
 

 

 

 

 

   یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1394  تابستان،  9 شمارة، 3 دورة

  31 – 41ص ص : 

  

 

 

 ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

  

  3عباس نظریان مادوانی -    22چیان هاشم کوزه –  1 ریم مختاری دینانیم

 
. استاد گروه مدیریت ورزشی، 2)س(، تهران، ایران  الزهرا دانشگاهبدنی،  گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت استادیار. 1

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی،  استادیار. 3دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 

 یی، تهران، ایرانرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه
 (1394/  06 / 14تصویب : ، تاریخ   1394/ 02/  13)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

؛ بنابراین شناخت عوامل مرتبط با این عامل، بسیار ارزشمند است. شود یماثربخشی رهبری از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب 

شامل  جامعۀ آماری تحقیق ، هدف اصلی این تحقیق، تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود.رو نیازا

( بود که =331Nی ورزشی )ها ونیفدراسو  کیالمپ یملو پارالمپیک، آکادمی  کیالمپکلیۀ مدیران وزارتخانۀ ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی 

کارل ی هوش سازمانی سؤال 35پرسشنامۀ  نفر برای اجرای تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق، از 180با استناد به جدول مورگان، 

برای  ،از روش آماری رگرسیون چندگانه و ها دادهی آور جمعمنظور  به ی اثربخشی رهبریسؤال 36 و پرسشنامۀ (2003آلبرشت )

(. >05/0pی دارد )معنادارنشان داد که اثربخشی رهبری با هوش سازمانی رابطۀ  ها دادهاستفاده شد. نتایج تحلیل  ها داده لیوتحل هیتجز

بین اشتیاق، اتحاد و توافق، و  معناداریبا روش ورود همزمان، ارتباط مثبت و  آمده دست بهچندگانۀ  ، با توجه به ضرایب رگرسیونعالوه به

کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که هوش سازمانی، عاملی مهم و  طور به (.>05/0p) فشار عملکرد با اثربخشی رهبری وجود داشت

  در اثربخشی رهبری مدیران ورزشی است. کننده ینیب شیپ
 

 

  های کلیدی واژه

 اتحاد و توافق، اثربخشی، اشتیاق، رهبر، هوش.

 

 

 
 

                                                           

  - : 09127015568تلفن :  نویسنده مسئول Email: Mohktaridinani@gmail.com                                                                                 
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 مقدمه

 برخی رهبران شود یم سبب چیزي چه که مسئله این

 به را محققان فکر هاست سالباشند  دیگران از مؤثرتر

 اجتماعی تغییرات چشمگیر (.7است ) کرده مشغول خود

 شده بافتاده نیز سب اتفاق گذشته دهۀ دو طول در که

 در همین .(13شود ) تر مهم "اثربخشی رهبري"بحث 

 در اثربخش رهبري ریتأثمطالعات حاکی از  زمینه، نتایج

 ها سازمان کلیۀ در امر این موفقیت سازمانی است و

 هزارۀ است. از آنجا که ي ورزشی صادقها سازمان ازجمله

 در مدیریت و رهبري فزاینده هاي چالش سوم میالدي با

 ،ها چالش گونه نیا وفصل حل همراه است، ها سازمان

  (.5بود ) خواهد اثربخش رهبري از مستلزم برخورداري

 (، رهبران در1988) 1گفتۀ کوزس و پوسنر براساس

( ب؛ کشند یمبهترین حالت خود: الف( فرایند را به چالش 

 ؛ ج( دیگران را بهدهند یمي مشترک را الهام انداز چشم

 دهند و الگودهی ( راه را نشان می؛ دکنند یمکنش وادار 

 . بسیاري از محققانکنند یمرا تشویق  ها قلب؛ ه( کنند یم

 این اعمال را که با تحقیقی گسترده در مورد اعمال موجود

 رهبري طراحی شده است، نمایندۀ واقعی اعمال اثربخش

 (. 17) دانند یمرهبري 

 3سالندریتو و سارو( و نیز 2014) 2ایندراواتیا ازنظر

 اثربخشی رهبري وابسته به سبک رهبري (2013)

 رهبري اثر يها سبکتوسط رهبر است و  شده اعمال

 توانند یم و دارند رهبر معناداري بر اثربخشی

 (.14، 18باشند )اثربخشی رهبري  ۀکنند ییشگویپ

 ي آماري،ها آزموننظر خبرگان رهبري و نتایج  براساس

 ترتیب اهمیت در ۀ رهبري اثربخش بههشتگانمعیارهاي 

 ي، توانمندسازي گروهی،ساز میتي ایجاد جاذبه، ها قالب

                                                           

1. Kouzes and Posner 

2. Indrawatia 

3. Landrito and Sarros 

 ، خودارزیابی،انداز چشمبهبود مستمر عملکرد، دارا بودن 

 (.5) اند شدهي بند تیاولوی و مربیگري بخش الهام

 همواره شرایط با ها سازمان از سوي دیگر، امروزه

 اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادي، محیط در متغیر

 پویاي و آمیز موفقیت واکنش اند. مواجه و سیاسی فرهنگی

 یافتن و مرتبط ارائۀ اطالعات در آنها توانایی به، ها سازمان

 دارد. بستگی رو پیش مشکالت براي مناسب حل راه موقع به

 بر سازمانی، پردازان نظریه توجه امر، به این توجه با

 سازماني هوشی ها يتوانمندو  فکري هاي توانایی طراحی

 در جدیدي روند، ارائۀ مفهوم این نتیجۀ که است متمرکز

 (. 23)  است سازمانی هوش نام به سازمانی تئوري

 را سازمانی هوش واژۀ بار لحاظ تاریخی اولین به

4ماتسودا
 دو از ترکیبی را سازمانی هوش وي کرد. معرفی 

 هوش مدل .داند یم ماشینی هوش و انسانی هوش عامل

 یکپارچگی ، سببکند یم معرفی ماتسودا که سازمانی

 توانایی در ماشین بر مبتنی دانش و انسانی دانش پردازش

 تعاریف سازمانی هوش براي(. 16) شود یم مسئله حل

5لیبوویتس است. شده ارائه زیادي
 را سازمانی هوش 

 که داند یم یک سازمان هاي هوشمندي تمام مجموعۀ

 بازبینی و بازنگري یندفرا مشترک، دیدگاه ایجاد منظور به

 (2003شود. آلبرشت ) می استفاده کل سازمان هدایت و

 در سازمان یک ظرفیت و استعدادنیز هوش سازمانی را 

 ذهنی در قدرت این تمرکز و اش یذهن قدرت حرکت

 وي ازنظر(. 10) کند یم تعریف سازمان رسالت تحقق

 حیات ناپذیر اجتناب یا ضروري بخش جمعی کندذهنی

 اجازه خود دلخواه به افراد باهوش نیست. ازمانس یک

 رفتار با نیز رهبران و بیفتد اتفاق امري چنین که دهند می

 را آن گسترش آن، از پوشی چشم و پذیرش یعنی خود

 تجربه سال 25طول  در دارد میاظهار  . ويدهند میاجازه 

 ام دیدهرا  زیادي يها سازمان مدیریتی، مشاور یک عنوان به
                                                           

4. Matsuda 

5 . Libovites 
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 خودشان بزنند، آسیب آنها به الیق رقباي آنکه از شبی که

 سازمانی آلبرشت، هوش ازنظر خود شدند. شکست سبب

 در که سازمانی است معتقد داراي هفت بُعد است. وي

 توسعۀ براي است، حرکت در نهایی خویش پتانسیل جهت

 مداوم پیشرفت زیر کلیدي بُعد هفت در باید جانبه همه

 باشد: داشته

 و مقصد به نسبت یآگاه: 1هبرديرا نشیب .1

 هدف؛ بیان کاري براي ظرفیت

 و مشترک هدف : داشتن2مشترک سرنوشت .2

 گروهی؛ روحیۀ و واحد

 يها چالش با رویارویی : توانایی3تغییر به میل .3

 تغییر؛ انواع با تطبیق و غیرمنتظره

 براي مضاعف و انرژي )روحیه(: روحیه 4اشتیاق .4

 موفقیت؛

 یی ساختارها و)همسو 5توافق و اتحاد .5

 سازمان موجود در قوانین و ابزارها بودن (: مفیدها ستمیس

 با رویارویی منظور به یکدیگر با اعضا تعامل و موفقیت در

 محیط؛

 اطالعات، تسهیم : ظرفیت6ي دانشریکارگ به .6

 در دانش آزاد جریان و دیگران با خود بینش و دانش

 سرتاسر سازمان؛

 ولیت(: جدي)پذیرش بار مسئ 7عملکرد فشار .7

 ماهرانه بازدهی براي درست کارهاي م دادنانجا در بودن

 موفقیت مشترک. و

 با وجود ضرورت آشنایی مدیران و کارکنان با مفهوم

 8لفتري ارتقاي آن در سازمان، سازوکارهاهوش سازمانی و 

                                                           

1. Strategic Vision 

2. Shared Fate 

3. Appetite for change 

4. Heart 

5. Alignment and Congruence 

6. Knowledge development 

7. Performance pressure 

8. Lefter  

 ( در تحقیقی که هدف اصلی آن ارائۀ2008و همکاران )

 ي رومانیایی باها تشرکنمایی کلی از موقعیت کارکنان 

 توجه به هفت بعد هوش سازمانی آلبرشت بود نشان دادند

 ي بزرگ و متوسط باها شرکتدرصد کارکنان  13که تنها 

 يها شرکتو کارکنان  اند بودهمفهوم هوش سازمانی آشنا 

 در مورد(. 19) شناختند ینماین مفهوم را  اصالًکوچک 

 و لینا ازمانی،دربارۀ هوش س هگرفت انجامدیگر تحقیقات 

 در رهبري نقش» عنوان با تحقیقی در (2012) 9آستا

 رسیدند نتایج این به «خالق دانش در یک سازمان انتقال

 تأثیر خالق سازمان یک در دانش انتقال بر که رهبري

 و زیاد ریتأث غیررسمی طور به تحولی رهبري ،عالوه به دارد.

 دارد سازمان در دانش بر انتقال کمی تأثیر تبادلی رهبري

 این به ( نیز در پژوهشی2012) همکاران و 10آزما (.20)

 و اطالعات فناوري بین معناداري که ارتباط رسیدند نتیجه

 (. همچنین،12دارد ) وجود کارکنان سازمانی هوش

 تحلیل»عنوان با پژوهشی (2011همکاران ) و 11کستی

 تمدیری براي سازمانی هوش ابزار عنوان به انسانی سرمایۀ

 که داد نشان نتایج این تحقیق دادند. انجام« عملکرد

 هوش پایۀ بر باید بهبود، براي سازمانی عملکرد مدیریت

 (. 15باشد ) سازمانی

 سازمانی هوش در زمینۀ تحقیقات کشور داخل در

 این از در یکی .شود می به چند مورد محدود و اندک

 د به( در تحقیق خو1393خورشید و پاشازاده )تحقیقات، 

 بر نیآفر تحولاین نتیجه رسیدند که سبک رهبري 

 مستقیم و ریتأثی و قابلیت یادگیري سازمانی سازمان هوش

 (. همچنین، نتایج تحقیق شمس،4معناداري دارد )

 هوش سازمانی( نشان داد که 1393مشایخی و سلیمانی )

 مناسبی براي عملکرد سازمانی است و نیب شیپمتغیر 

 ت واریانس متغیر مالک را تبییندرصد تغییرا 4/87

                                                           

9. Lina and Asta 
10. Azma  

11.Kesti  
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 بعد کاربرد جز بهو تمامی ابعاد هوش سازمانی  کند یم

 (.8دانش با عملکرد سازمانی همبستگی چندگانه دارند )

 در این زمینه، نتایج هگرفت انجامدر سایر تحقیقات داخلی 

 ( ارتباط مثبت و2012) پور یلیسهتحقیقات مرجانی و 

 انی با عملکرد کارکنان نشانمعناداري را بین هوش سازم

 (. همچنین، در تحقیق اردالن، اسکندري و21) دهد یم

 ي هوش سازمانی،ها مؤلفه( از بین 1391گیالنی )

 ي اتحاد و توافق، بینش استراتژیک، و سرنوشتها مؤلفه

 ی اثربخشینیب شیپرا در  ریتأثترتیب بیشترین  مشترک به

 (. 1سازمانی داشتند )

 داخلی دربارۀ هوش سازمانی در تحقیقات ازجمله

 اشاره (1387خدادادي ) به تحقیق توان یمحوزۀ ورزش 

 ي هوشها مؤلفهوي در این تحقیق رابطۀ بین کرد. 

 بدنی تربیت ادارات سازمانی و فرهنگ سازمانی در

 نشان قیتحق این بررسی کرد. نتایج شرقی را آذربایجان

 تغییر، به مشترک، میل سرنوشت ۀمؤلف پنج که بین داد

 فرهنگ با دانش کاربرد و و هماهنگی همسویی روحیه،

 کلی طور به و دارد وجود معنادار و مثبت رابطۀ سازمانی

 فرهنگ و سازمانی هوش بین معناداري و مثبت رابطۀ

   (.3شد ) مشاهده سازمانی

 ي اداري،ها جنگ اجرایی، مهارت کلی نداشتن طور به

 سازماندهی ود هدایت،نب سطوح، همۀ در سیاسی مبارزات

 پیمان هم همه نامناسب، هاي رویه و قوانین نامطلوب،

 که مؤسسه یک مغزي توان همۀ يریکارگ بهاز  تا شوند می

 به که کنند. چیزي جلوگیري است، شده هزینه آن براي

 است ممکن .شود می گفته «جمعی دسته حماقت» آن

 انجام براي باهوش و خیلی افراد شاغل در سازمان،

 به آنها مغز جمعی نیروي اما باشند، توانمند بزرگ کارهاي

 با که است آن در پی سازمانی هوش . نظریۀرود می هدر

 و ها توانایی ،ها سازمانهوشمندي  وضعیت سنجش

 ،آمده دست به نتایج براساس و شناسایی را آنها هاي ضعف

 نهایت در و سازمانی هوش بهبود براي الزم راهکارهاي

 اجراي با بنابراین ارائه کند. سازمان را لکردبهبود عم

 را خود سازمان وضعیت توان می قبیل این از مطالعاتی

 قابلیت و سازگاري توانایی یعنی هوشمندي میزان ازلحاظ

 يریکارگ به و ، یادگیرياندازها چشم محیط، با تطبیق

 شناسایی کرد روحیه سازمانی و عملکرد و ساختار دانش،

 برطرف کردن براي ریزي برنامه و ها توانایی بر تمرکز با و

 اما ارتقاءبخشید. را سازمان اثربخشی و ییکارا ،ها ضعف

 این است که دیمؤبررسی پیشینۀ تحقیقات در این زمینه 

 تحقیقات بسیار اندکی در زمینۀ اثربخشی رهبري و هوش

 عبارت دیگر، تحقیقاتی که سازمانی انجام گرفته است. به

 بر اثربخشی مؤثري ها مؤلفهسازمانی، یکی از  در آنها هوش

 ند وشمار انگشترهبري قلمداد شده باشد، بسیار اندک و 

 اکثر تحقیقات در این زمینه، بر رابطۀ بین هوش سازمانی

 با سایر متغیرهاي سازمانی مانند عملکرد سازمانی، ساختار

 1. ریستواند دهسازمانی، اثربخشی سازمانی و ... تمرکز کر

 در زمینۀ رهبري مطالعات است معتقد زین( 1999)

 (.22انجام گرفته است ) ندرت بهاثربخش در حوزۀ ورزش 

  (1997) 2این در حالی است که به اعتقاد آمیس و اسلک

 با شرایط ها سازمانمدیران ورزشی همانند مدیران سایر 

 . به اعتقاد آنها، بقايشوند یمرو  پویاي مشابهی روبه

 دهی فزاینده وابسته به پاسخ طور بهرزشی ي وها سازمان

 ( و براي تحقق این11سریع به تغییرات محیطی است )

 رهبر توسط افراد در انگیزش ایجاد و سبک رهبري امر،

اي برخوردار است.  ویژه اهمیت از موارد سایر به نسبت

 منظور کسب جایگاه مناسب هاي ورزشی به امروزه سازمان

 للی در پی ایجاد الگوي مناسبالم در صحنۀ ملی و بین

 هستند و  هاي مربوط وري زیاد در فعالیت براي کسب بهره

 در این بین، توجه به نیروي انسانی هوشمند و خالق در

 ثمر رسیدن اهداف سازمانی، مدنظر مدیران این به
                                                           

1. Ristow 

2 .Amis and Slack 
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ها قرار گرفته است. اما مرور تحقیقات فراوان  سازمان

جوانان گویاي این  گرفته در محل وزارت ورزش و انجام

واقعیت است که مدیران این سازمان در حد شایسته به 

اند. حال این مسئله  متغیر هوش سازمانی توجه نکرده

توجهی به متغیر هوش سازمانی  شود که آیا بی مطرح می

اي تأثیرگذار بر اثربخشی رهبري، بر  عنوان مؤلفه به

یا خیر.  اثربخشی مدیران این وزارتخانه تأثیر داشته است

دلیل نپرداختن )یا کمتر پرداختن( به عوامل  به بنابراین،

مبحث هوش در موفقیت رهبري و  ژهیو بهی و شناخت روان

در سطح تحقیقات  ژهیو بهاثربخشی مدیران ورزشی )

داخلی( و در نتیجه عدم ارائۀ نتایج این تحقیقات به 

، که اه سازمانمدیران و کاربردي نشدن نتایج آنها در ادارۀ 

ي ها سازمانسبب بروز مشکالت متعددي در مدیریت 

ورزشی شده و به اثربخش نبودن شیوۀ مدیریت و رهبري 

منجر شده است، اجراي یک  ها سازمانمدیران در این 

دربارۀ ارتباط بین هوش مدیران و رهبري  مند نظامتحقیق 

، هدف رو نیازا. شود یماثربخش آنها بیش از پیش احساس 

تحقیق تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و  اصلی این

اثربخشی رهبري مدیران ورزشی و پاسخگویی به این 

است که چه ارتباطی بین هوش سازمانی و اثربخشی  سؤال

 رهبري مدیران ورزشی وجود دارد.

 

 قیتحق روش

هدف از نوع کاربردي است و  ازنظراین پژوهش  روش:

که  ردیگ یمر روش در دستۀ تحقیقات همبستگی قرا ازنظر

 میدانی اجرا شد. صورت به

جامعۀ  ی:ریگ نمونهجامعۀ آماری، نمونه و روش 

آماري این پژوهش را کلیۀ مدیران وزارتخانۀ ورزش و 

ی ملو پارالمپیک، آکادمی  کیالمپ ی ملجوانان، کمیتۀ 

( تشکیل =331Nي ورزشی )ها ونیفدراسو  کیالمپ 

د مشغول به در سازمان خو 1390که در سال  دهند یم

. با توجه به حجم جامعه و با استناد به جدول اند بودهکار 

نفر  180مورگان، حجم نمونه براي اجراي این تحقیق 

ي متناسب با ا طبقهي ریگ نمونهتعیین شد که با روش 

 حجم و تصادفی انتخاب شدند.

در این تحقیق براي سنجش هوش ابزار پژوهش: 

انی کارل آلبرشت سازمانی، از پرسشنامۀ هوش سازم

 35(. این پرسشنامه شامل 10( استفاده شد )2003)

( 1386است که روایی و پایایی آن توسط ستاري ) سؤال

ۀ نام انیپا(. روایی محتوایی آن نیز در 6شده است ) دییتأ

استادان فن در رشتۀ مدیریت  دییتأ( به 1387اصغري )

این (. براي سنجش پایایی آن نیز 2ورزشی رسیده است )

نفري از مدیران و کارکنان  30پرسشنامه روي یک گروه 

ی استان آذربایجان شرقی اجرا و عدد بدن تیتربادارات 

گزارش شد.  83/0مربوط به ضریب آلفاي کرونباخ، 

ي ا نهیگز مقیاس پنج براساسپرسشنامۀ هوش سازمانی که 

ۀ گان هفتي ها مؤلفهي شده، داراي همان گذار نمرهلیکرت 

توسط کارل آلبرشت است که هر  شده ارائهمانی هوش ساز

است. پایایی پرسشنامه توسط  سؤالداراي پنج  مؤلفه

ي شده و براي بینش استراتژیک ریگ اندازه( 1387اصغري )

، 74/0، میل به تغییر 82/0، سرنوشت مشترک 835/0

، کاربرد دانش 729/0، روحیه 731/0اتحاد و توافق 

 (.2آمده است ) دست به 713/0، و فشار عملکرد 715/0

همچنین، براي سنجش اثربخشی رهبري از پرسشنامۀ 

( استفاده شد 1388ی اثربخشی رهبري صابري )سؤال 36

ي دکتري ها رسالهو  ها نامه انیپا(. این پرسشنامه در 9)

متعددي در سطح تحقیقات داخل کشور استفاده شده و 

. استول تعیین شده و مورد قب قبالًروایی و پایایی آن 

( ضمن 1388در یکی از این تحقیقات، صابري ) مثالً

ي این ابزار، روایی و پایایی آن را تعیین کرد، که ریکارگ به

روایی، پایایی آن نیز با روش آلفاي کرونباخ  دییتأپس از 
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 82/0بررسی شد و در مورد کل ابزار ضریب پایایی 

 (.9آمد ) دست به

و پرسشنامۀ هوش روایی و پایایی د دییتأبا وجود 

سازمانی و اثربخشی رهبري در تحقیقات متعدد داخلی و 

خارجی، در تحقیق حاضر نیز روایی و پایایی هر دو 

 12پرسشنامه توسط محقق بررسی شد؛ بدین نحو که از 

ی خواسته شد بدن تیتربنفر خبرگان و متخصصان 

واژگانی و محتوایی بررسی کنند.  ازنظررا  ها پرسشنامه

روایی صوري و محتوایی آنها، محقق به  دییتأپس از 

تعیین پایایی ابزارهاي فوق پرداخت. براي این منظور، 

نفر از مدیران وزارت ورزش  32ي مذکور روي ها پرسشنامه

و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک و 

ي ورزشی اجرا شد و ضرایب همبستگی ها ونیفدراس

با کل  ها هیگود که تمامی با کل پرسشنامه نشان دا ها هیگو

طوري که در مورد  پرسشنامه همبستگی مثبت دارند، به

و  88/0پرسشنامۀ هوش سازمانی ضریب آلفاي کرونباخ 

در مورد پرسشنامۀ اثربخشی رهبري ضریب آلفاي کرونباخ 

 . استآمد که در حد پذیرفتنی  دست به 87/0

ي ها وهیشي حاصل با استفاده از ها داده:  ی آماریها روش

شد. در  لیوتحل هیتجزآمار توصیفی و آمار استنباطی 

بخش آمار توصیفی از فراوانی نسبی، میانگین و انحراف 

معیار؛ و در بخش آمار استنباطی از روش آماري رگرسیون 

 ساده و چندگانه استفاده شد. 

 

 ی تحقیقها افتهنتایج و ی

 کننده شرکتمدیر  180، از آمده دست بهي ها افتهی براساس

درصد زن بودند. سایر  6/20درصد مرد و  4/79در این تحقیق 

خالصه شده  1اطالعات مربوط به آمار توصیفی در جدول 

 است.

 یشناخت تیجمع. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای 1جدول 

 سال به باال 61 سال 51-60 سال 41-50 سال 31-40 سال 30کمتر از  سن

 درصد 1/6 درصد 7/6 درصد 7/36 درصد 8/37 درصد 8/12 

 دکتری سانسیل فوق لیسانس پلمید فوق دیپلم تحصیالت

 درصد 4/4 درصد 2/32 درصد 6/50 درصد 7/11 درصد 1/1 

 رشتۀ تحصیلی
   یبدن تیرتربیغ یبدن تیترب
 درصد 7/51 درصد 3/48

 سابقۀ مدیریت
 سال به باال 20 سال 10-20 سال 5-10 سال 5کمتر از 

 درصد 6/25 درصد 9/13 درصد 6/30 درصد 30

 

. خالصۀ مدل رگرسیون چندگانه برای تعیین ارتباط اثربخشی رهبری با هوش سازمانی2جدول   

 خطای معیار تخمین شده لیتعدضریب تعیین  Rمجذور  R مدل

1 873/0 762/0 752/0 20853/1 

 

مشخص است، دو محدودۀ  2از جدول  همچنان که

سال بیشترین فراوانی، و  41 -50سال و  31 -40سنی 

سال به باال کمترین فراوانی را در بین  61محدودۀ سنی 

، بیشتر مدیران نمونۀ آماري این عالوه بهمدیران دارند. 

سال سابقه کار مدیریتی، و بیش از  10تا  5تحقیق بین 

 سال سابقۀ کار مدیریتی دارند. 5درصد از آنها بیش از  65

، آمده دست به Fو با تأکید بر میزان  3جدول با توجه به 

بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبري در  معناداريارتباط 
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 بینی ، توان پیشگرید عبارت بهشود.  مشاهده می α=05/0سطح 

 اثربخشی رهبري از طریق هوش سازمانی وجود دارد. 

 ، براي شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضروريرو نیازا

 رایب رگرسیون عنوان شود.است جدول ض

 

 . رگرسیون چندگانه برای تعیین ارتباط اثربخشی رهبری با هوش سازمانی3جدول 

 سطح معناداری Fمیزان  میانگین مجذورات درجۀ آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 001/0 191/78 202/114 7 415/799 رگرسیون

ماندۀ باقی  754/249 171 461/1   

    178 168/1049 کل

  

 . ضرایب رگرسیون مربوط به رابطۀ اثربخشی رهبری با هوش سازمانی4جدول 
 معناداریسطح     tمیزان  ضریب بتا    Bمیزان  کننده بینی پیشمتغیرهای  متغیر مالك        

 رهبري اثربخشی
 

 560/0 224/1 070/0 190/0 بینش استراتژیک

 776/0 763/0 051/0 140/0 سرنوشت مشترک

 930/0 088/0 005/0 015/0 میل به تغییر

 008/0 665/2 171/0 443/0 اشتیاق

 001/0 243/3 265/0 765/0 اتحاد و توافق

 578/0 318/1 133/0 369/0 ي دانشریکارگ به

 023/0 868/3 290/0 810/0 فشار عملکرد

 

و ضرایب رگرسیون چندگانۀ  4توجه به جدول  با

روش ورود همزمان، ارتباط مثبت و با  آمده دست به

اتحاد و توافق، و فشار عملکرد با بین اشتیاق،  معناداري

همچنین، بین بینش  شود. مشاهده می اثربخشی رهبري

استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، و 

ي دانش با اثربخشی رهبري رابطۀ معناداري ریکارگ به

 (.P >05/0)وجود ندارد 

 

 ی ریگ جهینتبحث و 

 هدف اصلی این تحقیق، تعیین ارتباط بین هوش

 ازمانی و اثربخشی رهبري مدیران ورزشی بود. نتایج این

 بین هوش سازمانی معناداريتحقیق نشان داد که ارتباط 

 ، توانگرید عبارت بهو اثربخشی رهبري وجود دارد. 

 بینی اثربخشی رهبري از طریق هوش سازمانی وجود پیش

 با توجه به ضرایب رگرسیون چندگانۀ ،عالوه بهدارد. 

 با روش ورود همزمان، ارتباط مثبت و آمده دست به

 بین اثربخشی رهبري و اشتیاق، اتحاد و توافق، و معناداري

 فشار عملکرد مشاهده شد؛ اما بین بینش استراتژیک،

 ي دانش باریکارگ بهسرنوشت مشترک، میل به تغییر و 

 نتایج ي وجود نداشت.اثربخشی رهبري رابطۀ معنادار

 تحقیق حاضر دربارۀ معنادار شدن رابطۀ بین هوش

 سازمانی و اثربخشی رهبري با نتایج تحقیقات مرجانی و

 (، کستی و2012(، لینا و آستا )2012) پور یلیسه

 (1393( و خورشید و پاشازاده )2011همکاران )

 (. 4، 15، 20، 21همراستاست )

 رسد یمنظر  د گفت بهشده بای در توجیه نتیجۀ حاصل

 و باالیی برخوردارند، اهداف سازمانی هوش از مدیرانی که

 با مناسبی روابط ،کنند می درک بهتر را سازمان رسالت

 عملکرد همچنین دارند، و مشتریان زیردستان همکاران،

 از دانش دارند، زیادي نوآوري و خالقیت و بهتر سازمانی

 ازمان استفادهي سها يریگ میتصمخود و دیگران در 
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 دارند و خود دربارۀ کار بیشتري تعهد و و رضایت کنند یم

 ها یژگیونیز وفادارترند. وجود این  خود سازمان به نسبت

 در مدیران واجد هوش سازمانی باال در مجموع به ارتقاي

 .دشو یماثربخشی رهبري آنها منجر 

 ي هوش سازمانی، در برخیها اسیمق خردهاما دربارۀ 

 با نتایج برخی تحقیقات آمده دست بهنتیجۀ  ها اسیقم خرده

 ها اسیمق خردههمسوست، ولی در مورد برخی دیگر از 

 با نتایج تحقیقات ناهمسوست؛ آمده دست بهنتیجۀ 

 با آمده دست بهدر بعد اشتیاق، نتیجۀ  مثالًطوري که  به

 ( و خدادادي،2012) پور یلیسهنتایج تحقیقات مرجانی و 

 (؛ اما در3، 21( همراستاست )1392مري )کاشف و سیدعا

 با نتایج تحقیق آمده دست بهبعد بینش استراتژیک، نتیجۀ 

 (، ولی با نتایج21( ناهمسو )2012) پور یلیسهمرجانی و 

 (.3) ست( همسو1392تحقیق خدادادي و همکاران )

 گفت توان یماین تحقیق  هاي افتهی تبیین کلی در

 براي سازمان رفیت یکظ از است عبارت سازمانی هوش

 بر اجراي تمرکز آن و خود فکري نیروي تمام يریکارگ به

 معناي به سازمانی هوش حداکثر کردن سازمان. مأموریت

 و ارتباطات اثربخشی افراد، در قابلیت یا توانایی افزایش

 عبارت بهبا رهبري موفق سازمانی و  که است هدف اتخاذ

 ي سازمانرهبر است. ، اثربخشی رهبري هماهنگگرید 

 آیندۀ از جذابی جالب و تصویر فتوصی توانایی باید

 را تیم اعضاي در یده جهت حس و باشد داشته را سازمان

 و برانگیختن تغییر و نوآوري اهداف روشن، تشویق ایجاد با

 و عالقه يها مهارت از اثربخش رهبران کند. فراهم تیم

 صتشخی دیگران، استعداد افزایش و تشخیص توجه،

 تعارض، حل ارتباطات، دیگران، کارهاي ضعف

 تحقق منظور به سازش و مصالحه و مذاکره خودکنترلی،

 . کنند یم امور استفاده این

 بنابراین و با توجه به معنادار شدن رابطۀ بین سه

 اشتیاق، اتحاد و توافق و فشار عملکرد با اسیمق خرده

 که ازآنجااشتیاق،  اسیمق خردهاثربخشی رهبري، در مورد 

 ي ورزشزیر برنامهي ورزشی متولی اصلی ها سازمان

 کشورند، پیشبرد اهداف ورزش کشور نیازمند مدیران،

 و کارکنانی مشتاق و پرانرژي است که حداکثر زانیر برنامه

 و تنها به وظایف شغلی رندیکارگ بهتوان و انرژي خود را 

 اهداف تنها نهکه  شود یمخود بسنده نکنند. این امر سبب 

 مدیریت وورزشی در باالترین سطح محقق گردد، بلکه 

 کارکنان نیز اشتیاق و عالقۀ زیادي به کار در یک سازمان

 ورزشی خواهند داشت و از اینکه عضو چنین سازمانی

 هستند، احساس غرور خواهند کرد. 

 اتحاد و توافق و رابطۀ معنادار اسیمق خردهدر مورد 

 از زمینه در این ها قابلیت عۀ، توسآن با اثربخشی رهبري

 در این زمینه، بازنگري در است. برخوردار زیادي اهمیت

 سازمان يها تیمأمور با متناسب آنها بازآرایی و ساختارها

 تر پایین سطوح به اختیار همچنین تفویض و بخش هر و

 مجموعه . همچنین الزم استرسد می نظر به ضروري

 وضع گردد و همه افرادقوانین روشن و شفافی در سازمان 

 که شود یمملزم به رعایت این قوانین شوند. این امر سبب 

 نیز در خدمت سازمان درآیند و افراد ها و نظام ها ستمیس

 از تنها نهقادر کنند. این شرایط  تشانیمأموررا به انجام 

 جلوگیري ها يکار دوبارهو نیز  ها تیفعالتداخل وظایف و 

 مناسب و محول کردن اریاخت ضیتفودلیل  ، بلکه بهدکن یم

 امور مشخص به افرادي معین در سازمان، پاسخگویی

 سازمان به مطالبات جامعۀ هدف و محقق کردن اهداف

 بخشد.  سازمان ورزشی را سرعت می

 فشار عملکرد و معنادار شدن اسیمق خردهدر مورد 

 این است اساسی اولویت رابطۀ آن با اثربخشی رهبري نیز

 ورزش مدت کوتاهان ورزشی اهداف بلندمدت و که مدیر

 ی این اهداف باور داشتهدرست  بهکشور را درک کنند و 

 که تمامی افراد سازمان به شود یمباشند. این امر موجب 

 نسبت سهم آنها در پیشبرد اهداف ورزش کشور از ایشان
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 فرهنگ بیترت  نیا  بهانتظار پاسخگویی داشته باشند که 

 خواهد گرفت و از  شکلدر سازمان  پذیرش مسئولیت

 تالقی اهداف و وظایف جلوگیري خواهد شد و هر کس

 تبعات مسئولیت خود را بر عهده خواهد گرفت و بار

 مسئولیت خویش را به دوش خواهد کشید. 

 با در نظر گرفتن این سه عامل و رعایت آن در

 امیدوار باشد که با در تواند یمسازمان، مدیر سازمان 

 ي کلریکارگ بهار داشتن یک سازمان هوشمند و اختی

 هوشی و فکري افراد، به اهداف سازمانی خود  ظرفیت

 ی دست یابد و اثربخشی رهبري وي نیز تا حدخوب به

 امکان محقق شود.

 ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی دییتأبا توجه به 

 گفت ازآنجا که هوش سازمانی از توان یمرهبري مدیران، 

 بر اثربخشی رهبري است، از این رگذاریتأثل مهم عوام

 ي در مورد انتخاب وریگ میتصمبراي  توان یممعیار 

 انتصاب مدیران با توجه به نوع فعالیت آنها، تعیین نوع

 ي الزم براي مدیران و نیز انتخاب معیارهايها آموزش

 مند بهرهي مدیران ا فهیوظمناسب براي ارزیابی عملکرد 

 مؤثر آنهایی و اثربخشی کارادر ارتقاي  تینهاشد که در 

 مدیران نسبت به شود یمخواهد بود. همچنین، پیشنهاد 

 ارتقاي سطح هوش سازمانی خود بیش از پیش همت

 ،عالوه بهگمارند و دانش خود را دربارۀ آنها افزایش دهند. 

 ي آموزشی رسمی و غیررسمی و نیزها دورهالزم است 

 ارتقاي سطح هوش سازمانی ظورمن بهي آموزشی ها کارگاه

 ي ورزشی برگزار شود.ها سازمانمدیران 

 در نهایت، با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر ارتباط

 مثبت و معنادار اثربخشی رهبري و هوش سازمانی و نیز

 اشتیاق اسیمق خردهوجود ارتباط معنادار بین سه 

 )روحیه(، اتحاد و توافق و فشار عملکرد با اثربخشی

 براي افزایش اثربخشی رهبري شود یمرهبري، پیشنهاد 

 هنگام گزینش آنها، به سطح هوش مدیران ورزشی، به

 توجه ادشدهی اسیمق خردهسه  ژهیو بهسازمانی ایشان و 

 ، قدردانی پیوسته از عملکرد مثبتبیشتري شود. همچنین

 اعضا و تشویق هرچه بیشتر آنها به مشارکت در

 افزایش روحیۀ اشتیاق منظور بهان ي سازمها يریگ میتصم

 در آنها و کار کردن فراتر از معیارهاي مقرر در سازمان و

 ایجاد ورزشی کشور، سیستم کل هاي تیقابل ارزشیابی نیز

 ایجاد و قوانین سازمانی به سازمان پایبندي اعضاي و تعهد

 و اتحاد قدرتمند براي رسیدن به اطالعاتی هاي ستمیس

 و ارزیابی نظارت ایجاد ساختار چنین،توافق بیشتر و هم

 تحقق سازمان براي اعضاي به مداوم بازخورد براي منسجم

 چه بیشتر اثربخشی رهبري از طریق این سه هر

 .دشو یمپیشنهاد  اسیمق خرده

 

 تشکر و قدردانی

 هاي سازماناز کلیۀ مدیران، مسئوالن و کارکنان 

 یاري ی ما را در اجراي این پژوهشنوع بهورزشی که 

 دادند، بسیار سپاسگزاریم.  
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