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مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری  

 

تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی 

 (کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

 2و سمانه راستگو *1عاطفه ابطحی نیا
 دانشگاه والیت، ایرانشهر. هیأت علمی گروه تربیت بدنی 1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود2

 16/10/1397تاریخ پذیرش:                                                                30/5/1397تاریخ دریافت: 

 کیدهچ

هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی کارکنان  تبیین نقشهدف از این پژوهش  هدف:

 ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود.

سی:روش ضر شنا ستگی  ،روش پژوهش حا صیفی و طرح آن از نوع همب آماری  ۀجامعکه به روش میدانی انجام گرفت.  بودتو

 روش  نفر به 123ها بین آن که ازنفر(  190) بودکارکنان ادارات ورزش و جوانان خراساااان جنوبی  ۀکلی ،این پژوهش شاااام 

 ۀسااه پرسااشااناماز پس از تأیید روایی و پایایی، ها دادهبرای گردآوری  به عنوان نمونه انتخاب شاادند. در دسااتر نمونه گیری 

سازمانی آلبرخت ) سازمانی حمیدی )2002هوش  شی  سازمانی 1382(، اثربخ شد.  (2005) چیوا( و یادگیری  ستفاده  برای ا

 استفاده گردید. مدلسازی معادالت ساختاری آمار توصیفی و  از ،هاتحلی  دادهتجزیه و 

بر نیز ، یادگیری سازمانی داشتنتایج نشان داد که هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری ها: یافته

همچنین مالحظه گردید که هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثیر مستقیم ؛ داشتاثربخشی سازمانی اثر مستقیم و معناداری 

یادگیری  ۀیر غیرمستقیم و معنادار هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی بواسط. در نهایت، نتایج بیانگر تأثداشت و معناداری

 سازمانی بود.  

سازمانی یافته گیری:نتیجه شی  سطه در ارتقای اثربخ سازمانی به عنوان یک وا ؛ بودهای پژوهش بیانگر اهمیت نقش یادگیری 

ضمن  سازمانیبنابراین،  سازمانی و یادگیری  شی و به دنبال آن توان می تقویت متغیرهای هوش  توانایی ادارات ورزش و اثربخ

سخگویی به سعه داد جوانان را در پا شی جامعه تو ستق  باع ؛نیازهای ورز صورت م سازمانی از یک طرف به   ثبنابراین، هوش 

 .شودیادگیری سازمانی باعث این امر می ۀاثربخشی سازمانی و از طرف دیگر به واسط بهبود

 .هوش سازمانی، اثربخشی سازمانی، یادگیری سازمانیهای کلیدی: واژه

 E - mail: a.abtahinia@velayat.ac.ir 09372803467 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

وجود آمده است، باعث شده یاسی و اجتماعی در عصر حاضر به س -های اقتصادیهایی که در نظامها و پویاییتغییرات، پیچیدگی

هایی که ت بدهد و سازمانشد، کارایی خود را از دسها به کار گرفته میسازمان ۀها و راه کارهایی که در گذشته برای ادارتا شیوه

ال در ح(. 1395  اکرامی و فرج پور،اند )نابودی های قبلی خود دارند، محکوم به شکست وهم چنان اصرار به استفاده از روش

م ممکن همانطور که مرد شوند.های مدیریت این است که چگونه مؤسسات هوشمند تشکی  میحاضر یکی از بزرگترین چالش

-20 در طولد. ه از هوش )اطالعات( خود نباشنقادر به استفاد ،از هوش خود استفاده نکنند، سازمان ها نیز ممکن است ،است

فیت، شش کاهش زمان چرخه، مهندسی مجدد، مدیریت کی ،های مدیریتی به منظور بهبود عملیات شام سال گذشته، تالش 30

شده است )رهدارپور  تر نادیده گرفتههای هوشمندانهحال، تالش برای سازماندهی سازمانسیگما و غیره متمرکز شده است؛ با این 

  .(2016و شیخی، 

سازمانی،  صهوش  شین ۀمفهومی جدید در عر ست. پی سازمان و مدیریت ا سازمانی به دهه ۀادبیات  ضوع هوش  بر  1990ی مو

های مدیریت دانش و یادگیری سااازمانی جساات و جو کرد. هوش سااازمانی در سااال های آن را باید در نظریهگردد و ریشااهمی

سیل 1992 سودا ۀبرای نخستین بار به و شد1مات سازمانی میکه آن را توانا مطرح  سائ   سازمان در ح  م ستیی یک  . پس از دان

)عبدالهی و حیدری فرد،  هایی در این زمینه انجام دادندآن به تدریج صاااحن نظران دیگر ضاامن بررساای این موضااوع، پژوهش

سازمانی ۀواژ ،(2002) 2تخ. آلبر(1393 سخ و گیریپیش برای را هوش  ضوع  در او برد. بکار می گروهی ذهنی کند به پا مو

 قدرت بسیج برای سازمان یک استعداد قابلیت و را سازمانی هوش و کندمی تأکید کارکنان ذهنی قدرت روی سازمانی هوش

ستیابی در توانایی و فکری و ذهنی قدرت آن کردن متمرکز و سازمان توانایی ذهنی کردن فعال و خود فکری و ذهنی به  د

 چشم مؤلفه هفت از که است داده ارائه سازمانی هوش مفهومی از مدل یک کند. اومی تعریف سازمان نهایی هدف و موریتأم

 فشار و بکارگیری دانش و آرایش توافق، و اتحاد ،)احسا  و عاطفه (قلن تغییر، به تمای  سرنوشت مشترک، استراتژیک، انداز

 نه رفتارها، مجموعه یک نه ویژگی، یک مؤلفه، این هفت از کدام هر که است کرده نشان خاطر وی است. شده تشکی  عملکرد

 تخلبرآ توسط شده های ارائهتوصیف ادامه، هستند. در عملیاتی خاص طریقه یک نه یک فرآیند، نه ساختاری، مشخصه یک

 تبیین و توسعه ایجاد، در سازمان قابلیت معنای به که :3استراتژیک میشود: الف( چشم انداز آورده مختصر بطور مؤلفه هر برای

هدافش می مانی: 4مشاااترک ب( سااارنوشااات باشاااد.ا مان، یک در ز   پدید ساااونوشااات مشاااترک حس یک سااااز

سبت و شوند درگیر کارها در سازمان اعضای ۀهم که آیدمی شته آگاهی سازمان رسالت و مأموریت به اهداف، ن شند. دا  به با

 سازمان انداز خاص چشم تحقق برای و کندمی درک را سازمان هایموفقیت سازمان در فردی مشترک، هر حس این موجن

 هرج و آشوب یک آغاز عنوان به تغییر به هافرهنگ : در برخی5می  به تغییر )ج کند.می تالش و کوشش افزایی همه طریقه به

سته مرج و  فکر افراد این فرهنگها در لذا ؛نگرندمی جدید زندگی یک سرآغاز را تغییر دیگر برخی در در حالیکه ؛شودمی نگری

 باید باشد. آینده هایموفقیت خاستگاه تواندمی که است هیجان انگیز چالش یک کاری، نقش هایمدل بازآفرینی که کنندمی

شت توجه شم تحقق برای نیاز مورد تغییرات با باید تغییر می  به که دا ستراتژیک انداز چ شته انطباق ا شد دا  و اتحاد د( .با

شمند سازمان یک : 6توافق ستم قوانین، از ایمجموعه به هو ساختارها هاسی  چشم سمت به افراد هایکوشش هدایت برای و 

                                                           
1. Matsuda 

2. Albrecht 

3. Strategic vision 
4. Shared fate 

5. Appetite for change 

6. Alignment and congruence 
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 همکاری مجموعه برای ک  روی هایی محدودیت هاسیستم و ساختارها قوانین، این اگرچه نیاز دارد. سازمان استراتژیک انداز

شتر  نیازها، به توجه بر تخآلبر مدل در قلن :1قلن ذ( .گرددمی پدیدار سازمان در اختالفات هاآن بدون اما ،کندمی اعمال بی

سات،  برای و مدیریت آید عم  به حمایت سازمان در کارکنان از که هنگامی دارد. داللت کاری کارکنان زندگی کیفیت احسا

ستانداردهای از فراتر بیشتر و شوق و شور با کارکنان کند، کوشش هاآن مشکالت و مسائ  ح   و کنندمی کار شده تعیین ا

 و دانش، اطالعات از اثربخش ۀاسااتفاد :2دانش بکارگیری و آرایش ر( اساات. هاآن سااازمان، موفقیت موفقیت که دارند اعتقاد

 ۀتوسع و تکنولوژی تلفیق بر دانش بکارگیری تری،مفهوم گسترده در کند.می تعیین را سازمان یک شکست یا موفقیت داده؛

 مدیریت، بر هوشمند، عالوه سازمان یک در :3عملکرد فشار )ز دارد. داللت ذهنی و اطالعاتی از منابع استفاده سازمانی فرهنگ

ضای ۀهم شند و عملکرد به باید سازمان اع شش بهتر برای بیندی شازاده،  تالش و شدن کو شید و پا از  (.1391کنند )خور

ضمین کنند سازمانی، ت سازبرتری ۀآنجائیکه هوش  شاره و هاستآن و اثربخشی ها و بهبود عملکردمانهای بلندمدت برای   به ا

بزار از ایموعااهجم نیااک و ا ک ییت بع از زیااادی داده مقاادار تباادیاا  بااه کااه دارد هااا لف منااا ت خ طالعااات بااه م   ا

صمیم از حمایت برای دار معنی شته، در دهه رو از این؛ کندمی کمک سازمانی عملکرد بهبود و گیری ت  به سازمانی هوش گذ

 (.2016همکاران،  و 4نان است )راماکریش کرده ظهور سازمانی اثربخشی و کارایی برای اصلی محرک نیروی یک عنوان

به طور نظری به پیوند بین هوش سازمانی و فرآیند یادگیری اشاره شده است. بر طبق این متون، یک  ،در متون هوش سازمانی 

سازمان هوشمند، اساساً سازمانی است که قادر است یاد بگیرد. از این رو، ظرفیت یک سازمان برای یادگیری بوسیله طرق متعدد 

منافع توسط سازمان برای اعضایش ج( آگاهی و  ۀزمانی ب( عرضشوند: الف( درک کارکنان سازمان از هوش ساذی  متأثر می

 ؛سطح هوشمندی سازمان و کوشش انجام شده از سوی کارکنان برای اجتناب از بهبود آن ۀاطالع، یا عدم آگاهی و توجه دربار

مفهوم یادگیری (. 1391ها بستگی دارد )خورشید و پاشازاده، بنابراین موفقیت فرآیند یادگیری به کمیت و کیفیت این کوشش

به بعد مورد توجه بسیاری از مراکز دانشگاهی و صنعتی قرار گرفت، نتیجه دو  1990ای از سال سازمانی که به طور قاب  مالحظه

در آن ها کنیم دوم: محیط رقابتی که سازمانعام  مهم است: اول: ماهیت دنیای به سرعت در حال تغییری که در آن زندگی می

های یادگیری سازمانی خود هستند. قابلیتی که اند که نیازمند ارتقاء قابلیتها درک کردهسازمان ،کنند. در این میانفعالیت می

سازی دانش و اصالح رفتار سازمانی برای انعکا  موقعیت جدید با رویکرد بهبود بیانگر قابلیت خلق، کسن، انتقال و یکپارچه

اند که یک سازمان ( بیان نموده2018) 5بالجی بلو و اوالره واجیو آریودی(. 1389عملکرد سازمان است )نژاد ایرانی و همکاران، 

. استمشتریان، رقبا و فناوری در حال ظهور ،م کند که درک عمیقی از محیط داشته باشد که شاتالش می ،متعهد به یادگیری

ها که برای آن دهندمی افزایشد را برای خلق نتایجی در سازمانی با سطوح باالی یادگیری سازمانی، افراد پیوسته توانایی خو

به طور مرتن ای پرورش یابد و افراد شود که الگوی ذهنی جدید و گستردهواقعًا مطلوب است و یادگیری سازمانی موجن می

 هاقابلیت ۀهایی به دلی  تشویق نوآوری، کسن دانش و توسعهایی با چنین ویژگیبیاموزند که چطور با یکدیگر بیاموزند. سازمان

 (.1394؛ نق  از خورسندی و همکاران، 1388کنند )اسدی و همکاران، ها اعمال میعالئم را از محیط دریافت، تفسیر و در فرصت

فرآیند کسن دانش، اشتراک دانش، تفسیر دانش، نگهداری دانش و در نهایت بهره برداری  ۀپنج مرحل ،نی شام یادگیری سازما

گذارد را به شرح زیر شناسایی نمود: تفکر عام  اصلی که بر یادگیری سازمانی تأثیر می 9 (2006) هاشمی از دانش است.

های ماهر، تجربه با رویکردهای جدید، یادگیری آل و بینایی، شخصیتهای ایده های ذهنی، عادت، مدلی، یادگیری تیمیسیستم

                                                           
1. Heart 

2. Knowledge deployment 

3  . Performance pressure 

4. Ramakrishnan 

5. Bolaji Bello and Olarewaju Adeoye 
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در آن است که کلید موفقیت  ،اهمیت یادگیری سازمانی .(2018، 1)ادر گذشته، یادگیری از دیگران و انتقال دانش از تجارب

ممکن است  ،ر فقر یادگیری شوندها اگر دچازیرا موفق ترین سازمان ؛شودها در راستای نی  به عمر طوالنی محسوب میسازمان

هایی نزدیک تنها سازمان ۀو، در آیندرهای خود استفاده کنند. از اینتوانند از تمامی قابلیتاما هرگز نمی ؛به حیات خود ادامه دهند

سازمانی خود به نحو ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح توانند ادعای برتری کنند که قادر باشند از قابلیتمی

(، ابزار سنجش قابلیت یادگیری سازمانی را 2007) و همکاران 2چیوا (.1393احسن بهره برداری کنند )حیدری و همکاران، 

)نق  از  شودبعدی است که شام  موارد زیر می مفهومی چند ،توسعه دادند و متوجه شدند که مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی

 : (1396داورپناه و هویدا، 

های جدید یا پیشاانهادها مورد توجه قرار میکه ایدهدارد  اشااارهای زمایشااگری(: تجربه اندوزی به درجهالف( تجربه اندوزی )آ

کاران 3نویس .گیرد م 1995)و هم ندوزی را شااااا به ا یده ،(، تجر کارکرد آزمون ا کاوی پیرامون چگونگی  ید، کنج جد  های 

 (. 2007دانند )چیوا و همکاران، انجام تغییرات در فرآیندهای کاری میها و چیزهای اطراف یا سیستم

ای از (، دامنه1981) 4شود. هدبرگم، عدم اطمینان و خطاها ادراک میب( ریسک پذیری: این بعد به عنوان خطای ناشی از ابها

هایی است که فرض خطرپذیری حیططراحی مکند که در این بین، تأکید بر فعالیت را جهت تسهی  یادگیری سازمانی پیشنهاد می

  (.2007چیوا و همکاران، پذیرند )و اشتباهات را می

ج( تعام  با محیط بیرونی: این بعد به معنای حد و حدودی اساات که سااازمان با محیط بیرونی خود در تعام  اساات. منظور از 

توان به رقبا، این عوام  می ۀجملباشااد، از ن نمیمحیط بیرونی سااازمان، مجموعه عواملی اساات که در کنترل مسااتقیم سااازما

ها و خصوصیات محیطی، نقشی بزرگ در یادگیری های اقتصادی، اجتماعی، مالی، سیاسی و حقوقی اشاره کرد. ویژگیسیستم

 (. 2004، 5ایفا کرده و بر یادگیری سازمانی مؤثر است )باپوجی و گروسان

اهمیت گفتمان و  ،(1996، 7؛ ویک و ویساااتلی1991، 6گاه اجتماعی )برون و دیو گایدد( گفتمان )گفتگو(: نظریه پردازان دید

جود ودار فرآیندها و فرضاایات بوده و بهاند. گفتمان در واقع بررساای جمعی و پایارتباطات را برای یادگیری سااازمانی بیان نموده

ستتجربیات روزانه افراد  ۀآورند سکینا ساخت1993) 8. ا سی  سا شترک از مفاهیم بوده ،(، گفتمان، فرآیند ا ای به گونه ،درک م

 (.2007که افراد در خالل آن، معانی پنهان را خواهند یافت )چیوا و همکاران، 

یند گیری به میزان نفوذ کارکنان در فرآاند که این نوع تصمیم( اظهار کرده1998و همکاران )9ونتتصمیم گیری مشارکتی: کاذ( 

گیری مشارکتی اثرات انگیزشی و پیشرفت، تصمیم ،های آموزشی با هدف کسن مزایایی چونگیری اشاره دارد. سازمانتصمیم

شود )چیوا و ن، رضایت شغلی و تعهد سازمانی میکنند. این تأثیرات انگیزشی باعث افزایش دل بستگی شغلی کارکنارا اجرا می

 (. 2007همکاران، 

بسیار  کشور هر ورزش ۀآیند هایجهت گیری و راهبردی هایتصمیم گیری در ورزشی هایسازمان موفقیت و عملکرد ارزیابی

ست ضروری و  کارآیی هاآن مهمترین از برخی که دارد وجود معیارهایی ،هاسازمان عملکرد ارزیابی و موفقیت سنجش برای .ا

با  سازمان اثربخشی محققان، اعتقاد به شوند.می اشتباه هم با یا شده گرفته کار به نامناسن هاواژه این اغلن، است. اثربخشی
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سیار مفهوم کارآیی حالیکه در شود،می گیریاندازه و شناخته اهداف تحقق میزان سازمان  درونی کارکرد به و دارد محدودی ب

اکثر  ۀکه دغدغ اساات یکی از مسااائ  مهم و حیاتی ،اثربخشاای سااازمانی .(1395اساات )منصااوری بروجنی و همکاران،  مرتبط

 توان به زبان ساااده، رساایدن به اهداف و رسااالت سااازمان با سااازمان اساات. اثربخشاای سااازمانی را مین و مسااالوالن مدیرا

 ولی راه رسیدن ،استکنند. اگرچه این تعریف بسیار ساده که مدیران ارشد در ذهن خود تصور میگرفت  نظر درچشم اندازی 

های خودش را دارد و هر سازمان و مدیری از رسد، آسان نیست و مسائ  و پیچیدگیبه اثربخشی سازمانی چنان که به نظر می

سازمان به خطر بیفتد  ،شودآید که باعث میعهده آن بر نمی سیر زوال و نابودی قرار گیرد و در درازمدت حیات  سازمان در م

  از یکی آن بااا دقیق و ساااریع تعااامالت برقراری و محیط از گرفتن ردبااازخو(. 1393)ساااالجقااه و اشااارف زاده، 

 روشاای اساات که  ،اثربخشاای سااازمان (.2015شااود )عیدی، می محسااوب ورزشاای هایسااازمان مهم اثربخشاای هایشاااخ 

  (.2013، 1کنند )چووهایشان را از طریق راهبرهای سازمانی ارزیابی میها، چگونگی تحقق موفقیت آمیز مأموریتسازمان

 رویکرد پنجاز  ،های ورزشیگیری اثربخشی سازماناندازه را تأیید کردند و برایاثربخشی سازمانی  ،بعدی محققان سازه چند

، 5)میلیز4، رویکرد مبتنی بر منابع سیستمی(1968، 3)پرایس2مبتنی بر اهداف رویکرد ،استفاده کردند. این رویکردها شام 

، و همکاران 9)کانلی 8های ذی نفعروه(، رویکرد رضایت گ1967، 7)چتمن و سی شود 6یدرونی سازمان (، رویکرد فرآیند1980

 .(1139)عیدی و همکاران، ( است 1983، 11)کویین و رورباخ 10های رقابتی(، رویکرد ارزش1980

 ینقش هب وجهیت یب و مدیریتی نوین هایشیوه د،جدی ایهارتمه ،ون ایهاوریفن از اهآن رفتننگ رهبه ا،هازمانس نبودن روز به

 و زواان فتادگی،ا عقن سبن رفته رفته ،کندمی اایف هاازمانس رفتپیش و عهتوس درو هوش سازمانی  سازمانی ادگیریی ۀاعاش هک

 وریضر د،برنیسر م هب آن در رحاض الح در اهازمانس هک هاییوضعیت اتیثبیب هب تعنای اب ابراینبن د؛ش دخواه آن تنرف ینب از

 هر در یورزش روام امانج و یپیگیر عمرج ینترالیع هک انجوان و ورزش  ک ایهاداره هجمل از ما کشور یورزش ادهاینه. تاس

 هنهادین تجه تالش .باشند داشته ودخ دهآین از ویریتص و اکمح اعاوض ونی،کن تموقعی از حیحیص درک ،زنی تندهس تاناس

-ونیدگرگ از ،نمناس یگروه اررفت و دانش با ات دکنیم ککم نهادها نای هب ورزش در و هوش سازمانی یازمانس یادگیری ردنک

 اییهراه از یکی اهآن هب ازخوردب دادن و دهدفمن و کاربردی تحقیقات امانج ابراینبن ؛دکنن تفادهاس ودخ عنف هب یطمح یها

 .دکن ککم انثرشمؤ ایبق البته و ابق تنهای در و ذیریپ رقابت ا،هازمانس نای اییپویاثربخشی و  هب دتوانیم هک تاس

( بیان نمودند که هوش سازمانی به دلی  اینکه 1397یارویسی و همکاران )، عددی در این حوزه انجام گرفته استتحقیقات مت

تواند گامی مهم در است، میها شده ها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابت نوینی در آندستیابی به دانش را در سازمان

که  ندنشان داد ( در پژوهش خود1396علیزاده و همکاران )وری سازمان بردارد. بهره جهت بهبود کارایی، اثربخشی و افزایش

بین ( نشان دادند که 1395حسنی و علی یار )ارتباط مثبت و معناداری دارند.  ،یهایش با اثربخشهوش سازمانی و خرده مقیا 

مسقیم  ۀرابط ،استراتژیک، می  به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکرد و اثر بخشی سازمانی کارکنانبینش 

                                                           
1. Choo 

2. Goal attainment approach  
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5. Mylyz 

6. Internal process framework  

7. Chetman and Seyshood 
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امیرتاش و  .تنها در متغیر سرنوشت مشترک و اثربخشی سازمانی کارکنان رابطه معنادار بدست نیامد و و معناداری وجود دارد

)چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، روحیه، می  به  های هوش سازمانیلفهؤتمام مبین  ،نمودندبیان ( 1395همکاران )

ارتباط مثبت  ،های بدنسازی شهر تهرانتغییر، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد( و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه

ابعاد هوش سازمانی )چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، می   ۀنتایج حاکی از این است که همو معنی داری وجود داشته 

عاملی قاب  ها و چه در مدل مطلوب و از مقادیر بار به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد( چه در رابطه

 پلیس مدیران سازمانی هوش ۀپنجگان عاداب بین که داد ( نشان1393نتایج پژوهش درویشی و میرزاخانی ) .قبولی برخوردار بودند

 هایمأموریت اثربخشی بر سازمانی هوش ابعاد که طوری به دارد. وجود معناداری رابطه ،اطالعاتی هایاثربخشی مأموریت با

 توان اثربخشیمی آن توسعه و مدیران سازمانی هوش هایشاخ  و ابعاد بهبود بر تمرکز با لذا دارد؛ مستقیم تأثیر اطالعاتی پلیس

که از بین  ن نتیجه دست یافتندایبه ( در پژوهش خود 1391اردالن و همکاران ) .داد ءارتقا را پلیس اطالعاتی هایمأموریت

بینی توافق، بینش استراتژیک و سرنوشت مشترک به ترتین بیشترین تأثیر را در پیشهای اتحاد و های هوش سازمانی، مؤلفهمؤلفه

 دانشگاه در اثربخشی سازمانی و سازمانی هوش بین که نمود بیان خود پژوهش در (1391) رحیمی دارند. اثربخشی سازمانی

 با هاشرکت و هاسازمان که کندمی پیشنهاد خود پژوهش در و دارد وجود داری معنی و مثبت ۀرابط ،اردبی  استان اسالمی آزاد

 در را موجود اطالعاتی ساختارهای از استفاده توانند اثربخشیمی سازمانی هوش پایه بر شده طراحی افزارهای نرم از استفاده

 برای سازمان اجرایی هایالیه در استفاده به شدن و محدود عملیاتی حالت از اطالعات و دهند افزایش خود اهداف راستای

 بهره مورد ،سازمان در شده تولید هایداده و اطالعات ۀهم توانند برایمی ابزارها این .یابند توسعه سازمان مدیران استفاده

از میان که  بیان نمودند( در پژوهش خود 2017رایت و رضایی کلیدباری ) .(1395گیرند )صادقی و همکاران،  قرار برداری

پیش بینی  بیشترین تأثیر را در ،معیارهای هوش سازمانی، معیارهای وحدت، توافق، بینش استراتژیک و سرنوشت مشترک

   .اثربخشی سازمان دارد

شان داد که 1396طاهری گودرزی ) ستراتژیک، سرنوشت مشترک، های آن )چشمهوش سازمانی و مؤلفه( در پژوهشی ن انداز ا

ای کارکنان بر توسعه خود ۀکنندکارگیری دانش، و فشار عملکرد( با توجه به نقش تعدی می  به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، به

س صفار )پژوهش  .ازمانی تأثیر دارندیادگیری  شان داد (1393میرزازاده و  سازمانی و ابعاد آن ،ن سازمانی  بین هوش  با یادگیری 

سازمانی، ؛ معناداری وجود دارد ۀرابط شاخ  هوش  سازمانی را تبیین  %59همچنین  سینی و  کند.میاز واریانس یادگیری  ح

خورشید و تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی، مثبت و معنادار است.  به این نتیجه دست یافتند که (1392چلی سری  )

هوش سااازمانی بر قابلیت عاطفی و قابلیت یادگیری سااازمانی تأثیر مثبت،  به این نتیجه رساایدند که ،نیز( 1391پاشااازاده )

سازمانی روی قابلیت یادگیری سازمانی  مستقیم و معناداری دارد. هوش سازمانی عالوه بر تأثیر مستقیم، از طریق قابلیت عاطفی

  90/0دارای اثر کلی به اندازه  ،داری دارد. در مجموع هوش سااازمانی روی قابلیت یادگیری سااازمانیتأثیر غیرمسااتقیم معنی

 که ندپرداختبررسی هوش سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی  بهدر پژوهشی  ،(2015میرعابدینی و محرابیان )همچنین . است

 مثبت با قابلیت یادگیری سازمانی دارد.  ۀرابط ،ادراک کارکنان از هوش سازمانیاز این است که حاکی ها حاص  پژوهش آن

وضعیت مطلوب و معنادار متغیرهای یادگیری سازمانی  ۀنشان دهند ،(1397پورتوکلی مهدی آباد و ضیاء الدینی )پژوهش  نتایج

ثیر مثبت و معنادار یادگیری سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش أو اثربخشی سازمانی و نیز وجود ت

نان و اثربخشی بیان نمودند که بین یادگیری سازمانی با کارایی کارک ،نیز( 1394بختیار دهکردی و همکاران ) .بودشهر رفسنجان 

( به این نتیجه دست یافت که 1393همتی )همچنین  ؛مستقیم و معنادار وجود دارد ۀرابط ،های دولتیسازمانی در سازمان

د که بین متغیرهای قابلیت شخصی، الگوهای ذهنی، یادگیری کریادگیری سازمانی روی اثربخشی سازمانی تأثیر دارد و مشاهده 

 قوی وجود دارد. ۀرابط ،ک و اثربخشیقوی وجود ندارد و بین متغیر آرمان مشتر ۀرابط ،تیمی، تفکر سیستمی و اثربخشی
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صوص در شده انجام هایپژوهش به توجه با لذا سازمانی که ندارد وجود تحقیقیاینکه  و متغیر سه این خ شیا، هوش   ثربخ

سازمانی سازمانی سی مورد یکدیگر با را و یادگیری  شد داده قرار برر ادارات ورزش و  در ویژه به پژوهش این انجام ضرورت ؛با

سا  از پیش بیش جوانان ضر پژوهش انجام از هدف شد، بیان آنچه به توجه با گردید اح سی نقش ،حا ادگیری ی میانجی برر

 .استدر ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی  سازمانی اثربخشی با سازمانی هوش بین رابطه سازمانی بر

های ان سااازمانپژوهش حاضاار برای ارتقاء هر چه بهتر مدیران و کارکنبا توجه به پیشااینه موضااوع و اهمیت این امر، در واقع 

 یدا پهوش و یادگیری سااازمانی و اثربخشاای باالی سااازمانی در ادارات و نهادهای ورزشاای کشااور ضاارورت  ۀورزشاای و توسااع

ن راهکارها و ه از ایباشاااند، اساااتفادکند. با توجه به اینکه ادارات ورزش و جوانان از نهادهای اصااالی ورزش در کشاااور میمی

ی و یادگیری هوش سازمان ۀهای اندک در حوزتواند منشاء تحولی عمیق در ورزش کشور شوند. با توجه به پژوهشها میپژوهش

سا  . ها و نهادهای ورزشی، ضرورت انجام چنین پژوهشی را مضاعف نموده استمانی و نقش آن در اثربخشی سازمانساز بر ا

یح بکارگیری هوش عاریفی که از هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و اثربخشی سازمانی ارائه گردیده و تشرهای پیشین و تیافته

  شود.یبه صورت زیر حاص  م پژوهشها مدل مفهومی سازمانی و یادگیری سازمانی بر اثربخشی سازمانی و با تلفیق آن

 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 شناسیروش

 ۀکلی ،آماری این پژوهش ۀجامع که به روش میدانی انجام گرفت.بود توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی  ،روش پژوهش حاضر

سان جنوبی   مربعات حداق  روش پرکاربرد بودن و محبوبیت دالی  از یکینفر( بود.  190)کارکنان ادارات ورزش و جوانان خرا

 این در الزم ۀنمون حداق  تعیین برای مرسااوم قواعد هاساات.در پژوهش نمونه باالی حجم از اسااتفاده به نداشااتن نیاز ،1جزیی

 -که به یک متغیر مربوط می شوند -تعیین بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش :از است عبارت روش،

شاخ  10ضرب در عدد  شترین  ضرب در عدد های و یا بی سازه متناظرش  ضازاده،  10مربوط به  از این رو (. 1393)داوری و ر

نفر به دست آمد که به منظور افزایش صحت و دقت نتایج  70آماری بر مبنای این قاعده ۀ حجم نمونحداکثر در پژوهش حاضر، 

 123نمونه توزیع شااد و در نهایت  پرسااشاانامه به روش در دسااتر  در بین 140و احتمال پاسااخگو نبودن برخی از نمونه ها، 

 آوری و تجزیه و تحلی  شد. کام  و بدون نق  جمع ۀپرسشنام

وش ه ۀپرسشنام( 1زیر استفاده شد:  ۀهای جمعیت شناختی، از سه پرسشنامویژگی ۀها، عالوه بر پرسشنامبرای گردآوری داده

شام 2002سازمانی آلبرخت ) سرنوشت مشترک، می  به تغییر، روحیه،  7سؤال در قالن  49 ،( که  بعد چشم انداز راهبردی، 

                                                           

1. Partial Least Squares 

 

هوش 

 سازمانی

اثربخشی 

 سازمانی

یادگیری 

 سازمانی
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ست که پایایی این ابزار در پژوهش باقرزاده و  شار عملکرد ا اردالن  92/0 ،(1389) دیباورکبری توافق و اتحاد، کاربرد دانش و ف

ست 92/0 ،(1389) و در پژوهش باب الحوائجی و همکاران 93/0 ،(1391) و همکاران شده ا شنام2 .گزارش  س شی  ۀ( پر اثربخ

شتم  بر که ( 1382سازمانی حمیدی ) ست سؤال 20م ستفاده قرار گرفته وو در پژوهش ا پایایی این ابزار  های مختلف مورد ا

ست.  95/0 شده ا شنام3گزارش  س سازمانی قابلیت  ۀ( پر بعد  5قالن و در سؤال  14 ،شام  (5200) و همکاران1چیوایادگیری 

تجربه اندوزی، ریسااک پذیری، تعام  با محیط خارجی، گفتگو، تصاامیم گیری مشااارکتی اساات که پایایی این ابزار در پژوهش 

ست 93/0( 1390نادی و همکاران ) شده ا شی لیکرت )گزارش  شنامه در مقیا  پنج ارز س سه پر کاماًل تا  1=کامالً مخالفم. هر 

ست (5= موافقم صیف داد. ا ستنباطیهبرای تو صیفی و برای تحلی  ا شد. در  ا الپی سازیاز مدل ،ها، از آمار تو بهره گرفته 

 استفاده گردید.ا  الا  و پیا پیا  از نرم افزارهای ها،انجام آزمون

 هایافته

شان داد کجهای جمعیت شناختی کارکنان در ادارات ورزش و بررسی توصیفی ویژگی سان جنوبی ن ستان خرا ه کارکنان وانان ا

صد بوده 61مرد،  سی 1/78 ها )اند. به عالوه بخش اعظم آندر شنا صیالت کار صد(، دارای تح سی ار در شنا ستند شدو کار  ؛ه

 (. 1قرار دارند )جدول سال  40تا  31سنی  ۀدرصد از کارکنان در رد 65همچنین، 

 های جمعیت شناختیویژگی. 1جدول 

 درصد فراوانی طبقات متغیر متغیر

 6/14 18 30کمتر از  سن

40-31 80 65 

50-41 24 5/19 

 8/0 1 50از  بیشتر

 39 48 زن جنسیت

 61 75 مرد

 6/1 2 زیر دیپلم مقطع تحصیلی

 9/8 11 دیپلم

 1/8 10 کاردانی

 6/49 61 کارشناسی

 5/28 35 کارشناسی ارشد

 3/3 4 دکتری

 13 16 1-5 سابقه

10-6 59 48 

15-11 43 35 

 4 5 16بیشتر از 

 

ین بار عاملی، سه معیار ضرا ،همگرا، روایی واگرا و پایایی شاخ  که شام گیری از رواییمدل اندازه مطلوبیت سنجش برای

 ضراین آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است، بهره گرفته شد.

در این پژوهش به منظور سنجش بهتر پایایی از هر دوی این معیارها استفاده شد.  روایی همگرا:آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و 

سازی معادالت ساختاری گیری در روش مدلمدل اندازه مطلوبیتمعیار دیگری است که برای 2،میانگین واریانس استخراج شده

                                                           
1. Chiva 
2. Average variance extracted 
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دهد که هر چه های خود را نشان میهمبستگی یک سازه با شاخ میزان  ،واریاتس استخراج شده میانگینشود. به کار برده می

معیار میانگین واریانس استخراج شده را برای  ،(1981) 1نیز بیشتر است. فورن  و الرکر مطلوبیت ،این همبستگی بیشتر باشد

روایی همگرای قاب  قبول  5/0باالی  میانگین واریاتس استخراج شدهاند که مقدار سنجش روایی همگرا معرفی کرده و بیان داشته

 .(1393)محسنین و اسفیدانی،  دهندرا نشان می

 گزارش معیارهای آلفای کرونیاخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش. 2جدول 

 میانگین واریانس استخراج شده ضریب پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ ابعاد متغیرهای مکنون

 67/0 93/0 77/0 چشم انداز راهبردی  هوش سازمانی

 84/0 سرنوشت مشترک 

 88/0 می  به تغییر

 87/0 روحیه

 85/0 توافق و اتحاد

 89/0 کاربرد دانش

 89/0 فشار عملکرد

 56/0 86/0 83/0 تجربه اندوزی یادگیری سازمانی

 77/0 ریسک پذیری

 88/0 تعام  با محیط خارجی

 83/0 گفتگو

 86/0 تصمیم گیری مشارکتی

 84/0 94/0 90/0 - اثربخشی سازمانی

ری سازمانی و ابعاد متغیرهای هوش سازمانی و یادگی( نشان داده شده است، هر سه متغیر پنهان 2همانگونه که در جدول )

، از این است 5/0 باالیشاخ  میانگین واریانس استخراج شده و 7/0ونباخ و پایایی ترکیبی باالی دارای مقدار آلفای کر ،پژوهش

 توان مناسن بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش حاضر را تأیید نمود. رو می

ه با آن سازه های یک سازبارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخ  ها:سنجش روایی واگرا و بارهای عاملی سنجه

 ،ین پژوهش. بارهای عاملی حاص  از اجرای مدل در ااست 4/0 که مقدار مالک برای مناسن بودن ضراین بارهای عاملیاست 

گیری از معیار فورن  و بوده است که نشان از مناسن بودن این معیار را دارد. جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه 4/0باالتر از 

دل نسبت به معیار، روایی واگرای قاب  قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مالرکر استفاده شد. بر اسا  این 

طح قاب  قبولی است سکنند که روایی واگرا وقتی در هایش دارد. فورن  و الرکر بیان میتعام  بیشتری با شاخ  ،های دیگرسازه

یگر در مدل باشد. دهای یانس اشتراکی بین آن سازه و سازهبرای هر سازه بیشتر از وارمیانگین واریانس استخراج شده که میزان 

این همبستگی حاوی مقادیر ضر ،های این ماتریس( که خانه3شود )جدول به وسیله ماتریسی حاص  می PLSبررسی این امر در 

 مربوط به هر سازه است.  میانگین واریانس استخراج شدهها و جذر مقادیر بین سازه

 

 

                                                           
1. Fornell and Larcker 
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 AVEمیان متغیرهای مکنون و مقادیر  همبستگی .3 جدول

 سازمانی اثربخشی یادگیری سازمانی هوش سازمانی متغیرها

   82/0 هوش سازمانی

  75/0 76/0 یادگیری سازمانی

 92/0 73/0 81/0 سازمانی اثربخشی

شاهده می3همانگونه که در جدول ) شدهشود، مقدار جذر ( م ستخراج  ضر متغیرهای مکنون در پژ میانگین واریانس ا وهش حا

ین و راساات قطر های زیراند، از مقدار همبسااتگی میان آنها در خانههای موجود در قطر اصاالی ماتریس قرار گرفتهکه در خانه

 ای مکنون( در مدلها )متغیرهسازه ،توان اظهار داشت که در پژوهش حاضراند، بیشتر است. از این رو میاصلی ترتین داده شده

 وده است. های دیگر؛ به عبارتی روایی واگرای مدل در حد مناسبی بهای خود دارند تا با سازهتعام  بیشتری با شاخ 

( و ضرین قدرت 2Rعیین )(، ضرین تvalues-Tاز سه معیار ضرین معناداری ) ،در پژوهش حاضربرای برازش مدل ساختاری 

 بهره گرفته شد.  VAFت اثر غیر مستقیم از آماره ( استفاده شد و به منظور تعیین شد2Qبینی )پیش

سی (:T-valuesضرین معناداری ) سا ضراین مطلوبیت معیار  تریناولین و ا ست. مقدار  ضرین معناداری ا ساختاری،  مدل 

شاخ  معناداری  شتر از  شد 96/1معناداری باید معادل یا بی صورتی که مقدار این اعداد از  ؛با شان از  96/1در  شود، ن شتر  بی

؛ به نق  از محسااانین و 2010و همکاران،  1های پژوهش اسااات )وینزیها و در نتیجه تأیید فرضااایهبین ساااازه ۀصاااحت رابط

 (، نشان داده شده است.2(. ضراین مسیر مدل اجرا شده در شک  )1393، اسفیدانی

 

 ساختاری با استفاده از ضراین معناداری تیمطلوبیت مدل . 2شکل 

اربرد دانش، فشار و ابعاد کابعاد مؤلفه هوش سازمانی به ترتین شماره در مدل: چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشتری، می  به تغییر، روحیه، اتحاد، 

 ی مشارکتیگیریط خارجی، گفتگو و تصمیمپذیری، تعام  با محمؤلفه یادگیری سازمانی به ترتین شماره در مدل: تجربه اندوزی، ریسک

                                                           
1. Vinzi 
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مانی بر یادگیری های پژوهش مبنی بر اثر متغیر هوش ساز، فرضیهتی بر اسا  مقدار ،شود( مشاهده می2طور که در شک  ) همان

 شود.تأیید می سازمانی و تأثیر یادگیری سازمانی بر اثربخشیسازمانی سازمانی و اثربخشی 

، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونمعیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون 2R متغیرهای پنهان: 2Rضراین 

؛ به نق  از 1988، 1)کوهنشود در نظر گرفته می 2Rبه عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  ،67/0و  33/0

  .(1393داوری و رضازاده، 

 

  2Rبرازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر . 3شکل 

شک  ) شاهده می3همانگونه که در  شی به ترتین   2Rشود، مقدار ( م سازمانی و اثربخ  78/0و  95/0برای متغیرهای یادگیری 

ر سطح قوی دمتغیر یادگیری سازمانی و اثربخشی سازمانی  برای  2R ،درصد محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک

 کند.مناسن مدل ساختاری را تأیید می مطلوبیتشود که ارزیابی می

آزمون سوب ، یک  در از آزمون سوب  استفاده شد. ،در ادامه به منظور بررسی اثر غیرمستقیم متغیر میانجی )یادگیری سازمانی(

درصد  95توان در سطح می 96/1 که در صورت بیشتر شدن این مقدار از محاسبه می شوداز طریق فرمول زیر  Z-value مقدار

 .یید نمودأرا تمیانجی ثیر یک متغیر أمعنادار بودن ت

Z-value=𝑥 =
a∗b

√(𝑏2∗sa2)+(a2∗sb2)+(sa2+sb2) 
 

 مفروضات فرمول سوب :

a : (770/0) مقدار ضرین مسیر میان متغیر مستق  و میانجی 

 :b (207/0) مقدار ضرین مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

                                                           
1. Cohen 
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:sa  (057/0) خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستق  و میانجی 

 :sb (089/0) خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

 مانی با این روش تأیید شد.میانجی گری متغیر یادگیری ساز است، 96/1که بیشتر از  =Z-value 290/2با توجه به مقدار

توان ازمانی(، میدر ادامه در خصوص اثر غیرمستقیم متغیر میانجی )یادگیری س :VAFشدت اثر غیرمستقیم با استفاده از آماره 

ر میانجی ز طریق متغیهوش سازمانی به طور غیرمستقیم ادهند که متغیر درصد نشان می 76/0و  20/0بیان کرد که ضراین 

ور تعیین شدت اثر (. به منظ1393( بر اثربخشی تأثیر دارد )داوری و رضازاده، 20/0 × 76/0=)16/0یادگیری سازمانی به میزان 

رچه این مقدار کند و هرا اختیار می 1و  0مقداری بین  VAFاستفاده شد.  VAFغیرمستقیم از طریق متغیر میانجی، از آماره 

محاسبه  18/0 ،وهشنشان از قوی بودن تأثیر متغیر میانجی را دارد. شدت تأثیر متغیر میانجی در این پژ ،تر باشدنزدیک 1به 

یری سازمانی قاب  متغیر میانجی یادگ ۀاز اثر ک  هوش سازمانی بر اثربخشی به طور غیرمستقیم و به واسط 18/0شد. به عبارتی 

 .استتبیین 

𝑉𝐴𝐹 =
𝑎 × 𝑏

(𝑎 × 𝑏) + c
 

شخ  میقدرت پیشنیز  2Qمعیار  (:2Qبینی )قدرت پیشضرین  صورتی که این معیار دربینی مدل را م مورد یک  کند و در 

سه مقدار سازه درون شان از قدرت پیش 35/0و  15/0، 02/0زا  سن نماید، به ترتین ن سط را ک ضعیف، متو قوی متغیر  وبینی 

به آن را دارد )برون ق  از 1998چین، زای مربوط  به ن زا ی درونبرای متغیرها 2Q(. معیار 1393، محسااانین و اسااافیدانی، 

االی متغیر ببینی درصد محاسبه گردید که نشان از قدرت پیش 62/0و  26/0به ترتین سازمانی یادگیری سازمانی و اثربخشی 

 ( پژوهش را دارد.هوش سازمانیزای )برون

بهره گرفته  1ریشاه میانگین مربعات باقی مانده اساتاندارد شاده شااخ از  ،مدل کلی پژوهش مطلوبیتدر نهایت برای بررسای 

عنوان به  05/0و مقادیر کمتر از  اسات03/0برای مدل ترسایم شاده  این شااخ  محاسابه شادهشاد؛ با توجه به اینکه مقدار 

 تأیید نمود. وضعیت مطلوب و سازگاری مدل راتوان شود، لذا میمدل تفسیر می خوب مطلوبیت

 گیریبحث و نتیجه

ساان مزیت کها برای حفظ بقا و حیات خویش و در نتیجه ل تغییر کساان و کار امروز، سااازمانهای متالطم و در حادر محیط

سعه و ارتقاء دهند.  سازمانی خود را تو  مربوط تحقیقات در کمی افزایش رغم علیرقابتی پایدار، نیاز دارند که قابلیت یادگیری 

 بسیاری و اندفتهنگر قرار بررسی مورد متغیرها این بین ارتباط هنوز ،و یادگیری سازمانی سازمانی اثربخشی سازمانی، هوش به

شن سازمانی کارگزاران و مدیران برای خوبی به هاآن پیامدهای از شده رو ست، ن  این که تقابلیم تأثیرات به توجه عالوه به ا

شته سازمانی متغیرهای سایر با تواند می متغیر  در ترتین این هب ؛است نگرفته قرار بررسی و بحث مورد خوبی به نیز باشد، دا

 هوش اثر شد، پرداخته آن به پژوهش این در آنچه .شود کمک روابط از برخی شدن روشن به که بوده آن بر سعی پژوهش این

 دادن ارتباط وزه،ح این در شده انجام مطالعات سایر از پژوهش این متمایزکننده نقطه اما بوده، سازمانی اثربخشی بر سازمانی

  .است بوده رابطه این در ییادگیری سازمان متغیر میانجی نقش گرفتن نظر در و یکدیگر به متغیر این

سااازمانی، لزوم توجه بیشااتر به متغیر هوش  نی بر اثر متغیر هوش سااازمانی بر یادگیریتپژوهش مباین  هایه یافتهبا توجه ب

توانند با افزایش توان هوشمندی، زمینه را رسد و مدیران میر میظبسیار مهم به ن های ورزشیسازمانی از سوی مدیران سازمان

                                                           
1. Standard Root Mean Square Residual 
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سازمانی فراهم آورند.  متولی جوانان، و ورزش وزارت بازوهای از یکی به عنوان ،جوانان و ک  ورزش اداره برای بهبود یادگیری 

 جامعه فعال و فکور انسانی نیروی مرهون باشد، خود زیرزمینی ذخایر اینکه مرهون از قب  کشوری هر .است استان ورزش امر

ست. شد ا سانی نیروی یعنی ،سرمایه بزرگترین دارای که یابدتحقق می هنگامی نظام در تعالی و ر شاط و سالم ان شد بان  با

سازمانی تردید بی. )1389همکاران،  و خدادادی(  دستیابی برای هاسازمان دیگر همچون ورزشی هایسازمان برای باال هوش 

 هایسازمان تغییرات، این با هاسازمان سازگاری ضرورت و محیط در تغییرات سریع با همگام است. ضروری سازمانی اهداف به

شی ستند. خود سازمانی یادگیری افزایش نیازمند ورز شد  ه سرعت ر ست آوردن  از این رو، ادارات ورزش و جوانان برای به د

های اخیر با حجم عظیمی از های ورزشی در سالسازمانباالتر در محیط پویا، باید به سمت بهبود هوش سازمانی حرکت کنند. 

رای همراه شااادن با ین بهای بنیاده به موضاااوع یادگیری، یکی از ضااارورتفناوری مواجه بوده اسااات و توج ۀتغییرات در حوز

(، 1396طاهری گودرزی )(، 2013سابق و الهی )(، 2015های میرعابدینی و محرابیان )نتایج پژوهش این یافته باتغییرات است. 

مبنی بر تأثیر هوش ساازمانی بر  ،(1391خورشاید و پاشاازاده )( و 1392حساینی و چلی ساری  )، (1393میرزازاده و صافار )

 . استهمسو  یادگیری سازمانی

ها سازمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. ،بر اثربخشی سازمانینتایج حاص  از تحلی  پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی 

سر می قبالً شرایط بینی بودند، به طوری که مدیران میقاب  پیش بردند و وقایع آینده تقریباًدر محیطی پایدار به  ستند در  توان

طور های مختلف بهتغییرات سریع و محسو  در عرصه .اما امروز محیط به شدت در حال تغییر است ؛ریزی کنندمطمالن برنامه

یگر قادر به هماهنگی با این های سااانتی دکه ساااازمانثیر قرار داده، به طوریأتفرآیندهای جامعه بشاااری را تحت ،ایفزاینده

سته با تغییرات پیرامونش وفق دهد شانس بقا دارد که بتواند خود را پیو سازمانی  ستند و تنها  سازمان ؛تغییرات نی ها بنابراین 

های کسن مزیت منظور سازگاری با محیط خود، به دنبال راهکارهایی هستند که به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. یکی از راهبه

به  .شودتلقی می هااثربخش بودن سازمان عنوان منشأ کسن امتیاز درامروزه یادگیری به .است سازمانیرقابتی پایدار، یادگیری 

آید. برخورداری از مزیت رقابتاااای به ها به حساب میاثربخشی در سازمان ۀکنندانسان مجهز به دانش، کلید تعیین ،بیان دیگر

ستگیویژگی سازمان ب سازمان و دانش آنان های هر  شی تعیین ،دارد، اما به یقین کارکنان هر  سیر دارند.نق به  کننده در این م

یادگیری منشأ اصلی مزیت رقابتی است. یادگیری برای تغییر است، یادگیری در هر سازمان باید به تحول و تحول  ،عبارت دیگر

سازمان ضر  صر حا شود. در ع ستند که همهایی موفمثبت نیز به عادت تبدی   کارکنان آن برای باال بردن توانمندی خود  ۀق ه

ست شند. یادگیری به خاطر نفس یادگیری نی سع ،بکو ست. ۀبلکه برای موفقیت و تو سازمان  سازمان ا صورت عدم یادگیری،  در

و شااهد از دسات ها را متحم  شاده های سانگین ندانساتن یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدر دادن منابع و مهارتهزینه

سازمانیدادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلی  عدم  سازمان  د؛خواهد بو اثربخشی  سود  صورت یادگیری  اما در 

مهدی آباد و ضااایاء الدینی  توکلی پوربا نتایج  و به دنبال آن ساااازمان نیز اثربخش خواهد بود. این یافته پژوهشافزایش یافته 

 .استهمسو ( 1393همتی )( و 1394کاران )دهکردی و همبختیار (، 1397)

هوش سازمانی  اشاره کرد.متغیر هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی توان به تأثیر مستقیم و معنادار های پژوهش میاز دیگر یافته

تواند ، میددگرها میدر آنها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابت نوینی که دستیابی به دانش را در سازمانبه دلی  این

هایی موفق خواهند بود که بتوانند از نیروی فکر بنابراین امروزه سازمان ؛ها باشدگامی مهم در جهت بهبود اثربخشی سازمان

های ورزشی از جایگاهی بس باال برخوردار کارکنان خود به نحو شایسته بهره گیرند. اهمیت موضوع هوش سازمانی در سازمان

ها را انعطاف پذیر، شفاف و رقابت پذیر سازد. از ای به فرآیندهایی روی آورند که آنها باید به طور فزایندهلذا این سازماناست، 

های ورزشی باید کارکردهای مناسبی را ؛ بنابراین سازمانشودآنجا که هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند پویا و روان دیده می

متغیرهای محیطی و الزم برای بهینه سازی هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان به سطح  ،طراحی کنند که مطمالن شوند



 نیا و راستگوابطحی تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی 
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عالوه  های ورزشی مهیا نمایند.تقاء سطح هوش سازمانی را در محیطقاب  قبولی رسیده است و بدین ترتین شرایط الزم برای ار

می  محسوب سازمانی ۀحافظ به عنوان که را مهم هایمهارت و اطالعات تا کندمی کمک هاسازمان به سازمانی بر این هوش

 را سازمان امر این .کنندمنتشر  و سازماندهی انتخاب، شناسایی، دارند، وجود سازماندهی نشده به صورت معمول به طور و شوند

 بر سازمانی هوش .سازدمی قادر پویا هایتصمیم گیری و راهبردی برنامه ریزی یادگیری، مسائ  ح  برای مؤثر و کارا به صورت

 از دوباره و در نتیجه، گذاشت به اشتراک رسمی به صورت را آن بتوان که به روشی ورزد،می تأکید آن ارائه و دانش شناسایی

سازمان  در سازمانی کیفیت هوش سطح بهبود که معناست بدان شده یاد موارد تمام) 1391 ،افقی و سپاسی میر (کرد استفاده آن

این یافته با نتایج پژوهش مرجانی  .باشد هاو اثربخشی سازمان تکام  و رشد بر تأثیرگذار عاملی تواندمی کشور ورزش متولی های

(، امیرتاش و همکاران 1395(، حسنی و علی یار )1396علیزاده و همکاران )(، 1397یارویسی و همکاران )(، 2012و سهیلی پور )

 همخوانی دارد. (1391(، رحیمی )1391اردالن و همکاران )(، 1393درویشی و میرزاخانی )(، 1395)

شان داد که هوش سازمانی بر اثر بخشی سازمانی بواسطهمچنین  ثر غیرمستقیم و معناداری دارد. ا ،یادگیری سازمانی ۀنتایج ن

ست ستای  ،این نتیجه ممکن ا سازمانی باالتری هستند، تالش زیادی در را به این دلی  باشد که معموالً افرادی که دارای هوش 

ناساااایی فرصااات عها و محدودیتشااا باعث توسااا ته و این امر   ها از طریق کسااان یادگیری آن ۀهای ساااازمان داشااا

 آورند. اهم میها را نیز فرشود و از این طریق موجبات اثربخشی سازمانهای متفاوت میتجربه

 مواجه هاییچالش با امروزی هایها هستند. شرکتشاخ  اثرگذار بر اثربخشی سازمان دو ،هوش سازمانی و یادگیری سازمانی

 در دانش شدن برابر دو ها،مهارت فزاینده کمبود :به توانمی که است مرتبط سازمانی یادگیری به زیادی حدود تا که هستند

 پیشرفت ها،سازمان مجدد بازسازی و طراحی های دنیا،سازمان و هاشرکت قدرتمندترین با جهانی رقابت سال، سه تا دو هر

 روپیش هایچالش با وجود کرد. اشاره با تغییر انطباق برای هاسازمان نیاز شدن پیچیده پیشرفته، فناوری و نوین فراگیر

 ارتقاء و بررسی طریق از رشد بیشتر و عملکرد تقویت برای سازمانی هوش فرایند به توجه امروز، هایسازمان

 هوش ابعاد از که عملکرد فشار دانش و کاربرد توافق، و اتحاد روحیه، تغییر، به می  مشترک، سرنوشت استراتژیک، چشم انداز 

متغیر )هوش سازمانی و با توجه به اهمیت این دو  رواز این .(1394است )عزیزی و همکاران،  ضروری اقدامی هستند، سازمانی

مورد بررسی قرار داد  ،رقابتیورزشی و های ن وضعیت این دو متغیر را در حوزهتوایادگیری سازمانی( در اثربخشی سازمانی، می

 ها در این دو حوزه به دست آورد. بهتر از وضعیت رقبا و اثربخشی آنتا درکی 

  ،متغیر میانجی یادگیری سازمانیگیری از ها با بهرهی سازمانی، سازمانسازمانی بر اثربخش تأثیر هوشبا توجه به رو از این

با توجه به  بنابراین ؛توانند عملکرد خود را ارتقاء دهند و این عام  نقش مهمی در افزایش اثربخشی سازمانی خواهد داشتمی

مسالولین اداره ک  ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی برنامه ریزی الزم در راستای  ،شودهای پژوهش حاضر توصیه مییافته

خالقیت در کارکنان هوش و هر چه بیشتر  ۀیادگیری سازمانی را در دستور کار خود قرار دهند و از این طریق، موجن توسع ۀتوسع

 رزش و جوانان استان خراسان جنوبی را فراهم آورند.اثربخشی ادارات و ۀو بهبود فضای حاکم بر سازمان شوند و موجبات توسع

که  دارد یادگیری سازمانی بر اثربخشی سازمانی ۀبا توجه به تأثیری که هوش سازمانی بواسط ،شودبه طور کلی نتیجه گرفته می

جوانان توصیه می  ، به مسالولین و مدیران ادارات ورزش و های کنونی در جهان در حال تغییر استهای سازمانیکی از ضرورت

تسهی  یادگیری سازمانی را در بین کارکنان خود هر چه بیشتر فراهم کنند و با مدیریت صحیح در راستای  گردد که زمینه

 های محیطی کمک کنند.  غییرات و پیشرفتتطبیق دادن سازمان با ت
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 تشکر

جوانان استان خراسان جنوبی که ما را در انجام این شایسته است از همکاری صمیمانه مسالولین و کارکنان ادارات ورزش و 

 سپاسگزاری و تشکر ویژه نمائیم. ،پژوهش یاری نمودند

 منابع 

مطالعات مدیریت  .(. رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی1391) .گیالنی، مریم و اردالن، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر

 .100-71، 12راهبردی، 

 .بینش کارکنان دانشگاه پیام نور ۀهای یادگیری سازمانی بر پایبینی مؤلفه(. پیش1395) .فرج پور، عادلهو  اکرامی، محمود

 .53-64، (2)4 ،پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

شی ارایه الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخ(. 1395) .جواد افشاریان، محمد و امیرتاش، عبدالرضا؛ کامکاری، کتایون

 .66-55، 34مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،  ۀفصلنام .های بدنسازی شهر تهرانسازمانی مدیران باشگاه

های دانشگاه سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه(. 1389) .قاضی میرسعید، سید جواد و الهیان، علی ؛باب الحوائجی، فهیمه

 .9-33(، 1)13اطالع رسانی، . کتابداری و فردوسی مشهد و آستان قد  رضوی

 ،(5)2کی سازمانی. مدیریت کسن و کار، (. تبیین ارتباط هوش سازمانی با چاب1389) .باقرزاده، مجید و کبری دیباور، احمد

121-103 . 

تبیین رابطه میان یادگیری سازمانی  (.1394) .هادیو بهرامی بابا حیدری،  جمشید، پور سامانیمهرداد؛ ابراهیم ،ختیار دهکردیب

های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش اولین همایش علمی پژوهشی یافته .با کارایی کارکنان و اثربخشی سازمانی

  .ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

تأثیر یادگیری سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان اداره  بررسی(. 1397) .ضیاء الدینی، محمدو  پورتوکلی مهدی آباد، حسین

المللی حسابداری، مدیریت و صنایع اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین .آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

 . ایران

م نور بررسی رابطه هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیا (.1395) .شهاب ،علی یار و کاظم ،حسنی

، مشاوره و روانشناسی و ترویج علوم تربیتی، سومین همایش ملی راهکارهای توسعه .1394کردستان در سال استان 

 .آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

ژوهشی مطالعات پ -علمی ۀفصلنام .(. تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان1392) .حسینی، سید یعقوب و چلی سری ، نینا

 .  131-159، (71)23مدیریت )بهبود و تحول(، 

های یادگیری سازمانی در (. قابلیت1392) .حیدری، شهین؛ صادقی، تابنده؛ ونکی، زهره؛ خسرو انجم، مجتبی و رودینی، عبا 

 .56-63، (4)2مدیریت پرستاری،  ۀفصلنام .پرستاران

بین  رابطه (.1389) .فرهاد خوشنویس، محسن و شیرمحمدزاده، کریم؛ زاده، صالح محمد؛ میر کاشف، رسول؛ محمد خدادادی،

 .168-155 ،4، ورزشی مدیریت نشریۀ .قیشر آذربایجان استان بدنی تربیت ادارات مدیران وری بهره با سازمانی هوش

(. بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد 1394) .سالطین، مهدیو  زاده، زهرا سادات خورسندی، مجید؛ میرزا

 . 61-68، (7)2 ،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش .سازمانی در اداره ک  ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

 -علمی ۀفصلنام .های عاطفی و یادگیری سازمانی(. تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت1391) .پاشازاده، عاطفه و خورشید، صدیقه

 .25-58، (69)22پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، 

http://confpaper.com/event/160/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://confpaper.com/event/160/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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(. بررساای رابطه بین قابلیت یادگیری سااازمانی و بی تفاوتی سااازمانی )مورد 1396) .داورپناه، سااید هدایت او و هویدا، رضااا

 .38-21(، 1)13های مدیریت آموزشی، نوآوری .مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان(

صیاد شی،  شی اثر و مدیران سازمانی هوش ۀرابط(. 1393) .میرزاخانی، عبدالرحمن و دروی  .پلیس اطالعاتی هایمأموریت بخ

 .77-98، (3)9های اطالعاتی و جنایی، پژوهش ۀفصلنام

سنجر شرفو  سالجقه،  شی درمانی 1393) .زاده، الهاما سازمانی در مرکز آموز شی  سرمایه اجتماعی با اثربخ سی رابطه  (. برر

 . 43-64، (1)1اجتماعی،  ۀمدیریت سرمای .بیمارستان شفا شهر کرمان

سول؛ ناظم، فتاحصادقی، ام سی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه 1395) .حسین ناظم، امیرو  البنین؛ مهدی خانی، ر (. برر

ستان تهران سازمان بنادر و دریانوردی ا سازمانی در  شی  سازمانی با اثربخ صلنام .بین هوش  شی آموزش  ۀف علمی پژوه

 .64-52، 6 ،علوم دریایی

ای توساااعه (. تأثیر هوش ساااازمانی بر یادگیری ساااازمانی با توجه به نقش تعدی  کننده خود1396) .طاهری گودرزی، حجت

 .63-82، (3)32بیمه، ۀ پژوهشنام .کارکنان شرکت بیمه پارسیان

ضاو  عبدالهی، بیژن شی مدیران مدار  ۀ(. رابط1393) .حیدری فرد، ر سازمانی با اثربخ صلنامه نوآوری .هوش  شی، ف های آموز

13(5) ،82-65. 

ای یادگیری سازمانی در ارتباط میان هوش سازمانی (. بررسی نقش واسطه1394) .کرمی، رضاو  عزیزی، مهدی؛ صادقی، حمید

 . 111-126(، 1)11های مدیریت آموزشی، نوآوری .با چابکی سازمانی

(. تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 1396) .ابوجعفری، منصوره و علیزاده، فریده؛ کالته سیفری، معصومه

ستان گلستان ، (25)13 مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، ۀنامپژوهش .با اثربخشی سازمانی در اداره ک  ورزش و جوانان ا

70-55. 

 (. بررساای اثربخشاای سااازمانی 1391) .نژاد، رحیم؛ یوساافی، بهرام و سااجادی، سااید نصااراوعیدی، حسااین؛ رمضااانی

 .120-134، (4)2پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،  ۀدو فصلنام .های منتخن ورزشی ایرانفدراسیون

 چاپ دوم، .(. معادالت سااختاری مبتنی بر رویکرد حداق  مربعات جزئی1393) .محسانین، شاهریار و اسافیدانی، محمد رحیم

 مهربان نشر. تهران:

ساداتمیرز سرو  ازاده، زهرا  سازمانی در اداره ک  ورزش و جوانان 1393) .صفار، یا سازمانی با یادگیری  سی ارتباط هوش  (. برر

 .115-124، (2)1مدیریت منابع انسانی در ورزش،  .استان خراسان رضوی

سی، سپا صر میر سه(. 1391) .بابک افقهی، و نا صلنام .موردی ایمطالعه عالی: آموزش در سازمانی هوش تحلیلی مقای        ۀف

 .86-67، 65آموزش عالی،  در ریزیبرنامه پژوهش و

 :)مورد مطالعه ثیر آن بر اثربخشااای ساااازمانیأت بررسااای وضاااعیت یادگیری ساااازمانی در مدار  و(. 1393) .همتی، الهه

ستان شهر ارومیهدبیر سی هنامپایان (.های دخترانه  شنا شدکار ستان تهران  ،ار شگاه پیام نور ا  -ام نور تهران مرکز پی -دان

  .دانشکده مدیریت و حسابداری

 یادگیری قابلیت مقیا  عاملی پنج مدل برازش و روایی (. پایایی،1390) .حساااین محمدیان، محمد علی و یار نادی، محمد

 خدمات مدیریت نامۀ ویژه سالمت، اطالعات مدیریت اصفهان. پزشکی علوم دانشگاه علمی اعضای هیأت بین در سازمانی

 .1073-1085 ،(8)8درمانی،  بهداشتی

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8936&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8936&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&qd=6
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های یادگیرنده و های سازمان(. بررسی وضعیت ویژگی1389) .محمد و اصغری، آرش زاده، میرنژاد ایرانی، فرهاد؛ سید عبا 

، (15)4وری )فراسوی مدیریت(، مدیریت بهره .های دولتی استان آذربایجان غربیرابطه آن با خالقیت کارکنان در سازمان

143-115. 

(. بررسی کیفی جایگاه توسعه هوش سازمانی به مثابه مزیت 1397) .ابوالمعالی الحسینی، خدیجهو  ویسی، رضا؛ فتاح، ناظم یار

-273(، 1)12پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر،  -علمی ۀفصلنام .های آموزشیرقابتی در سازمان

294. 
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Abstract 

Objective: The purpose of this work was to explain the role of organizational intelligence and 

organizational effectiveness by examining the mediating role of organizational learning among the staff 

of the sport and youth departments in South Khorasan. 

Methodology: The method used in this research work was descriptive, and its design was a correlation 

type that was done by the field method. The statistical population of this work included all employees 

of the youth and sport departments in South Khorasan (190 people). 123 of them were selected as sample 

by the available sampling method. For data gathering, after confirming the validity and reliability, the 

three questionnaires organizational intelligence Albrecht (2002), organizational effectiveness of Hamidi 

(2003), and Chiva organizational learning (2005) were used. To analyze the data, descriptive statistics 

and structural equation modeling were used.  

Results: The results obtained showed that organizational intelligence had a direct and significant effect 

on the organizational learning. Organizational learning also had a direct and significant effect on the 

organizational effectiveness. It was also observed that organizational intelligence had a direct and 

significant effect on the organizational effectiveness. Finally, the results indicated the indirect and 

significant effect of organizational intelligence on the organizational effectiveness through 

organizational learning. 

Conclusion: The findings of this research work indicated that the role of organizational learning as an 

intermediary in promoting organizational effectiveness was important. Therefore, while strengthening 

the organizational intelligence and organizational learning, it is possible to develop the effectiveness 

and subsequently the ability of the sports and youth departments to respond to the sporting needs of the 

community. Therefore, organizational intelligence, on one hand, independently improves organizational 

effectiveness, and, on the other hand, results from organizational learning. 
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