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 چکیده

کهگیلویه و بویراحمد بود.  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش سازمانی ادارة کل ورزش و جوانان استان

شمار برای  طور کل نفر از کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود که همۀ آنها به 121جامعۀ آماری پژوهش 

آلبرخت ( و هوش سازمانی 1999نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامۀ هوش چندگانۀ گاردنر )

آزمودنی  30ها به تأیید پانزده تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک مطالعۀ مقدماتی با ( استفاده شد. روایی پرسشنامه2003)

ای، و معادالت ساختاری با نمونه تک tها از آزمون توصیفی و استنباطی از جمله منظور تحلیل داده محاسبه شد. به 96/0و  81/0ترتیب  به

های چندگانه و هوش سازمانی در ادارة کل مزبور های پژوهش نشان داد هوشاستفاده شد. یافته SPSSو  AMOSافزارهای   ک نرمکم

های آنها ارتباطات معنادار وجود دارد. همچنین هوش هیجانی با در سطح مطلوبی قرار دارند. بین هوش چندگانه و هوش سازمانی و مؤلفه

 سازمانی اثرگذار بوده و مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوبی برخوردار بود.  بر هوش 52/0ضریب مسیر 

 

 های کلیدی واژه

 ادارة کل ورزش و جوانان، کهگیلویه و بویراحمد، منابع انسانی، هوش چندگانه، هوش سازمانی.

 
 

                                                           

  -  : 09123203370نویسنده مسئول : تلفن Email:keshavarzlog@yahoo.com                                                                       
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 مقدمه

 افرادي بشري، پرتالطم در حيات و امروزي دنياي در

 از مندبهره سرشار و هوشي ارايد كه بود خواهند و كارا موفق

هاي قرن سازمان شک در بي باشند، باال هوشي درجۀ

 خصوص به بود، گونه خواهد همين به وضع نيز ویکم بيست

 پيشرفت به با توجه زمان، با گذر عصر حاضر در اینکه

 جدید، هايچالش و پيدایش نيازها و فنون و علوم

 شود. اینمي ترمشکل نيز آنها ادارۀ و ترها پيچيده سازمان

 در كه پذیرفته شود، بود خواهد تربااهميت زماني معنا

هوشمند، منبع  آالتماشين بر عالوه هاي امروزي،نسازما

سازماني  فرایندهاي در نيز هوشمند انسان خالق و عظيم

 هاي سازمان ها درانواع هوش دارند. بنابراین مؤثري نقش

انساني  فعال هوش دو از يتركيب و امروزي برایند پيچيدۀ

 مدیران تردیدكه بي بود خواهند ماشيني مصنوعي هوش و

 جز راهي خود، سازمان افزایش كارایي و پویایي براي

(. 1داشت ) نخواهند هوشمند جریان دو این گيري ازبهره

از سویي دیگر در مدیریت یک سازمان ورزشي مانند اداره 

و بویراحمد به دليل كل ورزش و جوانان استان كهگيلویه 

ها و این كه منابع انساني و ورزشکاران زیادي با فرهنگ

هاي مختلف فعاليت دارند، ضروري است مدیران ارزش

مند هاي زیادي بهرهها براي موفقيت سازمان، از قابليتآن

باشند تا بتوانند رفتارهاي درست را از رفتارهاي نادرست 

هاي كنند، پاداش تشخيص دهند، با افراد دیگر همدلي

تر نکنند و در هر هاي كوچکتر را فداي پاداشبزرگ

شرایطي از سطح انگيزیش باالیي برخوردار باشند. موارد 

مزبور بيانگر این مطلب هستند كه نوعي استعداد عاطفي 

هاي خود  كند از مهارت در فرد وجود دارد كه تعيين مي

تي كمک چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده كند و ح

كار گرفته شود  كند، خرد آدمي در مسيري درست به مي

هاي سازمان مشکالت ترینمهم از (. در این راستا یکي5)

فعال در حوزۀ ورزش و حتي حوزۀ  خصوصي و دولتي

منابع انساني  خارج از ورزش در هزارۀ سوم، انتخاب

 اساسي هاي چالش به توجه با مهم شایسته است. این

 نمود پيش از بيش اقتصادي و مالي هاينبحرا فناوري و

 هايپژوهش براساس كه طوريكرده است. به پيدا

هر  ميان از بزرگ هايسازمان از بسياري در گرفته صورت

 این در كه الزم را ندارند كارامدي مدیر مدیر، چهار ده

 شود. همچنين تنها وارد مي سازمان به فراواني ضرر ميان

 ميليون 454 ساالنه ت متحدهایاال بزرگ شركت 100 در

منابع  انتصابات و جایي جابه صرف هزینۀ مستقيم دالر

 هايهزینه از جدا این شود، كه مي جدید انساني و مدیران

جدید،  كارشناسان و مدیران نصب و عزل ثانویه مانند

غيره  احتمالي و ساختاري جدید، تغييرات روندهاي ایجاد

 در شگرفي تغييرات ميمه چنين به توجه (. با16است )

ویژه در  مدیران به انتخاب منابع انساني و هايمؤلفه

 آن براساس است كه آمده پدید هاي ورزشي جدیدسازمان

سطح  و تخصص، تجربۀ كاري هايشاخص بر عالوه

 نيز 1چندگانه هوش هوشبهر و هوش سازماني، سطح

 هوش 2از نظر گاردنرشود. در این راستا  مي ارزیابي

استعداد حل كردن مسائل یا  ست ازا عبارت نهچندگا

یا چند فرهنگ باارزش  توليد محصوالتي كه در یک

همچنين هوش چندگانه تركيبي از  شوند. شمرده مي

ریاضي، -كالمي، موسيقيایي، منطقي–هاي زبانيهوش

فردي است  جنبشي، و درون –فضایي، حركتي -دیداري

 سازمان یک تظرفي را سازماني هوشنيز  3آلبرخت .(14)

 قرار آن دسترس در كه هوشي توانایي تمام بسيج براي

 هایشمأموریت به دستيابي براي آن كردن متمركز و دارد

كه هوش سازماني نيز داراي  طوري ست. بها كرده تعریف

انداز راهبردي، سرنوشت مشترک،  هاي چشمزیرمؤلفه

و  كارگيري دانش تمایل به تغيير، روحيه، همسویي، به

                                                           

1. Multiple Intelligence 

2. Gardner  

3. Alberkht 
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هاي ورزشي بنابراین سازمان(. 10شار عملکرد است )ف

مانند ادارۀ كل ورزش و جوانان استان كهگيلویه و 

انداز و بویراحمد براي توفيق و دستيابي به مأموریت، چشم

سري توانمندهاي هوشي مانند  اهداف خود نيازمند یک

هاي هوش چندگانه در سطح فردي و همچنين قابليت

نند هوش سازماني در سطح نامحسوس سازماني ما

هایي توفيقي سازماني هستند. چراكه چنين سازمان

هایي در سطح سري توانمندي نخواهند داشت، مگر از یک

چنين  گيري ازفردي و سازماني برخوردار باشند تا با بهره

ها در سطح فردي و سازماني موجب ایجاد توانمندي

وح مختلف ارتباط و تعامل مناسب بين منابع انساني سط

وري و در درون و برون سازمان شوند و در نهایت بهره

 اثربخشي خود را افزایش دهند. 

در خصوص رابطه و تأثير هوش چندگانه و هوش 

هاي آنها بر افزایش عملکرد و سازماني و همچنين مؤلفه

هایي انجام هاي مختلف، پژوهشوري منابع سازمان بهره

كه  طوري آمده است. به دست گرفته و نتایج متفاوتي به

( 2007) 1نتایج پژوهش عادل اسماعيل، نيال و یاسمين

فردي، ارتباط بين  نشان داد عواملي مانند اعتماد بين

هاي اطالعاتي و ساختار سازماني نقش كاركنان، سيستم

كارگيري  مهمي در فراهم كردن امکاناتي براي رفع موانع به

د. همچنين آنها و سهيم شدن دانش توسط كارمندان دار

كارگيري دانش  دریافتند بين ارتباطات كاركنان و ميزان به

هاي یافته(. 9یا سهيم شدن دانش ارتباط وجود دارد )

( نشان داد 1391نصيري، محمد دادوي و كریمي جاوید )

هاي كالمي، موسيقایي و بين مهارت انساني با هوش

ن مهارت بيهمچنين معنادار وجود دارد.  ۀفردي رابط درون

 ۀفردي رابط منطقي و درون -هاي ریاضيادراكي با هوش

هاي هوش بين مهارت فني با مشاهده شد.معنادار 

معنادار وجود  ۀرابط حركتي –فضایي و جسمي -دیداري

                                                           
1
 . Adel Ismail, Neyla, and Yasmeen 

( نشان داد كه 1388زاده ) (. نتایج پژوهش مطلب7) دارد

داري با مهارت امعن ۀریاضي رابط -تنها هوش منطقي 

و درک كاربرد دانش هوش چندگانه(  رمؤلفۀ)زیخواندن 

یک از انواع دیگر هوش  مطلب آزمون آي التس دارد و هيچ

قورچيان، جعفري و (. 6) داري ندارندامعن ۀبا آن رابط

 اي به بررسي ميزان( در مطالعه1390رزقي شيرسوار )

 )مطالعۀ كشور عالي آموزش مدیران در چندگانه هوش

اسالمي( پرداختند.  آزاد هدانشگا منطقۀ هشت موردي

 هوش وضعيت كه داد نشان پژوهش از حاصل نتایج

 فردي، بين هوش جنبشي، -بدني هوش ،يریاض -منطقي

 هوش و گرایانه طبيعت هوش ،فضایي -دیداري هوش

 اسالمي آزاد دانشگاه مدیران در ه(گرایان هستي) وجودي

 هوش اما. دارد قرار مطلوبي حد در هشت ۀمنطق

 مدیران در زباني هوش و فردي درون هوش ي،موسيقيای

است  ضعيفي حد در هشت ۀمنطق اسالمي آزاد دانشگاه

( در پژوهشي به 1389كيا ) قزاهدبابالن و معيني .(4)

 اهداف به دستيابي در چندگانه هايهوش بررسي جایگاه

 الکترونيکي پرداختند. نتایج نشان داد، آموزش مراكز

 نيروهاي تركيب و ایجاد در نهچندگا هاياز هوش استفاده

 منابع مدیریت كه مؤسسات نوع این در هاتيم كاري

مفيد است. همچنين نتایج  دارند، عهده بر را انساني

 ماهيت و ساختار به توجه با پژوهش بيانگر این بود كه

-هم با اعضا الکترونيکي، آموزشي مؤسسات در فعاليت

متحدانه،  گيريجهت با و تکميلي فعاليت طریق از افزایي

 (.3دهند ) انجام بهتر را محوله وظایف و تکاليف توانندمي

 ۀرابط( در بررسي 1390پور )غالمي، غفوریان و معنوي

 آموزشي هايگروه مدیران عملکرد و سازماني هوش بين

ميزان هوش سازماني  دریافتند كه گرمسار هايدانشگاه

در حد  رگرمسا هايدانشگاه آموزشي هايگروه مدیران

تواند بر مطلوبي قرار دارد. همچنين هوش سازماني مي

هاي باالور، رحيمي  (. یافته2عملکرد آنان تأثيرگذار باشد )
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( مؤید این است كه مدیران ورزشي در 2014و اصغري )

مقایسه با مدیران غيرورزشي اصفهان هوش سازماني 

در بهتري داشته و با این توانمندي، توانایي ارتباط بهتر 

مقایسه با مدیران غيرورزشي با كاركنان )زیرمؤلفۀ هوش 

فردي هوش چندگانه( دارند. همچنين نيازهاي آنها  درون

هاي پژوهش (. یافته11توانند برآورده كنند )را بهتر مي

( 2014نيا و قاسمي موسوي ) الياسي، سهرابي، طاهري

نشان داد بين هوش چندگانه و ابعاد آن با تغييرات سبک 

دیریتي )زیرمؤلفۀ تمایل به تغيير هوش سازماني( ارتباط م

معناداري وجود دارد. همچنين بين هوش موسيقایي و 

هاي آل )بعد همسویي از زیرمؤلفهفردي با نفوذ ایده درون

فضایي و -هاي دیداريهوش سازماني( و نيز بين هوش

منطقي با مالحظات فردي مدیران )بعد روحيه از 

ش سازماني( ارتباط معناداري مشاهده هاي هوزیرمؤلفه

(. نتایج پژوهش عبدالقدیر، محمداسکندر و بهرام 12شد )

( نشان داد هوش چندگانه با بسياري از 2013)1عبدول

هاي مدیریتي ارتباط مثبت و معناداري دارد و مهارت

هاي مدیریتي را بيني مهارت هوش چندگانه قابليت پيش

در پژوهشي به بررسي  ( نيز2008اینگا و روتا ) (.8دارد )

پردازش هوش سازماني دانشگاهي پرداختند. نتایج نشان 

داد با افزایش هوش سازماني افراد، ميزان اثربخشي آنان 

یابد. همچنين نتایج مؤید این بود كه ميزان نيز افزایش مي

هاي ليتواني در هوش سازماني كاركنان و استادان دانشگاه

(. اولگبنگا و فليکس 15ر دارد )حد مطلوب و مناسبي قرا

ژوهشي بيان كردند، داشتن توانایي و نيز در پ (2008)

خصوص هوش چندگانه  هاي ذهني و فکري بهمهارت

ها حائز اهميت است، منظور دستيابي به اهداف سازمان به

كارگيري افراد در این نهادها باید منظور به تا جایي كه به

 (.17گيرد ) هوش چندگانۀ آنها مدنظر قرار

                                                           

1 . Abdul Kadir, Muhammad Iskandar, Bahrom 

Abdul 

طوركه بررسي پيشينه و مباني نظري پژوهش همان

ها نيازمند توفيق سازمان محيط سازماني دهد، درنشان مي

هاي سازماني در سطح فردي منابع انساني و وجود قابليت

نظر  رو از آنجا كه به همچنين سطح سازماني آنهاست. ازاین

اط رسد سطح هوش چندگانه و هوش سازماني و ارتبمي

بين آنها از عوامل نامحسوس مرتبط با توانمندي فردي و 

رود و چنانچه در شمار مي سازماني در یک نهاد ورزشي به

هاي ورزشي به سطح و همچنين نوع ارتباط آنها سازمان

هاي سازماني و فردي توان از توانمنديتوجه شود، مي

ها استفاده كرد، پژوهش براي توفيق بيشتر آن سازمان

ر در صدد است براي نمونه در یک سازمان ورزشي، حاض

ميزان هوش چندگانه و هوش سازماني را در ادارۀ كل 

ورزش و جوانان استان كهگيلویه و بویراحمد بررسي كرده 

 و مدل ارتباطي آنها را تعيين كند.  

 

 روش تحقیق

تحليلي بود كه  –پژوهش حاضر از نوع توصيفي 

از حيث ارتباط بين  صورت ميداني انجام گرفت و به

طور مشخص مبتني بر مدل  متغيرها از نوع علي و به

معادالت ساختاري بود. جامعۀ آماري پژوهش شامل 

تمامي مدیران و كاركنان ادارۀ كل ورزش و جوانان استان 

كهگيلویه و بویراحمد و شهرهاي تابعۀ استان )ادارۀ كل 

د كه همۀ نفر بو 121استان و شهرهاي تابعۀ آن( به تعداد 

عنوان نمونۀ تحقيق انتخاب شدند.  شمار به طور كل آنها به

براي دستيابي به اهداف تحقيق از پرسشنامۀ هوش 

مقياس  ( كه داراي هفت خرده1999چندگانۀ گاردنر )

كالمي، هوش  -ریاضي، هوش زباني -هوش منطقي

 –فضایي، هوش موسيقایي، هوش حركتي -دیداري

و با مقياس فردي  ش درونفردي، هو ، هوش بينجنبشي

شد، و گيري ميدانم اندازهارزشي بله، خير و نمي سه

( كه 2003همچنين پرسشنامۀ هوش سازماني آلبرخت )
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انداز راهبردي، سرنوشت  مقياس چشم داراي هفت خرده

مشترک، تمایل به تغيير، روحيه، همسویي و تجانس، 

ارزشي  كارگيري دانش و فشار عملکرد كه با مقياس پنج به

شد، استفاده شد. روایي صوري و گيري ميليکرت اندازه

ها به تأیيد پانزده تن از متخصصان محتوایي پرسشنامه

شناسي ورزشي رسيد. پایایي  حوزۀ مدیریت ورزشي و روان

آزمودني و  30ها نيز در یک آزمون مقدماتي با پرسشنامه

. محاسبه شد 96/0و  81/0ترتيب  با آلفاي كرونباخ به

-شده از روش آوريوتحليل اطالعات جمع منظور تجزیه به

هاي آماري توصيفي مانند ميانگين، انحراف استاندارد، 

هاي آماري استنباطي از جدول توزیع فراواني و روش

گروهي و مدل معادالت ساختاري با كمک دو  تک tجمله 

 استفاده شد.   AMOSو  SPSSافزار نرم

 

 قهای تحقی نتایج و یافته

ها مرد و نفر از نمونه 84دهد نشان مي 1نتایج جدول 

هاي داراي پست هانفر از نمونه 29نفر زن بودند.  37

نفر كارمند بودند.  92مدیریتي در سطح مدیر و معاون و 

نفر  40نفر داراي مدرک تحصيلي سيکل،  5همچنين 

نفر فوق  15نفر ليسانس و  61دیپلم و فوق دیپلم، 

نفر  93نفر مجرد و  28تر بودند. همچنين ليسانس و باال

 متأهل بودند.

 کنندگان در پژوهش . مشخصات کلی شرکت1جدول 

 جنسیت

 84 تعداد آقایان

 42/69 درصد

 37 تعداد بانوان

 58/30 درصد

 سن
 34/39±16/9 ميانگين )سال( مرد

 4/34±11/7 ميانگين )سال( زن

پست 

 سازمانی

 29 تعداد مدیر و معاون

 97/23 درصد

 92 تعداد كارمند

 03/76 درصد

 تحصیالت

 5 تعداد سيکل

 1/4 درصد

 40 تعداد دیپلم و فوق دیپلم

 06/33 درصد

 61 تعداد كارشناسي

 43/50 درصد

ارشد و  كارشناسي

 باالتر

 15 تعداد

 5/12 درصد

 تأهل

 28 تعداد مجرد

 1/23 درصد

 93 تعداد متأهل

 9/76 درصد
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 منظور تعیین سطح یا وضعیت هوش چندگانه و هوش سازمانی گروهی به تک t. آزمون 2جدول 
 آماره

 متغیر
 تفاوت میانگین درجۀ آزادی t میانگین مقدار آزمون

سطح 
 معناداری

 001/0 39/0 115 69/23 39/2 2 هوش چندگانه

 001/0 35/0 115 54/6 35/3 3 هوش سازماني

 

دهد، بين ميانگين  نشان مي 2طوركه جدول  نهما

ميزان هوش چندگانه و هوش سازماني در ادارۀ كل ورزش 

( در 2،  3و جوانان كهگيلویه و بویراحمد با مقادیر آزمون )

، تفاوت آماري معناداري وجود دارد. 05/0سطح معناداري 

بنابراین با توجه به اینکه در هر دو مؤلفه ميانگين 

از مقدار آزمون بيشتر است، ميزان هوش شده  محاسبه

چندگانه و هوش سازماني در منابع انساني ادارۀ كل ورزش 

و جوانان استان كهگيلویه و بویراحمد در سطح مطلوبي 

 قرار دارد.

 

. برآورد ضرایب رگرسیونی استانداردشده بین هوش چندگانه و هوش سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان 3جدول 

 ن کهگیلویه و بویراحمداستا

 برآورد ارتباط بین متغیرها

 52/0 هوش سازماني  -هوش چندگانه 

 6/0 كالمي( -)زباني –هوش چندگانه 

 62/0 موسيقایي –هوش چندگانه 

 56/0 ریاضي( –)منطقي  –هوش چندگانه 

 48/0 فضایي( –)دیداري  –هوش چندگانه 

 34/0 جنبشي( –)حركتي  –هوش چندگانه 

 38/0 فردي درون –ش چندگانه هو

 75/0 انداز راهبردي چشم –هوش سازماني 

 68/0 سرنوشت مشترک –هوش سازماني 

 88/0 تمایل به تغيير –هوش سازماني 

 64/0 روحيه –هوش سازماني 

 87/0 همسویي –هوش سازماني 

 91/0 كارگيري دانش به –هوش سازماني 

 83/0 فشار عملکرد –هوش سازماني 

 
دهد كه ضرایب رگرسيوني نشان مي 3تایج جدول ن

استانداردشدۀ همۀ ارتباطات بين هوش چندگانه و هوش 

هاي آنها تأیيد شده است و همۀ سازماني و همچنين مؤلفه

 متغيرها با هم ارتباط معناداري دارند.

، مدل ارتباطي استاندارد هوش 1و شکل  3جدول 

ۀ كل ورزش و جوانان چندگانه با هوش سازماني را در ادار

 1دهد. با توجه به شکل كهگيلویه و بویراحمد نشان مي

بر هوش سازماني در  52/0هوش چندگانه با ضریب مسير 

كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كهگيلویه و 

(. در ارتباط بين هوش >05/0pگذارد )بویراحمد اثر مي

دانش با بار كارگيري ترتيب به چندگانه با هوش سازماني به

، همسویي 88/0، تمایل به تغيير با بار عاملي 91/0عاملي 

، 83/0، فشار عملکرد با بار عاملي 87/0با بار عاملي 

، سرنوشت مشترک 75/0انداز راهبردي با بار عاملي چشم
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، بعد 64/0، روحيه با بار عاملي 68/0با بار عاملي 

مي با بار كال –، بعد زباني 62/0موسيقایي با بار عاملي 

، بعد 56/0ریاضي با بار عاملي  –، بعد منطقي 6/0عاملي 

فردي با بار  ، بعد درون48/0فضایي با بار عاملي  -دیداري 

 34/0جنبشي با بار عاملي  -و بعد حركتي  48/0عاملي 

 (.>05/0pنقش دارند )

 

 
 انان استان کهگیلویه و بویراحمد. مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش سازمانی در ادارة کل ورزش و جو1شکل 

 

 های برازش مدل ارتباطی هوش چندگانه با هوش سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان. شاخص4جدول 

 استان کهگیلویه و بویراحمد 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 

 مطلق

x
2

 با درجۀ 91/32 

 22آزادي  
49/1/df=

 
x

 برازش مطلوب 3تا 1بين  2

p value 31/0 برازش مطلوب 05/0بيشتر از 

 برازش مطلوب 90/0بيش از 942/0 شاخص نيکویي برازش

 

 تطبیقی

 برازش مطلوب 90/0بيش از 901/0 (TLIلویس) -شاخص توكر

 برازش مطلوب 90/0بيش از 938/0 (BBIبونت) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0بيش از 952/0 (CFIشاخص برازش تطبيقي)

 دمقتص

ریشۀ ميانگين مربعات خطاي 

 (RMSEAبرآورد)
 برازش مطلوب 05/0كمتر از 001/0

 برازش مطلوب 05/0بيشتر از 73/0 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجارشده)

 

براي آزمون اینکه مدل پژوهش ارتباطي هوش 

چندگانه با هوش سازماني در كاركنان ادارات ورزش و 

جوانان استان كهگيلویه و بویراحمد از برازش مناسبي 

هاي برازش مدل استفاده شد. برخوردار است، از شاخص

افزار  یابي معادالت ساختاري با تأكيد بر نرم در مدل

AMOS رازش مدل از سه شاخص باید براي تعيين ب

استفاده كرد. براساس  3و مقتصد 2، تطبيقي1برازش مطلق

x، مقدار آمارۀ 4نتایج جدول 
با درجۀ  91/32برابر با  2

xاست. با توجه به اینکه حاصل تقسيم  22آزادي 
بر  2

است و این مقدار بين یک تا سه  49/1، 19درجۀ آزادي 

                                                           

1 . Absolute Index 

2 . Comparative Index 

3 . Parsimonious Index 
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 ناست، مدل داراي برازش مطلوب است. همچني

 p-value  است كه با توجه به اینکه  31/0متناظر با آن

است، قابل قبول است و برازش مدل تأیيد  05/0بيشتر از 

است كه  942/0( GFI)1شود. شاخص نيکویي برازشمي

دهندۀ قابل قبول بودن این مقدار براي برازش  نشان

مطلوب مدل است. مقدار ریشۀ ميانگين مربعات خطاي 

كه شاخص دیگر نيکویي برازش  2(RMSEAبرآورد )

 05/0است كه با توجه به اینکه كمتر از  001/0است، نيز 

دهندۀ تأیيد مدل پژوهش  است، قابل قبول بوده و نشان

هاي نيکویي برازش براي معادالت است. دیگر شاخص

 -ساختاري بدین صورت است كه مقدار شاخص توكر

 -؛ شاخص برازش بنتلر3 901/0(TLIلویس)

 5(CFI؛ شاخص برازش تطبيقي )4 938/0(BBI)بونت

 6(PNFIو شاخص برازش مقتصد هنجارشده ) 952/0

دهندۀ برازش مطلوب و تأیيد  است كه همگي نشان 73/0

 مدل پژوهش است.

 

 گیری بحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطي هوش 

چندگانه و هوش سازماني ادارۀ كل ورزش و جوانان استان 

يلویه و بویراحمد بود. در این راستا نتایج تحقيق نشان كهگ

داد كه هوش چندگانۀ كاركنان ادارۀ كل ورزش و جوانان 

استان كهگيلویه و بویراحمد در سطح مطلوبي قرار دارد 

هاي پژوهش با نتایج تحقيقات قورچيان و كه یافته

( همخواني 2006( و اولگبنگا و همکاران )1390همکاران )

هاي ورزشي مانند ادارۀ (. منابع انساني سازمان17،4دارد )

دليل  كل ورزش و جوانان استان كهگيلویه و بویراحمد به

                                                           

1 . Goodness Fit Index 

2 . Root Mean Squared Error of Approximation 

3 . Tucker- Lewis Index 

4 . Bentler- Bonett Index 

5 . Comparative Fit Index 

6 . Parsimonious Normed Fit Index 

هاي مختلف ورزشي كه هر كدام داراي اینکه با رشته

فرهنگ، عرف و قوانين خاص خود هستند و همچنين با 

ورزشکاران، داوران و مربيان متعدد با نيازها، عالیق و 

ختلف سروكار دارند، نيازمند برقراري هاي مخواسته

اند. از  ارتباطات مناسب و مؤثر در سطح فردي و سازماني

 در مشکالت فردي و سازماني از بسياري آنجا كه ریشۀ

بين مدیران و كاركنان با  صحيح ارتباط برقراري عدم

(، و نظر به اینکه در ادارۀ كل 5است ) یکدیگر و دیگران

ه و بویراحمد سطح هوش ورزش و جوانان كهگيلوی

 منطقي زباني، هوش – كالمي چندگانه كه مركب از هوش

فضایي،  – جنبشي، تصویري -حركتي ریاضي، هوش –

فردي است در حد مطلوبي قرار  فردي و بين درون هوش

رسد چنين مشکالتي در این ادارۀ كل نظر مي دارد، به

ني رسد منابع انسانظر مي كمتر مشاهده شود. همچنين به

 توان مندي از چنين قابليتي ازدر این ادارۀ كل با بهره

برخوردارند و توانایي حل مشکالت  باالیي محاسبات

توانند با ایجاد تعامل مناسب نسبت  و مي را دارند پيچيده

و اثربخشي، تالش قابل تحسيني  كارایي افزایي وبه هم

شک مستلزم  رو چنين رویکردي بي داشته باشند. ازاین

مندي از منطق مناسب و مطلوب است كه در این رهبه

دليل  ادارۀ كل در حد مطلوبي وجود دارد. از سوي دیگر به

 دیداري اینکه در بين كاركنان این سازمان ورزشي هوش

 فضایي در حد مطلوب است، مدیران این ادارۀ كل در  –

بلندمدت  و مدت  ميان مدت، كوتاه و اهداف تدوین راهبرد

ق در بين سایر ادارات كل ورزش و جوانان براي توفي

ها و همچنين سایر ادارات همسطح استان مزبور كه استان

اي از قابليت بهينه ها فعاليت دارند،در دیگر حوزه

بودن در این سازمان ورزشي  برنامهبرخوردارند و از بي

شود در ادارۀ كل رو توصيه مي كنند. ازاین ممانعت مي

مي در خصوص باال بودن هوش چندگانه مزبور مطالعات عل

چنين  انجام گيرد و علل و عواملي كه موجب باال بودن
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هوشي در منابع انساني شده است، شناخته و به دیگر 

هاي ورزشي معرفي شود. همچنين عوامل مؤثر در سازمان

افزایش هوش چندگانه مورد حمایت و اجراي مستمر قرار 

 گيرد. 

يق نشان داد كه هوش در بخش دیگري نتایج تحق

سازماني در ادارۀ كل ورزش و جوانان استان كهگيلویه و 

هاي تحقيق بویراحمد در سطح مطلوبي قرار دارد كه یافته

( و اینگا و 1390با نتایج تحقيقات غالمي و همکاران )

در  سازماني هوش(. 15،2( همخواني دارد )2008روتا )

 به ه و بویراحمدادارۀ كل ورزش و جوانان استان كهگيلوی

 پي این ادارۀ كل هاي ضعف به تا كندمي كمکكاركنان 

كنند. از سوي دیگر  تقویت را خود قوت نقاط و برندب

 با تا است آن دنبال به در این ادارۀ كل سازماني هوش

-ضعف و هاتوانایي ،كلادارۀ هوشمندي وضعيت سنجش

 آمده، دست هب نتایج اساسرب و شناسایي را آنها هاي

 نهایت در و سازماني هوش بهبود براي را الزم راهکارهاي

 با هوش. همچنين این دكن ارائه ادارۀ كل عملکرد بهبود

 هايسرمایه از نامحدودي منبع انساني، هوش بر تکيه

 شود، مدیریت و شناسایي درستي به اگر كه را دارد فکري

 ينيازها بر انطباق در را كل ادارۀ پذیري انعطاف توانایي

نظر  به همچنيندهد.  مي افزایش ملياي و منطقه بومي،

 مناسب، بستر كردن فراهم با رسد هوش سازمانيمي

 یادگيري و دانش مدیریت خلق منظور به الزم هايزمينه

 قدرت و كند فراهم در این ادارۀ كل را سازماني

. با توجه به بخشد ارتقا را نوآوري و خالقيت پردازي، ایده

ج تحقيق حاضر نشان داد ميزان هوش سازماني اینکه نتای

در ادارۀ كل ورزش و جوانان استان كهگيلویه و بویراحمد 

توان گفت منابع انساني این در حد مطلوبي قرار دارد، مي

ي در سازمان مهم و اساسي راهبردهاينهاد ورزشي احتماالً 

راهبردهاي  همۀ آنها، و كرده  شناسایياین ادارۀ كل را 

و  شوند هماهنگ آنراستاي  در و ندپذیرب را مزبور

 و همدلي حس وبشناسند  را سازماني هايمأموریت

رود كنند. همچنين احتمال مي پيدا اهداف به همبستگي

 پيدا و نوآوري و خالقيت بهادارۀ كل منابع انساني  این در

 خدمات و شوند تشویق كار انجام بهتر هايراه كردن

كه  كاري محيط هاينياز و تقاضا يرتغي با مستمر طور به

 متحولهاي مختلف ورزشي ریشه دارد، در تنوع رشته

منظور حفظ و  شود كه بهدر این راستا توصيه مي .شود

بر  افزایش ميزان هوش سازماني در این ادارۀ كل عالوه

-هاي منظم ضمن خدمت، از روشآموزش و برپایي دوره

 سرنوشت بعد یتتقو هاي زیر نيز استفاده شود. براي

 بر دستاوردها و عملکرد ارزیابي سيستم طراحي ،مشترک

 فشار بعد تقویت ؛ برايگروهي هايفعاليت مبناي

 ۀارائ و شغل شرح جامع و كامل تدوین و تهيه ، عملکرد

؛ سازمان انتظارات از افراد كامل آگاهي براي افراد به آن

 مسيست طراحي ،تغيير به تمایل بعد تقویت منظور به

 افزایش منظور به روز به ارتباطات و اطالعات فناوري

 تحوالت و تغيير با همگامي راستاي در افراد توانمندي

 هايرویه تسهيلس، تجان بعد تقویتمنظور  ؛ بهآور سرسام

 جهت غيرضروري اقدامات حذف و هافعاليت و امور انجام

ه نيز مدیران باید روحي بعد تقویت منظور ؛ بهتسریع

 براي باال شغلي هویت داراي و قوي سازماني درون فرهنگ

 و شغل سازمان، به هاآن تا كنند ایجادمنابع انساني  ۀكلي

 تقویتمنظور  ؛ و در نهایت بهكنند افتخار خود كار محل

 بازنگري براي تخصصي كارگروه یک، راهبردي بينش بعد

 در افرادۀ كلي مشاركت بر تأكيد با ادارۀ كل راهبردهاي در

 آن دنكر عملياتي بهتر راستاي در جلسات از خيبر

 شود.  تشکيل

هاي پژوهش نشان داد ضرایب در بخش آخر یافته

رگرسيوني استانداردشدۀ همۀ ارتباطات بين هوش 

چندگانه و هوش سازماني در ادارۀ كل ورزش و جوانان 

استان كهگيلویه و بویراحمد معنادار است و همۀ متغيرها 
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اداري دارند. همچنين هوش چندگانه با با هم ارتباط معن

بر هوش سازماني در ادارۀ كل ورزش و  52/0ضریب مسير 

جوانان كهگيلویه و بویراحمد اثر گذاشته است و در ارتباط 

كارگيري ترتيب به بين هوش چندگانه با هوش سازماني به

انداز دانش، تمایل به تغيير، همسویي، فشار عملکرد، چشم

ت مشترک، روحيه، بعد موسيقایي، بعد راهبردي، سرنوش

 -ریاضي، بعد دیداري  –كالمي، بعد منطقي  –زباني 

جنبشي نقش  -فردي و بعد حركتي  فضایي، بعد درون

دارند و مدل ارتباطي بين آنها از برازش مطلوب برخوردار 

ها با نتایج تحقيقات قورچيان و همکاران  است. این یافته

(، 1391، نصيري و همکاران )(1391زاده ) (، مطلب1390)

(، عادل اسماعيل و همکاران 2013عبدالقدیر و همکاران )

(، الياسي و همکاران 2014(، باالور و همکاران )2007)

( همخواني دارد 2007(، و اولگبنگا و همکارن )2014)

(. در هزارۀ سوم توفيق و 4،  6، 7، 8، 9، 11، 12، 17)

ویژه ادارات كل ورزش  عدم توفيق هر سازمان ورزشي و به

هاي ورزشي تأثيرگذار در ها كه از سازمانو جوانان استان

-شمار مي ارائۀ خدمات ورزشي و توسعۀ ورزش كشور به

رشته عوامل نامحسوس مهم  روند، نيازمند توجه به یک

مانند هوش چندگانه در سطح فردي و هوش سازماني در 

ر این راستا سطح سازماني و نحوۀ ارتباط بين آنهاست. د

ست ا عبارت چندگانه هوش بيان كرد گاردنر طوركه همان

و  استعداد حل كردن مسائل یا توليد محصوالت از

كه در یک یا چند فرهنگ باارزش شمرده  خدماتي

هاي  . همچنين هوش چندگانه تركيبي از هوششوند مي

-ریاضي، دیداري-كالمي، موسيقایي، منطقي –زباني 

. (14)فردي است  شي، و درونجنب –فضایي، حركتي 

رو توفيق ادارۀ كل ورزش و جوانان استان كهگيلویه و ازاین

بویراحمد، مستلزم داشتن منابع انساني با بهرۀ هوشي باال 

هاي مختلف از جمله و همچنين داراي توانمندي در هوش

هوش چندگانه است. وقتي منابع انساني در سطح فردي 

ندگانه باشند، در واقع از داراي سطح مطلوبي از هوش چ

هاي ارتباطي و مدیریتي مطلوبي برخوردار خواهند  مهارت

( كه این توانمندي اثر خود را در سطح سازماني 13شد )

یا به بيان دیگر در قالب هوش سازماني نشان خواهد داد. 

 سازمان یک ظرفيت سازماني هوشنيز  آلبرختزعم  به

 قرار آن دسترس در كه هوشي توانایي تمامي بسيج براي

ست هامأموریت به دستيابي براي آن كردن متمركز و دارد

هاي ورزشي مانند ادارات كل ورزش رو سازمان(. ازاین10)

اند كه داراي  و جوانان براي توفيق نيازمند منابع انساني

 –هوش زباني  هایي مانندهاي مختلف در حوزهقابليت

 –حركتي فضایي،-ریاضي، دیداري-كالمي، منطقي

-فردي باشند؛ چراكه در این نوع سازمان جنبشي، و درون

توانند در تدوین ها، منابع انساني با این توانمندي مي

هاي مختلف ورزشي استان و راهبرد مناسب براي رشته

هاي خاص اقدام همچنين شهرهاي تابعۀ استان با نياز

كنند. در واقع این دو عامل از عوامل مهم در هوش 

روند كه در ارتباط بين هوش چندگانه شمار مي ني بهسازما

و هوش سازماني ادارۀ كل ورزش و جوانان استان مزبور 

نيز نقش تأثيرگذاري داشتند. همچنين در مدل ارتباطي 

هاي بين هوش چندگانه و هوش سازماني همۀ زیرمؤلفه

دیگر نقش تأثيرگذاري داشتند كه توجه مدیران و متوليان 

به آنها حائز اهميت است. از آنجا كه سطح ورزش استان 

هوش چندگانه و سطح هوش سازماني در این ادارۀ كل از 

وضعيت مطلوبي برخوردار بود و مدل ارتباطي آنها برازش 

شود مدیران ورزش این استان مطلوبي دارد، توصيه مي

منظور كارایي و اثربخشي در سطح فردي و سازماني به  به

ط بين آنها توجه كافي معطوف دارند و فرایند و نوع ارتبا

-نسبت به تقویت ابعاد هوش چندگانه با برگزاري كالس

هاي آموزشي، زیر نظر متخصصان مدیریت ورزشي، 

شناسان عمومي اقدام كنند،  شناسان ورزشي و روان روان

رو  پذیري دارد. ازاین چراكه این هوش قابليت آموزش
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لوب حفظ شود هاي مزبور در حد مطچنانچه سطح هوش

و حتي افزایش یابد و با توجه به رابطۀ معنادار هوش 

چندگانه با ابعاد مختلف هوش سازماني مانند تفکر 

راهبردي و همدلي و همسویي و اتحاد منابع انساني 

موجب تعامالت بيشتر و مؤثرتر بين مشتریان داخلي و 

خارجي این ادارۀ كل همچون ورزشکاران، مربيان، داوران، 

ران و كارشناسان ورزش این نهاد ورزشي شده كه در مدی

وري این نهایت به اثربخشي منابع انساني و همچنين بهره

 ادارۀ كل منجر خواهد شد.

با توجه به ارتباط معنادار هوش چندگانه و هوش 

سازماني و برازش مطلوب مدل ارتباطي این دو هوش در 

یراحمد ادارۀ كل ورزش و جوانان استان كهگيلویه و بو

اندركاران این ادارۀ كل شود، مدیران و دستتوصيه مي

منظور توفيق  هاي فردي و سازماني بهبراي پيوند قابليت

هاي مختلف ورزشي، در بيشتر ورزش استان در رشته

سطح استان و شهرهاي تابع توجه الزم به مدل ارتباطي 

 مزبور داشته باشند.
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