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   چکیده 

پ  م این  بر  سازمانی  هوش  آموزش  اثربخشی  بررسی  هدف  با  کارکنان لفه ؤ ژوهش  در  آن    های 
دفاع  وزارت  از صنایع  یکی  شبه   ستادی  مطالعه  یك  پژوهش حاضر،  شیوه  انجام شد.  به  آزمایشی 

آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت  آزمون، پس پیش 
  شصورت تصادفی در دو گروه آزمای نفر انتخاب شدند و به   32  گیری در دسترس با روش نمونه دفاع  

جلسه دو    11ساخته آموزش هوش سازمانی طی  نفر( قرار گرفتند. بسته محقق   16نفر( و گواه )   16) 
گونه آموزشی دریافت نکردند.  ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. در طول این مدت گروه گواه هیچ 

تکمیل کردند.  آزمون  آزمون و پس ساخته هوش سازمانی را در مراحل پیش هر دو گروه مقیاس محقق 
  که   داد  نشان   ی متغیر چند   نتایج تحلیل کوواریانس   تحلیل شد.   افزار ها با استفاده از نرم داده 

-معنی های هوش سازمانی به جز مدیریت دانش تفاوت مؤلفه بین دو گروه آزمایش و گواه در کلیه 
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آزمون از گروه گواه  ها در مرحله پس مؤلفه وجود دارد و میانگین نمرات گروه آزمایش در این    داری 
ها و  سازمان   ورى بهره هوش سازمانی از جمله عواملی است که بر افزایش  (.  ≤ 0/ 001)   بیشتر بود 

کارکنان   مطلوب  برای    تأثیر عملکرد  اقداماتی  انجام  بنابراین  متغیر    ارتقای دارد،  این  توصیه  سطح 
 . شود می 

 

شغلیهوش سازمانی، مدیریت دانش، عملکرد   :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
تواند با قدرت العاده بود. او میترین موجود، همیشه در جهان هستی فوقعالیعنوان  بهانسان  

داشته و با آموختن علم و حکمت در طول زندگی خود، منشا  ای که خداوند به او ارزانی اندیشه

های مختلف زندگی  اثرات مفیدی برای جامعه خود باشد. امروزه مردم در میان انبوهی از سازمان

انسانکنند و سازمانمی این  )  ها هستندها بخش جدانشدنی زندگی  اما   ،)

قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و سیاسی متغیر و  ها در شرایط فعلی با محیط اسازمان

ها در برابر این شرایط، منوط به توانایی  آمیز سازمانثباتی مواجه هستند. واکنش پویا و موفقیت بی

رو ها در ارائه اطالعات مرتبط و یافتن راه حل درست و به موقع برای مشکالت پیشسازمان

طور که امروزه در دنیای بشر و در این شرایط آشفته،  همان  .( )  است 

هایی موفق و کارآمد هستند که دارای هوش سرشار باشند، این اصل در جهان سازمانی  تنها انسان

های  نیز صادق است، به ویژه در عصر حاضر که توسعه علم و فناوری، ظهور نیازها و چالش

(.  )  تر و دشوارتر کرده است ا پیچیده ها و مدیریت پس از آن رجدید، سازمان

شیوه که  شده  باعث  امروزی  تغییر  حال  در  راهدنیای  و  اداره  ها  برای  گذشته  در  که  کارهایی 

گرفته می سازمان کار  به  بدهند و سازمانها  از دست  به  شد، کارایی خود را  که همچنان  هایی 

روش از  دارناستفاده  اصرار  قدیمی  باشندهای  نابودی  و  شکست  به  محکوم  )  د، 

) . 

-های فکری و توانمندی پردازان سازمانی بر طراحی توانایی در نتیجه این امر، توجه نظریه

های هوشی سازمان تمرکز یافته که در نتیجه، این اقدام منجر به ارائه مفهوم جدیدی به نام 
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(. هوش سازمانی هوش سازمانی در نظریات مرتبط به سازمان شده است ) 

سنتی و در درجه اول طور  به رسد، زیرا  در نگاه اول بیشتر مربوط به منطق مهندسی به نظر می 

توانایی سازمان در تولید، پردازش، ذخیره، بازیابی، استفاده و اشتراک دانش به منظور ن  عنوا به 

(. هوش سازمان متشکل شود ) رسیدن به اهداف سازمان درک می 

، بیانگر ظرفیت ذهنی و ( ) از هوش انسانی و هوش ماشین بوده و به اعتقاد آلبرشت

انداز چشم   مؤلفه   7توانایی انجام یك کار یا فعالیت مهم است. به نظر وی هوش سازمانی دارای  

استراتژیك، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار 

لبرشت معتقد است (. کارل آ عملکرد است ) 

بینی کند و تواند موفقیت سازمان را پیش به کارگیری افراد باهوش در سازمان نمی  که صرفا  

افراد  این  از  کدام  هر  است  ممکن  چون  باشد،  نیز  سازمان  زیان  به  است  ممکن   حتی 

ببرند.  یاد  از  را  یکپارچه سازمانی  اهداف  کرده و  اقدام  اساس فکر و ذهن خود  بر   باهوش 

توضیح   و  است  مفهوم هوش سازمانی  از  استفاده  مشکل،  این  راه حل  تنها  آلبرشت  نظر   از 

داده که اگر هر سازمانی توانایی هماهنگی و ترکیب و تمرکز بر کل نیروهای سازمان را داشته 

کن  استفاده  خود  استعدادهای  از  تا  برسدن باشد  خود  اهداف  به  بود  خواهد  قادر  سازمان   د، 

در می  ، بنابراین .  ( )  که  گفت   توان 

سازمانی   هوش  امروزی،  سازمان ارتقاء جهان  از  بسیاری  برای  ضروریات یافته  از  یکی  ها 

با افزایش   چنینهم انکارناپذیر است تا بتوانند از طریق کسب اطالعات و تجزیه و تحلیل و  

توانایی  آگاهی،  و  ) دانش  دهند  افزایش  را  زمینههای خود  این  در   .) 

هوش سازمانی بر   طی پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که   (  ) 

نیز در پژوهشی   ( )   داری دارد. ی مستقیم و معن   تأثیر اثربخشی سازمانی  

هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هوش   رابطهبه بررسی  

های اتحاد های هوش سازمانی، مؤلفه از بین مؤلفه   سازمانی با اثربخشی سازمانی ارتباط دارد و 

بینی اثربخشی ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش و توافق، بینش استراتژیك و سرنوشت مشترک به 

 سازمانی دارند 
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کافی  این پژوهش تنها هوش فردی  که برای فائق آمدن بر مشکالت  این هستند  بیانگر  ها 

(، اما  ها ایجاد شود ) نیست و نیاز است که هوش جمعی نیز در سازمان

هوش سازمانی  های مختلف متفاوت است و این تفاوت در سطح  سطح این هوش در سازمان

امر است که مجموعه این  بیانگر  انسان،  تفاوت در سطح هوش  از عوامل خارجی و  مانند  ای 

داد )  ارتقاءتوان سطح آن را  دارند و با آموزش می  تأثیردرونی در رشد و ظهور آن  

یق (. آموزش هوش سازمانی، باعث افزایش دسترسی سازمان به دانش شده و به این طر

شود که سازمان بهتر بتواند عوامل  دهد. عالوه بر این باعث میمی  ارتقاءتوان رقابتی سازمان را  

این اساس، گام بر  بهبود  اثرگذار داخلی و خارجی را شناسایی کرده و  هایی حیاتی در جهت 

بهره افزایش  و  اثربخشی  و  با  کارآمدی  بردارد.  ا  ههوش سازمانی، سازمان  ارتقاء وری سازمان 

توانند اطالعات خود را یکپارچه و در دسترس قرار دهند و اطالعات را از حالت محدود،  می

عملیاتی مورد استفاده قرار دهند )طور بهخارج کرده و  

  .) 

ها روح  دارد. انسانتوان گفت که فلسفه وجود سازمان به زندگی بشر بستگی کلی میطوربه

کنند. بنابراین منابع  آورند و مدیریت میها دمیده، آن را به حرکت در میخود را در بدنه سازمان

دهند. این می  او به کارآیی و اثربخشی معن    ها هستندترین منبع برای سازمانارزش  انسانی با 

کارفرما،  عنوان  بهد را  دهنده این است که منابع انسانی قسمت اصلی زندگی خو توصیف نشان

ها  گذرانند و طبیعی است که توجه بیشتری به آنکارمند و کارگر و یا مدیر در محیط سازمانی می 

عالوه بر این، همزمان با تغییرات سریعی که در محیط اتفاق    . (شود )

میمی منجر  تغییرات،  این  با  سازگاری  نیز ضرورت  و  در  افتد  سازمانی  هوش  نقش  که  شود 

هایی مانند وزارت دفاع که نقش حیاتی برای کشور دارند، بیش از پیش پررنگ شود و  سازمان

هوش   ارتقاءر زمینه آموزش هوش سازمانی و اثر آن بر  ای دنیز با توجه به این که تاکنون مطالعه

ال اصلی پژوهش حاضر این ؤ سازمانی نه در داخل و نه در خارج کشور انجام نشده است، س

  وزارت   کارکنان  در  سازمانی  سطح هوش  ارتقاء   بر  سازمانی  هوش   آموزش  است که آیا برنامه

 دفاع اثر دارد؟
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 روش 

 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 

  آماری   جامعه.  بود  گواه  گروه  با  آزمونپس  -آزمونپیش  نوع  از  آزمایشی،  شبه  حاضر   پژوهش

  برنامه،  و  طرح  حوزه  سه  از  گیری نمونه  برای.  بود  دفاع  وزارت  صنایع   از  یکی  ستادی  کارکنان  کلیه

های  مالک  به توجه با و دسترس در گیرینمونه  روش با دفاع وزرات سازمان نوآوری و حقوقی

 نفره  16  گروه  دو  در  تصادفی  صورت  به  و  شدند   انتخاب  نفر  32  مجموع  در  پژوهش،  به  ورود

  تحصیالت   از  بودن  برخوردار  شامل  مطالعه  به  ورود  معیارهای.  شدند  جایگزین  گواه  و  آزمایش

  و کار سابقه سال 5 حداقل داشتن  مذکر، جنسیت  سال، 25-55 بین سنی دامنه باالتر، و لیسانس

 از   پس.  بود  جلسه  2  از  بیش  غیب  یا  و  هاپرسشنامه  دقیق  تکمیل  عدم  مطالعه  از  خروج  معیارهای

 سپس .  شد  اجرا  گواه  و  آزمایش  گروه  در(  مقیاس هوش سازمانی)  آزمون  پیش  ابتداگیری  نمونه

  پس .  نمودند  شرکت(  ساعته   دو  جلسه 11)  سازمانی  هوش   ارتقاء  آموزشی  برنامه  در  آزمایش  گروه 

 به.  کردند  شرکت   آزمون  پس  در  گروه  دو  هر  سازمانی،  هوش  ارتقاء  آموزشی  برنامه  اجرای  از

  توضیح   کنندگانشرکت   برای  آن  مراحل  و  تحقیق  اهداف  ابتدا  اخالقی  مالحظات  رعایت   منظور

  هاآن  به  چنینهم  و  شد  داده  اطمینان  اطالعاتشان  بودن  محرمانه  با  رابطه  در  هاآن  به  و  شد  داده

 بعد  نهایت در  و   باشند  داشته  دسترسی   تحقیق   نتایج  به  می توانند  تمایل،  صورت  در   که  شد  گفته

  ارتقاء  آموزشی  کارگاه  پژوهش،  در  عدالت   اخالقی  اصل  رعایت   به  بنا  پژوهش،  یافتن  پایان  از

 . شد برگزار نیز گواه  گروه برای سازمانی هوش

 

 ابزار پژوهش 

های این مقیاس با هدف سنجش کمیت و کیفیت فرآیند مقیاس هوش سازمانی چندبُعدی:  

       جاری یك سازمان توسط محقق ساخته شد. این ابزار، بر مبنای مدل 

های ذهنی، بینش بُعد از هوش سازمانی شامل حوزه شخصی، مدل   7ساخته شده و    ( ) 

گروهی، مدیریت دانش، نظارت بر محیط و نوآوری را مورد سنجش قرار مشترک، یادگیری  

دارای  می  مقیاس  این  آیتم   49دهد.  از  که هر یك  براساس یك طیف  آیتم است  آن،   6های 
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گذاری  معنای کامال  موافق( نمره   به   100معنای عدم موافقت تا  به   0ای مبتنی بر درصد )از  درجه 

آمده است. دستبه   94/0تا    88/0ها )آلفای کرونباخ( از  درونی مؤلفه گردد. ضرایب همسانی  می 

در مطالعه اصلی این ابزار، همبستگی معناداری بین مقیاس چندوجهی هوش سازمانی   چنین هم 

های نوآوری سازمانی، تعهد سازمانی، فناوری اطالعات و مدیریت دانش وجود داشته و مقیاس 

 است. 

  آموزشتی   سترفصتل  11  شتامل   شتده، تدوین   آموزشتی   بستته   : ستازمانی   هوش  آموزشتی   بستته 

  قرارگرفته های  مؤلفه .  استت  گشتته   تنظیم   شتده، بندی طبقه  مطالب  و   عناوین   قالب در   که   استت

  (  )   ،  ( )   ،  ( )  مدل   با  آموزشتی   بستته  در 

  بررستی  ابتدا   بستته   این   ستاخت  برای   . استت  بوده   مشتترک دیگر، های  مدل   از  دیگر   بستیاری   و 

  بستتته  تدوین   برای  ستتپس  رستتید  انجام   به   متخصتتصتتان   با   کانونی   مصتتاحبه   و   موجود   پیشتتینه 

  موجود   منابع   براستتاس   ها ستترفصتتل   تعیین  اهداف،   تعیین :  گرفت  انجام   زیر   مراحل  آموزشتتی 

  و   تهیه  نیاز،  مورد   منابع   شتناستایی  آموزشتی،  ی ها تکنیك  انتخاب   آموزشتی،  محتوای   ستازمانی 

  مطالعه   اجرای   و  محتوایی   درستتتی  آزمون   آموزشتتی،   کمك  مواد   تهیه   آموزشتتی،  برنامه  طرح 

  هشتت از   ابزار  محتوایی   درستتی  بررستی   برای . احتمالی   اجرایی   موانع  رفع   برای   بستته    مقدماتی 

 نفر   یك  تربیتی،  روانشتناس  نفر   یك  ستازمانی،  - صتنعتی   روان شتناس  نفر   دو )   متخصت   نفر 

. شتد  استتفاده ( بالینی   روان شتناس  نفر  دو   و   آموزشتی  برنامه  نفر  دو   اندازه گیری،   ستنجش و 

 نیز  مقدماتی   مطالعه .  بود  91/0  تا   7/0 بین   جلستات   از  یك   هر   برای   محتوایی   درستتی   شتاخ  

  این  از   حاصتل   بازخورد   و   انجام   ستاعته  دو   جلسته   دو  هفته ای   به صتورت  نفره   شتش   گروهی  در 

. شتد  آموزشتی   بستته  اجرای   و   ارایه های  شتیوه   ستازماندهی،   نحوه  در  تغییراتی  به   منجر   گروه 

  و  مدیران  به   آموزش  برای   حضتتوری،   جلستت    11  چهارچوب  در   ، ها ستترفصتتل  این   محتوای 

  از   خاصتتی  ترتیب  و  معین   زمان مدت  ستترفصتتل،   هر  ارائه  برای   و  تنظیم  ، ها ستتازمان   کارکنان 

  دو  مدت  به    هفته،  در   جلسته   یك   صتورت  به   دوره   اجرای   (. 1 جدول )  شتد   بینی پیش   عناوین، 

 تصویری  و  صوتی   ضبط  جلسات   کلیه . کشید   طول  دوماه  حدود  دوره   طول . شد  برگزار   ساعت

 . شد 
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 تکالیف و تمرین محتوا هدف  عنوان جلسه
1 

آن
اد 

ابع
و 
ی 

مان
ساز

ش 
هو

 

آشنایی با 
مفاهیم

طالعات هوش سازمانی به معنای کسب اشرح 
از همه عواملی که بر سازمان، اهداف آن، جامع 

ت، خدمات و کیفیت فرآیندهای آن المحصو 
آن شامل  های مؤلفه. بیان گذارندمی  تأثیر

انداز استراتژیك، سرنوشت مشترک، تمایل  چشم
به تغییر، اتحاد و انسجام، روحیه، توسعه دانش و 

 فشار عملکرد.

بحث در مورد شباهت هوش فردی و  
 سازمانی )داخل کارگاه( 

2

با  
ن 
ط آ

تبا
 ار

 و
نی

زما
سا
ش 

هو
گر 

 دی
ی
ها
غیر

مت
 

درک جامعیت 
و اهمیت ابعاد 

هوش 
سازمانی 

فرایند یك عنوان به هوش سازمانی تعریف اجزاء 
ول. شرح اینکه هوش سازمانی  محصیك و 
 -ای است تعاملی مجموعهفرایند عنوان به

  و اجماعی بین هوش انسانی و هوش ماشینی
جهت طراحی  ،مشی یك محصول خطعنوان به

.  کندعاتی برای سازمان تهیه میالسیستم اط
  ،کارکنانملکرد با عهوش سازمانی  چنینهم

 رابطه دارد سبك مدیریتیو  یادگیری سازمانی

بحث در مورد نقش کارکنان و مدیران  
ی هوش سازمانی )داخل(؛  ارتقاءدر 
های هوش سازمانی در  بندی مؤلفهدرجه

سازمان با توجه به ادراک شخصی 
)داخل/خارج(

3

نی
ذه
ل 
مد

 
-توجه به مدل

های ذهنی در  
سازمان

فرضیات عمیق عنوان بههای ذهنی مدلتشریح 
دار، تصاویر داخلی و عمومی که روش  ریشه

 تأثیرتفکر، احساس، درک و عمل فرد را تحت  
شند. توضیح  باقرار داده و نقشه ذهنی او می

های ذهنی گذاری مدلاشتراکهایی برای روش
 برای رسیدن به بینش مشترک 

نگارش دیدگاه خویش در مورد یك  
سازمانی )مثل بهترین شیوه موضوع مهم 

مدیریت یا اهداف سازمان مربوطه( بر  
های روی برگه، سپس بحث در گروه

چهار نفری، و در نهایت، تغییرات  
حاصل از بحث گروهی و )احیانا   

های اولیه. آموزش( در مورد نگرش

4

ک 
تر
مش

ش 
بین

 

آموزش 
دستیابی به  

بینش در مورد  
سرنوشت  
مشترک

نیاز به درونداد که و این نشبیایجاد فرایند شرح 
 کارگیری بینش سازمانی  کارکنان در رشد و به

باید  بینش سازمانیکه نقش دارد و تشریح این
 چنینهم. برانگیز و معقول باشد چالش ،ویژه

به مثابه فرایندی پویا دارای  یادگیری سازمانی
 و موانعی شرح داده شد  فرایندهاها،  شاخ 

مراحل و عناصر یادگیری  نقد و بررسی 
گروهی در سازمان )داخل کارگاه(. 

5 

ی
ور
وآ
ن

 

دستیابی به  
توانش 

پذیری انعطاف
و نوآوری در 

های فرآیند
سازمانی 

توجه به  ، پذیرینعطاف که در اتشریح این
د است. یك محور اساسی تغییر کارآم «نوآوری»

توضیح پنج موج سیر تحول نوآوری و شرح 
، رکالمدل آبرنسی ک (الفچند مدل آن شامل، 

مدل گراهام و ج(  رکالمدل هندرسون ک (ب 
کننده فرایند  عوامل تسهیل چنینهم. سالوا

شرح  های نوآورهای سازمانویژگیو  نوآوری
 داده شد. 

بحث در مورد انعطاف در سازمان،  
های  انتقادپذیری مدیران و ایجاد فرصت

نفره بیان   4های شغلی مناسب در گروه
نتیجه بحث توسط یك نفر )داخل  

کارگاه(
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 تکالیف و تمرین محتوا هدف  عنوان جلسه
6

صی 
شخ

زه 
حو

 

آگاهی از 
اهمیت 

شخصیت و 
روحیات 
فردی در 

برد پیش
سازمان

ترین  ژرفعنوان به های شخصیوارهطرحتشریح 
، نحوه تغییر  ساختار شناختی ذهن انسان

ها بین  وارهطرحبادل های تها و مدلطرحواره
 سبك رهبری عضو و ارتباط آن با  –رهبر 

های آینده، تعیین سبكبرای جلسه 
رهبری رهبران و سپس کار بر روی  

نایافته اولیه در  های سازشوارهطرح
مورد سبك رهبری مدیران )خارج و  

 داخل کارگاه( 

7 

طی 
حی

ت م
ظار

ن
 

-ارتقاء توانش
 های ارتباطی 

و توضیح تفاوت  های رهبریانواع سبكشرح 
 سبك رهبری رابطهو  مدار سبك رهبری وظیفه

شامل  های بنیادی ارتباطیمهارت و تشریح  مدار
 ، شنودی و بازخوردی های کالمیمهارت 

های برای جلسه آینده، تعیین توانش
 ها. ارتباطی افراد و کمك به اصالح آن

8 

ش
دان
ت 

یری
مد

 

افزایش 
توانایی  
مدیریت 
 اطالعات 

دانش  ، توضیح درباره مدیریت دانشتشریح 
-کانالچنین و هم صریح در مقابل دانش ضمنی 

انبوه ، عات ال دسترسی به اط های ارتباطی 
مسائل مربوط به و ت عاطالفراوانی ات، عاطالا

 فشار زمان و اعتماد ، کمبود زمان

تا جلسه آینده، تهیه گزارش در مورد  
های اطالعاتی و شیوه  جستجوی پایگاه
ها، در حوزه سازمانی  دسترسی به آن

 )خارج از کارگاه( 

9 
هی 

رو
 گ
ی
یر
دگ
یا

 
آشنایی با 
ارزیابی  

عملکرد برای  
تسهیل  
یادگیری  
گروهی

عنوان دو جزء  به ارایی و اثربخشیتشریح ک
رابطه میان نتایج  عنوان به کاراییوری،بهره

آمده با منابعی که مورد استفاده قرار دستبه
میزانی که  عنوان به تعریف اثربخشی وگرفته 
. یافته استشده تحقق  ریزیهای برنامهفعالیت

ارزیابی عملکرد و بهبود  های توضیح روش 
تعیین وزن ، هاتدوین شاخ  و  مستمر سازمان

ها و الگوهای سیستم مدلچنین و همها شاخ 
 ارزیابی عملکرد 

افزارهایی که تا جلسه آینده در مورد نرم 
در ارزیابی عملکرد به کار می روند  

جو صورت گیرد و این وجست
ها گزارش شوند )خارج از  زارافنرم

کارگاه(

10

و  
م 
اهی

 مف
ور
مر

رد
خو

باز
ت 

یاف
در

 

مرور و  
بازخورد از  
 جلسات

مرور و جمع بندی محتوای جلسات گذشته و 
 بررسی مجدد تکالیف 

- 

11 

ش 
هو

ش 
نج

س
نی 
زما

سا
 

یادگیری  
استفاده از  

مقیاس هوش  
 سازمانی 

توضیحاتی مقدماتی در مورد سنجش هوش 
نحوه ساخته شده و سازمانی، معرفی مقیاس 

پنج اصل چنین تشریح و همتکمیل و تفسیر آن 
و آموزش اجرای عملی   یادگیری سِنج هحوز

 شده مقیاس ساخته 

تکمیل مقیاس و تفسیر آن )خارج و  
 داخل کارگاه( 
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 هایافته
نفری آزمایش و گواه قرار  16نفر شترکت کردند که به تصتادف در دو گروه   32در این پژوهش 

درصد(  37/ 5نفر )   6درصتد( دارای تحصتیالت کارشتناسی و    62/ 5نفر )   10گرفتند. در گروه آزمایش  

درصتد( ستنین بین  12/ 5نفر )   2از گروه آزمایش  چنین هم دارای تحصتیالت کارشتناستی ارشتد بودند.  

- 55درصتد( ستنین بین   12/ 5نفر )   2ستال و    45- 35درصتد( ستنین بین   75/ 0نفر )   12ستال،  35-25

( پستت درصتد   12/ 5نفر )   2درصتد( پستت کارشتناس و    87/ 5نفر )   14ستال داشتتند. از این تعداد    45

ستال   15تا   5درصتد( بین   68/ 8نفر )   11ستال،   5درصتد( تا    18/ 8نفر )   3مدیریت داشتتند و ستابقه کار 

درصتد(   68/ 8نفر )   11ستال به باال داشتتند. در گروه گواه نیز   15درصتد( ستابقه کاری   12/ 5) نفر    2و  

درصتد( دارای تحصتیالت کارشتناستی ارشتد بودند.    31/ 2نفر )   5دارای تحصتیالت کارشتناستی و  

درصتد( ستنین بین   87/ 5نفر )   14ستال،  25- 35درصتد( ستن بین  6/ 2نفر )   1از گروه گواه    چنین هم 

درصتد(   93/ 8نفر )   15ستال داشتتند. از این تعداد   45- 55درصتد( ستن بین   6/ 2نفر )   1ستال و   45-35

  5درصتد( تا    18/ 8نفر )   3درصتد( پستت مدیریت داشتتند و ستابقه کار  6/ 2نفر )   1پستت کارشتناس و  

 سال بود.   15تا    5درصد( بین   81/ 2نفر )  13سال و  

  شتخصتی   حوزه )   ستازمانی   هوش  نیمرخ  بر   ستازمانی  هوش   ارتقاء   اثربخشتی برنامه آزمون منظور به 

( دانش   متدیریتت   گروهی،   یتادگیری   محیط،   بر   نظتارت   ذهنی،   متدل   و   نوآوری   مشتتتترک،   بینش   و 

های توصتیفی  شتد. آماره آزمون استتفاده متغیری با حذف اثر پیش چند کوواریانس تحلیل از کارکنان، 

 ارائه شده است.    2های هوش سازمانی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در جدول مؤلفه 
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قراربررسیموردآزموناینهایفرضپیشطبق روال برای انجام تحلیل کوواریانس ابتدا

مفروض  برابریشرطباکس،امآزمونتوسط کوواریانس  -واریانسماتریس یکسانیگرفت. 

توسطمؤلفهبرایخطاهایواریانس سازمانی  هوش  شیب همگنیشرطن،یلو آزمون های 

طریق ازنیزهادادهبودننرمالآزمون وپسدرگروهباهامؤلفهاز یكهرتعاملطریقازرگرسیون

=   15و    2=    3623/ 68و      0/ 05باکس )ارزیابی شد. نتایج آزمون امویلك  -روشاپیآزمون

ن، همگنیی( نشان از برقراری این مفروضه داشت. نتایج آزمون لو =    3/ 40و    =1/ 32و  1

ارائه شده است.   3ویلك در جدول   -شاپیرو آزمونرگرسیون وشیب 

 
    

     

 

 

 

 

 

 

های الزم برای تحلیل استتت و مشتتکلی برای انجام  نشتتان از برقراری مفروضتته   3نتایج جدول  

داری  ی چندمتغیری نشتتان داد که تفاوت معن   انس ی کووار تحلیل وجود ندارد. نتایج حاصتتل از تحلیل 

آزمون وجود  آزمون در مرحلته پس هتای آزمتایش و گواه پس از حتذف اثر پیش هتای گروه بین نیمرخ 

(. نتتایج آزمون اثر =    0/ 31و    =   7و   =    5و    =    16و      <   0/ 05و    ɳ2=    0/ 69دارد ) 

 شده است.  ارائه   4ها در جدول  آزمودنی بین 
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بجز مدیریت دانش، از  هامؤلفهدهد که دو گروه آزمایش و گواه در کلیه  نشتتان می 4جدول

ترتیب برای حوزه شتخصتی به هامؤلفهداری دارند. باالترین اندازه اثر برای این یهم تفاوت معن

هتای ذهنی و درنهتایتت  یتادگیری گروهی، نظتارت بر محیط، نوآوری و متدلو بینش مشتتتترک،  

در حد متوستط به پایین   های مدیریت دانش استت. کلیه این اندازه اثرها براستاس مالک 

ها حاکی از آن استتت که شتترکت در آموزش توان بیان کرد این یافتهقرار دارند. در مجموع می

 های هوش سازمانی را بهبود ببخشد.لفهؤ کلیه م با یتقرت  هوش سازمانی توانسته اس ارتقاء

 

 گیریبحث و نتیجه
ستازمانی بر هوش ستازمانی و   هوش ارتقاء  برنامه اثربخشتی  بررستی  حاضتر پژوهش از  هدف

هوش ستازمانی براستاس   ارتقاءهای آن در کارکنان بود. در این پژوهش تالش شتد، بستته لفهؤ م

گرفته در بستته   قرارهای لفهؤ هوش ستازمانی ستاخته شتود و مهای لفهؤ فرهنگی و مهای  شتاخ 

و بستیاری    ( ) ،(  ) ،(  )  آموزشتی با مدل

 دیگر، مشترک بود.های دیگر از مدل

های هوش ستازمانی  لفهؤ های پژوهش نشتان داد که بین گروه آزمایش و گواه در کلیه میافته

هوش   ارتقاءبه جز مدیریت دانش، تفتاوت معنتاداری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش برنامه 

های این پژوهش یافته  بوده استتت. مؤثرستتطح هوش ستتازمانی در کارکنان   ارتقاءستتازمانی بر  

همستو  () و  ( )  هایضتمنی با یافتهطور به

  وری بود. این پژوهشتتتگران نیز به این نتیجه رستتتیدند که بین هوش ستتتازمانی و افزایش بهره

هوش ستتازمانی  اکثر مطالعات انجام شتتده در زمینهبه دلیل اینکه ستتازمانی رابطه وجود دارد. 

مستألهنشتد،  اینای بودند و پژوهشتی در زمینه آموزش هوش ستازمانی یافت  مطالعات رابطه

 کرد.  مشکلدچارغیرمستقیمحتیوپیشینه مستقیمدر یافتنراپژوهش

توان گفت که از آنجایی که اصتتول آموزش داده شتتده در بستتته آموزشتتی  در تبیین این یافته می 

همان اصول حاکم بر هوش سازمانی بوده، بنابراین واضح و مبرهن است که آموزش این بسته باعث  

انتهایی از سترمایه فکری استت  ح هوش ستازمانی در کارکنان شتود. هوش ستازمانی منبع بی ستط  ارتقاء 

تواند  کند. هوش ستتازمانی با مدیریت درستتت هوش انستتانی می کید می أ چرا که بر هوش انستتانی ت 

وری ستازمان شتود و نیز باعث شتود که ستازمان بتواند در  پذیری و بهره ستطح انعطاف   ارتقاء باعث  
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مواقع الزم، به سترعت و به درستتی تصتمیم بگیرد و اطالعات موجود را مورد تجزیه و تحلیل قرار  

ها بتوانند دانش و آگاهی خود را افزایش دهند، ستطح که ستازمان ( برای این دهد ) 

شتك به ها افزایش دهند، بی ند و قدرت خود را در تجزیه و تحلیل داده ده  ارتقاء های خود را  توانایی 

ستطح این هوش در ستازمان نیاز دارند. هوش ستازمانی باعث افزایش قدرت   ارتقاء هوش ستازمانی و  

 شتود و ستازمان می تر و با دقت بیشتتر اطالعات حاصتله می تجزیه و تحلیل ستازمان و ذخیره ستریع 

گیرنتدگتان قرار دهتد. پیتامتد این امر این ز این اطالعتات را در اختیتار تصتتتمیم توانتد در مواقع مورد نیتا 

گیرد و فرایند تفکر و  استتت که جریان انتقال و تبادل اطالعات در ستتازمان ستترعت بیشتتتری می 

 (.  )    شود تر می گیری اثربخش تصمیم 

کند، موجب  رویکردی استت که به پرورش خالقیت کارکنان کمك می آموزش هوش ستازمانی  

مندی به موضتوعات، رشتد حس شتود و در بستتر ستازمان موجب عالقه رشتد و بالندگی ستازمان می 

شتود. با این آموزش، توانایی ستازمان برای ایجاد  پذیر می کنجکاوانه، ستازگاری و پاستخگویی انعطاف 

کند و توانایی افراد برای حل مشتکالت از پیدا می   ارتقاء یط کار دانش و استتفاده استتراتژیك در مح 

(. آموزش هوش ستتازمانی در  ستتازد ) طریق هوش عاطفی و هوش عقالنی را میستتر می 

های پردازش اطالعات، ایجاد توانایی در تفستتیر، کستتب اطالعات، ذخیره  کارکنان با افزایش توانایی 

شتود کارکنان در انجام وظایف شتغلی خود با توجه  ات ستبب می کارگیری درستت اطالع مناستب و به 

آموزش هوش ستازمانی با   چنین هم به کستب دانش، تحوالتی در جهت افزایش کارایی داشتته باشتند. 

و تمرکز سازمانی، موجب تمرکز بیشتر بر  مؤثر گیری  ایجاد آگاهی از اطالعات، توزیع دانش، تصمیم 

باشتد ) های ستازمانی شتده که برای دستتیابی به اهداف استتراتژیك الزامی می فعالیت 

وری توانمنتد  شتتتود که کارکنتان در بعتد بهره (. عالوه براین هوش ستتتازمانی باعث می 

یت شود و در انجام وظایفشان کارایی بیشتری از  ها به سازمان تقو شوند و در بطن سازمان،  تعهد آن 

شتود کارکنان با عالقه و انگیزه به کارشتان نگاه کنند، احستاس  باعث می  چنین هم خود نشتان دهند، 

های آنان توجه  گذاری به تخصت  و به رشتد قابلیت ستاالری، تعلق، ارزش کنند از لحاظ شتایستته 

یابد و باعث احستاس رضتایت در  ازمان افزایش می شتان به ست شتود و به همین دلیل احستاس تعلق می 

توان گامی مهم در افزایش کارایی و  (. هوش ستتتازمانی را می )   شتتتود ها می آن 

وری ستتازمان و کارکنان در نظر گرفت، چرا که این ستتازه باعث تستتهیل دستتتیابی به دانش و  بهره 

ای  لفه ؤ ها م (. در ستازمان شتود ) ستازمان می اطالعات و نیز افزایش قابلیت رقابتی  
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دهی درستت  های مهم( که عموما از ستازمان حافظه ستازمانی )اطالعات و مهارت عنوان  به وجود دارد  

تواند این ستازه را شتناستایی و ستازماندهی کند تا و منظمی برخوردار نیستتند، هوش ستازمانی می 

شتود،  مان استتفاده کرد. این فرایند که توستط هوش ستازمانی انجام می تر بتوان از آن در ستاز راحت 

ید اصلی  أک گیری در سازمان افزایش یابد. ت ریزی و تصمیم ، برنامه مسئله شود که قدرت حل باعث می 

کید دارد که باید آن دانش را به أ بر این نکته نیز ت  اما هوش ستازمانی بر شتناستایی و ارائه دانش استت، 

صتورت رستمی به اشتتراک گذاشتت تا به این طریق بتوان دوباره در مواقع الزم، آن  را مورد استتفاده  

ستتطح هوش  ارتقاء قرار داد. بنابراین هر آنچه که تاکنون ذکر شتتده بیانگر این امر استتت که بهبود و  

وری سازمان باشد ) رایی و بهره عاملی برای افزایش کا عنوان  به تواند سازمانی می 

 .) 

 چنین هم ها و  های نقد طرحواره توان گفت که در آموزش هوش ستتازمانی، روش کلی می طور به 

آموزش    چنین هم نتایتافتته اولیته در مورد ستتتبتك رهبری متدیران و  هتای ستتتازش کتار بر روی طرحواره 

سطح  حوزه شخصی و بینش مشترک    ی ارتقا گذاری و یادگیری گروهی، سبب های به اشتراک روش 

هتای تبتادل هتا و متدل هتای هوش ستتتازمتانی شتتتده استتتت؛ چرا کته این مفتاهیم بته طرحواره مؤلفته از 

گذاری  هایی برای اشتتتراک با ستتبك رهبری و نیز به روش عضتتو و ارتباط آن  - ها بین رهبر طرحواره 

بر استتتاس تعتامل با هم  در حین آموزش، افراد   چنین هم های ذهنی با دیگران اشتتتاره دارد. این مدل 

های خود به استتتقالل کنشتتی، تفکر خودارزیابی، خوداصتتالحی و خودانتقادی، ارزیابی انتقاد  گروه 

توانند ستبب ایجاد بینش  یابند که مجموعا می می قاد دیگران دستت برداری از انت دیگران از خود و بهره 

در آموزش هوش سازمانی به افراد آموزش داده شد که چگونه  مشترک در افراد گردند. عالوه بر این  

خود را نقتد کننتد و  روش تفکر، احستتتاس، درک و عمتل  هتای ذهنی خود را عینی نموده و  متدل 

نیز  های نوآور های سازمان ویژگی و   کننده فرایند نوآوری عوامل تسهیل چند مدل نوآوری و   چنین هم 

هتای هوش لفته ؤ حوزه نوآوری و متدل ذهنی از م   ارتقتاء هتا ستتتبتب کته این آموزش   شتتترح داده شتتتد 

پذیری، خالقیت و انتقادپذیری اشتاره دارد که در  ستازمانی شتده استت؛ چرا که این مفاهیم به انعطاف 

این بستته آموزشتی به افراد آموخته شتد،   در این بستته آموزشتی به آنها پرداخته شتد. دیگر مواردی که 

  مدار ستبك رهبری رابطه و    مدار ستبك رهبری وظیفه ، تفاوت رهبری ارزیابی محیط و  های  انواع ستبك 

بود که همه   ی ، شتتنودی و بازخورد های کالمی مل مهارت شتتا   های بنیادی ارتباطی مهارت و تشتتریح  

پرستشتنامه هوش ستازمانی استت، بنابراین واضتح استت که  " بعد نظارت بر محیط " این عوامل ستازنده  
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ارزیابی  های  روش   چنین هم یابد.  ارتقاء با آموزش این اصتتول، ستتطح این بعد از هوش ستتازمانی  

ها و  مدل  چنین هم و  ها  تعیین وزن شتاخ  ،  ها شتاخ  تدوین و    عملکرد و بهبود مستتمر ستازمان 

ها در  مؤلفه جزء این برنامه آموزشتی بوده استت، لذا آموزش این   الگوهای ستیستتم ارزیابی عملکرد 

چرا که   های هوش ستازمانی شتده استت؛ لفه ؤ از م یادگیری گروهی   مؤلفه   ارتقاء برنامه آموزشتی ستبب 

وری اشتاره دارد. در بستته آموزشتی نیز این دو ها و ایجاد بهره یادگیری به کارایی و اثربخشتی  این بعد،  

و  مورد استتتفاده    آمده با منابع  دستتت   رابطه میان نتایج به عنوان  به   ارایی عامل، به این صتتورت که، ک 

  در   ، در نظر گرفته شتده استت. یافته شتده تحقق   ریزی های برنامه میزانی که فعالیت عنوان  به   اثربخشتی 

دانش صتریح در مقابل دانش نهایت در این بستته آموزشتی، مبانی مربوط به مدیریت دانش، شتامل 

مستائل مربوط  و  ت  عا طال فراوانی ا ت،  عا طال انبوه ا ، عات ال دستترستی به اط   های ارتباطی کانال ،  ضتمنی 

ی  ها های خاص ستتازمان اما به دلیل ویژگی ، آموزش داده شتتد؛  فشتتار زمان و اعتماد ، کمبود زمان به  

، دستتتتیتابی بته دانش و اطالعتات )صتتتریح و  وزارت دفتاع از نظر نوع متاموریتت و محیط اجتمتاعی 

و بدون دستترستی به   نظری ها صترفا به صتورت  ضتمنی( خاص این ستازمان مقدور نبوده و آموزش 

های عملی دستترستی به اطالعات، ارائه شتده استت. بر همین استاس برنامه آموزشتی  امکانات و کانال 

 داشته باشد.   های هوش سازمانی لفه ؤ از م  بعد مدیریت دانش   ارتقاء اثر محسوسی بر  نتوانسته  

های مورد مطالعه، مردان شتتاغل  های پژوهش حاضتتر این بوده که گروهجمله محدودیت  از

اند، تحصتیالتی در ستطح کارشتناستی ارشتد و کارشتناستی داشتته اند و عمدتا در بخش ستتادی بوده

تر از کارشتناستی در های آتی این موضتوع  در ستطح تحصتیلی پایینشتود در پژوهشپیشتنهاد می

که در پژوهش حاضتر امکان پیگیری اثربخشتی برنامه   ها اجرا شتود. باتوجه به ایندیگر ستازمان

های آتی اثربخشتی این برنامه شتود در پژوهشپیشتنهاد میآموزشتی برای پژوهشتگر میستر نبود، 

با توجه به اهمیت روزافزون هوش ستازمانی برای  چنینهمرا در دوره پیگیری نیز بررستی کنند. 

هوش ستازمانی   ارتقاءهای آموزش ضتمن خدمت شتود دورهها، پیشتنهاد میدوام و بقای ستازمان

 برای مدیران و کارکنان برگزار شود.

 

و قدردانی تشکر 
در این پژوهش تشتتکر و قدردانی   گان کنند دانند تا ازکلیه  شتترکت نویستتندگان برخود الزم می 

 نمایند. 



  377                                                         ... هوش سازمانی یقابرنامه ارت آموزش ثربخشی ا

 

 تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 

   

  



 (2، شماره  1400، پاییز و زمستان 8شناسی صنعتی و سازمانی )دوره هشتم، سال مطالعات روان                                 378

 


