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مدیران باشگاه هاي  اثربخشی سازمانی هوش سازمانی وارایه الگوي مدل ارتباطی 

  بدنسازي شهر تهران

   ١عبدالرضا امیر تاش

    ٢کتایون کامکاري

   ٣محمد جواد افشاریان

  

٣/٥/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
١١/٧/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

 هـاي  باشـگاه  مـدیران  سـازمانی  اثربخشـی  و سازمانی هوش ارتباطی مدل الگويبررسی به پژوهش حاضر 

        کـاربردي  و حـال نگـر   ،همبسـتگی   -ایـن پـژوهش از نـوع توصـیفی     .است هپرداخت تهران شهر بدنسازي

  375کـه تعـداد    بـود اي بدنسازي شهر تهـران  هشامل کلیه مدیران باشگاه پژوهش جامعه آماري . می باشد

بـراي دسـتیابی بـه    . ندآزمودنی با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي مرحله اي و تصادفی انتخاب شد

 بخشـی  اثـر  سـنجش " پرسشـنامه  و)  2003( "آلبرخـت  یسـازمان  هوش"  پرسشنامهاهداف پژوهش از دو 

نیز با توجه به اهداف تحقیـق   "هاي فرديویژگی"پرسشنامه . است استفاده شده) 2010( "تیسنگ سازمانی

مـار اسـتنباطی شـامل ضـرایب     هاي گردآوري شـده از طریـق آمـار توصـیفی و آ    داده ،همچنین .ساخته شد

میـانگین   نشـان داد نتـایج تحقیـق    .و مدل معادالت ساختاري  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت  همبستگی

 با نیز برابر اثربخشی سازمانیو میانگین   SD= 70/34و 0/130با بررسی برابر  موردهوش سازمانی در افراد 

اثربخشـی  و حـداکثر نمـره   ) 180(بود که با توجه به حداکثر نمره هـوش سـازمانی    = SD 93/50 و 88/73

. مـی باشـد  وري نسـبتا مطلـوب   هوش سـازمانی و بهـره   ، امتیازات کسب شده نشان دهنده)126( سازمانی

سرنوشـت   ،چشـم انـداز اسـتراتژیک   (هـاي هـوش سـازمانی    لفهؤین تمام مبنتایج تحقیق نشان داد  ،بعالوه

مـدیران   اثربخشـی سـازمانی  و ) کاربرد دانش و فشار عملکرد ،اتحاد و توافق ،میل به تغییر ،روحیه ،مشترك

کـه بیشـترین ارتبـاط کـاربرد     شـته  داري وجـود دا ارتبـاط مثبـت معنـی   باشگاه هاي بدنسازي شـهر تهـران   

مـدل معـادالت    ،همچنـین  .بـوده اسـت  )=r 53/0(و کمترین ارتباط  سرنوشـت مشـترك  )  =r  73/0(دانش
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چشـم انـداز   (نتایج حاکی از این است که همه ابعاد هوش سازمانی  .دساختاري از برازش الزم برخوردار بو

چـه در  ) فشار عملکـرد  و کاربرد دانش، اتحاد و توافق، روحیه، میل به تغییر، سرنوشت مشترك، استراتژیک

 نتـایج نشـان    ،همچنـین  .از مقادیر بار عاملی قابل قبولی برخوردار بودنـد  چه در مدل مطلوب و رابطه ها و

 میل به تغییـر بیشترین تاثیر را بر هوش سازمانی دارد و بعد ) 93/0عاملی  بار( اتحاد و توافقدهد که بعد می

کـه  مسئوالن پیشنهاد می شود  به مدیران و پایان،در  . از این نظر در رتبه آخر قرار گرفت) 59/0عاملی  بار(

  .دهندقرار ارزیابی همزمان  بازخورد و در معرض خود رانتایج عملکرد 

  باشگاه هاي بدنسازي شهر تهرانمدیران   و سازمانی اثربخشیهوش سازمانی،  :کلیدي واژگان
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                                                                                                                               مقدمه

 يسازمان ها بازیادي  بسیار هاي تفاوت برند، می سر به آن در که عصري ماهیت دلیل به سازمان ها امروزه

 و علوم هاي درحوزه روزافزون و سریع تغییرات .)2011 ،1ریچارد و بکهارد اسمیت، هسلبین،(دارند گذشته

 از و نباشد امروزي پیچیده يسازمان ها نیاز پاسخگوي سنتی مدیریت دیگر که است شده موجب فناوري

 وخطرپذیري  خودگردانی، پذیري، مسئولیت یکم، و بیست قرن هاي سازمان برجستۀ ویژگی رو، این

 .)1992 ،2ماتسودا(است انسانی بسیار محیط اما نباشد، آرامی محیط آینده، محیط شاید  .است ناپایداري

 کارگیري به و توسعه کسب، وسیلۀ به که دارند تأکید سازمانی اثربخشی براغلب  مدیریت معاصر دانشمندان 

 هاي فعالیت و ها سازمان تحول چگونگی به جدید دانش کسب که دارند اعتقاد و شود می ایجاد دانش

 در . )3،2005و بروسکبانک یچاولر(شود می سازمانی شرایط تغییر با سازگاري موجب و دارد بستگی رهبري

 با و دهد نشان خود از مناسبی واکنش ها دگرگونی و تغییرات مقابل در بتواند سازمانی اینکه براي راستا این

 جوي ایجاد با و دهد قرار امور رأس در را سازمانی هوش از استفاده باید شود هماهنگ بیرون محیط

 هوش ،عالوه به .نماید تشویق سازمان بیشتر هرچه بخشی اثر در همکاري و مشارکت به را افراد مناسب،

 و برنی اکگوین،(است سازمانی رفتار و توسعه نظران صاحب نزد در اهمیت با موضوع یک سازمانی

 بر حاکم فرایندهاي و حیاتی هاي فعالیت در دست زیر نیروهاي توانمندسازي کلید و )2007 ،4کیسکین

  .)2011 ،5ریویرا و استنوار سیواجاروي، کیستی،(است سازمانی زندگی

 قدرت این تمرکز و اش ذهنی قدرت حرکت در سازمان یک ظرفیت و استعداد عنوان به سازمانی هوش

 مولفه هفت داراي و )2012 ،6مرعشلی و فردوسی قره،( شود می  تعریف  سازمان رسالت تحقق در ذهنی

  : از عبارت اند که باشد می

 -6     ؛توافق و اتحاد -5  ؛روحیه -4  ؛تغییر به میل -3  ؛مشترك سرنوشت -2؛ استراتژیک انداز چشم -1

  )2012، 7وصفایی غالمی(.عملکرد فشار - 7  ؛دانش کاربر

                                                           
1 Hslbyn, Smith, Bk·hard and Richard. 
2 Matsuda.  
3 Ulrich and Brockbank. 
4 Akgün, Byrne and  Keskin. 
5 Kesti, Syvajarvi. Stenvall and  Rivera. 
6 Qara, Ferdows and Mrshyln. 
7 Gholami,Safaee.  
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 سازمانی تئوري در اولیه مفهومی به سازمانی اثربخشی بیستم، قرن اخیر دهۀ دو طول درباید توجه داشت که 

 و میسکل هوي،(است گردیده مبذول آن به توجه کمترین مدیریتی معاصر تحقیقات در ، اماشده تبدیل

  .)2008 ،1سیسکل

 اثربخشی  دراکر پیتر. اند کرده تعریف هدف به حصول میزان و درجه به را سازمانی اثربخشی نظران، صاحب

 و 2010 ،2بند عالقه(کند می محسوب سازمان موفقیت کلید را آن و داند می کار صحیح انجام را سازمانی

 به هم و نموده توجه) فرآیند( امکانات و وسایل به هم سازمانی اثربخشی تعریف در زرابین.  )2009 ،3آلبریچ

  .)2001 ،4رابینز(آن حاصله نتایج

 در -است گذار تاثیر جامعه کل بر آنها عملکرد نتایج و ورزشی هاي سازمان امروزه که نکته این به توجه با

 ها، سازمان این وظایف پیچیدگی به توجه با و - باشند می کشوري هر هاي سازمان مهمترین ردیف

 یک که چرا شود، می احساس کامال سازمانی هوش قالب در کارکنان عقاید و افکار از استفاده ضرورت

  .رسید نخواهد اثربخشی از قبولی قابل سطح به خالق و متخصص نیروهاي از استفاده بدون سازمان

 کلیه در آن ها عملکرد دانست که کشور در ورزش متولیان ترین اصلی از یکی را باید ورزشی هاي باشگاه 

 یک ایجاد ساز  زمینه ها باشگاه این خوب عملکرد. است موثر افراد خانوادگی و فرهنگی اجتماعی، ابعاد

 ها ناهنجاري از بسیاري ساز بستر هاآن تخصصی غیر و ضعیف عملکرد و است یافته توسعه و سالم جامعه

 مدیران ها مجموعه این خطیر وظیفه به توجه با بنابراین. بود خواهد فرهنگی و اجتماعی هاي نارسایی و

  و فردي بین ارتباطات اعمال و و کنند هماهنگ را آنها برانگیزانند، را افراد چگونه که بدانند دبای  آنها

 مجموعه هر شکست یا  موفقیت اساسی پایه کارکنان که را مهم نکته این  و بخشند بهبود را آنها اثربخشی

   )2010، 5زاده ملک(دهند قرار نظر مد را هستند اي

 6میرزاخانیو  درویشی. که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد است گرفته صورت تحقیقاتی زمینه، این در

به  "پلیس اطالعاتی هاي مأموریت بخشی اثر و مدیران سازمانی هوش رابطۀ" عنوان با پژوهشی در) 2014(

پژوهش  یجنتا. ندپرداخت پلیس اطالعاتی هاي مأموریت اثربخشی و مدیران سازمانی هوش ۀرابط یبررس

 ۀرابط یاطالعات يها یتمأمور یبا اثربخش یسپل یرانمد یهوش سازمان ۀابعاد پنج گان یننشان داد که ب

                                                           
1 Hui,  Myskl and Cecil 
2 Alaqhbnd 
3 Albrecht 
4 Robbins 

5  Malekzade 
6  Dervish, Mirzakhani 
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 یرتأث یسپل یاطالعات يها یتمأمور یبر اثربخش یکه ابعاد هوش سازمان يبه طور ؛وجود دارد يمعنادار

 سازمانی هوش و سازمانی یادگیري نقش )2014( 1فیروز یمینی ی وحتم ي،رضو و یصابونچ .دارد یممستق

 افزایش ،واقع در .گرفت صورت ونیفدراس 374 وير بر تحقیق .دانستند ضروري شهروندي رفتار در را

 2فرد ابراهیمی .است بوده ونیفدراس عملکرد افزایش و شهروندي رفتار بهبود به منجر سازمانی، یادگیري

 )2013( 3جعفري و خانقاهی فانیعر. دانست خالقیت ایجاد به منجر را سازمانی هوش تحقیقش در )2014(

 یادگیري پایه بر میلع هیئت اعضاي از نفر 311 میان  اسالمی آزاد دانشگاه در را خود سازمانی هوش مدل

 رابطه" عنوان با )2012(صفایی و غالمی تحقیق .بود برخوردار الزم برازش از مدل که نمود برازش سازمانی

 ینب يرابطه معنادار، انجام شد گرمساردانشگاه  یرانمد يکه بر رو "مدیران عملکرد و سازمانی هوش بین

از مؤلفه  یکی(نشان داد که کاربرد دانش  رگرسیون یجاما نتا، دادننشان  یرانو عملکرد مد یهوش سازمان

  .است یدر بخش منابع انسان یرانکننده عملکرد مد ینیب یشعامل پ) یهوش سازمان يها

 یو اثربخش یدانش، هوش سازمان رهبري" عنوان با پژوهشی  2012 سال در 4گیالنی و اسکندري و اردالن

موضوع  یناز ا یآن حاک یجهمدان انجام دادند که نتا يیناس یعلکارمندان دانشگاه بو روي را بر "یسازمان

 5وافقهی میرسپاسی .وجود دارد يرابطه مثبت و معنادار یسازمان یو اثر بخش یهوش سازمان ینبود که ب

 در موردي اي مطالعه( "عالی آموزش در سازمانی هوش تحلیلی مقایسه" عنوان با تحقیقی در )2012(

 در یتموفق با یبهشت یدشه دانشگاه که رسیدند نتیجه این به )مشهد وفردوسی تهران بهشتی شهید دانشگاه

 یسازمان هوش در خود، استادان و کارکنان ینب در و اعتماد توافق یجادا و یسازمان تعلق يشاخص ها

 به یتوضع مشهد یفردوس دانشگاه ییر،تغ به یلم و کاربرد دانش ابعاد در اما د،دار تري مناسب یتوضع

 و یهوش سازمان ینرابطه ب " عنوان با تحقیقی در) 2012( 6پور سهیل و مرجانی  .بود دارا را بهتري مراتب

 یمورد بررس را ینچ یشرکت نفت مل یرانیکه شعبات ا "7 آلبرختعملکرد اعضا بر اساس مدل کارل  و

شرکت  یرانیو عملکرد اعضا در شعبات ا یهوش سازمان يشاخص ها یهکل ینقرار دادند  نشان دادند که  ب

 و سازمانی هوش ارتباطی مدل الگوي ارایه که است آن پی در تحقیق این .رابطه وجود دارد  ینچ ینفت مل

 ؟است چگونه تهران شهر بدنسازي هاي باشگاه مدیران اثربخشی

                                                           
1  Sabounchi, Razavi, Hatami, Yaminifirouz 
2  Ebrahimi Fard 
3  Khanghahi1, Jafari 
4  Ardalan, askndry, Gilani 
5  Mirsepasi, afqhahy 
6 Marjani,Sohelpour 
7 Carl Albrecht 
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  پژوهش شناسی روش

، با ان باشگاه هاي بدنسازي شهر تهرانبه منظور بررسی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثر بخشی مدیر

 - توصیفی نوع ازاستفاده از روش مدل معادالت ساختاري به تحقیق پرداخته شد و روش تحقیق حاضر 

جامعه آماري . ه است و اطالعات به روش میدانی گردآوري گردیدحال نگر و کاربردي بود همبستگی،

وجود  مدیراندقیقی از تعداد  فهرستباشگاه هاي بدنسازي شهر بودند که  مدیرانتحقیق شامل کلیه 

آزمودنی   375نیازمند  ،در نتیجه با کمک فرمول کوکران. شت و جزو جوامع نامحدود محسوب شدندا

با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي مرحله اي، ابتدا شهر تهران به چهار منطقه جغرافیایی  کهبودیم 

باشگاه از هر یک از مناطق چهار  94سپس به صورت تصادفی  .)شمال، جنوب، شرق و غرب(ردیدگتقسیم 

 ) 2003( "هوش سازمانی آلبرخت" هاي شامل پرسشنامهابزار مورد استفاده در این پژوهش  .گانه انتخاب شد

بوده  )2010( "سنجش اثر بخشی سازمانی تیسنگ"گویه اي  20و پرسشنامه اي  گویه  49 لفهؤبا هفت م

  .شد ساخته تحقیق اهداف به توجه با نیز فردي ویژگی هاي پرسشنامه .است

  یافته هاي پژوهش

آماري و به دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از هاي پیش از انجام آزمون ،در این بخش

ابزار مورد استفاده در  ،بر این اساس. هاي پارامتریک از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردیدآزمون

نتایج آمار  .ستبودن متغیرهانرمال وضعیت بیانگر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن 

و میانگین  SD=70/34با 0/130بررسی برابر  موردکه میانگین هوش سازمانی در افراد  توصیفی نشان داد

و ) 180(بوده است که با توجه به حداکثر نمره هوش سازمانی  =93/50SDبا  88/73وري نیز برابربهره

نسبتا مطلوب  اثربخشیهوش سازمانی و   ، امتیازات کسب شده نشان دهنده)126( اثربخشیحداکثر نمره 

میل  ،وري بهرهو سرنوشت مشترك  ،انداز استراتژیک بین چشم نشان داد کهآمار استنباطی نتایج  .بوده است

فشار  ،وري بهرهو وري کاربرد دانش  بهرهو اتحاد و توافق  ،وري بهره و روحیهو وري  بهره و  به تغییر

جهت  .داشترابطه معنی دار وجود  تهران شهر بدنسازي هاي باشگاهمدیران در  وري  بهرهو عملکرد 

ارتباط  دهنده نشانها نتایج این آزمون . استفاده گردید پیرسون از آزمونها پاسخگویی به این فرضیه 

در سطح معناداري   تهران شهر بدنسازي هاي باشگاهمدیران وري در  و بهره مولفه هامستقیم و معنادار بین 

   .مشاهده می نمایید 1بوده است که در جدول 
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باشگاه هاي بدنسازي شهر تهران مدیراندر اثر بخشی سازمانی انداز استراتژیک و  چشمضرایب همبستگی بین : 1جدول   

  سطح معناداري  تعداد R شاخص هاي آماري متغیرها

 001/0   375 601/0**  بخشی اثرو انداز استراتژیک  چشم

  001/0    375  530/0**   بخشی اثر وسرنوشت مشترك 

  001/0    375  637/0**   بخشی اثر و میل به تغییر

  001/0    375  642/0**  بخشی اثر و روحیه

  001/0    375  651/0**  بخشی اثرو اتحاد و توافق 

  001/0    375  738/0**  بخشی اثرو کاربرد دانش 

  001/0    375  682/0**  بخشی اثرو فشار عملکرد 

01/0<p      **05/0<p *  

از برازش الزم  اثربخشیمدل ارتباطی پژوهش مبنی بر ارتباط ساختاري بین هوش سازمانی و   ،در نهایت

هر کدام از متغیر  بایدابتدا محقق در این پژوهش، در  راستاي پاسخگویی به برازش . بوده استبرخوردار 

نتایج تحلیل . می شدمبادرت  پس به آزمون مدلسو  بررسیها بر اساس رویکردهاي تحلیل عاملی تاییدي 

) سئواالت(يشاخص هاکه کلیه مقادیر تی و بارعاملی ) 2جدول(عاملی تاییدي هوش سازمانی نشان داد

پس از  .نددل نهایی تحقیق حذف نشداز م شاخص هامربوط به هوش سازمانی معنادار بوده و هیچ از این 

بررسی نتایج تحلیل عاملی تاییدي مربوط به سئواالت پرسشنامه مرتبط با متغیرهاي پژوهش به بررسی و 

نتایج حاصل از بررسی ابعاد . شدپرداخته ) هوش سازمانی(تحلیل عاملی تاییدي ابعاد متغیرهاي پژوهش

  .شده استنشان داده  1و شکل  3هوش سازمانی در جدول 

ي مربوط به هوش سازمانی در حالت استانداردشاخص هانتایج تحلیل عاملی تاییدي  :2جدول   

  بارعاملی  هوش سازمانیهاي مولفه  ردیف

  85/0 چشم انداز استراتژیک  1

  70/0  سرنوشت مشترك  2

  59/0  میل به تغییر  3

 87/0  روحیه  4

 93/0  اتحاد و توافق  5
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 81/0  کاربرد دانش  6

 89/0  فشار عملکرد  7

  

چشم انداز (، نتایج حاکی از این است که همه ابعاد هوش سازمانی گونه که جدول نشان دادهمان

از مقادیر ) فشار عملکرد و کاربرد دانش، اتحاد و توافق، روحیه، میل به تغییر، سرنوشت مشترك، استراتژیک

بیشترین تاثیر را بر ) 93/0بارعاملی ( اتحاد و توافقبعد  ،همچنین .ندبود بار عاملی قابل قبولی برخوردار

  .گرفتاز این نظر در رتبه آخر قرار ) 59/0بارعاملی ( میل به تغییرهوش سازمانی دارد و بعد 

  

  

  نتیجه تحلیل عاملی تاییدي ابعاد هوش سازمانی :1شکل

  

عنوان که بین متغیر هوش سازمانی به دادنشان  3 در ادامه در راستاي تحلیل تاییدي مدل تحقیق جدول

  . شتمتغیر وابسته رابطه معناداري وجود دا اثربخشیمتغیر مستقل و 

  

  نتیجه آزمون فرضیه پژوهش براساس مدل معادالت ساختاري :3جدول 

  ضریب مسیر  فرضیه 

  26/0   اثربخشیتاثیر هوش سازمانی بر 

  

  

  

  



 

  ي برازندگی مدل مفهومی

 

 ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

شاخص برازش هنجار شده 

نیکویی برازش 

برازش مناسب و قابل قبول  نشان دهنده

بنابراین و براساس برازش مناسب الگوي مفهومی پژوهش، همخوانی 

در انتها مدل ساختاري  ،از این رو

  .باشدقابل مالحظه می 2شکل

  

توسط هوش سازمان اثربخشی

٩ 

  ارزیابی برازش کل مدل: 4 جدول

ي برازندگی مدل مفهومیشاخص ها  هاشاخص مقادیر 

  خی دو  75/28

 (df) درجه آزادي  19

075/0  
ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

(RMSEA) 

92/0  (NFI)شاخص برازش هنجار شده  

93/0  (GFI)نیکویی برازش  

007/0  p-value 

نشان دهنده شاخص هاد، مقادیر تمامی گردیمشاهده  4همانطور که در جدول 

بنابراین و براساس برازش مناسب الگوي مفهومی پژوهش، همخوانی . بوده استمدل مفهومی تحقیق 

از این رو. شده استهاي گردآوري شده مورد تایید واقع الگوي مفهومی با داده

شکلدر  خشیاثربپژوهش بر مبناي ارتباط ساختاري بین هوش سازمانی و 

  

اثربخشیبینی نتایج آزمون مدل مفهومی تحقیق مبنی بر پیش

  

همانطور که در جدول 

مدل مفهومی تحقیق 

الگوي مفهومی با داده

پژوهش بر مبناي ارتباط ساختاري بین هوش سازمانی و 

نتایج آزمون مدل مفهومی تحقیق مبنی بر پیش :2شکل 
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  بحث ونتیجه گیري

این پژوهش با هدف  ،رو از این .سازمانی است هوش، اثر بخشی سازمانیاز مهمترین عوامل موثر در یکی 

وابعاد آن با اثر بخشی سازمانی مدیران باشگاه  هاي بدنسازي شهر تهران  سازمانی بررسی ارتباط هوش

یل به تغییر، روحیه و انجام گرفت و نتایج نشان داد که بین چشم انداز استراتژیک و سرنوشت مشترك، م

اثربخشی، اتحاد، کاربرد دانش، فشار عملکرد و اثر بخشی سازمانی مدیران باشگاه  هاي بدنسازي ارتباط 

نشان دهنده برازش مناسب و  شاخص هامقادیر تمامی  ،عالوهه ب .داري وجود داشته است مستقیم و معنی

ارتباط بین هوش سازمانی و اثر  ،ساختاري بر اساس مدل کهقابل قبول مدل مفهومی تحقیق بوده است 

  .بخشی سازمانی تایید گردید

رابطه معنادار و مثبتی وجود  اثر بخشی سازمانیانداز استراتژیک و  می توان گفت بین چشمدر میان مولفه ها 

 اثر بخشیبه همان میزان  ،انداز استراتژیک افرایش یا کاهش یابد به طوري که هر چه میزان چشم ؛شتدا

چنین استنباط می شود که هر چه سازمان داراي  ،در واقع. نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت سازمانی

نقاط ضعف،  پس الزم است که. بوده است اثربخشی سازمان باالتر ،اهداف مشخص و بلند مدت تري باشد

هاي  برگزاري کالسهاي ارتقایی سازمان و  تیم تشکیلد و با نقوت، تهدید و فرصت کامال شناسایی گرد

   .حیطه گام برداشتاین رشد مدیران در 

در کارکنان  مدیران ودر احساس سرنوشت مشترك موجب ایجاد  اثر بخشی سازمانی،توسعه  ،بعالوه

منجر به افزایش خودکارمدي پذیري مسئولیت  همدلی و و حس ی رسالت و مأموریت سازمان راستاي 

  .تیمی و اثر بخشی می شود

ییر که نشان دهنده چالش، کسب تجارب جدید و مهیج، شانسی براي شروع کار و فعالیتی جدید میل به تغ

انسان تنوع پذیر است و با ایجاد  تغییرات منطقی در  ،همچنین. بررسی وجود دارد مورددر جامعه ، است

انگیزه در یکنواختی بیرون می آید که ایجاد حالت کارکنان از  کردجو سازمان و همچنین عمل ،سازمان

در جامعه مورد مطالعه به مسائل روحی و انگیزشی کارکنان . دارددر پی دنبال آن اثربخشی را ه کارکنان  و ب

که در یک سازمان با  چرا ،شود در سازمان است توجه می اثر بخشی سازمانیایش زکه از دالیل مهم اف

و زمانی که یک کارمند  کنند شان عمل نمی وظیفهبه شغل و ، کارکنان به میزان اصولی و منطقی روحیه پایین

که رضایت شغلی خود نیز  - نشان دهنده رضایت شغلی او است ،با روحیه در سازمان حضور داشته باشد

   .بر اثربخشی اثر می گذارد
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؛ رابطه مثبت و معناداري وجود داردنیز سازمانی اثر بخشی بین اتحاد و توافق با این پژوهش نشان داد که 

ها در جامعه مورد بررسی، خود را براي تحقیق اهداف و رسالت سازمان، سازماندهی  افراد و گروهنان که چ

به فعالیت و  ،افراد باید تشویق شوند به روشی که مناسب شرایط و براي آنها ارجح استپس . اند کرده

مبناي اعتماد و اطمینان و مخلوقات اجتماعی بر  .یادگیري بپردازند و استعدادهاي خود را نمایان سازند

هم عقیدگی  و دست بدست هم دادن افراد . کنند تعامل و وابستگی متقابل است که شکوفا شده و رشد می

  . اهداف سازمان را  بهتر و در زمان کمتري تحقق می بخشد ،سازمان

امروزه  . ود داردسازمانی ارتباط مثبت و معناداري وجاثر بخشی می توان گفت بین کاربرد دانش و  همچنین

     بهروري  منجر به موفقیت و و قابل تغیر استکه در هر دقیقه است ، دانش به روز اطالعات کاربردي

حیه و رضایت ، رونهایت در و افزایش علم و صالحیت افراد خواهد شدبه فناوري دانش منجر . می شود

نسبت  آناند توجه قرار گیرد تا تعهد مور باید مامی واحدهاي کوچک و بزرگ سازماندر ت شغلی کارکنان

. وري سازمانی استه شغلی و بهر يرضایتمندي منجر به سیر سریع ارتقا. به کل سازمان افزایش یابد

بین فشار عملکرد و اثر بخشی سازمانی ارتباط مثبت و معنی داري و جود دارد و این در حالی  ،همچنین

که  بداندیعنی  ؛است که در یک سازمان هوشمند هر کس باید خودش داراي گزاره اي براي عملکرد باشد

  .به چه باید برسد و به ماندگاري و روایی هدف هاي خود آگاه باشد

، )2014(و همکارانش یصابونچ، )2014(  میرزاخانی و نتایج تحقیقات درویشی نتایج تحقیق حاضر با 

 و اسکندري و ، اردالن)2012(غالمی و صفایی، )2013( جعفري و خانقاهی عرفانی ،)2014(  فرد ابراهیمی

در آخر با توجه بر . ستهمسو) 2012(، مرجانی و سهیل پور)2012(افقهی میرسپاسی و ،)2012(  گیالنی

به  ،اهمیت موضوع اثر بخشی سازمانی و رابطه مثبت و معنی دار آن  با هوش سازمانی و مولفه هایش

مدیران و مسئوالن باشگاه هاي بدنسازي شهر تهران پیشنهاد می شود  نسبت به بررسی عملکرد خود  و 

از فواید اثر تطبیق  تصمیمات و فعالیت هاي خود با مولفه هاي هوش سازمانی  در جهت بهره برداري 

  .بخشی سازمانی گام بردارند

بر  هوش سازمانیقبل از شروع تحقیق حاظر موضوعی که براي تیم پژوهشی ملموس بود، اهمیت موضوع 

 اثر بخشی سازمانیبر افزایش سطح  هوش سازمانیکه در تحقیقات پیشین اثرات  سازمان ها بوداثربخشی 

بسیار مهم تلقی  سازماندر  سازمانی و اثر بخشی سازمانیزوایاي هوش از این جهت شناخت . مشهود بود

اثر بخشی سازمانی  بر بر هوش سازمانی که با نگاهی دقیق بر پیشینه پژوهش هاي مرتبط اثر متغیر  می شد

  .مثبت گزارش شده بودعملکرد سازمان 
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عه نسازي به عنوان جامبا برسی پیرامون جوامع مورد پژوهش این متغیر ها و انتخاب مدیران باشگاه هاي بد

به این مهم دست یافتیم که  ،که خود در جایگاه ترویج و توسعه ورزش در جامعه هستند مورد پژوهش

  .نیز اثر گذار است مدیران باشگاه هاي شهر تهران  سازمانی اثر بخشیبر  هوش سازمانی 
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The present study examined the relationship between organizational intelligence 
and organizational effectiveness. Sample included between 384 managers of 
sport clubs in Tehran Province. Cluster sampling was used. To achieve the 
objectives of the research questions of interest questionnaire, productivity 
Albrecht organizational intelligence Golda Smith) were used. Feature individual 
questionnaire was constructed according to the research objectives. Data 
collected through descriptive statistics and inferential statistics, correlation 
coefficients, and structural equation modeling analysis was conducted. The 
results showed that: Average organizational intelligence in front of the subjects 
to 8/142 to 79/31 = SD of mean effectiveness is also equal to 13/70 with 
68/54SD = was given the maximum score of organizational intelligence (175) 
and most of the effectiveness (110). The IQ scores indicating organizational and 
employee effectiveness is relatively good. The results indicated that the 
demographic characteristics of organizational intelligence, and there is no 
significant relation effectiveness. There is a positive relationship Between all 
the components of organizational intelligence (strategic vision, shared destiny, 
spirit, desire for change, unity and consensus, the application of pressure 
performance) and the managers of sport clubs of Tehran- the most relevant 
application of knowledge (r=66/0) and the least common destiny 
communication (r =52/0). The structural equation model was fit enough. 

Keywords: Organizational Intelligence, Organizational Effectiveness and 
Managers of Fitness Clubs in Tehran 

 


