازمانی نتیجه فرایندي به هوش سازما نگاه.»ویژگی اجماع، ویژگی همکاري یا تشریک مساعی

دانش موجود در حل مسائل در زمان و مکان مناسب و پاسخگویی سریع به تغییر است،  کارگیري بهی نتیجهبه عنوان 

دانش  کارگیري بهی نتیجهنگاه دانش سازمانی، در محور هوش سازمانی،  در این. شود میتلقی 

  ).1394نژاد، جوهنی(است

  

  ).1394نژاد، جوهنی(ي مختلف ها مدلمطرح شده براي هوش سازمانی در  هاي شاخصیا  ها مؤلفه- 2- 2جدول 

  مطرح شده هاي شاخصیا  ها مؤلفه  مدل

  سرانجام مشترك-روح مشترك-توسعه دانش-فشار عملکرد-سرنوشت مشترك-تمایل به تغییر-بینش راهبردي  )2003(آلبرخت

  بازخوردها-مؤثرپردازش -تعامالت ارتباطی  )2003(پرکینز

  ارتباطات غیر مستحکم میان اجزاي سازمان- فراوانی منابع براي ایجاد ظرفیت-کثرت روابط میان بازیگران سازمان  )2002(استابروسیدو

  سرزندگی-ها و بروز آزادي نمایشتشویق،-هویت بخشی-تطابق دادن-پویایی تجربه کردن  )1999(هوي

  ادراکی ي نقشه-فکري هاي دارایی-بوم شناسی ذینفعان-هویت فرهنگی-طرح ساختاري  )2000(کول

  گیري تصمیماثربخشی -پردازش سریع اطالعات  )1999(وزایگلرمندلسون

  فرآیندهاي راهبردي-روابط ذینفعان- فرهنگ میریت دانش-ساختار سازمانی  )2006(هالل

  گیري تصمیمفرآیند  موردنیازدرتفسیر و مرتب ساختن اطالعات -پردازش-اطالعات آوري جمع-فرآیند مسأله یابی  )1997(ویلسکی

  تعقل سازمانی-ارتباط سازمانی- یادگیري سازمانی-سازمانی ي حافظه-شناخت سازمانی  )1992(ماتسودا

  یادگیري خود تحولی-سازگاري  )2003(شوانینگر

  دسترسی به اطالعات-استنتاج از اطالعات-اطالعاترمزگشایی -پردازش اطالعات  )1996(گالین



  پردازش اطالعات-استدالل فرهنگ-ارتباطات-یادگیري-حافظه-ادراك شناخت  )1998(هاللهو، مک مستر و 

  )2007(کاکیروآدا
-استفاده از قدرت تخیل-آفرینی نقشدر هنگام  پذیري انعطافحفظ آرامش و -سازگاري با شرایط مختلف- چاالکی در کنش و واکنش

  براي مشکالت حل راهیافتن -ارتباط مؤثر با همکاران بینی پیش

  نظارت بر نتایج-ها آناقدامات مناسب و مدیریت -پایگاه اطالعاتی سازمانی و دسترسی به آن-رفتار هدفمند  )1996(مینچ

  اخالقی-معنوي-احساسی-اي حرفه-تعلیمی-بازتابی-آکادمیک-راهبردي اي زمینه  )1997(گیلکریستمک 

  )2007(آرچتین
توانایی در استفاده از قدرت تخیل -دوراندیشیبصیرت و - چاالکی در اقدام و پاسخ-ارتباطات ذینفعان-قابلیت تطابق با شرایط در حال تغییر

  و راحتی در عملیات پذیري انعطاف-و خالقیت

  )1998(ماتسونماتسون و 
-دیدگاه راهبردي-عدم اطمینان-یادگیري مستمر-ها حل راهتولید - فرهنگ تولید دانش-تجهیز منابع-درك محیط-دستیابی به هدف

  جریان آزاد اطالعات-وحدت و آزادي عمل-راهبردي گیري تصمیم-تفکر سیستمی-بیرونی/درونی

  ها مدلسایر 

/ تفکر تحلیلی-غیررسمی/ سازمان رسمی-یادگیري سازمانی/ فردي یادگیري-گروهی/کار فردي-رهبري/مدیریت-)بسته-باز(ساختار

هوش -سازمانی هاي دارایی-تهدیدهاي محیطی-اي مراجع مقایسه-سازمان ي اندازه-تمرکز-تخصص گرایی-پیچیدگی اداري-سیستمی

  پایش و نظارت هاي سامانه- توانایی تطابق تعامالت سازمانی-هیجانی

  

  :فرآیند هوش سازمانیاهداف - 3-2- 2

  تجاري سازمانی براي تمرکز بر اهداف کالن و اساسی هاي گرایشتعیین .1

  سهم بازار توسط رقبا، براي کسب منافع جدید به وجود آمده در بازار ي توسعهبازار قبل از  بینی پیش.2

  و جلوگیري جهت از دست دادن آن وکار کسبمشتریان براي استمرار  مندي رضایتباال بردن سطح .3

  پیگیري رفتار آنان ي واسطه بهاستراتژیک  هاي گیري جهتبرایمشتریان دائمی وفادار، بندي تقسیمشناسایی و .4

  کلیدي فرآیندهايرویه  سازي شفافسازمان در امور داخلی و  کاراییافزایش .5

  ارهاي سازمانو استانداردسازي و ایجاد سازگاري بین ساخت گیري تصمیمتسهیل در .6

قبل از رقبا وکار هایکسب فرصتخطرات شناسایی  زودهنگامتحلیل عمیق بازار و تشخیص .7

  :ها سازماندالیل استفاده از هوش سازمانی در - 3-3- 2

  و اثربخشی فرایندها در سازمان وري بهره.1

  شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان.2

  سازمان براي مقابله با حوادث آینده سازي آمادهایجاد مزیت رقابتی سازمان و .3

  اضافی هاي هزینهتقویت فرایند سودآوري و حذف .4

  گیري تصمیمتوانمندسازي در .5

  گردش اطالعاتی در سازمان سازي روان.6

  ).2003آلبرخت،(در اختیار گذاشتن اطالعات مناسب.7
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  :منابع انسانی پذیري انعطافارتباط هوش سازمانی با - 3-4- 2

. تا به نقاط ضعف خود پی ببرند و نقاط قوت خود را تقویت کنند کند میروي انسانی کمک هوش سازمانی به نی

فکري است که اگر به درستی شناسایی و  هاي سرمایهاز  نامحدوديهوش سازمانی با تکیه بر هوش انسانی، منبع 

همچنین با . دهد میانی افزایش سازمان را در انطباق با نیازهاي بومی، ملی و جه پذیري انعطافمدیریت شود، توانایی 

الزم جهت خلق مدیریت دانش و یادگیري سازمانی را فراهم نموده و قدرت  هاي زمینهفراهم آوردن بستر مناسب، 

که کارکنان در کسب مهارت و  شود میهوش سازمانی باعث . بخشد میایده پردازي، خالقیت و نوآوري را ارتقاء 

پذیري مهارتی کارکنان  خود باعث افزایش انعطاف نوبه بههاي جدید اشتیاق بیشتري داشته باشند که این نیز  توانایی

یی که از ها سازماننیز به این نتیجه رسید که افراد و ) 2005(1سیمیک).1392و زارع مؤیدي، نامی نیک(شود می

درك مشکالت سازمانی و سازگاري با شرایط نسبت به سایرین  هاي زمینهخوردارند، در هوش سازمانی باالیی بر

  محمدي و (دارند  اي مالحظه قابلبرتري 
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Abstract
Research Aim: This research has been conducted with the aim of coping with adaptive intelligence and 
adaptability with human resource flexibility organizations in the education area 2 of Ardabil city
Research method: . In terms of research theory, applied and in terms of research method is descriptive 
and correlational. The statistical population of this research is all 380 physical education teachers in 
Ardabil city, district 2. With 180 men and 200 women. According to the Morgan table, 185 people (85 
women and 100 men) were selected as sample size. The research model based on organizational 
intelligence Karl Alberket (2002), Fazilat Sosikameron et al. (2004) and Human Resources Flexibility 
Battakaria (2005).
Findings: The results showed that there was a significant and direct relationship (r=0.448) between a 
virtuous organization with flexible resources There is human capability. Also, there is a meaningful 
and direct relationship (r=519) between intelligence organization and human resource flexibility, 
respectively, and the intelligent organization variable (Beta = 0.32) and spatial organization 
(Beta=0.25) as predictive and flexible Human resources play a role.
Conclusion: Based on the results of your study, this section should explain the contributions and 
implications of the research. It may also include suggestions for further studies, evaluations, 
applications, new relations, and approved& rejected hypothesis.

Keywords: Human resources flexibility, Organizational virtuousness, Organizational intelligence
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