
 

 

 

 

 

 

 

ای عمومی هسنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه

 *شهر کرمانشاه

1الهام رشیدی
 

2اکرم کرانی
 

 چکیاه

په هش  اس  با هاز سنجش هیزا  هتوش ستازهایی داردنتا   ه:  

 های عموهی شهر درهایشاه است.دتاب ایه

ای هشتتما په هش  اس  به ر ش پیمایشن تحلیلی بتین جاهعته: روش

ای بتر ههیفر از داردنا  ایجتام شتاه استت. ابزارپته هشر پرسشتنا 80بر 

آشبروتتت بتترای هتتوش آشبروتتت استتت. دار استتاد هفتتت ههتتار  دار 

دنتتا: چشتتم ایاازاستتتراتهی ر هی ستتازهایی هتتاشی بتتا هفتتت بعتتا ارائتته

س یوشت هشترکر هیا به تاییرر اتحاد  توافقر ر  یهر داربرد دایش   

 فشار عملکرد.

های پتته هشر هتتوش ستتازهایی جاهعتته هتتورد براستتاد یافتتته ها یافتدده

یعنتتی از  تتا هتوستتط  3از هیتتایگین یظتتری  26/3اشعتته بتتا هیتتایگین هط

س یوشتت  هؤشفهبال تر است. بال ترین هیایگین باست آهاهر هربو  به 
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های هیتا هؤشفه  دمترین هیایگین هربو  به  54/3هشترک با هیایگین 

استتت. باتوجتته بتته ایتتن دتته  10/3بتته تاییتتر   فشتتار عملکتترد بتتا هیتتایگین 

های آ  بالت تر از هیتایگین یظتری   در هؤشفه هایی  هیایگین هوش ساز 

باشتتار بنتتابراینر  یتتعیت هتتوش هی 05/0دمتتتر از داری ستتطح هعنتتی

  یتتعیت های عمتتوهی شتتهر درهایشتتاهرستتازهایی داردنتتا  دتاب ایتته

 هطلوب   هناسبی دارد.

بررسن  یعیت   سنجش هوش سازهایی   ارتقتاء آ ر در  گیری نتیجه

 ها تا یر بی ایی دارد.ایهبهبود واها  دتاب 

های عموهی شتهر درهایشتاهر دتابتاارا ر هتوش دتاب ایه ها کلی:واژه

 سازهایی

 هقاهه

برای رسیا  به اهااز هش  ن بته  سازها  ی   ا ا اجتماعی استر

هتتای هستتتمری را بتترای رستتیا  بتته آ  اهتتااز آیتتا   فعاشیتهی  جتتود

ی وتتود را داردر یعنتتی: هتتادهنتتا. اشبتتته هتتر ستتازهایی  یهگیایجتتام هی

هرزهای تقریبا  ابتر سلستله هراتتن اداری   یتوعی یظتم هابرایتهر یت  

شتود هتا هوجتن هیسیستم ارتبا    ی  سیستم ایگیزشن. این  یهگی

افراد در ستایه همکتاری بتا یکتایگرر بترای دستتیابی بته اهتااز هشتترک 

یتتایی ر ایشناستتا  هتتوش را بتته عنتتوا  توا (.1380ر 1ت تت ش دننتتا واستتکا 

های بتاهوشر بته دشیتا ایتا. ایستا عملکرد هؤ ر در زیاگی تعریف درده

تر بته اهتااز ترر   توایایی  تا بهتتر هستائار ست یااستال   بهترر س یا

(. زهایی ده افتراد 1381رسنا و اجی  سینی یهاد ؛ باشای زادهر وود هی

 شویار به تتاریج  باهوش در ی  سازها  است اام   بکار هشاو  هی

ع تتتتت قگی ها بتتتتته بیها درگیتتتتتری   ستتتتتتیز در ستتتتتازها بعتتتتتا از ستتتتتا 

هتتتای هوشتتتن وتتتود را بتتته دتتتار ظرفیت یابنتتتارجمعی تمایتتتا هیدستتتته

                                                           

1. Eskat 
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 (2003ر 1شویا وآشبروتگیریا   به افرادی یا داراها تبایا هییمی

ای جهتت رشتا   ( هوش سازهاییر بریاهه2003از یظر دار  آشبروت و

ازها  استتتتر شتتتاها: تاییتتتر یگتتترش ترم یتتت  ستتتپیشتتت فت هوشتتتمناایه

هتتتایریتیر تاییتتتر در بکتتتارگیری تکنوشتتتو یر تاییتتترا  رفتتتتاری افتتتراد   

های هتتوش ستتازهایی هؤشفتتهگیتتری از ابعتتاد   داردنتتا . هتتایرا  بتتا بهره

  وتتتود را از شحتتتا  هوشتتتمنای بستتتنجنا. تواینتتتا  یتتتعیت ستتتازهاهی

بریاهته ریتزی با اقااهاتی هاینا تجزیه   تحلیا دقیتق ستازها ر  همچنین

های تکنوشتو یر آگاهایهر ج ب ییر ی ایسایی و  ا   تقویتت زیرستاوت

سازهایی هوشمنا ولق دننا. دمبود توجه هایرا  به اهااز سازهاییر 

هشتتک    اقتۀتتادیر ستتاوتار ستتازهایی هعیتتوب   هتتایریت یتتاهعقو ر 

یتیجه آ  عام استتفاده بهینته  شود.هوجن اوت    عملکرد سازها  هی

   هوشن ی  سازها  وواها بود.از توا

های هتفتا تی  جتود دارد در هورد هوش سازهاییر یظرا    دیاگاه

 ارائه شاه است: 1یها در جا   شماره آای از یکا  دلیای ده و  صه

 عاریف هوش سازهاییای از تو  صه 1جا   

 نکات کلیدی تعاریف صاحب نظر

  ...  2گایزر 

2012 

ر ابط بازیگرا  هحیطیر پردازش ا   عا  شناوتیر 

 جستجوی هحیطی

سیلور   

 2012ر 3دریی

بر  تأدیاتفکر در هورد سازها ر از هنظر هنطق دسن   دار با 

 یادگیری سازهایی

 داربرد س هایه فکری 2009ر 4جویگ

 داربرد هفهوم سایبریتی ر 1سچوایینگر

                                                           

1. Albrecht 

2. Ganzert and et als 

3. Silber and Kearny 

4. Jung. 



 171 های عمومی شهر کرمانشاهسنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه

 

2009 

ر 2شی بوایتز

2006 
 اهشهودهنافا ارزش افز ده  اصا از داراییهای ی

 2006ر3یوش 
 پایااری هایدرهحیط فرهنگی دایش هش ۀا  داد  تمیز

 هتفا  

 دایش هایریت داربرد 1391 شیبو یت ر

 2003ر 4آشبر 
 این تمردز   اشتهنی قار   ردت در سازها  ی  ظرفیت

 سازها  رساشت به رسیا  در قار 

ر 5ه  هستر

1996 

 هؤ ر ماع   عموهی دایش یوآ ریر ا   عا ر افزایش

 دایش ایجاد برپایه

 (1391ستاری قهفرخی و زمانیان، : مأخذ)

هاتستتودا  1992ی ستتتین بتتار در ستتا   6هتتوش ستتازهایی را هاتستتودا

های تهنی یت  هطرح درد. هاتسودا هوش سازهایی را هجمو  توایایی

دایادتتته تردیبتتتی از د  عاهتتتا هتتتوش ایستتتایی   هتتتوش ستتتازها  هی

   د  جزء دارد:  هاشینی است

ی .هوش سازهایی به عنوا  ی  فراینتار دته تجزیته   تحلیتا یظتری 

 ستتازد.فتتراهم هی ای از فراینتتاهای فرعتتییتت  ستتازها  را بتتا هجموعتته

 های آ  است؛ تعاهار اجما ر همکاری یا تش ی  هساعیر از  یهگی

د . هوش سازهایی به عنوا  ی  هحۀو ر ده وط هشتن تردیبتی   

را تی سیستتم ا   عتاتی بترای ستازها  هایی بترای   رح   راهنمایی

 دنا.ارائه هی

                                                                                                                                                               
1. Schwaninger 

2. Lie bowitz, 

3. Yolles 

4. Albrecht 

5. McMaster 

6. Matsuda 
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اشبتتته ایتتن د  جتتزءر از یکتتایگر جتتاا ییستتتنا   بتته عنتتوا  د  عاهتتا 

 (1388یر دنا واشهیا    ز ار  ابسته به یکایگر در سازها  عما هی

( هتتوش ستتازهایی را اتوایتتایی یتت  ستتازها  در 1998و 1 یلیتتام ه تت  

ز یظتتر  یر هتتایریت دایتتش دنتتا. اولتتق   داربستتت دایتتشا تعریتتف هی

 یتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزار هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایریتی قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوی جهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

هتتایریت ستتازی دستتتیابی بتته اهتتااز   هتتوش ستتازهایی استتت   پیاده

توایتتتا یتتت  های فنتتتی   اجتمتتتاعیر هیدایتتتش بتتتا توجتتته بتتته زیرستتتاوت

 استتتتتتتتتتتتتتتتتراتهی هوفتتتتتتتتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتتتتتتتترای افتتتتتتتتتتتتتتتتزایش هتتتتتتتتتتتتتتتتوش 

 سازهایی باشا.

شتتود: هتتوش ستتازهایی چنتتین تعریتتف هی 2از دیتتاگاه هتت  هستتترر

 ابلیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازها  اق

به عنوا  ی  دار در افزایش ا   عا ر یوآ ری دایتش عمتوهی   عمتا 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر پایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤ ر

ایجاد دایشا. هوش سازهایی هنبعی است از آیناه ده بترای دستتیابی 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته آ ر ییتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز 

داریتتتتم هتفتتتتا   فکتتتتر دنتتتتیمر هتفتتتتا   هتتتتایریت دنتتتتیم   هتفتتتتا   

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازهایاهی دنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیم. 

 (1996وه  هسترر 

( هعتقایتتتا دتتته هتتتوش 1996و 3نظرا  از جملتتته گلتتتینبروتتتی صتتتا ب

 سازهایی ی  فراینا علمی است ده بر هوفقیت   شکست سازها  ا تر

 گ ارد.هی

( هتتوش ستتازهایی شتتاها استتتعااد   ظرفیتتت 2003از یظتتر آشبروتتت و

                                                           

1. William Halal 

2. McMaster 

3. Glynn 
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 یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازها  

در  ردت ب شیا  به توایایی تهنی سازها    تمردز داد  این توایتایی 

 در جهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ساشت سازایی است. رهبرا  بته تنهتایی قتادر بته ایجتام ایتن رسیا  به ر 

 اهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ییستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنار بلکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

تمتتاهی افتتراد در ستتازها ر در ایتتن اهتتر ستتهیم هستتتنا. ا  بتترای هتتوش 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازهایی هفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 قائا است:

شتتتاها  بتتته ستتتنا چشتتتم ایتتتاازر .چشتتتم ایتتتااز استتتتراتهی : هعتتتر ز1

صر هستیر و  ها  هش  ای ها   ده اهااز ی  سازها  در بریاهه

 دنا.رسیا  به اهااز را هش ص هی

. س یوشتتتتتتت هشتتتتتتترک: بتتتتتته هعنتتتتتتای هشتتتتتتاردت داردنتتتتتتا  در 2

ستتتازها     تتت  عمیتتتق همکتتتاری   همتتتاشی بتتتین های گیریتۀتتتمیم

 داردنا .

همسویی   همتاهنگی ستازها  بتا تاییترا   . هیا به تاییر: یعنی:3

هر یو  داردر  هایی ده این همسویی  جوددر سازها  هحیط   فنا ری.

هتتای جایتتا تاییتتر یشتتایه فرصتتتی دیگتتر   راهتتی بتترای دستتن هوفقیت

 است.

. اتحتتتاد   توافتتتق: بتتته ایتتتن هعنتتتی دتتته در یتتت  ستتتازها  هوشتتتمنار 4

شتویا دته هوجتن افتزایش ها   هشاغا به یحوی تعریف هیهسئوشیت

 تعاها   همکاری بین داردنا  شود.

راتتتتتر از . ر  یتتتته: یشتتتتا  دهنتتتتاه اشتتتتتیاا افتتتتراد در دتتتتار دتتتترد  ف5

استایااردها   هعیارهاست. در ی  سازها  هوفتقر هتایریت   داردنتا  

دننا   هوفقیت وتود را بتا هوفقیتت ستازها  با اشتیاا   ع  قه دار هی

 داینا.یکی هی
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های دایش هوجتود در ستازها  . به دارگیری دایش: تمردز بر دارایی6

دایتتش دتته   بتتازآفرینی شتتکا یتتوین دایتتش استتت. ایتتن اهتتر بتتا هتتایریت 

 تمردز آ  بر ولق دایش از ا   عا  استر یکسا  ییست.

. فشار عملکرد ده تأدیتا آ  بتر ایگیتزش  ت   هشتاردت داردنتا    7

بتتود  آیهاستتت. ایتتن اهتتر ییتتز از  ریتتق  تتا هشتتک     هتتؤ را ستتاد 

 شود.داردنا    افزایش ایگیزش آیها  اصا هی

ر زی تتتوا  لتت زم های اهتتدنتتا دتته ستتازها ( اشتتاره هی1991و 1هتتاتچینز

برای همستویی بتا تاییترا  یاشتن از جهتایی شتا  را یتااردر هگتر اینکته 

ها   بهبتود دیفیتت فراینتاها ها   یعفپیوسته برای شناسایی توایایی

 اقاام دننا.

هتتتای واصتتتن دارد: ها ییتتتز هاینتتتا همتتته ستتتازهایهار  یهگیدتاب ایتتته

بتتا  ستتازهایی هنتتا بتتود ر ارتهافمنتتا بتتود ر ستتاوتار ستتازهاییر قایو 

هتای یتوین ا   عتاتیر (. از  رفی گستترش فنا ری1380وبراتی علویجهر 

را هتحو  درده   هر ر ز برداهنته   عمتق ها واها    عملکرد دتاب ایه

 این تحول   افز ده است.

هتا   یاییشناسایی توا ها ییز به  ور هستمرر بهباین ر یر دتاب ایه

 ها   یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعف

ا  بتته هراجعتتا    همچنتتین ارتقتتای هتتوش بهبتتود دیفیتتت ارائتته وتتاه

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازهایی داردنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

 ییاز داریا. 

پتته هش  استت  بتته دیبتتا  بررستتن ستتنجش هتتوش ستتازهایی داردنتتا  

های عمتتتوهی شتتتهر درهایشتتتاه   هشتتت ص دتتترد   یتتتعیت دتاب ایتتته

های پته هش های هوش سازهایی است. یافتههؤشفهها از یظر دتاب ایه

                                                           

1. Hutinchis 
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راهبتردی ستازها  در رابطته بتا بکتارگیری های توایا در بهبتود بریاهتههی

هتتوش ستتازهایی ستتودهنا باشتتار شتت ا هستتاشه اصتتلی پتته هشر بررستتن 

ستتنجش هتتوش ستتازهایی داردنتتا  دتاب ایتته عمتتوهی شتتهر درهایشتتاه 

 .است

های هاز په هشر تعیین سطح هتوش ستازهایی داردنتا  دتاب ایته

ا  عموهی شهر درهایشاه بر اساد ها  دار  آشبروت   شناسایی یقت

 هوش سازهایی است. ها از یظر  جوه ه تلفقو    یعف دتاب ایه

 په هش عبار  است از:  سؤال  

های هفتتتتتت گایتتتتته آ  در هؤشفتتتتتههیتتتتتایگین هتتتتتوش ستتتتتازهایی   

 های عموهی شهر درهایشاه چقار است دتاب ایه

  در این پته هش فریتیه ایتی بتا عنتوا  : هیتزا  هتوش ستازهایی   

های عمتتوهی شتتهر درهایشتتاه بتته ر دتاب ایتتهگایتته آ  دهای هفتهؤشفتته

  ور هعناداری در  یعیت هناسبی قرار دارد.

آینتا. ها یکی از اردا  ههم هر جاهعته بته  ستاب هیاهر زه سازها 

های سازهایی تحول   بزرگ اجتماعی در  و  تاری ر اصول  بر فعاشیت

 هبتنتتی بتتوده استتت. در ایتتن شتت ایطر توجتته یظریتته پتتردازا    هتتایرا 

شتود. وستیمی ر سازهایی ر ی جنبه توایایی فکری سازها  هتمردز هی

های اهتر زیر ارتقتای (. یکی از اشزاها  ههم برای هوفقیت ستازها 2005

 هوش سازها  است. 

( په هشتتتن بتتترای ارزیتتتابی هتتتوش ستتتازهایی هتتتایرا  2003آشبروتتتت و

 های شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دت

ایتتن  ایرا های پتته هش یشتتا  داد دتته هتتاستتتراشیایی ایجتتام داد. یافتتته

ای یتعیف دستن های هتوش ستازهایی یمترههؤشفتههار از ادتتر شت دت

 دردیا   د    هوش سازهایی یعیف ارزیابی گردیا.
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( په هشتتتن بتتترای ارزیتتتابی هتتتوش 2008و 1شفتتتترر پرجمتتتر    استتتی   

های ر هاییتتایی ایجتتام دادیتتا. یتتتایج پتته هش  تتادی از ستتازهایی شتت دت

  15/0ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتود دتتتتتتتتتتتتتتتتتته هرچنتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر از 

داردنا  با هتوش ستازهایی آشتنایی داشتتنار  شتی هتوش ستازهایی در 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  هتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط 

 ارزیابی گردیا.

( په هشن با عنتوا  بررستن  یتعیت هتوش ستازهایی 1387فقیهی و

ریزی آهتوزش   پتر رش ایجتام داده استت. در سازها  په هش   بریاهته

این په هشر هوش سازهایی آشبروت به عنوا  چارچوب یظری در یظتر 

فته شاه است. یتایج په هش یعف هتوش ستازهایی جاهعته هتورد گر 

 رسایا. هطاشعه را هی

( په هشن با عنوا  ارزیابی هوش ستازهایی 1388عرفایی وایقاهی و

بر آ  در دایشگاه آزاد است  هی ایجتام داده استت. هتاز  هؤ ر  عواها 

اصتتلیر ستتنجش هتتوش ستتازهایی اعضتتای هیئتتت علمتتی دایشتتگاه آزاد 

ه بجتتز دتتهای پتته هش  تتادی از آ  استتت ستتت. یافتتتههنطقتته هشتتت ا

ها دمتتر از  تا هتوستط استت   هؤشفتهس یوشت هشترکر بقیه  هؤشفه

 گردد.به  ور دلی هوش سازهایی در  ا هتوسط ارزیابی هی

په هشتن بتا عنتوا  بررستن رابطته هتوش ستازهایی  (1389اسکناری و

ربایجتا  شت قی های د شتتی استتا  آتهایرا  با عملکرد آیا  در سازها 

 ایجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام داده استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلی 

تحقیتتتقر بررستتتن رابطتتته هتتتوش ستتتازهایی هتتتایرا    عملکتتترد آیتتتا  در 

 د شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی های دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگاه

دهتتا دتته بتتین هتتوش های پتته هش یشتتا  هیشتتهر تبریتتز استتت. یافتتته

                                                           

1. Lefter, Prejmerean, &Vasilache. 
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 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازهایی   عملکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد 

های هؤشفتهداری  جتود دارد   هتوش ستازهایی   هایرا ر رابطته هعنتی

 سط ارزیابی گردیا.آ  در  ا هتو

 هتوش نبتی طتهراب یررستب( در په هشن تحتت عنتوا  1390سهرابی و

 هئارا تیفیا دب یایا ب ب ه  هع اهگشتتدای ایههای ابتدر د یایازهستت

 هارائ تیفیر دیلد یایازهستت وشهیشتتا  داد دتته  اهدر آی ا اهو

 ینیب شیرا پ یایا ب ب ه  هع اهدایشتتتگ ایههای ابتدر د ا اهو

 یایازهستت وشه ایههؤشفتتهط وستتت هد یستتایاار  اریقه ها دندیه

 داد از بتین ا شی شه هپ جتایی نینچمود. هب 69ا ر برابودر بشیه نییبت

ا ب  هیراتتااز استتتای مشتتتچ ایههؤشفتتتهر یایازهستتت وشه ایههؤشفتتته

 یگتستتبمه نریا یتتب رکتشتته توشتتریر س66/0 یگتستتبمه نرییتت

ا ب قوافاد   تحر ات45/0 یگتستتبمه نریا یتتر بییات هب ایر ه79/0

 55/0 یگتستتبمه نریا یتتب شرد دایارب  د 45/0 یگتستتبمه نرییتت

 هؤشفتته نینچما. هایهتداشتت ا اهو هارائ تیفیا دب ادارینعه طتتهراب

 نریا یتتترد بکلمار عشتتت  ف 039/0 یگتستتتبمه نریا یتتتب هیر  

 ا اهو هارائ تیفیا دب ادارینعر هیغ طتتتهراب 054/0یتگستتتبمه

 ایا.هتداش

( په هشتن بتا هتاز ستنجش هتوش ستازهایی 1391 ریریر  تارهی و

های ایتا. یافتتهدر په هشگاه علوم   فنا ری ا   عتا  ایترا  ایجتام داده

 هش هیایگین هوش سازهایی جاهعته هتورد هطاشعته را بالت تر از  تا په 

  دایا.هتوسط هی

آیتا دته در زهینته هتوش ستازهایی هی چنتین بترها از بررسن په هش

دتته ایجتتام گرفتتته استتت بیشتتتر یتتتایج آ  در  تتا هطلتتوبی هتتایی په هش

قتترار گرفتتتهر اهتتا لتت زم استتت دتته در بالتت  بتترد  یتتتایج هطلتتوبتر  عملکتترد 

ای ه هتتتایرا    داردنتتا    دیفیتتتت ارائتته وتتتاها  ت تت ش گستتتتردهرابطتت

http://listhesis.ir/index.php/2013-08-20-05-23-55/329-2013-05-06-06-13-20
http://listhesis.ir/index.php/2013-08-20-05-23-55/329-2013-05-06-06-13-20
http://listhesis.ir/index.php/2013-08-20-05-23-55/329-2013-05-06-06-13-20
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 صور  پ یرد.

 ر ش په هش 

این په هش بر استاد هتاز دتاربردی   بته ر ش پیمایشتن تحلیلتی بته 

های عمتوهی شتهر هنظور ستنجش هتوش ستازهایی داردنتا  دتاب ایته

یفتتر از  80جاهعتته آهتتاری ایتتن پتته هش . درهایشتتاه ایجتتام گرفتتته استتت

های عموهی شهر درهایشاه است. با توجه بته هحتا د اب ایهداردنا  دت

گیری ایجتتام یشتتا   از ر ش س شتتماری بتتود  جاهعتته آهتتاریر از یمویتته

یفر به پرسشناهه پاس  دادیا. ابتزار  67استفاده گردیا ده از این تعاادر 

هار پرسشناهه دار  آشبروت استت دته هتوش ستازهایی   گردآ ری داده

 49دهتا. ایتن پرسشتناهه را هتورد ستنجش قترار هیابعاد هفت گایته آ  

س یوشتتتت  14-8ایااز استتتتراتهی ر چشتتتم 7-1های دارد: پرستتتش ستتتؤا 

-36اتحتاد   توافتقر  35-29ر  یهر  28-22ییرر هیا به تا 21-15هشترکر 

گیترد. پرسشتناهه رد را ایتاازه هیفشتار عملکت 49-43داربرد دایتش    42

. براستاد شتیوه اهتیتازدهی براساد  یف شیکر   را ی شاه است

اهتیتتاز دارد. شتتکا دلتتی   اهتیازبنتتای ایتتن  5 ستتؤا  یتتف شیکتتر ر هتتر 

  یف به صور  تیا است: 

 

 دهیشکا
داه   

 ه اشفم
 ه اشفم

یظری 

 یاارم
 هوافقم

داه   

 هوافقم

 5 4 3 2 1 اهتیازبنای

 پایایی   ر ایی پرسشناهه
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 هحاسبه گردیتا 91/0  پایایی پرسشناهه با هحاسبه آشفای در یبا  هعاد

بیشتر استت. بنتابراینر پایتایی پرسشتناهه در ستطح  7/0  این هقاار از 

 10ر ایتی یست ه ترجمته شتاه پرسشتناهه ییتز بتا توزیتا  هطلوبی است.

   پرسشتتناهه بتتین صتتا بنظرا    استتاتیا رشتتته دتابتتااری   هتتایریت

 دریافت یظر آیا ر بررسن   تاییا شا.

 هار ش تجزیه   تحلیا داده

افتتزار استتتفاده از یرم هتتا از  ریتتق پرسشتتناهه بتتادادهآ ری پتت  از جمتتا

SPSS هتتتا پتتترداوتیم. ا   عتتتا  بتتته تحلیتتتا توصتتتیفی   استتتتنبا ی داده

نر یایگیتآهتار توصتیفی از ه باست آهاه تجزیه   تحلیتا شتا. در ستطح

 ایحتتراز استتتایاارد   ... بتترای توصتتیف شتت ایط هوجتتود استتتفاده شتتا. 

تعمتتیم صتتفا  یمویتته بتته جاهعتتهر از  ستتتنبا ی جهتتتدر ستتطح آهتتار ا

 یمویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  یمویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 استفاده گردیا.

 های په هشیافته

های آ  در دتاب ایتته های هفتتت گایتههؤشفتههیتایگین هتوش ستتازهایی   

 عموهی شهر درهایشاه چقار است 

گردیتتاه آ ری جمتتا 2جتتا   هتتای داده 1بتترای پاستت گویی بتته پرستتش 

 است.

 های آ  هؤشفه  ایحراز هعیار هوش سازهایی    ن. هیایگی2جا   

 های عموهی شهر درهایشاهدر دتاب ایه

 انحراف معیار میانگین متغیر
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 73/0 26/3 هوش سازهایی

 91/0 20/3 چشم ایااز استراتهی 

 82/0 54/3 س یوشت هشترک

 81/0 10/3 هیا به تاییر

 97/0 39/3 ر  یه

 81/0 35/3 اتحاد   توافق

 89/0 15/3 رد دایشدارب

 81/0 10/3 فشار عملکرد

 

گایته آ  در های هفتآهار توصیفی هتایر هوش ستازهایی   هؤشفته

آیتتا دتته هتتوش بتتر هی 2ارائتته شتتاه استتت. از جتتا    2جتتا   شتتماره 

دارد. در بتتین  73/0  بتتا ایحتتراز هعیتتار  26/3ستتازهایی هیتتایگین یمتتره 

دارای  54/3هیتایگین های هوش سازهاییر س یوشت هشتترک بتا هؤشفه

 10/3عملکترد بتا هیتایگین  بیشترین هیایگین است   هیتا بته تاییتر   فشتار

 هیایگین را دارد.  دمترین

 فرییه په هش

های آ  در دتاب ایتتته گایتتتههای هفتهؤشفتتتههیتتتزا  هتتتوش ستتتازهایی   

 ور هعنتاداری در  یتتعیت هناستتبی قتترار عمتوهی شتتهر درهایشتتاه بتته

 دارد.

 های آ هؤشفهای بررسن  یعیت هوش سازهایی   یمویهت  tآزهو   .3جا   

 میانگین نظری متغیر
دست همیانگین ب

 آمده
T سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره 

هوش 

 سازهایی
3 26/3 98/2 66 004/0 

چشم ایااز 

 استراتهی 
3 20/3 87/1 66 065/0 
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س یوشت 

 هشترک
3 54/3 43/5 66 000/0 

 296/0 66 55/1 10/3 3 هیا به تاییر

 002/0 66 30/3 39/3 3 ر  یه

 001/0 66 59/3 35/3 3 اتحاد   توافق

 169/0 66 39/1 15/3 3 داربرد دایش

 290/0 66 06/1 10/3 3 فشار عملکرد

 

بترای آزهتو  فریتیه از تتتی تت  یمویته استتتفاده شتا دته یتتتایج آ  در 

گتترددر هاه هیهشتتا 3ارائتته گردیتتا. همتتا  گویتته دتته در جتتا    2جتتا  

هیایگینم باستت آهتاه هتوش ستازهایی   تمتاهی ابعتاد آ ر از هیتایگین 

یظری بال تر است. هیایگین باست آهاه در وۀوص هتوش ستازهاییر 

است   بین هیایگین یظتری   هیتایگین هتوش  26/3با توجه به ابعاد آ  

تفتتتا    004/0ستتتازهایی جاهعتتته هتتتورد هطاشعتتته در ستتتطح هعنتتتاداری 

د دارد. هیایگینم باست آهاه هوش سازهایی جاهعه هتورد هعنادار  جو

تتوا  یتیجته گرفتت هیتزا  یظرر از هیایگین یظتری بالت تر استت. پت  هی

های عموهی شهر درهایشاهر بیشتتر از  تا هوش سازهایی در دتاب ایه

هتوسط   در  یعیت هناسبی استر بنابراینر هیزا  هتوش ستازهایی 

های عمتوهی شتهر درهایشتاه بته تاب ایهگایه آ  در دهای هفتهؤشفه  

 گردد. ور هعناداری در  یعیت هناسبی قرار دارد   فرییه تاییا هی

های هتوش ستازهاییر بالت تر از هیتایگین هؤشفههیایگینم باست آهاه 

های س یوشتتت هشتتترکر ر  یتتهر اتحتتاد   هؤشفتتهیظتتری استتت. درهتتورد 

ار پستتبین هیتتایگین باشتتهی 05/0ستتطح هعنتتاداری آیهتتا دمتتتر از  توافتتقر

ها تفتتا   هعنتتا دار  جتتود دارد   چتتتو  هؤشفتتهیظتتری   هیتتایگین ایتتن 

تتوا  های باست آهاه از هیایگین یظری بالت تر استتر پت  هیهیایگین

های س یوشتتت هشتتترکر ر  یتته   اتحتتاد  توافتتق هؤشفتتهیتیجتته گرفتتت 
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 بیشتر از  ا هتوسط است   در  یعیت هناسبی قرار دارد.

های چشتتم ایتتااز استتتراتهی ر هیتتا بتته تاییتترر دتتاربرد ههؤشفتتدر هتتورد 

باشتار پت  هی 05/0دایش   فشار عملکترد ستطح هعنتاداری بیشتتر از 

تتتوا  یتیجتته گرفتتت بتتین هیتتایگین یظتتری   هیتتایگینم باستتت آهتتاه هی

 ها در  ا هتوسط است.هؤشفهتفا   هعناداری  جود یاارد   این 

 گیرییتیجه

های دهتتا دتته هتتوش ستتازهایی دتاب ایتتههای پتته هش یشتتا  هییافتتته

در هقایسه بتا هیتایگین یظتری  26/3عموهی شهر درهایشاه با هیایگین 

ها بتا تحقیقتا  شفتترر پرجمتر    از  ا هتوسط بال تر است. ایتن یافتته 3

( هطابقتتت 1389(   استتکناری و1388(ر عرفتتایی وایقتتاهی و2008ایستت    و

 8ییر دایشگاه آزاد هنطقه ر هاییاهای دارد. هوش سازهایی در ش دت

  په هشگاه علوم   فنا ری ا   عا  ایرا  هم در  ا هتوسط   بالت تر 

 از هیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایگین یظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتری ارزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابی 

 شاه است. 

 در وۀوص ابعاد هوش سازهاییر یتایج به ش ح زیر است:

 20/3چشتتم ایتتااز استتتراتهی : هیتتایگینم باستتت آهتتاه از ایتتن ُبعتتا  .1

تتوا  یتیجته گرفتت دته هی 3ظتری در هقایسه بتا هیتایگین ی است.

شود. یتایج این تحقیق با یتایج فقیهتی در  ا هتوسط ارزیابی هی

( در په هشتگاه علتوم   1391( در آهوزش پتر رش    ریتری و1387و

فنتتتتا رری ا   عتتتتا  ایتتتترا  هطابقتتتتت دارد   ُبعتتتتا چشتتتتم ایتتتتااز 

 یظری دسن درده است. ای بال تر از هیایگیناستراتهی  یمره

بته س یوشتتت هشتترک: هیتایگین باستتت آهتاه از ایتن ُبعتتا اعتقتاد  .2

توا  یتیجه گرفت دته هی 3ده در هقایسه با هیایگین یظری  54/3

ها در این بعار از  ا هتوستط بالت تر استت. یتتایج عملکرد دتاب ایه

هطابقتت  8این په هش با تحقیتق دایشتگاه آزاد است  هی هنطقته 
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هاتتایر  دارد   آهتتوزش    (1387ها بتتا یتتتایج فقیهتتی ودارد. یافتتته

را دستن دترده دته از هیتایگین  99/2پر رش در این بعتار هیتایگین 

 تر است.یظری پایین

استت دته در  10/3هیا به تاییر: هیایگینم باست آهاه از این بعتا  .3

شتتود. در  تتا هتوستتط ارزیتتابی هی 3هقایستته بتتا هیتتایگین یظتتری 

هاتتایر  دارد    (1391یتتری و(    ر 1387ها بتتا یتتتایج فقیهتتی ویافتتته

آهوزش   پر رش   په هشگاه علوم   فنا رری ا   عا  ایترا  در 

 گین یظری دسن درده است.ای پایین تر از هیایاین بعار یمره

در هقایستته بتتا  39/3ر  یتته: هیتتایگین باستتت آهتتاه از ایتتن بعتتا  .4

از  ا هتوسط بال تر است. یتایج این پته هش بتا  3هیایگین یظری 

( هم توایی دارد   1389(   استکناری و1391ی ویتایج پته هش  ریتر 

 هیایگین این بعار از هیایگین یظری بال تر بوده است.

در هقایسته  35/3اتحاد   توافق: هیایگین باست آهاه از این بعتا  .5

از  ا هتوسط بال تر است. ایتن یافتته بتا یتتایج  3با هیایگین یظری 

 ( هم وایی دارد.1389(   اسکناری و1391 ریری و

در هقایسه بتا  15/3اربرد دایش: هیایگین باست آهاه از این بعا د .6

از  ا هتوستط بالت تر استت. در پته هش  ریتری  3هیایگین یظری 

 دیا.های هشابهی  اصا گر ( ییز یافته1389(   اسکناری و1391و

در هقایسته  35/3فشار عملکرد: هیایگین باست آهاه از این بعتا  .7

ها بتا یتتایج بالت تر استت. یافتته از  تا هتوستط 3با هیایگین یظری 

( هاایر  دارد   آهوزش   پر رش   1391(    ریری و1387فقیهی و

ای په هشگاه علتوم   فنتا رری ا   عتا  ایترا  در ایتن بعتار یمتره

 ست.اتر از هیایگین یظری به دست آ رده پایین

هیتتایگینم باستتت آهتتاه هتتوش ستتازهایی جاهعتته هتتورد یظتترر از  .8

تتوا  یتیجته گرفتت دته  تر بتوده استتر پت  هیهیایگین یظری بال

های عمتوهی شتهر درهایشتاهر هیزا  هوش سازهایی در دتاب ایته
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 بیشتر از  ا هتوسط   در  یعیت هناسن   هطلوبی است.

 پیشنهادهای اجرایی

یتایجم باست آهتاه از ایتن پته هشر بروتی از داربردهتای عملتی را  .1

دنتا. بترای رح هیهای عمتوهی شتهر درهایشتاه هطتبرای دتاب ایه

ای هوشتمنار ی ستت ایجاد تاییر   تحتو    پایتا آ رد  هجموعته

بایتا ییتتاز بته تاییتتر توستط هتتایرا  تشت یص داده شتتود؛ آیگتاه بتتر 

ای هنسجم   دقیق   هتناسن با ساوتار   اهکایتا  اساد بریاهه

ها تاییراتتی صتور  سازها ر یستبت بته عملیتاتی ستاوتن بریاهته

از راهکارهتای هفیتا بترای ایجتاد یت  تاییتر گیرد. با   شت  یکتی 

های های هتتوش ستتازهایی استتت. دتاب ایتتههؤشفتتههوفتتقر تقویتتت 

ای عموهی شهر درهایشاه در همته ابعتاد هتوش ستازهاییر یمتره

بال تر از هتوسط دسن درده است. با این  ا  ل زم استت ابعتاد   

ها جهت ارتقاء هتوش ستازهایی بتازبینی   تقویتت شتودر   هؤشفه

های بایا تۀمیما  دلیای را بر اساد چشتم ایتااز یهتاد دتاب ایته

 عموهی گرفت.

 شود:یر ارائه هیز های په هشر پیشنهادهای براساد یافته  2

های هتتوش ستتازهاییر ایتتن دتتار باعتتر هؤشفتته بتتازیگری   تقویتتت -

ها شتتاه   در جهتتت ارتقتتای هتتوش ستتازهایی داردنتتا  دتاب ایتته

 باشا؛زهایی بال تر را هؤ ر هیهایی با هوش ساایجاد دتاب ایه

ی بتتاز جهتتت پتت یرش  - فتتراهم یمتتود  زهینتته لتت زم بتترای ایجتتاد جتتو 

 های داردنا ؛های جایا   یوآ ریتاییرر    مایت از ایاه

ایجاد تاییر در دایش دتاباارا  یسبت بته ر یتاهای جایتا دتاری  -

ها   ایجتتتتاد شتتتت ایطی شتتتت ایطی جهتتتتت تحۀتتتتیا در دتاب ایتتتته

ایتتن اهتتر بتته تاییتتر یگتترش  رای دتابتتاارا .های عملتتی بتتتجربتته

دتابتتاارا    در یهایتتت تاییتتر رفتتتار فتتردیر گر هتتی   ستتازهایی 
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 هنجر وواها گردیا؛

هایی ده باعر ارتقای هتایریت دایتش پشتیبایی هاشی از بریاهه -

 شود.  هوش سازهایی در سازها  هی

 های آیناهپیشنهادهایی برای په هش .3

ا دیفیتتتتت وتتتتاها  در بررستتتتن رابطتتتته هتتتتوش ستتتتازهایی بتتتت -

 ای ارباب رجو های عموهی   هیزا  ریایتمندتاب ایه

بررستتن رابطتته هتتوش ستتازهایی   یتتادگیری ستتازهایی بتتا ارتقتتای  -

 های عموهی.دیفیت واها  در دتاب ایه
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