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 چکیده 
 

هوش سازمانی و  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه   

های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و  مولفه

های ورزشی شهر اهواز بود. جامعه آماری پژوهش  هیأت

کلیه مدیران تربیت بدنی وهیأأت هأای ورزشأی     شامل

نفأر از   801شهر اهواز بود که برای انتخاب نمونه تعأداد  

گیری تصادفی ساده انتخاب  جامعه مذکور به روش نمونه

ها از دو پرسشأاامه هأوش    شدند. جهت گردآوری داده

سازمانی آلبرخت و پرسشاامه عملکرد شغلی پاترسون 

ر از نوع همبستگی بوده و استفاده گردید. پژوهش حاض

برای تجزیه و تحلیأل داده هأا از ضأریم همبسأتگی     

 پیرسون و رگرسیون چاد متغیأری اسأتفاده گردیأد.   

( نشان داد کأه  α= 00/0آزمون فرضیه تحقیق درسطح )

های هوش سازمانی )بیاش اشتراک، بین تک تک مؤلفه

، اتحأاد و   سرنوشت مشترک، میأل بأه تغییأر، روحیأه    

برد دانش و فشار عملکرد( با عملکردشأغلی  توافق، کار

 مدیران رابطه معای داری وجود دارد. 

واژگأأان کلیأأدیش هأأوش سأأازمانی، عملکردشأأغلی،    

 های ورزشی  مدیران تربیت بدنی، هیأت

 

 

 

Abstract 

The present study investigated the 

relationship between organizational 

intelligence and its components with Job 

performance on Board of Physical 

Education and Sport in Ahvaz city. The 

study population consisted of all the 

athletic directors of physical education 

and sport of Ahvaz city. 108 persons 

was selected as a sample by simple 

randomly sampling. To collect data, was 

used from two questionnaires entitled 

Albrecht for organizational intelligence 

and Paterson for Job performance. The 

type of this study was correlation. to 

analyze data were used the Pearson 

correlation coefficient and multiple 

regression. The test of research 

hypothesis (level 50/5 = α) showed that 

there is  a significant relation between 

all components of organizational 

intelligence  (Strategic vision, shared 

fate, Appetite for change, spirit, 

Alignment congruence, Knowledge 

deployment and performance pressure) 

and Job performance on Board of 

Physical Education and Sport. 

Keyword: organizational intelligence , 

Job performance, Physical Education 

managers, sports Board 
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 مقدمه

بسيیاریازماياهیمميدیریتیشيده،پیشوند1وزههوشرام   

هياومتاريراناستوایننشاندهنيدهتيییيرنگياهسيازمان

هيوشهاینوینبيهمووهيهسازمانیازهوشتستیبررویررد

هوشسيازمانی،.یریازانواعهوش،هوشسازمانیاست .است

سازدیعنیداشتنگیریسازمانیتوانمندمیمارابرایتصمیم

داشيتن.دانشیفراگیرازهمهعواملیکهبرسازمانمؤثراست

دانشیعمیقنسبتبههمهعواملمثلمشتریان،رقبا،محیط

کيهتييثیرزیيادیبيراقتصادی،عملیاتوفراینيدیسيازمانی

گيييداردکیایيييتتصيييمیماتميييدیریتیدرسيييازمانميييی

(.1901ی،زر)اب

هوشسازمانیبهمنزههپنجرهپویایکسبوکياربيهمحيیط

ییآکيارکنيد،بیروناستکهعملرردسازمانیراشناساییمی

کنيدشيرارميیآراهایناشيناتتهدهدوفرصتراافزایشمی

نیعبارتاستازظرفیتیي هوشسازما.(22880ن)هاوسو

سازمانبرایبسیجکردنتمامیتواناییهوشکهدردسترس

آنقرارداردومتمرکزکيردنآنتوانياییبيرایدسيتیابیبيه

هياسيازمانازطرفی.(32882)آهبرتتهایتودشانماموریت

برایحاظبواوپیشرفتبهبهبودمستمرعملريردتيودنیياز

هياومنشييهایبنیادیسيازمان،سرمایهانسانیدارندومنابع

دراینرابطيه، د.شونمیهاتلویهرگونهتحولونوآوریدرآن

نظامآموزشیهرکشوریازنظرنیرویانسانیومشاغلایجاد

هيياوشييدهدرآن،بييانتریننسييبترادرمیييانسييازمان

درمسیر،ارزیابیعملرردباشدکهدستگاههایدوهتیدارامی

تعدادقابيلتيويهیازهایسازمانیلبهاهدافوميموریتنی

افييرادکشييوربييهعنييوانیادگیرنييده،وظیاييهای ييروری

هرفرددرهرموقعیتیکيهشيلیعلمررد(.72882،)آریاست

قرارداردنشيانگربیينشوآگياهیآنشيسبنسيبتبيهآن

موقعیتویيامسيهلهتياصاسيتکيهدرميوردآنارزیيابی

باتويهبيهاینريههيوشسيازمانیافيراد،نشيانگرگرددومی

آگاهیواطالعاتافراددررابطهباعواملمؤثربرسازماناست

بنابراینهيوشسيازمانیميیتوانيدیريیازعواميلميؤثربير

 .عملرردفرددرداتلسازمانباشد

ازآنجاییکهدرهيرسيازمان،نويشميدیرآنسيازمانبيه

مهمرهبریوهيدایتسيازمان،غیرقابيلعنوانیریازعوامل

برایآگاهیازانمدیرشيلیاغماضاست،هداارزیابیعملررد

میزانموفویتدرانجامنوشرهبریتودبيرایدسيتیابیبيه

تنتييایجصييحیزارزیييابیعملرييردسييازمان ييروریاسيي

                                                 
1. Intelligence 

2. Hawson 

 3. K.albercht 

4. Arie 

(.1903،دوست وظیاه)

شیباعنواندرپژوه (2880) 4وواسیالته6،پرمرین5هاتر

شرکت» در سازمانی هوش رومانیاییابعاد دورنمایوهای

انسانی سرمایه داد« نشان ند فوط کارکنان19که درصد

آشناشرکت سازمانی هوش ماهوم با متوسط و بزرگ های

شرکتبوده کارکنان و رااند ماهوم این اصالً کوچ  های

اینحالتحلیلدادهنمی با نشانهایبدستشناتتند. آمده

بهرهداد میزان که ازند که کارکنانی شيلی عملررد و وری

روحیه بینشاستراتژی و بانتریبرتوردارهوشسازمانی،

سازمان در کارکنان بویه از معناداریبیشتر بطور هایبودند

مشابهبود.

افرادوسازمانهایی2881)8براساستحویواتسیمی  ،)

متيیرهوشساز زمینههایکهاز مانیبانییبرتوردارنددر

درکمشرالتسازمانی،درکیادگیریدانشوبهبودعملررد

نسبتبهسایرینبرتریقابلمالحظهایداشتند.

کریس گیل مشابه2882)9م  نتایج به پژوهشی در ،)

مواردی دستیافتونشاندادکهنهتنهاهوشسازمانیبا

کندرابطهداردبلرهباسازگاری(بیانمی2881کهسیمی )

شرایطنیزرابطهمعناداریداردکهاینبهنوبهتودباعث با

يهترسیدنبه راهیدر و شيلیشده رشدسریععملررد

باشد.نوآوریدرسازمانمی

1903نسبی) به پژوهشی در هوش( بین رابطه بررسی

سمدلکارکنانبراساشيلیعملرردباتالقیتوسازمانی

پرداتتتتآهبر داد نشان نتایج . معنیکه بینرابطه داری

 هایهوشسازمانیوعملرردشيلیويوددارد.تمامیموهاه

تحویوی1903تدادادی) در بررسیرابطه"تحتعنوان(

بینهوشسازمانیوفرهنگسازمانیدراداراتتربیتبدنی

شرقی بین"آذربایجان که رسید نتیجه این مؤهاهچهاربه

سرنوشتمشترک،میلبهتيییر،اتحادوتوافقوکاربرددانش

 .بافرهنگسازمانیرابطهمثبتومعنیدارويوددارد

قهارتی) بینموهاه1901ستاری رابطه تحویوی در های(

درشرکتفوندمبارکه هوشسازمانیوفرهنگسازمانیرا

رسیدندکهبینهوشاصاهانبررسیکردندوبهایننتیجه

موهاه و سازمانی وآهای مثبت رابطه فرهنگسازمانی با ن

 معنیداریويوددارد.

کاملمی اطمینان با وامروزه شناسایی که کرد ادعا توان

می سازمانی ازهوش رقابتاستااده قدرت ی تواند پدیری

سازمان دیگر از و دهد افزایش را نمایهاسازمان د.متمایز

                                                 
5. Lefter  

6. Prejmeream 

7. Vasilache 

8. Simic 

9. Macgilchrist 
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ورتبررسیهوشسازمانیدرحالحا رپاسخبهشرایط ر

نیاز و اسفعلی مدیران بهرهت. با هوشسازمان از گیری

اثربسشیاستاادهازساتتارهایاطالعاتیمويودرا سازمانی،

 حاهتردر از اطالعات و تویشافزایشداده اهداف استای

و نیهعملیاتی در استااده به شده ايراییمحدود های

باتويهبهسازمانبرایاستاادهمدیرانتوسعهدادهمیشود

سازمان ازهاییفعاهیتمیاینرهمدیراندر کنندکهمتيثر

محیطداتلیوتاريیتودمیباشندودرموابلپاسسگویی

نیازمندقدرتیادگیریبهمسایلومشرالتتودمثلانسانها

انددراینمهمتوبنابراینمسهلههوشسازمانیمی ،هستند

شایانیبهمدیرانکردهوآنهاراقادرسازدتاباتويهبهکم 

عرس و مشرالت و نیازها پاسسگوی تود سازمانی حافظة

باشند محیطی تيییرات به موقع به مدیران. اهعمل بنابراین

بههوشسازمانینیازدارندبهتربرایپیشبرداهدافسازمانی

هدابا.عملرردتودرابهبودبسشند،آنبتوانندبااترایبهتا

بررسیرابطهتويهبه رورتاینمهمهدفپژوهشحا ر

تربیتبدنیو بینهوشسازمانیباعملرردشيلیدرمدیران

هیيتهایورزشیشهراهوازمیباشد.

 شناسی تحقیقروش 
 و نوعهمبستگیبوده از آماریاینپژوهشحا ر يامعه

هایورزشیوهیيتمدیرانتربیتبدنیپژوهششاملکلیه

بود اهواز سالشهر در گرفتند.1931که قرار بررسی مورد

بودمدیرازيامعهمدکور180نمونهاینتحویقمشتملبر

 که انتساب نمونهآنهابرای روش سادهگیریاز تصادفی

استاادهگردید.




























 







 ابزار پژوهش

ایيينپرسشيينامهدرششسييازمانیاهيي .پرسشيينامههييو   

سوال23توسطآهبرتتساتتهشدکهشامل2889سال

آنرابهفارسیتريمهکيردو1901باشد.ستاریدرسالمی

روایييیصييوریآننیييزدرایييرانمييوردتيییييداسييتادانو

صاحبنظرانقرارگرفتهاست.پایياییسيوانتنیيزبيراسياس

گزارششدهاست.39/8دلمحاسبه ریبآهاایکرونباخمعا

1ایيينپرسشيينامهدارایهاييتزیرموهاييهبیيينشاسييتراتژی 

(،میيل12تيا0)سوانت2(،سرنوشتمشترک3تا1)سوانت

(،20تيا22)سيوانت4(،روحیيه21تيا11)سوانت3بهتيییر

92)سيوانت6(،کاربرددانش91تا23)سوانت5اتحادوتوافق

درباشييد.(مييی23تييا29انت)سييو7(وفشييارعملرييرد22تييا

ازروشپرسشينامهایينحا ربيرایتعیيینپایياییپژوهش

آهاایکرونباخاستاادهشدکهبيرایکيلپرسشينامهبرابيربيا

مطلييوببپایيياییييييکييهبیييانگر ریبييهدسييتآمييد32/8

.باشدمیپرسشنامهیادشده

پاترسون اینپرسشنامهتوسطش ب.پرسشنامهعملرردشيلی   

توسييطشييررکنو1923تهیييهوتييدوینگردیييدهودرسييال

11ارشدیدرایرانتريمهشدهاست.ایينپرسشينامهدارای

باشدوعملرردکارکنانرادرحوزهوظيای شييلیوسوالمی

حا يير،پژوهشدر(.1938سنجد)ساعتچی،سازمانیشانمی

بيااسيتاادهازروشعملريردشييلی ریبپایاییپرسشنامه

برایکلپرسشنامهبرابيربياآهاایکرونباخمحاسبهگردیدکه

بهدستآمد.03/8

 تحقیقهای  یافته
هایآماری هایتوصیایپژوهشحا رشاملشاتب یافته

مورد متيیرهای کلیه برای معیار انحراف و میانگین مانند

ارائهشدهاستودرادامه1مطاهعهدراینپژوهشدريدول

پرداتتهمیشود.هایپژوهشهایمربوطبهفر یهیافتهبه

                                                 
1. Stratgicvision 

2. Shared Fate 

3. Appetite for change 

4. Sprit 

5. Alignment congruence 

6. Know ledge deployment 

7. Performance pressure 
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 های هوش سازمانی و عملکرد شغلیها در متغیر نمره آزمودنی انحراف معیار و میانگین (8)جدول

 متغیر
هایآماریشاتب

 آزمودنیها
میانگین

انحراف

معیار
تعداد

22/12122/99180کلمدیرانهوشسازمانی

18/2982/1180کلمدیراننشاستراتژی هوشسازمانیدرزمینهبی

29/1082/1180کلمدیرانهوشسازمانیدرزمینهسرنوشتمشترک

13/2282/1180کلمدیرانهوشسازمانیدرزمینهمیلبهتيییر

 80/2923/1180کلمدیرانهوشسازمانیدرزمینهروحیه

11/2928/1180کلمدیرانهوشسازمانیدرزمینهاتحادوتوافق

90/2201/1180کلمدیرانهوشسازمانیدرزمینهکاربرددانش

21/901/29180کلمدیرانهوشسازمانیدرزمینهفشارعملررد

89/11322/12180کلمدیرانعملرردشيلی

 


هوشمیشوددرمتيیرمالحظه1همانطوریکهدريدول

و121122بهترتیبمدیرانرمیانگینوانحرافمعیاسازمانی

درزمینه،1182و29118درزمینهبینشاستراتژی ،99122

29110سرنوشتمشترک تيییر،1182و به میل زمینه در

22113 ،1182و روحیه زمینه 29180در زمینه،1123و در

22190درزمینهکاربرددانش،1128و29111اتحادوتوافق

میباشد.1129و29121ارعملررددرزمینهفش،1101و


 از پژوهش های فر یه تحلیل و تجزیه  ریبيهت

وتحلیلرگرسیونچندمتيیریاستاادههمبستگیپیرسون

ارائهشدهاست.9و2گردیدکهنتایجآندريداول

 تربیت بدنی مدیرانهوش سازمانی  و عملکرد شغلی ضرایم همبستگی ساده بین  (2)جدول 

یش متغیر پ

 بین

متغیر 

 مالک

 شاخص آماری        

 

 آزمودنی ها

ضریم 

 همبستگی

 (r) 

 سطح

 معای داری

 (p ) 

 تعداد

 نمونه

(n ) 

هوش

سازمانی

عملررد

شيلی
29/88881/8180کلمدیران



ه
ه يدول در طوریکه میشود2مان مشاهده هوشبین

شيلی عملررد و تربیتبدنیمدیرانسازمانی مثبترابطه

(.r=8129و=818881pمعنیداریويوددارد)









تربیتبدنی،مدیرانبهعبارتدیگر،باافزایشهوشسازمانی

عملرردشيلیآناننیزافزایشیافتهاست.
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  مدیرانمولفه های هوش سازمانی  با عملکرد شغلی  ش ضرایم همبستگی ساده بین3جدول 

 شاخص آماری 

 

 آزمودنی ها

 متغیر پیش بین تغیر مالکم

ضریم 

 همبستگی

 (r) 

 سطح

 معای داری

 (p ) 

 تعداد

 نمونه

(n ) 

عملرردشيلیمدیران

91/88881/8180بینشاستراتژی 

92/88881/8180سرنوشتمشترک

93/88881/8180میلبهتيییر

21/88881/8180روحیه

29/88881/8180اتحادوتوافق

93/88881/8180کاربرددانش

22/88881/8180فشارعملررد


 يدول در که طور تمامی9همان بین گردد می مشاهده

ارتباط مدیران شيلی عملررد با سازمانی هوش های موهاه

معناداریويوددارد.

 متغیرهای پیش بین )مؤلفه های هوش سازمانی( ش ضرایم همبستگی چادگانه 4 جدول

 مدیران  عملکرد شغلیبا 

متغیر 

 مالک
متغیرهای پیش 

 بین
R R

2 F = p  t = p 

ی
يل
ش
رد
لر
عم



مؤهاهبینش

استراتژی 

18/821/831/28881/8

13/8-323/8921/8

مؤهاهسرنوشت

مشترک
80/8-113/8282/8

982/8321/8-81/8مؤهاهمیلبهتيییر

80/8293/8222/8مؤهاهروحیه

98/839/1801/8مؤهاهاتحادوتوافق

238/8-220/8-80/8مؤهاهکاربرددانش

20/821/2812/8مؤهاهفشارعملررد


 يدول که طور دهد2همان می نشان رگرسیون پیش،

تويهبهمؤهاهتربیتمدیرانبینیعملرردشيلی هایبدنیبا

هوشسازمانی)بینشاستراتژی ،سرنوشتمشترک،میلبه

عملررد( فشار دانشو کاربرد توافق، و اتحاد روحیه، تيییر،

( است دار p <818881معنی 2131و =Fهوش متيیر .)

میتواند8120سازمانیدرزمینهفشارعملرردبا ریببتای

بیتبدنیترمدیرانداریعملرردشيلیبهطورمثبتومعنی

پیشبینیکند.همچنین،مودار %21نشانمیدهدR2 را

 شيلی عملررد واریانس از توسطمدیران بدنی تربیت

 .شودمتيیرهاییادشدهتبینمی


 بحث و نتیجه گیری
بررسیرابطهبینهوشسازمانیهدفاصلیپژوهشحا ر

یهایورزشمدیرانتربیتبدنیوهیيتشيلیدرباعملررد

اهوازبود.شهر

پرتحولیایدنویيهاناقتصادیرقابتیفضادرهاسازمان

برا،یامروز بوای ریگمیتصمدیباتودی های وعیسری
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یکافیآگاهمستلزمامرنیااستیهیبد.باشندداشتهزیصح

باشد یمیریگمیتصمیبرامتناسبدانشو یسازمانهوش.

یبرایرقابتتیمز یواندتیمدانشبهاطالعاتلیتبدبا

ومحصول یایابزار یعنوانبهنهدوکنجادیاهاسازمان

یمعماردردیيدرردیرو یعنوانبهبلرهستم،یسیحتای

ماتیتصماتساذمنظوربهاطالعاتسرعتبراساسیسازمان

مطرحممرنزماندرحداقلوکارکسبهوشمندوقیدق

توسعهیرهایمسنیترعیسرازیرییسازمانهوشراًیاتشود.

نیاازتیحراهاینیبشیپ.استشدهیمعرفاطالعاتیفناور

ییهاستمیسبهیسازمانهوشیهاستمیسندهیآدرکهدارد

تیریمدستمیسچون مشترروابط، یزیربرنامهستمیوسی

تیمزسازمانایوشرکتبهوشدهمتصلشرکتمنابع

 یجهینتعنوانبهیسازمانهوش.دادتواهدیاژهیویرقابت

یهابسشوهاقسمتتیويامعتیانگرکلیبحاهت،ایندیفرا

میباشد.داراطالعاتويهتافتهیساتتار

رابطهمعنی ويود یافتههایپژوهشحا ر يمله بیناز دار

 شيلی عملررد با سازمانی بامدیرانهوش که بود

و2882(،کریس)2881(،سیمی )2880ن،هاوسوهای)یافته )

دارد.1903نسبی) همسوانی چنین( یافته این تبیین در

امروزمی پرشتاب و دنیایمتالطم در داشتکه اظهار توان

بهره بان هوشی بهره از که هستند کارا و موفق مندافرادی

گیریازهوشتدادادیتودبر باشند.چنینافرادیبابهره

(هم2881نند.سیمی )کمسائلومشرالتزندگیغلبهمی

همینگونهبیانمی به و ع دنیایسازمانینیز در که دارد

زمانبهيلوتر هرچه عصرحا ر بسصوصاینکهدر است،

ومی تويهبهپیشرفتعلوموفنونوپیدایشنیازها با رود،

پیچیدهچاهش سازمانها آنهایيدید، اداره و مشرلهتر ترا

یابدکهبپدیریمنیاهمیتبیشتریمیشود.اینماهومزمامی

مرانیری ابزار برمنبععظیموتالقانسانیهوشمند، عالوه

روندعملرردسازمان بنابراین،هوشمندنیزدر نوشدارند. ها

سازمان هوشسازمانیبرآیندهوشِدر امروزی، هایپیچیده

مدیران تردید، بی است. مصنوعی هوش و انسانی فعّال

ابرایپویاییوافزایشکارآییسازمانتودراهیيزهسازمان

گیریازایندويریانهوشمندنسواهندداشت.بهره

یافته دیگر میاناز معنادار ارتباط حا ر پژوهش های

هایهوشسازمانیباعملرردشيلیمدیرانبود.بهگونهموهاه

عملررد کننده بینی پیش توانند می ها موهاه این که ای

یافتههایشي با اینیافته پرمرینولیمدیرانباشند. هاتر،

از1903نسبی)و (2880)واسیالته هری  دارد. همسوانی )

مجموعه برگیرنده رفتارها،ایازهاتبعدهوشسازمانیدر

ی مشسصهساتتاری،ی فرآیندیای روشتاصعملی

بلرهی ویژگیاس نیست، نهاچندیهری ازاینویژگیت.

 . پیشبینیکنندهیاعواملعلیدارند

هامیتوانندساتتارهایسازمانیروشن،بینیکنندهاینپیش

رهبریشایسته،محصونتوفرآیندهایمتناسببياتوا يای

محیطکسبوکار،ميموریيتهيایمنسيجم،اهيدافروشين،

رفتارکارکنيانراهاییکهحووقوایوسیاستارزشهایهسته

توانیمچنيدیندرهربعد،مامی ،شاملشود.مشسبمیکند

بینیکنندهداشتهباشیمکهمیتوانددرحداکثرکردنآنپیش

عاملهوشمندیتيثیرداشتهباشد.همانطورکهازنتایجایين

هيا،هيوشسيازمانیدرپژوهشبرمیآیدازمیانتمامموهاه

و20/8زمینهفشارعملرردواتحادوتوافيقبيا يریببتيای

میتواندبهطورمثبيتومعنيیداریعملريردشييلی98/8

تربیتبدنیراپیشبینیکند،کهاینامربیانکنندهمدیران

اینمطلباستکهاگيرميدیرانومجریيانسيازمانفويطاز

عملرردسازمانورسیدنبهاهدافراهبردیونتيایجتياکتیری

رکسیبایيدکافینیست.دری سازمانهوشمندهآگاهشوند

عملرردتودشرادرنیلبهرساهتسازمانارزیابیکندوبرای

موفویتيمعیتالشنماید.وقتیافرادبيرایتحويقرسياهت

سازمانیپاسسگویهمدیگرهسيتندیي فرهنيگعملريردی

تواندحيسمشيارکترابيهگیردوهرعضويدیدمیشرلمی

وتوافقاشارهعنوانی اهزامدرککند.همچنینموهاهاتحاد

بههمدهیویریبودندريهترساهتواهدافسازماندارد.

درتبییناینامرمیتوانچنيینعنيواننميودکيهاحسياس

هاهمدهیواتحادمیانمدیراندرسازمانمويبتوویتگروه

شود.وافزایشبهرهوریوکاراییدرکارکنانمی

ثبتمدیراننسيبتباتويهبهنتایجپژوهشحا رونگرشم

بهواسطهموهاههایهوشسازمانیدرارتوایعملرردشييلی

گرددبابرگزاریدورههایآموزشيی،زمینيهنزمپیشنهادمی

يهتافزایشآگاهیمدیرانوکارکناننسبتبهنوشهيوش

 سازمانیفراهمگردد.
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