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 چکیده
و آموزش فناوری اطالعات  شناختی مقایسه میزان اثربخشی آموزش خودتنظیمی هدف از پژوهش حاضر

 شامل کلیه ماری این پژوهشآجامعه اسالمی بود.  سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد بر هوش
نیمه پژوهش  نوع به با توجه (.41-46نفر در سال  0111کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود )

، نسج، های سنبراساس مالک انتخاب شدند و پس از کنترل شیوه تصادفی نفر به 61تعداد ، آزمایشی
فناوری اطالعات  آموزش به گروه اول نفری جایگزین شدند. 21 گروه و میزان تحصیالت در سه سابقه کار

دولت الکترونیک و کامپیوتر برای همه( و به گروه دوم آموزش ، 2114، کیسر با توجه به رویکرد بایر و)
کنترل  و گروه شد داده (0441، با توجه به رویکرد نظریه شناختی اجتماعی بندوراشناختی ) یمیخودتنظ

به پرسشنامه هوش  آزمون-آزمون و پس-های آزمایشی و کنترل در پیشآموزشی دریافت نکرد. گروه
تی همبسته و تحلیل  روشاز  هاداده وتحلیلیهتجزی براپاسخ دادند.  (2111آلبرشت )سازمانی 

 .قرار گرفتند وتحلیلیهتجزمورد  spss -22تحلیل آماری  افزارنرم یلهوسبهها داده .شدستفاده ا یانسکووار
 معنادار 110/1آزمایشی با گروه کنترل در سطح  یهاگروهپژوهش نشان داد که تفاوت بین  هاییافته

است. بدین معنا که هر دو روش آموزشی فناوری اطالعات و خودتنظیمی شناختی باعث افزایش هوش 
(. بدین معنا که هر P >11/1نشد )آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده  یاهگروهو بین  اندشدهسازمانی 
 یکسانی بر هوش سازمانی داشتند. یاثربخشدو گروه 

 هوش سازمانی، فناوری اطالعات ،خودتنظیمی شناختی کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 اقدامی فقطنههمیت آموزش و یادگیری بر همگان آشکار است. امروزه آموزش سازمانی ا

 محسوبهای سازمانی فعالیت ینتراثربخشبلکه در زمره حساس و ، جانبی و فرعی
، ای مطمئن در جهت بهبود کیفیتآموزش همواره وسیله(. 0134، )قهرمانی شودمی

 مشکالت کلیدی هر سازمانی است ازجملهو فقدان آن  بودهعملکرد و حل مشکالت 
ز ا مؤثرمستقیماً به استفاده  هاسازمان(. موفقیت 0141، مالمحمدی و )خراسانی، عموزاد

هستند  هاانسازممنبع برای  ینترباارزشنسانی آموزش منابع انسانی بستگی دارد و منابع ا
مسائل و مشکالت سازمان ، کنندیمارائه  حلراهچراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده و 

ن دهند. با ایبخشند و اثربخشی سازمانی را معنا میرا عینیت می یوربهره، را حل کرده
از زندگی خود را در محیط سازمانی  یاعمدهمنابع انسانی بخش  کهییازآنجاوصف 

 (.0149، از اهمیت وافری برخوردار است )ستاری قهفرخی هاآنتوجه به ، گذرانندمی
 ازهاینی رفع و اهداف ینتأم )فا( در اطالعات به نقش فناوری با توجه، در همین راستا

میت آموزش فا برای هر سازمانی دارای اه، و رشد روزافزون علم و فناوری انسان
 شآموزارتقای کیفیت و کارایی ی جهت ابزار عنوانبهد توانمیاست. فا  یاالعادهفوق

و  فعال، جدیدی آموزش هاییطمحپیدایش بسیاری از  موجب گیرد و قرار مورداستفاده
مدیران و  پیش رویی شآموز جدید یهاروشگردد. ابزارهای فا سبب شده  فراگیر

و آمده  منازلبه  مراکز آموزشیکه  ییتا آنجاقرار گیرد  های آموزشیمجریان برنامه
(. 0146، مجازی بدل شده است )روحانی آموزشبه  آموزشی الگوهای سنتی یجتدربه

 هاییژگیوکشورهایی که قادر به انطباق با تغییرات سریع در جهان و مجهز شدن به 
تفاده از تولید و اس، برگرفته از شرایط محیطی جدید هستند و نیز از قابلیت دسترسی

به خود اختصاص  20در قرن  یژهوبههای شایانی را موفقیت، اطالعات نوین برخوردارند
وجه ت« دولت الکترونیک»و « اینترنت برای همه»، «کامپیوتر برای همه». شعارهای اندداده

به یک جامعه اطالعاتی را به جلب کرده است  شدنیلتبدبه  مندعالقهبسیاری از نهادهای 
 (.2114، 0)بایر و کیسر

های آموزش ابزارها و روش، و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور ابا گسترش ف، همچنین
 رشد و سرعتبهآموزش الکترونیکی  یهادورهلذا توسعه  ونیز دچار تحول شده است 
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وزشی های آمترین روشقا کیفیت آموزش به یکی از محبوبو ضمن ارت یافتهگسترش
  (.0141، )رضایی و زاهدی تبدیل شده است

دارد  قرار هاسازمانبسیاری از  یدتأکآموزش خودتنظیمی نیز مورد ، در کنار آموزش فا
شناخت  هینظر، در همین راستا (.2103، 2؛ گرین و پین2101، 0)جورگنسن و شپارد

 یمناسب یچهارچوب نظر، یمیخودتنظ یریادگیرشد مدل  یبرا( 0441) 1بندورا یاجتماع
، یادگیری خودتنظیمی ( که بر اساس آن مبنای2111، 9)نیکوس و جرجفراهم کرد 

بر نقش فعال یادگیرنده در بافت اجتماعی  یدتأکنظریه باندورا با  است. اجتماعی شناخت
وه بر حوزه عال فتارگرایی تبیین شده وو در نظر گرفتن نقش الگوها در اجتماع فراتر از ر

حافظه و زبان( و اجتماعی و تعامل ، خودتنظیمی، انگیزش) یشناخت یهاحوزه، رفتاری
این نظریه در مباحثی مانند باورهای ، را با هم نیز دربرمی گیرد. درنتیجه هاآن

 (.2109، 1دارد )بوکلی و همکاران یمؤثرکاربرد  ساالنبزرگخودکارآمدی و خودتنظیمی 
 ندکیم فیتعر یساختار عنوانبهرا  یمیخودتنظ یریادگ( ی0441) 6پنتریچ، همچنین

نظیم ت انگیزه و رفتار خود را، شناخت، های یادگیریفعالیت، اهداف رندهیادگی، که با آن
 طوربهتواند که فرد می داندیم فرایندیرا  یمیخودتنظ( 2112) 1چن. کندیمو کنترل 

اهداف خود تنظیم کند و توانایی به تأخیر انداختن و  در جهتمستقل زندگی خود را 
بخشی از آموزش ، در سویی دیگر ارضای آنی و فوری نیازهای خود را داراست.

یش وخ مؤثرهای فکری به آگاهی فرد از تفکر خود و تحلیل عادت مربوط یمیخودتنظ
به خود واکنش دادن و ارزیابی خود، گریخود مشاهده :دارای سه فرایند استکه  است

 که ای استفعاالنه هایشناختی تالش یمیخودتنظ، (. در تعریفی دیگر2112، 3زیمرمن)
 دهندیم نشان خود از آموزش هایفعالیت در رفتاری و انگیزشی، فراشناختی طوربه افراد

 (.0142، عشورنژاد)
هوش  ،چون آموزش فا و خودتنظیمی شناختی یرگذاریتأث یهامؤلفهپس از بررسی 

بوده است  هاسازمانآموزش در  یرتأثمواردی است که همواره تحت  ازجملهسازمانی نیز 
است که مدیران با  ییهامؤلفه(. هوش سازمانی یکی از 0211، 01؛ هاگنو2111، 4)کرفوت
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 یجهدرنتو باعث هوشمندی سازمان شده ، کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی
 و یجعفر) توانند سازمان تحت هدایت خود را در دنیای رقابتی مدیریت کنندبهتر می

. کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی (0133، فقیهی
 (.0141، سازمانی بستگی دارد )اسماعیلی و شیخ شبانی و هوش

هوش سازمانی عبارت است از قابلیت سازمان برای خلق دانش و ، عالوه بر این
کسب سازگاری استراتژیک با محیط اطراف. هوش سازمانی به تقسیم  منظوربهکاربرد آن 

که فرد در سازمان تناسب یافته و  شودیمو باعث  پردازدیمدانش میان اعضای سازمان 
آورد تا از ناسب گرد هم میاثربخش گردد و قطعات دانش را به جا برای افراد م

ه تعامل با بلک، شودینمپشتیبانی کند. این دانش لزوماً توسط افراد خلق  گیرییمتصم
(. به عقیده 0441، جمعی و هوش اجتماعی را نیز دربرمی گیرد )آلی یهارسانه، افراد

ل ح منظوربهاز توانایی فکری یک سازمان  عبارت است( هوش سازمانی 2111) 0سیمیک
 فنی و انسانی برای حل مشکالت هایییتواناکه تمرکز آن بر تلفیق  مشکالت سازمانی

ای عنوان توانایی( هوش سازمانی را به2111کارل آلبرشت )، است. در تعریفی دیگر
و سازمان متمرکز به  داردیوامتعریف کرده که تمام توان فکری سازمان را به حرکت 

 شود.ود میبه رسالت و مأموریت خ یابیدست

از: مدل  اندعبارت( سه مدل از هوش سازمانی را نقل کرده است که 0446) 2ینگل
 ،هوش سازمانی باالتر خواهند داشت(، ترباهوشبا اعضای  هاسازمان) 1تجمع یا انباشتگی
هوش فردی در سیستم سازمانی بعد از انتقال به آن کدگذاری شده و ) 9مدل سطح تالقی

ر و انتشا سازیینهنهاد هاییسممکانکه  ییهاسازمان. شودیمبه هوش سازمانی تبدیل 
در )هوش سازمانی  1باهوش خواهند بود( و مدل توزیعی یا پراکنشی، بهتری دارند

ی از اطالعات غن، بیانی را که پیچیدهو دانش رویه و  هایستمسکه  یابدیمگسترش  یصورت
 (.0131، کدگذاری کنند( )فقیهی، و مشابه تقاضاهای محیطی است

 پرداخته سازمانی هوش متغیر به خارجی و داخلی یهاپژوهش در، در سویی دیگر
 یفناور و شناختی خودتنظیمی آموزش یرتأث هاپژوهش از کدامیچه در ولی است شده

که به همین دلیل و با توجه به این .است نشده مقایسه یکدیگر با متغیر این بر اطالعات
و کوشش  و تالشهای مناسب آموزشموفقیت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته به 
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فا و  های آموزشروش یرتأثدر این پژوهش سعی شده تا ، استکارکنان آن سازمان 
ن دو ای یاثربخششناختی بر هوش سازمانی بررسی شده و میزان  یمیخودتنظآموزش 

 روش بر هوش سازمانی مقایسه شود.
( نتایج نشان دادند که بین کیفیت فا و عملکرد شغلی کارکنان 0146) یانحافظنیا و علی

( نیز دریافتند که در 2100فینک و یولز ) با میانجیگری هوش سازمانی رابطه وجود دارد.
 یریأثتهستند و چنین  یرگذارتأثی خودکارآمدی و هوش سازمانی بر یکدیگر هر سازمان

ی پژوهشدر  .است یرگذارتأثبر فرآیند شناخت اطالعات و افزایش رفتارهای اجتماعی 
افزایش ، ( نشان دادند که در راستای ارتقای هوش سازمانی2101) 0کرمی و ترابی، دیگر
منجر به داشتن سازمانی  تواندیمجدید  یارهاافزنرمفکری ازجمله آموزش  هاییهسرما

( به این نتیجه 2113) چکیر و آدا، عالوه بر این مبتکر و هوشمند گردد.، فراگیرنده، چابک
ی چاالک –در ابعاد هوش سازمانی  یامالحظهقابل یرتأثرسیدند که آموزش ضمن خدمت 

، ینیآفرنقشدر  یریپذانعطافآرامش و ، سازگاری با شرایط، العملعکسدر عمل و 
 برای مشکالت دارد. حلراهو یافتن  بینییشپ، تخیل

وری هوش سازمانی باعث افزایش بهره گفت توانیمقبلی  یهاپژوهش بنا بر
تواند باعث افزایش و رشد هوش سازمانی گردد. با توجه به ها شده و آموزش میسازمان

زش آمو یرتأثاست که آیا بین  سؤالپاسخ به این ، هدف از پژوهش حاضر، این مباحث
 و خودتنظیمی شناختی بر هوش سازمانی تفاوت وجود دارد؟ فناوری اطالعات

 روش
. جامعه استآزمایشی انجام شده و از نوع کاربردی  پژوهش حاضر به طریق روش نیمه

نفر(. بر اساس  0111آماری شامل کلیه کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود )
شش معاونت در وزارتخانه وجود دارد که پس از کنترل براساس  ت وزارتخانهتشکیال
میزان تحصیالت ، سال 1سابقه کار حداقل ، سال 91تا  21های ورود )سن بین مالک

نفر داوطلبانه  61 درمجموعنفر و  01از هر معاونت ، حداقل کاردانی و نگذراندن دوره فا(
تمامی ، نفری جایگزین شدند. سپس 21 گروه تصادفی در سه طوربهو  انتخاب شده

 ،ها به پرسشنامه مشخصات فردی پاسخ دادند و با در نظرگرفتن مشخصات فردیآزمودنی
، هاها در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای آزمودنیآزمودنی
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رنامه ب ازآنپس. پاسخ دادند آزمون اجرا شد و افراد نمونه به پرسشنامه هوش سازمانیپیش
جلسه  01کشور در  یزیربرنامهآموزشی فا طبق پروتکل مصوب سازمان مدیریت و 

ساعته برای گروه آزمایشی اول و آموزش خودتنظیمی شناختی بر اساس  1 یگروه
جلسه  01در ( 0149، خرسندی و محمدیپژوهشی )پروتکل آموزشی مطرح در مقاالت 

 ایهیچ برنامه کنترل شد و برای گروه ساعته برای گروه آزمایشی دوم اجرا 0گروهی 
 نشد. برگزار

ای و اداری کار های حرفهمهارتآموزش فناوری اطالعات شامل  یهاسرفصلعنوان 
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه ، مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی، با رایانه

های آموزش خودتنظیمی شناختی سرفصل، همچنین بود. هاسازمانالعات در و امنیت اط
و  یگذارهدف، یابیخودارز( شامل 0441بندورا )مطابق با نظریه شناختی اجتماعی 

بررسی رفتار و تقویت و ، جستجوی اطالعات، تمرکز و تعمق بر هدف، یزیربرنامه
 کمک، تفکر صحیح هایشیوه، دیخودکارآم، محیط دهیسامان، تعدیل آن در محیط کار

 بود. زمان و مدیریت یاناطرافاز 
 کردندبا توجه به اینکه مدیران گاهی از حضور کارکنان در ساعات مقرر خودداری می

های آموزشی ها در دو نوبت زمانی متفاوت برگزار گردید. بعد از اتمام دورهکالس
 .پاسخ دادند به پرسشنامه هوش سازمانی هاآزمودنی، آزمون اجرا شد. در این مرحله نیزپس

 94متشکل از  (2111آلبرشت )پرسشنامه هوش سازمانی  :0پرسشنامه هوش سازمانی
، اد و توافقاتح، میل به تغییر، سرنوشت مشترک، استراتژیک اندازچشمعد و هفت بُ سؤال

یکرت ل ایینهگزبر اساس طیف پنج  سؤاالت. استکاربرد دانش و فشار عملکرد ، روحیه
 1یک مقیاس  صورتبهگذاری و نمره )کامالً موافق تا کامالً مخالف( طراحی شده است

( صورت 1کامالً موافقم: ، 9موافقم: ، 1نظری ندارم: ، 2مخالفم: ، 0)کامالً مخالفم:  یادرجه
. پایایی است 94و کمترین امتیاز آن  221بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه ، گیردمی

( و 0140اردالن و همکاران )، (0134) یباوردآمده در پژوهش باقرزاده و  ه دستب
است. در  بوده 42/1و  41/1، 42/1( به ترتیب برابر با 0141الحوائجی و همکاران )باب

( در بررسی هوش سازمانی در ادارات دولتی شهر 2101مطالعه زارعی متین و همکاران )
آمد که بیانگر روایی باالی این  به دستین پرسشنامه برای ا 460/1ضریب همبستگی ، قم

 پرسشنامه است.

                                                                                                                                        
1. organizational intelligence 
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 هایافته
( دارای %1نفر ) 1، دارای دیپلم کنندگانشرکت( از %01نفر ) 4، وضعیت تحصیلی ازلحاظ

( دارای کارشناسی ارشد و %11.1نفر ) 21، ( دارای کارشناسی%13.1نفر ) 21، یپلمدفوق
 بودند.( دارای دکتری %3.1نفر ) 1

سال بود  01.11برابر با  0 یشآزمامیانگین سابقه در گروه ، سابقه کاری نیز ازلحاظ
و گروه کنترل به  2سال( که این مقدار در گروه آزمایش  21و  0)کمترین و بیشترین 

)کمترین و بیشترین  02.11سال( و  13و  3)کمترین و بیشترین  03.11ترتیب برابر با 
سال با انحراف  91/01میانگین سابقه کاری  یطورکلبهبوده است. سال( سال  11و  3.01

 بود. 10/3استاندارد 

 پژوهش یهاگروه. میانگین سن افراد در 1جدول 

 تعداد بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین هاگروه
 1 یشآزماگروه 

 2گروه آزمایش 
 گروه کنترل

 کل

06/91 
41/92 
11/11 
01/90 

32/4 
39/3 
61/1 
19/4 

26 
11 
29 
29 

13 
66 
13 
66 

21 
21 
21 
61 

دارای میانگین سنی  کنندگانشرکتگزارش شده است  0که در جدول  طورهمان 
 بودند. 19/4سال با انحراف استاندارد  01/90

رضایت شغلی در افراد حاضر در  توصیفی متغیر هاییژگیودر ادامه به بررسی 
 .شودیمپژوهش پرداخته شد که نتایج آن گزارش 

آزمون آزمون و پس-در پیش آن هاییاسمقتوصیفی هوش سازمانی و خرده  هاییژگیو. 2جدول 

 پژوهش یهاگروهدر 

انحراف  میانگین مرحله گروه متغیر
 استاندارد

 بیشترین کمترین

 اندازچشم
 استراتژیک

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/01 
31/21 

32/2 
11/2 

4 
01 

22 
26 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

31/01 
41/20 

11/1 
01/1 

01 
03 

29 
11 
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انحراف  میانگین مرحله گروه متغیر
 استاندارد

 بیشترین کمترین

 کنترل
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/01 

41/03 
29/1 
96/2 

01 
09 

26 
29 

 سرنوشت مشترک

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

01/09 
41/04 

13/1 
11/2 

1 
01 

22 
29 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

61/01 
61/21 

94/1 
10/1 

02 
01 

21 
21 

 کنترل
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/04 
31/03 

61/3 
23/1 

01 
01 

11 
21 

 میل به تغییر

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

61/01 
21/04 

10/1 
31/2 

4 
01 

21 
21 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

91/03 
11/22 

01/9 
14/1 

00 
01 

21 
24 

 کنترل
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

01/03 
61/04 

10/9 
11/1 

00 
01 

29 
21 

 اتحاد و توافق

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

01/01 
31/04 

21/9 
69/2 

3 
06 

23 
26 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

41/03 
11/22 

16/1 
11/1 

09 
03 

29 
11 

 کنترل
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

31/03 
41/04 

11/1 
19/2 

09 
09 

21 
29 

 روحیه

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/09 
11/04 

32/9 
91/2 

01 
06 

23 
21 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

31/04 
01/21 

10/9 
12/9 

09 
09 

23 
12 

 کنترل
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

41/04 
31/04 

16/9 
96/9 

01 
01 

23 
23 

 کاربرد دانش

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

01/01 
11/03 

32/1 
49/2 

00 
02 

21 
21 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/06 
41/20 

31/2 
11/9 

02 
06 

20 
11 

 23 02 12/1 21/03 آزمون-پیش کنترل
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انحراف  میانگین مرحله گروه متغیر
 استاندارد

 بیشترین کمترین

 23 01 31/1 11/04 آزمون-پس

 فشار عملکرد

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/09 
01/20 

26/9 
11/2 

4 
01 

23 
21 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

41/06 
01/22 

14/1 
14/1 

01 
06 

21 
12 

 کنترل
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

41/01 
11/03 

16/1 
01/9 

01 
02 

21 
26 

 یسازمانهوش 
 کل()

 0آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/011 
11/013 

13/21 
21/01 

32 
021 

011 
060 

 2آزمایش 
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

21/026 
11/019 

41/01 
03/03 

012 
022 

011 
214 

 کنترل
 آزمون-پیش
 آزمون-پس

11/012 
11/019 

11/20 
11/06 

011 
011 

036 
060 

هوش سازمانی  هاییاسمقمیانگین خرده  شودیمکه در جدول مشاهده  طورهمان 
یر در گروه کنترل تغی کهیدرحال، آزمون بیشتر شده است-در پس، در هر دو گروه آزمایش

 چندانی نکرده است.

قرار  یموردبررسپارامتریک  یهاآزمون یهامفروضه، هادادهدر تحلیل استنباطی 
( نشان داد که توزیع 11/1<p) K-Sاسمیرنوف  –گرفت. نتایج آزمون کولموگروف 

. در بررسی استآزمون نرمال -هوش سازمانی( در پیش هاییاسمقخرده  )نمرات هاداده
( و مفروضه p>11/1) یستننتایج نشان داد تعامل معنادار ، مفروضه همگنی رگرسیون

د نیز مشاهده ش هایانسواربرقرار است. در بررسی مفروضه همگنی  هایونرگرسهمگنی 
 (.p>11/1)این مفروضه برقرار است  که

ند چ یانسکوواراز تحلیل  هاگروهدر ادامه برای بررسی تغییرات هوش سازمانی در 
 متغیره استفاده شد.
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 هوش سازمانی چند متغیری در متغیر کوواریانستحلیل  نتایج .1جدول 

 سطح معناداری F مقدار آماره المبدا در گروه
940/1 63/2 111/1 

معنادار  10/1آماره المبدا در سطح  مقدار شودیممالحظه  1که در جدول  طورهمان 
در بین سه گروه ، های هوش سازمانیبدین معنا که حداقل در یکی از خرده مقیاس، است

 پرداخته شد. یانسکوواربنابراین به بررسی نتایج تحلیل ؛ وجود داردتفاوت 

 آزمایش و کنترل یهاگروه کوواریانستحلیل  یجنتا .4ل جدو

مجموع  متغیر
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورها

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

 031/1 116/1 63/1 61/91 2 100/31 استراتژیک اندازچشم

 090/1 101/1 20/1 26/20 2 12/92 مشترکسرنوشت 

 069/1 100/1 40/9 11/21 2 16/11 میل به تغییر

 014/1 111/1 96/1 31/14 2 19/14 اتحاد و توافق

 041/1 111/1 31/1 26/13 2 11/006 روحیه

 224/1 112/1 92/1 11/16 2 11/011 کاربرد دانش

 221/1 112/1 16/1 11/66 2 11/011 فشار عملکرد

 213/1 111/1 69/4 14/0411 2 03/1419 هوش سازمانی کل

هوش سازمانی  هاییاسمقگزارش شده است تمامی خرده  9که در جدول  طورهمان
(. پس P <10/1آزمایش دارای تفاوت معنادار هستند ) یهاگروهدر بین گروه کنترل و 

گروه در خرده  هاییآزمودنعامل بین  معناداراثر ، آزمون-از تعدیل نمرات پیش
درصد  21هوش سازمانی وجود داشت. میزان اندازه اثر هوش سازمانی کل  هاییاسمق

 میانگین باالتری، آزمایشی بعد از آموزش یهاگروه دهدیمنشان  هایانگینمنمرات  .است
اس  لآنسبت به گروه کنترل گزارش کردند. نتایج آزمون تعقیبی  از هوش سازمانی را

آزمایشی تفاوت  یهاگروههای هوش سازمانی در یانگین خرده مقیاسدی نشان داد م
 آزمایشی با گروه کنترل تفاوت معنادار است. یهاگروهمعناداری نداشته اما بین 
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 گیرینتیجهبحث و 
سطح  در تحت آموزش با گروه کنترل یهاگروهنتایج این پژوهش نشان داد تفاوت بین 

110/1> P, .نشان داد گروه ، نمره هوش سازمانی شدهیلتعدمیانگین  معنادار است
)تحت  0 یشآزما)تحت آموزش خودتنظیمی شناختی( در مقایسه با گروه  2آزمایش 

ن معنا بدی، یستناما این تفاوت معنادار ؛ بودند هوش سازمانی بیشتری آموزش فا( دارای
ه هر دو گرو و اری ندارددو روش آموزشی با یکدیگر تفاوت معناد یاثرگذارکه هر میزان 

ار در دآزمایش نسبت به گروه کنترل وضعیت بهتری در هوش سازمانی داشتند )معنی
، از واریانس نمرات کل باقیمانده 21%، (. همچنین میزان اندازه اثر نشان داد110/1سطح 

. در این راستا استمداخله در هوش سازمانی کل  یرتأثمربوط به عضویت گروهی یا 
 آموزش بر هوش سازمانی افراد بپردازد یافت یرتأثبه بررسی  یماًمستقپژوهش داخلی که 

نشان داد که آموزش ، (2113) 0نتایج پژوهش چکیر و آدا، اما در خارج از کشور؛ نشد
در ابعاد هوش سازمانی داشته است. ایراوایجی  یامالحظهقابل یرتأثضمن خدمت 

 هایگذارییهسرماکه هوش سازمانی باالتری دارند  ییهاشرکتد ( نشان دا2116)
 باالتری برخوردارند. نتایج پژوهش یوربهرهو از سطح  دهندیمبیشتری در زمینه فا انجام 

( نشان داد بین کیفیت فا و عملکرد شغلی کارکنان با میانجیگری 0146علی نیا و حافظیان )
 (0131) ملک زادهو ،حجازی لواسانیج پژوهش هوش سازمانی رابطه وجود دارد. نتای

اثر معناداری و خودکارآمدی نشان داد که آموزش خودنظم بخشی بر اهداف پیشرفت 
نیز  (0136) یقهفرخ( و ابزری و ستاری 0136) یزیعزهای مقالی و دارد. نتایج پژوهش

جود یت دانش وهوش سازمانی و مدیر یهامؤلفهنشان داد که ارتباط معنادار و مثبتی بین 
 یمتوانیمدارد. اگر آموزش خودتنظیمی شناختی را نوعی مدیریت دانش در خود بدانیم 

میل به تغییر  ،آن و مدیریت خویشتن یادگرفتنبا  هاسازمانتبیین کنیم که افراد و کارکنان 
و دانش خود را در زمینه شغلی خود در سازمان  هاآموختهکنند که پیدا کرده و سعی می

 .ستاهوش سازمانی  یهامؤلفهکه البته میل به تغییر و کاربرد دانش از  یرندکارگبه
 .ستکاربران قرار گرفته ا موردتوجهابزار توسعه بیشتر  عنوانبههمچنین استفاده از فا 

و نیاز به  استآموزش فا شامل کار با رایانه و مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی 
آموزش خودتنظیمی شناختی ماهیتی  آنکهحالعینی دارد  یادگیری مهارتی ملموس و

آنان  و داردیوامدارد که فرد را به تعمق در مورد مسائل مربوط به خویشتن  شناسانهروان

                                                                                                                                        
1. Cakir, R., & Ada, S. 
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کند تا با یادگیری خودتنظیمی می و اهداف یزیربرنامه، را متمرکز بر ساماندهی محیط
 ایش دهد.باورمندی و خودکارآمدی را در آنان افز، شناختی

، یابیخودارز، آموزش داده شده در خودتنظیمی شناختی یهاسرفصلبین  از
بررسی رفتار ، جستجوی اطالعات، تمرکز و تعمق بر هدف، یزیرو برنامه یگذارهدف

 صحیح هایشیوه، کارآمدی خود، محیط یدهسامان، و تقویت و تعدیل آن در محیط کار
زمان با ابعاد هوش سازمانی همپوشانی دارند. برای  و مدیریت یاناطرافکمک از ، تفکر
نین باشد. همچ راستاهماستراتژیک  اندازچشمتواند با ریزی میگذاری و برنامههدف، مثال

جمعی در کارمندان  طوربهتواند آموزش داده شده در فناوری و اطالعات می یهاسرفصل
برد دانش در فضای کار و ایجاد مهارت و اطالعات مشترکی ایجاد کند که منجر به کار

 یجهدرنتروحیه و همچنین توافق و اتحاد شود که همگی از ابعاد هوش سازمانی هستند و 
فضا برای رشد هوش سازمانی و به دنبال آن دستیابی ، با آموزش خودتنظیمی شناختی و فا

 به اهداف مشترک سازمان فراهم گردد.
نظیمی شناختی باعث افزایش هوش آموزش فا و خودت، گفت توانیم یجهدرنت

له . مسئاستآموزش و کیفیت آن  مسئلهو آنچه مهم است  شودیمسازمانی در کارکنان 
آموزشی  یهانظامهای دغدغه ینترمهمآموزشی از  یهانظامکیفیت آموزش و اثربخشی 

و تصمیم سازان امر توسعه در هر کشوری است چراکه منابع انسانی  اندرکاراندستو 
 (.0149، شوند )ستاری قهفرخیمحسوب می هاسازمانمنبع برای  ینترباارزش

ز ا با توجه به ساعات کاری کارمندان و احتیاط در تعمیم دهی نتایج هادورهبرگزاری 
با توجه به اهمیت آموزش و پیرو نتایج  در آخر. استحاضر  پژوهش هاییتمحدود

و  نهادهاهوش سازمانی در کارکنان برای ارتقای ، شودیمپیشنهاد  پژوهش حاضر
 قرار گیرد. مدنظرآموزش فا و خودتنظیمی شناختی ، هاسازمان

 منابع
در شرکت مبارکه  یسازمانفرهنگرابطۀ هوش سازمانی با (. 0136) .ستاری قهفرخی، م ،.بزری، ما

 .، تهرانمدیریت دانش المللیینبمجموعه مقاالت هشتمین کنفرانس  .اصفهانفوالد 
 یاثربخش(. رهبری دانش، هوش سازمانی و 0140گیالنی، م ) و .،ا اردالن، م.ر.، اسکندری،

 .011-10، 02، مدیریت راهبردی مطالعات سازمانی.
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کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامهیانپا. متوسطه شهرستان بستک

 .مرودشت
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 ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .کارکنان دانشگاه یسازمان یبا رفتار شهروند

1(2) ،091-013. 
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