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Abstract
چکیده
This study was aimed to develop a relationship
modeling organizational development based on
organizational intelligence in sport federations
Islamic republic of Iran. A correlation experiment
using structural equation modeling was conducted.
Among staffs of sports’ federations in Iran, a
number of 372 participants were randomly chosen
as our research sample. They were required to fill in
organizational development questionnaire (Lok and
Crawford, 2000) and organizational intelligence
questionnaire (Albrecht, 2002) met with qualified
face validity and reliability. According to the
obtained data, the model parameters were initially
estimated by maximum likelihood. Therefore,
based on organizational intelligence, the structural
modeling organizational development was
examined by goodness of fit indices. The data were
analyzed using SPSS24 and LISREL8.5. The
results showed that, there was a direct and
significant correlation among all organizational
intelligence components and Organizational
development components were significant
correlation. A model goodness of was accepted.
Also, the results of this research showed that
organizational intelligence had a significant effect
on organizational development of Iranian Sports
Federations. According to the results this research,
authority attentions shall be directed into
organizational intelligence that will increase
organizational development of sports federations.

هدف از مطالعه حاضر تدوين مدل ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس
 به وسیله.هوش سازمانی در فدراسیونهای جمهوری اسالمی ايران بود
استفاده از روش همبستگی به شیوة مدل معادالت ساختاری در جامعۀ
- نفر به روش نمونه372  تعداد،آماری کارکنان فدراسیونهای کشور
گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش
) با2000( ) و توسعهسازمانی الک و کرافورد2002( سازمانی آلبرخت
 ابتدا پارامترهای، بر اساس دادهها.روايی و پايايی مناسب پاسخ دادند
 سپس مدل ساختاری.مدل به روش بیشینه درستنمايی برآورد شد
توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی بهوسیلۀ انجام شاخصهای
 وSPSS24  دادهها بهوسیله نرمافزار. آزمون شد،برازش
 نتايج نشان داد بین تمام مؤلفههای. تحلیل شدندLISREL8.5
هوش سازمانی با مؤلفههای توسعهسازمانی رابطه مستقیم و معناداری
 نتايج شاخصهای برازش مدل ساختاری مورد تايید می،وجود دارد
 نتايج نشان داد که هوش سازمانی توانسته اثر معناداری بر.باشند
 با توجه به نتايج.توسعهسازمانی فدراسیونهای ورزشی داشته باشد
بهدستآمده از پژوهش حاضر میتوان به سیاستگذاران فدراسیونهای
ورزشی متذکر شد که توجه به هوشسازمانی باعث افزايش
.توسعهسازمانی فدراسیونهای ورزشی خواهد شد
واژههاي کليدي
 فدراسیونهای ورزشی، توسعهسازمانی،هوش سازمانی
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مقدمه
شتابزدگ ی و تغییرات سر يع يک ی از و يژگ یهای دنیای امروز م ی
باشد که باعث ايجاد فضا ی رقابتی برا ی همگام ی با تغییرات در
تمامی عرصهها شده است ( ،)36اين تغییرات در سازمانها نیز
بسیار مشهود است .تغییراتی که اگر سازمانها نتوانند خود را با
آن همراه سازند باعث نابود ی آنها و يا کاهش شديد عملکرد
آنها خواهد شد .به بیان د يگر سازمانهای قرن بی ست يکم برا ی
توسعهسازمانی و دوام خود نیازمند همسو شدن با تغییرات هستند
( .)14سازمانها برای همسو شدن با تغییرات ،نیازمند توسعه و
گسترش عملیاتهای اجرايی خود هستند ،يکی از شیوه-ها ی
بهبود عملکرد سازمان و تغییر در ارزشها ،نگرشهای کارکنان
سازمان ،توسعهسازمانی م یباشد ( .)14موضوع توسعه سازمان و
محتوی آن شامل تغییر در شخصیت پنهان سازمان يا به عبارت ی
تغییر در رفتار کارکنان سازمان م یباشد ( .)2اگرچه موضوع
توسعهسازمانی دامنه وسیع ی را در پیشرفت سازمانها در نظر می
گیرد اما در علم رفتار سازمان ی اين واژه دارای محدود يتهای
خاصی م یباشد ( .)34از اينرو تعاري ف متعدد ی درباره
توسعهسازمانی بیان شده است که تنوع اين تعاري ف باعث
نامشخص شدن حدود اين موضوع شده است (.)26
توسعهسازمانی به زعم اکثر صاحبنظران اي ن حوزه ،رو يکرد ی
علمی ،سیستمی و برنامهريزی شده برای تغییر سازمان م یباشد
که از نظر آرجري س ( )1971مالحظه اساسی يا به عبارت ديگر
قلب آن ،فعالسازی ،نوساز ی و حیاتبخش ی مجدد سازمان با
بهرهگیری از منابع انسان ی و فنی سازمان است ( .)32بعضی ديگر
از محققین توسعهسازمان ی را فرآيند ذوب شدن انديشهها ،باورها
و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزشهای نوين و استقرار نظامهای
جديد؛ يعنی منطبق کردن سازمانها با آخرين پديدههای روز
تعري ف نمودهاند ( .)25برخی د يگر از پژوهشگران توسعهسازمان ی
را سیستمهای برنامهريزی شده و بلندمدت شامل استراتژی علوم
رفتاری برای درک ،توسعه و تغییر سازمانها برای بهبود
اثربخشی و سالمت حال و آينده سازمان تعري ف نمودهاند (.)33
ديگر محققین توسعه سازمانی را اساسا رويکردی هنجاری و
رفتار ی به تغییر و بهبود سازمان تعبیر کردهاند ( .)32بدين منظور
دانشمندان مطرح م یسازند که سازمانها به منظور حرکت به
سطوح باالتر توسعه ،بايد وضعیت فعل ی خود و ويژگ یهای سطوح
بعد ی را بررسی نمايند و به منظور کمک به اين حرکت توسعه
ای شناخت ابعاد مختلف اثربخش یسازمانی ،فرهنگسازمانی،
کارايی و نیکبودی شخص ی مفی د م یباشد .امروزه توسعهسازمان ی
با رويکرد ی کلنگر و راهبردی ،مبتنی بر ز ير مايه اساسی آگاه ی
و هوشیاری در يک چرخه سیستمی متعامل و پويا ،به طور دائم

در تالش برا ی توسعهسازمان ی م یباشد .توسعهسازمانی ،تالش و
فرايندی کاربردی ،نظاممند و مستمر در گستره سیستم است که
میکوشند مبتنی بر علوم رفتار ی و با بهرهگیر ی از استراتژ یها و
فنون آن ،تغییرات شناختی ،فرهنگ ی و ساختاری فرايند سازمان
را به گونهای ايجاد و هدايت نمايند که منجر به توسعه سازمان
شود (.)31
بسیاری از سازمانها به منظور افزايش کارايی ،بهره-وری و
سالمسازی سازمان از توسعهسازمانی استفاده می-نمايند (.)20
چرا که از نظر محققین در برنامه توسعهسازمان ی تمامی افراد
سازمان بايد در آن مشارکت داشته باشند و مدير سازمان بايد با
مشارکت در آن و درگیر کردن سا ير افراد سازمان و با ايجاد گروه
ها ،کاهش تعارضات بین گروهی ،استفاده بهینه از منابع انسان ی
باعث توسعه سازمانی شود ( .)20بنابراين توسعهسازمانی نه تنه ا
باعث نزد يک کردن بیشتر منابع سازمان ی موجود م یشود ،بلکه
شامل تغییر دي د و نگرش مديران نیز م یشود ،به نحو ی که افراد،
گروهها و ديگر واحدهای سازمان ی را به چشم منابع سازمان ی که
بايد توسعه داده شوند م ینگرند ( .)20اين امر باعث هماهنگی و
همسويی سازمانها با تغییرات اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
تکنولوژ يکی فزاينده و پیچیده م یشود ،در واقع توسعهسازمانی،
سازمان را برای مقابله با تغییرات يار ی م یسازد و در بیشتر مواقع
مسیر راهبردی سازمان را به نحو قابل توجهی تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)23بنابراين توجه به توسعهسازمانی يکی از مهمتري ن
عوامل مهم در موفقیت سازمانهای امروزی می -باشد .ازاينرو
بررس ی عوامل ی که بتوانند بر توسعهسازمان ی اثرگذار باشد بسیار
مهم م یباشد.
همانطور که آرجريس ( )1971بیان م یدارد در قلب
توسعهسازمانی توجه به نیروی انسانی بسیار ضروری می-باشد
( ،)6اما بر اساس نظر گاردنر که در اثر خود بنام ((خود
تجديدنظری سازمان)) توصیه م یکند بايد شرايطی فراهم شود
که نیرو ی انسان ی بتواند خود را با شرا يط جديد تطبیق دهند و
اين شرايط باعث برانگیختن انگیزه پی شرفت کارکنان و انعطاف
آنها در موقع یتهای مختلف شود ( .)10لذا يکی از عواملی که
باعث توسعه سازمانها در عصر امروزی شده منابع انسان ی هستند
( .)34بنابراين انسان نقش محور ی در توسعهسازمان ی و تحوالت
عظیم سازمان ی دارد که تغییرات جهانی بر پايه قدرت فکری و
توانمندیهای نامحدود فکری انسان است ( )19لذا بر همین
اساس است که کارل آلبرخت ( )2002موفقیت سازمانهای
امروز ی را مشروط به داشتن عوامل ی مانند انسان هوشمند،
گروهها ی هوشمند و سازمانهای هوشمند م یداند ( .)19بنابراي ن
همانگونه که هوش يکی از عوامل موفق یت انسانها به شمار
میرود و در حیات پرتالطم بشر ،افراد ی موفق و کارا خواهند بود
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که با استفاده از هوش خود بتوانند بر مسائل و مشکالت زندگ ی
فائق آيند ( ،)7در سازمانهای امروزی نیز هوش سازمان ی به
عنوان يک ی از عوامل موفق یت سازمانها میباشد (.)19
بنابراين در دنیای پ یچیده امروز ی مديران يک سازمان به منظور
دستيابی با اهداف و برنامههای سازمان خود و رشد و بقاء در
محیط پرتالطم امروزی نیازمند استفاده از و يژگ یهای خاصی می
باشند که هوش سازمان ی يک ی از اين و يژگیها به منظور پويايی
و افزايش کارايی سازمان می -باشد ( .)30چرا که هوش سازمان ی
ترکیبی از هوش فعال انسان ی و هوش ماشینی م یباشد ،از آنجا ی
که سازمانها نیز به مانند انسانها دارای ويژگی مانند هوش
هستند ،يکی از عوامل موفق یت و مهم آنها استفاده از هوش
سازمانی است ( .)36در دنیای امروز هوش يک ی از عوامل مهم و
محرک تغییرات گسترده جهان ی م یباشد که نظريه-ها ی اقتصاد
کالسیک و نظر يه جديد مز يت رقابتی بر پايه قدرت ذهن م ی
باشد ( .)16هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت يک
سازمان در حرکت به سمت تحقق رسالت سازمان ،افزايش قدرت
رقابتپذيری سازمان ،تمايز از ديگر سازمانها و باعث توسعه
سازمانها تعريف م یشود ( .)7بنابراين هوش سازمان ی با تک یه بر
توانايیها و مهارت-های سازمان و ترکیب صحیح آن م یتواند
زمینه را برای افزاي ش توانمندی ،سرعت و چابک ی سازمان در
اداره يکپارچه و بهینه پیچیدگی سازمان باال برد و بدين طري ق
کارايی و اثربخشی سازمان را در رسیدن به اهدافش افزاي ش دهد
و باعث موفقیت و توسعهسازمان ی شود ( .)29در واقع توسعه کمی
و کیفی هوش سازمانی م یتواند به عنوان يک استراتژی سازمان ی
جهت تحقق چشمانداز و ن یل به اهداف کالن سازمان وارد عمل
شود و سازمان را در رسیدن به اهدافش ياری رساند ( .)29لذا
سازمانهای امروزی جهت پويايی ،افزايش کارايی و
توانمندسازی راهی جزء استفاده از هوش در سازمان ندارد (.)36
از اينرو تحقیقاتی در زمینه هوش سازمان ی و رابطه آن با
متغیرهای مهم سازمان ی صورت گرفته که م یتوان به تحقی ق
محمدی و کشکر ( )1391که به بررس ی رابطه مؤلفههای هوش
سازمانی و بهرهوری منابع انسانی در فدراسیونها ی ورزش ی
منتخب پرداختند ،اشاره کرد ،آنها نشان دادند که رابطه مثبت و
معناداری میان بهرهوری منابع انسانی و مؤلفههای هوش -
سازمانی وجود دارد ،همچنین برخی از مؤلفههای هوش-سازمان ی
(میل به تغییر و سرنوشت مشترک) قادر به پیشبین ی بهرهوری
منابع انسانی هستند ( .)19خدادادی ( )1387نیز به اين نتیجه
رسید که بین هوش سازمان ی و بهرهوری مديران ادارات
ترب یتبدن ی رابطه مثبت و معنادار ی وجود دارد (.)15

يوسف ی سعیدآبادی ،رضو ی و مفیديان ( )1393در تحقیق ی به اي ن
نتیجه رسیدند که بین هوش سازمانی و بهرهوری کارکنان اداره
ورزش و جوانان استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد (.)35
سیدی و لطیف ی ( )1395به اين نتیجه رسیدند که هوش سازمان ی
رابطه مثبت و معناداری با توسعهسازمان ی دارد (.)26
عارفی ،ذبیح ی و رضايی فر ( )1396در تحقیق ی به اي ن نتیجه
رسیدند که بین هوش سازمان ی و ابعاد آن با توسعه منابع انسان ی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)5
امیرتاش ،کامکاری و افشاريان ( )1394با ارائه الگو ی مدل
ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مديران باشگاههای
بدنساز ی شهر تهران به اين نتیجه رسیدند که تمامی مؤلفهها ی
هوش سازمانی با اثربخش ی سازمان ی رابطه مثبت و معنادار ی
دارند .همچنین مدل ارتباطی بین هوش سازمان ی و اثربخش ی
سازمانی نیز معنادار و از برازش مناسبی برخوردار بود (.)4
شوهانی ،صالح ی پور ،رستم ی و کريمیان حاتم )1395( ،نیز با
تبیین هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان به اين نتیجه
رسیدند که هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،در
سطح متوسط ی قرار دارد و از میان مؤلفههای هوش سازمانی،
اتحاد و توافق ،فشار عملکرد ،روحیه ،چشمانداز استراتژ يک،
سرنوشت مشترک ،کاربرد دانش در وضع یت متوسطی هستند و
مؤلفه میل به تغییر در وضعیت ضعیف ی قرار دارد (.)28
بنابر نتاي ج تحق یقات انجام شده ،ايجاد هوش سازمانی مناسب
برای کارکنان امری ضروری است و زمان ی که اين امر مهم
محقق گردد ،توانايی ذهن ی کارکنان مانند سیل ی خروشان در
سازمان جاری خواهد شد و هم چون روح ی در کالبد سازمان
دمیده میشود ( .)7استفاده مناسب و پرورش نیرو ی انسان ی به
عنوان ارزشمندترين سرمايۀ سازمان ،برای مديران سازمانها
امری ضرور ی م یباشد ( .)16ظرفیت و استعداد باالی سازمان ی
برای حرکت قوای فکری سازمان در راستای اهداف و رسالت
خود به قدری مهم و حیاتی است که در صورت پايین بودن میزان
اين ويژگی ،سازمان به طرف هرجومرج و خارج شدن از مسیر
اصلی حرکت م یکند و در نها يت در رسیدن به اهداف خود دچار
شکستهای پیدرپی خواهد شد ( .)7همان گونه که نشان داده
شد هوش سازمان ی تأثیرات فراوان ی بر جنبههای مختلف سازمان
از جمله افکار و قوای ذهنی افراد خواهد داشت .هوش سازمان ی
را میتوان به عنوان يکی از انواع هوش شناختی در نظر گرفت
که با هوش هیجانی مرتبط است ،از اينرو به لحاظ تئور يکی،
احتماال هوش سازمان ی م یتواند از طريق چندين سازوکار مکمل
توسعه ،بهبود عملکرد و تغییر در سیمای سازمان شود ( .)27اي ن
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عوامل به نحو ی م یتوانند در مسیر شکلگیری و توسعه سازمان
اثرگذار باشند .چرا که هوش سازمان ی مجموعهای از توانمندیها
تعري ف شده که به سازمان در حفظ پويايی مداوم يار ی م یرساند،
اين توانمندیها عبارتاند از ) 1( :کنش و واکنش سر يع؛ ()2
تطبیق بالدرنگ با تغییرات؛ ( )3انعطافپذير در عملکرد؛ ()4
حساسیت و ق ابل پیشبینی بودن؛ ( )5پذيرش عقايد نو؛ ( )6به
کارگیری تخیل و ( )7نوآوری در سازمان را در پی دارد ( .)9با
اطمینان میتوان گفت که هوش سازمانی م یتواند قدرت رقابت ی
يک سازمان را افزاي ش دهد و آن را از ديگر سازمان-ها متمايز
نمايد ( ) 27چرا که هوش سازمانی عبارت است از استعداد و
ظرفیت يک سازمان در حرکت بخشیدن به توانايی ذهنی سازمان
و تمرکز اين توانايی در جهت رسیدن به رسالت سازمان ی (.)11
بنابراين با توجه به افزايش تأثیرگذار ی و اهمیت هوش سازمان ی
در متون نظری توسعه و مديريت سازمان و با توجه اين که امروزه
در عصر تغییرات شتابزا و عدم اطمینان نسبت به آينده هستیم،
اگر سازمانها نتوانند خود را با اين تغییرات همراه سازند راه ی
جز نابود ی نخواهند داشت ( ،)22به بیان د يگر يک ی از راهکارهای
دوام سازمانهای قرن بی ست و يکم توسعهسازمانی و همسو شدن
با تغییر و تحوالت سر يع م یباشد ( .)22لذا توجه به دو مقوله مهم
يعنی هوش سازمان ی که کاربرد نیرو ی ذهن ی در رسیدن به اهداف
سازمانی م یباشد و بر اين اساس در آينده جوامعی که انتظار
توسعه و پیشرفت خواهند داشت که خود را به هوش سازمان ی
مجهز کنند ( )19و توسعه سازمانی که در حقیقت بازشناسی ارزش
انسان در کوششهای بزرگ سازمان ی است و باعث رشد و بالنده
شدن سازمانها از طريق پرورش ن یروی انسانی در سازمانها می
شود ،امری ضرور ی م یباشد ( .)22يکی از سازمانهای که
نیازمند توسعه همه جانبه خود هستند ،فدراسیونهای ورزش ی
کشور م یباشند که مانند ديگر سازمانها در معرض تغییر و
تحوالت محیطی و جهان ی قرار دارند که اين تغییرات ناش ی از
قوانین و مقررات داخلی کشور و نیز قوانین بی نالمللی م یباشد
که به منظور پیشرفت نیازمند همگام شدن با اين تغییرات هستند
( .)11لذا توجه به توسعهسازمانی و راههای تقو يت آن در
فدراسیونهای ورزشی کشور امری ضرور ی به شمار م یرود .
فدراسیونهای ورزشی از متولیان و گردانندگان ورزش در کشور
هستند که بررس ی همهجانبه عوامل مؤثر بر توسعهسازمان ی
فدراسیونها باعث پیشرفت ورزش قهرمان ی و همگان ی خواهد شد
و نیز در عرصه بی نالمللی ،فدراسیونهای ورزش ی م یتوانند برا ی
ورزش کشور بسیار مؤثر باشند .از اينرو داشتن توسعهسازمانی
میتواند فدراسیونها را در رسیدن به اهدافشان کمک نمايد .لذا
ضرورت توسعهسازمانی در حال حاضر به منظور پاسخ به شرايط
پويايی امروز ی فدراسیونها ،رقابت ،تنوع سلیقهها ،پیچیدگ یهای

تکنولوژ ی ،کمبود منابع و مسائلی از اين قبیل در فدراسیونها
بسیار ضرور ی است.
بنابراين توجه به توسعهسازمانی فدراسیونها و راههای تقويت آن
امری ضروری به شمار م یرود ،چرا که توسعهسازمانی تحت تأثیر
کاربرد علوم رفتار ی م یباشد ( )34و از آنجا ی که هوش سازمان ی
يکی از مباحثرفتاری در سازمان است که با بررسی مبان ی ن ظر ی
هوشسازمانی و توسعهسازمان ی م یتوان دريافت که هوش
سازمانی می-تواند بر توسعهسازمانی تأثیرگذار باشد .لذا عل یرغم
پژوهشهای که به صورتهای مختلف در حوزه سازمان-ها ی
غیر ورزش ی انجام شده ،اين پديده در سازمانهای ورزشی و
مخصوصا در فدراسیونهای ورزش ی مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین ارتباط اين دو متغیر در تحقیقات گذشته بهصورت يک
مدل در کانون توجه نبوده است و تاکنون پژوهشی به بررس ی
ارتباطات اين متغیرها نپرداخته است .لذا بررس ی تأثیر مستقیم
هوش سازمان ی بر توسعهسازمان ی در اين مطالعه م یتواند به
عنوان يک ی از تحقیقات جديد در اين زمینه باشد که به ديدگاه ی
جديد در زمینه متغیرها ی تأثیرگذار بر توسعهسازمان ی مورد توجه
قرار گیرد ،ازاينرو بر اساس مبانی نظری و تجربی و روابط
مفهومی ياد شده انتظار م یرود هوش سازمانی تأثیر مثبتی بر
توسعهسازمانی داشته باشد .لذا هدف از پژوهش حاضر تدوي ن
مدل ارتباط ی توسعهسازمان ی بر اساس هوش سازمان ی در
فدراسیونهای ورزش ی جمهور ی اسالمی ايران بود .همچنین از
ديگر اهداف پژوهش حاضر بررس ی تأثیر مؤلفهها ی هوش
سازمانی بر توسعه سازمان ی بود.
روش تحقيق
روش پژوهش مورد استفاده همبستگی بود که به شیوه مدل
معادالت ساختاری (  )SEMانجام شد .جامعه آماری پژوهش
حاضر برابر با  703نفر از تمامی مديران و کارمندان  51فدراسیون
جمهوری اسالمی ايران بود .به منظور تعیین حجم نمونه در مدل
يابی معادالت ساختاری به دلیل مشابهت روششناسی مدلياب ی
معادالت ساختار ی با بسیاری از جنبههای رگرسیون چند متغیری،
میتوان از اصول تعیین حجم نمونه در تحل یل رگرسیون چند
متغیری ،برای تعیین حجم نمونه در مدليابی معادالت ساختار ی
استفاده نمود ( .)13در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد
نمونه به متغیرها ی مستقل نبايد کمتر از  5باشد ( .)8نسبت
محافظهکارانهای که توسط میلر و کانس ( )18( )1973و
هالینسکی و فلدت ( )12()1970پیشنهاد شده است ،برابر 10
مشاهده به ازای هر متغیر مستقل م یباشد .اما از ديدگاه جیمز
استیوس  ،در نظر گرفتن  15مشاهده به ازاء هر متغیر پی شبین

تدوین مدل اندازه گيري توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسيون هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران

در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترين مجذورات،
قاعدهای مناسب به شمار م یرود ( .)13بنابراين بهطور کل ی حجم
نمونه در مدليابی معادالت ساختاری م یتواند بین  5تا 15
مشاهده به ازاء هر متغیر اندازهگیری شده تعیین شود ( ،)1بنابراي ن
استفاده از روش q15q≤n≤5 :که در آن q= ،تعداد متغیرها ی
مشاهده شده (گويههای پرسشنامه) n= ،حجم نمونه ،مناسب
است ،لذا حجم نمونه با استفاده از روش فوق
( )5×49≤n≤15×49برای حداقل تعداد برابر با  245و حداکثر
تعداد برابر با  735نفر تعیین شد .لذا با توجه به حجم نمونه برآورد
شده و نیاز به تعداد نمونه باال در مدل ساختاری و نیز تعداد کل
افراد جامعه ،تعداد  400پرسشنامه در بی ن کارکنان فدراسیونها
توز يع شد که بعد از گردآوری ،تعداد  372پرسشنامه از 41
فدراسیون (الزم به ذکر است که  10فدراسیون از همکاری با
محقق جهت توزيع پرسشنامه اجتناب نمودند) قابلیت ورود به
تحلیل را داشتند.
به منظور گردآور ی دادهها از پرسشنامه  35سؤالی توسعهسازمان ی
الک و کرافورد ( ) 17( )2000مشتمل بر هفت مؤلفه  :هدف (،1
 6 ،4 ،2و  ،)23رهبری ( 12 ،5 ،25 ،8و  ،)13نگرش نسبت به
تغییر ( ،)30 ،18 ،16،17 ،15پاداش ( 28 ،27 ،26 ،24و ،)21
روابط ( 35 ،33 ،11 ،9و  ،)19ساختار ( 34 ،32 ،3 ،14و ،)7
مکانیزمهای سودمند ( 29 ،20 ،31 ،10و  )22بود .با توجه به اي ن
که اي ن پرسشنامه در فدراسیونهای ورزش ی مورد استفاده قرار
نگرفته بود به منظور تعیین روايی و پايايی آن از آزمون آلفا ی
کرونباخ ( )=α0/96و تحل یل عاملی تايیدی استفاده شد .نتاي ج
نشان داد که با حذف سؤاالت  4و  23از مؤلفه هدف ،سؤاالت
 25و  8از مؤلفه رهبر ی ،سؤاالت  17و  30از مؤلفه نگرش نسبت
به تغییر ،سؤاالت  21و  24از مؤلفه پاداش ،سؤاالت  19و  35از
مؤلفه روابط ،سؤاالت  3و  7از مؤلفه ساختار ،سؤاالت  20و 22
از مؤلفه مکانیزمهای سودمند ،مدل اندازهگیری توسعهسازمان ی
دوباره آزمون شد .نتايج آن در جدول  1نشان دهنده تائید روايی
سازه آن م یباشد
به منظور تعیین هوش سازمان ی از پرسشنامه هوش سازمان ی
کارل آلبرخت ( )3( )2002متشکل از  49سؤال و دارای هفت بعد
چشمانداز استراتژ يک ( ،)1-7سرنوشت مشترک ( ،)8-14م یل به
تغییر ( ،)15-21روحیه ( ،)22-28اتحاد و توافق ( ،)29- 35کاربرد
دانش ( )36- 42و فشار عملکرد ( )43-49که بر اساس طیف پنج

گزينهای لیکرت (کامال موافق تا کامال مخالف) طراحی شده بود،
استفاده شد .با توجه به اي ن که اين پرسشنامه در فدراسیونهای
ورزش ی مورد استفاده قرار نگرفته بود به منظور تعیین روايی و
پايايی آن از آزمون آلفای کرونباخ ( )=α0/975و تحل یل عامل ی
تايیدی استفاده شد که بعد از حذف سؤاالت
( 2،6،7،8،9،11،14،18،20،21،22،23،25،27،29،30،32،34
 )36،37،39،40،43،44،45،46،نتايج آن در جدول  1نشان دهنده
تايید روايی سازه آن م یباشد.
روايی صور ی پرسشنامهها مورد تايید  15تن از متخصصی ن
مديريت ورزشی قرار گرفت .پس از تکمیل اين مرحله و انجام
برخ ی از اصالحات پیشنهادی ،پرسشنامه جهت توزيع نهايی شد.
به همین منظور پس از مکاتبات اداری ،مجوز توزيع و جمعآوری
پرسشنامهها از مسئولین ذیربط مشترک فدراسیونها و وزارت
ورزش و جوانان جمهور ی اسالمی اخذ شد .جهت توز يع
پرسشنامهها با مراجعه به هر کدام از فدراسیونها رفته و به کسب
مجوز از آنها پرداخته شد .تمامی پرسشنامهها در بین کارکنان
 41فدراسیون که حاضر به همکاری با محقق شدند توز يع و جمع
آوری شد.
به منظور طبیع ی بودن توز يع دادهها از آزمون اسمیرنوف -
کالموگراف استفاده شد که نتاي ج آن نشان داد که توز يع دادهها
نرمال ( ) p> 0/05میباشد  .به منظور آزمون مدل جامع پژوهش،
از آزمون مدل معادالت ساختاری و به منظور تعین پارامترها ی
مدل ابتدا از روش بیشینه درست نمايی ( ) MIو برای بررس ی
فرضیات تحقیق از آزمون  tو به منظور برازش مدل از شاخص
های هم چون نسبت خ ی دو بر درجه آزاد ی ( ،)χ2/dfشاخص
برازش تطبیق ی (  ،)CFIشاخص برازش هنجار شده ( ،)NFI
شاخص برازش مقتصد هنجار شده (  ،)PNFIشاخص برازش
هنجار نشده (  ،)NNFIشاخص برازش فزاينده (  ،)IFIري شه
میانگین مجذور خطای برآورد ( ،)RMSEAري شه میانگی ن
مجذور باقیمانده (  )RMRاستفاده گرديد .الزم به ذکر است که
تمامی تجز يه و تحل یلها با استفاده از نرمافزارهای SPSS24
و  LISREL 8.5در سطح معنادار  ≤P 0 /01انجام شد.
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جدول  .1شاخصهای برازش مدل اندازهگیری اصالح شده هوشسازمانی و توسعهسازمانی

گروهبندی
شاخصها

نام شاخص

مقتصد

شاخصهاي برازش

برازش تطبيقی

شاخصهاي

کایاسکور بهنجار شده به
درجه آزادی
ريشه میانگین مربعات
خطای برآورد
شاخص برازش مقتصد
هنجار شده
شاخص برازش هنجار نشده
شاخص برازش هنجار شده

شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزايشی

اختصار

برازش قابل قبول

هوش
سازمانی

توسعهسازمانی

نتیجه

x2/df

مقدار بین  1تا 5

2/04

2/98

تايید

RMSEA

RMSEA< 0/10

0/053

0/073

تايید

PNFI

باالتر از  50صدم

0/81

0/77

تايید

NNFI
NFI
CFI
IFI

تايید
0/97
0/98
NNFI> 0/90
تايید
0/97
0/98
NFI>0/90
تايید
/98
0/99
CFI> 0/90
IFI> 0/90
تايید
0/98
0/99
کلی سن افراد  39/24با انحراف استاندارد  9/382بود .تحصیالت
 %10/8دي پلم %11/5 ،کاردانی %43/3 ،کارشناسی%31/7 ،
کارشناسی ارشد و  %2/7دارای تحصیالت دکتر ی بودند .رشته
تحصیل ی  %32از افراد ترب یتبدن ی و  %68دارای تحصیالت غیر
از تربیتبدنی بود.

یافتههاي تحقيق
تعداد  372نفر از کارکنان  41فدراسیون به پرسشنامه
توسعهسازمانی و هوشسازمانی پاسخ دادند .از اين تعداد %60/5
مرد و  %39/5زن بودند .تعداد  %74/2متأهل و  %25/8مجرد
بودند .میانگی ن سن مردان  41با انحراف استاندارد  9/984و
میانگین سن زنان  36/54با انحراف استاندارد  7/66بود .میانگی ن
جدول  .2نتايج ضريب همبستگی مؤلفهها ی توسعهسازمان ی و هوش سازمان ی
مت

مؤ

غير

لفه

توسعهسازمانی
هوش سازمانی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
4

1
0/735

1

0/68

0/665

1

0/572

0/504

0/581

1

0/736

0/72

0/623

0/552

1

0/696

0/681

0/694

0/642

0/688

1

0/655

0/741

0/609

0/532

0/718

0/718

1

0/628

0/603

0/622

0/518

0/587

0/63

0/602

1

0/543

0/534

0/572

0/351

0/51

0/529

0/521

0/586

1

0/515

0/449

0/522

0/439

0/505

0/563

0/467

0/582

0/663

1

0/588

0/585

0/589

0/496

0/605

0/6

0/631

0/637

0/585

0/615

1

0/508

0/463

0/513

0/473

0/518

0/524

0/545

0/55

0/561

0/627

0/671

1

0/577

0/524

0/554

0/499

0/594

0/649

0/627

0/556

0/568

0/617

0/7

0/68

1

0/552

0/464

0/497

0/515

0/552

0/57

0/488

0/477

0/492

0/64

0/613

0/614

0/677

1

هدف ( ،)1رهبری ( ،) 2نگرش نسبت به تغییر ( ،)3پاداش ( ،)4روابط ( ،)5ساختار ( ،) 6مکانیزم های سودمند ( ،)7چشمانداز استراتژيک ( ،)8سرنوشت مشترک ( ،)9میل به تغییر (،)10
روحیه ( ،)11اتحاد و توافق ( ،)12کاربرد دانش ( ،)13فشار عملکرد (.)14
رابطه تمامی مؤلفههاي هوش سازمانی و توسعه سازمان ی در سطح  P> 0 /01معنادار میباشند.

نتايج جدول  2نشان م یدهد که تمام ی مؤلفهها ی هوش سازمان ی

با مؤلفهها ی توسعه سازمان ی رابطه معناداری دارند (.)p> 0/01

تدوین مدل اندازه گيري توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسيون هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران

جدول  .3نتايج آزمون  tتک نمونهای برای متغیرهای هوش سازمانی و توسعهسازمانی
متغير

مؤلفه

توسعهسازمانی
هوش سازمانی

توسعهسازمانی
هدف
رهبری
نگرش نسبت به تغییر
پاداش
روابط
ساختار
مکانیزم های سودمند
هوش سازمانی
چشمانداز استراتژيک
سرنوشت مشترک
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
کاربرد دانش
فشار عملکرد

ميانگين نظري
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ميانگين تجربی

مقدار t

درجه آزادي

3/88
4/03
4/06
3/81
4/05
4/056
3/78
3/93
3/54
3/75
3/63
3/37
3/6
3/44
3/52
3/45

24/87
26/22
26/56
19/4
25/99
25/99
18/69
22/99
15/69
19/12
15/44
8/76
14/59
10/57
11/82
9/45

371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371

سطح
معنیداري
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

نتايج جدول  3نشان م یدهد که تمام ی مؤلفهها ی هوش سازمان ی

میانگین تجرب ی هوش سازمانی و توسعهسازمانی با میانگی ن

و توسعهسازمانی از نظر میانگین تجربی باالتر از میانگین نظر ی

نظر ی آنها نشان داد (.)P> 0/01

هستند .نتايج آزمون تی تک نمونهای تفاوت معناداری را بی ن
تدوين مدل ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی

شکل  .1ضرايب استاندارد مدل ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی ()standard solution
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شکل  .2مقادير  tمدل ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی ()t-value

جدول  .4شاخصهای برازش مدل ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی
گروهبندی شاخصها
شاخصهای شاخصهای برازش
تطبیقی
برازش مقتصد

نام شاخص

اختصار

کایاسکور بهنجار شده به درجه آزادی

x2/df
RMSEA
PNFI
NNFI
NFI
CFI

RMSEA< 0/10
باالتر از  50صدم
NNFI> 0/90
NFI> 0/90
CFI> 0/90

IFI

IFI> 0/90

ريشه میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص برازش مقتصد هنجار شده
شاخص برازش هنجار نشده
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزايشی

نتايج جدول فوق نشان میدهد که شاخصهای برازش مدل
ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی از برازش

برازش قابل قبول

مدل

مقدار بین  1تا 5

3/51

تايید

نتیجه

0/082
0/91
0/91
0/95
0/97
0/97

تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید

مناسبی برخوردار هستند.

جدول  .5تدوين معناداری مدل ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی
t-Value
اندازه اثر
برآورد
عاملها

2

R

هوش سازمانی

توسعهسازمانی

0/84

0/84

13 /03

0/705

چشمانداز استراتژيک

توسعهسازمانی

0/43

0/43

4 /70

0/185

سرنوشت مشترک

توسعهسازمانی

0/14

0/14

1/38

0/019

میل به تغییر

توسعهسازمانی

-0/15

-0/15

-1/22

0/022

روحیه

توسعهسازمانی

0/21

0/21

1/11

0/044

اتحاد و توافق

توسعهسازمانی

-0/11

-0/11

-0/94

0/012

کاربرد دانش

توسعهسازمانی

0/21

0/21

1/30

0/044

فشار عملکرد

توسعهسازمانی

0/23

0/23

نتايج جدول فوق نشان م یدهد که در مدل ارتباطی باال



1/97

0/053

هوش سازمان ی اثر معنادار ی ()β=0/84 , t=13/03 , P> 0/01

تدوین مدل اندازه گيري توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسيون هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران

بر توسعهسازمان ی فدراسیونهای ورزش ی داشته است .همچنین
تنها دو مؤلفهها چشمانداز مشترک (, t=4/70 , P> 0/01
 )β=0/43و فشار عملکرد ( )β=0/23 , t=1/97 , P> 0/05تأثیر
معناداری را بر توسعهسازمان ی داشتهاند.
بحث و نتيجهگيري
هدف از اين پژوهش تدوي ن مدل ارتباطی توسعه سازمانی ب ر
اساس هوش سازمان ی در فدراسیونهای ورزش ی کشور بود .نتاي ج
پژوهش حاضر نشان داد که میانگین تجرب ی بهدستآمده تمام ی
مؤلفهها ی هوش سازمانی در فدراسیونهای ورزش ی از میانگی ن
فرض ی بیشتر بود ،همانطور که نتاي ج آزمون تی تک نمونهای
نشان داد تمامی مؤلفههای هوش سازمان ی تفاوت معناداری با
میانگین فرض ی دارند .اين نتايج با ي افتههای شوهان ی ،صالح ی
پور ،رستمی و کريمیان حاتم ( )1395که به تبیین هوش -
سازمان ی در وزارت ورزش و جوانان پرداختند ( )28بهجز در مؤلفه
میل به تغییر همسو م یباشد ،از داليل همخوانی ي افتههای
پژوهش حاضر با تحقی ق شوهان ی و همکاران ( )28()1395م ی
توان به اين نکته اشاره کرد که هر دو تحقیق در سازمانهای
عالی ورزش کشور (فدراسیونهای ورزشی و وزارت ورزش و
جوانان) صورت گرفته است لذا مسئولی ن آنها اهداف ،برنامهها
و ديدگاه مشترک ی در زمینه نیازهای سازمانهای ورزشی امروز ی
به افزايش قابلیت هوش سازمانی کارکنان دارند ،از اي نرو آنها
با برنامههای مانند برگزار ی کالسهای آموزش ی توانستهاند
قابلیت هوش سازمان ی را افزاي ش دهند .همچنین میتوان از
دال يل عدم همخوانی در مؤلفه میل به تغییر ،به اين نکته اشاره
کرد که کارمندان رسم ی از تغییرات سازمانی استقبال کمتر ی
نسبت به کارکنان غیررسمی سازمانهای خدماتی مانند
فدراسیونها دارند چرا که در سازمانهای خدماتی تغییر به معن ی
شتاب در رسیدن به اهداف سازمان است ،ول ی در سازمانهای
دولتی تغییر همواره با چالشهای همراه است که کارکنان تمايل ی
به تغییر ندارند ،لذا به نظر م یرسد که کارکنان فدراسیونها
ديدگاه بهتر ی نسبت به تغییر در مقابل کارمندان وزارت ورزش
و جوانان دارند.
همچنین يافتههای پژوهش حاضر بهجز در مؤلفههای چشم
انداز استراتژيک و کاربرد دانش همسو با تحقی ق آذرين و
همکاران ( )1393م یباشد که به تبیین مؤلفههای هوشسازمانی
در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب پرداختند ( .)7از دال يل
همسو بودن نتايج پژوهش حاضر با يافتههای آذرين و همکاران
( )7()1393در مؤلفهها ی سرنوشت مشترک ،میل به تغییر،
روحیه ،اتحاد و توافق و فشار عملکرد را م یتوان اينگونه توضی ح

داد که ادارات ورزش و جوانان استانها در بسیار ی از موارد از
فدراسیونها تبعیت م یکنند ،لذا اشتراکات زياد در برنامهها،
اهداف و فعالیتهای اين دو سازمان را میتوان از داليل همسو
بودن اي ن نتايج با همديگر بیان کرد .اما نتايج پژوهش حاضر در
مؤلفه چشمانداز استراتژيک و کاربرد دانش مغاير با پژوهش
آذرين و همکاران ( )1393م یباشد ( ،)7از دال يل مغا يرت اي ن
نتايج میتوان به موقعیت قرارگیری فدراسیونها در سطوح عال ی
ورزش کشور اشاره کرد ،لذا فدراسیونها بايد دارا ی ديدگاه
استراتژيک باشند ،اين مؤلفه در ادارات ورزش و جوانان به دلیل
موقعیت عملیاتیشان کمتر مورد توجه م یباشد .همچنین
فدراسیونها به دلیل جنبه رقابتی آنها باي د به کاربرد دانش
بپردازند ( )7که اين در زمینه نسبت به ادارات ورزش در موقع یت
رقابتی باالتری قرار دارند.
نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که متغیر ی هوش
سازمانی کارکنان فدراسیونها با میانگین تجربی  3/54کم ی
بیشتر از حد متوسط بوده و از نظر آماری نیز اين مقدار معنادار
بود ،اي ن نتاي ج با يافتههای خداداد ی ( ،)15()1387آذرين و
همکاران ( ،)7()1393خدادادی و همکاران ( )16( )1389که
نشان دادن میزان هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان
بیشتر از حد متوسط است همسو م یباشد .از دال يل همسو بودن
اين نتايج می-توان به نکته اشاره کرد که تشابه ماهیت برنامه
ها ،فعالیتها ،انتظارات و نیز اشتراکات زياد ادارات ورزش و
جوانان و فدراسیونها باعث همسو شدن اين نتايج با همديگر
شده است .همچنین يافتههای پژوهش حاضر مغاير با نتاي ج
امیرتاش ،کامکاری و افشاري ان ( ) 1394که نشان دادند میانگی ن
هوش سازمان ی در مديران باشگاههای بدن ساز ی شهر تهران
پايینتر از حد متوسط ( )2/63است مغاير م یباشد ( ،)4شايد از
دال يل ناهمخوانی نتايج پژوهش حاضر و پژوهش امیرتاش و
همکاران ( )4()1394را بتوان به تفاوت در اهداف ،نوع جامعه
آماری ،نوع فعالیتها ،نوع نگرش افراد دو جامعه نسبت به هوش
سازمانی و برنامه-های که فدراسیونها جهت افزاي ش هوش
سازمانی از طري ق نوع ساختار منظم در جذب و آموزش کارکنان
دارند اشاره کرد ،همچنین تفاوت در میزان سطح تحصیالت افراد
در دو جامعه را م یتوان يک ی از عوامل اين تفاوت بیان کرد.
از ديگر نتايج پژوهش حاضر بررسی وضعیت توسعهسازمان ی
فدراسیونهای ورزشی بود .نتاي ج نشان داد که تمام ی مؤلفهها ی
توسعهسازمانی از نظر میانگی ن تجرب ی باالتر از میانگی ن نظر ی
میباشند .لذا وضعیت توسعهسازمان ی افراد نمونه باالتر از میزان
متوسط بود که نتايج آزمون تی تک نمونهای از نظر آماری تفاوت
معناداری را نشان داد ( ) .همانطور که پژوهشگران بیان کردند
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در قلب توسعهسازمانی ،افراد قرار دارند ( ) 6با توجه به نتايج اي ن
پژوهش کارکنان فدراسیون -ها از نظر توسعه در حد باالتر از
متوسط هستند که اين امر را م یتوان اي نگونه توجیه کرد که با
توجه به اين که هوش سازمانی کارکنان در سطح باالتر از
میانگین بود اين امر توانسته که زمینه توسعه سازمان ی کارکنان
فدراسیونها را فراهم آورد .لذا همان گونه که بیان شد
توسعهسازمانی منطبق کردن سازمانها با آخرين پديدهها و
تغییرات روز م یباشد ( )25لذا فدراسیونها توانستهاند تا حدودی
خود را با تغییرات همراه سازند که اين امر هرچند در حال حاضر
کمی بیشتر از حد متوسط است ،اما سیاستگذاران فدراسیونها
با توجه به تغییرات همیشگی در عرصه ملی و بی نالمللی که با
آن مواجه هستند بايد توجه بیشتری را به توسعهسازمانی برا ی
همگامی با تغییرات پی شرو داشته باشند.
از ديگر نتايج پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفههای هوش
سازمانی بر توسعه سازمان ی بود .بررس ی تأثیر هرکدام از مؤلفهها ی
هوش سازمانی بر توسعهسازمانی در جدول شماره  5نشان داد
که تنها دو مؤلفه هوش سازمانی (مؤلفه بینشاستراتژيک و فشار
عملکرد) توانسته بودند بر توسعهسازمان ی اثرگذار باشند .اين نتاي ج
مؤيد آن است که اگر کارکنان فدراسیونها از استراتژ یها و
اهداف اصلی فدراسیون شناخت داشته باشند و آن را بپذيرند و
خود را با آن هماهنگ سازند تأثیر مثبتی بر توسعهسازمانی خواهد
داشت ،در واقع چنین استنباط میشود که هر چه فدراسیونها
دارای اهداف مشخص و بلندمدتتر ی باشد ،توسعهسازمانی آنها
باالتر خواهد بود ،بنابراين الزم است سیاستگذاران فدراسیونها
به تهیه بیانیه مأمور يت و رسالت فدراسیونها بپردازند و با بررس ی
دقیق محیط به شناسايی نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصها
بپردازند و با تشکیل گروههای ارتقايی سازمان و با آگاهساز ی
افراد در افزايش بینش استراتژ يک در اين حیطه گام بردارند.
همچنین نتايج نشان داد که فشار عملکرد بر توسعه سازمانی اثر
دارد بنابراي ن همانطور که قره و همکاران ( )1391نیز بیان کردند
عالوه بر اينکه مديران بايد از عملکرد کارکنان در رسیدن به
اهداف سازمان آگاه باشند ،هر کدام از کارکنان نیز بايد عملکرد
خودشان را در رسیدن به رسالت سازمان ی ارزياب ی نمايند و در
راستای موفقیت جمعیتی تالش نمايند ( .)24لذا توجه به اي ن
مؤلفه م یتواند فدراسیونها را در مسیر توسعه سازمانی يار ی
نمايد.
از ديگر اهداف اصلی پژوهش حاضر تدوين مدل ارتباط ی
توسعهسازمانی بر اساس هوش سازمانی بود .نتاي ج حاصل شده از
مدل ارتباطی نشان داد که هوش سازمانی توانسته اثر معنادار ی
( )P , 03/13=t , 84/0=β> 0/01بر توسعه سازمانی فدراسیون

های ورزشی داشته باشد .يکی از نکات ی که م یتوان با توجه به
نتايج به دست آمده از مدل حاضر به آن اشاره کرد اين است که
بهکارگیر ی تمامی مؤلفههای هوشسازمانی به صورت يکجا
توانسته بر توسعهسازمان ی فدراسیونها تأثیرگذار باشد .ي افتههای
پژوهش حاضر با نظرات شمس مورکان ی و سلیمان ی ()1393
()27؛ هادوی ،طالب پور ،فراهانی و نخعی نیازی ()11( )1394
که نشان دادند هوش سازمانی به لحاظ تئوريکی ،م یتواند مکمل
توسعه ،کمک به سازمان در رسیدن به رسالتش ،بهبود عملکرد
و تغییر در سیمای سازمان باشد همسو م یباشد ( .)27همچنین
نتايج پژوهش حاضر با يافتههای سیدی و لطیف ()26( )1395
همسو م یباشد .از داليل همسو بودن م یتوان بیان کرد که
همپوشانی اهداف هوشسازمانی و توسعه سازمانی با همديگر در
حرکت سازمان به سمت اهدافشان در سازمانهای پیچیده
امروزی که همواره با پويا ی و تغییرات سر يع روبرو هستند
( )7،30،36را م یتوان دلیل ی بر تأثیرگذاری هوشسازمانی بر
توسعهسازمانی فدراسیونها دانست ،چرا که اين پويايی و رقابت
در فدراسیونهای ورزشی که متأثر از عوامل مختلف داخلی و
خارجی هستند بسیار بارزتر است.
نتايج اين پژوهش در مدل ارتباطی نشان داد که  70درصد
از واريانس توسعهسازمانی توسط هوش سازمان ی پیشبینیشده
است ،از آنجای که اين تأثیر به صورت فزاينده است ،يعنی با
افزايش عوامل هوش سازمانی ،توسعهسازمان ی کارکنان افزاي ش
خواهد يافت  .حال اي ن سؤال بايد پاسخ داده شود که چگونه م ی
توان اين امر را محقق ساخت؟ همانطور که بیان شد هوش
سازمانی در برگیرنده هفت مؤلفه م یباشد (چشمانداز استراتژ يک،
سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،گسترش
دانش و فشار عملکرد) ،لذا روسای فدراسیونها در جهت
بهکارگیر ی هوش سازمان ی و به دنبال آن تقويت توسعهسازمان ی
کارکنان بايد توجه و يژهای به اين مؤلفهها داشته باشند .همچنین
روسای فدراسیونها بايد اساس تصمیمگیریهای و برنامههای
میانمدت و بلندمدت خود را چشمانداز راهبردی با مشارکت
کارکنان سازمان در نظر بگیرند .همچنین اهداف سازمانی که
مرتبط با کارکنان است را بايد به صورت ی تنظیم نمايند که خدمات
با توجه به تغییرات به کارکنان ارائه شود و فضای الزم را برا ی
پذيرش تغییر و ايدههای جديد به وجود آورند و در پاسخ به
تغییرات ،کارکنان در جهت يافتن راههای بهتر انجام کارهايشان
تشوي ق شوند .همچنین مديران ارشد فدراسیون-ها بايد عالوه بر
ارزيابـی عملکـرد رسـمی کارکنان باي د با حس مشارکت و
خودکنترلی و خودارزيابـی که يک ی از روشهای کنتـرل
نامحسـوس در سـازمانهای هوشمنـد است ( )7اقدام نمايند .لذا
روسای فدراسیونها بايد ضمن فراهم نمودن فرايندهای
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 از آنجا که هوش سازمانی. تحوالت عصر حاضر آماده م ینمايد
 نتايج اين پژوهش به،يک قابلیت اکتسابی محسوب م یشود
فدراسیونهای ورزشی کمک م یکند تا با اتخاذ اقدامات و راه
 مستمر و تخصصی، دورههای آموزشی مناسب،کارهای مناسب
 زمینهی ارتقای هوش سازمانی،در خصوص هوش سازمان ی
مديران و کارکنان و به تبع آن افزايش توسعهسازمانی فدراسیون
. ها که زمینهساز رسیدن به اهداف سازمان ی است را فراهم آورد
بنابراين به سیاستگذاران فدراسیونهای ورزشی پیشنهاد
میشود که در جذب و پذيرش نیروهای انسان ی به عنوان هوش
 برای،انسانی سازمان دقت کافی به خرج داده شود و سپس
نگهداشت و بروز ساختن دانش اين نیروها و تقويت حافظه و
هوش سازمانی آنها آموزشهای مداوم و مهارتهای الزم
سازمان ی باعث-طراحی شود؛ چراکه افزاي ش هوش
.توسعهسازمانی فدراسیونها خواهد شد

مشخصی جهت تبادل دانش و اطالعات در میان کارکنان برنامه
های جهت حمايت مداوم از ي ادگیری و آموزش به صورت مستمر
 از اينرو انتظار م یرود،برا ی کارکنان فدراسیونها داشته باشند
با توجه به نتايج اين پژوهش بهکارگیر ی اين عوامل باعث
.افزايش توسعهسازمانی فدراسیونها شود
به طور کل ی نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که
میانگین تمامی مؤلفهها ی هوش سازمانی و توسعهسازمان ی
 همچنین تنها دو.فدراسیونها بی شتر از حد متوسط م یباشد
مؤلفهها ی بینش استراتژ يک و فشار عملکرد از متغیر هوش
 از د يگر نتايج پژوهش.سازمانی بر توسعهسازمان ی تأثیرگذار بودند
حاضر برازش مدل ارتباطی توسعهسازمانی بر اساس هوش
سازمانی بود لذا توجه به تمامی ابعاد هوشسازمانی در فدراسیون
های ورزش ی زمینهساز توسعهسازمان ی فدراسیونها ی ورزش ی
 بهرهوری و سالم ساز ی،خواهد بود و از اين طري ق افزايش کارايی
فدراسیونها محیا م یشود و فدراسیونها را در برابر تغییرات و
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