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رابطه هوش سازمانی و مولفههای آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی
و هیأتهای ورزشی شهراهواز
دکترمحمدعلیقره،*1محمدحسنفردوسی،2فاطمهساداتمرعشیان

3

تاریخدریافت،1931/3/10:تاریختصویب 1931/0/2:
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و
مولفههای آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و
هیأت های ورزشی شهر اهواز بود .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه مدیران تربیت بدنی وهیأأت هأای ورزشأی
شهر اهواز بود که برای انتخاب نمونه تعأداد  801نفأر از
جامعه مذکور به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .جهت گردآوری داده ها از دو پرسشأاامه هأوش
سازمانی آلبرخت و پرسشاامه عملکرد شغلی پاترسون
استفاده گردید .پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و
برای تجزیه و تحلیأل داده هأا از ضأریم همبسأتگی
پیرسون و رگرسیون چاد متغیأری اسأتفاده گردیأد.
آزمون فرضیه تحقیق درسطح ( )α =0/00نشان داد کأه
بین تک تک مؤلفههای هوش سازمانی (بیاش اشتراک،
سرنوشت مشترک ،میأل بأه تغییأر ،روحیأه ،اتحأاد و
توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد) با عملکردشأغلی
مدیران رابطه معای داری وجود دارد.
واژگأأان کلیأأدیش هأأوش سأأازمانی ،عملکردشأأغلی،
مدیران تربیت بدنی ،هیأتهای ورزشی

-1استادیاردانشگاهپیامنور
-2مربیدانشگاهپیامنور 
-9گروهروانشناسی،مربیدانشگاهآزاداسالمی،واحداهواز،ایران




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 5/50= 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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(وظیاه دوست .)1903،

مقدمه

5

6

4

امروزههوش ،پیشوندبسيیاریازماياهیمميدیریتیشيده

هاتر ،پرمرین وواسیالته ( )2880درپژوهشیباعنوان

استوایننشاندهنيدهتيییيرنگياهسيازمانهياومتاريران
سازمانیازهوشتستیبررویرردهاینوینبيهمووهيههيوش

است .یریازانواعهوش،هوشسازمانیاست.هوشسيازمانی،
گیریسازمانیتوانمندمیسازدیعنیداشتن


مارابرایتصمیم
دانشیفراگیرازهمهعواملیکهبرسازمانمؤثراست.داشيتن
دانشیعمیقنسبتبههمهعواملمثلمشتریان،رقبا،محیط
اقتصادی،عملیاتوفراینيدیسيازمانیکيهتييثیرزیيادیبير
کیایيييتتصيييمیماتميييدیریتیدرسيييازمانميييیگيييدارد
(ابزری .)1901،
هوشسازمانیبهمنزههپنجرهپویایکسبوکياربيهمحيیط
بیروناستکهعملرردسازمانیراشناساییمیکنيد،کيارآیی

دهدوفرصتهایناشيناتتهراآشيرارميیکنيد


راافزایشمی

«ابعاد هوش سازمانی در شرکتهای رومانیایی و دورنمای
سرمایه انسانی» نشان دادند که فوط  19درصد کارکنان
شرکتهای بزرگ و متوسط با ماهوم هوش سازمانی آشنا

بودهاند و کارکنان شرکت های کوچ اصالً این ماهوم را

شناتتند.بااینحالتحلیلدادههایبدستآمدهنشان


نمی
دادند که میزان بهرهوری و عملررد شيلی کارکنانی که از
هوش سازمانی ،بینش استراتژی و روحیه بانتری برتوردار
بودند بطور معناداری بیشتر از بویه کارکنان در سازمانهای
مشابهبود .

1

(هاوسون.)28802هوشسازمانیعبارتاستازظرفیتیي 
سازمانبرایبسیجکردنتمامیتواناییهوشکهدردسترس
آنقرارداردومتمرکزکيردنآنتوانياییبيرایدسيتیابیبيه
ماموریتهایتودشان(آهبرتت.)28823ازطرفیسيازمانهيا
برایحاظبواوپیشرفتبهبهبودمستمرعملريردتيودنیياز
،سرمایههایبنیادیسيازمانهياومنشيي

دارندومنابعانسانی
میشوند .دراینرابطيه،
هرگونهتحولونوآوریدرآنهاتلوی 

نظامآموزشیهرکشوریازنظرنیرویانسانیومشاغلایجاد
شييدهدرآن،بييانتریننسييبترادرمیييانسييازمانهيياو
دستگاههایدوهتیدارامیباشدکهارزیابیعملررد ،درمسیر
نیلبهاهدافوميموریتهایسازمانیتعدادقابيلتيويهیاز
افييرادکشييوربييهعنييوانیادگیرنييده،وظیاييهای ييروری
است(آری.)28827،علمرردشيلیهرفرددرهرموقعیتیکيه
قرارداردنشيانگربیينشوآگياهیآنشيسبنسيبتبيهآن
موقعیتویيامسيهلهتياصاسيتکيهدرميوردآنارزیيابی
میگرددو باتويهبيهاینريههيوشسيازمانیافيراد،نشيانگر

آگاهیواطالعاتافراددررابطهباعواملمؤثربرسازماناست
بنابراینهيوشسيازمانیميیتوانيدیريیازعواميلميؤثربير
عملرردفرددرداتلسازمانباشد.
ازآنجاییکهدرهيرسيازمان،نويشميدیرآنسيازمانبيه
عنوانیریازعوامل مهمرهبریوهيدایتسيازمان،غیرقابيل
اغماضاست،هداارزیابیعملرردشيلیمدیرانبرایآگاهیاز
میزانموفویتدرانجامنوشرهبریتودبيرایدسيتیابیبيه
نتييایجصييحیزارزیييابیعملرييردسييازمان ييروریاسييت

1. Intelligence
2. Hawson
3. K.albercht
4. Arie

براساستحویواتسیمی ،)2881(8افرادوسازمانهایی
کهازمتيیرهوشسازمانیبانییبرتوردارنددرزمینههای
درکمشرالتسازمانی،درکیادگیریدانشوبهبودعملررد
نسبتبهسایرینبرتریقابلمالحظهایداشتند .
م

گیل کریس ،)2882(9در پژوهشی به نتایج مشابه

دستیافتونشاندادکهنهتنهاهوشسازمانیبامواردی
)بیانمیکندرابطهداردبلرهباسازگاری

کهسیمی (2881
باشرایطنیزرابطهمعناداریداردکهاینبهنوبهتودباعث
رشد سریع عملررد شيلی شده و راهی در يهت رسیدن به
نوآوریدرسازمانمیباشد .

نسبی( )1903در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش
سازمانیباتالقیتو عملررد شيلی کارکنانبراساسمدل
آهبرتت پرداتت .نتایج نشان داد که رابطه معنیداری بین
تمامیموهاههایهوشسازمانیوعملرردشيلیويوددارد.

تدادادی ( )1903در تحویوی تحت عنوان "بررسی رابطه
بینهوشسازمانیوفرهنگسازمانیدراداراتتربیتبدنی
آذربایجان شرقی" به این نتیجه رسید که بین چهار مؤهاه
سرنوشتمشترک،میلبهتيییر،اتحادوتوافقوکاربرددانش
بافرهنگسازمانیرابطهمثبتومعنیدارويوددارد.
ستاری قهارتی( )1901در تحویوی رابطه بین موهاههای
هوشسازمانیوفرهنگسازمانیرادرشرکتفوندمبارکه
اصاهانبررسیکردندوبهایننتیجهرسیدندکهبینهوش
سازمانی و موهاههای آن با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و
معنیداریويوددارد.
امروزه با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که شناسایی و
استااده ازهوش سازمانی میتواند قدرت رقابتپدیری ی 
سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمانها متمایز نماید.
5. Lefter
6. Prejmeream
7. Vasilache
8. Simic
9. Macgilchrist
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رورتبررسیهوشسازمانیدرحالحا رپاسخبهشرایط
فعلی و نیاز مدیران است .سازمان با بهره گیری از هوش
سازمانی،اثربسشیاستاادهازساتتارهایاطالعاتیمويودرا
در راستای اهداف تویش افزایش داده و اطالعات از حاهت
عملیاتی و محدود شده به استااده در نیه های ايرایی
سازمانبرایاستاادهمدیرانتوسعهدادهمیشود باتويهبه
اینره مدیران درسازمان هایی فعاهیتمی کنندکهمتيثر از
محیطداتلیوتاريیتودمیباشندودرموابلپاسسگویی
بهمسایلومشرالتتودمثلانسانهانیازمندقدرتیادگیری
هستند ،بنابراینمسهلههوشسازمانیمی توانددراینمهم
کم شایانیبهمدیرانکردهوآنهاراقادرسازدتاباتويهبه
حافظة سازمانی تود پاسسگوی نیازها و مشرالت و عرس
اهعمل به موقع به تيییرات محیطی باشند .بنابراین مدیران
برایپیشبرداهدافسازمانیبهتربههوشسازمانینیازدارند
تا بتوانندبااترایبه آن ،عملرردتودرابهبودبسشند .هدابا
تويهبه رورتاینمهمهدفپژوهشحا ربررسیرابطه
بین هوش سازمانی باعملرردشيلی درمدیران  تربیت بدنی و
هیيتهایورزشیشهراهوازمیباشد .
روش شناسی تحقیق
پژوهش حا ر از نوع همبستگی بوده و يامعه آماری این
وهیيتهایورزشی

پژوهششاملکلیه مدیرانتربیتبدنی 
شهر اهواز بود که در سال 1931مورد بررسی قرار گرفتند.
نمونهاینتحویقمشتملبر 180مدیرازيامعهمدکور بود
که برای انتساب آنها از روش نمونهگیری تصادفی ساده
استاادهگردید .
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ابزار پژوهش
اهيي .پرسشيينامههييوشسييازمانیشایيينپرسشيينامهدر
سال2889توسطآهبرتتساتتهشدکهشامل23سوال 
میباشد.ستاریدرسال1901آنرابهفارسیتريمهکيردو

روایييیصييوریآننیييزدرایييرانمييوردتيییييداسييتادانو
صاحبنظرانقرارگرفتهاست.پایياییسيوانتنیيزبيراسياس
محاسبه ریبآهاایکرونباخمعادل8/39گزارششدهاست.
ایيينپرسشيينامهدارایهاييتزیرموهاييهبیيينشاسييتراتژی 1
(سوانت1تا،)3سرنوشتمشترک(2سوانت0تيا،)12میيل
بهتيییر(3سوانت11تيا،)21روحیيه(4سيوانت22تيا،)20
اتحادوتوافق(5سوانت23تا،)91کاربرددانش(6سيوانت92
تييا)22وفشييارعملرييرد(7سييوانت29تييا)23مييیباشييد.در
پژوهشحا ربيرایتعیيینپایياییایينپرسشينامهازروش
آهاایکرونباخاستاادهشدکهبيرایکيلپرسشينامهبرابيربيا
8/32بييهدسييتآمييدکييهبیييانگر ریييييبپایيياییمطلييوب
میباشد .
پرسشنامهیادشده 
ب.پرسشنامهعملرردشيلیش اینپرسشنامهتوسط پاترسون
تهیييهوتييدوینگردیييدهودرسييال1923توسييطشييررکنو
ارشدیدرایرانتريمهشدهاست.ایينپرسشينامهدارای11
سوالمیباشدوعملرردکارکنانرادرحوزهوظيای شييلیو

سازمانیشانمیسنجد(ساعتچی.)1938،درپژوهشحا يير،

ریبپایاییپرسشنامهعملريردشييلی بيااسيتاادهازروش
آهاایکرونباخمحاسبهگردیدکهبرایکلپرسشنامهبرابيربيا
8/03بهدستآمد .
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیای پژوهش حا ر شامل شاتبهایآماری
مانند میانگین و انحراف معیار برای کلیه متيیرهای مورد
مطاهعهدراینپژوهشدريدول 1ارائهشدهاستودرادامه
یافتههایمربوطبهفر یههایپژوهشپرداتتهمیشود .
به 

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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جدول( )8میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنی ها در متغیرهای هوش سازمانی و عملکرد شغلی
متغیر

شاتبهایآماری 

آزمودنیها

میانگین 

انحراف
معیار 

تعداد 

هوشسازمانی 

کلمدیران 

 121/22

 99/22

 180



کلمدیران 

 29/18

 1/82

 180

هوشسازمانیدرزمینهسرنوشتمشترک 

کلمدیران 

 10/29

 1/82

 180

هوشسازمانیدرزمینهمیلبهتيییر 

کلمدیران 

 22/13

 1/82

 180

هوشسازمانیدرزمینهروحیه 

کلمدیران 

 29/80

 1/23

180

هوشسازمانیدرزمینهاتحادوتوافق 

کلمدیران 

 29/11

 1/28

 180

هوشسازمانیدرزمینهکاربرددانش 

کلمدیران 

 22/90

 1/01

 180

هوشسازمانیدرزمینهفشارعملررد 

کلمدیران 

 90/21

 29/1

 180

عملرردشيلی 

کلمدیران 

 113/89

 12/22

 180

هوشسازمانیدرزمینهبینشاستراتژی



همانطوریکهدريدول1مالحظه میشوددرمتيیرهوش
سازمانیمیانگینوانحرافمعیار مدیران بهترتیب 121122و
 ،99122درزمینهبینشاستراتژی  29118و ،1182درزمینه
سرنوشت مشترک  29110و  ،1182در زمینه میل به تيییر
 22113و  ،1182در زمینه روحیه  29180و  ،1123در زمینه

اتحادوتوافق 29111و ،1128درزمینهکاربرددانش22190
و،1101درزمینهفشارعملررد29121و1129میباشد .


يهت تجزیه و تحلیل فر یه های پژوهش از  ریب
همبستگیپیرسون وتحلیلرگرسیونچندمتيیریاستااده
گردیدکهنتایجآندريداول2و9ارائهشدهاست .

جدول ( )2ضرایم همبستگی ساده بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی مدیران تربیت بدنی
متغیر پیش

متغیر

بین

مالک

هوش
سازمانی 

عملررد
شيلی 

شاخص آماری
آزمودنی ها
کلمدیران 

ضریم

سطح

تعداد

همبستگی

معای داری

نمونه

( )r

()p

() n

 8/29

 8/8881

 180



ه
همان طوری که در يدول  2مشاهده می شود بین هوش
سازمانی  و عملررد شيلی مدیران تربیت بدنی رابطه مثبت
معنیداریويوددارد(p=818881و .)r=8129





بهعبارتدیگر،باافزایشهوشسازمانیمدیرانتربیتبدنی،
عملرردشيلیآناننیزافزایشیافتهاست .
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جدول 3ش ضرایم همبستگی ساده بین مولفه های هوش سازمانی با عملکرد شغلی مدیران
شاخص آماری
متغیر مالک

ضریم

سطح

تعداد

همبستگی

معای داری

نمونه

( )r

()p

() n



 8/91

 8/8881

 180

سرنوشتمشترک 

 8/92

 8/8881

 180

میلبهتيییر 

 8/93

 8/8881

 180

روحیه 

 8/21

 8/8881

 180

اتحادوتوافق 

 8/29

 8/8881

 180

کاربرددانش 

 8/93

 8/8881

 180

فشارعملررد 

 8/22

 8/8881

 180

متغیر پیش بین

آزمودنی ها
بینشاستراتژی

عملرردشيلی 

مدیران 



همان طور که در يدول  9مشاهده می گردد بین تمامی
موهاه های هوش سازمانی با عملررد شيلی مدیران ارتباط
معناداریويوددارد .
جدول 4ش ضرایم همبستگی چادگانه متغیرهای پیش بین (مؤلفه های هوش سازمانی)
با عملکرد شغلی مدیران
متغیر

متغیرهای پیش

مالک

بین

R

R2

=p

F

مؤهاهبینش
استراتژی 



t

=p

 8/921  8/323  -8/13

عملرردشيلی 

مؤهاهسرنوشت
مشترک 

 8/113  -8/80

 8/282

مؤهاهمیلبهتيییر 

 8/982  -8/81

 8/321

 8/80

 8/293

 8/222

مؤهاهاتحادوتوافق 

 8/98

 1/39

 8/801

مؤهاهکاربرددانش 

 8/238  -8/220  -8/80

مؤهاهفشارعملررد 

 8/812

مؤهاهروحیه 

 2/31  8/21  8/18

 8/8881

 8/20

 2/21


همان طور که يدول  2نشان می دهد ،رگرسیون پیش
بدنیباتويهبهمؤهاههای


تربیت
بینیعملرردشيلیمدیران
هوشسازمانی(بینشاستراتژی ،سرنوشتمشترک،میلبه
تيییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملررد)
معنی دار است ( p>818881و  .)F =2131متيیر هوش
سازمانیدرزمینهفشارعملرردبا ریببتای8120میتواند
بهطورمثبتومعنیداریعملرردشيلیمدیرانتربیتبدنی

2
راپیشبینیکند.همچنین،مودار  Rنشانمیدهد% 21

از واریانس عملررد شيلی مدیران تربیت بدنی توسط
متيیرهاییادشدهتبینمیشود.



بحث و نتیجه گیری
هدفاصلیپژوهشحا ربررسیرابطهبینهوشسازمانی
باعملررد شيلیدر مدیرانتربیتبدنیوهیيتهایورزشی
شهراهوازبود .
سازمانها در فضایرقابتیاقتصاد يهانیو دنیایپرتحول


امروزی ،برای بوای تود باید تصمیم گیری های سریع و
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صحیزداشتهباشند.بدیهیاستاینامرمستلزمآگاهیکافی
و دانش متناسب برای تصمیمگیری میباشد .هوش سازمانی
یتواند ی مزیت رقابتی برای
با تبدیل اطالعات به دانش م 
سازمانها ایجاد کندو نه به عنوان ی ابزار یا ی محصول و

یا حتیسیستم ،بلره به عنوان ی رویررد يدید در معماری
سازمانی براساس سرعت اطالعات به منظور اتساذ تصمیمات
دقیق و هوشمند کسب وکار درحداقل زمان ممرن مطرح
عترینمسیرهایتوسعه
شود.اتیراًهوشسازمانییریازسری 
یهاحرایتازاین
شبین 
فناوریاطالعاتمعرفیشدهاست.پی 
ستمهایی
ستمهای هوش سازمانیبه سی 
دارد که در آینده سی 
برنامهریزی
چون سیستم مدیریت ،روابط مشتری وسیستم  
منابع شرکت متصل شده و به شرکت و یا سازمان مزیت
رقابتیویژهایتواهدداد.هوشسازمانیبهعنواننتیجهی 
بسشهای
قسمتها و  

فرایند یا حاهت ،بیانگرکلیت ويامعیت 
ساتتاریافتهويهتداراطالعاتمیباشد .
از يمله یافته های پژوهش حا ر ويود رابطه معنیدار بین
هوش سازمانی با عملررد شيلی مدیران بود که با
یافتههای(هاوسون،)2880،سیمی (،)2881کریس( )2882و

نسبی( )1903همسوانی دارد .در تبیین این یافته چنین
میتوان اظهار داشت که در دنیای متالطم و پرشتاب امروز

افرادی موفق و کارا هستند که از بهره هوشی بان بهرهمند
باشند.چنینافرادیبابهره گیریازهوشتدادادیتودبر
مسائلومشرالتزندگیغلبهمیکنند.سیمی ()2881هم

بیان میدارد که در دنیای سازمانی نیز و ع به همین گونه
است ،بسصوص این که در عصر حا ر هرچه زمان به يلوتر
میرود،باتويهبهپیشرفتعلوموفنونوپیدایشنیازهاو

چاهشهای يدید ،سازمان ها پیچیدهتر و اداره آنها مشرلتر

نیاهمیتبیشتریمییابدکهبپدیریم

میشود.اینماهومزما

عالوه برمنبععظیم و تالقانسانیهوشمند ،ابزارمرانیری
هوشمندنیزدرروندعملرردسازمانهانوشدارند.بنابراین،

در سازمانهای پیچیده امروزی ،هوش سازمانی برآیند هوشِ
فعّال انسانی و هوش مصنوعی است .بی تردید ،مدیران
سازمانهابرایپویاییوافزایشکارآییسازمانتودراهیيز

بهرهگیریازایندويریانهوشمندنسواهندداشت .

از دیگر یافتههای پژوهش حا ر ارتباط معنادار میان
موهاههایهوشسازمانیباعملرردشيلیمدیرانبود.بهگونه

ای که این موهاه ها می توانند پیش بینی کننده عملررد
شيلی مدیران باشند .این یافته با یافته های هاتر ،پرمرین و
واسیالته( )2880و نسبی( )1903همسوانی دارد .هری از
هات بعد هوش سازمانی در برگیرنده مجموعهای از رفتارها،
ی مشسصهساتتاری،ی فرآیندیای روشتاصعملی
نیست،بلرهی ویژگیاست.هری ازاینویژگیهاچندین
پیشبینیکنندهیاعواملعلیدارند.

بینیکنندههامیتوانندساتتارهایسازمانیروشن،


اینپیش
رهبریشایسته،محصونتوفرآیندهایمتناسببياتوا يای
محیطکسبوکار،ميموریيتهيایمنسيجم،اهيدافروشين،
ایوسیاستهاییکهحووقورفتارکارکنيانرا


ارزشهایهسته
درهربعد،مامیتوانیمچنيدین

مشسبمیکند،شاملشود.
پیشبینیکنندهداشتهباشیمکهمیتوانددرحداکثرکردنآن

عاملهوشمندیتيثیرداشتهباشد.همانطورکهازنتایجایين
پژوهشبرمیآیدازمیانتمامموهاههيا،هيوشسيازمانیدر

زمینهفشارعملرردواتحادوتوافيقبيا يریببتيای8/20و
8/98میتواندبهطورمثبيتومعنيیداریعملريردشييلی
مدیرانتربیتبدنیراپیشبینیکند،کهاینامربیانکننده
اینمطلباستکهاگيرميدیرانومجریيانسيازمانفويطاز
عملرردسازمانورسیدنبهاهدافراهبردیونتيایجتياکتیری
آگاهشوندکافینیست.دری سازمانهوشمندهرکسیبایيد
عملرردتودشرادرنیلبهرساهتسازمانارزیابیکندوبرای
موفویتيمعیتالشنماید.وقتیافرادبيرایتحويقرسياهت
سازمانیپاسسگویهمدیگرهسيتندیي فرهنيگعملريردی
گیردوهرعضويدیدمیتواندحيسمشيارکترابيه


شرلمی
عنوانی اهزامدرککند.همچنینموهاهاتحادوتوافقاشاره
بههمدهیویریبودندريهترساهتواهدافسازماندارد.
درتبییناینامرمیتوانچنيینعنيواننميودکيهاحسياس
همدهیواتحادمیانمدیراندرسازمانمويبتوویتگروهها

وافزایشبهرهوریوکاراییدرکارکنانمیشود .

باتويهبهنتایجپژوهشحا رونگرشمثبتمدیراننسيبت
بهواسطهموهاههایهوشسازمانیدرارتوایعملرردشييلی
پیشنهادمیگرددبابرگزاریدورههایآموزشيی،زمینيهنزم

يهتافزایشآگاهیمدیرانوکارکناننسبتبهنوشهيوش
سازمانیفراهمگردد.
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