
  

  

 
 
 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -ی فصلنامه علم

)32 یاپی(پ 1396سال هشتم، شماره چهارم، تابستان 
 

 

 يبا بهره ور یسازمان یادگیريو  یهوش سازمان  ینرابطه ب یبررس

  در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

یمحبوبه عبدالله
و  1  2يعباس ستار   

  

  چکیده

دارات آمـوزش و   هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین  هوش سازمانی و یادگیري سازمانی با بهره وري  ا

 ادارات کارکنـان  تحقیـق  آمـاري  جامعـه  پرورش شهر تهران است که به روش همبستگی انجـام شـده اسـت.   

ه    323میباشد که از بین آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  تهران شهر پرورش و آموزش نفر، ـب

آوري اطالعـات،   زار مورد استفاده جهت جمـع   گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه  انتخاب شدند. اب روش نمونه

) و بهـره وري نیـروي   1385)، یـادگیري سـازمانی زالـی (   2003پرسش نامه ي هوش سازمانی کارل آلبرخت (

هـا نیـز   ها توسط اساتید واحد رودهن مورد تأیید قرار گرفت و پایـائی آن    نامه انسانی آچیو می باشد.روائی پرسش

محاسبه و تأیید شد. نتـایج در دو    /84، 76/0، 90/0 مذکور ترتیب نفر به 30به تعداد  اي با اجراي اولیه در نمونه

اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون) مورد بررسی قـرار   -کولموگروف سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون

  گرفتند.

ش و پـرورش   نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  بین هـوش سـازمانی و بهـره وري در ادارات آمـوز   

 شـهر  پـرورش  و آمـوزش  ادارات در وري بهـره  و سازمانی بین یادگیري شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد.

  .دارد وجود معناداري رابطه تهران

  

  واژگان کلیدي: یادگیري سازمانی، هوش سازمانی، بهره وري   
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آموخته گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایراندانش

نویسنده مسئول-گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایراناستادیار 
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  مقدمه

 منـابع  از که است مهم این درصدد، توان و مکان و زمان از خود هاي محدویت با خلقت آغاز از بشر

 از بهتـر  گیـري  بهـره  کارهاي و ساز دنبال به مستمر طور به لذا؛ بنماید را استفاده حداکثر دسترس مورد

 ایـن  در را خـود  اقتصـادي  و اجتمـاعی  سـاختارهاي  و بوده خویش هاي محدودیت به توجه با منابع این

  .است کرده متحول متوالی طور به جهت

 ایـن  به، است شده بیشتر اخیر سالهاي در سازمانی عملکرد ارتقاي منظور به انسانی نیروي بر تاکید

 نمـی  راحتی  به و بوده کمیاب که هستند منابعی تنها سازمانها   انسانی نیروي، منابع تئوري طبق که دلیل

د  مـی  ازمانسـ  براي پایدار رقابتی مزیت ایجاد موجب درنتیجه، شوند برداري کپی رقبا توسط توانند  گردـن

                                                  ).33 ص، 2008،  برایمن(

 تنـوع  بـه  توجـه   ،تکنولوژي پیچیدگی، رقابت سطح گسترش با آن بررسی لزوم و وري بهره اهمیت                                

 کـه  اسـت  اي واژه وري بهـره . نیسـت  هپوشید کسی بر، اطالعات تبادل سرعت، منابع کمبود، ها سلیقه

ا  جهانی وري بهره از طیفی در و بوده بررسی قابل خرد سطح و کالن سطح در  قـرار  فـردي  وري بهـره  ـت

 و روشـن  واژه مـدیران  از بسـیاري  بـراي  وري بهـره  مفهـوم ، گسـترده  اهمیـت  ایـن  علیرغم  .گیرد می

 اینکه با داشته بیان سینک که همانگونه. کنند  می محدود را خود ذهنی دیدگاههاي  و نیست مشخصی

ی  اسـت  حاضـر  عصـر  مدیریتی محافل بحث ترین رایج وري بهره  موضـوع  هـر  از کمتـر  متاسـفانه  وـل

                                  ).1387،دستگردي( است شده برده پی آن مفهوم به دیگري

  از یکـی  شـود  مـی  سـازمانها  در وري بهـره  پیشـرفت  و بهبـود  موجب که عواملی یافتن حال هر به

 موجـب  که سازمانها انسانی منابع مهم و اساسی منبع  ویژه به و بوده محققین و دانشمندان اصلی اهداف

  .)2005،جئورج، هنسر( شود می سازمانی هر در وري بهره بهبود

 وامـل ع. شـناخت  خـوبی  به را وري بهره بر موثر عوامل چیز هر از قبل باید وري بهره ارتقاي براي

 کیفیـت ،کار نیـروي  تجـارب ، آموزش،تحصـیالت  قالـب  در تـوان  می را انسانی نیروي وري بهره موثربر

  ).71 ص، 1389حیدري، عسگریان، دوایی، (کرد بندي دسته اجتماعی محیط و تکنولوژي،  مدیریتی

 هماهانـ  حقـوق  خـدمت  و پـاداش  نظـام  ،ساالري شایسته نظام از عبارتند موثر عوامل کانن مدل در

 اوضـاع  بهبـود ، کـار  نیـروي  کردن بالنده و آموزش، بازنشستگی مزایاي و شغلی هاي العاده فوق، مکفی

، آدا، کـاکیر (کارکنـان   شـغلی  گـردش  و مشـارکت ، پیشـنهادات  نظام، کارگروهی، کارکنان رفاه و کاري

  ).28 ص، 2008
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 تنهـا  وري بهـره  سـطح  افزایش براي که دارند نظر اتفاق باب این در تقریباً رشته این مؤلفان تمام 

 معلـول  بایـد  را وري بهـره  ارتقـاء  کـه  کننـد  مـی  عنـوان  بلکه نمود ارائه توان نمی را خاصی علت یک

 سـرمایه ، مـدیریتی  کیفیـت ،کار نیـروي  تجـارب ، آموزش،تحصیالت(دانست گوناگون عوامل از ترکیبی

  )44 ص، 2008، پرزمرین، لفتر) (اجتماعی محیط و تکنولوژي، تجهیزات در گذاري

 آمریکـایی  شـرکت  600 در که) 2011، ولینج بلیک( توسط شده انجام بررسی از حاصل نتایج طبق

 افـزایش  طریـق  از مخصوصـاً  کـار  محـل  مجدد سازماندهی، گرفت انجام کار نیروي وري بهره پیرامون

 ي هاسـتفاد  فرهنـگ  ي اشـاعه  و کارکنان مهارت سطح افزایش و کار نیروي آموزش و تحصیالت سطح

 تولیـد  مـدیریت  جملـه  از مدیریتی رویکردهاي بهبود و)ICT(  ارتباطات و اطالعات فناوري  از درست

ـانتو (باشـد  مـی  مـؤثر  کـار  نیـروي  وري بهـره  افـزایش  در جامع مدیریت و) JIT(  هنگام به ، الـی ، سوس

  ).33ص،2006

 نظـر  و توجـه  مـورد  بایـد  مـداوم  طـور  بـه  کـه  است سازوکارهایی جمله از وري بهره سازمان هر در

 وري بهـره  اسـاس  درسازمان که آنچه. شود می حاصل رقابتی مزیت وري بهره در که چرا باشد سازمان

و  ایـده  و فکر از استفاده با و کامل درایت با که است آفرین ودانش فرهیخته انسانهاي ، است  محصـول  ـن

ـاس . دهند می ارئه را جامعه نیاز مورد خدمت و  اندیشـه  و فکـر  از وري بهـره ، انسـازم  در وري بهـره  اس

  ،اطالعـات  تبـادل  سرعت، فناوري پیچیدگی، رقابت سطح  گسترش به توجه با وري بهره اهمیت. است

 دارد مـدیران  نزد در ارزشمندي جایگاه کارایی و وري بهره امروزه. نیست پوشیده کسی بر ها سلیقه تنوع

 مـی  شـکل  راسـتا  همین در نیز آنان تالش و دترن فزون اثربخشی و بیشتر کارایی جستجوي در همه و

  ).35 ص،  1389، کاظمی و ابطحی( کند تضمین رقابت پر دنیاي در را سازمان ثبات تا گیرد

 بـا  مقایسـه  در ایـران  در انسـانی  نیـروي  وري   بهـره  شـاخص  که است آن از حاکی تحقیقات نتایج 

 بهـره  زمینـه  در پژوهشـهایی  انجام اهمیت موضوع این و است پایین آسیا شرق نیز و منطقه کشورهاي 

                                                                .دهد می نشان را وري

ــوي از   یشافزا به که مانهاییزسا نمیا در اي هیندافز رطو به مانیزسا يگیردیا وزهمرا دیگـــر  سـ

ــمزی ــقر تـ ــعالقمندن ثربخشیا و آورينو، ابتیـ ــم،  دـ ــجتو ردوـ ــیو هـ ــق هژـ ــگرفت اررـ ــسا هـ  و تـ

                              .ندا ختهداپر آن تحلیل به تیومتفا يهادیکرازرو فـمختل انشگرـهوپژ

ــه رامانیزسايگیردیا، اچیوا و لگرا  دیا آن طریق از نمازسا  که میکنند تعریف يیندافر عنـــوان بـ

ــتغیی گونه هر معنی به گرفتندینیاا و دمیگیر ــم در رـ ــهلدـ ــسياـ  یا دبهبو به منجر که ستامانیزاـ

  ). 321ص،2008، اچیو و الگرا( دشو نمازسا دعملکر حفظ
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ــجو هم به مرتبط ماا متمایز سطح سه مدیریتی مباحث درمانیزسايگیردیاويقلمرردمودر . دارد دوــ

 دارد شهاارز و اـــیشهاگر، نشدا، ها بینش، ها رتمها تغییر به رهشاا که ستا ديفر يگیردیا اول سطح

ــش می کسب همشاهد و وريفنا بر مبتنی يها زشموآ، شخصی مطالعه طریق از و  دوم سطح                                  .دوــــــ

 به که ستا اییـــ ه ستگیـــ شای وها رتمها، نشدا یشافزا به طمربو و ستا هیوگر یا تیمی يگیردیا

ــس يگیرداـــی، موـــس سطح. یدآ می ستد به نهاآ در رحضو با و ههاوگر کمک  سطح ینا. ستا مانیزاـ

 حاصل نمازسا سراسر در مستمر دبهبو آن نتیجه در که ستا وري هبهر و يفکر يها قابلیت بیانگر

 همافر نمازسا ء اـــــبق اي بررا  فرصت بهترین تنها نه ها سیستم و شرکت سطح در يگیردیا. دشو می

، کند می مهیا مانیزاــ س يگیرداــ ی هــ ک ازيدــ نا شمـچ.  ندز می قمر نیز را آن موفقیت بلکه کند می

ــجه هر. ستا سریع يها جهش از دهستفاا با تغییر مدیریت ازندا چشم ــفرص، شــ  يگیردیا ايبر تیــ

ــب نسبت سریعتر يگیردیا سطهوا به. باشد می مستمر دبهبو ممفهو نهما ینا و ستا  پیشرفت، قبار هـــ

              ).183 ص،  2002، آرتکورما( ددگر می تسریع نیز نمازسا

ی  سـازما  یـادگیري  ي هـا  یژگـی  و، سازمانی یادگیري دیدگاههاي به توجه با  فرآینـدي :  شـامل  ـن

، یابنـده  رشد و متحول، مداوم و مستمر، پویا و تعاملی ،هدفمند و هوشیارانه، نشده ریزي برنامه ،پیچیده

 شـرکت  کـه  داشـت  توجه باید اما. باشد می دافرا استفاده مورد فرهنگی منابع یا دانستن شالوده از متأثر

 مـی  که است مرتبط سازمانی یادگیري به زیادي حدود تا که هستند مواجه هایی چالش با امروزي هاي

 قدرتمنـد  بـا  جهانی رقابت، سال سه تا دو درهر دانش شدن برابر دو، ها مهارت فزاینده  کمبود: به توان

وین  فراگیـر  پیشـرفت ، هـا  سـازمان  مجـدد  بازسـازي  و طراحـی ، دنیا سازمانهاي و ها شرکت ترین  و ـن

   کرد. اشاره تغییر با انطباق براي ها سازمان نیاز شدن پیچیده، پیشرفته فناوري

ده  در سازمانی هوش ارادایم  برگیرـن ، کنـونی  تغییـر  حـال  در جهـان  در. اسـت  سـازمانی  یـادگیري  ـپ

د  موفـق ، گیرند می یاد رقبا از بهتر که هایی سازمان و اید می حساب به رقابتی مزیت یک یادگیري  ترـن

 مـی  چندان  دو وري بهره به دستیابی در را سازمانی یادگیري موضوع به توجه اهمیت موضوع همین و

 موجـب  و دهنـد  پاسـخ  سـازمانی  محـیط  در تغییرات به که کند می کمک ها سازمان به یادگیري. کند

  .شود می آنها عملکرد بهبود

  به ديیاز ودحد تا که هستند جهامو هایی چالش با وزيمرا يها شرکت که شتدا توجه باید

  در شــــندا ندــــش برابر دو، ها رتمها هیندافز دکمبو:  به انتو می که ستا مرتبط مانیزسا يگیردیا

ــسزبا و حیاطر، نیاد يمانهازسا و ها شرکت ترین تمندرقد با جهانی قابتر، لسا سه تا دو هر   زياـــــ

  ايرــ ب اــ ه نمازاـس زاـنی ندـش هدـپیچی، شرفتهـپی ورياـفن و نوین گیرافر پیشرفت، ها نمازسا دمجد

  .  دکر رهشاا تغییر با قنطباا
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 تقـو  اي بـر  نـی  سـازما  یند هوش فرا به توجه، امروز ي ها سازمان ي رو پیش هاي چالش وجود با

ه  میـل ، مشترك سرنوشت، استراتژیک انداز چشم ارتقاء و بررسی یق طر از بیشتر رشد و عملکرد یت  ـب

 اقـدامی  هسـتند  سـازمانی  هـوش  ابعاد از که عملکرد فشار و دانش کاربرد، توافق و اتحاد، روحیه، تغییر

  ).81ص، 1388، سیف، غالمی، زاده جمال( است ضروري

د  مـی  سـازمانی  هوش از استفاده که کرد ادعا توان می اطمینان با امروزه ـابتی  قـدرت  تواـن  یـک  رق

ه  را امکان این سازمانی هوش. سازد متمایز ها سازمان دیگر از آنرا و دهد افزایش را سازمان  سـازمان  ـب

 تقاضـاي  درك امکـان  و کنـد  برداري بهره رقابتی مزایاي از موجود اطالعات کارگیري به با تا دهد می

  .)98 ص،2013، آلبرخت( سازد می میسر را آنان با ارتباط برقراري چگونگی و مشتریان

ارادایم  که چرا است مهم سازمانی هوش مهفوم و  ایده  یـادگیري  همچـون  دیگـري  جزئـی  هـاي  ـپ

 بسـیار  پیـاژه  زمـان  در کودك هوش که اندازه همان به دقیقا. میگیرد بر در را دانش  مدیریت و سازمانی

. بـود  خواهند مهم، کند می کاربرد   قابل سازمان در را جمعی هوش هاي ایده  استعاره آنچه هر، بود مهم

ه  نیـاز  از قسـمتی  تنهـا  جمعی فرآیندهاي و نامطلوب   ساختارهاي بررسی  را سـازمانی  هـوش  توسـعه  ـب

ر  در نیـز  را آن از فراتـر  هـاي  حـوزه  امـا ، است دانش بر سازمانی هوش اصلی تمرکز. دهند می تشکیل  ـب

 ،نـوآوري   ،اطالعـات  افـزایش  در، اسـت  کل یک عنوان به سازمان یک قابلیت سازمانی هوش. گیرد می

 در را مندــ هوش يمانهازاــ س در دعملکر شانس، باشـد  مـی   دانش ایجاد ۀپای موثر عمل و عمومی دانش

 لبرختآ ماا. ننددا می برابر 5 تقریباً ،تر پایین مانیزسا هوشی هبهر با مانهاییزسا با مقایسه

 يمانهازسا و هوشمند يها تیم هوشمند ننساا عامل سه شتندا به رکا و کسب در موفقیت جهت

 یــ م عــ جم نمازاــ س کــ ی در شهو با ادفرا که هنگامی کند می انعنو وي. کند می رهشاا مندـهوش

 و خگوییـــپاس ايرـــب او. دـــکنن یـــم ادـــپی یشاگر جمعی هوشی کم و هنیذکند يسو هـــب وندـــش

 هــوش از يگیــر بهــره لــذا. کند می دهستفاا مانیزسا شهو انعنو از، هیوگر هنیذکند  از يوگیرـــجل

                                                                                                                                                                                            .است ضروري جمعی هوشی کم و ذهنی کند کاهش براي سازمانی

 سـمت  به حرکت و سازمانی هوش توسعه با توان می چگونه که است این دارد وجود که اي مسئله

 موجـب  مسـاله  ایـن ؟ یافت دست وري بهره به و  برداشت گام برتر عملکرد سمت به سازمانی یادگیري

 چـه  کـه  دهـد  پاسـخ  سـوال  ایـن  بـه  علمـی  طور به و بپردازند بررسی و مطالعه به پژوهشگران که شد

 تهـران  شـهر  پرورش و آموزش ادارات در وري بهره با سازمانی یادگیري و سازمانی هوش بین اي رابطه

  ؟  دارد وجود
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 موضـوع  مـورد  در نظـري  دانش که است این حاضر پژوهش اجراي اهمیت و ضرورت کلی طور به

 پـژوهش  هـاي  یافتـه  براسـاس  که مناسب پیشنهادهاي و راهکارها ارائه با و دهد می افزایش را پژوهش

ادگیري  و سازمانی هوش توسعه براي مناسب زمینه شده است، ائهار  وري بهـره  افـزایش  و سـازمانی  ـی

  .گردد می فراهم سازمانی

. اسـت  شـرح  این به آنها از برخی که است شده انجام حاضر پژوهش زمینه در متعددي پژوهشهاي

 ضـریب  بـا  دانـش  ربردکـا  مولفـه  دادنـد  نشان) 1393( مفیدیان و رضوي،سعیدآبادي یوسفی هاي یافته

ه  تمایـل % 36 مشترك سرنوشت و است دارا وري بهره با را همبستگی میزان بیشترین% 59 پیرسون  ـب

% 31 شـهامت  و جـرات % ، 44 اسـتراتژیک  بیـنش % 40 توافق و اتحاد% 39 عملکرد فشار%، 38 تغییر

، راهبـردي  انداز چشم( یسازمان هوش ابعاد که داد نشان) 1391( بارانی و مجیدي هاي یافته .شد تعیین

 بـا ) کارکنـان  روحیـه  و دانـش  کـاربرد ، عملکـرد  فشار، توافق و اتحاد، تغییر به میل، مشترك سرنوشت

 همبسـتگی  ضریب باالترین داراي عملکرد فشار مولفه. دارند مثبت و معناداري رابطه سازمانی یادگیري

ا  بـا  همبسـتگی  ضریب کمترین داراي مشترك انداز چشم مولفه و  هـاي  یافتـه . بـود  سـازمانی  دگیريـی

ر  سازمانی یادگیري مختلف ابعاد تاثیر از حاکی) 1391،  (نامدار و جوکار؛ مرادي شعبان نیري،  وثوقی  ـب

 یـادگیري  از وگروهـی  فـردي  یـادگیري  بیشتر تاثیر دهنده نشان همچنین و بوده کارکنان توانمندسازي

 شـرکتهایی  و دارنـد  مؤثرتري سازمانی عملکرد توانمند کارکنان. است توانمندسازي بر، عملکرد ارزیابی

االتري  شاخصهاي، برخوردارند انسانی هاي سرمایه نوع این از که ه  نسـبت  را وري بهـره  از ـب  رقبـاي  ـب

 ضـریب  براسـاس  کـه  دهـد  مـی  نشـان ) 1391(کشکر و محمدي پژوهش نتایج. باشند می دارا خویش

، کـل  سـازمانی  هـوش  و سـازمانی  هـوش  هاي مؤلفه و انسانی منابع وري بهره بین پیرسون همبستگی

 هـاي  مؤلفـه  بـین  از که داد نشان گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه

 انسـانی  منـابع  وري-بهـره  معنـادار  بینی پیش به قادر مشترك سرنوشت و تغییر به میل، سازمانی هوش

 و سـازمانی  هـوش  هـاي -مؤلفـه  رابطـه  در تفـاوتی  دهـد  مـی  ننشـا  فیشر z آزمون نهایت در و هستند

 غالمـی ، زاده جمـال . ندارد وجود انفرادي و گروهی ورزشی هاي-فدراسیون در انسانی منابع وري-بهره

 میـل ، مشـترك  سرنوشت، استراتژیک انداز چشم( سازمانی هوش ابعاد که دادند نشان) 1388( سیف  و

ا  هـا  آزمودنی گروه دو هر در) عملکرد فشار و انشد کاربرد، اتحاد، روحیه، تغییر به  سـازمانی  یـادگیري  ـب

 دو هـر  در ترتیـب  به روحیه و تغییر به میل، مشترك سرنوشت متغیرهاي. دارند معناداري و مثبت رابطه

 داد نشـان ) 1387( خـدادي  . اند کرده تبیین را سازمانی یادگیري متغیر واریانس از بیشتري درصد گروه

 معنـاداري  و مثبـت  رابطـه  وري بهـره  و کـل  سـازمانی  هوش و سازمانی هوش هاي مولفه متما بین که

 هـوش  هـاي  مولفـه  بـین  از کـه  داد نشـان  گـام  بـه  گـام  رگرسـیون  تحلیل نتایج نهایت در و دارد وجود
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ه  قـادر  دانـش  کـاربرد  و  تغییر به میل، سازمانی  هـاي  یافتـه . هسـتند  وري بهـره   معنـادار  بینـی  پـیش  ـب

اثیر  سـازمانی  هـوش  که بود این بیانگر ) 1395نقل از ستاري ( )2010( زیگلر و مندفسون ر  قـوي  ـت  ـب

 دهـی  سـود  و وري بهـره ، دارنـد  بـاالیی   سـازمانی  هـوش  کـه  سازمانهایی. دارد سازمانها   مالی عملکرد

 رزشـی و فدراسیونهاي انسانی منابع وري بهره با سازمانی هوش رابطه تحقیق این در  .اند داشته بیشتري

      ایـن  تمرکـز  و ذهنـی  قـدرت   حرکت در ورزشی فدراسیونهاي ظرفیت و استعداد آن ضمن تا شد بررسی

گ  ایسـکاومی                                                  .دهـد  انجـام  تالشـی  وري بهره افزایش براي سازمان  رسالت تحقق در ذهنی قدرت  واـن

 کلیـدي  فعالیـت  عنـوان  بـه  سـازمانی  یـادگیري  دادند نشان)   1395( ستاري از نقل )2010(ژي فرمی

 نظـر  در سـازمانی  یـادگیري  ورودي عنـوان  بـه  دانـش  مدیریت و باشد می سازمان عملکرد بهبود براي

د  مـی  اطالعـات  فنـاوري  میـان  این در و شود می سازمانی نوآوري نیز آن نتیجه و شود می گرفته  تواـن

 سـتاري  از نقـل ) 2006(  ایراوایجـی . باشـد  مـی  سـازمانی  یادگیري تسهیل و تشویق براي مهم منبعی

 در بیشـتري  هاي گذاري سرمایه دارند باالتري سازمانی هوش که هایی شرکت که داد نشان)   1395(

                . برخوردارند باالتري وري بهره سطح از و دهند می انجام اطالعات فناوري زمینه

  

 روش تحقیق  

راي افـزایش     ر پژوهش حاضر از نوع کاربردي است زیرا از نتایج حاصله مـی روش تحقیق د تـوان ـب

بـا توجـه بـه موضـوع، اهـداف و فرضـیات        وري در آموزش و پرورش شهر تهـران اسـتفاده نمـود.    بهره

همبستگی است زیرا رابطه بین متغیرها مورد بررسـی و توصـیف قـرار گرفتـه      -تحقیق، از نوع توصیفی

  شده است. 

  ه و نمونه آماري و روش نمونه گیريجامع

 سـال  در کـه  بـود  تهـران  شهر پرورش و آموزش ادارات کارکنان هیکل حاضر پژوهش يآمار جامعه

بـراي بدسـت آوردن   . ندشـت دا بـاالتر  و سـانس یل مدرك و اند بوده کار به مشغول ادارات نیا در 1395

د  بعد از بررسـی مشـخص شـد کـه     حجم نمونه در این پژوهش از جدول کرجرسی مورگان استفاده ش

گیري تصادفی ساده انتخـاب   نفر می باشد که به شیوه نمونه 335تعداد نمونه  براي جامعه ي مورد نظر 

  بین این افراد پرسش نامه هاي پژوهش توزیع شد.و 
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  ابزار پژوهش

ن پرسشـنامه  یـ : ا1پرسشنامه بهره وري فردي مـدل اچیـو   -1ابزار گرد آوري داده ها عبارت بود از: 

دي بنـ نحـوه امتیاز   گزینـه اسـت.  32که داراي ابداع گردید )1994( توسط هرسی بالنچارد وگلدسمیت

هرسـی و گلـد اسـمیت هفـت متغیـر      . بـود  برمبناي طیف لیکرت(خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد)

ا ترکیـب حـروف اول       هریـک از   مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش را از میان بقیـه برگزیـده انـد و ـب

د.هفت   Achieve متغیرهاي عملکرد واژه هفت حرفی انگلیسی را جهت به خاطر سپردن مطرح نمودـن

 . محیط  - اعتبار  -ارزیابی  - انگیزه – کمک  - وضوح  -توانایی واژه در برگیرنده مدل اَچیو عبارتند از:

شـده اسـت. در    و گـزارش محاسـبه    89/0توسط زهرا حقیقت جو  1384اعتبار این پرسشنامه در سال 

نفـر اجـرا    30این پژوهش نیز براي برآورد اعتبار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، ابتدا پرسشنامه روي 

بـراي سـنجش یـادگیري سـازمانی از     محاسـبه شـد.     84/0شده است و میزان آلفاي محاسـبه  شـده   

 ي در سـازمان  یادگیري رسشنامه.پطراحی شده بود استفاده شد  1385اي که توسط زالی،  نامه پرسش

 محققـان   بـا  مشـاوره  و الزم هاي سی برر انجام از پس که بود شده تهیه نمره اي 7 تا 1 طیف یک

 4 مـوافقم  ، 3 نـدارم  نظـري  ، 2 مخـالف  ، 1 مخـالف  (کامالً لیکرت اي نمره پنج طیف به دانشگاهی

ه  زیـر  ابعـاد  در سـوال  24 تعداد با پرسشنامه این . گردید تبدیل )5 موافقم کامالً یـادگیري   ارزیـابی  ـب

ا 1 سـواالت . پردازد می سازمانی داز  (چشـم  3 ـت ا  3 مشـترك)، سـواالت   اـن )،  سـازمانی  (فرهنـگ  6 ـت

ا  13 سـواالت  )، دانـش  (اشـتراك  13 تـا  10 سـواالت  )، تیمـی  یـارگیري  و (کار 10 تا 6 سواالت  ـت

 شایسـتگی  (توسـعه  24 تا 20 واالتس و مشارکتی) (رهبري 20 تا 17 سواالت )، سیستمی (تفکر17

ابـزار   پایـایی  خصـوص  در باشـد.  مـی  120 حداکثر و 24 پرشنامه این در نمره حداقل هاي کارکنان).

 ایـن  اسـت.  در  شـده  گـزارش  0,87آن نتیجـه  و گردیـد  اسـتفاده  کرونبـاخ  آلفـاي  ضریب از نظر مورد

 شـده  اجرا نفر 30 روي پرسشنامه ابتدا، باخکرون آلفاي روش از استفاده با اعتبار برآورد براي نیز پژوهش

 سـازمانی  هـوش  پرسشـنامه  از سازمانی هوش سنجش براي محاسبه شده است.76/0آلفا میزان و است

 سـازمانی  هـوش  مقیاس. است شده استفاده) 1385( قهفرخی ستاري و ابزري  ترجمه) 2003( آلبرخت

 بعـد  هفـت . است شده تهیه لیکرت اي رجهد 5 طیف اساس بر و است بعد 7  و گویه 49 شامل آلبرخت

 مـی  دانـش  کاربرد، روحیه، توافق و اتحاد، تغییر به میل، مشترك سرنوشت، راهبردي انداز چشم شامل

 و ابـزري  توسـط  پرسشـنامه  ایـن  پایایی .باشد می 245 حداکثر و 49 آزمون این در نمره حداقل. باشد

                                                   
1 ACHIEVE 
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 آلفـا  محاسبه طریق از پژوهش این در ابزار یاییپا . است شده گزارش 93/0)، 1385( قهفرخی ستاري

  .است شده محاسبه 90/0

  

  ها یافته

 دامنـه  در هـا  آزمودنی از  درصد 29/3 ست که ا این دهنده نشان پژوهش توصیفی هاي یافته نتایج

ا  26 سنی ي دامنه در درصد 26/26، سال 25 تا 20 سنی ي  ي دامنـه  در درصـد  93/34، سـال  30 ـت

 درصد ثبت نشده بـوده  14/10و  باال به سال 35 سنی ي دامنه در درصد 38/25، سال 35 تا 31 سنی

 را خـود  تحصـیالت  میـزان  نفـر  121،  لیسـانس  را خـود  تحصیالت میزان ها آزمودنی از نفر  159اند. 

د  نکـرده  ذکـر  را خـود  تحصـیالت  میزان نفر 55 و بودند کرده ذکر باالتر و ارشد کارشناسی  41/16. اـن

 93/14، سـال  10 تا 6  درصد 74/33، کمتر و سال 5 را خودشان کاري ي سابقه ها آزمودنی از درصد

درصد سـابقه خـود را    73/13ثبت کرده و  سال 15 از بیشتر نیز درصد 19/21 و سال 15 تا 11  درصد

 73/13 و اسـت  بـوده  مـرد  درصـد  29/60، زن هـا  آزمـودنی  از درصد 98/25 جنسیت  .اند نکرده ذکر

  .اند نکرده ذکر را خود نسیتج درصد
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  اسمیرنوف -کولموگروف نتایج آزمون: 1 جدول

 کولموگروف میزان  استاندارد انحراف  میانگین  فراوانی  شاخص هاي آماري

  اسمیرنوف

 ســـــطح

  معناداري

  056/0  490/1  67/1  77/11  30  وري) توانائی(مولفه بهره

  59/0  326/1  12/2  07/11  30  )وري بهره مولفه(وضوح

  116/0  356/1  70/1  85/11  30  )وري بهره مولفه(کمک

  137/0  210/1  63/1  20/9  30  )وري بهره مولفه(انگیزه

  120/0  317/1  88/1  77/11  30  )وري بهره مولفه(ارزیابی

  149/0  139/1  55/1  70/10  30  )وري بهره مولفه(اعتبار

  666/0  727/0  53/1  37/11  30  )وري بهره مولفه(محیط

  187/0  32/2  89210/2  0836/18  30  (یادگیري)مشترك انداز چشم

  67/0  443/1  17436/2  7821/11  30  )یادگیري(سازمانی فرهنگ

  216/0  112/2  48421/2  4597/12  30  تیمی یارگیري و کار

  231/0  443/2  09679/2  3522/12  30  )یادگیري(دانش اشتراك

  113/0  221/1  42238/2  6716/21  30  )یادگیري(سیستمی تفکر

  112/0  324/1  62516/2  5015/21  30  )یادگیري(مشارکتی يرهبر

  231/0  334/0  53/1  7582/18  30  کارکنان هاي شایستگی توسعه

  323/0  490/2  48627/2  9672/21  30  مشترك(هوش) سرنوشت

  112/0  993/1  55268/2  6000/22  30  )هوش(مشترك انداز چشم

  321/0  660/1  12754/3  0537/23  30  )  هوش(دانش کاربرد

  113/0  342/1  82170/2  8299/21  30  )هوش(روحیه

  121/0  260/1  46317/3  7672/24  30  )هوش(توافق و اتحاد

  066/0  490/2  66122/2  7582/18  30  )هوش(تغییر به میل

  

 گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی  0,05 میزان شده از مشاهده معناداري سطوح میزان بودن باال به توجه با

 .  کرد استفاده پارامتریک هاي آزمون از توان می و باشد می نرمال ها داده توزیع که

 تهـران  شـهر  پرورش و آموزش ادارات در يور بهره با آن ابعاد و یسازمان هوش نیب فرضیه اول:

  .دارد وجودرابطه معناداري 
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 در يور بهره با آن ابعاد و یسازمان هوش نیب : نتایج ضریب همبستگی پیرسون(رابطه2جدول

  )تهران شهر پرورش و وزشآم ادارات

  يور بهره  شاخص هاي آماري  

 0**223.  ضریب همبستگی  مشترك سرنوشت

 0000.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**324.  ضریب همبستگی  مشترك انداز چشم

 0000.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**293.  ضریب همبستگی   دانش کاربرد

 0000.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**191.  ضریب همبستگی  روحیه

 0000.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**396.  ضریب همبستگی  توافق و اتحاد

 0000.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**331.  ضریب همبستگی  تغییر به میل

 0000.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

 اسـتفاده  بـا  را وري بهـره  با آن ابعاد و سازمانی هوش بین ي رابطه 2جدول  در دهآم دست به نتایج

  : که میدهد نشان آمده دست به نتایج. هد د می نشان پیرسون همبستگی ضریب از

ا  یعنـی . باشـد  مـی  مثبـت  وري بهـره  با مشترك سرنوشت متغیر دو بین ي رابطه  -  افـزایش  ـب

 معنـادار  آمـاري  نظر از رابطه این میزان همچنین. یابد می شافزای وري بهره میزان، مشترك سرنوشت

 0,99 اطمینـان  میـزان  بـا  متغیر دو بین ي رابطه معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین. باشد می

  .شود می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال میزان و صدم
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ا  یعنـی . باشـد  مـی  مثبـت  وري بهره با مشترك انداز چشم متغیر دو بین ي رابطه  -  افـزایش  ـب

 آمـاري  نظـر  از رابطـه  ایـن  میـزان  همچنـین . یابـد  می افزایش وري بهره میزان،  مشترك انداز چشم

 اطمینـان  میزان با متغیر دو بین ي رابطه معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین.. باشد می معنادار

  .شود می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال میزان و صدم 0,99

ا  یعنـی . باشـد  مـی  مثبت وري بهره با دانش کاربرد متغیر دو بین ي رابطه  -  کـاربرد  افـزایش  ـب

. باشـد  مـی  معنـادار  آمـاري  نظـر  از رابطه این میزان همچنین. یابد می افزایش وري بهره میزان،  دانش

 و صـدم  0,99 اطمینـان  میـزان  بـا  متغیـر  دو بین ي رابطه معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین

  .شود می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال یزانم

،  تیمـی  یـادگیري  افـزایش  با یعنی. باشد می مثبت وري بهره با روحیه متغیر دو بین ي رابطه  -

 بنـابراین . باشـد  مـی  معنـادار  آمـاري  نظـر  از رابطـه  این میزان همچنین. یابد می افزایش روحیه میزان

 میـزان  و صـدم  0,99 اطمینـان  میـزان  بـا  متغیـر  دو بـین  ي رابطه معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه

  .شود می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال

 و اتحـاد  افـزایش  بـا  یعنـی . باشد می مثبت وري بهره با توافق و اتحاد متغیر دو بین ي رابطه  -

 .باشـد  مـی  معنـادار  آمـاري  نظـر  از رابطه این میزان همچنین. یابد می افزایش وري بهره میزان،  توافق

 و صـدم  0,99 اطمینـان  میـزان  بـا  متغیـر  دو بین ي رابطه معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین

  .شود می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال میزان

ا  یعنـی . باشد می مثبت وري بهره با تغییر به میل متغیر دو بین ي رابطه  -  بـه  میـل  افـزایش  ـب

. باشـد  مـی  معنـادار  آمـاري  نظـر  از رابطه این میزان نینهمچ. یابد می افزایش وري بهره میزان،  تغییر

 و صـدم  0,99 اطمینـان  میـزان  بـا  متغیـر  دو بین ي رابطه معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین

  .شود می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال میزان

 شـهر  پـرورش  و آمـوزش  ادارات در يور بهـره  بـا  آن ابعاد و یسازمان يریادگی بین فرضیه دوم:

  رابطه معناداري وجود دارد. تهران
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 ادارات در يور بهره با آن ابعاد و یسازمان يریادگیرابطه : نتایج ضریب همبستگی پیرسو(3جدول

  )تهران شهر پرورش و آموزش

  يور بهره  شاخص هاي آماري  

 0910.  ضریب همبستگی  مشترك انداز چشم

 0980.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  1070.  ضریب همبستگی  سازمانی فرهنگ

 0510.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**159.  ضریب همبستگی  تیمی یارگیري و کار

 0040.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**147.  ضریب همبستگی  دانش اشتراك

 0070.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0**332.  ضریب همبستگی  سیستمی تفکر

 0000.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0*126.  ضریب همبستگی  مشارکتی رهبري

 0210.  سطح معناداري  

 335  درجه ي آزادي  

  0*120.  ضریب همبستگی  هاي کارکنان شایستگی توسعه

 0340.  سطح معناداري  

    335 

 ادارات در وري بهـره  بـا  آن ابعاد و سازمانی یادگیري بین  ي رابطه 3جدول  در آمده دست به نتایج

ه  نتایج. هد مید نشان پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با را تهران شهر پرورش و آموزش  دسـت  ـب

  : که دهدمی نشان آمده
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ا  یعنی.  باشد می مثبت وري بهره با مشترك انداز چشم بین ي رابطه  -  انـداز  چشـم  افـزایش  ـب

 باشـد.  نمـی  معنـادار  آمـاري  نظـر  از رابطه این میزان اما . یابد می افزایش وري بهره میزان؛   مشترك

  0,098 ي شـده  مشـاهده  معنـاداري  سـطح  0,091 ي شده مشاهده همبستگی ضریب میزان در چون

 متغیـر  دو بـین  ي رابطـه  معنـاداري  بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین. باشد می صدم 0,05 از  بزرگتر

  .شود نمی تایید

 فرهنـگ  افـزایش  بـا  یعنـی .  باشـد  مـی  مثبـت  وري بهـره  بـا  زمانیسا فرهنگ بین ي رابطه  -

 باشـد  می معنادار آماري نظر از رابطه این میزان همچنین.  یابد می افزایش وري بهره میزان؛   سازمانی

 0,005 ي شـده  مشـاهده  معنـاداري  سـطح 0,107 ي شده مشاهده همبستگی ضریب میزان در چون.

ا  متغیر دو بین ي رابطه معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه ابراینبن. باشد می صدم 0,05 از کوچکتر  ـب

  .گردد می تایید صدم 0,05 خطاي احتمال میزان و صدم 0,95 اطمینان میزان

 و کـار  افـزایش  بـا  یعنـی .  باشـد  مـی  مثبـت  وري بهـره  با تیمی یارگیري و کار بین ي رابطه  -

 معنـادار  آمـاري  نظـر  از رابطه این میزان همچنین . یابد می افزایش وري بهره میزان؛   تیمی یارگیري

 ي شـده  مشاهده معناداري سطح 0,159  ي شده مشاهده همبستگی ضریب میزان در چون. باشد می

 دو بـین  ي رابطـه  معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین. باشد می صدم 0,01 از کوچکتر 0,004

  .گردد می تایید صدم 0,01 خطاي تمالاح میزان و صدم 0,99 اطمینان میزان با متغیر

؛   دانـش  اشـتراك  افـزایش  با یعنی.  باشد می مثبت وري بهره با دانش اشتراك بین ي رابطه  -

 در چـون . باشـد  می معنادار آماري نظر از رابطه این میزان همچنین.  یابد می افزایش وري بهره میزان

 از کـوچکتر  0,004 ي شده مشاهده داريمعنا سطح  0,147 ي شده مشاهده همبستگی ضریب میزان

ا  متغیـر  دو بـین  ي رابطـه  معنـاداري  بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین. باشد می صدم 0,01  میـزان  ـب

  .گردد می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال میزان و صدم 0,99 اطمینان

؛   یسـتمی س تفکـر  افزایش با یعنی.  باشد می مثبت وري بهره با سیستمی تفکر بین ي رابطه  -

 در چـون . باشـد  می معنادار آماري نظر از رابطه این میزان همچنین.  یابد می افزایش وري بهره میزان

 از کـوچکتر  0,001 ي شـده  مشاهده معناداري سطح 0,332 ي شده مشاهده همبستگی ضریب میزان

ا  یـر متغ دو بـین  ي رابطـه  معنـاداري  بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین. باشد می صدم 0,01  میـزان  ـب

  .گردد می تایید صدم 0,01 خطاي احتمال میزان و صدم 0,99 اطمینان
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ا  یعنـی .  باشـد  مـی  مثبـت  وري بهـره  بـا  مشارکتی رهبري بین ي رابطه  -  رهبـري  افـزایش  ـب

 مـی  معنـادار  آمـاري  نظـر  از رابطـه  این میزان همچنین.  یابد می افزایش وري بهره میزان؛   مشارکتی

 ي شـده  مشـاهده  معنـاداري  سـطح   0,126 ي شـده  مشاهده همبستگی ضریب نمیزا در چون. باشد

 دو بـین  ي رابطـه  معناداري بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین. باشد می صدم 0,05 از کوچکتر 0,021

  .گردد می تایید صدم 0,05 خطاي احتمال میزان و صدم 0,95 اطمینان میزان با متغیر

 افـزایش  بـا  یعنـی .  باشد می مثبت وري بهره با کارکنان هاي شایستگی توسعه بین ي رابطه  -

 نظـر  از رابطه این میزان همچنین.  یابد می افزایش وري بهره میزان؛   کارکنان هاي شایستگی توسعه

 معنـاداري  سـطح  0,120 ي شـده  مشـاهده  همبسـتگی  ضریب میزان در چون. باشد می معنادار آماري

 معنـاداري  بر مبنی محقق ي فرضیه بنابراین. باشد می صدم 0,01 از کوچکتر  0,034 ي شده مشاهده

 مـی  تاییـد  صـدم  0,05 خطـاي  احتمـال  میـزان  و صدم 0,95 اطمینان میزان با متغیر دو بین ي رابطه

  .گردد

  بحث و نتیجه گیري

 شـهر  پـرورش  و آمـوزش  ادارات در يور بهـره  بـا  آن ابعـاد  و یسـازمان  هوش نیبفرضیه ي اول:  

 مفیـدیان  و رضـوي  ،سـعیدآبادي  یوسـفی  هاي یافته نتایج با یافته . ایندارد وجودعناداري رابطه م تهران

 ایراوایجـی ، )1395نقـل از سـتاري (   )2010( زیگلـر  و مندفسـون )، 1391( کشکر و محمدي)، 1393(

 مـذکور  پژوهشـهاي  هاي یافته نتایج .دارد همخوانی) 1387( ، خدادادي)1395( ستاري از ) نقل2006(

 کـه  افـرادي  کـرد،  استنباط چنین توان می لذا است وري بهره و سازمانی هوش بین معنادار ارتباط ربیانگ

ـانی  و اطالعـاتی ، مادي، مالی منابع از قادرند برخوردارند باالیی سازمانی هوش از ه  انس ه  و درسـتی  ـب  ـب

 را الزم دانـش ، تجربه، تاطالعا، توانایی، کنند می را استفاده حداکثر منابع حداقل از کنند استفاده موقع

 و درسـت  حـل  راه بـود  خواهند قادر کنند درك خوب را مسایل وقتی، دارند سازمانی مسائل درك براي

د  می افزایش کارایی شود انجام صحیح و درست سازمان مسایل اگر و دهند ارائه ها آن براي مناسبی  یاـب

 موجـب  و کننـد  مـی  انتخاب امور انجام يبرا درست کارهاي دارند مسایل از درستی درك که جا آن از و

 هـا  مولفـه  بررسی در. شود می فراهم وري بهره افزایش براي مناسبی زمینه و شوند می اثربخشی افزایش

داز  چشم سپس توافق و روحیه ابتدا شد مشخص  وري بهـره  بـا  را همبسـتگی  بیشـترین  اسـتراتژیک  اـن

 حیطـه  در اجـرا  جهـت  قوانین سلسله یک وجود ونبد که کرد استدالل چنین توان می لذا دارد سازمانی
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 بایـد  گروههـا  و افـراد . شـد  خواهد نظر اختالف و فراوان مشکل دچار کار ادامه در گروهی هر، سازمان

 نماینـد  تقسـیم  را مشـاغل  و ها مسئولیت. دهند سازمان، سازمان مأموریت و رسالت تحقق براي را خود

 سـاختار  هـر . نماینـد  وضـع  محیط با رویارویی و یکدیگر با باطارت و برخورد براي را قوانین سري یک و

د  شـده  وضـع  همکـاري  جهـت  حـال  هر به که را محدودیتهایی و تنگناها، شود متصور که سازمانی  اـن

د  داده هم دست به دست -کلی تعریف یک در نظامها، هوشمند سازمان یک در. نمود خواهد تحمیل  اـن

م . سازند مأموریت انجام به قادر را افراد اینکه تا ، مناسـب  سـاختار  شـامل  وتوافـق  اتحـاد  کلیـدي  عالـئ

 سیسـتمهاي  ارتبـاط ، اطالعاتی سیستمهاي بهبود، کاري فرآیندهاي تسهیل، رسالت از سیاستها حمایت

 راسـتایی  هـم  و سـازمان  سـطح  تـرین  پـائین  تا مسئولیت انتقال، مشتري براي ارزش خلق و اطالعاتی

 سـازمان  ابزارهـاي  و قـوانین  کمـک  معناي به توافق و اتحاد کلی طور به. باشد می بخشی مأموریتهاي

 آن طـی   کـه  جمعـی  تفکـر  و گفتگو هاي مهارت) 2009( پیترسنج اعتقاد به. باشد می شدن موفق به

 و هـوش  اسـت  ذکـر  بـه  الزم و دهنـد  افـزایش  را خود فکري توان و هوش توانند می افراد از گروهی

 رسـد  مـی  نظـر  به لذا.  است اعضاء تک تک توان و هوش مجموع با فاوتمت اعضاء گروهی تواناییهاي

راي  عـاملی  خـود  ایـن  و شـود  افزایـی  هـم  و سینرژي موجب  تواند می توافق و اتحاد وجود  افـزایش  ـب

 سـازمان  یک هدف بیان و استنتاج، خلق قابلیت به استراتژیک انداز چشم دیگر سوي از. است وري بهره

، سـازمان  در اسـتراتژیک  گفتمـان  داشـتن  شامل استراتژیک انداز چشم کلیدي عالیم. شود می اطالق

ازار  قبال در ارزشمند پیشنهاد داشتن، ساالنه استراتژیک بازبینی، سازمان فعالیت محیط بررسی  بیانیـه ، ـب

داز  چشم کالم یک در. باشد می آینده مدیران ارتقاء و مأموریت بیانیه کاربرد، هدایت  در اسـتراتژیک  اـن

 بلکـه  گـام  اولین تنها نه اندازها چشم و اهداف بیان و رویم می کجا به دانیم می بگوید که است آن یپ

  .است وري بهره دهنده افزایش و سازمانی موفقیت بر تاثیرگذار هاي مولفه ترین مهم از یکی

  بحث و نتیجه گیري در مورد فرضیه ي دوم:

ا  آن ابعـاد  و یسازمان يریادگی نیب رابطـه   تهـران  شـهر  پـرورش  و آمـوزش  ادارات در يور بهـره  ـب

 و ایسـکاومی  ) 1391( همکـاران  و نیـري  وثـوقی  پژوهشـهاي  نتـایج  با یافته . ایندارد وجودمعناداري 

)  1391( همکاران و نیري وثوقی مطالعات. است ) همسو1395نقل از ستاري () 2010(ژي فرمی وانگ

 دهنـده  نشـان  همچنـین  و بـوده  کارکنان توانمندسازي بر سازمانی یادگیري مختلف ابعاد تاثیر از حاکی

ر ، عملکـرد  ارزیـابی  یـادگیري  از وگروهی فردي یادگیري بیشتر تاثیر  کارکنـان . اسـت  توانمندسـازي  ـب

ـانی  هـاي  سرمایه نوع این از که شرکتهایی و دارند مؤثرتري سازمانی عملکرد توانمند ، برخوردارنـد  انس
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 نتـایج پـژوهش    همچنـین . باشـند  می دارا خویش رقباي به نسبت ار وري بهره از باالتري شاخصهاي

 کلیـدي  فعالیـت  عنـوان  بـه  سـازمانی  یادگیري که بود آن از حاکی) 2010(ژي فرمی وانگ ایسکاومی

ه  دانش مدیریت شود و می سازمان عملکرد بهبود موجب  نظـر  در سـازمانی  یـادگیري  ورودي عنـوان  ـب

د  مـی  اطالعـات  فنـاوري  میـان  این در و شود می سازمانی رينوآو نیز آن نتیجه و شود می گرفته  تواـن

 سـایر  و حاضر پژوهش هاي یافته به باتوجه. باشد  سازمانی یادگیري تسهیل و تشویق براي مهم منبعی

 فراینـد  در کارکنـان  کـه  نمـود  تفسـیر  چنـین  تـوان  می اند یافته دست مشابهی نتایج به که پژوهشهایی

ه ، اطالعـات  انتقـال ، تفسـیر  و تعبیـر ، دانـش  خلـق ، اکتساب قطری از سازمانی یادگیري  گیـري  کـار  ـب

، یـادگرفتن  چگـونگی  یافتـه  سازمان صورت به بایکدیگر دانش کردن  نهادینه  و دانش ایجاد، اطالعات

ه  و ایجـاد  فراینـدهاي  و هـا  مهـارت . آموزند می را زیستن، دادن انجام  را سـازمان  در دانـش  کـارگیري  ـب

 طریـق  از کارکنـان  گـاهی ، پردازنـد   مـی  سـازمان  در خطا اصالح و کشف به، دهند می قرار موردبررسی

ه  گویی پاسخ البته؛ دهند می پاسخ محیط به ها آن اصالح و خطاها کشف  حفـظ  بـا  محیطـی  نیازهـاي  ـب

 جـاري  هاي روش سازي بهینه به، کنند می حل فعلی را مسائل. شود می انجام سازمانی جاري هنجارهاي

ه  بلکـه  کننـد  می کنترل را موجود فرایندهاي تنها نه یادگیري فرایند در کارکنان این گاهی، ندپرداز می  ـب

ر  مبتنی فرایند این که پردازند می سازمانی ساختار و ها استراتژي، اهداف، ها مشی خط، فرهنگ اصالح  ـب

ال  بـه  را مستمر بهبود و است تفکر  و شـود  مـی  هگذاشـت  کنـار  بـه  نـاقص  هـاي  روش آن در و دارد دنـب

 تغییـر  بـه  اقـدام  یـادگیري  فراینـد  در کارکنـان  نیز مواقع برخی در، یابد می بهبود ناکافی هاي شایستگی

 ایـن  و کننـد  مـی  غیرکارامـد  و قـدیمی  هـاي  روش جایگزین را نو و جدید هاي روش و کنند می ها روش

 پیوسـته  افـراد  فرایند این در که جا آن از لذا شود می دانش خلق و تفکر از جدیدي سطح به منجر فرایند

 ناکارامـد  هـاي  روش جـاي  بـه  کارامد هاي روش جایگزینی و خطاها اصالح و کشف و یادگیري حال در

 هـاي  مولفـه  بـین  در همچنین.یابد افزایش وري بهره همان یا اثربخشی و کارایی شود می موجب هستند

ا  یعنـی  دارد سـازمانی  وري بهـره  بـا  را مثبـت  همبسـتگی  بـاالترین  سیستمی تفکر سازمانی یادگیري  ـب

  سیسـتمی  تفکـر  داراي کـه  افـرادي . یابـد  مـی  افـزایش  نیـز  سـازمانی  وري بهره سیستمی تفکر افزایش

ه  را مساله یا فرایند یک بر تاثیرگذار متغیرهاي همه و برخوردارند جامعیت و تعمق، انعطاف از، هستند  ـب

و  هـاي  ایـده  و افکـار  دیگران با مشورت با و ندده می قرار تحلیل و بررسی مورد جانبه همه صورت  و ـن

 مسـایل  این. کنند می منصوب ایده اجراي براي را توانمند افراد و پذیرند می تعصبی هیچ بدون را کارامد

 اجـرا  و اتخـاذ  درسـت  تصـمیمات  وقتـی  و شود می سازمان مختلف امور در درست گیري تصمیم موجب

    .شود می وري بهره آن دنبال به و کارایی افزایش موجب شود
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  پیشنهادها

 پرورش و آموزش ادارات در وري بهره با آن ابعاد و سازمانی هوش بین که این به عنایت با - 

 براي:  شود می پیشنهاد پرورش و آموزش مسولین به دارد وجود معناداري رابطه تهران شهر

 نظرات از پرورش و آموزش اهداف و انداز چشم ترسیم در آن افزایش حتی و وري بهره حفظ

 طریق از را کارکنان نیاز مورد دانش و اطالعات. نمایند استفاده کارکنان پیشنهادات و

 قرار ها آن اختیار در ها روش سایر و سازمان در تراکت نصب، نامه آیین و بخشنامه، بروشور

 و امور جامان براي سازمان در موجود دانش از بتوانند تا کنند هم فرا مناسبی زمینه و دهند

 تنش از دور به و آرام محیط. کنند استفاده جدید دانش تولید حتی و سازمان مسایل حل

 به و کافی پاداش و حقوق پرداخت با. کنند نظر تبادل و بحث هم با کارکنان تا کنند فراهم

 همدلی و صحبت براي اي زمینه کردن فراهم، نیاز مورد و شاد هاي برنامه برگزاري، موقع

 قوانین و نمایند تقسیم را مشاغل و ها مسئولیت. دهند افزایش را کارکنان روحیه.. و نانکارک

 توافق و امور انجام در همسویی تا دهند قرار کارکنان همه اختیار در را شده وضع مقررات و

 اعضا دادن مشارکت، تدریجی تغییرات اعمال طریق از. شود برقرار کارکنان بین اتحاد و

 را تغییر که افرادي کردن متقاعد براي خالق  افراد نظر از استفاده، تغییرات انجام براي

، نیست ها آن ضرر به تغییر که افراد به دادن اطمینان، تغییر پذیرش منظور به پذیرند نمی

 و تغییر ایجاد براي خالق افراد از و دهند کاهش تغییر ایجاد براي را کارکنان مقاومت

  .کنند ادهاستف سازمان در نوآوري

 هـوش  افزایش نهایت در و سازمانی هوش هاي مولفه تقویت موجب تواند می شده ارائه پیشنهادهاي

  .شود  وري بهره افزایش نهایت در و کارکنان سازمانی

 پـرورش  و آموزش ادارات در وري بهره با آن ابعاد و سازمانی یادگیري بین که این به عنایت با  -

 زمینـه : شـود  مـی  پیشـنهاد  پـرورش  و آموزش ادارات مسوالن به دارد وجود ريمعنادا رابطه تهران شهر

، شـغلی  گـردش ، فراینـدها  مسـتمر  بهبـود ، گـروه  اعضاي بین ارتباطات و تعامل برقراري براي مناسبی

 فـراهم  گـروه  اعضاي بین اطالعات جریان ترویج و دانش کسب، کارکنان بین تجربه و اطالعات تبادل

 از و نماینـد  تمرکز مستمر یادگیري حامی ساختارهاي طراحی در گروهی و فردي هاي مهارت بر. نمایند

 را یـادگیري  مناسـب  جـو  سازمان سطوح تمامی در. کنند استفاده سازمان مسایل حل براي افراد مهارت

 صـداقت  جـو .  شود نگریسته یادگیري براي فرصت منزله به اشتباهات و خطاها به. نمایند تقویت و خلق
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راي  کـافی  زمـان  و نمـوده  دریافت را جدید هاي ایده. کنند حاکم سازمان سراسر در عمومی ماداعت و  ـب

 ضـمن  هـاي  آمـوزش . دهنـد  گـزارش  سریع را ها فعالیت نتایج. نمایند فراهم اقدامات و ها فعالیت بازبینی

 انـداز  شـم چ کارکنان مشارکت و همفکري و همکاري با. کنند برگزار سازمانی یادگیري زمینه در خدمت

 و طراحـی  اهـداف  تحقـق  جهـت  عملیاتی هاي برنامه نیز آنان مشارکت با و طراحی را سازمان اهداف و

ت  جهـت  مناسـبی  زمینه آموزش طریق از. کنند اجرا ، سیسـتمی  تفکـر ، دانـش  اشـتراك  تـرویج  و تقوـی

 سـازمانی  نـگ فره عنـوان  به را سازمانی یادگیري و کنند فراهم تیمی یارگیري و کار، مشارکتی رهبري

 در نظـر  صـاحب  افـراد  تشـویق ، کارکنـان  مهارتهاي از گیري بهره طریق از. دهند رواج سازمان در غالب

  .دهند توسعه را کارکنان هاي شایستگی مطالعاتی فرصتهاي نمودن فراهم، سازمان

 هـاي  مولفـه  پـرورش  و تقویـت  بـراي  مناسـبی  زمینه توانند می فوق پیشنهادهاي اجراي با مسولین

 وري بهـره  افـزایش  بـراي  مناسـبی  بسـتر  سـازمانی  یادگیري ترویج با و نمایند فراهم سازمانی ادگیريی

  .نمایند می فراهم

  مآخذ و منابع

 سـازمانی  یـادگیري  و سازمانی هوش رابطه بررسی ).1388محمدحسن. ( یونس و سیف، غالمی محمد، زاده، جمال

سـازمانی.   یـادگیري  ارتقـا  جهـت  الگویی ارایه و اسالمی آزاد نشگاهدا یک منطقه علمی هیات اعضاي و کارکنان بین در

  .86 – 63 ، صفحه)8 مسلسل( 2  شماره ،3  دوره ،1388 تابستان آموزشی. مدیریت و رهبري: نشریه

هـاي   )، بررسی رابطه جـو سـازمانی و مـدیریت تعـارض، فصـلنامه تـازه      1389حیدري، ز.، عسکریان، م.، دوایی، م. (

  .74-65، صص1389 تابستان صنعتی/ سازمانی، سال اول، شماره سوم، روانشناسی

وري مدیران ادارات تربیـت بـدنی اسـتان آذربایجـان     رابطه هوش سازمانی با بهره ).1387خدادادي، محمد رسول. (

  .155-168، صص 4، نشریه حرکت، مدیریت ورزشی، شماره شرقی

دنی  تربیـت  سـازمان  کارکنان سازمانی یادگیري و توانمندسازي بین ارتباط). 1387. (کاظم،دستگردي  نامـه  پایـان . ـب

  . تهران دانشگاه، ارشد کارشناسی

 و آمـوزش  ادارات در وري بهـره  بـا  سـازمانی  یادگیري و سازمانی هوش  بین رابطه بررسی ).1395ستاري، عباس. (

  .  آموزشی واحد رودهن مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامه پایان تهران. شهر پرورش

 کتابـداران  میـان  در سـازمانی  یـادگیري  و سازمانی هوش بین رابطه مطالعه .)1391( بارانی، مهرداد. و مجیدي، اکبر

ه    شهر تهران، نشریه تحقیقات کتابداري و اطالع دولتی هاي دانشگاه مرکزي هاي کتابخانه ، 3 رسـانی دانشـگاهی، مقاـل

  .13-30 صفحه، 1391 پاییز، 3 شماره، 46 دوره
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 در انســانی منــابع وري بهــره و ســازمانی هــوش هــاي مؤلفــه رابطــه).1391. ( ســارا، کشــکر و رزگــار، يمحمــد

 صـفحه ، 1391 تابستان، 2 شماره، 1 دوره، 6 مقاله. ورزشی مدیریت در پژوهش فصلنامه. منتخب ورزشی هاي فدراسیون

116-97.    

 لنگرگـاه  سـازمانی  یـادگیري ، 1391، امـدار ن حسـین  و جوکـار  علـی ؛ آیدیشـه  مـرادي  شعبان؛ عبداهللا نیري، وثوقی

 رویکـرد  بـا  سـازمانی  آمـوزش  شناسـی  آسیب ملی همایش دومین، ملی وتولید وري بهره ارتقاء و کارکنان توانمندسازي
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