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  مقدمه 

رو ازاين). 5(طور مستقيم به استفادة مؤثر از منابع انساني بستگي دارد ها بهدر حال حاضر موفقيت سازمان
نگرش جديدي كه در مديريت به انسان شده، نگرش راهبردي نيست، به اين معناست كه انسان هم عامل كار و 

در تحول سازمان دارد و تحوالت عظيم سازماني از بنابراين انسان نقش محوري ). 1(هم خالق آن است 
  ).9(گيرد هاي نامحدود فكري اين عامل سرچشمه ميتوانمندي

در واقع نظرية . در برابر قدرت منابع مادي خواهد بود 1موتور محرك تغييرات جهاني، پيدايش قدرت فكري
نظرية جديد ). 15(كرد خود اضافه مياقتصاد كالسيك در زمينة مزيت رقابتي بايد قدرت فكر را به مجموعة 

خبر از ايجاد نوع  3دراكر). 25(استوار است  2مزيت رقابتي بيش از آنكه بر پاية منابع مادي باشد، بر قدرت ذهن
  ). 6(دهد كه در آنها به جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاكم است ها را ميجديدي از سازمان

و  7هاي هوشمندتيم 6به داشتن سه عامل انسان هوشمند، 5وكارمنظور موفقيت در كسببه 4آلبرخت
استفاده  10از عنوان هوش سازماني 9وي براي جلوگيري از كندذهني گروهي. كنداشاره مي 8هاي هوشمندسازمان

اش و هوش سازماني عبارت است از استعداد و ظرفيت يك سازمان در حركت قدرت ذهني). 1(كند استفاده مي
از ديدگاه آلبرخت، هوش سازماني داراي هفت ). 15(تحقق رسالت سازمان راهبردي تمركز اين قدرت ذهني در 

. 2، )قابليت خلق، استنتاج و بيان هدف يك سازمان( 11انداز راهبرديچشم. 1: است كه عبارتند از) مؤلفه(بعد 
سالت و مأموريت دانند كه رزماني كه تمام يا بيشتر افراد در سازمان درگير كار شدند و مي( 12سرنوشت مشترك

صورت جبري موفقيت سازمان را درك تك افراد به سازمان چيست، احساس داشتن هدف مشترك كرده و تك
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 عبارت ديگر شانسيدهندة چالش، كسب تجارب جديد و مهيج است، بهتغيير نشان( 1 ميل به تغيير. 3؛ )كنندمي
ازمان با روحية ضعيف، كاركنان به ميزان در يك س( 2روحيه. 4؛ )براي شروع كار و فعاليتي جديد است  شانسي

ها بايد خود را براي تحقق افراد و گروه( 3اتحاد و توافق. 5؛ )كنندشان عمل نمياصولي و منطقي به شغل و وظيفه
اين روزها بيش از پيش، اقداماتي كه به ( 4كاربرد دانش. 6؛ )تحقق رسالت و مأموريت سازمان، سازمان دهند

هاي درست آني، قضاوت، ذكاوت شده، تصميماند، اساساً به دانش كسبمان منجر شدهپيروزي يا شكست يك ساز
ساالري افراد، خود به اندازة صحت اطالعات كاربردي كه در هر دقيقه با ساختار سازمان و حس مشترك شايسته

موضوع اجرايي در سازمان هوشمند، هريك از مجريان بايد ( 5فشار عملكرد. 7؛ )عجين شده است وابستگي دارد
از  6اما اين مسئله زماني بيشترين اثر را دارد كه تحت عنوان يك مجموعة خودتحميل. خاصي داشته باشند

  ).15) (انتظارات متقابل و الزام عملياتي براي موفقيت مشترك باشد

ك از ها و مفروضات هريعبارت است از عقايد زيربنايي، ارزش) 2000( 7فرهنگ سازماني از نظر دني سان
   8عقايد و مفروضات. ورزنددهند و بر آن تأكيد مياعضاي سازمان و اعمال و رفتارهايي كه از خود نشان مي

عنوان جزء اصلي اين تعريف عبارتند از باورهاي مقبول، نانوشته و اساسي، ادراكات، افكار و احساساتي كه به
اين مدل داراي چهار ). 2(شوند كاركنان محسوب مي ها هستند و در نهايت راهنماي رفتارترين منبع ارزشعالي

درگير شدن در . 1: هاي فرهنگ سازماني عبارتند ازاست كه شاخص 10و هر شاخص داراي سه مقياس 9شاخص
  ).2( 14رسالت. 4؛ 13پذيريانطباق. 3؛ 12سازگاري. 2؛ 11مشاركت –كار 
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ن در كلية ابعاد اجتماعي، فرهنگي و ترين متولي ورش كشور است و عملكرد آسازمان تربيت بدني، اصلي
رو در ازاين). 3(خانوادگي افراد تأثير دارد و سالمت جسمي و رواني مردم به عملكرد اين سازمان بستگي دارد 

اين تحقيق با در نظر گرفتن دو متغير هوش سازماني و فرهنگ سازماني، وجود رابطة بين اين دو متغير بررسي 
هاي هوش سازماني و فرهنگ در تحقيقي در زمينة بررسي رابطة بين مؤلفه) 1385(ابزري و ستاري . شد

هاي آن با فرهنگ سازماني در شركت فوالد مباركة اصفهان به اين نتيجه رسيدند كه بين هوش سازماني و مؤلفه
طة بين در تحقيقي به بررسي راب) 1386(كاشف و همكاران ). 10(سازماني رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 

سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده در ادارات تربيت بدني آذربايجان هاي هوش سازماني و خردهمؤلفه
سيستم مديريت دانش هاي آن با خردهشرقي و غربي به اين نتيجه رسيدند كه بين هوش سازماني و تمامي مؤلفه

  ). 13(در سازمان يادگيرنده رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 

هاي آن با فرهنگ سازماني در بررسي رابطة بين هوش سازماني و تمامي مؤلفه) 1386(خدادادي و كاشف 
همچنين بين هوش سازماني مديران بر حسب سطح تحصيالت و . مثبت و معناداري وجود دارد  مديران، رابطة

هاي در تحقيقي راه) 2007( 1چپريجمرين و واسيال). 6(سابقة مديريت آنها تفاوت معناداري مشاهده نشد 
ترين اقدامات انجام -در اين راستا، مهم. گيري آن را بررسي كردندشناسايي هوش سازماني دانشگاه و نحوة اندازه

هاي خاص اجراي راهبردهاي هوش ها كه به شيوهتعريف و توصيف مشخصات سازماني دانشگاه: گرفته عبارتند از
  ).24(دهند ها تطبيق ميتانداردهاي هوش سازماني را نسبت به دانشگاهبخشد و اسسازماني ار تحقق مي

 3هاي مختلف هوش سازماني، از نظر تئوري ساختاري گيدندر بررسي ديدگاه) 2006(و همكاران  2آكگون
اي موردي در شركت توليد وسايل الكترونيكي در آمريكا بود، مشاهده كردند ديدگاه ساختاري هوش كه مطالعه

شناسي هوش، فردي و يكي كردن مطالعات چندبارة معرفت –اني رفع دومقولگي سطح هوش سازماني سازم
در بررسي عوامل تأثيرگذار بر هوش سازماني ) 2005( 4هالل ). 18(اجتماعي است  –رفتارشناسي و رواني 

در ) 2003(رل آلبرخت كا). 19(هاي شكوفا و نوآور تأثير زيادي بر هوش سازماني دارند نتيجه گرفت كه فرهنگ
هاي دولتي كشور هوش سازماني و مديريت دانش با رويكرد خارج از واحد سازماني در سازمان«تحقيقي با عنوان 
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همراه هفت كليد هوش مدلي را ارائه كرد كه در آن مديريت دانش را با چهار كليد توانبخش خود به» استراليا
عنوان ها بهكند و آن را براي رسيدن به توسعة قابل درك سازمانسازماني يك جنبة اجرايي قوي را معرفي مي

هاي در نهايت پژوهش حاضر در پي آن است كه رابطة بين مؤلفه). 16(كند هوش سازماني برخوردار ياد مي
ي بين ميزانعنوان متغيرهاي پيشها بههوش سازماني با فرهنگ سازماني را بررسي كند و با قرار دادن اين مؤلفه

استان آذربايجان ) ورزش و جوانان(عنوان متغير مالك را در ادارة كل و ادارات تربيت بدني از فرهنگ سازماني به
  .بيني كندشرقي پيش

  

  تحقيق روش

صورت ميداني انجام همبستگي بوده و به –اين پژوهش از نوع توصيفي : نوع پژوهش و جامعه و نمونة آماري
ژوهش مشتمل بر كلية كاركناني است كه در استخدام ادارة كل و ادارات تربيت بدني جامعة آماري پ. گرفته است

پرسشنامه در بين  116رو دست آمد، ازايننفر به 116تعداد اين افراد برابر . استان آذربايجان شرقي بودند
  .پرسشنامه برگشت داده شد 112ها پخش شد كه با ريزش چهار پرسشنامه، آزمودني

  حقيقابزارهاي ت

پرسشنامة . استفاده شد) 4(و فرهنگ سازماني ) 1(منظور گردآوري اطالعات از پرسشنامة هوش سازماني به
ها، قسمت دوم مربوط به هاي دموگرافيكي آزمودنيقسمت اول مربوط به ويژگي. تحقيق شامل سه بخش بود

تمامي ). سؤال 38(سازماني  و قسمت سوم مربوط به پرسشنامة فرهنگ) سؤال 45(پرسشنامة هوش سازماني 
، گزينة مخالفم 1كامالً مخالفم نمرة (اي گزينهصورت پنجهاي مربوط به بخش پرسشنامة هوش سازماني بهگزينه
هاي مربوط به پرسشنامة و همچنين گزينه) 5و كامالً موافقم نمرة  4، موافقم نمرة 3، نظري ندارم نمرة 2نمرة 

اي همانند پرسشنامة هوش سازماني است كه به گزينة كامالً موافقم زينهصورت پنج گفرهنگ سازماني به
روايي پرسشنامة هوش سازماني در . داده شد) 1(و به گزينة كامالً مخالفم كمترين امتياز ) 5(بيشترين امتياز 
يد ريزي ورزشي تأيو فرهنگ سازماني در چندين پژوهش در زمينة مديريت و برنامه) 1385(پژوهش ستاري 

منظور اطمينان بيشتر روايي صوري پرسشنامة هوش سازماني را به تأييد بيش از پنج نفر از شده است و محقق به
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ها براساس روش آلفاي كرونباخ و پايايي پرسشنامه. ريزي ورزشي رسانداستادان فن در رشتة مديريت و برنامه
  .دست آمدبه 82/0و  83/0ترتيب بهنفري از كاركنان ادارات تربيت بدني  30اجرا روي يك گروه 

  هاهاي تحليل دادهروش

هاي آماري، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيره به روش گام به گام استفاده از روش
  .شد
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

ميانگين  نمونة مورد بررسي،) مشخصات فردي(براساس تحليل توصيفي اطالعات مربوط به متغيرهاي عيني 
 32ها مرد و نفر از آزمودني 80همچنين . دست آمدبه 937/6سال با انحراف استاندارد  87/36ها سني آزمودني

درصد از كل نمونة انتخابي كاركنان ادارة كل و ادارات تربيت بدني  6/28و  4/71ترتيب نفر زن بودند كه به
همچنين سطح . فراواني از آن گروه مردان است دهند كه بيشتريناستان آذربايجان شرقي را تشكيل مي

ترتيب ارشد و باالتر بود كه بهنفر كارشناسي 13نفر كارشناس و  68نفر كارداني،  10نفر ديپلم،  21تحصيالت 
  .دهنددرصد از كل نمونة انتخابي را تشكيل مي 6/11و  7/60، 9/8، 8/18

كارشناسي و كمترين فراواني مربوط به گروه كارداني  بيشترين فراواني مربوط به كاركناني با سطح تحصيلي
نفر با رشتة  66نفر با رشتة تحصيلي تربيت بدني و  46ها نشان داد كه هاي تحصيلي آزمودنيبررسي رشته. است

نتايج بررسي . دهند-كل نمونة انتخابي را تشكيل مي 9/58و  1/41ترتيب با درصد فراواني غيرتربيت بدني به
در . است 492/7درصد با انحراف استاندارد  455/13ري نشان داد كه ميانگين سابقة كاري كاركنان كا  سابقة

توان گفت متوسط سابقة خدمت كاركنان ادارة كل و ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي در مجموع مي
  .حد باالست

و فرهنگ سازماني در ادارة كل و ادارات هاي آن ميانگين و انحراف استاندارد هوش سازماني و مؤلفه 1 لجدو
  .دهدتربيت بدني استان آذربايجان شرقي را نشان مي
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  هاي آن و فرهنگ سازمانيميانگين و انحراف استاندارد هوش سازماني و مؤلفه – 1جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  متغيرها  رديف

  133/23  283/106  هوش سازماني  1
  506/4  76/14  چشم انداز راهبردي   2
  047/4  82/15  سرنوشت مشترك   3
  440/4  333/14  ميل به تغيير  4
  690/3  350/16  روحيه   5
  773/3  616/16  اتحاد و توافق  6
  570/3  883/14  كاربرد دانش  7
  713/3  8/15  فشار عملكرد   8
  761/23  607/118  فرهنگ سازماني  9

  

  .دهدهاي تحقيق را نشان ميرضيههاي فضريب همبستگي بين متغيرها و مؤلفه 2جدول 

  هاي مربوطضريب همبستگي بين متغيرها و مؤلفه – 2جدول 
  سطح معناداري ضريب پيرسون  تعداد نفرات مؤلفه ها/متغيرها  رديف

  هوش سازماني  1

  فرهنگ سازماني

112  *620/0  010/0  
  701/0  104/0  112  چشم انداز راهبردي  2
  038/0  521/0*  112  سرنوشت مشترك  3
  010/0  622/0*  112  ميل به تغيير  4
  014/0  600/0*  112  روحيه   5
  006/0  658/0**  112  اتحاد و توافق  6
  004/0  682/0**  112  كاربرد دانش  7
  161/0  368/0  112  فشار عملكرد  8

  . معنادار است) دو طرفه( 01/0همبستگي در سطح **
  .ستمعنادار ا) دوطرفه( 05/0همبستگي در سطح *

  

دهد كه بين هوش سازماني با فرهنگ سازماني رابطة مثبت و معناداري در نشان مي 2نتايج حاصل از جدول 
هاي هوش سازماني، پنج مؤلفة سرنوشت مشترك، ميل به همچنين از بين مؤلفه. وجود دارد >P 05/0سطح 

ضرايب (ثبت و معناداري وجود دارد تغيير، روحيه، اتحاد و توافق و كاربرد دانش با فرهنگ سازماني رابطة م
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 >01/0Pبراي كاربرد دانش در سطح  682/0تا  >P 05/0براي سرنوشت مشترك در سطح  521/0همبستگي از 
  ).معنادار است

بيني هاي هوش سازماني، تغييرات فرهنگ سازماني را پيشدر پاسخ به اين پرسش كه كدام يك از مؤلفه
در اين قسمت سعي شده است با . چندمتغيره با روش گام به گام استفاده شدكند، از روش تحليل رگرسيون مي

كند، هاي هوش سازماني براي فرهنگ سازماني تبيين مياستفاده از اين روش تغييراتي را كه هريك از مؤلفه
  .دهدبيني فرهنگ سازماني نشان ميضرايب همبستگي چندگانه را براي پيش 3جدول . تعيين شود

  بيني فرهنگ سازمانيضرايب همبستگي چندگانه براي پيش – 3جدول 

  بين هاي پيش مؤلفه  گام
ضريب

همبستگي 
  )R(چندگانه 

مجذور ضريب
همبستگي 

  )R2(چندگانه 
 ضريب تغيير

R2  F تغييرF  

  208/325  208/325  476/0  476/0  687/0  سرنوشت مشترك  1

سرنوشت مشترك،   2
  305/126  572/283  121/0  609/0  786/0  اتحاد و توافق

3  
سرنوشت مشترك، 

  اتحاد و توافق،
  روحيه

798/0  644/0  031/0  746/213  402/31  

4  

سرنوشت مشترك، 
  اتحاد و توافق،

  روحيه،
  ميل به تغيير

811/0  661/0  013/0  923/168  218/15  

5  

سرنوشت مشترك، 
  اتحاد و توافق،

  روحيه،
  ميل به تغيير،
  كاربرد دانش

813/0  672/0  011/0  753/138  513/12  

  

شود، در تحليل رگرسيون گام به گام در مجموع طي پنج گام، پنج ه ميمشاهد 3طور كه در جدول همان
مؤلفة سرنوشت مشترك، اتحاد و توافق، روحيه، ميل به تغيير و كاربرد دانش با فرهنگ سازماني همبستگي 

بين در تحليل رگرسيون گام به گام، در اولين گام هاي پيشبراساس ترتيب اهميت مؤلفه. چندگانه دارند
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در نهايت در گام نهايي . بود 687/0ت مشترك با فرهنگ سازماني داراي ضريب همبستگي چندگانه سرنوش
اي كه قابليت ورود به مدل رگرسيون را داشت، عنوان آخرين مؤلفهپنجمين مؤلفه يعني كاربرد دانش به) پنجم(

اين پنج مؤلفه قادر به  در مجموع. رسيد 813/0در گام نهايي، ضريب همبستگي چندگانه به . وارد مدل شد
ضرايب رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد را براي  4جدول . انددرصد واريانس فرهنگ سازماني بوده 2/67تبيين 
  .دهدبيني فرهنگ سازماني نشان ميپيش

  بيني فرهنگ سازمانيضرايب رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد براي پيش – 4جدول 

  مؤلفه
  ضرايب استاندارد شده  نداردضرايب غيراستا

 tمقدار 
  بتا  خطاي استاندارد  بتا

  732/7  _  061/4  314/31  مقدار ثابت

  824/5  264/0  237/0  441/1  سرنوشت مشترك

  793/6  252/0  209/0  504/1  اتحاد و توافق

  027/5  187/0  201/0  054/1  روحيه 

  712/3  132/0  241/0  908/0  ميل به تغيير

  569/3  162/0  247/0  937/0  كاربرد دانش

  

شود در تحليل رگرسيون گام نهايي پنج مؤلفة سرنوشت مشترك، اتحاد و ديده مي 4طور كه در جدول همان
  . اندبيني فرهنگ سازماني وارد معادلة رگرسيون شدهتوافق، روحيه، ميل به تغيير و كاربرد دانش براي پيش

، كاربرد دانش 187/0، روحيه 252/0، اتحاد و توافق 264/0تا ترتيب سرنوشت مشترك با ضريب استاندارد ببه
  .بيني معناداري براي فرهنگ سازماني داشتندتوان پيش 132/0و ميل به تغيير  162/0
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  گيريبحث و نتيجه

انداز راهبردي با فرهنگ سازماني كاركنان ادارات تربيت بدني هاي تحقيق، بين مؤلفة چشمباتوجه به يافته
توان گفت با وجود فرهنگ سازماني قابل قبول و مطلوب، عبارتي ديگر ميبه. مثبت و معناداري وجود ندارد  رابطة

يابد و اين مسئله بايد مورد توجه مديران سازمان طور معناداري افزايش نميانداز راهبردي كاركنان بهمؤلفة چشم
بر وجود رابطة معنادار مبني) 1386(ادادي و كاشف و خد) 1385(اين نتيجه با يافتة ابزري و ستاري . قرار گيرد

انداز راهبردي به قابليت باتوجه به اينكه چشم. انداز راهبردي با فرهنگ سازماني همخواني نداردبين مؤلفة چشم
توان به شود، عدم ارتباط آن با فرهنگ سازماني كاركنان را ميخلق، استنتاج و بيان هدف يك سازمان گفته مي

نگرانه در وار و نداشتن ديدي آيندهفرهنگي در كاركنان كه مشغول كارهاي روزمره و تكاليف روباتيك داشتن
رو لزوم توجه مديران سازمان به شركت دادن كاركنان در تفكرات جمعي و ازاين. سازمان هستند، نسبت داد

  .رسدنظر ميراهبردي سازمان براي باال بردن ديد راهبردي ضروري به

رد پنج مؤلفة هوش سازماني مشاهده شد كه با فرهنگ سازماني كاركنان ادارات تربيت بدني ارتباط در مو
منظور دستيابي به سطوحي باالتر از دهندة اهميت توجه به اين پنج مؤلفه بهمثبت و معناداري داشتند كه نشان

نتايج اين پژوهش در . قرار گيردفرهنگ سازماني براي كاركنان است و بايد مورد توجه سازمان و مديريت آن 
هاي هوش سازماني با فرهنگ سازماني كاركنان نشان داد كه مؤلفة اتحاد و توافق و كاربرد مورد ارتباط بين مؤلفه

ترتيب هاي ميل به تغيير، روحيه و سرنوشت مشترك بهدانش همبستگي بيشتري با فرهنگ سازمان دارد و مؤلفه
در مجموع بايد به تمامي اين پنج مؤلفه توجه كرد و سعي كرد تا همة اين . اندتههاي بعدي قرار گرفدر رتبه
ها همچنين كاركنان و بيشتر مديران با بهبود اين مؤلفه. ها براي باال بردن سطح فرهنگ سازماني بهبود يابدمؤلفه

تايج حاصله با نتايج ن. موجب تمركز بهتر قواي فكري و عقلي خود براي رسيدن به اهداف سازمان خود شدند
هاي هوش سازماني با فرهنگ سازماني در شركت فوالد مباركة در مورد رابطة بين مؤلفه) 1385(ي رابزري و ستا

در بررسي رابطة بين هوش سازماني و فرهنگ سازماني در ) 1386(اصفهان و همچنين خدادادي و كاشف 
  .بقت داردمديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي مطا



  ...اني در ادارة كل و ادارات تربيت بدني هاي هوش سازماني و فرهنگ سازم رابطة بين مؤلفه

 

185

آمده از تحقيق در مورد مؤلفة هفتم، بين مؤلفة فشار عملكرد با فرهنگ سازماني دستباتوجه به اطالعات به
عبارتي ديگر، با وجود فرهنگ سازماني قابل قبول و به. كاركنان ادارات تربيت بدني رابطة معناداري وجود ندارد

اين . يابد و اين مؤلفه بايد مورد توجه قرار گيرداري تغيير نميطور معنادمطلوب، مؤلفة فشار عملكرد كاركنان به
بر وجود رابطة معنادار بين مؤلفة فشار مبني) 1386(و خدادادي و كاشف ) 1385(نتيجه با يافتة ابزري و ستاري 

طه با اينكه برحسب ضريب همبستگي پيرسون امكان تعيين نوع راب. عملكرد با فرهنگ سازماني همخواني ندارد
طور گيري احتمالي وجود دارد كه گفته شود پنج مؤلفة هوش سازماني بهوجود ندارد، حداقل امكان اين نتيجه

  .چشمگيري احتماالً در فرهنگ سازماني اهميت دارند

آمده همبستگي مثبت و معناداري بين هوش سازماني و فرهنگ سازماني وجود دستباتوجه به اطالعات به
. نيز مطابقت دارد) 2005(و هالل ) 1386(و خدادادي و كاشف ) 1385(ا نتايج ابزري و ستاري اين يافته ب. دارد

توان در خاستگاه فرهنگ از آنجا كه هيچ تحقيق ديگري در اين زمينه وجود ندارد، دليل اين رابطه را مي
و مفروضات هريك  ها، عقايد اساسي خاستگاه فرهنگ سازماني ارزش. وجو كردسازماني و هوش سازماني جست

. خاستگاه هوش سازماني ذهن است و ذهن خواسته يا ناخواسته تحت تأثير فرهنگ است. از اعضاي سازمان است
اي است و بر اين گ در هر سازمان و جامعهنهاي فرهها و ارزشهاي آزادي عمل ذهن همان محدوديتچارچوب

  .وجود دارداساس است كه بين هوش سازماني و فرهنگ سازماني رابطه 

كنندة فرهنگ سازماني هستند، نتايج بينيهاي هوش سازماني پيشدر مورد اين سؤال كه كدام يك از مؤلفه
در مجموع اين . اندنشان داد كه از بين هفت مؤلفة هوش سازماني، صرفاً پنج مؤلفه وارد معادلة رگرسيون شده

ترتيب سرنوشت مشترك با اند و نيز بهزماني بودهدرصد واريانس فرهنگ سا 4/68پنج مؤلفه قادر به تبيين 
 132/0و ميل به تغيير  162/0، كاربرد دانش 187/0، روحيه 252/0، اتحاد و توافق 264/0ضريب استاندارد بتا 

اين ضرايب استاندارد بتا به اين معني است كه به ازاي . اندبيني معناداري براي فرهنگ سازماني داشتهتوان پيش
هاي هوش سازماني، به مقدار ضريب استاندارد بتاي همان مؤلفه تغيير در تغيير در هر كدام از مؤلفه يك واحد

  . دهدفرهنگ سازماني رخ مي

بيني معنادار فرهنگ سرنوشت مشترك، اتحاد و توافق، روحيه، ميل به تغيير و كاربرد دانش توان پيش
توان فرهنگ كند كه از طريق آن ميهايي را معرفي ميمؤلفه ها،در واقع اين بخش از يافته. سازماني را دارند
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سازماني را تعالي بخشيد و در نهايت، تعالي فرهنگ سازماني براساس مدلي كه در اين تحقيق مبناي عمل قرار 
شوند و به موفقيت سازمان در مديريت كيفيت و گرفت، موجب افزايش انسجام دروني و تطابق بيروني سازمان مي

  .انجامدهايت موفقيت در كسب و كار ميدر ن

اي فرهنگ سازماني و مطالعة دوره. 1: شودآمده چند پيشنهاد كاربردي ارائه ميدستباتوجه به نتايج به
ها و ارتقاي ها باتوجه به نقش اساسي اين دو متغير در موفقيت يا شكست سازمانهوش سازماني در سازمان

منظور ارتقا و حفاظت از قدرت اي در سازمان بهايجاد كميته. 2حد مطلوبند، تر از هايي كه پايينسطح آيتم
. تواند اقتضائات خاص يك سازمان را پوشش دهدتنهايي نميوراي آنچه گذشت؛ يك مدل به. 3ذهني سازمان، 

جانبة همهشود ضمن بررسي ها پيشنهاد ميرو به مديران عالي و واحدهاي تحقيقات نيروي انساني سازمانازاين
هايي براي متغيرهاي هوش كارگيري پتانسيل دروني سازمان مدلادبيات هوش سازماني و فرهنگ سازماني و به

  .سازماني و فرهنگ سازماني در سازمان باتوجه به اقتضائات خاص سازماني ايجاد كنند

  

  منابع و مĤخذ

هوش سازماني و جلوگيري از ". )1385( .ستاري قهفرخي، مهدي. اعتباريان، اكبر. ابزري، مهدي. 1
  .11 – 14، )22(ماهنامة مديريت دانش سازماني،  ".كندذهني جمعي

رابطة هوش سازماني با فرهنگ سازماني در "). 1386( .ستاري قهفرخي، مهدي. ابزري، مهدي. 2
 .تهرانالمللي مديريت دانش، مجموعه مقاالت هشتمين كنفرانس بين ."شركت مباركه فوالد اصفهان

  .47 – 49 :صص

بررسي وضعيت مديريت كيفيت جامع در سازمان "). 1382( .حميدي، مهرزاد. اسد، محمدرضا. 3
  .136 – 137 :صص، )24(المپيك  ."تربيت بدني كشور

وري مديران سازمان تربيت بدني رابطة فرهنگ سازماني با بهره"). 1380( .اسدي، حسن. 4
  .39 – 50: صص، 7مارة نشرية حركت، ش ."جمهوري اسالمي ايران
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تبيين موفقيت ورزشي در "). 1385( .ميرزاكمسفيدي، رضا. عباسي، غالمرضا. بشارت، محمدعلي. 5
  .88 – 89: صص). 33(المپيك  ."هاي گروهي و فردي بر حسب هوش هيجانيورزش

ي رابطة بين هوش سازماني و فرهنگ سازمان"). 1386( .كاشف، ميرمحمد. خدادادي، محمدرسول. 6
اي تربيت بدني و علوم ورزشي، همايش منطقه ."در مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد مياندوآب

ترجمة علي پارسائيان و سيدمحمد  ."مباني تئوري و طراحي سازمان"). 1378( .دفت، ريچارد آل. 7
  .318: م، چاپ چهارم، صلد دوهاي فرهنگي، جاعرابي، انتشارات دفتر پژوهش

. ترجمة محمدحسين لطيفي، چاپ اول، انتشارات سمت ."مديريت دانش"). 1383( .رادينگ، آلن. 8
  .97 – 115 :صص

ترجمة علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي،  ."مديريت رفتار سازماني"). 1374( .رابينز، استيفن پي. 9
  .214 :ص هاي بازرگاني، جلد سوم،هشچاپ چهارم، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژو

 "دانيد چه فرهنگي بر سازمان شما حاكم است؟آيا مي"). 1384( .ستاري قهفرخي، مهدي. 10
  .11 – 15 : ، صص)14(ماهنامة مديريت دانش، 

  وري در مديران تربيت بدني رابطة فرهنگ سازماني با بهره"). 1385( .سيدعامري، ميرحسن. 11
  .145 :طرح پژوهشي دانشگاه اروميه، ص ."يجان شرقي و غربيهاي آذربااستان

مطالعة رابطة فرهنگ سازماني با ساختار سازماني در سازمان "). 1381( .شيرين، علي. 12
نامة كارشناسي ارشد، مركز آموزش مديريت دولتي سابق در تهران، پايان ."ريزي كشورمديريت و برنامه
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