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 چکیده 

ههای ههوش   هدف از این پژوهش بررسی رابطه  ؤلفهه   

ههای  یونوری ؤنابع انسانی در فدراسسازؤانی و هبره

 -روش حتقیق حاضر از نوع توصیهی    . ورزشی ؤنتخب بود   

ست           ت  ا جنام گرف یدانی ا صورت ؤ ب   ست و  ستگی ا . مهب

نان        شاؤل کارک ؤاری  ع  آ شی     9 جاؤ سیون ورز فدرا

نهر   61 و حجم منون  آؤاری تعداد     . باشد  ؤنتخب ؤی  

ست     ع  ا ین جاؤ شناؤ      . از ا یق، از پرس ین حتق در ا

خت و      سازؤانی آفرب نابع     هوش  هبره وری ؤ شناؤ   پرس

نین از روش   سانی، و مهچ ستگی       ان ضریب مهب ؤاری  های آ

سی     یل رگر سون و حتل گام      پیر با روش  یره  ند ؤتغ ون چ

 . فیشر استهاده شد Zو آزؤون  ب  گام

اساس ضریب مهبستگی دهد ک  بر نتایج پژوهش نشان ؤی

های  ؤلفه  نی وپیرسون بین هبره وری ؤنابع انسا

هوش سازؤانی کل، رابط  ؤثبت و  هوش سازؤانی و

و نتایج حتلیل (. >P 9/ 9)ؤعناداری وجود دارد 

رگرسیون گام ب  گام نشان داد ک  از بین 

های هوش سازؤانی، ؤیل ب  تغییر و سرنوشت  ؤلفه 

وری ؤنابع ؤشرتک قادر ب  پیش بینی ؤعنادار هبره

فیشر نشان  zانسانی هستند و در هنایت آزؤون 

های هوش سازؤانی و تی در رابط  ؤلفه دهد تهاو ؤی

های ورزشی وری ؤنابع انسانی در فدراسیونهبره

 .گروهی و انهرادی وجود ندارد
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وری وری، هبرههوش سازؤانی ، هبره :کلیدی گانواژ

ؤنابع انسانی، فدراسیون های ورزشی، ؤیل ب  

 .تغییر
 

 مقدمه 

 ها ب  طور ؤستقیم ب در حال حاضر ؤوفقیت سازؤان

ثر از ؤنابع انسانی ؤتکی ب  علوم لاستهاده ؤ

آفربخت)رفتاری کاربردی بستگی دارد 
 

از (. 992 ، 

این رو نگرش جدید در ادبیات ؤربوط ب  ؤدیریت 

انسان، نگرش راهربدی نیست، ب  این ؤعنا ک  انسان 

بنابراین نقش . هم عاؤل کار و هم خافق آن است

عظیم سازؤانی  حموری در حتول سازؤان دارد و حتوالت

-های ناحمدود فکری این عاؤل سرچشم  ؤیاز توامنندی

پیدایش و حاکمیت این دیدگاه ک  ؤوفقیت و . گیرد

ها در گرو هدایت صحیح ؤنابع ب  اثرخبشی سازؤان

ویژه ؤنابع انسانی است، ؤوجب شده ک  ب  بررسی و 

ؤطافع  فرهنگ سازؤان و تاثیر آن بر قوای فکری 

ان و ؤدیران توج  زیادی ؤعطوف یعنی هوش کارکن

 (.   99 آفربخت، )شود 

ؤوتور حمرک تغییرات جهانی، پیدایش قدرت فکری
 
 

در واقع . در برابر قدرت ؤنابع ؤادی خواهد بود

نظری  اقتصاد کالسیک در زؤین  ؤزیت رقابتی، نیاز 

فی )اش داشت ب  اضاف  کردن قدرت فکر ب  جمموع 

بویتز
2

داری گذشت  کاهش ؤعنیدر سی سال (. 999 ، 

شود و نظری  جدید در قیمت ؤواد اوفی  ؤشاهده ؤی

ؤزیت رقابتی بیش از آنک  بر ؤنبع ؤادی استوار 

ن باشد، بر قدرت ذه
4

ت)استوار است   دف
1

، 238 .)

دراکر
6

دهد  ها ؤیخرب از ایجاد نوع جدیدی از سازؤان 

بازو، قدرت ذهن حاکمیت  ک  در آن ب  جای قدرت

                                                 
 . Albrecht 

 . Intelligence power 

 . Liebowitz 

 . Brain power 

 . Defft 

 . Drucker 
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ساس این نظری ، در آینده جواؤعی ابر. دارد

انتظار توسع  و پیشرفت خواهند داشت ک  سهم 

بیشرتی از دانش را ب  خود اختصاص دهند ن  سهم 

 (992 ) کارل آفربخت. بیشرتی از ؤنابع طبیعی

 :سازؤان را ؤشروط ب  داشنت عواؤل ؤوفقیت یك

هومشند  هايهومشند و سازؤان هايتیم، انسان هومشند

كند ذهين  او براي پاسخگویي و جلوگريي از .داندؤي

هوش . دنكاستهاده ؤي سازؤاني از عنوان هوش گروه

سازؤانی ب  عنوان استعداد و ظرفیت یک سازؤان در 

اش و مترکز این قدرت ذهنی در حتقق حرکت قدرت ذهنی

ایده (. 992 آفربخت، )شود رسافت سازؤان تعریف ؤی

-چرا ک  پارادایمو ؤههوم هوش سازؤانی ؤهم است 

های جزئی دیگری مهچون یادگیری سازؤانی و ؤدیریت 

دقیقًا ب  مهان اندازه ک  . گیرددانش را در بر ؤی

-هوش کودک در زؤان پیاژه بسیار ؤهم بود، استعاره

های هوش مجعی را در سازؤان قابل هایی ک  ایده

بررسی ساختارهای . کند، ؤهم خواهند بودکاربرد ؤی

فرآیندهای مجعی تنها قسمتی از نیاز ب   ناؤطلوب و

مترکز اصلی . دهندتوسع  هوش سازؤانی را تشکیل ؤی

ای فراتر از هوش سازؤانی بر دانش است، اؤا حوزه

هوش سازؤانی قابلیت یک . گیرد آن را نیز در بر ؤی

سازؤان ب  عنوان یک کل است، در افزایش اطالعات، 

ایجاد دانش  ۀیلثر پانوآوری، دانش عموؤی و عمل ؤ

ؤک ؤسرت)ؤی باشد 
 

 ، 006 .)  

از متام تعاریف ارائ  شده در ؤورد هوش 

هایی ک  آفربخت از هوش سازؤانی، تعریف و ؤلفه 

آفربخت . رسدکند، جاؤع ب  نظر ؤیسازؤانی ارائ  ؤی

قانون )تعریف خود را ؤبتنی بر این استدالل 

داند وقتی ک   افراد باهوش در یک ؤی( آفربخت

شوند ب  سوی کند ذهنی و کم هوشی سازؤان مجع ؤی

کنند و آن هوش سازؤانی را ب  مجعی گرایش پیدا ؤی

                                                 
 . MCMaster 
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عنوان استعداد و مترکز این توانایی در جهت رسیدن 

از دیدگاه آفربخت، . کندب  رسافت سازؤان ؤعرفی ؤی

انداز چشم :باشدیداراي ههت بعد ؤ هوش سازؤاني

ک اسرتاتژی
 

نسبت ب  ؤقصد و ظرفیت داشنت آگاهی  :

ک .کاری برای بیان هدف سرنوشت ؤشرت
 

داشنت هدف  :

ر .ؤشرتک و واحد و حس روحی  گروهی ؤیل ب  تغیی
2
 

های غیر ؤنتظره و توانایی رویارویی با چافش

روحی  .تطبیق با انواع تغییرات
4

روحی  و انرژی  :

ق .ؤضاعف برای ؤوفقیت احتاد و تواف
1

ؤهید بودن  :

انین ؤوجود در سازؤان در ؤوفقیت و ابزارها و قو

تعاؤل اعضاء با یکدیگر ب  ؤنظور رویارویی با 

کاربرد دانش .حمیط
6

ظرفیت تسهیم اطالعات، دانش و  :

بینش خود با دیگران و جریان آزاد دانش در 

فشار عملکرد .سرتاسر سازؤان
3

جدی بودن در اجنام  :

ک کارهای درست برای بازدهی ؤاهران  و ؤوفقیت ؤشرت

 (.992 آفربخت، )

وی ؤعتقد است سازؤانی ک  در جهت پتانسیل هنایی 

خویش در حرکت است، برای یک توسع  مه  جانب  باید 

ب  طور ؤداوم در هر ههت بعد کلیدی فوق پیشرفت 

توان ادعا کرد اؤروزه با اطمینان ؤی. داشت  باشد

تواند قدرت رقابتی ک  استهاده از هوش سازؤانی ؤی

-ن را افزایش دهد و آنرا از دیگر سازؤانیک سازؤا

هوش سازؤانی این اؤکان را ب  . ها ؤتمایز سازد

دهد تا با ب  کارگیری اطالعات ؤوجود از  سازؤان ؤی

برداری کند و اؤکان درک ؤزایای رقابتی هبره

تقاضای ؤشرتیان و چگونگی برقراری ارتباط با آنان 

 (. 992 آفربخت، )سازد را ؤیسر ؤی

                                                 
 
. Strategic Vision 
 . Shared Fate 

 . Appetite For Change 

 . Sprit 

 . Agreement and Congruence 

 . Knowledge Deployment 

 . Performance Pressure 
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وری و فزوم بررسی آن با وی دیگر امهیت هبرهاز س

توج  ب  گسرتش سطح رقابت، پیچیدگی تکنوفوژی، 

ها، کمبود ؤنابع، سرعت تبادل اطالعات، تنوع سلیق 

ای است ک  در وری واژههبره. بر کسی پوشیده نیست

سطح کالن و سطح خرد قابل بررسی بوده و در طیهی 

. گیردردی قرار ؤیوری فوری جهانی تا هبرهاز هبره

وری برای علیرغم این امهیت و گسرته، ؤههوم هبره

بسیاری از ؤدیران واژه روشن و ؤشخصی نیست و 

-های ذهنی خود حمدود ؤیغافبًا آن را ب  دیدگاه

ک. کنند مهانگون  ک  سین
 

بیان داشت  با اینک   

ترین حبث حمافل ؤدیریتی عصر حاضر است وری رایجهبره

  کمرت از هر ؤوضوع دیگری ب  ؤههوم وفی ؤتأسهان

هبرحال یافنت عواؤلی ک  ؤوجب . آن پی برده شده است

شود یکی از ها ؤیوری در سازؤانهببود پیشرفت هبره

اهداف اصلی دانشمندان و حمققین بوده و ب  ویژه 

ها ک  ؤنبع اساسی و ؤهم ؤنابع انسانی سازؤان

هنری، )باشد وری در هر سازؤانی ؤیهببود هبره

 28 .)  

وری از مجل  سازوکارهایی است در هر سازؤان هبره

. ک  دائمی باید ؤورد توج  و نظر سازؤان باشد

وری ؤزیت رقابتی این ب  خاطر این است ک  در هبره

وری است آنچ  ک  درسازؤان اساس هبره. شودحاصل ؤی

های فرهیخت  ودانش آفرین است ک  با درایت انسان

فکر ب  کاال و حمصول و خدؤت را  و توان تبدیل

وری از وری در سازؤان، هبرهزیرا اساس هبره. دارند

وری با توج  ب  گسرتش امهیت هبره. فکر و اندیش  است

سطح رقابت، پیچیدگی فناوری، سرعت تبادل اطالعات، 

-اؤروزه هبره. ها بر کسی پوشیده نیستتنوع سلیق 
زد ؤدیران وری و کارایی جایگاه ارزمشندی در ن

-دارد و مه  در جستجوی کارایی بیشرت و اثرخبشی فزون

گیرد ترند و تالش آنان نیز در مهین راستا شکل ؤی

                                                 
 . Sink 
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تا ثبات سازؤان را در دنیای پر رقابت تضمین کند 

 (.238 ابطحی و کاظمی، )

وری حاصل یک کسر ستانده ؤههوم گسرتش یافت  هبره

نوعی . تب  داده نیست، بلک  یک سیستم فکری اس

فرهنگی . نگرش عقالیی ب  زندگی و نوعی فرهنگ است

ک  انسان با فکر و اندیش  خود اعمال خود را با 

سازد و سعی دارد ها ؤنطبق ؤیها و واقعیتارزش

هبرتین نتیج  را در راستای ؤادی و ؤعنوی زندگ کسب 

-نتایج حتقیقات حاکی از آن است ک  شاخص هبره.  کند
در ایران در ؤقایس  با  وری نیروی انسانی

شکری . کشورهای ؤنطق  و نیز شرق آسیا پایین است

وری و عواؤل ؤوثر در حتقیقی در زؤین  هبره( 230 )

دهد ک  پایین بودن بر آن در کشور ؤا نشان ؤی

وری، ب  سبب حاکم نبودن فرهنگ و نگرش شاخص هبره

درصد   /1بر اساس آؤار فقط . وری در کشور استهبره

ؤد یک خانواده ایرانی ب  ؤسائل فرهنگی درآ

درصد از درآؤد یک   /1در حافی ک  . اختصاص دارد

خانواده ایرانی ب  دخانیات ختصیص یافت  است 

افبت  جای این سوال هنوز باقی (. 230 شکری، ) 

است ک  آیا آگاهی از هوش سازؤانی و نقش آن در 

-ؤیوری و کارایی ؤدیران ؤا را ب  این نتیج  هبره

رساند ک  باید طرحی نو دراندازیم و ب  دنبال 

وری صرفًا یک های جدید باشیم، زیرا هبرهراهکار

های واژه تکنیکی نیست، بلک  شافوده حیات سیستم

هومشند و بسرت حرکت در زؤان و ؤکان برای شکوفایی 

 .است

در افگوی هرسی و گلد امسیت ؤیزان عملکرد و 

ر نظر گرفت  شده است عاؤل د 3 وری تابعی ازهبره

ک  در حتقیق حاضر از این افگو استهاده شده است 

 :این عواؤل عبارتند از

                                 P=F(A,C.H,I.E.V,E)        

                             

P  = ،عملکردA  = توانایی و قابلیت ب  اجنام

شناخت )وضوح =  Cآؤیز یک تکلیف،  رساندن ؤوفقیت
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محایت =  H، ...(شغلی وظایف، حنوه اجنام ان و

شور و شوق و متایل درونی )انگیزه، =  Iسازؤانی ، 

=  E، (ب  اجنام دادن تکافیف بدون اجبار و اکراه

اعتبار، ؤنظور =  Vارزیابی، بازخورد عملکرد، 

=  Eؤناسب و حقوقی و ؤشروع بودن تصمیمات ؤدیر، 

حاجی کریمی و )( عواؤل برون سازؤانی)حمیط 

 (.281 پیرایش، 

کید بر نیروی انسانی ب  ؤنظور ارتقای أت

های اخیر بیشرت شده است، عملکرد سازؤانی در سال

ب  این دفیل ک  طبق تئوری ؤنابع، نیروی انسانی 

ها تنها ؤنبعی است ک  کمیاب بوده و ب  سازؤان

راحتی منی تواند توسط رقبا کپی برداری شود، در 

ب ایجاد ؤزیت رقابتی پایدار برای نتیج  ؤوج

چن و فیاو)گردد سازؤان ؤی
 

در نتیج  با (. 996 ، 

های توج  ب  شرحی ک  بر ؤطافب رفت و بیان جنب 

خمتلف ؤوضوع، حتقیق حاضر در ؤسیر و چارچوب حتقیقات 

ال است ک  آیا بین لگذشت  در پی پاسخ ب  این س

انسانی در وری ؤنابع های هوش سازؤانی و هبرهؤلفه 

 ای وجود دارد؟های ورزشی رابط  فدراسیون

، در حتقیقی ب  این نتیج  رسیدک  (283 )نسبی 

هایش با خالقیت ارتباط بین هوش سازؤانی و ؤلفه 

، (283 ) سید عاؤری. ؤثبت و ؤعناداری وجود دارد

ای ب  ؤنظور بررسی رابط  بین فرهنگ در ؤطافع 

-تربیت بدنی استانوری در ادارات سازؤانی و هبره
های آذربایجان شرقی و غربی ب  این نتایج رسید 

وری های آن با هبرهک  بین فرهنگ سازؤانی و شاخص

ؤدیران تربیت بدنی جاؤع  ؤورد بررسی، رابط  

، در (283 ) خدادادی. ؤثبت وؤعناداری وجود دارد

وری ؤدیران پژوهشی رابط  بین هوش سازؤانی با هبره

بدنی استان آذربایجان شرقی را ؤورد ادارات تربیت

بررسی قرار داد ک  نتایج این پژوهش نشان داد ک  

                                                 
 . Chen & Liaw 
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های هوش سازؤانی و هوش سازؤانی کل بین متام ؤلفه 

وری رابط  ؤثبت و ؤعناداری وجود دارد و در و هبره

هنایت نتایج حتلیل رگرسیون گام ب  گام نشان داد 

یل ب  تغییر، های هوش سازؤانی، ؤ ک  از بین ؤلفه 

روحی  و کاربرد دانش قادر ب  پیش بینی ؤعنادار 

، بیان داشت (280 ) حقیقت ؤنهرد. وری هستندهبره

ک  هوش سازؤانی سیستمی است ک  ضمن برقراری 

جریان درست اطالعات در سازؤان، از راه تبدیل 

ها ب  اطالعات و دانش، سطح آگاهی سازؤان را داده

ستم با فرآیند جتاری و این سی. دهدافزایش ؤی

زجنیره ارزش سازؤانی ارتباط ؤستقیمی دارد و باعث 

دیوید و جیمز . شودوری سازؤانی ؤیهببود هبره

ن ؤاتسو
 

، نیز در پژوهشی دیگر با عنوان ( 99 ) 

، در پاسخ ب  «کنندهای با هوش هبرت عمل ؤیسازؤان»

-های باهوش هبرت از سازؤاناین سوال ک  آیا سازؤان

اند کنند؟ بیان کردهیی ک  باهوش نیستند عمل ؤیها

ها وجود دارد ک  هایی برای این سازؤانک  ویژگی

ها در اختاذ عمدتًا تعیین کننده ؤوفقیت سازؤان

ویژگی ؤورد بررسی  0ها این هبرتین عملکردهاست و آن

را هوش سازؤانی ناؤیدند و نشان دادند ک  بین 

ن مهبستگی وجود هوش سازؤانی با عملکرد سازؤا

ک. دارد سیمی
 

، ب  این نتیج  رسید ک  (991 ) 

هایی ک  از هوش سازؤانی باالیی افراد و سازؤان

های درک ؤشکالت سازؤانی و برخوردارند، در زؤین 

سازگاری با شرایط نسبت ب  سایرین برتری قابل 

پریجمرین و واسیالچ. ای داشتندؤالحظ 
2

، در (993 ) 

ناسایی هوش سازؤانی دانشگاه و های شحتقیقی راه

در این . گیری آن را بررسی کردندحنوه اندازه

: های اجنام شده عبارتند ازراستا ؤهمرتین اقدام

تعریف و توصیف ؤشخصات سازؤانی دانشگاه ک  با 

های خاص اجرای راهربدهای هوش سازؤانی را حتقق شیوه

                                                 
 . Matheson David & Matheson Jams 
 . Simic 
 . Prejmerean & Vasilach 
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خبشد و استانداردهای هوش سازؤانی را نسبت ب  ؤی

ها تطبیق داده و ؤشخصات عرص  ؤباحث دانشگاه

. دهدؤربوط ب  هوش را ؤورد بررسی قرار ؤی

ر ؤندفسون و زیگل
 

، در حتقیق خود نشان (9 9 ) 

دادند ک  هوش سازؤانی تاثیر قوی بر عملکرد ؤافی 

هایی ک  هوش سازؤانی سازؤان. ها داردسازؤان

 .اندشت وری و سود دهی بیشرتی دا باالیی دارند، هبره

وری ؤنابع رابط  هوش سازؤانی با هبرهدر این حتقیق 

های ورزشی بررسی شد تا ضمن آن انسانی فدراسیون

های ورزشی در حرکت استعداد و ظرفیت فدراسیون

قدرت ذهنی و مترکز این قدرت ذهنی در حتقق رسافت 

 .وری تالشی اجنام دهد سازؤان برای افزایش هبره
 

 روش حتقیق

آوری اطالعات ق مهبستگی و از آجنا ک  ب  مجعروش حتقی

های مجعیت شناختی و توصیف وضع ؤربوط ب  ویژگی

پردازد از نوع پیمایشی است و از حلاظ ؤوجود ؤی

از آن . باشدهدف نیز این حتقیق از نوع کاربردی ؤی

های ورزشی های اخیر فدراسیونجایی ک  در سال

های هوش ساختسازی زیرهای اساسی برای پیاده گام

اند و متاؤی سازؤانیو هوش سازؤانی برداشت 

 1وری هستند، ها در تالش برای افزایش هبرهفدراسیون

 1های ورزشی تیمی و فدراسیون از فدراسیون

های ورزشی انهرادی ب  فدراسیون از فدراسیون

عنوان جاؤع  آؤاری این حتقیق انتخاب شدند ک  

. نهر اعالم شد  22ها تعداد کارکنان این فدراسیون

ای گیری طبق گیری در این حتقیق، منون روش منون 

های بدین صورت ک  از تعداد فدراسیون. تصادفی است

 1های تیمی و فدراسیون از ورزش 1ؤوجود، 

های انهرادی ب  عنوان جاؤع  ورزشفدراسیون از 

تعداد کارکنان این . حتقیق انتخاب گردیدند

                                                 
 . Mendelson & Ziegler 
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نهر اعالم شد ک  بر اساس جدول   22ها فدراسیون

نهر انتخاب شد و از   8 ها ؤورگان تعداد منون 

ابزار . پرسشناؤ  حتویل گرفت  شد 61 این تعداد 

آزؤون در این پژوهش دو پرسشناؤ ، یکی ؤربوط ب  

ال و پرسشناؤ  ؤربوط لس 40هوش سازؤانی ؤشتمل بر 

سوال بود ک   12وری ؤنابع انسانی شاؤل ب  هبره

وایی آن ب  تأیید استادان ؤدیریت و ؤدیریت ر

ورزشی رسید و پایایی آهنا از آزؤون آفهای 

کرونباخ استهاده شد ک  با احتمال خطای کمرت از 

درصد ارتباط ؤعنی داری بین نتایج حاصل  ؤشاهده 1

های آؤار توصیهی شاؤل در این حتقیق از روش. شد

ار های آؤؤیانگین و احنراف استاندارد و روش

فیشر براي ؤقایس  ضریب  Zاستنباطی شاؤل آزؤون 

هاي ؤستقل، ضریب مهبستگي پريسون، و مهبستگي در منون 

 .رگرسیون چند ؤتغريي استهاده شد
 

 های حتقیق نتایج و یافته

، ؤیانگین و احنراف استاندارد هوش سازؤانی  جدول 

وری ؤنابع انسانی کارکنان ها آن و هبرهو ؤلفه 

 .دهدهای ورزشی ؤنتخب را نشان ؤیفدراسیون
 

ؤیانگین و احنراف ؤعیار هوش سازؤانی و  .  جدول

 وری ؤنابع انسانیهای آن و هبره ؤلفه 

 احنراف ؤعیار ؤیانگین ؤتغیرها   ردیف

 270083 3 2783  چشم انداز اسرتاتژیک  

 278424 471626  سرنوشت ؤشرتک  

 64  47 78141   ؤیل ب  تغییر  2

 311 47 090 47  وحی ر 4

  27636 479663  احتاد و توافق 1

 9 8 47 271222  کاربرد دانش 6

   2780 3 4743  فشار عملکرد 3

 4 1718  6376141  هوش سازؤانی 8

  71400   6 706 3  وری ؤنابع انسانیهبره 0
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ط        جدول   ؤون راب صل از آز تایج حا هوش    ، ن بین 

وری ؤنابع انسهانی  هبره باهای آن سازؤانی و ؤلفه 

 .دهدرا بر اساس ضریب مهبستگی پیرسون نشان ؤی
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های آن با ضریب مهبستگی هوش سازؤانی و ؤلفه  . جدول 

 وری ؤنابع انسانیهبره
 وری ؤنابع انسانی هبره ؤتغیرها

 614/9 ضریب مهبستگی پیرسون چشم انداز اسرتاتژیک

 688/9  سرنوشت ؤشرتک

 6/9 3  ؤیل ب  تغییر

 641/9  روحی 

 612/9  احتاد و توافق

 668/9  کاربرد دانش

 648/9  فشار عملکرد

 324/9  هوش سازؤانی

  9799 سطح ؤعناداری 

 61  تعداد -

 

وری دههد، بهین هبهره   نشان ؤهی   مهانطور ک  جدول 

وری ؤنابع انسانی و هوش سازؤانی و مهچنین بین هبره

وش سازؤانی در جاؤعه   های هؤنابع انسانی و ؤلفه 

جود دارد         ناداری و بت و ؤع ط  ؤث سی راب . ؤورد برر

های هوش سازؤانی، ضریب مهبستگی ؤیهل  از بین ؤلفه 

وری ؤنابع انسانی در باالترین حد      ب  تغییر با هبره    

وری ؤنهابع  و ضریب مهبستگی روحی  با هبهره ( 324/9)

 .بوده است( 641/9)ترین حد انسانی در پایین
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های هوش سازؤانی وارد ، خالص  ؤدل رگرسیون ؤلفه 2جدول 

 وری ؤنابع انسانیشده ب  ؤدل رگرسیونی هبره

ؤتغیر پیش 

 بین

ضریب  ؤتغیر ؤالک

 رگرسیون

ضریب 

رگرسیون 

 استاندارد

سطح 

 ؤعناداری

ؤیل ب  

 تغییر

وری ؤنابع هبره

 انسانی

 7640 97481 9799  

وری ؤنابع هبره سرنوشت ؤشرتک

 انسانی

 789 97293 9799  

 

هههد، در حتلیههل دنشههان ؤههی 2مهههانطور کهه  جههدول 

صرفًا      گام  سیون  ب  تغی     رگر یل  نش ؤ ه  دا ر و ی ؤلف

تا             ستاندارد ب ضریب ا با  شرتک  شت ؤ و 481/9سرنو

وری توان پیش بینی ؤعنهادار را بهرای هبهره    293/9

 . ؤنابع انسانی دارد
 

نشان دادن تهاوت  فیشر برای zنتایج آزؤون  .4جدول  

 های ورزشی گروهی و انهرادیرابط  در فدراسیون

دههد، بها توجه  به      نشان ؤی 4مهانطور ک  جدول 

وری ؤنابع هبره  

 انسانی

قهههههدر   مهبستگی  نوع

  Zؤطلق 

Z   جههههدول

91/9  

 

چشم انداز 

 اسرتاتژیک

  /06 6/9 4  97624  انهرادی

  /06 6/9 4  97632  گروهی

  /06 384/9  97619 انهرادی سرنوشت ؤشرتک

  /06 384/9  6 973 گروهی

  /06 890/9   9760 انهرادی ؤیل ب  تغییر

  /06 890/9  97314 گروهی

  /06 8/9 4  4 976 انهرادی روحی 

  /06 8/9 4  97664 گروهی

  /06 9/ 16  4 976 انهرادی احتاد و توافق

  /06 9/ 16  97633 گروهی

  /06 261/9   9761 انهرادی کاربرد دانش

  /06 261/9  97681 گروهی

  /06 404/9  2 976 انهرادی فشار عملکرد

  /06 404/9  97639 گروهی
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بهرای تههاوت رابطه  ابعهاد ههوش       Zنتایج آزؤهون  

های   وری ؤنابع انسانی در فدراسیون   هبره   و سازؤانی 

بدست آؤده بهرای متهام    zورزشی انهرادی و گروهی، 

 91/9جهدول در سهطح    Zکمهرت از   ابعاد هوش سازؤانی

( 706 Z= )شهود  بنابراین نتیج  گرفت  ؤی .باشد ؤی

وری در رابط  هوش سهازؤانی و ابعهاد آن بها هبهره    

های ورزشهی انههرادی و   ؤنابع انسانی در فدراسیون

 .گروهی تهاوت ؤعناداری وجود ندارد
 

 حبث و نتیجه گیری

انی هدف از این پژوهش، بررسی رابط  بین هوش سازؤ        

. های ورزشی بهود سانی فدراسیونوری ؤنابع انو هبره

وری ؤنابع انسانی و ههوش  ، بین هبره اساس جدول بر

سازؤانی در جاؤع  آؤاری ؤورد بررسی رابط  وجود         

شود ایهن رابطه  به     دارد  و مهانطور ک  ؤالحظ  ؤی

ست     قوی ا سبت  ست         . ن تایج بد با ن یق  ین حتق تایج ا ن

کهه  در پژوهشههی ( 283 )آؤههده از حتقیههق خههدادادی 

وری ؤدیران ادارات رابط  بین هوش سازؤانی با هبره

بدنی استان آذربایجان شرقی را ؤورد بررسهی  تربیت

بین            ک   شان داد  پژوهش ن ین  تایج ا ک  ن قرار داد 

های هوش سازؤانی و هوش سهازؤانی کهل و   متام ؤلفه 

وری رابط  ؤثبت و ؤعنهاداری وجهود دارد و در   هبره

یت   شان داد          هنا گام ن ب   گام  سیون  یل رگر تایج حتل ن

های هوش سازؤانی، ؤیل ب  تغییر، ک  از بین ؤلفه 

روحی  و کاربرد دانش قادر ب  پیش بینی ؤعنادار          

ک  بیان داشت ( 280 )وری هستند، حقیقت ؤنهرد هبره

یان            قراری جر ضمن بر ک   ست  ستمی ا سازؤانی سی هوش 

ها ب  بدیل دادهدرست اطالعات در سازؤان، از راه ت

-اطالعات و دانش، سطح آگاهی سازؤان را افزایش ؤهی 

هد  یره ارزش          . د جتاری و زجن ند  با فرآی ستم  ین سی ا

-سازؤانی ارتباط ؤستقیمی دارد و باعث هببهود هبهره  
(  99 )شود، دیوید و جیمز ؤاتسون وری سازؤانی ؤی

های با ههوش  سازؤان»ک  در پژوهشی دیگر با عنوان 

، در پاسخ ب  این سهوال که  آیها    «کنندیهبرت عمل ؤ
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ههایی که  بهاهوش    های باهوش هبرت از سهازؤان سازؤان

ههایی  اند ک  ویژگیکنند؟ بیان کردهنیستند عمل ؤی

ها وجود دارد که  عمهدتًا تعیهین    برای این سازؤان

ها در اختاذ هبرتین عملکردهاست کننده ؤوفقیت سازؤان

را هوش سهازؤانی  ویژگی ؤورد بررسی  0ها این و آن

با             سازؤانی  هوش  بین  ک   ند  شان داد ند و ن ناؤید

سیمیک        جود دارد،  ستگی و سازؤان مهب کرد  ( 991 )عمل

هایی ک  ک  ب  این نتیج  رسید ک  افراد و سازؤان

ههای  از هوش سازؤانی باالیی برخوردارند، در زؤین 

درک ؤشکالت سازؤانی و سازگاری با شرایط نسبت ب          

ای داشهتند، ؤندفسهون و   قابل ؤالحظ  سایرین برتری

لر   هوش          ( 9 9 )زیگ ند  شان داد خود ن یق  ک  در حتق

هها  سازؤانی تأثیر قوی بر عملکهرد ؤهافی سهازؤان   

هایی ک  هوش سازؤانی باالیی دارنهد،  سازؤان. دارد

. اند، مهخوانی داردوری و سود دهی بیشرتی داشت هبره

تایج حت             با ن حدودی  تا  ج   ین نتی نین ا قات  مهچ قی

ستاری  (230 )نوروزی   بزری و  خدادادی (281 ) ، ا  ، 

ؤبتنی بر وجود رابط       ( 283 )، سید عاؤری   (286 )

بین فرهنگ سازؤانی و هوش سازؤانی مهخوانی دارد،        

وری در سازؤان ؤتأثر از فرهنگ سازؤانی       زیرا هبره  

هوش            سازؤانی  هوش  ستگاه  گر خوا فی دی ست، از طر ا

یا         ست   یز خوا هوش ن ست و  تأثیر     ا حتت  ست   ناخوا

این نتیج  با حتقیق نادریان       . فرهنگ سازؤانی است   

شرت         ( 286 ) سازؤانی بی ؤل درون  شت عوا یان دا ک  ب

وری از عواؤل برون سازؤانی در ارتقهای سهطح هبهره   

های ورزشی نقهش دارنهد، مهخهوان و مهسوسهت،     سازؤان

سازؤانی           ؤل درون  کی از عوا سازؤانی ی هوش  یرا  ز

کز و جتمع قدرت فکری نیروی انسانی و       است ک  با متر   

-حرکت دادن این قدرت در راستای اهداف سازؤانی ؤی

ههای ورزشهی   وری در ازؤهان تواند ؤوجب افزایش هبره

 .شود

دهد ک  بین ابعاد هوش سازؤانی و نتایج نشان ؤی

وری ؤنهابع انسهانی رابطه     هوش سازؤانی بها هبهره  
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نی هر       جود دارد، یع ناداری و ستقیم و ؤع هوش    ؤ چ  

هبره          بد  سرتش یا سازؤان گ نابع   سازؤانی در  وری ؤ

یابهد که  ایهن    انسانی نیز در سازؤان افزایش ؤهی 

 .ها منایدتواند کمک شایانی ب  سازؤانؤطلب ؤی

دانند که   وری را تهکری ؤیبرخی صاحب نظران هبره

هبرت از           ؤروز را  های ا ند کار شخص بتوا ساس آن  بر ا

هد      جنام د یروز ا س   . د شی ا برای      تال تها  بی ان ت 

هها،  استهاده از ؤنهابع، نیهروی انسهانی، ؤههارت    

ین               ب  هبرت ستیابی  ظور د ب  ؤن عات  ناوری و اطال ف

بنابراین ساخنت هوش سازؤانی شروعی دیگری        . نتایج 

ها و گران سیستموری است ک  ؤدیران، حتلیلبرای هبره

 . های رقابتی نیازؤند آننددیگران در خبش

دهد ک  از بین ههت ؤلفهه   ؤی مهچنین نتایج نشان

یر و             ب  تغی یل  ه  ؤ صرفًا دو ؤلف سازؤانی،  هوش 

وری را سرنوشت ؤشرتک توان پیش بینی ؤعنهادار هبهره  

این یافت  نیز با توج  ب  ب  نظر دراکر            . دارند 

دهد ک  در ها را خرب ؤیایجاد نوع جدیدی از سازؤان

و آهنا ب  جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد          

در واقهع  . کندوری منایان ؤیکاربرد هوش را در هبره

هایی را ک  از طریهق آن  ها ؤلفه این خبش از یافت 

-وری را تعافی و هببود خبشید، ؤعرفی ؤهی توان هبرهؤی

وری بر اساس آنچ  در هنایت هببود و تعافی هبره. کند

قدرت            هظ  صیل و ح جب حت تیم ؤو سأف  گه یان ؤ خبش ب در 

آؤیزتهر سهازؤان در   ان و حضور ؤوفقیترقابتی سازؤ

 .شودحمیطش و بقای پایدار سازؤان ؤی

ها، كاركنان زیادي وجود دارنهد و در  ر سازؤاند

ههها، ته،ههر، ذهنیههت و جمموعهه  كهه  قابلیههت صههورتي

 ،هاي كاركنان ب  عمل،رد ؤطلوب تبدیل شودتوامنندي

سرآؤدي  . شاداب، سودآور و برتر خواهد بود      سازؤان 

ا در گرو سرآؤدي كاركنان است یعهين بهراي   هسازؤان

داشههنت سههازؤاني ؤتعههاآ و سههرآؤد ابتههدا بایسهه   

نان كار تا       ک منود  عاآ  سرآؤد و ؤت ین  را  نان  ا كارك

ؤ           شروع و ادا سازؤان را  عاآ  ت ، راه ت عاآ یاف ت

ند  نان    . ده سرآؤدي كارك عاآ و  ع      با  ت پرورش جممو
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-حاصهل ؤهي  هاي ذهين، ف،ري، نگرشي و دانشي  توامنندي

ها، كار توسع      بر این اساس الزم است سازؤان     . شود 

هت دار و          ظام دار، ج صورت ن ب   ساني را  نابع ان ؤ

  .كاربردي  دنبال منایند

یروی            یک ن ند  سازؤانی ؤان هر  نش در  ؤروزه دا ا

تو             ؤوارد در پر مه   ک   ست  سازؤان ا برای آن  حمرک 

تهوان  دانش در سازؤان قرار دارند و ب  نهوعی ؤهی  

. ها ناؤیدای اصلی برای متام فعافیتش را زؤین دان

های آؤوزشی برای ارتقاء سطح دانش برگزاری کارگاه

کنهد که  ههوش    ای متاؤی این عواؤل کمک ؤیبین رشت 

ج  آن         کرده و در نتی شرفت  سازؤان پی سازؤانی در 

در . وری نیز در سازؤان روز ب  روز بیشرت شهود هبره

 :شودارائ  ؤی هنایت چند پیشنهاد کاربردی

-با توج  ب  امهیت ؤوضوع، ؤدیران فدراسیون . 

-وری ؤنابع انسانی، ؤلفه وری، هبرههای ورزشی هبره

های هوش سازؤانی و هوش سازؤانی را در سازؤان 

ای و ارزیابی گیری، بررسی دورهخود ؤورد اندازه

این ؤسئل  ؤوجب ارتقای هوش . جمدد قرار دهند

شود ک  در تبدیل وری ؤیرهفردی، هوش سازؤانی و هب

. شدن ب  یک سازؤان ؤوفق و هومشند ؤورد نیاز است

انداز مهچنین این ؤسئل  حرکت ؤا را در راستای چشم

کند، چنانچ  برخورداری بیست ساف  کشور تسهیل ؤی

از دانش پیشرفت ، توانایی در توفید علم و 

فناوری، اتکا بر سهم برتر ؤنابع انسانی و 

-های آن ؤیتماعی در توفید ؤلی از ویژگیسرؤای  اج

 .باشد

متام ؤوانع ؤوجود در برابر استقرار شرایط  . 

. ، بررسی و رفع شوند(ؤتغیرهای ؤورد بررسی)جدید 

نقش رهربی حتول آفرین و تعهد ؤدیران عافی سازؤان 

وری در ب  داشنت سطح ؤطلوبی از هوش سازؤانی و هبره

 .کندچنین وضعیتی خودمنایی ؤی
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های ها و روی دوین ساختارها، ؤقررات، روشت .2

الزم در راستای ؤتغیرهای ؤورد بررسی ضروری ب  

 .رسدنظر ؤی

هایی ک  ؤوجب پشتیبانی ؤافی از برناؤ  .4

-وری ؤنابع انسانی ؤیارتقای هوش سازؤانی و هبره

 .شود

سرعت سازؤان در جذب افراد شایست  و صاحب  .1

  کارگماری دانش ؤورد نیاز سازؤان و مهچنین ب

افراد در ؤشاغل ختصصی و پشتیبانی از کارکنان در 

 .کندبرقراری ؤلثر ؤدیریت دانش سازؤان کمک ؤی

استخدام و ب  کارگیری افرادی ک  از دانش  .6

باالیی در کار و مهچنین متایل باالیی در انتقال آن 

 .دارند

های ضمن خدؤت جهت آشنایی برگزاری دوره .3

های نوین  و و تکنیکهای جدید افراد با دانش

 .وری ؤنابع انسانیافزایش هبره

های ارتقاء بر ؤبنای خلق و تدوین آیین ناؤ  .8

 .نشر دانش

شناسایی ؤنابع دانش و استهاده از آن در  .0

 .زؤان ؤورد نیاز

های ؤافی برای تشویق استهاده از پاداش .9 

 .کارکنان ب  ؤبادف  دانش

ایجاد سیستم پایگاه دانش تا دانش ایجاد  .  

 .ه را ذخیره، انتقال و ب  اشرتاک بگذاردشد

ها و مسینارهای شرکت کارکنان در کارگاه .  

 .آؤوزشی و علمی
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