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چكیده:
تحقیق حاضر با عنوان « رابطهی مؤلفههای هوش ساازمانی باا ساازمان یادگیرناده در
دانشگاه آزاد اسالمی رودهن» میباشد .روش تحقیق توصیفی از نوع زمینهیابی است .روش
جمعآوری اطالعات ،کتابخانهای و میدانی بوده که با استفاده از پرسشنامهی محقق ساخته
در یک نمونه  30تایی با استفاده از روش آلفاای کروناااپ پرسشانامه ساازمان یادگیرناده
 899%و هوش سازمانی  %968اندازهگیری شد .جامعهی آماری آن شامل  470نفر که به
صورت تصادفی مرحلهای  124نفر به عنوان نمونه انتخاب شاده اسات .اطالعاات بدسات
آمده با انجام محاساات آماار توصایفی و اساتنااطی ضاری هماساتگی پیرساون) ماورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که تک تک مؤلفههای هوش ساازمانی
بینش اشتراک ،سرنوشت مشترک ،تمایل باه تیییار ،جاروت و شاهامت ،اتحااد و توافاق،
کاربرد دانش و فشار عملکرد) با سازمان یادگیرنده رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی :هوش سازمانی ،سازمان یادگیرنده ،مدیران دانشگاه
 1استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 2کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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مقدمه:
در محیطهای پویا ،سازمانها با یک سلسله مساالل ناخواساته و موقعیاتهاای پایش
بینی نشده روبرو هستند که پایش آنها را فرد در سازمان دشوار میکند ،اماا باه کاارگیری
الگوهای تعاملی بین اعضا ،فناوریها ،فرهنگ و فرایندها ،یک سازمان میتواناد باا شارایط
دشوار به خوبی روبرو شود .ویک و روبرتس این الگوهای تعااملی را مجموعاهی عقالهاای
سازمان نامیدهاند هاتجیتز.)1991 ،1
هوش سازمانی ،2مجموعهای از تکنولوژی و فناوریها است که به هماه افاراد در تماام
سطوح سازمان این امکان را میدهد تا دادهها را ارزیابی و تجزیاه و تحلیال کنناد .هاوش
سازمانی ،امکان کس سود ،تفاهم و انسجام را از تجربیات شرکت ایجاد میکند.
هوش ،اطالعات سازمانی را به سطحی باالتر در درون یک سازمان افازایش مایدهاد ،زیارا
دادهها و اطالعات هم چون اشیای ایستا هستند و این هاوش اسات کاه آنهاا را از حالات
استاتیک به صورت ارگانیک در آورد میرکمالی .)1389 ،هوش ساازمانی شاامل کلیات و
تمامیت اطالعات ،تجربه ،دانش و درک مسالل سازمانی است ملک زاده.)1389 ،
هوش سازمانی به منزلهی پنجرهی پویای کسا و کاار باه محایط بیارون اسات کاه
عملکرد سازمانی را شناسایی میکند ،کارایی را افزایش میدهد و فرصتهاای ناشاناخته را
شکار میکند هاوسون .)2008 ،3هوش سازمانی ظرفیت و قابلیت یک سازمان برای خلق
دانش و استفاده ازآن برای سازگاری استراتژیک با محیط است ،هوش ساازمانی شاایه IQ

بهره هوشی) در انسان است حالل .)2006 ،4هوش سازمانی عاارتست از توانایی فکاری
یک سازمان به منظور حل مشکالت سازمانی که تمرکز آن بر تلفیق فنای و انساانی بارای
1.Hutchins
2.Intelligence Management
3.Howson
.Halal 4
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حل مشکالت است سایمیک .)2005 ،1هاوش ساازمانی عااارت اسات از ظرفیات یاک
سازمان برای بسیج کردن تمامی توانایی هاوش کاه در دساترس آن قارار دارد و متمرکاز
کردن آن توانایی برای دساتیابی باه ماموریاتهاای خودشاان آلارخات .)2002، 2ماک
مستر )1998 3هوش سازمانی را قابلیت جهت یابی ،معقول بودن و عمل باه شایوههاای
انعطاف پذیر ،خالق و انطااقی تعریف کرده است.
سازمانها باید توانایی تطابق با دگرگونیهای مداوم را برای نیل باه قلاههای موفقیات
داشته باشند .سازمان های یادگیرنده ،یعنی سازمانهایی که عادت به یاادگیری دارناد .در
عصر تیییرات ،نحوهی مدیریت در معرض تیییرات ناپیوستهاند .سازمانهایی که نمیتوانند
روشهای مدیریت نو و پویا در آموزشگاه برقرار کنند یا از نظر آموزشی شکست میخورند و
یا از دیگر سازمانها عق می مانند .مدارسی که نتوانند تیییرکنند و به تیییرکاردن اداماه
دهند ،شکست میخورند .همهی افاراد و مادیران بایاد عاادت جدیاد یاادگیری را کسا
کنند خدیوی.)1386 ،
به اعتقاد سنگه  )1385سازمان یادگیرنده ساازمانی اسات کاه در آن افاراد باه طاور
مستمر در حال توسعهی ظرفیت خود جهت تحصیل نتایج مورد انتظار هستند ،محلی کاه
الگوهای تازه فکر کردن پرورش مییابد ،خواستهها و تمایالت گروهی محقاق مایشاوند و
کارکنان پیوسته میآموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند.
سازمان یادگیرنده سازمانی اسات کاه ناه تنهاا از انگیازههاای اعضاای ساازمان بارای
یادگیری و خالقیت حمایت میکند بلکه راهها و روشهایی را نیز بارای تقویات ،متناسا

. Simic 1
.Albrecht 2
3.Mc Master

22
31

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره

سازی و انتقال یادگیری و خالقیت میان اعضای سازمان را در کل سازمان ترویج مایدهاد
الندول و گامپ.)2007 ،1
نظریهی هوش سازمانی به دناال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمانها،
تواناییها و ضعفهای آنها را شناسایی و بر اساس نتایج به دست آمده ،راهکارهای الزم را
برای بهاود هوش سازمانی و در نهایت بهاود عملکرد سازمان اراله نماید .بنابراین باا انجاام
مطالعاتی از این قایل میتوان وضعیت سازمان خود را از لحاا میازان هوشامندی یعنای
توانایی سازگاری و قابلیت انطیاق با محیط ،چشم اندازها ،یادگیری و باه کاارگیری داناش،
ساختار و عملکرد سازمانی ،روحیاه ،فنااووری اطالعاات و ارتااطاات و حافظاهی ساازمانی
شناسایی و با تمرکز بر تواناییها و برنامهریزی بارای برطارف نماودن ضاعفهاا ،کاارایی و
اثربخشی سازمان را ارتقاء بخشید جعفری.)1388 ،
کارل آلارشت هوش سازمانی را شامل  7مولفه می داند:
بینش راهاردی :بینش راهاردی هر سازمانی به ظرفیت ایجاد و بیان هدف اشااره دارد.
هر سازمان به یک نظریه ،مفهوم ،اصول سازمانی و تعریفی از آنچاه انجاام مای دهاد ،نیااز
دارد .بینش راهاردی به این اشاره دارد که راهاردهای اساسی و مهام در ساازمان و کلیاه
کارکنان آن را پذیرفته و در جهت آن هماهنگ شده باشند و در عین حال فرصت باازبینی
و بازنگری آن توسط متخصصین و رهاران در نشستهای سالیانه فراهم باشد .فرصاتهاا و
تهدیدهای ناشی از عوامل محیطی به طور دالم مورد بازبینی قرار گیرد.
سرنوشت مشترک :کارکنان خود را به عناوان عضاوی ماوثر از ساازمان تلقای کنناد و
مدیران در طرحها ،برنامهها ،اجرا و ارزشیابی با مشارکت کارکنان عمال نمایناد .در نتیجاه
آنها مأموریتهای سازمانی را میشناسند و یاک حاس همادلی و هماساتگی نساات باه
اهداف پیدا میکنند.
1.Landoli&Guiseppe
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میل به تیییر :سازمانهایی که از قابلیت انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر باا محیطای
برخوردارند ،از موفقیت و کامیابی بیشتری برخوردارند .در این سازمانها کارکناان تشاویق
به اختراع و نوآوری و پیدا کردن راههای بهتر به منظور انجام کار خود میشوند .تولیادات
و خدمات به طور مستمر با تیییر تقاضا و نیاز محیط کاری تحول پیدا می کنند.
روحیه :1عالوه بر سرنوشت مشترک ،عنصراحساس بیانگر تمایال باه فعالیات فراتار از
استاندارد است .در یک سازمان با احساس پایین ،کارکناان فقاط کارهاای خودشاان را باه
درستی انجام میدهند .در حالیکه در یک سازمان باا احسااس بااال ،بیشاتر از حاد انتظاار
تالش میکنند و انرژی آنها دالماً در حال افزایش است.
همسویی و تجانس : 2هرگاه عدهای از افراد به کار با یکدیگر بپردازند ،بدون وجود یک
سری قوانین که به کمک آنها کار انجام دهند دچار مشکل خواهند شد .هرگااه عادهای از
افراد برای انجام مأموریتهای سازمان به تقسیم کار و مسئولیتها بپردازناد ،بایاد خاود را
سازمان دهند و بر اساس یک سری قوانین به تعامل با یکدیگر و محیط بپردازند.
بکارگیری دانش :موفقیت یا شکست سازمانها ماتنی بار اساتفاده اثاربخش از داناش،
اطالعات و داده هاست .توانایی خلق ،انتقال  ،سازماندهی ،سهیم شدن و کااربرد داناش در
محیط پیچیده سازمانها به یک جناه از رقابتهای بحرانی تادیل شده است .توانایی خلق
،انتقال ،سازماندهی ،سهیم شدن و کاربرد دانش در محیط پیچیادهی ساازمانهاا باه یاک
جناه از رقابتهای بحرانی تادیل شده است.
فشار عملکرد : 3مدیران و متخصصان نااید خودشان را صرفاً با کارهای اجرایی شارکت
مشیول کنند ،چرا که موفقیت آنها درگرو اهاداف راهااردی و تااکتیکی اسات .در یاک
سازمان هوشمند ،هر کس وظایف کاری خودش را انجام می دهد ،چرا که به معتاار باودن
. Heart1
. Alignment and congruence2
. Performance pressure3
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هدفهای خویش باور و اعتقاد دارند .رهاران می توانند حاس فشاار کااری را ارتقااء داده و
حمایت کنند ،اما زمانی بیشترین تأثیر را دارد که توسط همه اعضا سازمان به عناوان یاک
سری انتظارات دو جاناه الزامی در کار برای مشارکت در موفقیتهاا پذیرفتاه شاده باشاد
آلارخت.)2002 ،
در تمایز هوش سازمانی از هوش کس و کار میتوان گفات هاوش کسا و کاار باه
عنوان داشتن دانش عمیق نسات به همهی عوامل مثل مشتریان ،رقااا ،محایط اقتصاادی،
عملیات و فرایندهای سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصامیمات مادیریتی در ساازمان
میگذارند تعریف میشود .واضعان این مفهوم معتقدند که هوش کس و کار ،شرکتهاا را
برای تصمیمگیری در همهی عوامل مؤثر بر سازمان و شرکتها توانمند میسازد .اما هوش
سازمانی ترکیای از تمام مهارتهای الزم برای وجود سازمان است .این مهارتها عاارتند از
قابلیت تطابق با تیییر ،سرعت در کنش و واکنش ،انعطاف پذیری و حساسایت باه داشاتن
ذهنی باز ،توانایی تصور کردن و توانایی نوسازی ارستین.)2001 ،
از ویژگیهای سازمان هوشمند و هوش سازمانی میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
 .1یک سازمان هوشمند از سازمانهای دیگر توسط قابلیت حل مسئله برحسا اساتفاده
از دانش کارکنان قابل شناسایی است.
 .2سازمانها یاد میگیرند چون افراد سازمان یاد میگیرند.
 .3رهاری در یادگیری سطح فردی تأثیر میگذارد و مناع و تسهیلگر یادگیری ساازمانی
است.
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 .4رهاری تسهیلگر در سازمانهای هوشمند یک جو دوستانه ایجاد میکند وسایالش و
پریج مرین.)2008 ،1
شرکت های دانش محور برای توسعه و گسترش هوش سازمانی خود باید اقاداماتی را
انجام دهند که عاارتند از:
 .1چشم انداز راهاردی برای شرکت ترسیم گردد.
 .2وجود یک سرنوشت مشترک برای همهی اعضای شرکت تایین شود.
 .3در شرکت هم دلی و دل دادن به کار ترویج گردد.
 .4قوانین و مقررات واضح و شفافی برای ایجاد هماهنگی و همخوانی مورد توافق قرار گیرد.
 .5میل به تیییر و آمادگی برای تیییر در شرکت به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.

 .5دانش سازمانی و خلق سازمان یادگیرنده ،گسترش یابد.
 .6در شرکت همهی افراد باید بدانند که چه باید بکنند و به چه باید بترسند ملاک زاده،
.)1389
لفتر ،پرمرین و واسیالخه )2008 2در پژوهشی با عناوان «ابعااد هاوش ساازمانی در
شرکتهای رومانیایی ،دورنمای سرمانیهی انسانی» نشان داده اسات کاه فقاط  13درصاد
کارکنان شرکتهای بزرگ و متوسط با مفهوم هاوش ساازمانی آشانا باودهاناد و کارکناان
شرکتهای کوچک اصالً این مفهوم را نمیشناختند .با این حال تحلیال دادههاای بدسات
آمده نشان داده است که هوش سازمانی در حد متوسط و باالتر بوده است.

.Vasilache&Prejmerean 1
2.Lefter&Premerean&Vasilache
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در مقالهای که ماتوسا  )1992با عنوان «هوش سازمانی» اهمیت آن باه عناوان یاک
فرایند و فراورده در کنفرانس بین المللی اقتصاد در توکیو منتشر کرد ،ضمن تشریح معنا و
مفهوم هوش سازمانی ،فرایند هوش ساازمانی را متشاکل از پانج عنصار و فاراورده هاوش
سازمانی در قال طراحی شاکههای اطالعاتی معرفی کرده است.
میرکمالی  )1389در مقالهای تحت عنوان «شناسایی و مدل سازی هوش ساازمانی از
اطالعات کس و کار» نشان داده است که افراد با تعایر و تفسیر دادهها ،پاردازش و انجاام
عملیات روی آنها بستری را ایجاد میکنند که هوش سازمانی از طریق آن ،پرورش و رشاد
مییابد .اساساً هوش سازمانی از طریق بهرهگیری از اطالعات مرباو باه عملکارد ساازمان
تقویت میشود و بر اساس شناسایی و مدل سازی این اطالعات ،ساخته میشود.
کاشف  )1388و همکاران در تحقیقی تحت عناوان «ارتااا باین هاوش ساازمانی و
مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی» دریافتهاند کاه بار اسااس
ضری هماستگی پیرسون بین خرده سیستم مدیریت دانش و تماامی مؤلفاههاای هاوش
سازمانی و هوش سازمانی کل ،رابطهی مثاات و معنااداری وجاود دارد .در نهایات ،نتاایج
تحلیل رگرسیون گام به گام  p<0/01نشان داده اسات کاه مؤلفاههاای هاوش ساازمانی،
سرنوشت مشترک ،کاربرد دانش و اتحاد و توافاق قاادر باه پایش بینای معنای دار خارده
سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده هستند.
جعفری و فقیهی  )1388در تحقیقی تحت عنوان «میزان مؤلفههای هاوش ساازمانی
در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» نشان دادند که هاوش ساازمانی جامعاه ماورد
مطالعه با میانگین تجربی  2/82از میانگین نظری  3پایینتر اسات .بااالترین میاانگین باه
دست آمده مربو به مؤلفهی بیانش راهااردی باا  3/17و کمتارین مرباو باه سااختار
سازمانی و تیییرگرایی با  2/66بوده است.
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الهیان و زواری  )1388در مقالهای تحت عناوان «هاوش ساازمانی ،خاساتگاه هاوش
کس و کار» به این موضوعی تأکید دارد که مدیران با ماورد انادازهگیاری ،بررسای دورهای و
ارزیابی مجدد به موضوع هوش سازمانی و تک تک ابعاد آن در سازمان خودشان باعث ارتقاای
هوش سازمانی میشود که برای تادیل شدن به یک سازمان با هوش باال ،مورد نیاز است.

خدادادی  )1386در تحقیقی «به بررسای رابطاهی باین هاوش ساازمانی و فرهناگ
سازمانی در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی به این نتیجه رسید که بین پنج مؤلفاهی
سرنوشت مشترک ،میل به تیییر ،اتحاد و توافق و کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی رابطهی
مثات و معنی دار وجود دارد.
ستاری قهفرخی پژوهشی را در سال  1386با عنوان «بررسی رابطهی بین زیر سیستم
مدیریت دانش و هوش سازمانی و مؤلفههای آن در شرکت ذوب آهن اصافهان» انجاام داد.
با استفاده از راهاردهای زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده از نظر ماارکوارت
و مؤلفه های هوش سازمانی از نظر آلارشت ،نتایج تحقیق نشاان داده اسات کاه باین زیار
سیستم مدیریت دانش و تمام مؤلفههای هوش سازمانی رابطه مثات و معنادار وجاود دارد.
همچنین با توجه به این تحقیق ،استراتژیهاای زیرسیساتم مادیریت داناش در ساازمان
یادگیرنده از نظرمارکوارت عاارتند از :ایجاد مسئوولیت مشترک برای جماع آوری وانتقاال
دانش ،کس دانش بیرونی مربوطاه باه طورنظاام مناد  ،ساازماندهی رخادادهای داخلای
یادگیری ،خالقیت در تفکر و یادگیری ،تشویق ناوآوری و دادن پااداش ،آماوزش کارکناان
درزمینهی ذخیره وبازیابی دانش ،حداکثرسازی انتقال دانش در مرزهای سازمان ،توساعهی
پایهی دانش براساس نیازهاای ساازمانی و نیازهاای یاادگیری ،ایجااد مکاانیزمهاایی باه
منظورجمعآوری وذخیرهی یادگیری ،تیییرساک یادگیری مدرسهای به یادگیری کااربردی
درشیل .و همچنین مؤلفههای هوش سازمانی مورد نظرآلارشات عاارتناد از  :چشام اناداز
استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل باه تیییار ،روحیاه ،اتحااد و توافاق ،کااربرد داناش و
فشارعملکرد.
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در یک سازمان فراگیر ،رهاران ،طراح ،ناظر و معلم هستند .مسائولیت آنهاا ،سااختن
سازمانهایی است که در آنجا افراد به طور مستمر تواناییهای خود را در جهت شاناخت و
فهم پیچیدگیها ،شفافتر کردن آرمانها و توسعه بخشیدن به مدلهای ذهنای مشاترک،
گستر ش دهند .این بدان معنای اسات کاه رهااران ،مسائول یاادگیری کارکناان هساتند
ساحانینژاد.)1385 ،
درک فرایند خلق دانش برای سازمانهای نوآور از طریق تالش برای جریاان بهیناهی
دانش ضمنی و آشکار در سازمان بسیار حیاتی است دیمرز .)2003 ،بارای خلاق ارزش و
توسعهی مزیت رقابتی از طریاق ناوآوریهاا ،داناش بایاد خلاق و باه شاکل راهااردی در
سازمانهای نوآور ،مدیریت شود تیسه )2005 ،که از مفااهیم حیااتی بارای ایان ناوع از
سازمانها هوش سازمانی و مفاهیم سازمان یادگیرنده است ملک زاده.)1389 ،
در شرکت های دانش محور با توجه به تیییرات و تحوالت نوظهور در محیطهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،مدیران باید بر طراحی هوش سازمانی و توانمندیهای
هوشمندانه نظیر یادگیری ،ارتااطات و حافظهی سازمانی متمرکز گردند .برای سازگاری با
تیییرات جدید ،باید سازمانی متناس

با شرایط جدید پدید آید و زمینهی رشد و تعالی

سازمانی را فراهم سازد که از جملهی موفقترین این سازمانها در دههی  90به بعد
سازمانهای یادگیرنده بودهاند .از آنجا که دانشگاه و مراکز آموزش عالی نهادهایی هستند
که میباید حداقل یک گام از نظر دانش ،علم و فنون ،الگوی رفتاری از بقیهی نهادها و
مؤسسات جلوتر باشند و نظر به نقش دانشگاه در پاسخگویی به نیازها و انتظارات اجتماعی و
جهانی ایجاب میکند که آموزش عالی و سازمانهای آموزشی به صور مداوم کیفیت فرایندها
و فعالیتهای خود را بهاود بخشند عطافر .)1388 ،بنابراین در این تحقیق میخواهیم به
بررسی رابطه مؤلفههای هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده بپردازیم.
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روش:
در این تحقیق به دلیل اینکه به تحقیق و توصیف پرداخته میشاود از روش توصایفی از
نوع زمینهیابی استفاده خواهد شد دالور.)1384 ،
جامعه آماری کلیه کارکنان  470نفر) که مشیول باه کاار در دانشاگاه آزاد اساالمی
رودهن میباشند ،را در بر میگیارد .حجام نموناه در ایان تحقیاق  124نفار از کارکناان
دانشگاه را تشکیل میدهند که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند.
به منظور جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ایان تحقیاق از پرسشانامه محقاق
ساخته تهیه شده است و پاسخهای آن به صورت پنج گزینهای و دارای طیف بسیار زیاد تاا
بسیار کم میباشد .پرسشنامه هوش سازمانی آلارخات شاامل  49ساؤال کاه مشاتمل بار
مؤلفههای بینش اشتراک ،سرنوشت مشترک ،تمایل به تیییر ،جاروت و شاهامت ،اتحااد و
توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد) میباشد .و همچنین پرسشنامه ساازمان یادگیرناده
شامل  46سؤال میباشد که مشتمل بر مؤلفههای مهارت شخصای ،الگاوی ذهنای ،چشام
انداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی میباشد.
جهت بررسای روایای ابازار تحقیاق عاالوه بار نظار اسااتید راهنماا و مشااور از نظار
کارشناسان و متخصصین این امر استفاده شده و پس از انجام اصاالحات و ایجااد تیییارات
الزم در سؤاالت آزمون و تأیید روایی سؤاالت ،جهت تعیین پایایی سؤاالت ابتدا پرسشانامه
در بین  30نفر از دبیران اجرا شد و با استفاده از آزمون ضری کروناااپ و باه کماک نارم
افزار  spssمقدار پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده  0/899و پرسشنامه مدیریت داناش
مدیران 0/968بدست آمد.
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یافته:
جدول شماره  ،1میاانگین و انحاراف اساتاندارد هاوش ساازمانی و مؤلفاههاای آن ،و
سازمان یادگیرنده را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد هوش سازمانی و مؤلفههای آن ،و سازمان یادگیرنده
هوش سازمانی
چشم انداز استراتژیک

170/65
24

21/666
3/452

سرنوشت مشترک

24/661

3/322

میل به تیییر

24/225

4/096

جروت و شهامت

24/677

3/614

اتحاد و توافق

24/895

3/604

کاربرد دانش

23/548

4/085

فشار عملکرد

24/637

3/483

162/34

14/140

مؤلفههای هوش سازمانی

متییرها

میانگین

انحراف استاندارد

سازمان یادگیرنده

جدول شماره  2نتایج حاصل از آزمون رابطاه باین هاوش ساازمانی و مؤلفاههاای آن باا
سازمان یادگیرنده را بر اساس ضری هماستگی پیرسون نشان میدهد.
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جدول  .2نتایج ضری هماستگی بین هوش سازمانی و مؤلفههای آن با سازمان یادگیرنده
متییرها

ضری پیرسون

سااطح معناای داری
دو دامنه)

هوش سازمانی

0/448

* 0/000

چشم انداز استراتژیک

0/352

* 0/000

0/393

* 0/000

0/371

* 0/000

جروت و شهامت

0/342

* 0/000

اتحاد و توافق

0/423

* 0/000

کاربرد دانش

0/365

* 0/000

فشار عملکرد

0/408

* 0/000

سرنوشت مشترک
میل به تیییر

سازمان
یادگیرنده

*در سطح  P≤ 0/05معنی دار است.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده مایشاود باین ساازمان یادگیرناده و هاوش
سازمانی و همچنین مؤلفههای آن در جامعه مورد مطالعاه رابطاهی مثاات و معنای داری
وجود دارد .بدین معنا که با افزایش هوش سازمانی و نیز مؤلفههای آن ،سازمان یادگیرناده
نیز بهتر میشود .از بین مؤلفههای هاوش ساازمانی ،ضاری هماساتگی اتحااد موافاق باا
سازمان یادگیرنده در بااالترین حاد  )0/423و ضاری هماساتگی جاروت و شاهامت باا
سازمان یادگیرنده در پایین ترین حد  )0/342بوده است.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به جداول اراله شده ،بین تمامی مؤلفههای هوش سازمانی مدیران با سازمان
یادگیرنده ،در دانشگاه آزاد اسالمی رودهن به عنوان جامعهی آماری مورد مطالعه ،به
میزان نسات ًا باالیی رابطه وجود دارد .نتیجهی حاصل از این تحقیق را میتوان با تحقیقات
لفتر  ،)2008میرکمالی  )1389مانی بر وجود تقویت هوش سازمانی از طریق بهره
گیری از اطالعات ،به عنوان یک سرمایهی انسانی همخوان دانست ،چرا که ارتقاء توانایی
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سازمان در پاسخگویی به نیازهای رو به رشد و متییر محیطی و افزایش قابلیت آنها در
استفاده مؤثر از تمامی سرمایههای فکری موجود و در دسترس ،از هدفهای کلیدی
مدیران و رهاران در هزاره سوم است .همانگونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم
بشری انسانهایی موفق و کارا خواهند بود که دارای هوشی سرشار و بهرهمند از درجه
هوشی باال باشند ،بی تردید این انسانها با بهره گیری از هوش خدادادی خود خواهند
توانست بر مسالل و مشکالت زندگی خود فالق آیند .قطعاً در دنیای سازمانی نیز وضع به
همینگونه خواهد بود ،بخصوص این که در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر می رود با
توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالشهای جدید ،سازمانها نیز
پیچیدهتر و اداره آنها نیز از مشکلتر میشود .بنابراین مدیران دانشگاه باید از طریق پیاده
کردن جدیدترین تئوریهای نوین هزارهی سوم ،از جمله مدیریت اطالعات ،مدیریت
دانش ،مدیریت خرد ،مدیریت تیییر و  ...با ارتقای هوش سازمانی در سازمانهای
یادگیرنده کوشا باشند .از جهت دیگر نتیجهی تحقیق حاضر را میتوان با تحقیقات الهیان
و زواری  ،)1388ستاری قهفرخی  )1386مانی بر ارتاا

معنادار تمامی مؤلفههای

هوش سازمانی با برخی از مؤلفههای سازمان یادگیرنده همخوان دانست .در پایان ،در
تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدیم که از بین مؤلفههای هوش سازمانی ،ضری
هماستگی اتحاد موافق با سازمان یادگیرنده در باالترین حد  )0/423و ضری هماستگی
جروت و شهامت با سازمان یادگیرنده در پایین ترین حد  )0/342بوده ،که با تحقیقات
کاشف  )1388و خدادادی  )1386معنادار بوده است ،بنابراین با توجه به تعاریف
ماتسودا و آلارشت از هوش سازمانی ،نظامهای آموزشی ترکیای از انسانهای هوشمند و
ماشین آالت و وسالل کمک آموزشی است که با تعامل این دو عامل هوشمند در فرآیند
یادگیری و یاددهی و تصمیمگیریهای آموزشی برآیند قابل قاولی مطابق آنچه که جامعه
امروزی انتظار دارد از خود بر جای خواهد گذاشت .دو گام اساسی در این رابطه وجود
دارد :نخست ،دقت در جذب و پذیرش نیروهای انسانی به عنوان هوش انسانی و نگهداشت
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و روز آمد کردن دانش این نیروها و تقویت حافظه آنها .و بعد ،استفاده از ابزارها و وسایل
آموزشی و کمک آموزشی که دارای کمیت و کیفیت الزم هستند .ضمن اینکه با توجه به
سه گام جلوگیری از موانع باهوش و خالق بودن در سازمانها ،با انتخاب رهارانی که افراد
متفکر و خالق را تشویق و ترغی

مینمایند تا از بیشترین دانش در اختیار بهره بگیرند و

برای انجام هر عملی فکر کنند و به فکر کردن عادت نمایند و به مدیران و رهاران سازمان
یادآوری شود که ازخود سؤال کنند که چگونه میتوانیم هوشمندانهتر عمل کنیم در میان
سازمانها ،سازمانهای آموزش عالی مناطق حساسی از نظر سنتروپی و آنتروپی میباشند
چون در این سازمانها تعامالت علمی الزمه کار است بنابراین رهاری آموزشی با جهت دهی
درست مسئولیت سنگینی به عهده دارد تا این کشتی غول آسا به سالمت به مقصد برسد.
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کتابنامه:
ابزری ،مهدی و ستاری قهفرخی  .)1386رابطهی هوش سازمانی با فرهنگ ساازمانی
در شرکت ماارکهی فوالد اصفهان .مجموعه مقاالت کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش.
الهیان ،علی و محمد ابراهیم زواری  .)1388هوش سازمانی ،خاستگاه هوش کسا و
کار .مجلهی تدبیر ،شمارهی  ،208شهریور .1388
الوانی ،مهدی .)1379 .مدیریت عمومی .تهران ،نشر نی.
جعفری ،پریوش و علیرضا فقیهی  .)1388میزان مؤلفههای هاوش ساازمانی در ساازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی .فصالنامهی داناش و پاژوهش در علاوم تربیتای-برناماهریازی
درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان) شماره  ،23پاییز  .1388ص .66-45

خاکی ،غالمرضا  .)1383روش تحقیاق در مادیریت ،تهاران :مرکاز انتشاارات علمای
دانشگاه آزاد ایالمی.
دالور ،علی.)1380 .ماانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی ،انتشارات رشد.
رضالیان ،علی .)1372 .مدیریت رفتار سازمانی .تهاران ،انتشاارات دانشاگاه مادیریت
دانشگاه تهران ،ص .325
زالی ،محمدرضا .)1385 .ایجاد سازمان یادگیرنده .تألیف مایکل ماارکوآرت .انتشاارات
مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
رابینز ،استیفن .)1943 .ماانی رفتار سازمانی ،مترجم قاسم کایاری ،تهاران دانشاگاه
آزاد اسالمی.
ساحانی نژاد ،مهدی .)1385 .ساازمان یادگیرناده ،مااانی نظاری ،الگوهاای تحقاق و
سنجش آن .تهران ،انتشارات یسطرون.
ستاری قهفرخی،مهدی .)1386رابطه باین زیار سیساتم مادیریت داناش در ساازمان
یادگیرنده و هوش سازمانی و مولفه های هوش سازمانی مورد مطالعه :شارکت ذوب آهان
اصفهان)،ناشر :اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
سرمد ،غالمعلی .)1380 .روابط انسانی در سازمان های آموزشی ،چاپ دوم.

رابطه مؤلفههای هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی رودهن
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سنگه ،پیتر  .)1385پنجمین فرمان ،خلق سازمانهای یادگیرناده .تهاران :ترجماهی
حافظ کمال هدایت و محمد روشن ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
فقیهی،علیرضا  .)1387بررسی وضعیت هاوش ساازمانی وزارت آماوزش و پارورش و
اراله چارچوب مفهومی مناس  .پایاننامه دکتری مدیریت آموزشی .دانشاگاه آزاد اساالمی:
واحد علوم و تحقیقات.
کاشف ،میر محمد  )1388و همکاران .ارتاا بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در
ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی .فصلنامهی پژوهش در علوم ورزشی ،شمارهی
 ،24پاییز  ،1388ص .179-192
کثیری نژاد ،تقی .)1383 .سازمان یادگیرنده :از نظریه تا عمل .تهاران ،مرکاز برناماه
ریزی و تألیف کتاب های درسی ستاد مشترک سپاه).
عطاور ،علی و مژگان بهرامی سامانی  .)1388میزان اساتفاده از مؤلفاههاای ساازمان
یادگیرنده در دانشگاههای دولتی و آزاد اسالمی شهر کرد .فصلنامهی انجمن آموزش عاالی
ایران ،سال دوم ،شمارهی ،1تابستان .1388
مالهوترا ،یوگش /مترجم حسن زاده ،محمد .انادازه گیاری دارایای هاای دانشای یاک
کشور :نظام های دانشی برای توسعه .مجله اقتصادی برنامه و بودجه ،1385 .شماره.96
ملک زاده ،غالمرضا  .)1389هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکتهاای
دانش محور .فصلنامهی تخصصی پارکها و مراکز رشد فناوری ،شمارهی .22
مورهد ،گریفین .)1380 .رفتار سازمانی .سید مهدی الوانی ،غالمرضا معمارزاده ،چاپ
ششم ،تهران ،انتشارات مروارید.
میرکمالی ،کیمیا سادات  .)1389شناسایی و مدل سازی هوش ساازمانی از اطالعاات
کس و کار .مجله تدبیر ،شمارهی  ،218تیر .1389
نجفی،جواد.هوشمندی رقابتی،ماهنامه علمی-آموزشی تدبیر،شماره ،154اسفند83
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