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قابلیت یادگیری ساازمانی در شاهرداری تهاران بااردازد       بررسی تاثیر ابعاد هوش سازمانی بر که به است این پژوهش این هدف

جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شهرداری شهر تهران می باشد  در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جادو  مورگاان   

شادند  پاژوهش    به عناوان نموناه انتباا    نفر  403استفاده میشود که حجم نمونه با استفاده از جدو  مورگان به تعداد نمونه 

اطالعاات   گردآوری پیمایشی است  ابزار-حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی

محاسابه شاد  پرسشانامه از     0/4پرسشنامه می باشد، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  این تحقیق

 Plsنارم افازار   برای تجزیه و تحلیا  داده هاا از آزماون ماد  معاادالت سااختاری و        .ده برخوردار استروایی و اعتبار تایید ش

کارکناان  است  نتایج تجزیه و تحلی  داده ها تاثیر ابعاد هوش ساازمانی بار قابلیات یاادگیری ساازمانی در میاان       استفاده شده 
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 سازمانی، یادگیری سازمانی، شهرداری تهرانهوش های کلیدی:  واژه

 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

463-404، صفحات 1341، بهار 1، شماره 8دوره   

463 

 

 مقدمه:

دردنیای انسانی و درحیات پرتالطم بشری، انسان هایی موفق خواهند بودکه دارای هوش سرشاری باشند تا با بهره گیری از آن 

به خصوص امروزه بتوانند بر مسائ  و مشکالت زندگی فائق آیند  قطعاً در دنیای سازمانی نیز، وضعیت به همین گونه است، 

باتوجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید، سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز مشکلتر می شود  

این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری خواهد یافت که باذیریم در سازمان های امروزی عالوه بر منبع عظیم و هوشمند انسانی، 

دی نیز در فرایند عملکرد سازمان ها نقش مؤثری ایفا می کنند  یکی از عواملی که در سازمان های پیچیده ماشین آالت هوشمن

 .(1434امروزی می تواند دو هوش فعا  انسانی و ماشینی را با یکدیگر ترکیب کند، هوش سازمانی است )مومنی، 

می تواند قدرت رقابتی یک سازمان را افزایش دهد و آنرا از  هوش سازمانی امروزه با اطمینان می توان ادعا کرد که استفاده از

ا با به کارگیری اطالعات موجود از مزایای رقابتی دیگر سازمانها متمایز سازد  هوش سازمانی این امکان را به سازمان می دهد ت

بهره برداری کند و امکان درک تقاضای مشتریان و چگونگی برقراری ارتباط با آنان را میسر میسازد  هم چنین، این امکان را به 

 (  1434سازمان می دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را نظارت کند )باقی و شیروانی، 

گذارد  هوش سازمانی با ارزیابی  به معنای کسب دانش و اطالعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می هوش سازمانی

تر در سازمان کمک کند  یعگیری سر تواند به تصمیم کام  اطاعات و اقدامات گذشته و بررسی راهکارهای انتبابی سازمان می

سازمان ها در قرن بیست و یکم بی وقفه با تغییر مواجهند  برای این که آن ها دانایی جدید تولید کنند   بقا  ( 1434)کیماسی، 

و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییرهای پی در پی 

است   فقط سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیطی 

(  یادگیری سازمانی یکی از 1436محیط دائما متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تاکید دارند ) پرداختچی، 

های فراوانی که دربارة  ست که کمتر مورد توجه قرار گرفت و علی رغم بحثو کار بوده ا ترین مفاهیم دنیای کسب  نویدببش

برداری از آن اندک و ناچیز است ولی اکنون به موضوع روز مبد  گشته است لذا در تحقیق  فواید یادگیری سازمانی شده، بهره

 ران می پردازیم حاضر به بررسی تاثیر ابعاد هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری ته

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق:

 راستای در هستند که محیطی عناصر دیگر و انسانی، تکنولوژیکی، فنی، ساختاری، فرهنگی عوام  از ای مجموعه ها سازمان

 رد مبتلفی عوام  یکم و بیست قرن در  امروزه اند تعام  در مشترک و شده تعیین پیش از های هدف از ای مجموعه تحقق

 انتظار جوامعی آینده اساس، در این آنهاست بر مهمترین یکی از بودن هوشمند که کنند می نقش ایفای ها سازمان موفقیت

 را این مهم، هوش به توجه دهند  اختصاص خود به را هوش و دانش از بیشتری سهم داشت، که خواهند پیشرفت و توسعه

 هوش از نوینی سازمانی، بر رویکردهای متفکران و ها سازمان نگاه و ودهنم مدیریتی مفاهیم از بسیاری پیشوند به تبدی 

 یک تشکی  برای آنکه مهم نام هوش سازمانی را رقم زده است نکته به هوش از جدیدی تمرکز، نوع این .است گردیده متمرکز

 های شبکه و ابزار شمندترینهو و تهیه بهترین و زیبا کار دفتر یک باهوش، ایجاد افراد استبدام تنها هوشمند سازمان

 ارزش افراد این از هریک دارد، زیرا نیاز مبتلف سطوح هوشی با افراد از ترکیبی به سازمانی هر نیست، بلکه کافی کامایوتری

باهوش استفاده می کند نمی تواند اهداف ارتباطی و تشریک مساعی خود را به  افراد از فقط که سازمانی .دارند را خود خاص

حسن انجام دهد   هوش سازمانی به سازمان ها کمک می کند تا به نقاط ضعف خود پی ببرند و نقاط قوت خود را تقویت نحو ا

http://cofenetyas.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://parsmodir.com/db/theory/intelligence-org.php
https://parsmodir.com/db/theory/intelligence-org.php
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( هوش سازمانی به سازمان ها کمک می کند تا توانایی های ذهنی و فکری خود را به عنوان 1434کنند )غالمی و همکاران، 

 ( 2412، 1د را هوشمندانه به سرانجام برسانند )آزما و همکارانیک سازمان هوشمند ارتقا دهند و ماموریت های خو

دانشمندی آلمانی است که از قدرت هوش انسان ها و به خصوص به کارگیری آن در سازمان ها، عاملی بسیار « 2آلبرخت» 

و مؤلفه هایی که وی حیاتی به نام هوش سازمانی را مطرح کرده است  در میان تعاریف ارائه شده برای هوش سازمانی، تعریف 

از هوش سازمانی ارائه می نماید، جامع به نظر می رسد  وی، هوش سازمانی را به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در 

حرکت ببشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمان تعریف می نماید )مومنی، 

1434 ) 

ها هستند که به تغییرات  های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان است  این مهارت یبی از تمام مهارتهوش سازمانی ترک

شوند، قادر به استفاده از تبی   پذیر و راحت بودن را شام  می شوند، انعطاف العم  سریع می شوند، در عم  و عکس منتهی می

تار مناسب و عملکرد سازمان، مدیریت موثر و استفاده از منابع انسانی، های ذکر شده نیاز به ساخ هستند  استفاده از مهارت

( هوش سازمانی، قابلیت سازمان 1483عوام  عاطفی، تکنولوژی، دانش و یادگیری و توانایی سازمان را در پی دارد )سیادت، 

  این نوع از هوشمندی در باشد باشد که همان ظرفیت ذهنی ک  سازمان می برای جذ  و خلق دانش مرتبط با اهدافش می

هوش  ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است  این سطح از هوش با برای مدیران سازمان انواع هوش میان سایر

( برای هوش سازمانی سه بعد 2443) 4گونیا و کاه.حیاتی است مدیریت ارشد ط مستقیم دارد و آگاهی از آن برایارتبا مدیریتی

 (  1434را درنظر گرفته اند: هوش فنی، هوش ادراکی و هوش زمینه ای )بدری و همکاران، 

ه یکی دیگر از راه های کسب مزیت رقابتی، تأکید بر یادگیری در سازمان و ایجاد سازمان یادگیرنده است، چرا که حا  آنک

تنها سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی کنند و بقای خود را در محیطی که دائماً در »

فعلی آنان مبتنی بر تجربیات گذشته، درک شرایط فعلی و معطوف به اهداف  حا  تغییر است، تداوم ببشند که رفتار های

(  یادگیری سازمانی فرآیندی است که آموختن از تجربیات گذشته را ممکن کرده و با پیوند 1433آینده باشند )جوادی پور، 

(  یادگیری سازمانی در 1432باسی، )ع« زدن آنها به زمان آینده، بلوغ سازمانی را تسهی  و بقای سازمان را تضمین می کند

واقع فرایندهای سازمانی است که در نتیجه به اشتراک گذاری دانش، فرضیات واعتقادات در میان اعضای سازمان شک  

دهد که از دانش، مهارت و تجربه کارکنان در سازمان استفاده کنند   یادگیری سازمانی به مدیران این امکان را میمیگیرد

(  پیچیدگی عوام  بقا در سازمان ها و سرعت تغییرات این عوام  و نیز غیرقاب  پیش بینی بودن آنها سبب 1433)بهرامی، 

 گردیده تا بسیاری از ساز مان ها به مطالعه در این زمینه باردازند   بررسی نتایج مرتبط با هوش سازمانی نشان داد که محمد

 عملکرد و آوری اطالعات فن کیفیت بین رابطه در سازمانی هوش یانجیم نقش بررسی (در1436حافظیان ) مریم و نیا علی

 آوری فن میانجی نقش با شغلی کارکنان عملکرد و اطالعات آوری فن کیفیت بین که رسیدند نتیجه این کارکنان، به شغلی

یی عوام  موثر بر هوش شناسا "باعنوان  تحقیقی (در1433همکاران ) و ویسی یار رضا .دارد وجود معنادار رابطه اطالعات

 به اطالعات، توجه تسهیم و مدیریت، پردازش همچون عواملی که رسیدند نتیجه این"سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی 

 هوش بر موثر عوام  از تنبیه و تشویق موفق های سیستم و بکارگیری یادگیرنده سازمان به سازمان سازمانی، تبدی  ارتباطات

 هوش اساس بز کارکنان وری بهره بینی پیش "(د تحقیقشان با عنوان 1434همکاران ) و ناظم فتاح .ندباش می سازمانی

                                                           
1 Azma et al 
2 Albrekht 
3 Gonyea and Kuh 

https://parsmodir.com/db/theory/intelligence.php
https://parsmodir.com/db/theory/mq.php
https://parsmodir.com/db/theory/mq.php
https://parsmodir.com/db/theory/mq.php
https://parsmodir.com/db/theory/senior-management.php
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 فشارعملکرد و دانش مشترک، روحیه، کاربرد راهبردی، سرنوشت بینش های سازمانی، متغیر هوش ابعاد بین از که " سازمانی

 بهره و سازمانی هوش بین رابطه "عنوان با تحقیقی (در1434) نهمکارا و آباد سعید یوسفی .دارند معنادار رابطه وری بهره با

 منظور این برای .پرداختند وری بهره و سازمانی هوش رابطه مطالعه به"مازندران استان جوانان و ورزش اداره کارکنان وری

 و اتحاد و دانش کاربردتوافق،  و تغییر، اتحاد به استراتژیک، سرنوشت مشترک، می  انداز چشم بعد هفت در سازمانی هوش

 استراتژی، بهبود های برنامه در مدیران ساالنه تجدیدنظر و کارگیری دست آمده، به به نتایج براساس .گردید تعریف توافق

 بهره افزایش در کارکنان مشکالت ح  در سریع اقدام و کارکنان دانش به مدیران عالقه کارکنان، نشان دادن سازمانی بالندگی

از  استفاده میزان و مانی ساز هوش رابطه بررسی "عنوان با تحقیقی (در1431) همکاران و باشد سالجقه موثر می نکارکنا وری

 میزان افزایش باعث کارکنان باالی توافق و تغییر، اتحاد به زیاد تمای  که رسیدند نتیجه این به" ارتباطات و اطالعات فناوری

کاربرد فناوری  "( در پژوهشی با عنوان 2412)  3شده است آزما و همکاران سازمان در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده

به این نتیجه رسیدند که رابطه مهم و معناداری بین کاربرد فناوری اطالعات و مولفه "اطالعات و رابطه آن با هوش سازمانی

( به این نتیجه رسیدند که هوش سازمانی به 2411) 3های تمای  به تغییر، کاربرد دانش و چشم انداز مشترک وجود دارد  آدامز

شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از سازمانهای مهم و تاثیر  .عنوان عام  پیش بینی کننده عملکرد سازمانی محسو  می شود

خود را بهبود گذار در جامعه، در جهت تحقق آرمان های خود به منظور تربیت نس  بالنده باید بطور مستمر قابلیت های ذهنی 

بببشند و با سازو کار های مناسب و متناسب با نیازهای افراد و جامعه، امکان تحقق هدف ها را فراهم ساز ند  در تحقیق حاضر 

به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم و ابعاد هوش سازمانی در تحقیق 

 ( شام  سه بعد هوش فنی، هوش ادراکی و هوش زمینه ای می باشد 2443، )6و کاه  حاضر بر اساس گونیا

 

 فرضیات تحقیق:

  بعد هوش فنی در هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد -1

  ان تاثیر معنی داری داردبعد هوش ادراکی در هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری تهر -2

  بعد هوش زمینه ای در هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد -4

 

 روش تحقیق

این تحقیق ازنظرهدف کاربردی است زیرا نتایج تحقیق برای ح  مسائ  اجرائی سازمانها مناسب است   این تحقیق 

پیمایشی است توصیفی زیرا به شرایط پدیده هاپرداخته وپیمایشی زیرا اطالعات -اده ها توصیفی ازنظرماهیت گردآوری د

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری تهران می باشند که تعداد  ازطریق توزیع پرسشنامه جمع آوری گردیده است  

و برای نمونه گیری  نفر تعیین می شود 403داد نمونه نفر می باشد که با استفاده از جدو  مورگان نیز تع 23444آنها حدود 

در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مد  معادالت  نیز در این تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده میشود 

 ساختاری استفاده شده است  

 

                                                           
4 Azma et al 
5 Adams 
6 Gonyea and Kuh 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

463-404، صفحات 1341، بهار 1، شماره 8دوره   

468 

 

 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

نظور ارزیابی مد  مفهومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود م گیری به های اندازه مد  پس از تعیین

های پژوهش با استفاده  های مشاهده با مد  مفهومی پژوهش، فرضیه رابطه علی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده

 شوند  از مد  یابی معادالت ساختاری نیز آزمون می

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESی در حالت مدل معادالت ساختار -1نمودار 

 
 

 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 
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 بررسی فرضیه های تحقیق

 بررسی فرضیه اول تا سوم تحقیق

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های اول تا سوم تحقیق -1جدول 

 T-VALUE ضریب مسیر فرضیات فرضیه
نتیجه پیش 

 یبین

 او 
بعد هوش فنی در هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری -

 سازمانی در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد
 تائید 33٪ 46434 46168

 دوم
بعد هوش ادراکی در هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری  -

 سازمانی در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد
 تائید 33٪ 36330 46223

 سوم
ش زمینه ای در هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری بعد هو-

 سازمانی در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد
 تائید 33٪ 36448 46268

 

-Tنتایج حاص  از بررسی فرضیه های او  تا سوم تحقیق نشان داد که با توجه به اینکه مقدار معنی داری آنها )در جدو 

VAlueین فرضیه های او  تا سوم تحقیق تحقیق مورد تایید قرار گرفتند می باشد  بنابرا36/1( بزرگتر از 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

ر جذ  و پرورش نیروی پیشنهاد میشود به مدیران در شهرداری تهران ، فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از-

مچنین به منظور افزایش یادگیری سازمانی امکاناتی را انسانی به عنوان هوش انسانی سازمان دقت کافی را به عم  آورند و ه

فراهم کنند که افراد به راحتی به اطالعات و دانش دستیابی پیدا کنند و نیز به راحتی بتوانند آن را در اختیار افراد دیگر قرار 

ند در بهبود عملکرد دهند همچنین برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت متناسب با نیازهای سازمانی کارکنان می توا

سازمانی نقش بسزایی ایفا کندهمچنین به مدیران در شهرداری تهران پیشنهاد میشود که کارمندان خود را نسبت به مقاصد و 

اهداف شرکت آگاهی دهند که کارمندان با آگاهی کام  نسبت به هر تغییری در زمینه فعالیت های خود پاسبگو باشند، در 

دد مدیران با استراتژی های جدید و بهبود زیرساختار ها از جمله استقرار ساختار سازمانی منعطف، این خصوص توصیه می گر

برون سااری، تأمین و خدمات، توسعه حرفه ای کارکنان و آمادگی برای مواجهه با تغییرات محیطی قابلیت های یادگیری 

وفان مغزی، به اشتراک گذاری تجربیات و شرکت در سازمانی را در خود افزایش دهد، همچنین اجرای برنامه هایی مث  ط

سمینار ها و کنفرانس ها به مدیران توصیه می شود  همچنین الزم است مدیران در شهرداری تهران بر تباد  عقاید مهارت و 

ند و هم دانش بین اشباص و کارگروهی تأکید بیشتری داشته باشند و از نظرات مطلو  استفاده کنند تا هم ایجاد انگیزه ک

 سازمان از این نظرات بهره مند گردد  
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