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 چکیده
ر دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپوبرای پیش بردن هوش سازمانی  مطالعه نقشپژوهش حاضر باهدف 

دی واز رازنظر هدف کاربتوصیفی جستارد. این انجام شسازمان یادگیرنده یک  هایویژگی سویبه، تهران

نفر در  281 رب بالغنوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه شهید عباسپور 

ازمان ساز دو پرسشنامه . انتخاب شدند نسبتی ایطبقهنمونه نفر به روش  211بود که  91-91 تحصیلیسال 

ه ترتیب ، با ضریب آلفای کرونباخ بکارل آلبرختو پرسشنامه هوش سازمانی  یادگیرنده مارسیک و واتکینز

 سازمان هایویژگیهوش سازمانی و میزان نتایج پژوهش نشان داد که بین  .استفاده شد 949/1و  944/1

چندگانه  خطی مچنین بر اساس آزمون رگرسیونهوجود دارد.  71/1 مثبت و معنادار یرابطهیادگیرنده 

قادر  ،سرنوشت مشترک و فشار عملکرد متغیرتنها دو  ،هوش سازمانی مؤلفه هفتدید از بین مشخص گر

 .باشندمیسازمان یادگیرنده  متغیربینی پیشبه

 ، هوش سازمانی، سازمان یادگیرنده دانشگاهواژگان کلیدی: 

 مقدمه

رهم و ب تنیدهمدرههایی به عنوان تعامل، دانش و یادگیری مفاهیم هوش،، هاانساندر دنیای 

. به دیگر سخن، الزمه یادگیری در اندبودهشناسان قه روانعالو  موردتوجهکنشگر، همواره 

به تعامل  اما هاسازمانبرخورداری از میزان مطلوبی از بهره هوشی است. در دنیای  هاانسان

ا ت است نبرآتوجه کافی نشده است. پژوهش حاضر هوش و یادگیری معقول دو متغیر 

 سازمان داشته باشد.در بستر  کنشبرهمنکاشی درخور توجه، به این ک
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توانایی یک سازمان در  از دانندمی عبارت را ( هوش سازمانی1119) 2لیون و گابریال

استراتژی برای وفق دادن خود با محیط  ر تدوین دآن  کارگیریبهایجاد دانش و شناخت و 

یی از اهمیت باالو تالش برای بهبود و ارتقاء آن  میزان هوش سازمانی گیریاندازهپیرامون. 

برای افزایش میزان هوش سازمانی تحت مدیریت خود، عوامل باید  مدیرانبرخوردار است. 

عوامل، در  گونهاینصحیح  بارگیریهوش سازمانی را بشناسند و با به  دهندهافزایشمحیطی 

 ام ورزند.بودن سازمان اهتماستای افزایش عملکرد و یادگیرندهر

و  سازمان یادگیرنده، دانش المللیبینفرانس کن در رابطه با یادگیری در سازمان، تم

مدارهای " ،برگزارشد در اسلو نروژ 1124ریل وآکه در(LOKC, 2014) «هاشایستگی

. پیام این عنوان، کشف چگونگی تغییر و تحول دانش در بستر سازمان استبوده  "دانش

دهه اخیر، همزمان با موج عظیم تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  دهرچنیادگیرنده است. 

 و را برای مدیریت دانش ایگستردهبرای حفظ و بقای خود، تالش  هاسازمانو فرهنگی، 

 .اندآغازکرده یادگیرنده هایسازمانو حرکت به سمت  پویا غیر هایقالبشدن از  خارج

 طوربه ،متغیرکنونیو موفق شدن در محیط بسیار  ابقبرای  هاسازمان کهاین در حالی است 

 ،1ورنسفل) پردازندمی و سازگاری با محیط پیرامون خویش دهیپاسخمستمر به ارزیابی، 

 شدنبدیلتنیاز به  ،برای بقا هاسازمان ،محیطی تغییرات عظیم وجود با(. به همین دلیل 1111

یدی یکی از مفاهیم کل درواقعیادگیرنده . سازمان کنندمیبه سازمان یادگیرنده را احساس 

به  2991 یازدهه ویژهبه، دهه اخیر رچندددر ادبیات مدیریت  هاسازمان پذیریرقابتبرای 

روز ام هایسازمانمدیریت  ،محیطیسریع با توجه به تغییرات  .(1119، 1)کیم بعد بوده است

 .جدید هستیم هایاندیشهد در حوزه مدیریت همواره شاهد ورولذا دشوار است.  بسکاری 

 هایهشیودر ساختار و  تحوالت اساسی هاسازمانآن است که  هاییاندیشهالزمه اجرای چنین 

یرات نوین برای سازگاری با تغی هایدانشمدیریتی خود داشته باشند و پذیرای تفکرات و 

 یزیانگرتحیبا تغییرات سریع و  هاسازمانمحیط باشند. در دنیای امروز که  درپیپی

و انطباق و همچنین برخورداری از توانایی  پذیریانعطافبه توانایی  هاآنبقای  ،اندمواجهه
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3. Kym 



 133                                                                                      سازمان یادگیرنده ، عامل رشدهوش سازمانی

ند و هاوس، هنر)استو دانش است توسعهسرعت بخشیدن به یادگیری در سازمانی  و فردی

 (.2999، 2جاناتان

 امروز متغیرم و ماندن در محیط متالطزنده و هم نیاز نیازپیش هاسازمانیادگیرنده بودن 

هوشمند در قرن  هایسازمان هایمشخصه تریناساسیبر دانش و اطالعات از  تأکیداست. 

مر ، اما این اانجامدمیهوشمند  هایسازمان گیریشکلدانش نیز به  مؤثر وکاربرداست  12

ا، هاز جمله دانشگاه ،آموزشی هایسازمانمستلزم کاربرد خالقانه دانش است. با این اوصاف 

 یت گردد. ها تقوباید به کارکنان دانش، مهارت و کارایی را بیاموزند تا استعدادهای بالقوه آن

دودی که نقش هوش سازمانی را در افزایش یادگیری سازمانی مع هایپژوهشدر میان 

 یادگیری و تحققبرای  عامل ترینمهمسازمانی هوش است که  اظهارشده، اندکردهمطالعه 

که به  مهمی ویکی از عوامل کلیدی  درواقع (.1114، 1)مگیل کریست استتوسعه دانش 

 ستا داشته باشد هوش سازمانی هادانشگاهبودن سهم به سزایی در یادگیرنده رسدمینظر 

توجه چندانی به عامل هوش سازمانی  هاسازمانشدن  یادگیرندهدر خصوص  حالتابه هرچند

ارتقاء هوش سازمانی یکی از الزامات  ،پرتغییرساس و ح یعرصهاز جهتی در این  شده است.ن

 وتحلیلزیهتجیق کسب و آموزشی است تا بتوانند از طر هایسازمانبرای اغلب  انکارغیرقابل

وش خود بیفزایند. طبعاً افزایش ه هایقابلیتبه ، ایجادآگاهیافزایش دانش و اطالعات و نیز

ا و ب ترسریعاطالعات محیط اطراف خود را  هادانشگاهو  هاسازمان شودمیموجب  سازمانی

رس تحاصل را به طریق سودمند ذخیره و در دس ونتایجکرده  وتحلیلتجزیهدقت بیشتری 

ان سازم بستر درقرار دهند. این امر جریان تبادل اطالعات و دانش را  گیرندگانتصمیم

شمگیری بهبود به نحو چ را گیریتصمیمیادگیرنده تسریع کرده و اثربخشی فرایند تفکر و 

صان آینده در تربیت متخص هادانشگاهبنابراین نظر به جایگاه برجسته و کلیدی  ؛بخشدمی

 توانایی و مستمر قابلیت طوربه، باید مختلف ایرانی هایشرکتتجاری و  یهاسازمان ،جامعه

قق امکان تح ،عهمناسب با نیازهای افراد و جام سازوکارهایذهنی خود را ارتقا بخشیده و با 

 د.ناهداف را فراهم ساز
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امروزه تغییر و تحوالت سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده و 

 ایبرهه. در چنین است روساختهروبهجدی  هایچالشرا با  هاسازمان وموفقیتادامه حیات 

نه چگو هاآنموضوع دارد که بستگی به این  هادانشگاه ویژهبهو  هاسازمانبقای ،از زمان

خود  ریپذیرقابتو خدمات خود را بهبود بخشیده و توان  اقدامات وپذیرای تغییرات شوند 

 (.1121، 2خمیس) دهندرا افزایش 

نی و هوش سازما یرابطه درزمینه شدهانجامجستار حاضر، باتوجه به کمبود تحقیقات 

تا  است نبرآدانشگاهی،  هایسازمان یدریادگیرسازمان یادگیرنده و نقش هوش سازمانی 

به دست دهد؛ آنگاه با  مطالعه موردتصویری از وضعیت موجود هوش سازمانی دانشگاه 

یرنده گبا سازمان یاد ایرابطههوش سازمانی چه  هایزیرسیستمخود مشخص سازد  هاییافته

خ این پاسدارد؟  یبینپیشسهیم بوده و قدرت  هادانشگاهبودن دارد و چقدر در یادگیرنده

 خواهد آمد. دست بهپژوهش  هایفرضیهاصلی تحقیق به کمک آزمون  سؤال

ازمان س متغیرهایارتباط  :گرددبازمیجستار به دالیل توجیهی زیر اهمیت این 

 عددمت هایمتغیرجداگانه با  صورتبه،در داخل و خارج کشور ،یادگیرنده و هوش سازمانی

بررسی ارتباط هوش  یدرزمینه هاییتالشکه  ورت دارداما ضر ؛استشدهبررسی دیگر

سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی در  سازیپیادهسازمانی و سازمان یادگیرنده و چگونگی 

 شودمیمشکالت موجود که مانع از ایجاد یادگیری سازمانی  یدرزمینهو مطالعاتی  هاسازمان

 ضعف یک سازمان کمک و قوت یین نقاطشناخت هوش سازمانی به تع درواقع .به عمل آید

 قتد تا بر شودمی هادانشگاهو  هاسازمانتوسعه  کنندهتسهیل. همچنین راهنما و کرد خواهد

در دنیای  مسلماً .(1118، 1و آدا )ککر تمرکز نمایندبیشتر خود  درسی هایبرنامهطراحی 

رمایه هوشی ز سشترین بهره را ابی بودکهخواهند  تأثیرگذارپیشرو و  هاییسازمانامروزی تنها 

ست ا دانشگاه محیط یادگیری و ارتباطات و تبادل اطالعات که ازآنجا .برندمیو فکری خود 

دولتی و خصوصی و حتی  هاینیازسازمان موردو به تربیت متخصصان و منابع انسانی 

تی دول ینهادهاو  هاسازمانخود را تحویل  هایخروجیو  پردازدمیجامعه  آموزشی

                                                           
1. Khamis 
2. Cakir & Ada 
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یی در این زمینه دانشگاه باید از هوش باال .باید تبدیل به یک سازمان یادگیرنده شود ،دهدمی

خود در راستای  ت علمیفکری و دانش کارکنان اداری و هیأ برخوردار باشد و از توان

سازمان  ظرفیت یک که هوش سازمانی ،دیگرسویی از  شدن استفاده کند.سازمان یادگیرنده

ادگیری در افزایش یسهم بسزایی  تواندمیدانشی کارکنان سازمانی است توان از  در استفاده

وش ه هایزیرسیستمنظریه هوش سازمانی و توجه به سهم  درواقعدانشگاه داشته باشد. 

ازمان یک س عنوان به را خود وذهنیتا توانایی فکری  کندمیاه کمک سازمانی به دانشگ

 .هوشمندانه محقق سازد را خود هایأموریتمهوشمند ارتقا داده و رسالت و 

 ینب دربررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی  منظوربه( 1121) الهی و سابق

 298تصافی ساده گیری نمونهو نفر  418جامعه آماری  باجوانان و کارکنان وزارت ورزش 

معناداری  مثبت مانی رابطهبه این نتایج دست یافتند که بین هوش سازمانی و یادگیری ساز ،نفر

  وجود دارد.

( در پژوهشی تحت عنوان یک مدل برای هوش سازمانی، در 1121) جعفری وعرفانی 

نفر از اعضای دانشگاه  122شامل  مطالعه موردحوزه هشت( که نمونه ) اسالمیدانشگاه آزاد 

 مانی وزمانی سبک رهبری، یادگیری سابه این نتایج دست یافتند که هوش ساز ،بودند

  معناداری دارند. تأثیرفرهنگ یادگیری برهم 

سازمان یادگیرنده و هوش  یرابطه"هشی تحت عنوان ودرپژ (2189) همکارانصالحی و 

 یاز نوع توصیفی و همبستگ که "مدارس شهرستان رفسنجان پرورش و آموزشسازمانی در 

کارکنان و  میان از 111 ایخوشهتصادفی  گیرینمونهبرای تعیین حجم نمونه از روش  و بود

انی بین سازمان یادگیرنده و هوش سازم کهبه این نتیجه دست یافتند ،انتخاب شدندمعلمان 

  .وجود دارد معناداری ورابطه مثبت 

هوش  هایمؤلفهبین  یرابطهبررسی  منظوربهپژوهشی  (2189) شاهیوملکبنی سی 

این پژوهش  .اسالمی واحد رودهن انجام دادندسازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد 

برای تعیین حجم  بود کهنفر  411جامعه آماری آن شامل  .بودهمبستگی –از نوع توصیفی 

در این . شدند انتخابنمونه  عنوانبهنفر  214 ایمرحلهتصادفی  گیرینمونه روش ازنمونه 
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یرنده وش سازمانی با سازمان یادگه هایمؤلفهکه بین تمام  یافتندبه این نتایج دست پژوهش 

  معناداری وجود دارد. یرابطه

و پژوهشی را به منظور بررسی رابطه هوش سازمانی (2188و همکاران ) زادهجمال

و  منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی علمیهیئتیادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای 

 –این پژوهش از نوع توصیفی  .ادندانجام د گو جهت ارتقاء یادگیری سازمانیارائه ال

 ایطبقه تصادفی گیرینمونههمبستگی بود. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از روش 

. نتایج نشان داد که بین ابعاد انتخاب شد علمیهیئتاعضای  از 219نفر از کارکنان و  271

جود و دارمعنیمثبت و  با یادگیری سازمانی رابطه هاآزمودنیهوش سازمانی در هر دو گروه 

 دارد.

 هایشرکتابعاد هوش سازمانی در "پژوهشی باعنوان ( 1118) 2شلفتر، پرمرین و واسیال

ارائه نمایی  یادشدهانجام دادند. هدف نهایی پژوهش  " انسانیرومانیایی، دورنمای سرمایه 

 ؛رخت بودی آلبرومانیایی با توجه به ابعاد هوش سازمان هایشرکتکلی از موقعیت کارکنان 

کوچک و بزرگ بوده است. نتایج تحقیقات نشان  هایشرکتکارکنان  ،مبنای مقایسه و

بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازمانی  هایشرکتاز کارکنان  درصد 21که فقط  دهدمی

تحلیل  الحاین با. شناختندنمیکوچک اصالً این مفهوم را  هایسازمانو کارکنان  بودندآشنا 

  نشان داده که هوش سازمان در حد متوسط بوده است. آمدهدستبه دادهای

هوش سازمانی مدرسه را از طریق  توانمیآیا "با عنوان  را پژوهشی (1118) و آداکر یک

 أثیرتدر کشور ترکیه انجام دادند. هدف پژوهش تعیین  " ؟آموزش ضمن خدمت توسعه داد

یق . روش تحقهدیدات( در هوش سازمان بودو ت هافرصت ضعف، تحلیل راهبردی )توانایی،

و جامعه آماری یک مدرسه ابتدایی با  آزمونپسو  آزمونپیشاز نوع تجربی با استفاده از 

قبل  که بین هوش سازمانی دادنفر معلم و دو مدیر بوده است. نتایج تحقیقات نشان  41نمونه 

با همکاران تفاوت  مؤثر فقط در مورد ارتباط و ؛عد از کارگاه تفاوت وجود داشتو ب

  مشاهده نشده است. توجهیقابل

                                                           
1. Lafterr, preman & Vasilache 
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هوش سازمانی دانشگاه شناسایی  هایراه"Tپژوهشیدر  (1111) 2شپرجمرین و واسیال

 ارتعب شدهانجاماقدامات  ترینمهم. در این راستا ندکرد را بررسی " آن گیریاندازهو نحوه 

خاص،  هایشیوهخود با  نوبه بهکه  اهدانشگاهاز تعریف و توصیف مشخصات سازمان  بود

سازمانی را استانداردهای هوش  ،بخشندمیتحقق  هوش سازمانی را هایاستراتژی یاجرا

. پردازندیمو به بررسی مشخصات مباحث مربوط به هوش  دهندمیتطبیق  هادانشگاهنسبت به 

ریق محرک از ط کندمی تغییرکه در آن الگوی دانشگاه سخت  که جوی گرفتندنتیجه  هاآن

و از دستاوردهای  آوردمیاجتماعی که انواع مختلف هوش سازمانی را در دانشگاه به وجود 

 .رودمی، از بین ستها ادانشگاهمدل نوین 

( در تحقیق تجربی با عنوان بررسی ارتباط 1114) فیوریک وکنتوکیورس، سوزان اوپری 

 ری و نوآوری در عملکرد سازمانی، دریافتندبین ابعاد سازمان یادگیرنده و تغییرات سازگا

رات، تولید انطباق سریع با تغیی کنندگان بینیپیش ترینقویکه ابعاد سازمان یادگیرنده، 

از:  اندارتعبعملیاتی هستند. این ابعاد  نیروهایو عملکرد سازمانی  خدمات پرشتاب باعرضه

ی به جدید، قابلیت دسترس هایایدهو  پذیریریسکو مبادله اطالعات، ارتقای  ارتباطات باز

 یک شغل. ایحرفهبرای انجام  الزم منابع و، زمان هاواقعیت اطالعات و

 یک–بررسی هوش سازمانی مدیران استرالیا"با عنوان  ایمطالعهدر ( 1111) 1آلبرخت

عامل استرالیایی را  اننفری از مدیران و مدیر 111نظرات یک نمونه ،" مقدماتیسنجش 

 این مدیران در یک .کرد بررسی تشکیالتشانره هوش سازمانی مربوط به سازمان و دربا

سپس هریک از مدیران با  آموزش دیدند. رامدل هوش سازمانی آلبرخت  ،روزهیکسمینار 

 هایتن در . ویاستفاده از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت سازمان خود را ارزیابی کردند

ازمانشان بهتری از س ه شناختب توانندمیمدیران استرالیایی  از این طریق، که کندمیبیان 

گاه جدیدتری ن توانندمیآمد مدیران  دست بهبعالوه با توجه به نتایج جالبی که دست یابند. 

 .آورند دست بهبه سازمانشان 

                                                           
1. Pregembrean & vasilag 
2. Albrecht 
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مطالعه تجربی هوش سازمانی و یادگیری  " عنوان( در پژوهشی تحت 1112) 2آلن

 ،حلاهر تفسیر، ،کشف که یادگیری سازمانی در شش مرحله )توجه، نشان داد " سازمانی

)دانش افراد، روابط  دهدمیسازمانی رخ  یحافظهیادگیری( با تغییراتی که در  اجرا و

با  ادکهدجهیزات و تهیه تسهیالت( ارتباط دارد و نشان ت ،ابزارهاکارکنان، ضوابط رسمی، 

 به توسعه و پیشرفت سازمان کمک کرد. توانمیسازمان یادگیرنده  هایمؤلفهتقویت 

ازمانی هوش س هایمؤلفه حدس زد که تمام توانمی بررسی پیشینه پژوهش، با عنایت به

 نیبیپیش برایرابطه  از این توانمیو  باشندمیدر ارتباط  باهم سازمان یادگیرنده و

 استفاده نمود.بودن سازمان یادگیرنده

 روش پژوهش

. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی است همبستگی -نوع توصیفی از حاضرپژوهش 

 تحصیلینفر در سال  281 بربالغکه است  شهید عباسپور صنعت آب و برق کارکنان دانشگاه

دانشگاه در چهار بخش این اداری  کارکنان را جامعه آماری این پژوهش .ه استبود91-91

عاونت آموزشی ومعاونت دانشجویی تشکیل معاونت مالی و منابع انسانی، معاونت پژوهشی، م

ن برمبنای جدول مورگانمونه آماری پژوهش  ،نسبتی ایطبقه گیرینمونهروش به  .دهدمی

رای بهر معاونت به نسبت جامعه آماری نمونه انتخاب گردید. که از  آمد دست بهنفر  211

و هوش  (1111 رسیک،ما )واتکینز و از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده هادادهگردآوری 

شامل هفت بعد و  استفاده شد. پرسشنامه سازمان یادگیرنده (1111 آلبرخت،) سازمانی

و هر دو پرسشنامه داری طیف  سؤال 49 و ، پرسشنامه هوش سازمانی شامل هفت بعدسؤال41

 .باشندمی لیکرت اینمرهپنج 

و  994/1ان یادگیرنده برای پرسشنامه سازمابزارها، آلفای کرونباخ در خصوص پایایی 

( همچنین 2187قهفرخی،  )ستاریاست.  شدهگزارش81/1برای پرسشنامه هوش سازمانی به 

پایایی مطلوب  دهندهنشانرا ذکر کرده است که  942/1و  91/1( عدد 2188) سالسلماهان 

 این پرسشنامه است.

                                                           
1. Allen 
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ش شنامه هوپرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک  و واتکینز و پرسدر این پژوهش 

 را نشان می دهد. 949/1و  944/1سازمانی کارل آلبرخت، ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

 پژوهش هاییافته

 71/11هوش سازمانی، سرنوشت مشترک با میانگین  هایمؤلفه بین از( 2مطابق با جدول )

ن پراکندگی دارای بیشتری 17/7 معیاربا انحراف  دانش کارگیریبهدارای بیشترین میانگین و 

 عملکرد فشار وکمترین میانگین  48/21با میانگین  دانش کارگیریبه یمؤلفه. همچنین ستا

 میزان پراکندگی را داراست. کمترین14/4 معیاربا انحراف 

 هوش سازمانی کارکنان دانشگاه وابعادسازمان یادگیرنده  . میانگین و انحراف معیار1جدول 

 هاشاخص

 متغیر
 انحراف معیار میانگین هیشینب کمینه تعداد

 

 21/11 41/87 11/241 11/47 211 سازمان یادگیرنده

 11/4 11/28 11/11 11/9 211 استراتژیک اندازچشم

 11/4 71/11 11/11 11/22 211 سرنوشت مشترک

 11/4 77/21 11/11 11/8 211 تغییرمیل به 

 18/4 11/29 11/11 11/8 211 روحیه

 14/4 71/29 11/12 11/21 211 وتوافقاتحاد 

 17/7 48/21 11/18 11/1 211 دانش کارگیریبه

 14/4 41/29 11/11 11/21 211 فشار عملکرد

 .شودمیتحقیق پرداخته  هایفرضیهاینک به آزمون 
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شهید  قوبربین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده در دانشگاه صنعت آب فرضیه اول:

 ری وجود دارد.معنادا یعباسپوررابطه

 . بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده2جدول 

 ضریب همبستگی 2R سطح معناداری
 شاخص آماری

 متغیر

12/1 11/1 **71/1 
 هوش سازمانی

 سازمان یادگیرنده

( 12/1) معناداری درسطح( 71/1) آمدهدستبهضریب همبستگی (1) با توجه به جدول

یز نشان ضریب تعیین ن مثبت معناداری وجود دارد. باالرابطهمتغیر لذا، بین دو . استار معناد

 .شودیم نبینهوش سازمانی  متغیرسازمان یادگیرنده مثل  متغیرانس واری 11/1که  دهدمی

هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود  هایمؤلفهبین فرضیه دوم:

 دارد.

 هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده هایمؤلفهی ضریب همبستگی بین بررس .3جدول 

 متغیر
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 اندازچشم

 استراتژیک
2        

       2 81/1** سرنوشت مشترک

      2 11/1** 11/1** میل به تغییر

     2 17/1** 11/1** 11/1** روحیه

    2 19/1** 11/1** 78/1** 12/1** اتحاد و توافق

   2 12/1** 17/1** 17/1** 11/1** 11/1** دانش کاربرد

  2 14/1** 18/1** 11/1** 11/1** 11/1** 14/1** فشار عملکرد

 2 71/1** 1/**71 41/1** 1/**71 44/1** 71/1** 48/1** سازمان یادگیرنده
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وجه مت توانمیبا توجه به جدول باال و مشاهده ضرایب همبستگی و سطوح معناداری 

 اندشدهمشخص**( ) عالمتهوش سازمانی و سازمان یادگیرنده که با  هایمؤلفهشدکه بین 

 مثبت و معناداری وجود دارد. ایرابطه( 12/1 ازکمتر ) معناداری( در سطح هامؤلفهکلیه )

شگاه تفاوت دان هایمعاونتبین هوش سازمانی کارکنان ستادی به تفکیک :ضیه سومفر

 معناداری وجود دارد.

 هاعاونتمهوش سازمانی کارکنان به تفکیک  بررسی منظوربه راههیکنتایج آزمون تحلیل واریانس  .4جدول 

رتغیم  منابع تغییر 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
ار مقد

F 

سطح 

 معناداری

هوش 

 سازمانی

هاگروهبین   21/981 117/119 

41/1 12/1 

درون 

هاگروه  
19/87171 229

11/124 

11/81141 کل 211

حلیل از ت، هامعاونتبه تفکیک سه میانگین هوش سازمانی کارکنان مقای منظوربه

ر عبارت از عدم وجود فرض صف هاآزموناست. در این  شدهاستفاده راههیکواریانس 

فرض خالف  و ستهامعاونتتفاوت معنادار بین میانگین هوش سازمانی کارکنان به تفکیک 

. با ستامختلف دانشگاه  هایدرمعاونتش سازمانی عبارت از وجود تفاوت معنادار بین هو

 به این دلیل که میزان سطوح معناداری، آمدهدستبهو سطوح معناداری  Fتوجه به میزان 

 هایفرض درنتیجه، ستا 17/1بیشتر از سطح آلفای  شدهمطرحهای متغیرمربوط به آزمون 

 و این بدین معناست که بین میانگین هوش شودمیپذیرفته  هاآزمونصفر مربوط به این 

 تفاوت معنادار وجود ندارد.هامعاونتسازمانی کارکنان ستادی به تفکیک
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اوت  نان ستادی دانشگاه به تفکیک جنسیت تف   بین هوش سازمانی کارک :فرضیه چهارم 

 معناداری وجود دارد.

 به تفکیک جنسیتهوش سازمانی کارکنان ستادی  میزان بررسی منظوربه tآزموننتایج . 5جدول 
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 هوش سازمانی
82/212 مرد  21/11  

17/1-  212 19/1  
11/211 زن  47/11  

 هوش سازمانیمستقل برای مقایسه میانگین  هایگروهاستودنت برای  tاز آزمون 

از عدم  در این آزمون فرض صفر عبارت است. شدهاستفادهبر اساس تفکیک جنسیت کارکنان

. با توجه تسهوجود تفاوت معناداری بین میانگین هوش سازمانی کارکنان ستادی به تفکیکجنسیت 

که سطح معناداری  علتاینبه، هاآزمونبرای هر یک از  آمدهدستبهو سطح معناداری tبه میزان 

، هست 17/1مربوط به هوش سازمانی کارکنان ستادی به تفکیکجنسیت بیشتر از سطح آلفای 

رابطه  دو فرض محقق که مبنی بر وجو شودمیپذیرفته  هاآزمونفرض صفر مربوط به این  درنتیجه

این امر به معنای عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین هوش سازمانی کارکنان  .شودمیمعنادار رد 

 .هستستادی دانشگاه به تفکیک جنسیت 

 توانندیمسن، میزان تحصیالت و سابقه خدمت( ) شناختیعوامل جمعیت :پنجم فرضیه

 کنند. بینیپیشهوش سازمانی را 

 هوش سازمانیعوامل جمعیت شناختی بر نتایج رگرسیون .6 جدول
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91/1178 رگرسیون 1 11/929  12/2  21/1  11/1  118/1  11/1  

17/81182 باقیمانده  21  81/199       

11/81141 کل 21        
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 در معادله رگرسیون واردشدهمتغیرهای  هایآمارهاستاندارد و ضرایب استاندارد، غیر.7 جدول

 سطح

معناداری   

Tشاخص آماری            ضرایب رگرسیون آماره  

 

بینمتغیرپیش  
 استاندارد نشده استانداردشده

12/1  98/9  _ 89/217   مقدار ثابت

11/1  21/2-  21/-  11/1-   میزان تحصیالت

21/1  71/2  11/1  19/1  دمتسابقه خ  

29/1  19/2-  11/1-  11/1-   سن

( بیشتر از سطح معناداری 11/1) آزموندر  شدهمحاسبه Pبا توجه به جدول باال، مقدار 

 عدم وجود ارتباط است پذیرفته دهندهنشانسطح فرض صفر که  درایناست. لذا،  1017

ی نیع ؛نیسترگرسیون خطی معنادار مدل  درنتیجه( و شودمی فرض خالف رد) شودمی

معناداری  رتأثی( بر مدل تحصیالت میزان و تأثیراتسن، میزان ) شناختیجمعیت  هایمؤلفه

هوش  بینیپیشصد توانایی در 1عوامل جمعیت شناختی تنها  دهدمی نشان 2Rو ؛ندارند

 .ستا بینیپیشمربوط به خطای  ماندهباقیصد در 91 ودارند  سازمانی را

سازمان یادگیرنده را  متغیر توانندمی به سهم خود نیهوش سازما هایمؤلفه :ششمفرضیه 

 کنند. بینیپیش

 سازمان یادگیرندهبر هوش سازمانی نتایج رگرسیون عوامل  .8جدول 
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91/11121 رگرسیون 1 11/1181  14/21  11/1  18/1  14/1  12/1  

17/19128 باقیمانده  221 11/112       

21/79911 کل  211       
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 در معادله رگرسیون واردشدهضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای  .9جدول 

Pمقدار tآماره 
 شاخص آماری ضرایب رگرسیون

 بینمتغیرپیش

 
 استاندارد نشده استانداردشده

 ار ثابتمقد 114/12 _ 11/1 12/1

 استراتژیک اندازچشم -/41 11/1 77/1 78/1

 سرنوشت مشترک 91/2 17/1 11/1 11/1

 تغییرمیل به  -/21 -/11 -/11 84/1

 روحیه 1/ 14 24/1 11/2 18/1

74/1  11/-  11/1  11/-  اتحاد 

14/1  21/2  21/1  11/1 دانش بارگیریبه    

11/1  19/1  18/1  71/2  فشارعملکرد 

( که کمتر از سطح معناداری 12/1) آزموندر  شدهمحاسبه Pل باال، مقدار با توجه به جدو

 ودشمیرد عدم وجود ارتباط است  دهندهنشان سطح فرض صفر که درایناست. لذا،  17/1

ن بیانگر ای ؛کهستامدل رگرسیون خطی معنادار  درنتیجه( و شودمیفرض خالف پذیرفته )

 نشان 2Rو ؛معنادار داردتأثیر مالک  متغیربر  بینیشپ متغیرهایاین است که حداقل یکی از 

سازمان یادگیرنده را دارند  بینیپیشصد توانایی در 18هوش سازمانی تنها  هایمؤلفه، دهدمی

هد دنشان می 9جدول  و همچنین .ستا بینیپیشمربوط به خطای  ماندهباقیدر صد  11 و

 متغیرمعناداری  طوربهB =71/2و  =B 91/2عملکردسرنوشت مشترک و فشار  متغیرفقط دو 

 .کندمی بینیپیشسازمان یادگیرنده را 

 گیرینتیجهبحث و 

در   ،سااازمانی باهوش ، رابطه سااازمان یادگیرندهدهدمیکه نتایج پژوهش نشااان  گونههمان

ان  برای باال بردن میزان یادگیرنده بودن سازم بدان معناست که  این  .است  مثبتاین دانشگاه  

 پرداخت. باید هوش سازمانی هایمؤلفهتقویت هر یک از به 

ازمانی بین هوش س نشان داد پیرسون با استفاده از همبستگی 1 جدولاز  آمدهدستبهنتایج 

 ؤلفهماین است که  کنندهبیاناین نتایج . دارد وجودمعناداری  یرابطهو سازمان یادگیرنده 

تقای توان جهت ارمیه ک ،ان یادگیرنده استکننده مناسبی برای سازمنبینهوش سازمانی 
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د این وجو و استفاده نمود مؤلفهو یادگیری سازمانی از این  سازمان بودنمیزان یادگیرنده

سابق و (، 2189(، ملک شاهی و بنی سی )2189) همکارانصالحی  هایپژوهش باارتباط 

ایجاد سازمان  ضرورتبه. این محققان نشان دادند که با توجه هستهمسو ( 1121الهی )

از این  توانمییادگیرنده در عصر حاضر و از سوی دیگر با عنایت به مزایای هوش سازمانی، 

ک ارچوب استراتژیبا ارائه چ و نمودایجاد سازمان یادگیرنده استفاده  برای تسهیلابزار 

هوش  رگچگونگی ایجاد سازمان یادگیرنده با استفاده از تسهیل نبینبه  ،مناسب مفهومیِ

 سازمانی پرداخت.

 ثیریتأدانش  کارگیریبه متغیرروحیه و  متغیر شودمیمشاهده  1جدول شماره  براساس

جه به این نتیاین  .دیگر هوش سازمانی بر سازمان یادگیرنده دارد هایمتغیرزیادی نسبت به 

ه کار بروحیه و انگیزه کارکنان در محیط کاری باال باشد منجر  هراندازهبه که معناست 

شود یمت زیادی به یادگیری پیدا به نسبت آن رغب درنتیجه .گرددمیمضاعف و عملکرد باال

 .سدریمبه نظر  یمؤثرعامل در جهت تبدیل دانشگاه به سازمان یادگیرنده  که این خود

 ریتأث دهبر سازمان یادگیرن ،روحیه متغیردانش همانند  یریکارگبه متغیر ،در این تحقیق

شاهی و ملک جیبا نتا( همخوانی دارد و 2189همکاران )صالحی ین امر با نتایج و ا داشت

ر د تأثیر( که اتحاد و توافق را دارای بیشترین 1121) عرفانی و جعفری (،2189) سیبنی 

 این امر، شاید بتوان گفت یابیعلتبرای همخوانی ندارد.  ،انددانستهسازمان یادگیرنده 

فرهنگ اشتراک دانش و مطالعه نیز و  دانش روزآمد یزمینه رد دانشگاهی، شوندگانپرسش

 .اندداشته روشنی نسبتاًیادگیری سازمانی درک  و سازمانی هایدانشو  هاایدهآخرین 

 راهمیتیپبعدی که در سازمان یادگیرنده نقشی  مؤلفهدانش  کارگیریبه متغیرپس از 

(که 2188) و همکاران زادهجمالیج پژوهش نتابا . این یافته بودفشار عملکرد  متغیر داشت

این  و ردوانی نداهمخ بودند ، یافتهفشارعملکردرا در یادگیری سازمانی  مؤثر متغیر ترینپایین

کارکنان و اعضای سازمان با عملکرد و نقشی که در سازمان ایفا انطباق  کنندهبیانخود 

 هایستپبنابراین وجود  ؛گیری گرددموجب افزایش یاد تواندمیاین امر  و ست، انمایندمی

توأماً منجر به افزایش یادگیری سازمان  ،یک نقش سازمانی انجام وی شفافیت کامل ادار

 .گرددمی
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ت به همبستگی نسب ترینپایینی اهوش سازمانی میل به تغییر دار هایمؤلفهدر بین 

ه فراد تمایل اندکی با بساچه. بودبا سازمان یادگیرنده  ،دیگر هوش سازمانی هایمتغیر

از جهتی رغبت چندانی به تغییراتی که منجر به یادگیری بیشتری در جهت و  یادگیری دارند

این انطباق و  ازآنجاکه. دهندنمیخود نشان  از ،ایجادشدهانطباق و همسازی با تغییرات 

 هایییآمادگ. جای دارد در کارکنان افتدنمیهمسازی جز به کمک یادگیری سازمانی اتفاق 

 .شودیا گردد تا به یادگیری سازمانی منجر هتغییرات، م ایجاد یزمینه در

چنین استنباط کرد که  توانمی( 1 و1 جدول) آزمون رگرسیون خطی چندگانه براساس

قادر  عوامل جمعیت شناختی ی جزئی ازدرصد ( تنها2R) چندگانهبا توجه به ضریب تعین 

ناختی شعوامل جمعیت در بینهمچنین  و دزمانی( هستن)هوش سا مالک متغیربینی پیش به

 این یافته. (1 جدول) مالک )هوش سازمانی( نبودند متغیربینی پیشبهقادر  هاآناز  یکهیچ

 بینیپیش در دارد. این بدین معناست کهن( همخوانی 2192) کارانهم وصالحی  با پژوهش

 نبوده است. أثیرگذارت، سابقه خدمت و میزان تحصیالت هوش سازمانی، سن

چنین استنباط کرد که با  توانمی( 8 جدول) چندگانهآزمون رگرسیون خطی  براساس

ی بینپیشبههوش سازمانی قادر  هایمؤلفه درصد 18 تنها( 2R) چندگانهن یضریب تعیتوجه به 

 غیرتمهوش سازمانی فقط دو  هایمؤلفهدر بین نیز  و د( بودنسازمان یادگیرنده) مالکمتغیر

 جدول) نداشترادسازمان یادگیرنده  نبینسرنوشت مشترک و فشار عملکرد بیشترین قدرت 

معناست که  ان( همخوانی دارد. این بد2188) و همکاران زادهجمال که با پژوهش( 9

کارکنان دانشگاه زمانی که نسبت به اهداف و رسالت دانشگاه آگاهی مشترک و نسبت به 

آن را منطبق با واحد جهتی  از ویافته  عملکردشان آگاهید و نقش و وظایف کاری خو

 .داشته باشندسازمان یادگیرنده  در تحقق مؤثرینقش توانندمیبدانند،  شانکاری

یر، ، سرنوشت مشترک، میل به تغیاستراتژیک اندازچشمهوش سازمانی ) هایمؤلفهکلیه 

 ننده مناسبی برای سازمانک نبین( فشارعملکردو  توافق ، اتحاد،دانش کاربردروحیه، 

استفاده  هاهمؤلفجهت ارتقای یادگیری سازمانی از این  توانمی . لذارسندمیبه نظر یادگیرنده 

 .نمود
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ک به در توانندمیو آگاهی کامل از هوش سازمانی  درک باکارکنان و مدیران سازمانی 

که از هوش سازمانی  به هر میزانی هاسازمانآیند. همچنین  نائلدرستی از سازمان خود 

 توانیم درواقعسازمان یادگیرنده برخوردارند. ویژگی نسبت از همان برخوردار هستند به 

هوش سازمانی باالیی  ه مدیران و سرپرستان و کارکنان ازک هاییدانشگاهگفت در 

موریت و رسالت سازمان درک بهتر و کاملی دارند و نیز به نسبت آن از مأبرخوردارند 

ه آن توجه ب اصلی که مدیران دانشگاه باید ترینمهم .ستابرقرار  هاآنبین  بهتری همکاری

اد در ایج سازمان نقش رهبر دانشگاه است. نمایند ایجاد آرمان مشترک در بین کارکنان

 .است امری مهمکارکنان  میانآرمان مشترک در 

پر گار روزدر این باید  هادانشگاهبیان نمود که  توانمیاین پژوهش  هاییافتهبر اساس 

 اطالعات لیلوتحتجزیه ،هوش سازمانی توجه کنند تا بتوانند از طریق کسب ءارتقا به تحول،

و  این امر جریان تبادل اطالعات بیفزایند. خود هایقابلیتبه ، و آگاهیافزایش دانش  نیزو 

را  گیریصمیمت و تفکرسازمان یادگیرنده تسریع کرده و اثربخشی فرایند  بستر دردانش را 

 ستاپژوهش حاضر بیانگر این امر  هاییافته نهایت در .بخشدمیبه نحو چشمگیری بهبود 

هوش  هایمؤلفههریک از پراهمیتتوجه به نقش حساس و  با شهید عباسپور، دانشگاهکه 

 مدیریتی تفکربه یک سازمان یادگیرنده که ایده و  شدنتبدیلدر مسیر  تواندمی،سازمانی

 د.بلندی بردار هایگاماست  در محیط دائم التغییر ماندن دری مهم

هوش  هایمؤلفهبا توجه به نتایج تحقیق و نگرش کارکنان اداری دانشگاه نسبت به 

رتقای ا جهت شودمیپیشنهاد  ،همچون دانشگاه یبودن سازمان باارزشسازمانی در یادگیرنده

هوش سازمانی با حمایت  افزایش یدرزمینه هاییکارگاههوش سازمانی  هایمؤلفههریک از 

 مدیریت منابع انسانی دانشگاه برگزار گردد. ازجملهسرپرستان هر بخش اداری 

ر رابطه با دانش د کارگیریبهروحیه و  متغیرهایبودن میزان همبستگی با توجه به باال

 ه کارکنانوحیحفظ ر جهتی دابیرت شودمیبه مدیران دانشگاه پیشنهاد  ،سازمان یادگیرنده

 ردانگیزه  . همچنینتبادل اطالعات و دانش اتخاذ کنندمناسب برای و نیز ایجاد محیط 

نیل به اهداف و رسالت راستای  در راخود  فراگرفته هایدانشایجاد کنند که  کارکنان

تگی میل به ن بودن میزان همبسبه پایی با توجه شودمیپیشنهاد همچنین  .کارگیرندبهدانشگاه 
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با درجه ی و حمایت هاییمحیطمدیران دانشگاه  ،هوش سازمانی هایمؤلفهنسبت به دیگر  غییرت

 انجام هایشیوه سازمانی و رفتارهای در تغییرکارکنان اداری به  تا اطمینان باال فراهم آورند

 .تشویق گردندوظایف اداری، 
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