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 خراسان رضوی ورزش و جوانان کلادارۀ یادگیری سازمانی در  باهوش سازمانی  ارتباطبررسی 

  2و یاسر صفار 9زهرا سادات میرزازاده

 ـ استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 9

 ورزشی دانشگاه فردوسی مشهدارشد مدیریت ـ دانشجوی کارشناسی 2

 22/3/9313تاریخ پذیرش:              29/99/9312تاریخ دریافت: 

 چکیده

خراسان رضوی  ورزش و جوانانکل  ادارۀ درسازمانی  با یادگیری سازمانی : هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوشهدف

 . بود

ه کل ادار مدیران، کارشناسان و کارکنان یشامل تمام نمونه آماری. بودتوصیفی از نوع همبستگی  : روش تحقیقشناسیروش

که  نظر گرفته شدنفر( در07برابر کل جامعه آماری )شمار و روش تمامبه گیریباشد. نمونهورزش و جوانان خراسان رضوی می

 هوش سازمانی نامهپرسش استفاده ازبا ها داده .نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتپرسش 36ها نامهآوری پرسشبعد از جمع

 آوری شد.جمع ید قرار گرفت،أیها توسط کارشناسان مورد تنآکه روایی  ،(٣772) نیفهیادگیری سازمانی  و (،٣776)آلبرخت 

آمار توصیفی  ازها برای تحلیل داده .دست آمدهب 0٣/7و  07/7ترتیب لفای کرونباخ بهآاز طریق  هانامهپرسشهمچنین پایایی 

( تغیرهمکلوموگروف اسمیرنوف و رگرسیون دوای، ای نقطهدو رشته همبستگی و ، اسپیرمنهمبستگی پیرسون) وآمار استنباطی

 .استفاده شد

ی، هوش سازمانهمچنین . رددا، بین هوش سازمانی و ابعاد آن با یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود نشان داد: نتایج هایافته

  .کندمیواریانس یادگیری سازمانی را تبیین  درصد 90

قدرت یادگیری سازمانی را  ،ادارات ورزش و جوانانکه توسعه ابعاد هوش سازمانی در  دادنتایج این تحقیق نشان  گیری:نتیجه

همچنین کاربرد دانش بیشترین ارتباط را با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی  افزایش خواهد داد.

 بینی کننده خوبی برای یادگیری سازمانی است.دارد و هوش سازمانی پیش

  .ورزش و جوانان، خراسان رضوی کل ادارۀهوش سازمانی، یادگیری سازمانی،  های کلیدی:واژه

 E - mail: z.mirzazadeh@um.ac.ir    61911091210 *نویسنده مسئول: تلفن: 

 

 

 



 میرزا زاده و صفار  2/ شماره 9 سال/ 9313 بهار و تابستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 
 

990 

  مقدمه

یر ای فراگهای گوناگون اجتماعی، پدیدهعنوان وسیله و ابزار اجرای هدفکند. سازمان بهبشر در دنیای سازمانی زندگی میامروزه 

 دلیلبه امروز دنیای یهایدگرگون و تحوالت ( .2630)خورشیدی،عنوان روح و قلب دنیای سازمانی است است و منابع انسانی به

 کهآنجایی از اوست. یهاشهیاند اندازاز چشمبسی فراتر  آدمی، در رشد اهمیت یادگیری كش بدون. باشدیمیادگیری  و آموزش

شده  گفته بگیرد. یاد است ناچار هایدگرگون نیبر ا غلبه برای یو است، و تحول تغییر در معرض آدمی همواره زندگی محیط

 یادگیری ت.اس نیز صادق هاسازمان در امر این ،سازندیم متوقف را گیدزن کنندیم فقمتو را یادگیری که ییهاانسان است

 فر،مقدم و بهشتی)نکویی دهدیم افزایش را هاسازماندر  یریگمیتصم کیفیت و آگاهی ارتباط، برقراری انتشار اطالعات، همچنین

2607.) 

پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه، که از تجربه  نسبتاًیادگیری را ایجاد تغییرات مطلوب، مستمر، تدریجی و  ،(٣770) 2تیلستون    

ر، و در برگیرنده طرز نگرش، تفک شودیممتقابل فرد بر محیط و محیط بر فرد( در فرد ایجاد  ریتأث) میرمستقیغمستقیم یا 

 (. 2630تعریف نموده است )خورشیدی،  ،ی فیزیکی استهامهارتی ذهنی و هامهارت

 یندیآفر دیگر، یادگیری سوی از و سازمانی تجارب از جامع ایمجموعه دانش، که معتقدند سازمانی یادگیری پردازاننظریه

 در افراد ابتدا دانش، که دارند توافق پژوهشگران کند. بیشتر کسب خود تجارب از را دانش تواندمی سازمان آن، در که است

 مرحلة اولین فردی، است. یادگیری و سازمانی گروهی سطوح به دانش این انتقال از اطمینان سازمان، هر چالش .شودمی ایجاد

 هایفرصت و مزایا پاسخ، بی هایپرسش و مشکالت برخی وجودبا سازمانی یادگیری. است سازمانی یادگیری مسیر در اساسی

 ،یادگیری این. دهند سازمان رخ در توانندمی دو هر سازمانی، و فردی یادگیری حال، این با. کندمی ارائه هاسازمانبرای  مناسبی

 سازمان، قبلی رفتار به نسبت باید جدید رفتار این بنابراین،. گرفته شود کاربه جدید رفتار یا اقدام شکل به سازمان در باید سپس

 شده ارائه  ارگریس توسط دارد وجود زمینه این در که موجود تعاریف اولین از یکی. (2633 ،عزیزی و همکاران) باشد برتر

 ٣شون و ارگریس بعد سال یك ."خطاهاست اصالح و تشخیص فرآیند سازمانی یادگیری" دارد: کیدأت فرآیند بر فقط که است

 .(2630فخاریان،  )اعرابی و دادند توسعه آن به دانش سازمانی و فردی یادگیری مفاهیم افزودن با را فوق تعریف

 یادگیری ،اول سطح. وجود دارد همبه مرتبط اما متمایز سطح سه سازمانی یادگیری قلمروی مورد در مدیریتی، مباحث در    

 هایآموزش شخصی، مطالعه طریق از و دارد هاو ارزش هاگرایش دانش، ها،بینش ها،مهارت تغییر به اشاره که است فردی

 ها ومهارت دانش، افزایش به مربوط و است گروهی یا تیمی یادگیری ،دوم سطح .شودمی کسب مشاهده و فناوری برمبتنی

 بیانگر سطح این سازمانی است یادگیری سوم، سطح .آیدمی دستبه هاآن در حضور با و هاگروه کمكبه که هایی استشایستگی

 شرکت سطح در یادگیری. شودمی حاصل سراسر سازمان در مستمر بهبود آن نتیجه در که است وریبهره و فکری هایقابلیت

 که اندازیچشم. زند می رقم نیز را آن موفقیت بلکه ،کندمی فراهم بقاء سازمان برای را فرصت بهترین تنهانه هاسیستم و

 یادگیری فرصتی برای جهش، هر. است سریع هایجهش از استفادهبا تغییر مدیریت اندازچشم کند،می سازمانی مهیا یادگیری

گردد می تسریع نیز سازمان پیشرفت به رقبا، نسبت ترسریع یادگیری واسطهبه. باشدمی مستمر بهبود مفهوم همان این و است

 .(2630، و همکاران )جمال زاده

خبر از  4دراکر(. ٣777، 6)لیبویتز مادی خواهد بود در برابر قدرت منابع موتور محرک تغییرات جهانی، پیدایش قدرت فکری    

جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده ها بهکه در آن دهدیم هاسازمانایجاد نوع جدیدی از 

                                                           
1 - Tileston 

2-  Argyris & Schon 
3 - Liebowitz 
4 - Drucker 
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ع بیشتری از منابجوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند نه سهم 

 یهاگروهموفقیت یك سازمان را مشروط به داشتن سه عامل انسان هوشمند،  (،٣776) آلبرخت .(٣776، 2لبرختآ) طبیعی

هوش  .کندیماستفاده  ٣گروهی، از عنوان هوش سازمانی یکندذهن. او برای جلوگیری از داندیمهوشمند  یهاسازمانو  هوشمند

هوش  ،(٣776)آلبرخت (. 2630پور، ی است )مختاریاتوسعهی هاپژوهشیك موضوع جدید و مهم در رفتار سازمانی و  ،سازمانی

دادن این توانایی در جهت رسیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز بخشیدنتعداد و ظرفیت یك سازمان در حرکتسازمانی را اس

 (. ٣770، جهانی و صفاپور به نقل ازاست ) به رسالت سازمانی تعریف کرده

استراتژیك یا بینش راهبردی: به قابلیت خلق، استنتاج  اندازچشم -2 عبارتند از: مورد نظر آلبرخت هوش سازمانی مؤلفههفت     

 افراد در سازمان درگیر کار شدند، اکثر ایسرنوشت مشترک: هنگامی که تمام  -٣ .شودیمو بیان هدف یك سازمان اطالق 

 موفقیت سازمان صورت جبری،و افراد به ندینمایماحساس داشتن هدف مشترک  رسالت و مأموریت سازمان چیست، که دانندیم

عبارت دیگر، شانسی برای به ،چالش، کسب تجارب جدید و مهیج است دهندهنشانتمایل به تغییر: تغییر  -6 .کنندیم درک را

حد استاندارد ازعنصر روحیه با میل به اعطای بیش : جدا از عنصر سرنوشت مشترک،روحیه -4 .باشدیمشروع کار و فعالیتی جدید 

و  هاتیمسئولسازمان دهند.  باید خود را برای تحقق رسالت و مأموریت سازمان، هاگروه: افراد و اتحاد و توافق -9درگیر است. 

 یریکارگبه -3ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط وضع نمایند.  و برخورد یبرا راکنند و یك سری قوانین  میتقس رامشاغل 

 ،هشد کسببه دانش  اساساًَ َ ، اندشدهدر یك سازمان  شکست ایدانش: این روزها بیش از پیش، اقداماتی که منجر به پیروزی 

قه دقی هر درالعات کاربردی که اندازه صحت اطبه افراد، یساالرستهیشاذکاوت و حس مشترک  قضاوت، درست آتی، یهامیتصم

از مجریان بایستی موضع  كی هرفشار عملکرد: در یك سازمان هوشمند  -0با ساختار سازمان عجین شده است، وابستگی دارد. 

تحمیل از داشت که تحت عنوان یك مجموعه خودزمانی بیشترین اثر را خواهد  اما این امر ؛اجرایی خاص خود را داشته باشند

وری، ی، نوع نوآسازمان فرهنگپژوهشگران شرایط محیطی، نوع انتظارات متقابل و الزام عملیاتی برای موفقیت مشترک باشد. 

 بایدی عملکردی سازمانی هاشاخص، نوع کنترل سازمانی را در حین بررسی روابط بین هوش سازمانی و هاسازماناندازه و سن 

 (. 2630ی پور، توجه قرار دهند )مختارمورد

 در. (٣770، جهانی و صفاپوری و اجرا است )ریگمیتصمی سازمان در توزیع اطالعات، اثربخشی از هوش سازمانی یك مقدار کمّ

و  تجزیه و کسب طریق از بتوانند تا هاستسازمان اغلب برای انکاررقابلیغ الزامات از یکی سازمانی هوش ارتقاء امروز دنیای

 گرددیم موجب سازمانی هوش افزایش .بیفزایند خود یهاتیبر قابل آگاهی، ایجاد و دانش افزایش طورهمین و اطالعات تحلیل

 سودمند طریقبه را حاصل و نتایج کرده تحلیل و تجزیه بیشتری دقت با و ترعیسر را خود اطراف محیط اطالعات هاسازمان

 سازمان بستر در را و دانش اطالعات تبادل جریان امر این. دهند قرار رندگانیگمیتصم دسترس در مقتضی مواقع در و ذخیره

 (.2607)غالمی و همکاران،   بخشدیم بهبود چشمگیری نحوبه را جمعی یریگمیتصم و تفکر یندآفر اثربخشی و کرده تسریع

یادگیری و هوش سازمانی را  ،ینامیکی از اجزای یادگیری سازمانی است که برای چندین دهه پژوهشگران ساز ،یند هوشآفر

 (.٣770، 6مورد مطالعه قرار دادند )اکون

، همچنین نشان داد نشان داد که بین یادگیری سازمانی و هوش سازمانی رابطه معناداری وجود دارد ،(٣772)4آلننتایج تحقیق 

بیان  ،(٣727از سویی دیگر میرغفوری ) .توان به توسعه و پیشرفت سازمان کمك کردهای سازمان یادگیرنده میلفهؤبا تقویت م

( در پژوهش خود نتیجه 2633) زاده و همکاراندارد که هوش سازمانی یکی از ابزارهای ایجاد سازمان یادگیرنده است. جمالمی

                                                           
1 - Albrecht 

2 - Organizational Intelligence (OI) 

3 - Akgun 

4 - Allen 
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انی سازم های هوشاز میان مؤلفه د، وردا وجود گرفتند که بین ابعاد هوش سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری

ز طریق یادگیری سازمانی ا ها آشکار ساخت کهنتایج آن .داردبا یادگیری سازمانی را مؤلفه میل به تغییر بیشترین همبستگی 

شده یادگیری سازمانی توسط متفیرهای سرنوشت مشترک، بینی است و میزان واریانس تبیینهای هوش سازمانی قابل پیشلفهؤم

در تحقیق خود بر روی کارکنان وزارت  ،(٣726سابق و الهی ) نانوی دست آمد.هب 36/7فشار عملکرد برابر روحیه، کاربرد دانش و 

ا بیشترین همبستگی ر روحیه و عنوان کردند که رابطه مثبت بین هوش و یادگیری سازمانی را گزارش کردند. ،جوانان ورزش و

قش ایفای ن سازمانی در تغییر دانش سازمانییادگیری  نتایج حاکی از این مطلب بود، که همچنین .داردبا یادگیری سازمانی 

 .کندمی

و  تجزیه و کسب طریق از بتوانند تا هاستسازمان اغلب برای انکار غیرقاب الزامات از یکی سازمانی هوش ارتقاء امروز دنیای در

اداره کل . (2607)غالمی و همکاران،  بیفزایند خود هایبرقابلیت آگاهی، ایجاد و دانش افزایش طور همی و اطالعات، تحلیل

که باشد. هر کشوری قبل از اینعنوان یکی از بازوهای وزارت ورزش و جوانان، متولی امر ورزش استان میورزش و جوانان به

و تعالی در یك نظام هنگامی تحقق مرهون ذخایر زیرزمینی خود باشد، مرهون نیروی انسانی فکور و فعال جامعه است. رشد 

ید هوش بی ترد (.2630 خدادادی و همکاران،ترین سرمایه یعنی نیروی انسانی سالم و بانشاط باشد )یابد که دارای بزرگمی

ها برای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. همگام با تغییرات های ورزشی همچون دیگر سازمانسازمانی باال برای سازمان

های ورزشی نیازمند افزایش یادگیری سازمانی خود هستند سازمان ،ها با این تغییراتسریع در محیط و ضرورت سازگاری سازمان

 حافظه عنوانبه که را، مهم هایمهارت و اطالعات تا کندمی ها کمكسازمان به سازمانی هوش (.٣726)نانوی سابق و الهی، 

 .و منتشرکنند سازماندهی انتخاب، شناسایی، دارند، وجود نشدهسازماندهی صورتبه معمول طوربه و شوندمی محسوب سازمانی

. سازدمی قادر پویا هایگیریتصمیم و راهبردی ریزیبرنامه یادگیری، مسائل حل برای مؤثر و کارا صورتبه را سازمان امر این

 و گذاشت اشتراکبه رسمی صورتبه را آن بتوان که روشیبه ورزد،می تأکید آن ارائه و دانش شناسایی بر سازمانی هوش

 کیفیت سطح بهبود که معناست بدان یادشده موارد تمام(. 2602)میر سپاسی و افقی،  کرد استفاده آن دوباره از درنتیجه،

 .باشد سازمان تکامل و رشد بر تأثیرگذار عاملی تواندمیهای متولی ورزش کشور ش سازمانی در سازمانهو

مورد رابطه بین هوش سازمانی با یادگیری سازمانی انجام شده و های معدودی درپژوهش ،جا که در داخل و خارج کشوراز آن

زیاد هوش  اهمیتنتیجه با توجه به های غیرورزشی را هدف قرار داده، دراغلب مطالعاتی که در این حوزه انجام گرفته، سازمان

مانی، در پژوهش حاضر ارتباط میان هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان سازمانی و نقش آن در یادگیری ساز

 ورزش و جوانان استان خراسان رضوی مطالعه و بررسی شده است. ۀادار

 شناسیروش 

امعه جنامه است. پرسش ،نوع میدانی و ابزار تحقیقگی است. روش گردآوری اطالعات، ازتوصیفی و از نوع همبست تحقیق حاضر،

 تشکیل دادند.نفر(  07) و جوانان استان خراسان رضوی ورزشاداره کل  مدیران، کارشناسان و کارکنان ةآماری تحقیق را کلی

نامه مورد تجزیه و پرسش 36ها آوری دادهنفر انتخاب شد. پس از جمع 07نمونة مورد نظر تحقیق برابر جامعة آماری معادل 

غیر عنوان متیادگیری سازمانی به دلیل مخدوش بودن اطالعات کنار گذاشته شد.ها بهنامهشتحلیل قرار گرفت و مابقی پرس

ظر گرفته کننده در نعنوان متغیر تعدیلعنوان متغیر مستقل و سن، جنسیت و سابقه کار بهوابسته و هوش سازمانی و ابعاد آن به

 شدند.
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برای  استفاده شد. (٣776هوش سازمانی آلبرخت )و ( ٣772)2نیفه نامه یادگیری سازمانی از پرسش ،هاآوری دادهبرای جمع

مان ها هنامهبا کسب نظر افراد متخصص، اصالحات الزم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که پرسشتعیین روایی ابزار تحقیق 

رو ز ایناکرونباخ استفاده شد،  لفایآها از روش مهناپرسشسنجد. همچنین برای تعیین پایایی خصیصه مورد نظر محققان را می

های هر دو برای ارزیابی گویه دست آمد.هب 0٣/7یادگیری سازمانی  نامهپرسش و 07/7هوش سازمانی  نامهکرونباخ پرسش لفایآ

ها از آمار شد. برای تحلیل داده( استفاده 9( تا کاماًل موافقم )2صورت کامالً مخالفم )امتیازی لیکرت به 9از مقیاس  ،نامهپرسش

از ضریب  ،سازمانی با یادگیری سازمانی برای ارتباط هوش ضریب همبستگی پیرسونهمچون  توصیفی و آمار استنباطی مناسب

دو ی ضریب همبستگ ای بودن این دو متغیر،دلیل رتبهبا سن و سابقه کار به سازمانی برای ارتباط هوش اسیپرمن همبستگی

برای بررسی نرمال بودن  ، آزمون کلوموگروف اسمیرنوفبا جنسیت سازمانی برای بررسی ارتباط بین هوش ایشتهای رنقطه

 ازمانیس در ارتباط با یادگیری سازمانی کنندگی هوشبینیبرای بررسی قدرت پیش متغیرهرگرسیون دو نهایت آزمونها و درداده

 .شداستفاده   spss 20افزار کمك نرمبا

 اهیافته

 :دست آمدهصورت زیر ببه  خدمت سابقه و تحصیالت سطح جنسیت، سن، مانند شناختی جمعیت هایویژگی توصیفی آمار

درصد( زن  0/64نفر ) ٣٣همچنین ادارۀ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از ، سن داشتندسال  49درصد کارکنان زیر  9/3٣

درصد لیسانس و مدارک  9/34سال سابقه کار داشتند و  29درصد باالی  ٣/49که شده، درصد( مرد تشکیل 2/39)نفر  42و 

 (.2باالتر دارا بودند. )جدول 

 کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی ۀشناختی کارکنان ادارجمعیت هایویژگیـ  9جدول 

 درصد هاگروه متغیر

 جنسیت
 0/64 زن

 2/39 مرد

 سن

 0/0 سال 67تر از کم

 ٣0 سال 69 -67

 ٣/٣٣ سال 47 -69

 4/٣9 سال 49 -47

 0/29 سال 97 -49

 3/2 سال 97بیش از 

 سابقه کار

 0/2٣ سال 9تر از کم

 9/20 سال 27 -4

 3/٣6 سال 29 -27

 3/٣7 سال ٣7 -29

 9/20 سال ٣9 -٣7

 6/3 سال ٣9بیش از 

 3/2 بدون پاسخ

 تحصیالت

 6/24 دیپلم

 3/٣7 دیپلمفوق

 4/44 لیسانس

 20 لیسانسفوق

 3/2 بدون پاسخ 

                                                           
1 - Neefe 
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ها از آزمون کلموگروف رو برای بررسی نرمال بودن دادهها است، از اینهمبستگی توزیع نرمال داده ،شرط انجام آزمونپیش

 (.٣باشد)جدولنامه میهای هر دو پرسشنتایج نشان دهنده نرمال بودن داده .اسمیرنف استفاده شد

 هانتیجة آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ـ 2جدول 

 نتیجۀ آزمون سطح معناداری آماره آزمون انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 ها نرمال استداده 063/7 339/7 34/7 33/٣ 36 هوش سازمانی

 ها نرمال استداده 000/7 406/7 93/7 30/٣ 36 یادگیری سازمانی

 ها نرمال استداده 433/7 39/7 02/7 30/٣ 36 استراتژیكبینش 

 ها نرمال استداده 322/7 090/7 07/7 03/٣ 36 سرنوشت مشترک

 ها نرمال استداده 0٣6/7 306/7 33/7 37/٣ 36 تمایل به تغییر

 ها نرمال استداده 974/7 3٣9/7 30/7 36/٣ 36 روحیه

 ها نرمال استداده 637/7 0٣4/7 30/7 30/٣ 36 اتحاد و توافق

 ها نرمال استداده 4٣7/7 332/7 03/7 37/٣ 36 کاربرد دانش

 ها نرمال نیستداده 770/7 333/2 ٣6/2 34/٣ 36 فشار عملکرد

رضوی ارتباط  و جوانان خراسان ورزشکل  ۀفرض کلی این بود که بین هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در کارکنان ادار

د دارد داری وجومعنا و وجود دارد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین این دو متغیر ارتباط مثبتمعناداری 

(72/7= P  ،03/7 r =)، عد بینش بین یادگیری سازمانی و ابعاد هوش سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؛ که بین بُ همچنین

(، r=330/7ت و شهامت )أعد جر(، بrُ=060/7عد تمایل به تغییر )(، بrُ=376/7) عد سرنوشت مشترک(، بrُ=3٣0/7استراتژیك )

) جدول  (P=  72/7)      ( برقرار استr=363/7عد فشار عملکرد )( و بrُ=039/7عد کاربرد دانش )(، بrُ=363/7عد اتحاد و توافق )بُ

6.) 

 یادگیری سازمانیضریب همبستگی بین هوش سازمانی و ابعاد آن با  -6جدول  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار است.معنی 72/7همبستگی در سطح **

ن، از ضریب همبستگی اسپیرم ،ای بودن این متغیرهادلیل رتبهبه هوش سازمانیبین سن و سابقه کار با  ارتباطبرای بررسی 

 رابطة معنادار و مثبت وجود دارد. هوش سازمانینشان داد بین سن و سابقه کار با  4های جدول استفاده شد. یافته

 

 

 1 2 1 0 1 1 3 2 9 متغیر

         2 یادگیری سازمانی

        2 03/7** سازمانیهوش 

       2 39/7** 36/7** بینش استراتژیك

      2 02/7** 36/7** 37/7** سرنوشت مشترک

     2 33/7** 33/7** 33/7** 04/7** تمایل به تغییر

    2 30/7** 04/7** 03/7** 30/7** 30/7** روحیه

   2 09/7** 03/7** 07/7** 09/7** 33/7** 34/7** اتحاد و توافق

  2 04/7** 00/7** 36/7** 07/7** 07/7** 33/7** 00/7** کاربرد دانش

 2 43/7** 99/7** 96/7** 93/7** 97/7** 9٣/7** 04/7** 43/7** فشار عملکرد
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 سازمانی هوشسابقه کار با  وضریب همبستگی اسپیرمن برای سن  -1جدول 

 نتیجۀ آزمون سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد متغیر وابسته متغیر مستقل

 قبول فرضیة تحقیق 77٣/7 60/7 36 هوش سازمانی سن

 قبول فرضیة تحقیق 772/7 97/7 36 هوش سازمانی سابقه کار

های ای استفاده شد. یافتهای نقطهرشتهاز ضریب همبستگی دو ،همچنین برای بررسی ارتباط بین جنسیت با هوش سازمانی

 . (9)جدول  نشان داد بین جنسیت با هوش سازمانی رابطة معنادار و مثبت وجود دارد 9جدول 

 جنسیت با هوش سازمانی ارتباط بین ای برایای نقطهرشتهضریب همبستگی دو -1جدول 

 نتیجۀ آزمون سطح معناداری همبستگیضریب  تعداد متغیر وابسته متغیر مستقل

 قبول فرضیة تحقیق 79/7 ٣2/7 36 هوش سازمانی یتجنس

خطی هم وضعیتواتسون و  -بینرآزمون دو ،که مشخص شود مجاز به استفاده از آزمون رگرسیون هستیم یا خیربرای ایندر ادامه 

ن آماره دوربی برای مجاز بودن استفاده از تحلیل رگرسیون کهاینتوجه به آورده شده است. با 3ها در جدول گرفته شد که نتایج آن

دهد که مجاز به استفاده از نشان می 3باشد. نتایج جدول  29تر از کمو  9/2تا  9/٣باید در  ترتیببه خطیو وضعیت همواتسون 

 آزمون رگرسیون هستیم. 

 خطیواتسون و وضعیت هم ـ نتایج آزمون دوبین -0جدول 

 آماره آزمون آزمون

Durbin-Watson 90/2 

Collinearity Diagnostics 40/3 

 تغیرهاز رگرسیون دو م یادگیری سازمانی از طریق متغیرکنندگی هوش سازمانی بینیبرای بررسی تعیین میزان قدرت پیش   

 (.0) جدول  کندتبیین می را درصد از واریانس یادگیری سازمانی 93ها نشان داد که هوش سازمانی استفاده شد. یافته

 متغیره شاخص یادگیری و هوش سازمانینتایج رگرسیون دو ـ 1جدول  

 

 بررسیبحث و 

ود، یی و مدیریت شفکری است که اگر به درستی شناسااز سرمایه های نی، منبع نامحدودیهوش سازمانی با تکیه بر هوش انسا

ب، کردن بستر مناسدهد. همچنین با فراهمهای بومی، ملی و جهانی افزایش میپذیری سازمان را در انطباق با نیازتوانایی انعطاف

ایده پردازی، خالقیت و نوآوری را ارتقاء های الزم جهت خلق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی را فراهم نموده و قدرت زمینه

و یادگیری سازمانی در  سازمانی تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش ،رو(. از این2607، )غالمی و همکاران بخشدمی

 وانان خراسان رضوی انجام شد. جکل ورزش و  ۀکارکنان ادار

درصد مرد هستند.  2/39درصد جامعه تحقیق زن و  0/64شناختی نشان داد که های جمعیتهای تحقیق در بخش ویژگییافته

درصد  47همچنین اطالعات دریافتی نشان داد که بیش از  نفر کارمند زن وجود دارد. 2 ،نفر کارمند مرد ٣ازای هر به تقریباًیعنی 

 سطح معناداری F شدهتعدیل Beta b a R 2R 2R متغیر مستقل

 772/7 ٣0/3٣ 93/7 90/7 03/7 36/7 30/7 03/7 هوش سازمانی
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غنی از تجربه در اداره کل ورزش و جوانان خراسان محیط  ۀدهندنشان ،دارند که اینسابقه کاری سال  29بیش از  ،کارکنان اداره

بت وضعیت بهتری نسفشار عملکرد  عدبُ میانگین ،هوش سازمانیدر بین ابعاد های تحقیق نشان داد یافتهرضوی است. در ادامه 

که فشار عملکرد به این توجه. باردمغایرت دا ،(2633زاده و همکاران )، این نتیجه با یافته جمالبه دیگر ابعاد هوش سازمانی دارد

 کنند، در بیان علت این مغایرتبه معنای عدم تطابق کارکنان و اعضای سازمان با عملکرد و نقشی است که در سازمان ایفا می

محیطی علمی آموزشی  (،2633) زاده و همکارانجامعه تحقیق جمال ،به تفاوت در جامعه آماری این دو تحقیق اشاره کرد توانمی

پذیری کم بود، بنابراین باید توجه سازمانی رسمی با قوانین و مقررات مشخص و با انعطاف ،ست، اما جامعه تحقیق حاضربوده ا

ی انسازم توسعه هوشهای سازمانی دارای ابهام و انجام چندین نقش سازمانی با هم، مانع فی به این موضوع شود که وجود پستکا

و  زادهجمال تحقیق، این یافته با دست آوردهمیانگین را ب ترینهمچنین کاربرد دانش در بین ابعاد هوش سازمانی کم .است

 خوانی دارد.هم، (2633)همکاران 

تایج ، این یافته تحقیق با نو یادگیری سازمانی را آشکار ساخت سازمانی در ادامه نتایج تحقیق رابطه مثبت و معناداری بین هوش

هوش خوانی داشت. در بین متغیرهای هم( 2630)زاده و پور امین ،(٣726سابق و الهی )نانوی (، 2633زاده و همکاران )جمال

خوانی ( هم2602دست آورد، که با نتایج صالحی و همکاران )هب سازمانی کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با یادگیری ،سازمانی

الن و وهاخوانی ندارد. ( هم2630زاده )( و پور امین2633زاده و همکاران )(، جمال٣726و الهی )داشت، و با نتایج نانوی سابق 

کند.  کسب خود اربجت از را دانش تواندمی سازمان آن، در که است یندیآفر یادگیریکنند که ( بیان می٣776) 2سفیلیپ

عالئم کلیدی کاربرد دانش که شامل:  ،در جامعه تحقیق حاضرتواند ناشی از آن باشد که میمغایرت این  ،توجه به این نکتهبا

ها به وسیله ها، مطالعه آخرین ایدهفرهنگ اشتراک دانش، قدردانی مدیران از دانش کارکنان، مرزهای نفوذپذیر در برابر ایده

یب از ضر با هوش سازمانیبرای بررسی ارتباط بین جنسیت  ،در ادامه باشد.مدیران، یادگیری و شکوفایی کارکنان، باال می

ها حاکی از این مطلب بود که بین جنسیت با هوش سازمانی رابطة معنادار و ای استفاده شد. یافتهای نقطهرشتههمبستگی دو

 کارکنان اداره کل بین سابقه کار با هوش سازمانی دهندۀ ارتباط مثبت و معناداراین پژوهش نشان هایمثبت وجود دارد. یافته

 ساز سازمانی هوشمند شوند. توانند زمینهبا تجربه مییعنی کارکنان  بدنی خراسان رضوی است.تربیت 

نتایج حاصل،  اساسبررگرسیون استفاده شد. تحلیل یادگیری سازمانی از  توسطوش سازمانی بینی همنظور پیشبه ،این تحقیقدر 

وجود خواهد آمد. به سازمانی یادگیریتغییر مثبت در میزان  93/7اندازه به ،میزان هوش سازمانیازای یك واحد افزایش در به

های توجه به یافتهخوانی دارد. با( هم٣726های سابق و الهی )بررسی پیشینه تحقیق نشان داد نتایج این بخش از پژوهش با یافته

 بیشتر به فاکتور هوش سازمانی از سویاین پژوهش مبتنی بر وجود ارتباط بین هوش سازمانی با یادگیری سازمانی، لزوم توجه 

 ،پویا محیط در باالتر رشد سرعت آوردن دستهب برای هاسازمان ،رورسد. از ایننظر میهای ورزشی بسیار مهم بهمدیران سازمان

 که است مدلی ،هوشمند هایسازمان برای ایجاد مناسب هایمدل از حرکت کنند. یکی سازمانی هوش بهبود سمتبه باید

 هوش هایمؤلفه تك تكشود که  یران پیشنهاد میدعالوه به مهب .باشد داشته همبا را سازمانی یادگیری و دانش مدیریت

 سازمانی هوش سیستم زیر ارتقای باعث کار این. کنند مجدد ارزیابی و ایدوره بررسی گیری،اندازه خود سازمان در را سازمانی

 سازی هوشپیاده برای را مناسبی محیط درمجموع ،عملکردی فشار و دانش کاربرد برای شدنقایلدر نهایت، ارزش .شودمی

 .گیرد قرار تردقیق ریزیبرنامه و بیشتر توجه مورد شود،می پیشنهاد که آوردمی فراهم سازمانی

 

                                                           
1 – Holan and Philips 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between Organizational 

intelligence and organizational learning In Youths and Sport general administration of khorasan 

Razavi province. 

Methodology: The method of the research was descriptive - correlation. Statistical sample was 

equal to statistical population (N=n), after collecting the questionnaires, 63 questionnaires were 

analyzed. For data collection two instruments were used: Organizational intelligence Albrecht 

(2003), and Organizational learning Neefe (2001), that their validity was confirmed by experts. 

The reliability of the questionnaires were approved by using Cronbach's alpha reliability test 

(α1= 0.9 and α2= 0.92). For data analyses, appropriate descriptive and inferential statistics (like: 

Pearson correlation, spearman, point by serial, Kolmogorov Smirnov test, two variants 

regression) were used. 

Results: The results indicated that there was a significant relationship between OI and its 

dimensions with organizational learning. OI can predict 59% of organizational learning 

variance.  

Conclusion: The results showed that the OI development can enhance the organizational 

learning abilities in the organization. The applying knowledge in organization can be correlated 

with organizational learning in Youths and Sport general administration of khorasan Razavi 

province and organizational intelligence can be a good predictor for organizational learning. 

Keywords: Organizational intelligence, Organizational learning, Youths and Sport general 

administration, Khorasan Razavi. 
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