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تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش
تعدیلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان شركت بیمۀ پارسیان
تاريخ دريافت مقاله6331/43/40 :

حجت طاهری گودرزی

تاريخ پذيرش مقاله6331/41/41 :

چکیده
اين پژوهش با هدف تبیین تأثیر هوش سازمانی بر يادگیری سازمانی با توجه به نقش
تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان در شركت بیمة پارسیان انجام شد .روش پژوهش بر مبنای
گـردآوری دادههـا ،توصیفی -پیمايشی انتخاب شد .جامعة آماری پژوهش را  214نفر از
كاركنان شركت بیمة پارسیان تشکیل دادند كه با استفاده از فرمول كوكران 612 ،نفر به روش
نمونهگیری تصافی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامههای
هوش سازمانی آلبرخت ( ،)2443يادگیری سازمانی نیفه ( ،)2446و خودتوسعهای كاركنان
جورج و سینگ ( )2443استفاده شد .نتايج تحلیل دادهها از طريق آزمون رگرسیون خطی
ساده و روش مدلسازی معادالت ساختاری به كمک نرمافزارهای  SPSSو  AMOSنشان داد
كه هوش سازمانی و مؤلفههای آن (چشمانداز استراتژيک ،سرنوشت مشترك ،میل به تغییر،
روحیه ،اتحاد و توافق ،بهكارگیری دانش ،و فشار عملکرد) با توجه به نقش تعديلكنندۀ
خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارند.
واژگان کلیدی :يادگیری سازمانی ،خودتوسعهای كاركنان ،هوش سازمانی ،شركت بیمه.

 .6استاديار گروه مديريت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد (نويسندۀ مسئول)،
h_taheri47@yahoo.com
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 .مقدمه
در محیطی كه نشانههای اصلی آن توسعة روزافزون دانش و فناوری است ،حیطههای
كسبوكار شکل سنتی خود را از دست داده است و در اشکال نوينی ظاهر میشوند؛
اين شرايط ،محیط كسبوكار را به محیطی رقابتی و پر از چالش تبديل كرده و
الگوهای جديدی را طلب كرده است .در الگوهای جديد كسبوكار ،بزرگترين امتیاز
رقابتی ،توان يادگیری است .بر اين اساس ،سازمانهايی موفقتر هستند كه زودتر،
سريعتر و بهتر از رقبا ياد بگیرند (حاجیپور و نظرپور كاشانی .)6323 ،درواقع ،در
سناريوی كنونی جهانیسازی ،سازمانها نهتنها در تصوير و ارزشهای خود ،بلکه در
تغییرات رفتاری ،ساختاری ،و تکنولوژيکی بايد رقابتی و پويا باشند .اين شرايط نیاز به
نگرشهای جديد و استراتژيهای نوآورانه ،و نیاز سازمان به تجديد روشهای خود به
منظور عملکرد بهتر دارد (.)Haase et al., 2015

برای اولین بار ،يادگیری سازمانی 6بهعنوان يک واكنش سريع به اين تغییرات
محیطی ظهور كرد ( .)Santos-Vijande et al., 2012; Berghman et al., 2013هدف
در چنین رويکردی تالش برای پرورش كاركنانی خالق ،با انگیزههای درونی متمايل
به يادگیری و بهبود ،و همچنین توانمند در ايجاد همسويی بین اهداف شخصی با
اهداف سازمانی است ( .)Yaşlıoğlu et al., 2014اگرچه اثربخشی يادگیری سازمانی
به عملکرد فرد فرد كاركنان ،به اشتراكگذاری دانش برای يادگیری در محیط كار و
حمايت سازمان از محیط كار يادگیری ،بستگی دارد (.)Tam and Gray, 2016
البته بايد توجه داشت كه سازمانهای امروزی در راستای يادگیری سازمانی با
چالشهای زيادی مواجه هستند كه توجه به فرايندهای تأثیرگذار بر يادگیری سازمانی
میتواند ضروری باشد و يکی از اين فرايندها هوش سازمانی 2است .در اين رابطه

1. Organisational Learning
2 .Organisational Intelligence
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سیمیک )2441( 6اشاره میكند كه افراد و سازمانهايی كه دارای هوش سازمانی باالتری
/

هستند ،در زمینههای درك مشکل ،فهم دانش و بهبود عملکرد در مقايسة با سازمانهای
ديگر موفقترند ( .)Bahrami et al., 2016سیلبر و كرنی )2443( 2معتقدند برای
گسترش عملکرد سازمانی ،كاركنان نیاز به تخصصهای عمیق در زمینة كاری خود دارند؛
كه اين امر مستلزم تجربه در محیط كار و همچنین تقويت هوش سازمانی است .لذا
سازمانهای پويا اقداماتی را برای برنامهريزی استراتژيک ،باالبردن فرهنگ همکاری و
توانايیهای يادگیری انجام میدهند ( .)Sabounchi et al., 2014به طور كلی ،نتايج
تحقیقات انجامشده نشان میدهد ماهیت يادگیری و شیوهای كه بر اساس آن يادگیری در
سازمان رخ میدهد ،بهشدت به هوش سازمانی وابسته است (.)Yolles, 2005
يافتههای حاصل از مطالعات انجامشده نشان میدهد كه هوش سازمانی به واسطة
عوامل متفاوت سازمانی باعث تقويت يادگیری سازمانی میشود كه يکی از اين عوامل
خودتوسعهای كاركنان 3است .در واقع ،توسعة كاركنان عموماً از طريق سه مکانیزم
اتفاق میافتد كه عبارتاند از :آموزش رسمی ،تکالیف شغلی ،و خودتوسعهای .در
حالی كه آموزشهای رسمی بهعنوان يک عامل مهم در فرايندهای توسعة كاركنان مطرح
شدهاند؛ اما فرايند پر هزينهای هستند و نوعاً باعث تعطیلی موقت سیاستهای كاری
شده و انتقال آموزشی محدودی دارند .بر اين اساس ،سازمانهای امروزی تمركز خود
را بیشتر بر فرايندهای خودتوسعهای معطوف كردهاند ( .)Boyce et al., 2010ريچارد
و جانسون )2466( 0با تأكید بر خودتوسعهای در مقابل ساير رويکردهای توسعه ،ابراز
میدارند كه استراتژيهای سازمانی بايد بیشتر بر حمايت از خودتوسعهای كاركنان
متمركز شود .بدين ترتیب ،خودتوسعهای بستری برای گسترش رفتارهای فردی است
و افراد داوطلبانه تصمیم میگیرند كه بر توانايیهای خود بیافزايند (George , 2009

1. Simic
2. Silber and Kearny
3. Employee Self-Development
4. Reichard and Johnson
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 .)and Singبر اساس يافتههای كلکان و هالت ،)2441( 6خودتوسعهای كاركنان در
قالب پنج مؤلفة نوآوری ،نیازهای آموزشی ،رشد قابلیتهای فردی ،رشد شخصیت ،و
تقويت رابطة رئیس و مرئوس بر تعامل هوش سازمانی و يادگیری سازمانی مؤثر است.
هرتز و ويلیام )2443( 2نیز مطرح كردند كه خودتوسعهای كاركنان مبتنی بر تمايالت
فکری و انگیزشی نیروی انسانی ،در تقويت يادگیری سازمانی مؤثر است .لذا
خودتوسعهای اساساً يک تمركز اندك بر توانمنديهايی است كه رفتهرفته گسترش
میيابد تا افراد به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند ،نیازهايشان را شناسايی كنند و
استقالل خود را افزايش دهند (.)Roberts et al., 2012
با توجه به مطالب مطرحشده بهنظر میرسد يادگیری سازمانی در شركت بیمه
پارسیان بهعنوان يکی از شركتهای فعال در صنعت بیمه با مشکالت فراوانی روبهرو
است و لذا اين پژوهش در نظر دارد تا با بررسی مؤلفههای هوش سازمانی در اين
شركت ،ضمن شناسايی وضعیت اين شركت از لحاظ میزان هوشمندی (يعنی توانايی
سازگاری و قابلیت انطباق با محیط ،چشماندازها ،يادگیری و بهكارگیری دانش،
ساختار و عملکرد سازمانی ،روحیه ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،و حافظة سازمانی)،
به تبیین اين مسئله بپردازد كه چگونه میتوان با نهادينهسازی رويکرد خودتوسعهای،
(از طريق انتقال اين فرهنگ به بدنة سازمان و تجهیز مجموعة سازمانی به سازوكارهای
مبتنی بر توسعة فردی) ،موجبات افزايش يادگیری سازمانی را به وسیلة تشويق كاركنان
به نوآوريهای مختلف به منظور ايجاد و حفظ مزيت رقابتی و بهبود عملکرد اين
شركت در عرصة صنعت بیمة كشور فراهم كرد.

1. Kalkan and Halit
2. Hurtz and Williams
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در اين بخش متغیرهای پژوهش و مطالعات مرتبط با ادبیات موضوع به اختصار تبیین
میشوند.
 . -2يادگیری سازمانی
يادگیری سازمانی يک فرايند پويا ،پیچیده ،و جامع است ،كه توسط آن سازمان خود را
با محیط انطباق میدهد ( .)Haase et al, 2015به زعم لین 6و همکاران (،)2441
يادگیری سازمانی با ظرفیت يک سازمان برای تغییر و بهبود مداوم برای حل مشکالت
موجود و درنهايت تبديلشدن به سازمانی با سطوح عملکرد باالتر ،در ارتباط است
( .)Chahal et al., 2015از منظر ديگر ،در شركتهای بزرگ يادگیری سازمانی بر بهترين
شیوۀ يادگیری در محیط كار بهعنوان يک استراتژی برای كمک به مديريت تغییر از
طريق دانش و راهحلهای خالقانه تمركز دارد ( .)Tam and Gray, 2016ابعاد يادگیری
سازمانی از نظر نیفه )2446( 2عبارتند از:
الف -مهارتهای فردی  :مهارتهای فردی بهعنوان توانايی و تسلط شخصی ،كه
فراتر از يک كشش و میل ساده برای دستیابی به ايدهآلهاست.
ب -مدلهای ذهنی  :مدلهای ذهنی به تصويرسازی و سادهسازی فرد از پديدههای
اطراف خود اشاره دارد كه برای تفسیر بهتر تعامل بین پديدهها انجام میشود.
ج -چشمانداز مشترک  :چشمانداز مشترك تصويری است كه با توسعة تصوير
مشترك در مورد آيندۀ مورد انتظار و راههای عملی رسیدن به اين آينده در گروه يا
سازمان با نوعی تعهد در بین افراد ايجاد میشود.

1. Lien
2. Neffe
3 .Personal Capability
4. The Mental Models
5 .Shared Vision
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د -يادگیری تیمی  :يادگیری تیمی عبارت است از فرايندی كه طی آن ظرفیت
اعضای سازمان توسعه داده و تقويت میشود تا كسب ،به اشتراكگذاری ،اصالح ،و
تركیب دانش مرتبط با كار از طريق تعامل با ديگران اتفاق بیافتد.
ه -تفکر سیستمی :2تفکر سیستمی راه و روشی برای كلینگری است و چارچوبی
است كه بر دريافت روابط بین پديدهها تأكید دارد تا شناسايی تکتک آنها.
 .2-2هوش سازمانی
هوش سازمانی ،استعداد و ظرفیت كاركنان سازمان در حركتبخشیدن به توانايیهای
ذهنی سازمان و تمركز اين توانايی در رسیدن به رسالت سازمانی تعريف شده است
(مرادی پردنجانی و اسماعیلی .)6331 ،آلبرخت )2443( 3هوش سازمانی را ظرفیت
يک سازمان برای بسیج تمامی توانايیهای هوشی كه در دسترس آن قرار دارد و
متمركزكردن آن برای دستیابی به مأموريتهايش تعريف كرده است .اين ظرفیت ،تلفیقی
از توانايیهای فنی و انسانی است كه از آنها بهعنوان هوش انسانی و هوش ماشینی ياد
میكنند و دارای  1مؤلفة زير است (:)Albrecht, 2003
الف -چشم انداز استراتژيك  :قابلیت ايجاد ،استنتاج ،و بیان هدف يک سازمان.
ب -سرنوشت مشترک  :احساس داشتن هدف مشترك بین تمام افراد سازمان برای
برای عمل و تالش به شکلی همافزا.
ج -میل به تغییر  :سازگاری و تمايل به تغییر ،برای تحقق چشمانداز استراتژيک.
د -روحیه  :روانشناسان سازمانی آن را تالش دلخواه بهعنوان انرژی اعضای
سازمان در سطح باالتر از آنچه كه قرار است انجام شود میدانند.
1. Team Learning
2. Systems Thinking
3. Albrecht
4. Strategic Vision
5. Common Fate
6. Appetite for Change
7. Spirit
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ه -اتحاد و توافق  :وجود نظامها و سلسلة قوانین مشخص به منظور اجرا برای
/

افراد و گروهها.
و -بهکارگیری دانش :2استفاده مؤثر از دانش ،اطالعات و دادهها.
ز -فشار عملکرد  :هر يک از مجريان بايد موضع اجرايی خاص خود را داشته باشند.
 . -2خودتوسعهای کارکنان
اصطالح خودتوسعهای به فعالیت داوطلبانة انجامشده توسط كاركنان برای به دست
آوردن دانش شغلی ،مهارتها ،و يا توانايیها اشاره دارد ( .)Cavanaugh, 2016به طور
كلی ،خودتوسعهای كاركنان به دو دلیل برای سازمانها مهم است :الف -بهعنوان يک
پیشنیاز ضروری برای انعطافپذيری سازمانی و رقابت در نظر گرفته شدهاند؛ و ب-
با قابلیت كاركنان برای رسیدن به عملکرد شغلی باال در ارتباط هستند ( Wu et al.,

 .)2016از نظر جورج و سینگ ،خودتوسعهای منابع انسانی بیشتر بر رفتار متمركز
است و لذا آن را عاملی برای رفتارهای داوطلبانه معرفی میكنند كه دارای ابعاد زير
است (:)George and Sing, 2009
 تواناسازی تخصصی :تقويت توانايیها و مهارتهای فردی كاركنان برای انجامكارهای كیفی است كه منفعت سازمان و فرد در آن تضمین میشود.
 تواناسازی در جسارت و عمل :پرورش نیروی انسانی برای كارگشايی بیشتراشاره به اين مفهوم دارد.
 تواناسازی در تجربهآموزی :تقويت نیروی انسانی برای نگهداری تجربیاتكسبشده و بهكارگیری آنها در زمانهای ديگر.

1. Alliance
2. Application of knowledge
3. Pressure Performance
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 تواناسازی در تفکر :تقويت كاركنان در شناخت ارزشهای اجتماعی ،فلسفی ودرك روابط علت و معلولی و نیز معرفت به پیوستگی همة مسايل مادی و معنوی كه
زندگی انسان را در برگرفته است.
 . -2پیشینۀ پژوهش
مطالعات زيادی ،هوش سازمانی و يادگیری سازمانی را از جنبههای مختلف مورد
بررسی قرار دادهاند ،كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
ايزدپناه و همکاران ( )6330با بررسی ارتباط هوش سازمانی و يادگیری سازمانی
در شركت صنايع پارس موكت رشت نشان دادند كه ابعاد هوش سازمانی (چشمانداز
استراتژيک ،سرنوشت مشترك ،میل به تغییر ،روحیه ،همسويی و توافق ،كاربرد دانش،
و فشار عملکرد) در گروه آزمودنیها با يادگیری سازمانی رابطة مثبت و معنیداری
دارند.
حسینی و چلیسريل ( )6332با مطالعة تأثیر هوش سازمانی بر يادگیری سازمانی
نشان دادند كه تأثیر هوش سازمانی بر يادگیری سازمانی ،مثبت و معنیدار است.
همچنین در میان مؤلفههای هوش سازمانی ،روحیه در اولويت اول است.
بهرامی و همکاران ( )2461در پژوهشی با عنوان «نقش میانجی يادگیری سازمانی
در رابطة بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی» نشان دادند كه يادگیری سازمانی
بهعنوان يک میانجی در رابطة بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی عمل میكند.
میرعابدينی و محرابیان ( )2461در پژوهش خود با عنوان «بررسی هوش سازمانی و
قابلیت يادگیری سازمانی» نشان دادند كه ادراك كاركنان از هوش سازمانی رابطهای
مثبت با قابلیت يادگیری سازمانی دارد.
سیمیک ( )2441در پژوهشی نشان داد كه شناسايی يادگیری سازمانی بهعنوان يکی
از مؤلفههای تعیینكننده هوش سازمانی و منبعی راهبردی از سازمان برای كسب و
نگهداری مزايای رقابتی حیاتی است.
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 . -2الگوی مفهومی پژوهش

/

الگوی مفهومی پژوهش با اقتباس از آلبرخت ( ،)2443نیفه ( ،)2446و جورج و سینگ
( )2443در شکل  6نشان داده شده است.
خودتوسعهای کارکنان
هوش سازمانی:
 چشم انداز استراتژيک

يادگیری سازمانی:
 مهارتهای فردی

 سرنوشت مشترك

 مدلهای ذهنی

 میل به تغییر

 بینش مشترك

 روحیه

 يادگیری تیمی

 اتحاد و توافق

 تفکر سیستمی

 به كارگیری دانش
 فشار عملکرد
شکل  .الگوی مفهومی پژوهش.

با توجه به الگوی مفهومی پژوهش ،فرضیههای زير مورد آزمون قرار گرفت:
فرضیۀ اصلی  :هوش سازمانی بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد.
فرضیۀ اصلی  :2هوش سازمانی با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای
كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی:
 -6چشمانداز استراتژيک با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر
يادگیری سازمانی تأثیر دارد.
 -2سرنوشت مشترك با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری
سازمانی تأثیر دارد.
 -3میل به تغییر با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری
سازمانی تأثیر دارد.
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 -0روحیه با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی
تأثیر دارد.
 -1اتحاد و توافق با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری
سازمانی تأثیر دارد.
 -1بهكارگیری دانش با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری
سازمانی تأثیر دارد.
 -1فشار عملکرد با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری
سازمانی تأثیر دارد.

 .روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع كاربردی ،از لحـاظ گـردآوری دادههـا از نوع
توصیفی -پیمايشی ،از نظر رويکرد و ماهیت از نوع علت و معلولی ،و از لحاظ نوع
دادههای گردآوریشده از نوع كمی و با اسـتفاده از پرسشـنامه اسـت .جامعـة آماری
پژوهش را تعداد  N=214نفر از كاركنان حوزۀ ستادی شركت بیمة پارسیان تشکیل
میدهند كه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونة كوكران تعداد  n=612نفر به روش
نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .برای گردآوری دادهها از ابزار
پرسشنامههای استاندارد هوش سازمانی آلبرخت ( ،)2443يادگیری سازمانی نیفه
( )2446و خودتوسعهای كاركنان جورج و سینگ ( )2443استفاده شده است؛ كه
روايی صوری و محتوايی سؤاالت از نظر خبرگان معتبر شناخته شد .همچنین برای
تعیین پايايی پرسشنامه از روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه اين مقدار برای متغیر
هوش سازمانی  ،4/23يادگیری سازمانی  ،4/20و برای متغیر خودتوسعهای كاركنان
 4/21به دست آمد كه بیانگر ضريب پايايی قابل قبول پرسشنامههای يادشده است.
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 .تحلیل دادهها

/

قبل از آزمون فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون و نیز روش مدلسازی معادالت
ساختاری ،با استفاده از آزمون كولموگوروف  -اسمیرنوف به بررسی نرمالبودن توزيع
دادهها پرداخته میشود كه نتیجة آن در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .نتايج آزمون كولموگوروف -اسمیرنوف.
تعداد سؤال

آمارۀ آزمون

پی -مقدار

متغیر
هوش سازمانی

02

6/434

4/221

خودتوسعهای كاركنان

3

4/134

4/122

يادگیری سازمانی

21

4/136

4/226

بر اساس جدول  ،6از آنجا كه پی -مقدار برای متغیرها بیشتر از  α =4/41است لذا
در ناحیه  H0واقع میشود و فرض نرمالبودن توزيع دادهها تأيید میشود .حال در ادامه
به تحلیل عدم همبستگی میان خطاهای مدل كه يکی از مهمترين پیشفرضهای آزمون
رگرسیون است میپردازيم .بدينمنظور از آزمون دوربین  -واتسون استفاده شده كه
نتیجة آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2نتیجة آزمون دوربین  -واتسون.
آزمون
دوربین  -واتسون

مقادير بحرانی
6/1

2/1

مقدار محاسبهشده

نتیجه

6/11

عدم همبستگی میان خطاها

با توجه به جدول  ،2چون مقدار محاسبهشده برای آماره دوربین  -واتسون در بازۀ
مقدار بحرانی  6/1تا  2/1قرار دارد ،لذا عدم همبستگی میان خطاهای مدل مورد تأيید
قرار میگیرد .در ادامه عدم همخطی متغیرهای مستقل كه نشاندهندۀ مقدار تابعبودن
يک متغیر مستقل از بقیه متغیرهای مستقل است ،مورد بررسی قرار گرفته است .جدول
 ،3نتايج آزمون تحمل 6برای هر كدام از متغیرهای مستقل را نشان میدهد.
1. Tolerance
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جدول  .نتايج آزمون تحمل.
متغیر

مقدار آمارۀ تحمل

چشمانداز استراتژيک

4/112

سرنوشت مشترك

4/203

میل به تغییر

4/216

روحیه

4/363

اتحاد و توافق

4/111

بهكارگیری دانش

4/132

فشار عملکرد

4/212

همانطور كه در جدول  3نشان داده شده است ،میزان آمارۀ تحمّل در بین
متغیرهای مستقل بیشتر از مقدار ( 4/0مقدار آمارۀ تحمل نرمال) است لذا میزان
همخطی بین متغیرهای مستقل نگرانكننده نیست .در ادامه نتیجة آزمون فرضیههای
اصلی تحقیق از طريق آزمونهای پارامتری از جمله آزمون رگرسیون خطی ساده
(فرضیة اصلی  )6و رگرسیون خطی چندگانه (فرضیة اصلی  )2ارائه شده است .جدول
 ،0نتیجة آزمون رگرسیون خطی ساده برای فرضیة اصلی  6را نشان میدهد.
جدول  .نتايج آزمون رگرسیون برای فرضیة اصلی .6
مدل

ضرايب رگرسیونی

خطای معیار

آمارۀ t

پی -مقدار

مقدار ثابت

6/321

4/210

1/101

4

هوش سازمانی

4/121

4/642

1/306

4

نتیجة آزمون رگرسیون خطی چندگانه برای متغیر مستقل هوش سازمانی و متغیر
تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .نتايج آزمون رگرسیون برای فرضیة اصلی .2
ضرايب رگرسیونی

خطای معیار

آمارۀ t

پی -مقدار

مقدار ثابت

6/426

4/132

3/401

4

هوش سازمانی

4/131

4/660

1/111

4

مقدار تعديلكنندگی خودتوسعهای

4/313

4/641

3/101

4

مدل
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طبق جدول شماره  0و  ،1مقدار پی  -مقدار آزمون  tبرای تمام مقادير ثابت،
/

مستقل ،و تعديلكننده برابر  4و كوچکتر از سطح خطا ( )4/41است ،لذا تعامل
معنیداری بین تمام روابط مورد تأيید قرار میگیرد .همچنین هر دو فرضیة تأيید شده
است .قابل توجه است كه هوش سازمانی بدون وجود متغیر تعديلكننده فقط 4/121
از تغییرات يادگیری سازمانی را پیشبینی میكند ،در حالی كه با ورود متغیر
تعديلكنندۀ خودتوسعهای اين مقدار ضريب به  4/131افزايش يافته است و مقدار
تعديلكنندگی خودتوسعهای كاركنان  4/313است .در ادامه ،تحلیل دقیقتر نتیجة
مدلسازی معادالت ساختاری در شکل  2ارائه شده است.
مؤلفة 6
مؤلفة 2
مؤلفة 3

4/61

خودتوسعهای
کارکنان

يادگیری
سازمانی

مؤلفة 0
مؤلفة 1

4/41

4/66

4/33

4/24
4/11

4/23

4/12

4/22
هوش
سازمانی 4/43
4/11

4/43

4/13
4/11

مؤلفة 6
مؤلفة 2
مؤلفة 3
مؤلفة 0
مؤلفة 1
مؤلفة 1
مؤلفة 1

شکل  .2نتیجة معادالت ساختاری فرضیههای اصلی.

از نتیجة مدلسازی معادالت ساختاری (شکل  ،)2تأثیر هوش سازمانی بر يادگیری
سازمانی  4/12به دست آمد و نقش تعديلكنندگی خودتوسعهای كاركنان  4/33است.
همچنین همانطور كه در مدل مشخص است از میان  1مؤلفة هوش سازمانی ،مؤلفة
پنجم (اتحاد و توافق) با ضريب رگرسیونی  4/11بیشترين و مؤلفة چهارم (روحیه) با
ضريب رگرسیونی  ،4/43كمترين تأثیر را بر يادگیری سازمانی داشتهاند و نیز ضريب
رگرسیونی مؤلفه های يادگیری سازمانی در مدل آورده شده است كه ضريب بینش
مشترك ( )4/11و تفکر سیستمی ( )4/43بهترتیب بیشترين و كمترين تأثیرپذيری را
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نشان میدهد .درنهايت مقدار آمارۀ خی -دو برابر با  602/2با درجة آزادی  14است
كه سطح معنیداری آن  4به دست آمده و چون از سطح خطا ( )4/41كمتر است،
نشاندهندۀ تأيیدشدن مدل است .در ادامه نتايج آزمون رگرسیون برای فرضیههای
فرعی ،در جدول  1آورده شده است.
جدول  .نتیجة آزمون رگرسیون برای فرضیههای فرعی.
ضرايب رگرسیونی

فرضیههای
فرعی

مقدار ثابت

ضريب متغیر

ضريب متغیر

مستقل

تعديلكننده

آمارۀ t

پی -مقدار

فرضیة فرعی 6

4/221

4/116

4/312

2/026

4/444

فرضیة فرعی 2

4/111

4/132

4/642

3/411

4/444

فرضیة فرعی 3

6/422

4/011

4/214

3/316

4/444

فرضیة فرعی 0

4/313

4/011

4/610

0/261

4/444

فرضیة فرعی 1

6/233

4/033

4/101

0/331

4/444

فرضیة فرعی 1

4/123

4/166

4/331

0/430

4/444

فرضیة فرعی 1

6/326

4/133

4/603

4/012

4/444

طبق جدول  ،1مقدار پی  -مقدار آزمون  tبرای تمام فرضیههای فرعی برابر  4و
كوچکتر از سطح خطا ( )4/41است ،لذا تعامل معنیداری بین متغیرها وجود دارد و
تمام فرضیههای فرعی مورد تأيید قرار میگیرند .همچنین قابل توجه است كه مقدار
تعديلكنندگی خودتوسعهای كاركنان در تمام فرضیهها مثبت است و باعث افزايش
اثر گذاری متغیرهای مستقل بر يادگیری سازمانی شده است و نیز بايد اشاره شود كه
بیشترين و كمترين مقدار آن مربوط به فرضیة فرعی پنجم (اتحاد و توافق) و فرضیة
فرعی دوم (سرنوشت مشترك) است.

 .بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطور كه يافتههای اين پژوهش نشان داد ،هوش سازمانی با توجه به نقش
تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد .پس بر اساس نتايج
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پژوهش اگر در سازمان ،برنامه ريزی الزم برای گسترش هوش سازمانی وجود داشته
/

باشد ،كاركنان برای تغییر تمايل داشته باشند ،دانش سازمانی در تمام سطوح گسترش
يابد ،روحیة افراد در سطح باال بوده و افراد داوطلبانه دانش و تجربة خود را با ديگران
به اشتراك بگذارند و به پیشرفت و ارتقاء خود توجه كرده و برای كسب مهارتهای
الزم تالش كنند باعث میشود كه يادگیری سازمانی ارتقاء يابد .لذا به مديران شركت
بیمة پارسیان پیشنهاد میشود؛ از آنجايی كه گردش شغلی بهعنوان يک مرجع آموزشی
مهم برای افراد محسوب میشود ،برای ارتقاء هوش سازمانی كاركنان از گردش شغلی
استفاده كنند .همچنین مديران به شخصیت افراد و استعدادهای ذاتی و همچنین ساير
عواملی كه میتوانند نقش تعیینكننده ای در هوش سازمانی كاركنان داشته باشند ،توجه
كنند.
در مورد عامل چشمانداز استراتژيک ،نتايج حاكی از اين است كه چشمانداز
استراتژيک با توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی
تأثیر دارد .اين بدين معنی است كه اگر در سازمان استراتژيها و بیانیة مأموريت شفاف
و روشن بیان شود ،كاركنان در خصوص استراتژيهای سازمانی با هم تبادل نظر داشته
باشند ،و نیز كاركنان به صورت داوطلبانه در تصمیمگیريها مشاركت كرده و توانايیهای
خود را ارتقاء دهند باعث میشود چشمانداز استراتژيک شکل گرفته و فراگیر شود كه
درنتیجه آن يادگیری سازمانی ارتقاء خواهد يافت .در اين راستا پیشنهاد میشود؛ برای
مديران در زمینة برنامهريزی و مديريت استراتژيک آموزشهای كاربردی برگزار شود تا
با رفتار مناسب باعث شکلگیری و گسترش چشمانداز استراتژيک افراد در سازمان
شوند.
در مورد عامل سرنوشت مشترك ،نتايج حاكی از اين است كه سرنوشت مشترك با
توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد .اين
واقعیت نشاندهندۀ آن است كه اگر در سازمان كاركنان با يکديگر روابط مداوم و
پايداری داشته باشند ،در برنامهها و دستاوردهای سازمان سهیم شوند ،ايدههای جديد
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و خالق برای انجام كارها پیشنهاد دهند ،باعث میشود افراد احساس كنند در سازمان
دارای سرنوشت مشترك هستند كه در نتیجة آن يادگیری سازمانی ارتقاء میيابد .لذا به
مديران شركت بیمة پارسیان پیشنهاد میشود حضور كاركنان در فرايند كارها و
مشاركت آنها در سرنوشت خويش بیشازحد مورد توجه قرار گیرد .همچنین مديران
به زيردستان خود اعتماد كرده و انسجام و يکپارچگی را در بین آنها حفظ كنند،
تضادها را از بین برده و پذيرش اختالف سلیقهها را تشويق كنند.
در مورد عامل میل به تغییر نتايج حاكی از اين است كه میل به تغییر با توجه به
نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد .اين امر بدان
معنی است كه اگر جو سازمان آمادگی الزم برای پذيرش تغییرات را داشته باشد،
پیشرفت شغلی متناسب با تغییرات موجود مورد تشويق قرار گیرد و ديوانساالری در
سازمان در سطح حداقل قرار بگیرد و نیز كاركنان به پیشرفت خود توجه كرده و برای
كسب مهارتهای الزم تالش كنند و از تغییرات استقبال كنند باعث میشود يادگیری
سازمانی ارتقاء يابد .در اين راستا پیشنهاد میشود؛ مديريت سازمان تالش كند تا
مسائل و مشکالت سازمان بهخصوص در مواجهة با تغییرات جديد را با همراهی
كاركنان به صورت سازنده و مثبت مطرح كنند و برای رفع آنها از نظر تمام افراد
استفاده كنند.
در مورد عامل روحیه ،نتايج حاكی از اين است كه روحیه با توجه به نقش
تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد .در راستای
تأيیدشدن اين فرضیه میتوان توجیه كرد اگر در سازمان كاركنان از خود كوشش
مضاعف نشان دهند ،نگرش كاركنان معطوف به كار باشد ،كاركنان از صمیم قلب به
سازمان وفادار باشند و سازمان فرصتهای پیشرفت شغلی را فراهم كند و نیز كاركنان از
اشتباهات گذشته بهعنوان فرصتی برای يادگیری در زمینههای ارتقاء عملکرد درس
بگیرند و با روحیة باال به استقبال تحوالت محیطی بروند نشاندهندۀ يادگیری باال در
سازمان است .لذا پیشنهاد میشود؛ مديران با برخورد عادالنه باعث شکلگیری
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انتظارات و روحیة مطلوب در افراد شوند .و تالش كنند محیطی شاد و نشاطآور برای
/

كاركنان فراهم كنند و برنامههای تفريحی برای كاركنان و خانوادههای آنها داشته باشند
تا روحیة افراد ارتقاء يابد.
در مورد عامل اتحاد و توافق ،نتايج حاكی از اين است كه اتحاد و توافق با توجه
به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد .اين واقعیت
نشاندهندۀ آن است اگر در سازمان ساختار سازمانی با فرايند انجام كارها متناسب
باشد ،خطمشیهای عملیاتی سازمان از رسالت سازمانی حمايت كنند ،و نیز كاركنان
با هم روابط تنگاتنگی برقرار كرده و در حل مشکالت و مسائل همديگر را ياری
رسانند باعث می شود يادگیری در سازمان تشويق و ارتقاء يابد .در اين راستا پیشنهاد
میشود؛ مديران در ارزيابی كاركنان در سازمان بدون تبعیض و مبتنی بر كاركرد فردی
عمل كنند تا كاركنان احساس كنند در نظام ارزيابی سازمانی توافق و همسانی وجود
دارد و تحت تأثیر رفتارهای سیاسی نیستند.
در مورد عامل بهكارگیری دانش ،نتايج حاكی از اين است كه بهكارگیری دانش با
توجه به نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد .در
راستای تأيیدشدن اين فرضیه میتوان توجیه كرد اگر در سازمان مديران از مهارتهای
كاركنان قدردانی كنند ،جديدترين روشهای علمی را در انجام كارها مورد استفاده قرار
دهند ،فرهنگ تسهیم دانش با همکاران تقويت شود ،و كاركنان داوطلبانه دانش خود را
با ديگران تسهیم كنند و سعی كنند از تجارب همديگر استفاده كنند باعث ارتقاء
يادگیری سازمانی خواهد شد .لذا پیشنهاد میشود مديران شركت بیمة پارسیان به
كاركنان خود اعتماد كرده و فرصت ابراز وجود بدهند و در خالل انجام كار آنها را
تشويق كنند تا دانش و توانايی آنها دربارۀ حل مسائل و نیازهای سازمان افزايش يابد و
بتوانند به نحو احسن دانش خود را به كار گیرند.
در مورد عامل فشار ،عملکرد نتايج حاكی از اين است كه فشار عملکرد با توجه به
نقش تعديلكنندۀ خودتوسعهای كاركنان بر يادگیری سازمانی تأثیر دارد .اين امر بدان
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معنی است كه اگر كاركنان سازمان در انجام كارها با هم همکاری كنند ،بازخوردها به
كاركنان انتقال داده شود ،كاركنان انتظارات سازمان را درك كنند ،مديران اهداف
سازمان را برای كاركنان روشن سازند و كاركنان بر اساس شايستگی ارتقاء يابند و نیز
كاركنان به شايستهساالری معتقد بوده و آن را بهترين روش خودتوسعهای بدانند و در
راستای ارتقاء ظرفیتهای خود تالش كنند ،يادگیری سازمانی بهبود میيابد .در ارتباط با
اين عامل نیز پیشنهاد میشود مديران با داشتن روابط نزديک با كاركنان و الگوبودن
برای آنها و نیز بیان انتظارات سازمان از آنها و نیز شفافسازی خطمشیهای سازمانی
باعث شوند عملکرد افراد ارتقاء يابد.
درنهايت ،قابل توجه است كه نتیجة اين پژوهش با نتايج پژوهشهای ايزدپناه و
همکاران ( ،)6330سیمیک ( ،)2441بهرامی و همکاران ( ،)2461میرعابدينی و
محرابیان ( ،)2461و حسینی و چلیسريل ( )6332همسو است.
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