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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی آموزش خودتنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطالعات
بر هوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود ( 0111نفر در سال  .)41-46با توجه به نوع پژوهش نیمه
آزمایشی ،تعداد  61نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و پس از کنترل براساس مالکهای سن ،جنس،
سابقه کار و میزان تحصیالت در سه گروه  21نفری جایگزین شدند .به گروه اول آموزش فناوری اطالعات
(با توجه به رویکرد بایر و کیسر ،2114 ،دولت الکترونیک و کامپیوتر برای همه) و به گروه دوم آموزش
خودتنظیمی شناختی (با توجه به رویکرد نظریه شناختی اجتماعی بندورا )0441 ،داده شد و گروه کنترل
آموزشی دریافت نکرد .گروههای آزمایشی و کنترل در پیش-آزمون و پس-آزمون به پرسشنامه هوش
سازمانی آلبرشت ( )2111پاسخ دادند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تی همبسته و تحلیل
کوواریانس استفاده شد .دادهها بهوسیله نرمافزار تحلیل آماری  spss -22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش نشان داد که تفاوت بین گروههای آزمایشی با گروه کنترل در سطح  1/110معنادار
است .بدین معنا که هر دو روش آموزشی فناوری اطالعات و خودتنظیمی شناختی باعث افزایش هوش
سازمانی شدهاند و بین گروههای آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .) P<1/11بدین معنا که هر
دو گروه اثربخشی یکسانی بر هوش سازمانی داشتند.
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مقدمه
اهمیت آموزش و یادگیری بر همگان آشکار است .امروزه آموزش سازمانی نهفقط اقدامی
جانبی و فرعی ،بلکه در زمره حساس و اثربخشترین فعالیتهای سازمانی محسوب
میشود (قهرمانی .)0134 ،آموزش همواره وسیلهای مطمئن در جهت بهبود کیفیت،
عملکرد و حل مشکالت بوده و فقدان آن ازجمله مشکالت کلیدی هر سازمانی است
(خراسانی ،عموزاد و مالمحمدی .)0141 ،موفقیت سازمانها مستقیماً به استفاده مؤثر از
آموزش منابع انسانی بستگی دارد و منابع انسانی باارزشترین منبع برای سازمانها هستند
چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده و راهحل ارائه میکنند ،مسائل و مشکالت سازمان
را حل کرده ،بهرهوری را عینیت میبخشند و اثربخشی سازمانی را معنا میدهند .با این
وصف ازآنجاییکه منابع انسانی بخش عمدهای از زندگی خود را در محیط سازمانی
میگذرانند ،توجه به آنها از اهمیت وافری برخوردار است (ستاری قهفرخی.)0149 ،
در همین راستا ،با توجه به نقش فناوری اطالعات (فا) در تأمین اهداف و رفع نیازهای
انسان و رشد روزافزون علم و فناوری ،آموزش فا برای هر سازمانی دارای اهمیت
فوقالعادهای است .فا میتواند بهعنوان ابزاری جهت ارتقای کیفیت و کارایی آموزش
مورداستفاده قرار گیرد و موجب پیدایش بسیاری از محیطهای آموزشی جدید ،فعال و
فراگیر گردد .ابزارهای فا سبب شده روشهای جدید آموزشی پیش روی مدیران و
مجریان برنامههای آموزشی قرار گیرد تا آنجایی که مراکز آموزشی به منازل آمده و
بهتدریج الگوهای سنتی آموزشی به آموزش مجازی بدل شده است (روحانی.)0146 ،
کشورهایی که قادر به انطباق با تغییرات سریع در جهان و مجهز شدن به ویژگیهای
برگرفته از شرایط محیطی جدید هستند و نیز از قابلیت دسترسی ،تولید و استفاده از
اطالعات نوین برخوردارند ،موفقیتهای شایانی را بهویژه در قرن  20به خود اختصاص
دادهاند .شعارهای «کامپیوتر برای همه»« ،اینترنت برای همه» و «دولت الکترونیک» توجه
بسیاری از نهادهای عالقهمند به تبدیلشدن به یک جامعه اطالعاتی را به جلب کرده است
(بایر و کیسر.)2114 ،0
همچنین ،با گسترش فا و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور ،ابزارها و روشهای آموزش
نیز دچار تحول شده است و لذا توسعه دورههای آموزش الکترونیکی بهسرعت رشد و
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گسترشیافته و ضمن ارتقا کیفیت آموزش به یکی از محبوبترین روشهای آموزشی
تبدیل شده است (رضایی و زاهدی.)0141 ،
در کنار آموزش فا ،آموزش خودتنظیمی نیز مورد تأکید بسیاری از سازمانها قرار دارد
(جورگنسن و شپارد2101 ،0؛ گرین و پین .)2103 ،2در همین راستا ،نظریه شناخت
اجتماعی بندورا )0441( 1برای رشد مدل یادگیری خودتنظیمی ،چهارچوب نظری مناسبی
فراهم کرد (نیکوس و جرج )2111 ،9که بر اساس آن مبنای یادگیری خودتنظیمی،
شناخت اجتماعی است .نظریه باندورا با تأکید بر نقش فعال یادگیرنده در بافت اجتماعی
و در نظر گرفتن نقش الگوها در اجتماع فراتر از رفتارگرایی تبیین شده و عالوه بر حوزه
رفتاری ،حوزههای شناختی (انگیزش ،خودتنظیمی ،حافظه و زبان) و اجتماعی و تعامل
آنها را با هم نیز دربرمی گیرد .درنتیجه ،این نظریه در مباحثی مانند باورهای
خودکارآمدی و خودتنظیمی بزرگساالن کاربرد مؤثری دارد (بوکلی و همکاران.)2109 ،1
همچنین ،پنتریچ )0441( 6یادگیری خودتنظیمی را بهعنوان ساختاری تعریف میکند
که با آن ،یادگیرنده اهداف ،فعالیتهای یادگیری ،شناخت ،انگیزه و رفتار خود را تنظیم
و کنترل میکند .چن )2112( 1خودتنظیمی را فرایندی میداند که فرد میتواند بهطور
مستقل زندگی خود را در جهت اهداف خود تنظیم کند و توانایی به تأخیر انداختن و
ارضای آنی و فوری نیازهای خود را داراست .در سویی دیگر ،بخشی از آموزش
خودتنظیمی مربوط به آگاهی فرد از تفکر خود و تحلیل عادتهای فکری مؤثر خویش
است که دارای سه فرایند است :خود مشاهدهگری ،خودارزیابی و به خود واکنش دادن
(زیمرمن .)2112 ،3در تعریفی دیگر ،خودتنظیمی شناختی تالشهای فعاالنهای است که
افراد بهطور فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری در فعالیتهای آموزش از خود نشان میدهند
(عشورنژاد.)0142 ،
پس از بررسی مؤلفههای تأثیرگذاری چون آموزش فا و خودتنظیمی شناختی ،هوش
سازمانی نیز ازجمله مواردی است که همواره تحت تأثیر آموزش در سازمانها بوده است
(کرفوت2111 ،4؛ هاگنو .)2110 ،01هوش سازمانی یکی از مؤلفههایی است که مدیران با
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کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی ،باعث هوشمندی سازمان شده و درنتیجه
بهتر می توانند سازمان تحت هدایت خود را در دنیای رقابتی مدیریت کنند (جعفری و
فقیهی . )0133 ،کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی
و هوش سازمانی بستگی دارد (اسماعیلی و شیخ شبانی.)0141 ،
عالوه بر این ،هوش سازمانی عبارت است از قابلیت سازمان برای خلق دانش و
کاربرد آن بهمنظور کسب سازگاری استراتژیک با محیط اطراف .هوش سازمانی به تقسیم
دانش میان اعضای سازمان میپردازد و باعث میشود که فرد در سازمان تناسب یافته و
اثربخش گردد و قطعات دانش را به جا برای افراد مناسب گرد هم میآورد تا از
تصمیمگیری پشتیبانی کند .این دانش لزوماً توسط افراد خلق نمیشود ،بلکه تعامل با
افراد ،رسانههای جمعی و هوش اجتماعی را نیز دربرمی گیرد (آلی .)0441 ،به عقیده
سیمیک )2111( 0هوش سازمانی عبارت است از توانایی فکری یک سازمان بهمنظور حل
مشکالت سازمانی که تمرکز آن بر تلفیق تواناییهای فنی و انسانی برای حل مشکالت
است .در تعریفی دیگر ،کارل آلبرشت ( )2111هوش سازمانی را بهعنوان تواناییای
تعریف کرده که تمام توان فکری سازمان را به حرکت وامیدارد و سازمان متمرکز به
دستیابی به رسالت و مأموریت خود میشود.
گلین )0446( 2سه مدل از هوش سازمانی را نقل کرده است که عبارتاند از :مدل
تجمع یا انباشتگی( 1سازمانها با اعضای باهوشتر ،هوش سازمانی باالتر خواهند داشت)،
مدل سطح تالقی( 9هوش فردی در سیستم سازمانی بعد از انتقال به آن کدگذاری شده و
به هوش سازمانی تبدیل میشود .سازمانهایی که مکانیسمهای نهادینهسازی و انتشار
بهتری دارند ،باهوش خواهند بود) و مدل توزیعی یا پراکنشی( 1هوش سازمانی در
صورتی گسترش مییابد که سیستمها و دانش رویه و بیانی را که پیچیده ،غنی از اطالعات
و مشابه تقاضاهای محیطی است ،کدگذاری کنند) (فقیهی.)0131 ،
در سویی دیگر ،در پژوهشهای داخلی و خارجی به متغیر هوش سازمانی پرداخته
شده است ولی در هیچکدام از پژوهشها تأثیر آموزش خودتنظیمی شناختی و فناوری
اطالعات بر این متغیر با یکدیگر مقایسه نشده است .به همین دلیل و با توجه به اینکه
موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته به آموزشهای مناسب و تالش و کوشش
4. cross-level
5. distributed
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کارکنان آن سازمان است ،در این پژوهش سعی شده تا تأثیر روشهای آموزش فا و
آموزش خودتنظیمی شناختی بر هوش سازمانی بررسی شده و میزان اثربخشی این دو
روش بر هوش سازمانی مقایسه شود.
علینیا و حافظیان ( )0146نتایج نشان دادند که بین کیفیت فا و عملکرد شغلی کارکنان
با میانجیگری هوش سازمانی رابطه وجود دارد .فینک و یولز ( )2100نیز دریافتند که در
هر سازمانی خودکارآمدی و هوش سازمانی بر یکدیگر تأثیرگذار هستند و چنین تأثیری
بر فرآیند شناخت اطالعات و افزایش رفتارهای اجتماعی تأثیرگذار است .در پژوهشی
دیگر ،کرمی و ترابی )2101( 0نشان دادند که در راستای ارتقای هوش سازمانی ،افزایش
سرمایههای فکری ازجمله آموزش نرمافزارهای جدید میتواند منجر به داشتن سازمانی
چابک ،فراگیرنده ،مبتکر و هوشمند گردد .عالوه بر این ،چکیر و آدا ( )2113به این نتیجه
رسیدند که آموزش ضمن خدمت تأثیر قابلمالحظهای در ابعاد هوش سازمانی – چاالکی

در عمل و عکسالعمل ،سازگاری با شرایط ،آرامش و انعطافپذیری در نقشآفرینی،
تخیل ،پیشبینی و یافتن راهحل برای مشکالت دارد.
بنا بر پژوهشهای قبلی میتوان گفت هوش سازمانی باعث افزایش بهرهوری
سازمانها شده و آموزش میتواند باعث افزایش و رشد هوش سازمانی گردد .با توجه به
این مباحث ،هدف از پژوهش حاضر ،پاسخ به این سؤال است که آیا بین تأثیر آموزش
فناوری اطالعات و خودتنظیمی شناختی بر هوش سازمانی تفاوت وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر به طریق روش نیمه آزمایشی انجام شده و از نوع کاربردی است .جامعه
آماری شامل کلیه کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود ( 0111نفر) .بر اساس
تشکیالت وزارتخانه شش معاونت در وزارتخانه وجود دارد که پس از کنترل براساس
مالکهای ورود (سن بین  21تا  91سال ،سابقه کار حداقل  1سال ،میزان تحصیالت
حداقل کاردانی و نگذراندن دوره فا) ،از هر معاونت  01نفر و درمجموع  61نفر داوطلبانه
انتخاب شده و بهطور تصادفی در سه گروه  21نفری جایگزین شدند .سپس ،تمامی
آزمودنیها به پرسشنامه مشخصات فردی پاسخ دادند و با در نظرگرفتن مشخصات فردی،
آزمودنی ها در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند .برای آزمودنیها،
1. Karami, M., & Torabi, M.
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پیشآزمون اجرا شد و افراد نمونه به پرسشنامه هوش سازمانی پاسخ دادند .پسازآن برنامه
آموزشی فا طبق پروتکل مصوب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در  01جلسه
گروهی  1ساعته برای گروه آزمایشی اول و آموزش خودتنظیمی شناختی بر اساس
پروتکل آموزشی مطرح در مقاالت پژوهشی (خرسندی و محمدی )0149 ،در  01جلسه
گروهی  0ساعته برای گروه آزمایشی دوم اجرا شد و برای گروه کنترل هیچ برنامهای
برگزار نشد.
عنوان سرفصلهای آموزش فناوری اطالعات شامل مهارتهای حرفهای و اداری کار
با رایانه ،مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی ،مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه
و امنیت اطالعات در سازمانها بود .همچنین ،سرفصلهای آموزش خودتنظیمی شناختی
مطابق با نظریه شناختی اجتماعی بندورا ( )0441شامل خودارزیابی ،هدفگذاری و
برنامهریزی ،تمرکز و تعمق بر هدف ،جستجوی اطالعات ،بررسی رفتار و تقویت و
تعدیل آن در محیط کار ،ساماندهی محیط ،خودکارآمدی ،شیوههای صحیح تفکر ،کمک
از اطرافیان و مدیریت زمان بود.
با توجه به اینکه مدیران گاهی از حضور کارکنان در ساعات مقرر خودداری میکردند
کالسها در دو نوبت زمانی متفاوت برگزار گردید .بعد از اتمام دورههای آموزشی
پسآزمون اجرا شد .در این مرحله نیز ،آزمودنیها به پرسشنامه هوش سازمانی پاسخ دادند.
پرسشنامه هوش سازمانی :0پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت ( )2111متشکل از 94
سؤال و هفت بُعد چشمانداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،اتحاد و توافق،
روحیه ،کاربرد دانش و فشار عملکرد است .سؤاالت بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت
(کامالً موافق تا کامالً مخالف) طراحی شده است و نمرهگذاری بهصورت یک مقیاس 1
درجهای (کامالً مخالفم ،0 :مخالفم ،2 :نظری ندارم ،1 :موافقم ،9 :کامالً موافقم )1 :صورت
میگیرد ،بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه  221و کمترین امتیاز آن  94است .پایایی
به دست آمده در پژوهش باقرزاده و دیباور ( ،)0134اردالن و همکاران ( )0140و
بابالحوائجی و همکاران ( )0141به ترتیب برابر با  1/41 ،1/42و  1/42بوده است .در
مطالعه زارعی متین و همکاران ( )2101در بررسی هوش سازمانی در ادارات دولتی شهر
قم ،ضریب همبستگی  1/460برای این پرسشنامه به دست آمد که بیانگر روایی باالی این
پرسشنامه است.
1. organizational intelligence
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یافتهها
ازلحاظ وضعیت تحصیلی 4 ،نفر ( )%01از شرکتکنندگان دارای دیپلم 1 ،نفر ( )%1دارای
فوقدیپلم 21 ،نفر ( )%13.1دارای کارشناسی 21 ،نفر ( )%11.1دارای کارشناسی ارشد و
 1نفر ( )%3.1دارای دکتری بودند.
ازلحاظ سابقه کاری نیز ،میانگین سابقه در گروه آزمایش  0برابر با  01.11سال بود
(کمترین و بیشترین  0و  21سال) که این مقدار در گروه آزمایش  2و گروه کنترل به
ترتیب برابر با ( 03.11کمترین و بیشترین  3و  13سال) و ( 02.11کمترین و بیشترین
 3.01و  11سال) سال بوده است .بهطورکلی میانگین سابقه کاری  01/91سال با انحراف
استاندارد  3/10بود.
جدول  .1میانگین سن افراد در گروههای پژوهش
گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

تعداد

گروه آزمایش 1

91/06

4/32

26

13

21

گروه آزمایش 2

92/41
11/11
90/01

3/39
1/61
4/19

11
29
29

66
13
66

21
21
61

گروه کنترل
کل

همانطور که در جدول  0گزارش شده است شرکتکنندگان دارای میانگین سنی
 90/01سال با انحراف استاندارد  4/19بودند.
در ادامه به بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر رضایت شغلی در افراد حاضر در
پژوهش پرداخته شد که نتایج آن گزارش میشود.
جدول  .2ویژگیهای توصیفی هوش سازمانی و خرده مقیاسهای آن در پیش-آزمون و پسآزمون
در گروههای پژوهش
متغیر

گروه

مرحله

میانگین

انحراف

کمترین

بیشترین

استاندارد
چشمانداز
استراتژیک

پیش-آزمون
آزمایش 0
پس-آزمون

01/11
21/31

2/32
2/11

4
01

22
26

پیش-آزمون
آزمایش 2
پس-آزمون

01/31
20/41

1/11
1/01

01
03

29
11
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متغیر

گروه

مرحله

میانگین

انحراف

کمترین

بیشترین

استاندارد
پیش-آزمون

01/11

1/29

01

26

پس-آزمون

03/41

2/96

09

29

پیش-آزمون

09/01

1/13

1

22

پس-آزمون

04/41

2/11

01

29

پیش-آزمون

01/61

1/94

02

21

پس-آزمون

21/61

1/10

01

21

پیش-آزمون

04/11

3/61

01

11

پس-آزمون

03/31

1/23

01

21

پیش-آزمون
آزمایش 0
پس-آزمون

01/61
04/21

1/10
2/31

4
01

21
21

پیش-آزمون
آزمایش 2
پس-آزمون

03/91
22/11

9/01
1/14

00
01

21
24

پیش-آزمون
پس-آزمون

03/01
04/61

9/10
1/11

00
01

29
21

پیش-آزمون
آزمایش 0
پس-آزمون

01/01
04/31

9/21
2/69

3
06

23
26

پیش-آزمون

03/41

1/16

09

29

پس-آزمون

22/11

1/11

03

11

پیش-آزمون

03/31

1/11

09

21

پس-آزمون

04/41

2/19

09

29

پیش-آزمون

09/11

9/32

01

23

پس-آزمون

04/11

2/91

06

21

پیش-آزمون
آزمایش 2
پس-آزمون

04/31
21/01

9/10
9/12

09
09

23
12

پیش-آزمون
پس-آزمون

04/41
04/31

9/16
9/96

01
01

23
23

پیش-آزمون
آزمایش 0
پس-آزمون

01/01
03/11

1/32
2/49

00
02

21
21

پیش-آزمون

06/11

2/31

02

20

پس-آزمون

20/41

9/11

06

11

پیش-آزمون

03/21

1/12

02

23

کنترل
آزمایش 0
سرنوشت مشترک

آزمایش 2
کنترل

میل به تغییر

کنترل

اتحاد و توافق

آزمایش 2
کنترل
آزمایش 0

روحیه

کنترل

کاربرد دانش

آزمایش 2
کنترل
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مرحله

میانگین

انحراف

کمترین

بیشترین

استاندارد

فشار عملکرد

پس-آزمون

04/11

1/31

01

23

پیش-آزمون
آزمایش 0
پس-آزمون

09/11
20/01

9/26
2/11

4
01

23
21

پیش-آزمون
آزمایش 2
پس-آزمون

06/41
22/01

1/14
1/14

01
06

21
12

پیش-آزمون

01/41

1/16

01

21

پس-آزمون

03/11

9/01

02

26

پیش-آزمون

011/11

21/13

32

011

پس-آزمون

013/11

01/21

021

060

پیش-آزمون

026/21

01/41

012

011

پس-آزمون

019/11

03/03

022

214

پیش-آزمون
پس-آزمون

012/11
019/11

20/11
06/11

011
011

036
060

کنترل
آزمایش 0
هوش سازمانی
(کل)

آزمایش 2
کنترل

همانطور که در جدول مشاهده میشود میانگین خرده مقیاسهای هوش سازمانی
در هر دو گروه آزمایش ،در پس-آزمون بیشتر شده است ،درحالیکه در گروه کنترل تغییر
چندانی نکرده است.
در تحلیل استنباطی دادهها ،مفروضههای آزمونهای پارامتریک موردبررسی قرار

گرفت .نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف  )p<1/11( K-Sنشان داد که توزیع
دادهها (نمرات خرده مقیاسهای هوش سازمانی) در پیش-آزمون نرمال است .در بررسی
مفروضه همگنی رگرسیون ،نتایج نشان داد تعامل معنادار نیست ( )p<1/11و مفروضه

همگنی رگرسیونها برقرار است .در بررسی مفروضه همگنی واریانسها نیز مشاهده شد

که این مفروضه برقرار است (.)p<1/11

در ادامه برای بررسی تغییرات هوش سازمانی در گروهها از تحلیل کوواریانس چند
متغیره استفاده شد.
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جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در متغیر هوش سازمانی
مقدار آماره المبدا در گروه

F

سطح معناداری

1/940

2/63

1/111

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود مقدار آماره المبدا در سطح  1/10معنادار
است ،بدین معنا که حداقل در یکی از خرده مقیاسهای هوش سازمانی ،در بین سه گروه
تفاوت وجود دارد؛ بنابراین به بررسی نتایج تحلیل کوواریانس پرداخته شد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

میانگین

نسبت

سطح

اندازه

متغیر

مجذورات

آزادی

مجذورها

F

معناداری

اثر

چشمانداز استراتژیک

31/100

2

91/61

1/63

1/116

1/031

سرنوشت مشترک

92/12

2

20/26

1/20

1/101

1/090

میل به تغییر

11/16

2

21/11

9/40

1/100

1/069

اتحاد و توافق

14/19

2

14/31

1/96

1/111

1/014

روحیه

006/11

2

13/26

1/31

1/111

1/041

کاربرد دانش

011/11

2

16/11

1/92

1/112

1/224

فشار عملکرد

011/11

2

66/11

1/16

1/112

1/221

هوش سازمانی کل

1419/03

2

4/69 0411/14

1/111

1/213

همانطور که در جدول  9گزارش شده است تمامی خرده مقیاسهای هوش سازمانی

در بین گروه کنترل و گروههای آزمایش دارای تفاوت معنادار هستند ( .)P >1/10پس
از تعدیل نمرات پیش-آزمون ،اثر معنادار عامل بین آزمودنیهای گروه در خرده
مقیاسهای هوش سازمانی وجود داشت .میزان اندازه اثر هوش سازمانی کل  21درصد
است .نمرات میانگینها نشان میدهد گروههای آزمایشی بعد از آموزش ،میانگین باالتری
از هوش سازمانی را نسبت به گروه کنترل گزارش کردند .نتایج آزمون تعقیبی آل اس
دی نشان داد میانگین خرده مقیاسهای هوش سازمانی در گروههای آزمایشی تفاوت
معناداری نداشته اما بین گروههای آزمایشی با گروه کنترل تفاوت معنادار است.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت بین گروههای تحت آموزش با گروه کنترل در سطح

 P,>1/110معنادار است .میانگین تعدیلشده نمره هوش سازمانی ،نشان داد گروه

آزمایش ( 2تحت آموزش خودتنظیمی شناختی) در مقایسه با گروه آزمایش ( 0تحت
آموزش فا) دارای هوش سازمانی بیشتری بودند؛ اما این تفاوت معنادار نیست ،بدین معنا
که هر میزان اثرگذاری دو روش آموزشی با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد و هر دو گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل وضعیت بهتری در هوش سازمانی داشتند (معنیدار در
سطح  .)1/110همچنین میزان اندازه اثر نشان داد 21% ،از واریانس نمرات کل باقیمانده،
مربوط به عضویت گروهی یا تأثیر مداخله در هوش سازمانی کل است .در این راستا
پژوهش داخلی که مستقیماً به بررسی تأثیر آموزش بر هوش سازمانی افراد بپردازد یافت
نشد؛ اما در خارج از کشور ،نتایج پژوهش چکیر و آدا ،)2113( 0نشان داد که آموزش
ضمن خدمت تأثیر قابلمالحظهای در ابعاد هوش سازمانی داشته است .ایراوایجی
( )2116نشان داد شرکتهایی که هوش سازمانی باالتری دارند سرمایهگذاریهای
بیشتری در زمینه فا انجام میدهند و از سطح بهرهوری باالتری برخوردارند .نتایج پژوهش
علی نیا و حافظیان ( ) 0146نشان داد بین کیفیت فا و عملکرد شغلی کارکنان با میانجیگری
هوش سازمانی رابطه وجود دارد .نتایج پژوهش لواسانی،حجازی و ملک زاده ()0131
نشان داد که آموزش خودنظم بخشی بر اهداف پیشرفت و خودکارآمدی اثر معناداری
دارد .نتایج پژوهشهای مقالی و عزیزی ( )0136و ابزری و ستاری قهفرخی ( )0136نیز
نشان داد که ارتباط معنادار و مثبتی بین مؤلفههای هوش سازمانی و مدیریت دانش وجود
دارد .اگر آموزش خودتنظیمی شناختی را نوعی مدیریت دانش در خود بدانیم میتوانیم
تبیین کنیم که افراد و کارکنان سازمانها با یادگرفتن آن و مدیریت خویشتن ،میل به تغییر
پیدا کرده و سعی میکنند که آموختهها و دانش خود را در زمینه شغلی خود در سازمان
بهکارگیرند که البته میل به تغییر و کاربرد دانش از مؤلفههای هوش سازمانی است.
همچنین استفاده از فا بهعنوان ابزار توسعه بیشتر موردتوجه کاربران قرار گرفته است.

آموزش فا شامل کار با رایانه و مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی است و نیاز به
یادگیری مهارتی ملموس و عینی دارد حالآنکه آموزش خودتنظیمی شناختی ماهیتی
روانشناسانه دارد که فرد را به تعمق در مورد مسائل مربوط به خویشتن وامیدارد و آنان
1. Cakir, R., & Ada, S.
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را متمرکز بر ساماندهی محیط ،برنامهریزی و اهداف میکند تا با یادگیری خودتنظیمی
شناختی ،باورمندی و خودکارآمدی را در آنان افزایش دهد.
از بین سرفصلهای آموزش داده شده در خودتنظیمی شناختی ،خودارزیابی،
هدفگذاری و برنامهریزی ،تمرکز و تعمق بر هدف ،جستجوی اطالعات ،بررسی رفتار
و تقویت و تعدیل آن در محیط کار ،ساماندهی محیط ،خود کارآمدی ،شیوههای صحیح
تفکر ،کمک از اطرافیان و مدیریت زمان با ابعاد هوش سازمانی همپوشانی دارند .برای
مثال ،هدفگذاری و برنامهریزی میتواند با چشمانداز استراتژیک همراستا باشد .همچنین
سرفصلهای آموزش داده شده در فناوری و اطالعات میتواند بهطور جمعی در کارمندان
مهارت و اطالعات مشترکی ایجاد کند که منجر به کاربرد دانش در فضای کار و ایجاد
روحیه و همچنین توافق و اتحاد شود که همگی از ابعاد هوش سازمانی هستند و درنتیجه
با آموزش خودتنظیمی شناختی و فا ،فضا برای رشد هوش سازمانی و به دنبال آن دستیابی
به اهداف مشترک سازمان فراهم گردد.
درنتیجه میتوان گفت ،آموزش فا و خودتنظیمی شناختی باعث افزایش هوش
سازمانی در کارکنان میشود و آنچه مهم است مسئله آموزش و کیفیت آن است .مسئله
کیفیت آموزش و اثربخشی نظامهای آموزشی از مهمترین دغدغههای نظامهای آموزشی
و دستاندرکاران و تصمیم سازان امر توسعه در هر کشوری است چراکه منابع انسانی
باارزشترین منبع برای سازمانها محسوب میشوند (ستاری قهفرخی.)0149 ،
برگزاری دورهها با توجه به ساعات کاری کارمندان و احتیاط در تعمیم دهی نتایج از
محدودیتهای پژوهش حاضر است .در آخر با توجه به اهمیت آموزش و پیرو نتایج
پژوهش حاضر پیشنهاد میشود ،برای ارتقای هوش سازمانی در کارکنان نهادها و
سازمانها ،آموزش فا و خودتنظیمی شناختی مدنظر قرار گیرد.
منابع
ابزری ،م ،.ستاری قهفرخی ،م .)0136( .رابطۀ هوش سازمانی با فرهنگسازمانی در شرکت مبارکه
فوالد اصفهان .مجموعه مقاالت هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش ،تهران.
اردالن ،م.ر ،.اسکندری ،ا ،.و گیالنی ،م ( .) 0140رهبری دانش ،هوش سازمانی و اثربخشی
سازمانی .مطالعات مدیریت راهبردی.011-10 ،02 ،
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اسماعیلی ،ع ،.هاشمی شیخ شبانی ،ا .)0141( .تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رفتارهای

شهروندی سازمانی بین فردی و شادکامی کارکنان در محیط کار ،دومین کنگره ملی
روانشناسی اجتماعی.
باقرزاده ،م ،.و دیباور ،ا .) 0134( .تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی .فصلنامه
کسبوکار و مدیریت.020-011 ،)1(2 ،
پشت پری .م .ر .)0140( .رابطه هوش سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد دبیران مدارس
متوسطه شهرستان بستک .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت.
جعفری ،پ ،.و فقیهی ،ع ،)0133( .میزان مؤلفههای هوش سازمانی در سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی .دانش و پژوهش در علوم تربیتی.66-91 ،21 ،
خراسانی ،ا ،.عموزاد ،م .و مالمحمدی ،ا .)0141( .اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع
انسانی ایران .فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی.21-0 ،)3(1 ،
رضایی ،ع ،.و زاهدی ،م .)0141( .نقش فنآوریهای نوین در پیشرفت آموزشهای الکترونیکی
(با نگاهی به فرصتها و چالشهای پیش رو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل).
فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی.211-030 ،)91(02 .
روحانی ،ح .)0146( .نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی و توسعه فرهنگی،
جلسه شورای عالی اشتغال.
ستاری قهفرخی ،م .)0149( .ارزیابی وضعیت هوش سازمانی در شهرداریهای شرق مازندران.
مجله مدیریت شهری.033-011 ،)10(00 ،
عشورنژاد ،ف .)0142( .اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت،
دانشآموزان .فصلنامه روانشناسی کاربردی.006-011 ،)21(1 ،
علی نیا ،م .و حافظیان ،م .)0146( .نقش میانجی هوش سازمانی در رابطه بین کیفیت فنآوری
اطالعات و عملکرد شغلی کارکنان .فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم
تربیتی.014-004 ،)0(3 ،
قهرمانی ،م .)0134( .مدیریت آموزش سازمانی .تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
کریمی ،ف .و اکبری ،م ( .)0141الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی
با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،
.013-091 ،)2(1
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