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پیشگفتار

پیشگفتار

سازماز سبااًزم اوعه ای ام ارمهزی ب طهر شاازتً شه ،ک ساز اخص ،سسبس اراب
اتًيزری سيبًمهزی اربازطی و سيبًم هعزهاگ کااه ،ا ضز است .ببيزری ام داسخعاها برای
سزماز هز سه ی قزبسيت و بهاسزکی ب سز ههش سزمازسی 1قزئل هبًاه ک برکيای ام ههش اسبزسی
و ههش ازشايای است (ازببهدا .)1992 2بهکهی است هعز گهس ک در دسيزی پر بالطم بخری
اسباز هزکی کزرابرسه هباًاه ک ام دره ههشی بزيکی برتهردار بزشاه ب طهر قع در دسيزی
سازمازسی سي وعا ب گهس ای است ک اهکرا سزماز هز برای پهکزکی و اف اکش کزرآکی سزماز
تهد راهی ه بهر،گيری ام اکن هرکز ههشاااعاه سهارسه .ب کع ههش سااازمازسی اسااات ک
سااازمااز هاز ایبهاسااه با اکوازد باهر در ااازب ازتی ب سيل برسزا هز و عسکردهز بهسااا
چخاااماساهامهاز بازمب رکأ اراهرکت هز و طراحی راهاردهزی اازسااا باردارسه .در واق ههش
ساازمازسی ب اها اسااً هاد و فرفيت ک ساازماز در اکوزد قهرن های و بعرک آ سيروی
فکری بر اسوز اراهرکًش در ب قق رسازتت سزماز ب رکأ ایشهد ( آتارتت .)2003 3ام اکن
رو ههش سااازماازسی بازکه اهرد بهه اهکرا سااازماز هز واق شاااهدد بهکن ا ای ک ب ب
اؤتف هزی ههش سازمازسی را در عسکرد سازمازسخز اهرد اسهام،گيری بررسی دور،ای و ارمکزبی
اوهد قرار دهاه .اکن اباارت اهه اربقزی اؤتف هزی ههش ساازمازسی ایشااهد ک برای باهکل
شه ب ک سزماز بزههش سزمازسی بزي اهرد سيزم است.
ااروم ،سازماز هز بز بغييران گبًرد ،در ا يط سيزسی فرهاگی اهًعز ی فازوری و اقًصزدی
روب رو شاه،اسه .واکاش اهفق سازماز هز در ک هه ببيزر پهکز و اًغير ببًگی ب بهاسزکی آ هز
. Organizational Intelligence
. Matsuda

1

2
3

. Albrecht

أ

ههت فراهم کرد داد،هز و کزفًن را ،حلهزی اازس ا برای اخااکالبی دارد ک بز آ هز روب رو
هباًاه .اکاه بيش ام هر ماز دکگری عرورن آاهمشی ک اًازس بز سيزمهزی در حزل بغيير
فرد و هزا بزشه احبزس ایشهد .در اکن شراکط بهه سارک پرداما و اهکرا سزمازسی روی
ک هاا اًعرک ایشااهد ک آ بهاسزکی فکری ساازماز ایبزشااه و ام آ ب ت اها «ههش
سازمازسی» سز برد ،ایشاهد .در اهرد ههش سزمازسی سارک هزی اًفزوبی وههد دارد ک در فصل
اول کًازب حازعااار پس ام بايين ب ازرکأ افزهيم و بزکصه ههش سارک هزی کالساااي و
روککردهزی ههکه در مايا اسهار ههش اعرح شاه ،اسات .در فصاال دو سي ب زرکأ و بزرکصه
ههش ساازمازسی ب طهر تزو و بفزون آ بز ههش فردی بايين شااه ،اساات .ات اازن و اهها
و بررسای قرار گرفً است .اوعهر سارک هزی ههش
ههش سازمازسی در فصال ساه اهرد ب
سزمازسی ام ابًها بزکاه در فصل چهزر ب بفصيل اعرح شه ،است .در فصل پاوم طراحی ک
سازماز ههشاعاه و راهاردهزی ایسی برای ههشعاهبرشه سزماز هز پيخاهزد شه ،است و در
فصل شخم ههش سزمازسی و اهکرکت در سزماز هزی داسش بايز اهرد بررسی قرار گرفً است.
در پزکز ب اااهر ارائ شااهاهه بوربی ااًای بر اعزت زن اهردی بز اها بررساای رابع ههش
ساازمازسی بز عسکرد اهکرا آاهمشاای و هعهاين بررساای رابع ههش ساازمازسی بز کزرآفرکای
اهکرا داسخاگزهی و بايين اي ا بريير اؤتف هزی ههش سازمازسی در اًغيرهزی اککهر شهاهه
پژوهخی در فصهل هفًم و هخًم ارائ شه ،است.
بز بهه ب ا ًهای بصصصی در فصلهزی اصًسأ کًزب اًن حزعر ایبهاسه برای اسزبيه
داسخوهکز و پژوهخگرا رشً هزی اهکرکت و کزرکاز و اهکرا سزماز هزی اصًسأ فرهاگی
آاهمشی بزمرگزسی بوزری و اقًصزدی ب اها کًزب درسی و کز کًزب اره ا بهب شهد .ام
اکن رو ام کسي اسزبيه و یزح سارا اکن حهم،هز بقزعز ایکايم بز هعکزری راهاعزکی و
پيخاهزدهزی ایالحی تهد از را در ههت غازی هر چ بيخًر اعزت کًزب کزری سعزکاه.
فرکه ،حعيهی ازس اهحهی سب
بير از1391 ،

ب

فهرست

صفحه

عنوان

پيخگفًزر ................................................................................................... ...............................
اقها .......................................................................................................................................

أ

فصل اول :مفاهیم و تاریخچه هوش سازمانی

1

بزرکصه ههش ........................................................................................................................
سارک هزی ههش ............................................... ......................................................................
سارکة اسايران .......................................................................................................................
سارکة بهاسزکیهزی های اوتية برسًه ............................................. ................................
سارکة گيسفهرد ........................................................................................................................
اتگههزی سسبس ارابای ......................................................... ................................................
سارکة کًل ...............................................................................................................................
سارک فيسيپ ورسه ........................................................................... ....................................
سارکة کزرول ............................................................................................................................
پردامش اطال زن و سارک هزی بيهتهژک ههش ..............................................................
سارکة هابن ..........................................................................................................................
سارک اسًرسارگ .................................................................................. ..................................
سارکة ههشهزی چاهگزسة گزردسر .......................................................................................
سارک گيج و بريکار .................................................................................. ............................
سارک ههش فرهاگی ............................................................................................................
سارک ههش سزمازسی ....................................................................................... .....................

1
3
3
1
1
6
7
7
8
9
10
11
11
11
11
11

ن

فصل دوم :از هوش فردی تا هوش سازمانی

91

ههش فردی .............................................................................................................................

19

ههش سزمازسی ........................................................................................................................
بزرکصه ههش سزمازسی .......................................................................................................
ب زرکأ ههش سزمازسی ..........................................................................................................
ام ههش فردی بز ههش سزمازسی ........................................................................................
اقزکب ههش اسبزسی و ههش سزمازسی ..............................................................................
ههش هع ی کز کاه های هع ی ......................................................................................

20
22
26
29
30
31

فصل سوم :الزامات و اهداف هوش سازمانی

33

ات اازن ههش سزمازسی ..........................................................................................................
اهها و بروسهاد سيبًمهزی ههش سزمازسی ...................................................................
ديکل اسًفزد ،ام ههش سزمازسی در سزماز هز ................................................................

33
31
36

فصل چهارم :نظریههای هوش سازمانی

31

سارک هزی ههش سزمازسی ........................................... .........................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،ازببهدا .......................................................................................
اتأ) ههش سزمازسی ب اها فرآکاه ................................................................................
ب) ههش سزمازسی ب اها ا صهل ................................................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،ازری آ گالکن ........................................................................
 )1اهل بوع ی کز اسازشًگی ...............................................................................................
 )2اهل سعح بالقی .............................................................................................................
 )3اهل بهمک ی ......................................................................................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،ا ابًر ..................................................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،تياهواکً .....................................................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،ازرکهس شهاسياگر ....................................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،کزرل آتارتت ............................................................................
اب زد ههش سزمازسی ام دکهگز ،آتارتت .............................................................................
شزت،هزی اب زد ههش سزمازسی آتارتت ............................................................. ...........

39
39
10
16
17
18
19
19
11
11
13
11
17
60

ث

ههش سزمازسی ام دکهگز ،رکهزرد ورکزرد (........................................................... )2001
ههش سزمازسی ام دکهگز ،بيهر کرو کهکيبت .............................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،اکهاسز سيعي ............................................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،هالل و کهل ...............................................................................
 )1سزتًزر سزمازسی ...............................................................................................................
 )2فرهاگ سزمازسی ...............................................................................................................
 )3روابط یسف ز .................................................................................................................
 )1داراکیهزی داسخی ............................................................................................................
 )1فرآکاههزی راهاردی ........................................................................................................
چگهسگی اسهام،گيری ههش سزمازسی ام دکهگز ،هالل .....................................................
چهزر ااار ههش سزمازسی ام دکهگز ،هالل و کهل .........................................................
اتأ) ب ه اهکرکًی ..................................................................................................................
ب) ب ه ا عزری و فرآکاههزی سزمازسی .............................................................................
ج) ب ه بزمار .............................................................................................................................
د) ب ه فازوری .........................................................................................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،آکگز .........................................................................................
اتأ) دکهگز ،شازتًی ............................................................................................................
ب) دکهگز ،رفًزری .................................................................................................................
ج) دکهگز ،زطفی -اهًعز ی ..............................................................................................
بالقی س دکهگز ،ا رفتشازتًی ام ههش سزمازسی و ارائ دکهگزهی هزا ............
ههش سزمازسی ام دکهگز ،ارسًين .......................................................................................
اب زد عسيزبی ههش سزمازسی ام دکهگز ،ارسًين ..............................................................
ههش سزمازسی ام دکهگز ،اسًزسکهکيبت و سًين ..........................................................

62
63
66
68
69
70
70
71
72
72
71
71
71
71
71
76
77
78
80
81
82
81
81

فصل پنجم :هوش سازمانی و سازمان هوشمند

91

سزماز ههشعاه چيبت؟ ....................................................................................................
طراحی ک سزماز ههشعاه ..............................................................................................
ههش سزمازسی حزیل اطال زن سزماز ............................................................................
بهاهد ههش سزمازسی .............................................................................................................

89
90
91
92

ج

چهزر راهارد ایسی برای ههشعاهبر شه سزماز هز ......................................................
اتأ) رهارا فکری ................................................................................................................
ب) اسوعنهزی یسف .........................................................................................................
ج) اداهکراسی (وکژ ،سزيری) .............................................................................................
د) سکهی داسش .....................................................................................................................
حل اخکالن سزمازسی بز اسًفزد ،ام ههش سزمازسی .......................................................
اتأ) اخکالن بوزری ............................................................................................................
ب) اخکالن بکايکی ............................................................................................................
گز هزی اسزسی برای اسًفزد ،ام ههش سزمازسی ..............................................................
گز اول :آغزم اسهکخيه اهکرا .........................................................................................
گز دو  :قهرن داد و اتًيزر فکر کرد ب کزرکاز ..................................................
گز سه  :بهزهم بیوقف و سيبًعزبي ب سعت سل ههزتت و سزداسی هع ی ......
اهاس اهههد بر سر را ،ههش سزمازسی ..............................................................................

93
91
91
91
91
91
96
96
97
97
97
97
98

فصل ششم :هوش سازمانی و مدیریت در سازمان دانش بنیان

11

اهکرکت و ههش سزمازسی .....................................................................................................
ههش سزمازسی و اهکرکت سزماز هزی داسش بايز ......................................................
چزتشهزی فراروی سزماز هزی داسش بايز ....................................................................
اربازط بين ههش سزمازسی و کزدگيری سزمازسی ..............................................................
اربازط بين ههش سزمازسی و اهکرکت داسش ....................................................................
ههش سزمازسی در سزماز هزی آاهمشی ............................................................................

99
100
101
103
101
101

فصل هفتم :هوش سازمانی و عملکرد مدیران (مطالعه موردی)

901

ههش سزمازسی و عسکرد اهکرا .......................................................................................
اعزت اهردی :بررسی اربازط ههش سزمازسی و عسکرد اهکرا ................................
فرعي ایسی ............................................................................................................................
فرعي هزی فر ی ....................................................................................................................
اهل افههای پژوهش ...........................................................................................................
روش شازسی پژوهش ...........................................................................................................

107
110
110
110
111
112

ح

کزفً هزی پژوهش ..................................................................................................................
تالی کزفً هزی پژوهش ....................................................................................................
و سًيو گيری کسی ام پژوهش ...................................................................................
ب
پيخاهزدهزی کزربردی برگرفً ام پژوهش ........................................................................
بقهکت بياش راهاردی ..........................................................................................................
بقهکت احبزس سرسهشت اخًرك .....................................................................................
بقهکت ايل ب بغيير ..............................................................................................................
بقهکت روحي ..........................................................................................................................
بقهکت اب زد و بهافق .............................................................................................................
بقهکت کزربرد داسش ...............................................................................................................
بقهکت فخزر عسکرد ..............................................................................................................
برگ اری دور،هزی ععن تهات برای بهاهد ههش سزمازسی و عسکرد اهکرا .......

112
117
117
123
121
121
121
121
121
126
126
126

فصل هشتم :هوش سازمانی و کارآفرینی مدیران (مطالعه موردی)

921

ههش سزمازسی و کزرآفرکای اهکرا ...................................................................................
اعزت اهردی :بررسی اربازط ههش سزمازسی و کزرآفرکای اهکرا ...........................
فرعي ایسی ............................................................................................................................
فرعي هزی فر ی ....................................................................................................................
اهل افههایپژوهش ............................................................................................................
روش شازسی پژوهش ...........................................................................................................
کزفً هزی پژوهش ..................................................................................................................
تالی کزفً هزی پژوهش ....................................................................................................
و سًيو گيری کسی ام پژوهش ...................................................................................
ب
پيخاهزدهزی کزربردی برگرفً ام پژوهش ........................................................................

127
130
130
130
131
132
132
136
136
138

راهنمای موضوعی (نمایه)

949

منابع و مآخذ

941

اتأ) فزرسی .............................................................................................................................
ب) اسگسيبی ............................................................................................................................

117
111

خ

پیوست

963

بزرکصه پرسشسزا ههش سزمازسی ..................................................................................
شيه ،سعر،گکاری پرسخازا ................................................................................................
رواکی و پزکزکی پرسشسزا ههش سزمازسی ........................................................................
فر ایالح شه ،فزرسی پرسشسزا ههش سزمازسی ........................................................

163
161
161
161

د

مقدمه

بيش ام دو ه ار و پزسصااه ساازل پيش افالطه  1در کًزب «هعههرکت »2ههش 3را ب يين کااه،
ایااسی هزکگز ،ساايزساای و اهًعز ی افراد ب يين کرد .ااز اعزت سعی ههش ام قر سهمدهم بز
اکه ،بفزونهزی فردی در سم ژسًي و بکزال آغزم شاه .روا شاازسز ا ًقهسه هيچ شزت ای ام
روا شازسی ب اسهام ،اعزت و ارمکزبی ههش در به کبًی اسبز اؤير ساهد ،است .ههش در تغت
ب ا ازی فهم شااا هر درك آگزهی بيهاری ب هز بهد حهاس مکرکی و مرسگی و قل و ترد
ا از شااه ،اساات ااز افهه ایااعالحی ههش ام دکهگز ،روا شااازساای هههر داسزکی و کز بهاسزکی
کزدگيری اه سار است.
بازبراکن ههش را ب ایااعالح اب ار و؟ قزبسيت کزدگيری و شاااازتت ایداسيم ک ب وسااايس آ
اسبااز ایبهاسه بايزسهشاايه اسااًهيل کاه و تهد را بز شااراکط اهرد سار ساازمگزر سعزکه دهه.
اطال ازن و آگازهیهازی تهد را ااام کااه تغازن و کسعزبی را کزد بگيرد و آ هز را ب کزر برد.
بازبراکن ههش ک اب ار و وساايس ای اساات ک ایبها آ را برای کزدگيری و کباا اطال زن
عهای در اب زد اصًسأ ب کزر برد (اوتی .)1387
ههش ککی ام اازح ایاسی و اهم روا شاازسای را بخکيل ایدهه .ارائ ک ب رکأ ک بًهاسه
بعز هاا هزی ههش را در سار بگيرد ببااايزر دشاااهار اسااات مکرا ههش کيفيًی قزبل ر کت و
احبازس شهسی سيبت بسک ک یفت فرعی و ک افهه اسً ا ی و اورد است و آ چ اهرد
اعزت قرار ایگيرد تهد ههش سيبات بسک آيزر آ اسات .ب الو ،ههش ک اسااً هاد سيبت
بسک اوعه ای ام اساً هاد ،است و حزفا دقت کزدگيری ادراك و غير ،در آ اير دارد و اکن
1.

Pelato
Republic
3
. Intelligence
2.

یافت ام فردی ب فرد دکگر اًفزون است (هين 2001 1و .)3.ههش ب یهرنهزی گهسزگهسی
ب رکأ شه ،است ک در مکر ب چاه سعهس آ اشزر ،ایشهد.
ههش اوعه ای ام بهاسزکیهزی شازتًی است ک ب از ااکز ایدهه بز سبات ب ههز اطرا
آگزهی پيها کايم و کزد بگيرکم ک اباازئل را حل کايمد ب ازرن روشاانبر ههش ک فرفيت
شااازتًی اساات ک ااکز کب ا داسش کزدگيری و چگهسگی حل اباارت و اخااکالن را فراهم
ایسزمد (هزدتی.) 2010 2
ام کسي ب زرکفی ک ام ههش شاه ،است چاين سًيو گيری ایشهد ک اگر در ب رکأ ههش س
هاا را ر زکت کرد ،و آ را در ب رکأ بگاوزساه ب طهر سبااای ب رکأ بقرکازم کزاسی ب دساات
ایآکه:
 )1بهاسزکی و اسً هاد کزفی برای کزدگيری و درك ااهر.
 )2هعزهاگی و سزمش بز ا يط.
 )3بهر،برداری ام بوربيزن گکشاً و ب کزربرد قضزون و اسًهيل ی يح و پيها کرد را ،حل
ااعقی در اهاه شه بز اخکالن (هين  2001و.)3.
ااروم ،ام ههش ب اها بهاسزکی کبا داسش کزد شاه ،است و اازس برکن را ،اسهام،گيری ههش
را اي ا کزدگيری فرد ایداساه ب اکن ا ای ک فرد بز چ ساار ًی ایبهاسه کزد گرفً و داسش را
ب دسات آورد .سيبًمهز کز سزماز هزی فزقه ههش سيبًمهز و سزماز هزکی هبًاه ک قزدر ب
کزدگيری سعیبزشااه .گرچ اکن سايباًمهز ایبهاساه حزوی داسش بزشاه ااز سعیبهاساه تهدشز
داسش را ام بوربيزن و آماه و تعز ب دساات آورسه .آ چ بهکهی اساات اکن اساات ک اهکرکت
کرد سيزمااه داشًن داسش و اطال زن و سي ادراك ایبزشه و اهکرکت ب اراب بيخًر ام کعاهد
ادراك و داسش در رسج اسات و ب اي ا کعًری ام کعاهد اطال زن در اقزکب بز آ دو رسج ایبرد
(اککز .)1382 3
براکن اسزس دربين هاال اسبزسی بهو بردکه زال ههش در اسبز هزکی ک سزماز را ب وههد
آورد ،و حيزن و بقزء سازماز ب اکخاز بباًگی دارد ام هعس هااسی است ک در سزلهزی اتير
سار بباايزری ام داسخااعاها را ب تهد هس کرد ،اساات .پيهيهگی و بغييران روماف و ا يعی
بز بهه بيخاًر ب ههش در رشاً هزکی ب غير ام رشً روا شازسی گردکه ،است ب طهری

1.

Hein, S.
Hadley, J.
3
. Ikaf
2.

ر

ک ب پيهاکش افهه ههش سازمازسی و سازماز ههشعاه 1در ادبيزن بهس
ااور شه ،است.
چاازسها باککرکم ک ههش ب بهاسزکیهزی قسی و اساااًفزد ،ام سيروی اساااًهيل و ااعق برای
برتهرد بز اخاکالن و حل ابازئل گفً ایشاهد آ گز ،ههش سزمازسی برکيای ام اهزرنهزی
اهرد سيزم و اساًفزد ،شاه ،بهساط سازماز هز ب اااهر اهکرکت اؤير و اسًفزد ،ام اازب اسبزسی
هاال زطفی بکاهتهژی داسش و کزدگيری سزمازسی ایبزشه (سبز.)2001 2
ام مااز اعرح شاااه افهه ههش سااازمازسی سارک پرداما اصًسفی بالش کرد،اسه بز بايين
روشاااای ام اکن افهه و اؤتف هزی آ ارائ دهاه .اتاً اتًال سارابی در اکن رابع ک ههش
سزمازسی چيبت؟ اؤتف هزی بخکيل دهاه ،آ کها است؟ و چگهس ایبها آ را اسهام ،گرفت؟
وههد دارد.
تياهواکً  )1999( 3ههش سازمازسی و اهکرکت داسش را ا زدل هم در سار ایگيرد و ههشعاهی
سزماز را بهاسزکی آ سزماز در اهکرکت داسش ایداسه .در آغزم در ابًها اطال زن درکزفت شه،
پردامش شاه ،و ب داسش بغيير ایکزباه .سااس اسهار داسش شازسزکی شه ،و اربازط آ هز بز هم
اخاص ،ایگردد .داسش شازسزکی شه ،سزمازسههی و بز داسش گکشً برکي ایشهد و سًيو
اکن کزر تسق داسش ههکه است.
اهل ساازکارسًي  1کز فرازسش اطال زن ههش ساازمازسی ام هعس اهلهزی دکگر ههش ساازمازسی
اسات ک بهساط شاهاسياگر )2003( 1اعرح شاه ،است .وی در کًزبی بز اها «ههش سزمازسی:
ک چهزرچهب ککازرچ » بيز ایکاه ک سارک هزی فرازسش اطال زن (سازکارسًي ) ابيرهزی
ههکهی را برای ههش سازمازسی فراهم کرد،اسه .روککردی ک شهاسياگر دارد ام ااار سزکارسًي
ساازمازسی اسااتد وی ا ًقه اساات ک ساازکارسًي اهکرکت اهلهز و قهاسين قهربعاهی برای
طراحی ههش سازمازسی دارد و ککی ام اکن اهلهز اهل هم اف اکی -بسفيق 6اساات :ک اهتی س
ب هی و چاه وههی بهد ،و ک ا عزری سااازتًزری برای فرآکاههزی برسزا رک ی بهتيه داسش و
سهآوری در ا يطهزی پيهيه ،ساازمازسی را ارائ ایدهه .در اهل پيخاااهزدی وی بغيير در س ا
ب اه سااازتًازر رفًازر و ف ازتيت ب طهر همماز و در ب زال بز ب ه چهزر ک ای ههکت بياش و
تصزک ،سزمازسی ب طهر هعزهاگ و پيهسً اهه اربقزء ههش سزمازسی ایشهد.
اهکرکت و سزماز
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همچاين فزتًز )2008( 1ههش سازمازسی را عل اؤير سزماز بر روی درو دادهزی درکزفًی ام
ا يط و بااهکل آ ب پيزاههزی عسکردی اازسااا در سار ایگيرد .اکن فرآکاه شااايه،هزی
رهاری راهاردهازی سااازماازسی و فرهااگ را در ب ازاال بز عسکردهزی اهراکی ک دارای اب زد
گهسزگهسی است برای اکوزد ک پزسخ سزمگزراس بز شراکط در سار ایگيرد.
هر کا ام سارکا پرداما در قازت سارک هز اهلهز و چزرچهبهزی ساری اؤتف هز و ازیااار
ههش ساازمازسی را ب بصااهکر کخاايه،اسه .ااز وکژگی اخااًرك بعزای سارک هزی ههش ساازمازسی
بعرک بر بهاسزکیهزی فکری سزماز است و ب م م آ هز آگزهی های و ههشيزری هاال اهعی
در پيخرفت سزماز هز ایبزشاه (سسگ و کالرك .)2001 2در اوعهر سارک ههش سزمازسی ب
دسازل آ اسات ک بز سااوش وعا يت ههشاعاهی سازماز هز بهاسزکی هز و ع أهزی آ هز را
شاازسازکی کرد ،و بر اسزس سًزکج ب دست آاه ،راهکزرهزی يم را برای بهاهد عسکرد سزماز
ارائ سعزکه.
در کًزب حزعااار سا ا ی بر اکن بهد ،بز بز ابکزء بر سارک هزی اصًسأ یااازح سارا و ساااهابق
پژوهخی اهههد در مايا ههش سزمازسی ابير هر چاه دشهار ااز قزبل دسًيزبی سيل سزماز هز
ب ههشااعاهی ب یااهرن کزربردی برساايم شااه ،و رابع ههش ساازمازسی بز ساازکر اؤتف هزی
ساازمازسی ساير کزدگيری ساازمازسی و اهکرکت داسش بخاارکح گردد .اباايری ک طی آ بهو
هعکازری و هعازهاگی هع هاال ی سفه در سااازماز ا م ام اهکرا کزرکاز و اخاااًرکز
سزماز ااکز پککر سيبت.
اايه اساات اسًخاازر اکن کًزب گزای هر چاه کهچ در ههت حرکت ساازماز هزی اهههد در
کخاهر هم چه آاهمشای فرهاگی سيزسی اقًصزدی و غير ،ب سعت ههشعاهی و بهر،گيری
هر چ بيخاًر آ هز ام سارازک هزی اسبازسی فکری ازدی و ا اهی ب اااهر رسيه ب اهها
وايی ساز اقهس هعههری اسالای اکرا و ا ًالی بيش ام پيش آ بزشه.

1.

Falletta
. Clegg & Clarke

2

س

