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  چکیده
در بین کارکنان اداره آموزش و  نییادگیري سازما پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی و

 نفر 200نمونه حجم . توصیفی ـ همبستگی بود ،شیوه انجام تحقیق. پرورش شهر تهران انجام گردید
 براي .انتخاب گردید اي گیري خوشه روش نمونه باکه از کارکنان اداري و دبیران هر سه مقطع  برآورد شد

) 2003( هوش سازمانی آلبرشت و )2000(پیتر سنگه  نامه یادگیري سازمانی ها از پرسش گردآوري داده
صد، درفراوانی، (از روش آمار توصیفی  SPSSافزار  از نرم هاي گردآوري شده با استفاده داده. استفاده شد

و روش ) یرسونضریب همبستگی کندال و اسپیرمن و پ(و آمار استنباطی ) میانگین و انحراف معیار
نتایج . ندتجزیه و تحلیل شد متغیرها ،اي جمعی و سپس ورود مرحله روش ورود رگرسیون چندگانه به

سرنوشت مشترك، بینش استراتژیک، تمایل به تغییر، کاربرد ( نشان داد که همه ابعاد هوش سازمانی
رابطه مثبت و معناداري  اصلی یادگیري سازمانی مؤلفهبا ) دانش، فشار عملکرد، روحیه و اتحاد و توافق

صد بیشتري راتژیک، نسبت به سایر متغیرها دراین متغیرها، دو متغیر روحیه و بینش است در بین. دارند
ج اما با وجود همبستگی بسیار قوي بین زو. اند از واریانس متغیر یادگیري سازمانی را تبیین کرده

ها  لفهٔموسایر  باال، خطی بسیار علت وجود هم به یهاي هوش سازمان لفهمتغیرهاي یادگیري و هر یک از مؤ
  .وارد نشدند  در مدل

  یادگیري سازمانی، سازمان یادگیرنده هوش سازمانی،  :کلیدي واژگان
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مقدمه -1  
، موضوعات مزیت رقابتی، نوآوري و اثربخشی به مند عالقههاي  سازمان یادگیري سازمانی در ،امروزه

ه هستند که تا حدود هایی مواج امروزي با چالشهاي  شرکت .قرار گرفته است خاصیمورد توجه 
ها، افزایش  توان به کمبود فزاینده مهارت ، از آن جمله میزیادي به یادگیري سازمانی مرتبط است

یا، طراحی و هاي دن ها و سازمان ندترین شرکتمسه سال، رقابت جهانی با قدرت دانش در هر دو تا
ها براي  یده شدن نیاز سازمانپیچ فناوري و ها، پیشرفت فراگیر استفاده از بازسازي مجدد سازمان

هاي امروز، توجه به فرآیند هوش  روي سازمان هاي پیش با وجود چالش. اشاره کرد انطباق با تغییر
صورت  کارگیري مؤثر دانش به باق با تغییرات محیطی از طریق بهسازمانی براي تقویت عملکرد و انط

  .رسد نظر می ، امري ضروري بهانجامد هوشمند می هاي گیري سازمان خالقانه که به شکل
 سازمانی ؛شود موجب خلق سازمان هوشمند می با تمرکز به درك دانش و یادگیري 1هوش سازمانی

هوش  ،معتقد است )2006(2هاللویلیام  .]38[دهوشمندانه مدیریت کنرا  گیرد دانش که یاد می
منظور هماهنگی و  بهن راهبردي آکارگیري  بهسازمانی ظرفیت یک سازمان در جهت خلق دانش و 

، براي اینکه هوش هوش سازمانی است یادگیري سازمانی جزء کلیدي. استتطابق با محیط اطرافش 
    . خود را با شرایط جدید انطباق دهدو  به یادگیري بودهسازمانی افزایش یابد، سازمان باید قادر 

اي  حمایت ساختارهاي شبکه موجبارتباطات که هاي اطالعات و  هاي مربوط به فناوري ساخترزی
موجب افزایش یادگیري سازمانی و قابلیت  اي، شبکهشود، همچنین طراحی ساختارهاي مسطح و  می

  ].38[گردد انطباق، سازگاري و ارتقاي هوش سازمانی می
هاي فکري جامعه،  اصلی تربیت نیروي انسانی و سرمایه عنوان متولی بهنظام آموزش و پرورش کشور 

نش و ترویج یادگیري خالق، ینه کردن ارزش و اهمیت مدیریت داموزش عالی، باید در نهاددر کنار آ
تا رابطه بین هوش  ودش می همین دلیل، در پژوهش حاضر تالش به. پویا و سازنده پیشگام باشد

هاي  عنوان یکی از سازمان سازمانی همچون آموزش و پرورش، بهسازمانی و یادگیري سازمانی، در 
    .مناسبی براي ارتقاي یادگیري در آن ارائه شود چارچوببررسی و   جامعه، در مؤثر
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  مبانی نظري رمروري ب -2
  هوش سازمانی   -1-2

سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و فنیدر محیط اقتصادي،  يمتغیر اًها با شرایط دائم امروزه سازمان
ارائه اطالعات مرتبط و یافتن  ها دریی آنها به توانا آمیز و پویاي سازمان واکنش موفقیت. مواجه هستند

توجه  با توجه به این امر،. دارد بستگی آنها روي فراحل مناسب براي مشکالت  موقع راه به
از جهتی دیگر بر یکپارچگی هاي فکري سازمان و  ان سازمانی، بر طراحی تواناییپرداز نظریه

ر تئوري سازمانی ، مفهوم جدیدي دن رونداطالعاتی و ارتباطی متمرکز است و نتیجه ایهاي  فناوري
  ].37[شود وان هوش سازمانی یاد میعن است که از آن به

هوش سازمانی تلفیقی از . مدیریت است و هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه ادبیات سازمان
 ].37و32[برخوردار است يهوش انسانی از اهمیت بیشتر که در آنهوش ماشینی و انسانی است 

هوش  3کیرن ].23و15[است صورت خالق ی سازگاري و انطباق با محیط بهیزمانی تواناهوش سا
داند که براي تبدیل  هاي مختلف می فناوريسازمانی را یک چارچوب کاري شامل فرآیندها، ابزارها و 

عقیده نگارندگان، دیدگاه  اما به ].26[ها به اطالعات و اطالعات به دانش مورد نیاز هستند داده
آلبرشت؛ به از دیدگاه . هاي موجود پیرامون هوش سازمانی است ترین دیدگاه یکی از جامع رشت،آلب

موریتش، هوش ٔظرفیت یک سازمان براي استفاده از توان فکري کارکنانش در جهت نیل به ما
  بعد زیر تشکیل شده است؛، هوش سازمانی از هفت  از نظر وي. شود می اطالقسازمانی 

دارد که در پی برآورده کردن آن نیاز تعریف از مقصدي  نوعیهر سازمانی به  ؛رديبینش راهب -1
توانند  ان میاین فرض است که رهبر یا ویژگی بینش راهبردي داراي   این بعد هوش سازمانی. است

. آن را بازآفرینی کنند نیاز شکل دهند و در صورت ضرورت و وضوح بیان کرده، مفهوم موفقیت را به
اي  ها و انجام اقدامات لحظه ها، مشکالت، بحران دیگر، سازمان توانایی پذیرش چالش عبارتی به

  .را دارد  انداز چشماین آینده و در هماهنگی با افق   انداز ضروري، بدون از دست رفتن چشم

چیست و احساس  رسالت سازمان یک سازمان، بدانند که اکثرکارکنان  هنگامی ؛سرنوشت مشترك -2
طور  توانند به ت سازمان درك کنند، میو سهم خود را در محاسبه موفقی د مشترکی دارندکنند مقصو

    .یابی به بینش مشترك اقدام نمایند افزایی در دست هم
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یک چالش و فرصتی براي  عنوان  هاي سازمانی، تغییر به از فرهنگ در بعضی اشتیاق به تغییر؛ -3
افراد . کند یرشدن با چیزي تازه را براي افراد فراهم میشود که شانس درگ هاي جدید مطرح می تجربه

یک فرصت خوشایند و محرك و شانسی براي   عنوان نیاز به بازآفرینی الگوها را به ها این محیط  در
حدي الزم است که با انواع تغییرات  اشتیاق به تغییر به. نگرند می یتهاي جدید موفق یادگیري روش 

  .دي مطابقت کندمورد نظر در بینش راهبر

تیاق افراد در کار کردن اش  دهنده نشان» روحیه«جدا از عنصر سرنوشت مشترك، عنصر  روحیه؛ -4
یا وجود نداشته باشد، اعضاي  اشد کم ب ،در سازمانی که عنصر روحیه. استانداردها است فراتر از

  .دهند ط همان شغل خود را انجام میسازمان فق

چنین  ها، موانع و هم محدودیت ار سازمانی را که در نظر بگیریدهر ساخت اتحاد و توافق؛ -5
صورت  هم ریخته و آشفته، اجراي کار به یک نظام به کند، در  ان تحمیل میهایی را بر کارکن همکاري

اي تعریف شده و  گونه ها به سازمان هوشمند، همه سیستم یک در  .هوشمندانه و اثربخش دشوار است
طراحان و راهبران سازمان اغلب . یابند دست سازمانکارکنان آن بتوانند به رسالت آیند تا  گرد هم می

کنند و همسویی انرژي افراد را در جهت اهداف  موانع ساختاري را در جهت قضایاي ارزشی حذف می
  .بخشند و ارتقاء مینموده ترویج   مشترك،

مؤثر از دانش، اطالعات و   استفاده اساس امروزه، موفقیت سازمانی بر ؛استقرار و کاربرد دانش - 6
طور فزاینده  کارگیري دانش، به ازماندهی، به اشتراك گذاشتن و بهظرفیت خلق، انتقال، س. هاست داده

الزم است هوش سازمانی دربردارنده تشویق و  ،بنابراین. شود تبدیل می جنبه حیاتی رقابت  به
  .گر درباره وضعیت موجود باشد طرف و روشن هاي بی ها و پرسش وريهاي جدید، نوآ ایده  پشتیبانی از

 ،یا طرحی براي عملکرد است  هر فردي داراي پیشنهاد ،یک سازمان هوشمند در  فشار عملکرد؛ -7
. آید و به معتبر بودن مقاصد سازمان باور دارد  دست بهاین احساس را دارد که باید چه چیزي  یعنی  

این امر زمانی بیشترین  .ترویج و از آن پشتیبانی کنند عملکرد را  توانند حس فشار رهبران سازمان می
ها بر  اي که خود آن عنوان انتظارات دوجانبه که توسط همه اعضاي سازمان، بهتأثیر را خواهد داشت 
  ].13و6[ودپذیرفته ش ،اند خودشان تحمیل کرده
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  یادگیري سازمانی -2-2
که  1990اوایل دهه  از، توسط مارچ تعریف شد و 1963براي اولین بار در سال  4یادگیري سازمانی

نظران مدیریت  تحلیل صاحبویک و رابرتس تعریف جدیدي از آن ارائه کردند، مورد بحث و تجزیه و 
هاي  ضرورت براي زنده ماندن در محیطنوعی یادگیري سازمانی،  5به اعتقاد پابر و لیپشتیز]. 14[است

 ؛یادگیري باشد طور مستمر در حال  سازمانی براي بقاء خود باید به ررقابتی و شدیداً متغیر است و ه
 فایول و. این معنی که تغییرات را در محیط خود احساس کرده و خود را با آن سازگار نماید  به

 یادگیري سازمانی فرآیند بهسازي عملکردها از طریق دانش و درك بیشترکه  ندالیلس معتقد
کنند که سازمان از طریق  یندي تعریف میفرآعنوان  دگیري سازمانی را بهیا ،را و چیواالگ .]19[است

هاي سازمانی است که به بهبود یا حفظ  معنی هرگونه تغییر در مدل یادگرفتن بهاین  .گیرد آن یاد می
ها براي  عنوان روشی که سازمان ، یادگیري سازمانی را بهداجسون ].17[شودمنجر عملکرد سازمان 

در  ].27[کند تعریف میکنند،  استفاده می هاي عادي کار ل و سازماندهی دانش و جریانایجاد، تکمی
باورها و مفروضات در میان افراد و  ،دانش ، یادگیري سازمانی را در گرو تسهیمجاي دیگري آرجریس

براي توان  میهاي یادگیري سازوکاراصول و  معتقد است از) 2004( 6ژارونین ].22[داند ها می تیم
، )2006( 8، گاه وگوآن گان)2003( 7، لی وچوي)2008(لمسا .توسعه سازمان استفاده کردهبود و ب

  .دست یافتندنتایج مشابهی  بهنیز ) 2006( 11توماس و) 2006( 10، کنی)2005( 9مگدادي
 دلیل به. یابد ردي به یادگیري سازمانی تغییر میتدریج از یادگیري ف یادگیري مفهومی پویا است که به

طور روزافزونی شهرت  هها براي سازگاري با تغییرات محیطی، مفهوم سازمان یادگیرنده ب نیاز سازمان
مستمر توانایی خود را افزایش  طور ، افراد بهسازمانی است که در آن، 12سازمان یادگیرنده. یافته است

هاي جدید،  آگاهیو ها خلق دانش  ؛ در این نوع سازماندست یابندنتایج مورد نظر  دهند تا به می
ابداعات و ابتکارات یک کار اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی است و هر فردي در آن، 

نام و از کسانی است  که خود یکی از افراد صاحب تر سنگهپی ].36[آفرین است انسانی خالق و دانش
بنیان  ایده را بر پنج اصلهاي یادگیرنده داشته است، این  اي در ابداع نظریه سازمان که نقش عمده

کر هاي ذهنی، آرمان مشترك، یادگیري تیمی و تف هاي شخصی، مدل قابلیت نهاده است که عبارتند از
گرایی هستند تا  داند که در حال هم می عنوان پنج جزء فناوري او این پنج اصل را به. سیستمی

  ].36[هاي یادگیرنده را به یک نوآوري تبدیل کنند سازمان
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هاي یادگیرنده، باید افراد  هاي شخصی به این معنی است که در سازمان قابلیت: هاي شخصی یتقابل
 ].3[تر سازند غنی هاي خود واقف شوند و آنها را توسعه و بهبود بخشند و زندگی خود را به توانمندي

، گام رفتگهایی در سازمان پرورش یافتند و چهره سازمان با وجود آنان شکل  زمانی که چنین انسان
  ].9[مهمی در یادگیري سازمانی برداشته شده است

هایی در ذهن خود  هاي اطراف خود تصویرها و مدل سازي واقعیت افراد براي ساده: هاي ذهنی مدل
هاي ذهنی صحیح  مدلبرخورداري از . گیرند اساس رفتار و اعمال آنها قرار میدهند که  شکل می
هاي  ها و آرمان خود داشته باشند و قابلیت ز فاصله بین واقعیتگردد که افراد درك روشنی ا سبب می

  ].10[شخصی، تالش خالقانه براي کاهش این فاصله را در پی خواهد داشت
خواهد به کجا  ازمان میخواهیم بدانیم، س ور از آرمان مشترك این است که میمنظ: آرمان مشترك

؟ اگر آرمان سازمان، آرمان تک تک افراد باشد، شناسند این آرمان مشترك را همه اعضا می برسد؟ آیا
 پس آرمان واقعی از بطن یک سازمان بر. تالش آنان براي رسیدن به آرمان را درپی خواهد داشت

هاي افراد دقیقاً آرمان  ست آرمانهرچند که ممکن ا. خیزد و در واقع خواسته تمام افراد آن است می
منجر خواهد داشت و در نهایت به تأمین اهداف سازمان سازمان نباشد، ولی در راستاي آن قرار 

ي که با معیارهاي کمی سنجیده در واقع نقش آرمان، ایجاد تعهد است، یعنی چیز. گردد می
  ].5[شود نمی

اعضاء گروه توسعه  یندي که طی آن، ظرفیتست از فرآیادگیري جمعی عبارت ا: یادگیري جمعی
د که همگان، واقعاً طالب آن نتایج حاصل از آن چیزي باشاي همسو شود که  گونه داده شده و به

. کند که اولین آنها گفتگو است پیتر سنگه دو مؤلفه عمده براي یادگیري تیمی ذکر می. اند بوده
  ].36[دومین مؤلفه، دربردارنده یادگیري تمرین است

اري و مشارکت در تواند به توسعه همک مان یادگیرنده با تفکر سیستمی مییک ساز: تفکر سیستمی
نین، با اعتقاد همچ. نموده و به ایجاد تغییراتی بپردازد که براي کل سیستم مؤثر است اقدام سازمان

طور دائم، با توجه به تغییرات محیطی، تغییرات الزم را در سازمان ایجاد  تواند به به سیستم باز، می
  ].9[کرده و موجبات بقاي آن را فراهم نماید
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  و مدل مفهومی پیشین  تحقیقات؛ سازمانی و هوش سازمانی یادگیري -3-2
 ،"منزله یک فرآیند و فرآورده به هوش سازمانی، اهمیت آن" با عنوان اي مقالهدر ) 1990( وداتسما

 ضمن تشریح معنا و مفهوم هوش سازمانی، فرآیند هوش سازمانی را متشکل از پنج عنصر دانسته و
 با 1996در سال  13گلین .هاي اطالعاتی معرفی کرده است سیستمهوش سازمانی را در قالب طراحی 

تجمع یا انباشتگی، مدل سطح  مدل. ارائه کرده است را سازمانی هوش ازمدل  اي، سه هانتشار مقال
که  ه استبندي کرد هوش سازمانی را به سه رده طبقه ،گلین. تالقی و مدل توزیعی یا پراکنشی

هوش سازمانی ) 3 و تنیدگی هوش فردي  همدر رابطه متقابل و) 2تجمع هوش فردي) 1عبارتند از 
 ش سازمانی شامل کارکردهاي پردازشهو ،چنین از نظر گلین هم. رت عنوان یک سیستم بزرگ به

 اجراي آنها آوري و آورد و به شروع نو گاري با تقاضاي محیط را فراهم میاطالعات است که امکان ساز
 که در آن کرده است در زمینه هوش سازمانی چارچوبی ارائه) 1997( ویلیام هالل. ستا وابسته

 ازیکی دیگر  .ه استهاي شناختی هوش سازمانی را نشان داد ها و سیستم ساختزیر منسجم رطو به
دانش و بهبود و اصالح معنی کسب  به اي حلقه اي و دو حلقه یادگیري تکاین چارچوب، هاي  لفهؤم

 "سازمانی، نخست مدیریت دانش یجاد هوشا"کتابی با عنوان  در) 1999( لیبوویتس .سیستم است
این مفهوم را در  )2003( آلبرشت. داند میوابسته به کارکردهاي مدیریت دانش  هوش سازمانی را

 عنوانتحت  وي قانونی را. بیان کرده است) هوش سازمانی در عمل( "قدرت اذهان در کار"کتاب 
هنگامی  ؛گوید قانون آلبرشت می. دکن دیریت و سازمان مطرح میقانون آلبرشت در عرضه مسائل م

هوشی جمعی گرایش  ذهنی و کم کندسوي  شوند به افراد باهوش در یک سازمان جمع میکه 
شامل میل به تغییر، که  ؛کند را مطرح میهاي  مؤلفه ،هوش سازمانی آلبرشت در مدل .یابند می

  .ی و تماس، بینش راهبردي و روحیه استید، همسوسرنوشت مشترك، کاربرد دانش، فشار عملکر
انجام  2003در سال  "مقدماتی سنجش -بررسی هوش سازمانی مدیران استرالیا"عنوان پژوهشی با 

مربوط به  "هوش سازمانی"از مدیران استرالیایی را درباره گروهی نظرات  پژوهشاین  .ه استشد
ي یک روزه مدل هوش سازمانی را دیران در سمیناراین م. سازمان و تشکیالت آنها خالصه کرده است

نامه  سپس هر یک از مدیران با استفاده از پرسش. بر اساس کتاب قدرت اذهان در کار فرا گرفتند
 در این سمینار بیش از دویست مدیر و. ندهوش سازمانی آلبرشت، سازمان خود را ارزیابی کرد

خش و هر نامه شامل هفت ب پرسش. اند نمودهکمیل نامه را ت پرسش 128 که عامل شرکت داشتندمدیر
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لفه جداگانه ؤهر م ،ال و در نهایتها، میانگین هر سؤ براي تحلیل پاسخ. ال استبخش داراي هفت سؤ
یعنی کمتر از نیمی از . ه، پایین بوده استحاصلنظر آلبرشت، در مجموع امتیازات  به. محاسبه شد

  ).کمتر از میانگین بوده است سؤال 26( اند کسب کردهمره ن 5یا باالتر را از  3ت امتیاز سؤاال
هاي رومانیایی، دورنماي  ابعاد هوش سازمانی در شرکت"با عنوان  2008در سال دیگر پژوهشی 

مایی کلی از موقعیت ، ارائه ناین پژوهشهدف اصلی ]. 28[ه استانجام شد "هاي انسانی سرمایه
هاي  بررسی تفاوت و  هوش سازمانی آلبرشت گانه هفت ابعاد ههاي رومانیایی با توجه ب کارکنان شرکت

نتایج تحقیق نشان  .هاي کوچک بود کارمند و سازمان 150گ با بیش از هاي بزر موجود میان سازمان
ند و سازمانی آشنا بودهاي بزرگ و متوسط با مفهوم هوش  درصد از کارکنان شرکت 13که فقط  داد

ه نشان حاصلهاي  دادهل تحلی همچنین .ندشناخت این مفهوم را نمی اصالً هاي کوچک کارکنان شرکت
  .داد که هوش سازمانی در حد متوسط و باالتر بوده است

 توسعه خدمت ضمن آموزش طریق از را مدرسه سازمانی هوش توانمی آیا"عنوان  با دیگري پژوهش
 ها، توانایی( راهبردي حلیلت تأثیر تعیین پژوهشهدف  ].18[ه استشد انجام ترکیه کشور در، "داد

آزمون و  با روش تحقیق تجربی و استفاده از پس سازمانی بر هوش) تهدیدها و ها فرصت ها، ضعف
 مقیاس اساس بر الؤس 58 شامل اينامه پرسشهوش سازمانی  ابعاد گیرياندازه براي .آزمون بود پیش
 از پس و قبل سازمانی هوش در را ايمالحظه قابل تفاوت، تحقیق نتایج. شد تنظیم ايدرجه   پنج

  .نشد مشاهده توجهی تفاوت قابل، همکاران با مؤثر ارتباط مورد در فقط. داد می نشان کارگاه
مدیریت دانش و هوش  بررسی رابطه بین زیرسیستم" پژوهشی با عنوان )1386( فرخی ستاري قه

 که نتایج تحقیق نشان داد .است هانجام داد "هاي آن در شرکت ذوب آهن اصفهان مؤلفهسازمانی و 
  .جود داردرابطه مثبت و معنادار وسازمانی هاي هوش  مؤلفهزیرسیستم مدیریت دانش و تمامی  میان

طراحی الگوي یادگیري مستمر مدیران وزارت جهاد "، در پژوهشی با عنوان 1379در سال احمدي
هاي  وضعیت مطلوب و طراحی مدلدار بین وضعیت موجود و  به تأیید وجود تفاوت معنی "سازندگی

رضا  علینتایج پژوهشی که . نموده استبراي هر یک از ابعاد اساسی یادگیري مدیران اشاره  خاص
رویکردي نوین براي توسعه : قابلیت یادگیري سازمانی"، با عنوان 1382در سال نادري خورشیدي

ن است که بین شرایط موجود و خودرو انجام داد، حاکی از آ در شرکت ایران "ها متوازن سازمان
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مطلوب این شرکت از لحاظ قابلیت سازمانی جهت ورود به موقعیت رقابتی تفاوت معناداري وجود 
  .دارد

کارگیري  طراحی و تبیین الگوي به"، پژوهشی با عنوان 1382فرد در سال میرسپاسی و دانش
پژوهش نشان داد که از نتایج . اندندبه انجام رس "هاي سازمان یادگیرنده در نظام اداري ایران ویژگی

ترین عامل  ترین عامل، دیدگاه سیستمی و ضعیف هاي سازمان یادگیرنده، آماده میان ویژگی
، پژوهشی با )1382(بشري معینی .شود ها می که مانع یادگیرندگی سازماناست هاي فردي  مهارت
 "قم دولتی و غیرانتفاعی شهربررسی و مقایسه میزان یادگیري سازمانی مدارس متوسطه "عنوان 

ها نسبت به مدارس  نشان داد که مدارس غیرانتفاعی در کلیه ویژگی ي ويها انجام داد؛ نتایج بررسی
  اي، با عنوان  ، در مطالعه)1384( مجتبی محمودزاده سید. تري داشتند دولتی شرایط مطلوب

 گوید می "دن به سازمان یادگیرندهش هاي آموزش و پرورش کشور براي تبدیل میزان آمادگی سازمان"
 برخوردارآمادگی الزم  از شدن به سازمان یادگیرنده هاي کشور براي تبدیل آموزش و پرورش استان

  ].4[دبه سازمان یادگیرنده را آغاز نماین مراحل اجرایی تبدیل ندتوان هستند و می
ت ٔر بین کارکنان و اعضاي هیابررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیري سازمانی د"پژوهشی با عنوان 

محمد توسط  "علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیري سازمانی 
بین هر دو گروه  هاي پژوهش حاکی از آن است که در یافته. انجام شده است زاده و همکارانش جمال

داري با یادگیري سازمانی دارند، اما در  نیابعاد هوش سازمانی رابطه مثبت و مع ٔها، همه از آزمودنی
میل به تغییر و روحیه به ترتیب در هر گروه درصد بیشتري از  بین آنها متغیرهاي سرنوشت مشترك،

 پژوهشی تحت عنوان ،عرفانی خانقاهی و جعفري ].7[اند واریانس مربوط به یادگیري را تبیین کرده
ري تحولی، فرهنگ یادگیري و یادگیري سازمانی بر بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک رهب"

هاي پژوهش حاکی از این  یافته. انجام دادند ")منطقه هشت(هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی 
طور مستقیم  است که متغیرهاي نهفته سبک رهبري تحولی، یادگیري سازمانی و فرهنگ یادگیري به

گرایی  هاي تحول ذارند و هرچه سبک رهبري، ویژگیگ و غیرمستقیم بر هوش سازمانی تاثیر می
احتمال افزایش هوش سازمانی  ،بیشتري داشته باشد و جو مناسبی براي یادگیري وجود داشته باشد

ها مورد توجه  ریزي جهت هوشمندسازي دانشگاه و این عوامل باید در برنامه بیشتر است
  ].13[دنقرارگیر
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هاي هوش سازمانی  فهومی پژوهش حاضر بر اساس ارتباط مؤلفهگفته مدل م موارد پیش  با توجه به
سویی و هماهنگی روحیه، فشار  نوشت مشترك، اشتیاق به تغییر، همشامل بینش راهبردي، سر(

هاي  هاي شخصی، مدل شامل قابلیت(و مؤلفه یادگیري سازمانی) عملکرد و استقرار و کاربرد دانش
  .شده استتنظیم ) هاي مشترك، یادگیري تیمی و تفکر سیستمی ذهنی، آرمان

  روش تحقیق -3
اي  گیري خوشه با استفاده از روش نمونه حجم نمونه .است گیتوصیفی ـ همبست، این تحقیق از نوع

از کارکنان اداري و دبیران هر سه مقطع آموزش ها  و نمونه ه استنفر برآورد شد 200 اي، چندمرحله
  .ندا هو پرورش شهر تهران انتخاب گردید

وش سازمانی و ه) 2000(پیتر سنگه  نامه یادگیري سازمانی از پرسشنیز ها  براي گردآوري داده
          شناختی جمعیت سؤال ششنامه شامل  این پرسش. ه استاستفاده شد) 2003( آلبرشت

مربوط به یادگیري سازمانی  گویه 24و  است )سابقه واحد سازمانی، شغل، تحصیالت، جنسیت، سن،(
ارم، مخالفم، مخالفم، تاحدودي مخالفم، نظري ند کامالً"گانه به ترتیب  هفت بر اساس مقیاس

هاي این  مؤلفه .لفه داردخص شده است و پنج مؤمش "موافقم تاحدودي موافقم، موافقم و کامالً
انداز مشترك  ، چشم)12تا  7 سؤال( هاي ذهنی ، مدل)6تا  1 سؤال(مهارت فردي  نامه شامل پرسش

 .اشدب می) 24تا  21ال سؤ(تفکر سیستمی  و) 20تا  17ال سؤ(، یادگیري تیمی )16تا  13ال سؤ(
  .محاسبه شده است 85/0با استفاده از آلفاي کرونباخ نیز نامه  پایایی پرسش

ترتیب  گانه لیکرت به بر اساس طیف پنج و مؤلفههفت و  گویه 49شامل  نامه هوش سازمانی پرسش
پایایی این  .تشکیل شده است "موافق فق و کامالًموا تا حدودي موافق، مخالف، مخالف، کامالً"

دلیل استفاده  قیق نیز بهی تحروای .ه استمحاسبه شد 968/0ز آلفاي کرونباخ با استفاده انامه  پرسش
نامه حاضر با نظر اساتید متخصص  با این وجود، پرسش. باشد یید میمورد تأ نامه استاندارد از پرسش

  .تر گردید دهندگان قابل فهم اصالح و براي پاسخ
و ) میانگین و انحراف معیار درصد، فراوانی،(مار توصیفی آ پژوهش از هاي  داده جهت تجزیه و تحلیل

روش  پیرسون و روش رگرسیون چندگانه به ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن و(آمار استنباطی 
  .گردیداستفاده  SPSSافزار  نرم و) اي متغیرها ورود جمعی و سپس ورود مرحله
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  هاي پژوهش یافته - 4
  هاي توصیفی یافته -1-4

نفر از کارکنان و دبیران هر سه مقطع آموزش و پرورش شهر تهران مورد  200حاضر، در تحقیق 
داراي مدرك تحصیلی  ٪66 ، همچنینزن ٪5/58مرد و  ٪5/41بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 

 سال به باال، 20،٪5/47تر و سابقه  دیپلم و پایین فوق ٪16 لیسانس و باالتر و فوق ٪18 لیسانس،
 ٪9 ،مدیر ٪5/9گویان،  ضمن از بین پاسخ در. سال بودند 5زیر  ٪7 سال و 20تا 10ن بی 5/45٪

  . بودندابتدایی  معلم ٪5/13دبیر راهنمایی و  ٪32 دبیرستان، دبیر ٪36کارکنان اداره، 

  هاي مبتنی بر فرضیات تحقیق یافته -2-4
زش و پرورش شهر تهران رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و یادگیري سازمانی کارکنان آمو :فرضیه اول

 . معناداري وجود دارد
 هاي زوجی مبستگی نمونهه - 1جدول 

T-Test  همبستگی تعداد sig 

 000/0 715/0 200  سازمانی هوشو سازمانی  یادگیري

 در 715/0 ،یسـازمان  يریادگیـ  و یسازمان هوش یاصل مؤلفه دو ضریب همبستگی، 1بر اساس جدول
 مؤلفـه  دو نیـ ا يبـاال  اریبسـ  یوابسـتگ  از یحـاک  کـه  باشد می Sig= 0/0 با و 05/0 يداریمعن سطح

   .باشد یم
  هاي هوش سازمانی و یادگیري سازمانی مؤلفهنتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین  - 2جدول

  

  

  

  

  سطح معناداري  میزان همبستگی  متغیرهاي هوش سازمانی
  بینش استراتژیک
  سرنوشت مشترك
  تمایل به تغییر

  روحیه
  توافق و اتحاد

  کاربرد دانش
  فشار عملکرد

705/0  
660/0  
616/0  
721/0  
608/0  
572/0  
615/0  

01/0  
01/0  
01/0  
01/0  
01/0  
01/0  
01/0  
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، متغیر بینش استراتژیک، سرنوشت مشترك، تمایل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، 2براساس جدول 

 ،721/0 ،616/0، 660/0 ،705/0 کاربرد دانش و فشار عملکرد، به ترتیب با ضرایب همبستگی
با یادگیري سازمانی رابطه مثبت و معناداري  01/0داري  در سطح معنی 615/0، 572/0 ،608/0
  .دارد

 جینتا "یسازمانيریادگی" یاصل لفهٔمو با "یسازمانهوش" یفرع يهالفهٔمو نیب یهمبستگ یبررس در
 است 01/0 يداریمعن سطح در یازمانس يریادگی با رهایمتغ همه يقو اریسي همبستگی بایگو
لفه روحیه و ٔبیشترین همبستگی مربوط به مو که .)هستند 6/0 يباال یهمگ یهمبستگ بیضرا(

 آزمون توسط و بیضرا نیا براساس، بنابراین استلفه کاربرد دانش ٔکمترین همبستگی مربوط به مو
T-Test یادگیري " و "هوش سازمانی"اد همه ابعبین شود؛ یعنی  یم رفتهیپذ قیتحق یه اولفرض
  .داري وجود دارد رابطه معنی "سازمانی

هاي هوش  لفهءبینی یادگیري سازمانی از طریق مو براي پیش در راستاي ایجاد مدلی فرضیه دوم
  .طرح شده استسازمانی 

  ضریب همبستگی بین هوش سازمانی و یادگیري سازمانی براساس تحلیل رگرسیون دو متغیره -3جدول
اي معیار خط

 برآورد
مجذور ضریب همبستگی 

 تعدیل شده
مجذور ضریب 

 مدل ضریب همبستگی R2 :همبستگی

62832/0  544/0  561/0  749/0 a 1 

a. Predictors: (Constant),  بینش مشترك،  سرنوشت، توافق اتحاد و، روحیه، دانش کاربرد، عملکرد فشار
به تغییر تمایل استرتژیک،  

 مدل "یسازمان هوش" به مربوط يهاشاخص اساس بر ،یسازمان يریادگی یلاص لفهؤم يبندمدل در
دهنده آن  نشان )لیتعد بیضر( R2=  56/0 و) ضریب همبستگی( R=  75/0 با شده حاصل ونیرگرس

  .شده است حاصل يقونسبتاً  مدل است که
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ازمانی با مدل ضرایب استانداردشده و استاندارد نشده یادگیري سازمانی براساس هوش س - 4جدول
  رگرسیون جمعی

  مدل
 ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

 معناداري  tمقدار 
B بتا  خطاي معیار 

 000/0 359/7 -  231/0  1/564 مقدار ثابت

 005/0 830/2 302/0 135/0 382/0  استراتژیک بینش

 351/1 935/0 097/0  134/0 126/0  مشترك سرنوشت

 132/0 - 512/1 -164/0 123/0 -186/0  تغییر به تمایل

 000/0 686/4 462/0 122/0 570/0 روحیه

 503/0 -672/0 -067/0 129/0 - 087/0  توافق و اتحاد

 301/0 038/1 081/0 075/0 0781/0  دانش کاربرد

 332/0 973/0 082/0 100/0 097/0  عملکرد فشار

a. Dependent Variable : یادگیري سازمانی  

  هاي هوش سازمانی مؤلفهرگرسیون گام به گام بین یادگیري سازمانی با  نستحلیل واریا -5جدول

 داري سطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

1 

 a000/0 801/210 237/88 1 237/88 رگرسیون

 - - 419/0 195 623/81 باقیمانده

 - - - 196 859/169 مجموع

2 

 b000/0 131/118 636/46 2 272/93 رگرسیون

 - - 395/0 194 588/76 باقیمانده

 - - - 196 859/169 مجموع

a. Predictors: روحیه، مقدار ثابت مدل  

b. Predictors: بینش استراتژیک، روحیه، مقدار ثابت مدل  
 c متغیر وابسته: ،یادگیري سازمانی   
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و  "حیهرو"سازمانی، یعنی لفه هوش مؤ دودهند که به شیوه گام به گام،  نشان می 5 و 4جدول 
را بیش از بقیه  "یادگیري سازمانی"بینی  لفه مطرح شده توان پیشمؤ هفت، از "استراتژیکبینش "

  .  باشند دارا می

 درمدل ضرایب استانداردشده و استاندارد نشده یادگیري سازمانی براساس هوش سازمانی -6جدول 
  رگرسیونی گام به گام

 مدل
 ضرایب استانداردشده دهضرایب غیراستانداردش

سطح معنی   tمقدار 
 بتا خطاي معیار B داري

1 
 000/0 956/9  187/0 864/1 مقدار ثابت مدل

 000/0 519/14  721/0 061/0 889/0  روحیه

2 

 000/0 838/8  189/0 674/1 مقدار ثابت مدل

 000/0 333/5 463/0 107/0 571/0  روحیه

 000/0 571/3 310/0 110/0 393/0  بینش استراتژیک

a : تغیر وابستهم   یادگیري سازمانی:

بینی  توان پیش "روحیه"لفه ؤشود در گام اول رگرسیون، م مالحظه می 6 ه در جدولنچچنان
توانسته است به  "بینش استراتژیک"لفه ٔداشته و در گام دوم مو "یادگیري سازمانی"معناداري براي 
  .مدل وارد شود

و عدد ثابت  4/0و  57/0اتژیک به ترتیب معادل رمتغیرهاي روحیه و بینش است بتاي استاندارد براي
بینی  پیش معادله رگرسیون گام به گام براي ،بر این اساس. محاسبه شده است 1.674نیز معادل 

  ؛صورت زیر خواهد بود یادگیري سازمانی بر اساس هوش سازمانی به
  

  )یادگیري سازمانیY(=  674/1 + 57/0 )روحیه ( + 4/0 ) بینش استراتژیک ( 
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  گیري و پیشنهاد نتیجه -5
کننده مناسبی براي یادگیري سازمانی  هاي هوش سازمانی تبیین لفهٔمو بر اساس نتایج تحقیق

 ، سیمیک)1997( نظرانی مانند هالل هاي صاحب ها و پژوهش با نظریه نتیجه هستند، که این
هاي هوش سازمانی  لفهٔبین مو از .مطابقت دارد) 2004( و پروژه وریاد) 2002( ، آلبرشت)2005(

روحیه بیشترین همبستگی را با یادگیري سازمانی دارد، از این نظر میان پژوهش حاضر و  عامل
رومانی  کشور با نتایج پژوهش انجام شده در ولی .وجود دارد مطابقتپژوهش انجام شده در استرالیا 

. ه اشتیاق افراد در کار کردن بیش از حد استانداردها استدهند نشان» روحیه«عنصر  .متفاوت است
به انجام  نداشته باشد، اعضاي سازمان صرفاً یا وجود در سازمانی که عنصر روحیه کم باشد 

باشد افراد از کار کردن در آن  باال سازمانی که روحیه در ؛ امانماید میهاي شغلی خود اکتفا  مسئولیت
برد هر چه بیشتر اهداف  نند و تمام تالش خود را براي موفقیت و پیشک احساس غرور و افتخار می

منزله  سازمان انسانی است، روحیه به نوعیبنابراین در آموزش و پرورش که . صرف خواهند نمود آن
و ) 2003( با نظرآلبرشتاین مهم . شود ها قلمداد می بخش در فعالیت یک مایع حیاتی و انرژي

  .دارد تطابق) 2000( لیبوویتز
که بیشترین همبستگی را با یادگیري سازمانی دارد و این  است بینش استراتژیکثر بعدي ٔعامل مو
. گرددمنجر تواند به یادگیري بیشتر  ریزي صحیح می دهنده آن است که استراتژي و برنامه امر نشان

مقصد خود را  و اگر سازمان وجود داردمقصدي است که قصد رسیدن به آن  ، مبینبینش استراتژیک
بتوان بقیه ابعاد هوش سازمانی را براي ارتقا یادگیري بسیج  تاتعیین نکند، امید اندکی وجود دارد 

توان کارمندان را در جهت رسیدن به هدف مورد نظر هماهنگ و  با یک بینش درست می .نمود
محیطی است تا  تدوین استراتژي، مستلزم نگاهی عمیق و علمی به الگوها و تحوالت .نمودسو  یک

نوع کار مناسب انتخاب شود و گیري از نقاط قوت سازمان،  ها شناسایی شوند و با بهره فرصت
 ،)2003(این نیز با نظر آلبرشت . ]8[هاي تحول در سازمان تدوین گردد هاي رقابتی و اهرم شیوه

همسو )  2004( ، و پروژه وریارد)2001( ماتسونماتسون و ، )2000( ، هالل)1999( لیبوویتز
  . باشد می

که با یادگیري سازمانی همبستگی  است هاي هوش سازمانی لفهؤیکی دیگر از مسرنوشت مشترك 
  .همسویی دارد) 2002( هاي آلبرشت با نتایج پژوهش این یافته. دارد
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هاي  بندي که با تعاریف و طبقهاست هاي موثر در یادگیري سازمانی  مؤلفهتغییرپذیري یکی دیگر از 
    ، )1998( ، مک مستر)1999( نظرانی مانند؛ استون هاوس و پمبرتون ئه شده توسط صاحبارا

  . یی داردهمسو) 2000( و لیبوویتز) 2002( ، آلبرشت)1997( هالل
هاي دیگر هوش سازمانی است که با یادگیري سازمانی همبستگی  مؤلفهلفه فشار عملکرد نیز از ٔمو

رود که توانایی جلوگیري از بروز مشکالت یا قدرت فائق آمدن  ار میاز یک سازمان هوشمند انتظ. دارد
بر مشکالت را داشته باشد تا کارکنانش بتوانند بدون در نظر گرفتن مشکالت، به امر یادگیري 

) 2004(روژه وریارد، پ)1997( ، هالل)1992( ، ماتسودا)2000( با نظرات لیبوویتز یافتهاین . بپردازند
  . تطابق دارد )2005( و سیمیک
. داردهاي هوش سازمانی، کاربرد دانش کمترین همبستگی را با یادگیري سازمانی  لفهمؤدر بین 

آید و  ها به شمار می ثر از دانش و فناوري اطالعات، یکی از عوامل موفقیت سازمانؤامروزه استفاده م
ي و پردازش کند و با در بند شود تا سازمان بتواند نیازهاي کارکنان را شناسایی، طبقه موجب می

به توسعه دانش  هاي مورد نیاز هاي کسب شده در زمینه هاي همکاران و مهارت اختیار گذاشتن تجربه
     نظرانی همچون استون هاوس و  صاحب هاي پژوهشهاي  یافته .بپردازدو یادگیري مستمر 

و ) 2002( ، هالل)1996( ، ماري آن گالین)2007( کیرن ،)2000(، لیبوویتز )1999( پمبرتون
  . باشند نتیجه این تحقیق همراستا مینیز با ) 2005( سیمیک

  تواند مد نظر مسئولین قرار گیرد؛ زیر می، پیشنهادهاي موارد فوقبا توجه به 
هوش سازمانی بـر یـادگیري    يثیرگذارٔبا توجه به نتایج تحقیق و نگرش مثبت کارکنان نسبت به تا -

خصوص  با برگزاري دوره هاي آموزشی، زمینه الزم جهت آگاهی کارکنان به شودپیشنهاد میسازمانی 
  . دبیران، نسبت به هوش سازمانی صورت گیرد

ها  ایجاد بصیرت مشترك در بین معلمان و کارکنان نسبت به اهدف سازمان، از طریق برگزاري دوره -
  .و پرورش کشور انداز سند تحول نظام آموزش هاي ضمن خدمت، در زمینه چشم یا آزمون

  .صورت گروهی فکري در بین کارکنان با انجام کارها به ایجاد روحیه همکاري و هم -
هاي  هاي مناسب براي یادگیري و پیشرفت تمام کارکنان، با تشکیل کالس فراهم نمودن فرصت -

ایجاد  دانش و تخصص در هر رشته و همچنینسطح  يدر جهت ارتقا دار ضمن خدمت هدف
  .هاي مورد نیاز آموزش و پرورش زم براي ادامه تحصیل کارکنان در رشتهتسهیالت ال
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صورت مادي یا معنوي،  وسیله تشویق کارکنان، به تواند به این کار می ؛ایجاد انگیزه براي کارکنان -
  .هاي آنان باشد براساس شایستگی

   .ي نظرات سودمندکارگیر هاي جدید و کاربردي کارکنان و به دادن به نظرات و ایده اهمیت -
  .نگهداري و استفاده هرچه بیشتر از تجربیات مفید کارکنان -
هاي جدید  کارگیري روش هوشمندسازي مدارس و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي به -

  .در تدریس
اي کـه سـبب    گونـه  هاي درسی با در نظر گرفتن تغییر و تحوالت محیطـی، بـه   تغییر و تدوین کتاب -

  .یادگیري خالق گردد
  ها نوشت پی -6

1- Organizational Intelligence 
2- William Halal 
3- Kirn, S. 
4- Organizational Learning 
5- Popper & Lipshitz 
6- Jarvinen, P. 
7- Lee, H; Choi, B 
8- Goh Guan Gan 
9- Migdadi, M.M., 
10- Kenny, J. 
11- Thomas, K 
12- Learning Organization 
13- Glynn, M.A. 

    منابع - 7
  .1380، تهران، چاپ پنجم، انتشارات سمت، "1و کاربرد آن در مدیریت آمار "، منصور عادل؛ مومنی، آذر،]1[
  .1380تهران، چاپ پنجم،  انتشارات سمت،  ،"2و کاربرد آن در مدیریت آمار"  ،منصور عادل؛ مومنی، آذر،]2[
، مدیریت دولتی مجله ،"آفرین دانش و کامیاب هاي سازمان یادگیرنده هاي سازمان" ،سیدمهدي الوانی،]3[

  .1378، 27 و 26 شماره
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بررسی میزان انطباق ادارات آموزش و پرورش با مدل سیستمی سازمان یادگیرنده " ،عطیه بحرانی،]4[
)SLOM( )رشته  ،دنامه کارشناسی ارش پایان، ")اداره آموزش و پرورش شهرستان خوي :مورد مطالعه
  .1387دیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، م

، 24 شمارة، صنایع فصلنامۀ ،"نزدیک؟ یا دور یادگیرنده سازمان" ،نرگس اصغري، پور ؛میثاق تصوري،]5[
1379.  

ریزي آموزشی و ارائه چهارچوب  بررسی هوش سازمانی پژوهش و برنامه" ،جعفري، پریوش؛ فقیهی، علیرضا]6[
  .1388، 27- 48، صفحه 100، شماره نشریه تعلیم و تربیت  ،"مفهومی مناسب

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیري سازمانی " ،محمد حسن یونس؛ سیف، زاده، محمد؛ غالمی، جمال]7[
ت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیري ٔدر بین کارکنان و اعضاي هیا

، 2سوم، شماره ، سالرهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارفصلنامه  ،"سازمانی
1388.  

نگرشی نوین به نظریات  "، یوسفی سعید آبادي، رضا؛ خدیوي، اسداهللا حسین؛ غالم حیدري تفرشی،]8[
  .1381، ، تهران، فراشناختی اندیشه"سازمان مدیریت در جهان امروز

، 10شماره  ،قم عالی آموزش مجتمع مجله ،"یادگیرنده سازمان ویژگی دوازده" ،حسن متین، زارعی]9[
1380.  

 مجلۀ ،"ها شرکت در یادگیري ظرفیت سنجش چگونگی و ها ویژگی شناسایی" ،حسن متین، زارعی]10[
 .1381، 13 ش ،قم عالی آموزش  مجتمع

هوش  هاي مؤلفه دگیرنده ودر سازمان  یا رابطه بین زیرسیستم مدیریت دانش" ،فرخی، مهدي ستاري قه]11[
 .1386، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش  ،")شرکت ذوب آهن اصفهان ؛مورد مطالعه(سازمانی 

اول، تهران، چاپ ، "هوش سازمانی و ارتقا آن در دانشگاه"، عرفانی خانقاهی، معصومه؛ جعفري، پریوش]12[
  .1389انتشارات فراشناختی اندیشه، 

بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک رهبري تحولی، " ،عصومه؛ جعفري، پریوشعرفانی خانقاهی، م]13[
فصلنامه  ،")منطقه هشت(فرهنگ یادگیري و یادگیري سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی 

  .1385، 1، سال چهارم ، شمارهرهبري و مدیریت آموزشی
  .1380، توسعه و مدیریت مجلۀ ،"سازمانی تحوالت قرن نیم برآیند یادگیرنده سازمان" ،محمد قهرمانی،]14[

]15[ Albrecht , karl. “The power of Mind At Work: organizational Intelligence In Action”, 
Newyork:Amacom.pp1-20, 2003. 



  
  یادگیري سازمانی با رویکرد ارتقاي یادگیري سازمانی؛ مطالعه موردي رابطه هوش سازمانی و

  
    /35 

]16[ Albrecht , karl. “Organization intelligence & knowledge management  the executive 
perspective”, 2002. 

]17[ Alegra, J.& Chiva , R.”Assessing the Impact of  Organizational Learning Capability 
on Product Innovation Performance: An Emprical Test”, Technovation 28: 315-326, 
2008. 

]18[ Cakir, R., Ada, S. “Can the organizational intelligence be developed in schools by in-
service training?”. world Applied Sciences Journal4(1):24-30, 2008. 

]19[ Fiol, C; Lyles,M.A. “Organizational Learning”, Academy of Management Review, 
Vol.10,  No.4,PP.803-813, 1985. 

]20[ Glynn, M.A, "Innovative genius: a framework for relating individual and 
organizational intelligences to innovation", Academy of Management Review, Vol. 21 
No. 4, pp.  1081-111, 1996. 

]21[ Goh Guan  Gan. “Knowledge Management Practices in Multimedia Super Corridor 
Status Companies in Malaysia”, University of Southern Queensland, PP.1-164, 2006. 

]22[ Graham,C.M.”Organizational Learning, Entrepreneurship and Evaluative Inquiry 
Mechanisms of  Small-Size Business Enterprises”. University of Arkansas, 
Thesis,PP.13-16, 2006. 

]23[ Halal , W.E., “Organizational Intelligence”. Melcrum publishing ltd, 2006. 
]24[ Jarvinen,P.”On Organizational Learning-Many Problems and Some Solutions”, 

Department of Computer Sciences, University of Tampere , PP.205-216, 2004. 
]25[ Kenny, J. “Strategy and The Learning Organization: a maturity model for the 

formation of strategy, School of Education, University of Tasmania”, Launceston, 
Tasmania , Australia, Vol.13, No.4,PP.353-368, 2006. 

]26[ Kirn,S. “What is organizational  intelligence”. Research Report of The Instiute of 
Business Informatics,No 40, 2007. 

]27[ Lamsa,T. “Knowledge Creation and Organizational Learning in Communities of 
Practice : an   empirical analysis of a healthcare organization”. University of Oulu 
Thesis,PP.10-20, 2008. 

]28[ Lefter,V., Prejmerean, M., & Vasilache, S. “Romanian companies-a human capital 
perspective”. Academy of economic studies, Bucharest, 2008. 

]29[ Lee, H ; Choi, B. “Knowledge Management Enablers, Processes and Organizational 
Knowledge”, an integrative view and empirical investigation , Journal of Management 
Information Systems, Vol.20,No.1,PP.179-228, 2003. 

]30[ Liebowitz, J. “Building organizational intelligence knowledge management primer”. 
CRC press,  Boca Paton London New YorkWashington. D.C., 1999. 



 
  92 تابستان، تمشه، شماره ومدسال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

 

36  / 

]31[ Matsuda, T. “Organizational intelligence: its significance as a process and as a 
product”, 1992. 

]32[ Matheson, David; Matheson, James. “Smart Organization perform better”, research 
technology  management journal,12(2), p. 7., 2001. 

]33[ Migdadi ,M.M. “An Integrative View and Empirical Examination of the Relationships 
among Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance 
in Australian Enterprises”. Published Doctoral Dissertation .Australia : University of 
Wollongong, 2005. 

]34[ Retrieved, From.http://www.karl Albrecht.com, 2006. 
]35[ Schein, E. H. “Three Cultures of Management: The Key to Organizational Learning”. 

Sloan  Management Review , 9-20, 1996. 
]36[ Senge, P. “The Fifth Discipline: The art and practice of learning organization. New 

York: Doublenday Dell”, 1990. 
]37[ Simic,I. “Undergradute psychology Major: organizational learning As a component 

of   organizational Intelligence. Information and marketing Aspect of the Economically 
Development of  the balkman Countries Journal: ISBN945-90277-8-3 (university of 
National and word Economy, Sofia, Bulgaria), 2005. 

]38[ Stonehouse ,Georg.Pemberton,Janatan. ”Learning and knowledge management in the 
intelligent organization”. Participation &empowerment: An international journal 
.Vol.7, No.5.pp:131-144, 1999. 

]39[ Thomas , K. “The Learning Organization: a meta-analysis of themes in literature, 
School of Business”, The University of New South Wales at the Australian, Vol .13 , No 
.2 , PP.123-139, 2006. 

]40[ Veryard,Richrd.”on intelligence.Component-Based Business background material”, 
2000. 


