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 نقش با مديريت دانش بخشیاثر و فرهنگ سازمانی ارتباطی مدل تدوين هدف با حاضر تحقیق
وش ر. شد انجام (شرقیآذربايجان استان بدنی تربیت دبیران: مطالعه مورد) سازمانی هوش ایواسطه

 استان بدنیتربیت دبیران کلیه را ژوهشپ آماری ةجامع .همبستگی بود-تحقیق از نوع توصیفی
 ،بود( مرد نفر 677 و زن نفر 635) نفر 1312تعدادشان  که ،1397ـ1398 سال در شرقیآذربايجان

 گیرینمونه روش و با گرديد تعیین نفر 302 مورگان جدول به توجه با آماری نمونه. ددندا تشکیل
 نامهپرسشسه  از هاداده گردآوری برای. شد تعیین استان مختلف هایشهرستان از ایخوشه تصادفی

هوش  نامهپرسش و( 2009) رنجبر مديريت دانش نامهپرسش ،(2006) کوين و کامرون فرهنگ سازمانی
 تحلیل توصیفی، آماری هایروش از هاداده تحلیل برای. گرديد استفاده( 2003) آلبرخت سازمانی
 بین ادد نشان نتايج. شد استفاده ساختاری معادالت مدل و مکرر هایگیریاندازه واريانس
هوش  و اردد وجود معناداری و مثبت رابطه هوش سازمانی و مديريت دانش اثربخشی سازمانی،فرهنگ

اساس بر . نمايدمی ايفا مديريت دانش اثربخشی و سازمانیفرهنگ بین را گریواسطه نقش سازمانی
در آموزش و  شرقیآذربايجان استان بدنیتربیت دبیران بیشتر موفقیت برای های پژوهشيافته

 مدل و هوش سازمانی و مديريت دانش بخشی اثر ،فرهنگ سازمانی بايد به فاکتورهای ،پرورش
 شود. توجه بیشتری آنها ارتباطی
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 مقدمه
 روروبهی جدید و جدی هاچالشکه در عصر جدید با  یی هستندهاسازماناز  یهای آموزشسازمان

در . ستهای آموزشی اکار کردن در شرایط پیچیده و رقابتی، ویژگی بنیادی سازمان که چراهستند. 

نیز  هاسازمان که به کالبدهستند  هاانسان هاانسازمتوان گفت که گرداننده اصلی این یماین میان 

میسر  ها راهدفو تحقق کند میرا از سازمانی دیگر متمایز  بخشند و یک سازمانیمجان و هویت 

فتارهای رو پیچیده بودن  هاسازمانماهیت انسانی  و معنی استیبسازند. بدون انسان سازمان یم

تحول  نباید در انتظار هاسازمانکارکنان این پیچیدگی را مضاعف نموده است. با چنین اوصافی 

د واننباشند، بلکه باید خود منبع موج و تحول گردند و در جهت بهبودی خود بکوشند تا بت

و  نژاد، جعفری، حمیدی، سجادی، کاظممرادی)پاسخگوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشند 

مله جند. از شو در موفقیت و پیشرفت هر سازمانی شناسایی مؤثر(. لذا بایستی عوامل 2011، مرادی

مدیریت ، انیفرهنگ سازمتوان به در محیط کاری خود می ها و رفتار کارکنانبر نگرشمؤثر عوامل 

 شغلی اشاره کرد. هوش سازمانی و دانش

 ابزار دانش. است اطالعات و دانش بر تأکید ،21 قرن در هوشمند هایسازمان مشخصه تریناساسی

 امروزه .سازد ممکن را هانوآوری و آورد وجود به جهان در را تغییرات تواندمی که است قدرتمندی

 برخورداری است، تغییر حال در کلی به مدارس سیمای که فناوری و دانش شتابان پیشرفت عصر در

 بلکه نیست، کافی تنهایی به آموزشی راهبردهای و اصول فنون، اطالعات، دانش، از معلمان

 و ضروری امرى آموزشی هایمحیط در اطالعات از جاهب و هنگامهب استفاده و کارگیریبه ساماندهی،

-نرم جنبش رشد مبادی از توانمی را آموزش و مدیریت دانش تر،علمی عبارت به .است آورالزام

 بازیابی، سازماندهی، که مدیریتی .آورد شمار به اطالعات قرن در مدارس در دانش تولید و افزاری

 هایانگیزه ایجاد با را آموزاندانش عقالنی سرمایه کند،می آغاز مدارس از را دانش نشر و انتقال

، مکوند امین بیدختی) بخشدمی سرعت جامعه در دانش حیات چرخه به و گیردمی کار به راهبردی

سازی به فرآیند سیستماتیک و منجم هماهنگ مدیریت دانش .(2011، احسانیو  حسینی

سازی، تسهیم و کاربرد دانش به وسیله افراد شامل کسب، خلق، ذخیرههای گستردۀ سازمان، فعالیت

1راستگویی) ها برای تحقق اهداف سازمانی اشاره داردو گروه
فرآیندی  مدیریت دانش(. 2000، 1

به درکی  مدیریت دانششود. اجرا و کاربرد مؤثر سازی آن یک شبه انجام نمیپیچیده است که پیاده

2یه و دیگران) گذارندمی تأثیر مدیریت دانشفرآیند  دقیق و شفاف از عواملی نیاز دارد که بر

2 ،

 .(2009 زنجانی، شامی بـه نقـل از، 2006

                                                           
1. Rastogi 

2. Yeh & et al 
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قرار داده،  تأثیرهای بازرگانی را تحت به همان اندازه که سازمان فرهنگ سازمانینگرش  ،مدیریت در

فرهنگ هایی است که سازماناز جمله های آموزشی هستند. مکان مؤثرنیز های آموزشی در سازمان

های اخیر در سال که های آموزشی به حدی استمکان فرهنگ سازمانیخاص خود را دارند. اهمیت 

های محققان مدیریت آموزشی را در این صحنه به انجام تحقیقاتی سوق داده است. در سازمان

کند. مدیر مدرسه اهمیت بیشتری کسب می فرهنگ سازمانیمفهوم ، آموزشی که روابط اهمیت دارد

فرهنگ مناسب مدرسه را از مدرسه دیگر متمایز کند. بدین ترتیب  فرهنگ سازمانیتواند با یک می

رسالت  (.2012، تندنویسو  ، امیدیمظفری) خاص مدرسه اصالت خود را حفظ کند سازمانی

برداری از تجارب، استعدادها، توان فکری منابع انسانی به های آموزش و پرورش بهرهمدیریت سازمان

ها، نیازها و انتظارات که خواسته فرهنگ سازمانیویژه معلمان خود است و این امر مهم در قالب 

شیخ علیزاده و ) است، به آسانی دست یافتنی ها در آن تناسب پیدا کردهمهارت ها ودانش، توانایی

 معرف فرهنگ. است دانش موفق مدیریت برای الزامی فرهنگ سازمانی واقع در .(2010پیرعالیی، 

 در. است ناظر سازمان در افراد کردار و رفتار بر و است اجتماعی آداب و هنجارها ،هاارزش اعتقادات،

 را آن کاربرد و خلق زمینه و داده ارزش دانش به که است آن مدیریت دانش حامی فرهنگ کل

1وانگ) است فرهنگی چنین توسعه در مدیریت دانش یهاتالش در چالش ترینبزرگ. وجود آوردبه
1 ،

2005.) 

 رفتار بر را تأثیر ترینبلندمدت و ترینپردامنه ترین،عمیق سازمان، فرهنگی محیط که آنجا از

 دانش رشد است، اجتماعی پدیده یک نیز دانش و گذاردمی سازمان یک اعضای اکثریت اجتماعی

 بهینه جریان تضمین در .است مناسب بسترهای وجود مستلزم بلکه و افتدنمی اتفاق خود به خود

 بنای زیر فرهنگ سازمانی واقع در. است مهمی عامل متناسب و پشتیبان فرهنگ وجود دانش

 و نوین انطباقی دهد،می تغییر را خویش دانش که همچنان نتواند سازمان اگر. است مدیریت دانش

2بالتازارد) دید خواهد جدی آسیبی فرهنگ سازمانی کند، پیدا محیط با مبتکرانه
2 ،2004.) 

3چس
-دانش هایسازمان خلق در مانع ترینکه بزرگ رسید نتیجه این به تحقیقی در نیز (1997) 3

 را دانش پرورش و رشد جهت الزم فرایندهای باید هاسازمان .است نهفته فرهنگ سازمانی در محور

 خصوص به هاسازمان پس. است زیاد دانش دادن دست از احتمال صورت این غیر در و کنند فراهم

 را افراد نهفته هایدانش نتوانند اگر که کنند توجه مهم نکته این به باید آموزشی هایسازمان

. داد خواهند دست از را هادانش این فراموشی اثر در کنند، تبدیل آشکار دانش به و کنند شناسایی

 فراهم را دانش مؤثرتر کاربرد هایزمینه مناسب، فرهنگ سازمانی بستر و مناسب اداره با باید لذا

                                                           
1. Wong 

2. Balthazard 

3. Chase 
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 جهت در سعی باید است تربیت و تعلیم دارعهده که پرورش و آموزش همانند سازمانی بنابراین. آورد

 صاحبان امروز دنیای رقابت پر محیط در بتواند تا باشد داشته سازمان در موجود دانش از استفاده

 .نماید حفظ را سازمان هایسرمایه مهمترین همان یا دانایی

های اخیر با توجه به تغییر و تحوالتی که در اثر رشد علم و دانش به وجود طی سال گرید طرف از

کار این است که یک  و های پیشرو در دنیای رقابت و کسبسازمان افزون تالش روز ،آمده است

ۀ کنندتضمین، سازمانیهوشباشند.  خود داشته سازمانیهوشراهبرد مشخص برای افزایش 

سازمانی اشاره به هوشبهبود عملکرد آنهاست.  ها و جوامع وهای بلندمدت برای سازمانبرتری

ها از منابع مختلف به داده هایی دارد که به تبدیل مقدار زیادی ازای از ابزار و تکنیکمجموعه

دهه  کند. درگیری و بهبود عملکرد سازمانی کمک میبرای حمایت از تصمیم معناداراطالعات 

عنوان نیروی محرک اصلی برای کارایی و اثربخشی سازمانی ظهور کرده  به سازمانیهوشگذشته، 

1هاسالدانو  ، خونتیا،راماکریش نان) است

عبارت است از استعداد و ظرفیت  سازمانیهوش .(2016، 1

به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به  سازمان در حرکت بخشیدن

2به اعتقاد آلبرخت. رسالت سازمانی

شوند، گامی که افراد باهوش در یک سازمان استخدام میهن 2

 ژهکندذهنی سازمانی، از وا ژهوالذا، وی در مقابل  .کنندمی پیدا جمعی کندذهنی دسته تمایل به

-گیری از مدل هوشکند و تنها راه درمان کندذهنی در سازمان را بهرهاستفاده می سازمانیهوش

3. کرفوت(2003، آلبرخت) داندمی سازمانی
توانند به هایی که نمیکند سازماننیز بیان می (2003) 3

 باشندذهنی سازمانی دچار می نمایند، به کندو دانش خود را تسهیم  اطالعات مفید دست یابند

4کیساو  ، علیپوتاس)

4 ،2011).  

سازمانی تحقیقات هوش ایواسطه نقش با مدیریت دانش بخشیاثر با سازمانی فرهنگ در ارتباط

مدیریت  تأثیر"( تحقیقی با عنوان 2018)محدودی انجام و نتایج متفاوتی گزارش شده است. بهروز 

نتایج تجزیه و تحلیل از  انجام داد. "فرهنگ سازمانیای بر اثربخشی سازمانی با نقش واسطه دانش

حکایت دارد. به طور کلی،  فرهنگ سازمانیاثربخشی سازمانی و  ،مدیریت دانشوجود ارتباط بین 

گذاری دانش در بین کارکنان خود به طور توانایی سازمان ورزشی شهرداری تهران برای به اشتراک

( 2016) شوهانی و همکاران .تواند انجام گیردمی فرهنگ سازمانیمستقیم، از طریق غیرمستقیم و 

 کارکنان وزارت سازمانیهوشدر  مدیریت دانشو  فرهنگ سازمانینقش در تحقیقی به بررسی 

صورت  به مدیریت دانشو  فرهنگ سازمانیهای آنها نشان داد پرداختند. یافته ورزش و جوانان

                                                           
1. Ramakrishnan, Khuntia & Saldanha 

2. Albrecht 
3. Kerfoot 

4. Potas, Ali & Kisa 
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 فرهنگ سازمانی ن،ی. همچنگذاردیم تأثیرکارکنان وزارت ورزش و جوانان  یسازمانبر هوش میمستق

بررسی ( به 2016). قاسمی و همکاران استاثرگذار  کارکنان مدیریت دانشبر  میصورت مستق به

 سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل مدیریت دانشسازمانی و توسعه هوشارتباط بین 

 مدیریت دانشسازمانی و توسعه هوشارتباط مهمی بین پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد 

-هسازمانی ب مدیریت دانشو  هوش سازمانیهای ، همچنین ارتباط مهمی بین شاخصاستسازمانی 

( تحقیقی با عنوان 2015). توسلی استویژه کاربرد دانش برآورد شد که دارای مهمترین نقش 

مطالعه موردی در شعبات بانک مهر اقتصاد استان  هوش سازمانیو  مدیریت دانشرابطه بین "

مطالعه  هوش سازمانیو  مدیریت دانشبین پایان به این نتیجه رسید که  انجام داد و در "تهران

دانش مدیریترابطه معنادای وجود دارد و  بانک مهر اقتصاد استان تهران هایشعبهموردی در 

1یما و همکارانطبینی کند. فاپیشرا  سازمانیهوشتواند تغییرات می
 تأثیر( به بررسی 2019) 1

: مطالعه موردی بخش بانکی مدیریت دانشدیدگاه مبتنی بر ارزش فرهنگ سازمانی بر فرایند 

ارتباط  فرهنگ سازمانیو  مدیریت دانشپاکستان پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد فرایند 

زیادی بر روند  تأثیر فرهنگ سازمانیدهد دیدگاه ارزش های آنها نشان میاز این رو، یافته قوی دارد.

2دارد. فرناندز و موپا مدیریت دانش

فرهنگ و تکنولوژی سازمان بر  تأثیر"( تحقیقی با عنوان 2018) 2

 تأثیرهای آنها نشان داد فرهنگ سازمان انجام دادند. یافته "مدیریت دانشانگیزه، دارایی دانش و 

مثبت و معناداری بر دارایی دانش  تأثیرمثبت و معناداری بر انگیزه دارد. فرهنگ سازمان همچنین 

ثیر مثبت و معناداری بر دارایی أمثبت و معناداری بر انگیزش ندارد، اما فناوری تثیر أدارد. فناوری ت

 مدیریت دانشمثبت و معناداری بر  تأثیردانش دارد. همچنین، فرهنگ سازمان، تکنولوژی و انگیزه 

3پاالزویچ و همکاران .دارد مدیریت دانشمثبت و معناداری بر  تأثیرندارد. دارایی دانش 
3 (2017 )

های تحقیق آنها را مورد بررسی قرار دادند. یافته فرهنگ سازمانیدر  مدیریت دانشنقش فرایندهای 

-پیشکسب دانش، ذخیره دانش، دانش پراکنده و اعمال دانش( در )نشان داد متغیرهای مستقل 

4( اهمیت دارد. کریستینا و تانگفرهنگ سازمانی)بینی متغیر وابسته 
( تحقیقی با عنوان 2015) 4

 تأثیر شغلی مختلف هایانجام دادند. فرهنگ "مدیریت دانش فرایند در فرهنگ سازمانی نقش"

 که حالی در دارند،( کاربرد و انتقال ذخیره، ایجاد،) مدیریت دانشفرآیند  در کارکنان قصد بر مثبتی

 . است منفی اثرات دارای شده کنترل محکم فرهنگ یک

                                                           
1. Fatima and etal 

2. Fernandes and Mupa 

3. Paliszkiewicz and etal 
4. Christina and Tung-Ching 
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 دانش مدیریتدر  فرهنگ سازمانیمیت دهد با وجودی که اهمرور کوتاه بر پیشینۀ موضوع نشان می

های بسیار اندکی نقش آن ژوهشقرار گرفته است، پ تأکیدای گسترده مورد به گونه هوش سازمانیو 

اند. در بسیاری از این به صورت عمیق بررسی کرده مدیریت دانشدهی اقدامات را در شکل

دل مکه از پرداخته شده است و بدون این فرهنگ سازمانیهوم ای سطحی به مفها به گونهپژوهش

ه را ب مانیفرهنگ سازهای پراکنده و مجزایی از فرهنگی جامعی استفاده کرده باشند، ابعاد و ویژگی

ه ی که ارتباط این سپژوهشتر از همه مهماند. معرفی کرده مدیریت دانشگر منزلۀ عوامل تسهیل

رسی اله برزمان در یک مقسازمانی( را به صورت همو هوش مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی) متغیر

دهای در نها جزء فاکتورهای اصلی رفتارسازمانی جایی که این سه متغیراز آن .نشد مشاهده ،کند

 ررسیبحقق نیز جزئی از این نهاد گسترده هستند، از دید م بدنیتربیت آموزشی هستند و دبیران

ر ه سایب نسبت از این جنبه پژوهش حاضرین ابنابر .رسداین متغیرها ضروری به نظر می ارتباط

 .است بدیعنوآوری و  مقاالت دارای

 هاسازمان در دانشمدیریت استقرار موفقیت موجب عاملی چه کهاین موارد بیان شدهبا توجه به 

 مطالعه به آنها. است داشته مشغول خود بـه را مدیریت پژوهشگران که است مهمی پرسش شودمی

 خارجی محیط با سازمانی ارتباطات اطالعات، فنـاوری سازمانی، ساختار قبیل از مواردی

 است، شده پرداخته آن به تحقیقات از بعضی در کـه مهمـی عامـل امـا .انـدپرداخته

 گذاشته تأثیر سازمانی هایجنبه تمام بر سازمانیفرهنگ کـه دلیـل این به ،است سازمانیفرهنگ

 نگـرش، بـر و بخشدمی قدرت هاسازمان به مشترک، هایارزش و اعتقـادات اسـاس بر .است

 هـایمنظا و ساختار طراحی انسـانی، نیروی تعهد سطح شغلی، رضایت هـا،انگیـزه رفتارهـا،

 با تنها بنابراین .گذاردمی تأثیر... و راهبردها ها،خط مشی اجرای و تدوین گذاری،هدف سـازمانی،

 الگوی تدریج بـه توانمی که است پذیرانعطاف و مناسب سازمانیفرهنگ یک ایجاد و تغییر بررسی،

 یک عنوان به هوش سازمانیدر کنار  دانش مدیریت از و داد تغییر سازمان در را افراد بین تعامل

 در دانش استقرار عمده موانع از یکی شده، انجام تحقیقات طبق .گرفت بهره رقابتی مزیت

 نظـام هـر هـایجنبـه مهمتـرین از یکی فرهنگ، تغییر بحث و اسـت سـازمانیفرهنـگ هـا،سازمان

که  آنجا از دیگر ازسوی(. 2016، مالعباسیو  لویی، مهدینفری) رودمی شمار به دانش مدیریت

شتاب  و است امروزی هایسازمان هایدغدغه ترینبزرگ از یکی رقابتی مزیت عهحفظ و توس

آموزش و  خصوص ها و بهآور شده است، هوشمندی سازمانها سرسامتغییرات در محیط سازمان

مداوم  در معرض تغییرات هم ی آموزشیهازیرا، سازمان .رسدنظر می امری ضروری به پرورش نیز

 ها به آن، بهر محیط متغیر امروزی و نیاز سازماند هوش سازمانیبا توجه به اهمیت  و قرار دارند

هوشمند باید محیط داخلی و خارجی سازمان را  رسد که برای تبدیل سازمان به سازمانینظر می
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بنابراین فراهم آورد.  هوش سازمانیهای استراتژی سازیتحلیل کرد و بستری مناسب جهت پیاده

 نقش با مدیریت دانش بخشی اثر و فرهنگ سازمانی ارتباطی مدل تدوینهدف این پژوهش 

که بر این بود  (شرقیآذربایجان استان بدنیتربیت دبیران: مطالعه مورد) سازمانی هوش ایواسطه

 . زیر مورد آزمون قرار گرفت اساس مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سازمانیهوش ایواسطهبا نقش  نشمديريت دابا اثربخشی  فرهنگ سازمانیمدل ارتباطی  -1شکل

 

 شناسی روش
ماری پژوهش آجامعههمبستگی بود و به صورت میدانی انجام شد. -این پژوهش از نوع توصیفی

 نفر 1312 هاتعداد آنبود. شرقی استان آذربایجان زن و مرد بدنیبیتحاضر مشتمل بر کلیه دبیران تر

با و نفر تعیین گردید  302آماری با توجه به جدول مورگان  نمونهنفر مرد( بود.  677نفر زن و  635)

بدین صورت که کل  .های مختلف استان تعیین شدای از شهرستانخوشهتصادفی گیری روش نمونه

جلفا و کلیبر(، ) شمال) انتخاب شدنداستان به پنج منطقه تقسیم گردید و از هر منطقه دو شهر 

تبریز، بستان آباد(. ) سوج( و مرکزشبستر و ت)سراب و میانه(، غرب ) بناب و مراغه(، شرق) جنوب

 دیپلم در سالحداقل مدرک فوق  حداقل با یک سال سابقه خدمت وهای انتخاب شده هنمون

و بودند شرقی استان آذربایجان هایدر استخدام اداره آموزش و پرورش شهرستان 97-98تحصیلی 

های آن در بین مؤلفهسازمانی و های مربوط به فرهنگآوری دادهبرای جمع .کردندمیتدریس 

 فرهنگ سازمانی

 هوش سازمانی

مدیریت اثربخشی 

 دانش



 9913، تابستان 19، شماره 8پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                   122

( 2006) 1کامرون و کویین نامهپرسششرقی از استان آذربایجان زن و مرد بدنیدبیران تربیت

سازمان،  بر حاکم پنج خرده مقیاس خصوصیات و سؤال 23از  نامهپرسشاستفاده گردید. این 

و  سازمان یو تمرکز بر راهبردها تأکید ی،انسجام سازمان، کارکنان تیریمد ی،سازمان یرهبر

 از نظر مورد جامعه در مدیریت دانش گیریاندازه . برایتشکیل شده بود تیموفق یارهایمع

 است ایگزینه پنج سؤال 20 دارای حاصله نامهپرسش. گردید استفاده( 1388 رنجبر،) نامهپرسش

 این در. است کم خیلی به زیاد خیلی از لیکرت مقیاس اساس بر هاگزینه این بندیامتیاز نحوه که

 ،سؤال 5 با انتقال ،سؤال 5 با دانش کسب) فرایند چهار مجموع از پاسخ بسته یسؤال 20 نامهپرسش

برای  شد. استفاده مدیریت دانش ارزیابی برای( سؤال 5 با وضبط ثبت ،سؤال 5 با کارگیریهب

( استفاده 2003) آلبرشت هوش سازمانی استاندارد ۀنامپرسشاز  هوش سازمانیگیری متغیر اندازه

 استراتژیک، تفکر) زیرمقیاس 7 دارای و بود لیکرت ایگزینه پنج طیف با سؤال 49 دارای که گردید

 عملکرد و عملکرد، فشار دانش، کاربرد توافق، و اتحاد روحیه، تغییر، به میل مشترک، سرنوشت

 هر و بسته پاسخ نوع از نامهپرسش هر سه هایبودند. گزینه سؤال 7 دارای کدام هر است و( کارکنان

 زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی شامل لیکرتی ارزشی پنج مقیاس دارای تسؤاال از کدام

تن از اساتید مدیریت  5ها توسط نامهپرسششد. روایی این  گذاریارزش 5 تا 1 از ترتیب به و بود

از  سازمانیو هوش مدیریت دانشسازمانی، فرهنگ نامهپرسش پایایی .شد تأییدورزشی دانشگاه 

. پس از تهیه و تنظیم، دست آمدهب 87/0 و 88/0 ،78/0طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 

دهندگان و ارائه پاسخای در مورد اهداف تحقیق، ضرورت همکاری ها به انضمام نامهنامهپرسش

ها از طریق پژوهشگر به صورت نامهپرسشت، سؤاالیی به سخگوپانحوۀ دستورالعمل درمورد 

آوری گردید. همچنین بدنی قرار گرفت و پس از تکمیل جمعحضوری در اختیار دبیران تربیت

های اجتماعی( برای ایمیل، اینترنت و شبکه) ها نیز از طریق فضای مجازینامهپرسشتعدادی از این 

ها توسط افراد مورد نظر به محقق عودت نامهپرسشکه بعد از تکمیل شد بدنی ارسال دبیران تربیت

قرار  مورد تجزیه و تحلیلی استنباط وی فیتوص روش دو با شدهی آورگردهای داده. داده شدند

شامل فراوانی، ) های گرایش مرکزی و پراکندگیشاخصاز گرفتند. برای ارائه اطالعات توصیفی 

های استنباطی نیز ابتدا نرمال انحراف معیار( استفاده گردید. برای تعیین روش درصد، میانگین و

اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به –استفاده از روش کالموگروفها با بودن توزیع داده

های مکرر و مدل یریگاندازهی، تحلیل واریانس انمونهی تک ت آزمونها، از نرمال بودن توزیع داد

اس.پی.اس نرم افزارهای ها توسط ساختاری بر اساس مدل بارون و کنی استفاده گردید. دادهمعادالت 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مورد 8.54لیزرل نسخه و  21نسخه 

                                                           
1. Cameron, K., Quin 
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 نتایج
 80/22ال، س 25درصد منابع انسانی مورد بررسی بین کمتر از  22/16های توصیفی نشان داد یافته

 تا 46ین درصد ب 19/22سال،  45 تا 36درصد بین  49/27 سال، 35تا  26درصد آنها در محدوده 

رصد آنها زن د 68/47درصد آنها مرد و  32/52سال سن دارند.  56درصد باالتر از  30/5سال و  55

فوق  مدرک درصد دارای 57/14هل بودند. أنها متآدرصد  83/75درصد انها مجرد و  17/24 .بودند

 باالتر وفوق لیسانس درصد نیز، دارای مدرک  18/24 و لیسانسدرصد دارای مدرک  25/61 ،دیپلم

 12تا  7 درصد دارای 87/20سال سابقه کار،  6رای کمتر از درصد پاسخگویان دا 93/11هستند. 

ل سابقه سا 24تا  19درصد دارای  20/19سال سابقه کار،  18 تا 13درصد دارای  50/24سال و 

سابقه  سال 31بیشتر از درصد هم دارای  27/8 سال سابقه کار و 30 تا 25درصد دارای  23/15 کار،

 مانی بودند.درصد آنها استخدام پی 09/36ها استخدام رسمی و درصد آن 91/63. همچنین بودندکار 

مدیریت سازمانی و اثربخشی بین فرهنگ رابطۀدر  هوش سازمانیای منظور بررسی نقش واسطه به

ده زیر آور وداراز مدل معادالت ساختاری با روش بارون و کنی استفاده شد که نتایج آن در نم دانش

 شده است.

 

  
گری هوش با نقش واسطه نشمديريت داسازمانی با اثربخشی نهايی بررسی رابطه بین فرهنگمدل  -2شکل 

 سازمانی
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ای اسطهبا نقش و مدیریت دانشبا اثر بخشی  فرهنگ سازمانی( مدل ارتباطی استاندارد 2) شکل

ط بین دهد. در ارتباشرقی را نشان میبدنی استان آذربایجاندر بین دبیران تربیت هوش سازمانی

مدیریت بخشی با اثر فرهنگ سازمانیسازمانی، هوشو  مدیریت دانشبخشی ، اثرفرهنگ سازمانی

 زمانیهوش سابا  فرهنگ سازمانیو  65/0 مدیریت دانشبخشی با اثر هوش سازمانی، 68/0 دانش

 را با همدیگر دارند. تأثیربیشترین ارتباط و  70/0

قـش بـا ن مـدیریت دانـشبخشی با اثر فرهنگ سازمانیدهد مدل ارتباطی ( نشان می1) نتایج جدول

های مطلوبی برخـوردار اسـت. تمـامی شـاخص در جهت برازش، از وضعیت هوش سازمانیای واسطه

 مدل پژوهش است. تأییددهنده، برازش مطلوب و نشانتناسب مدل 
 

ای با نقش واسطه مديريت دانشبخشی با اثر فرهنگ سازمانیهای برازش مدل ارتباطی شاخص -1جدول 

 هوش سازمانی

 تفسیر برآورد مالک شاخص

 برازش مطلوب 3کمتر از  237/1 نسبت خی دو به درجه آزادی

 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

(RMSEA) 
 برازش مطلوب 05/0کمتر از  033/0

 برازش مطلوب 9/0باالتر از  1 (CFI)  برازندگی تعدیل شده

 برازش مطلوب 9/0باالتر از  1 (IFI)  برازش افزایشیشاخص 

 برازش مطلوب 9/0باالتر از  94/0 (GFI) نیکویی برازش

 برازش مطلوب 9/0باالتر از  97/0 (NFI) برازندگی نرم شده

 

1وبلسـاقتصادی(، از آزمون -امل اجتماعیعو) ایمتغیر واسطه تأثیردر ادامه برای آزمودن 
اسـتفاده  1

ای در رابطه بین دو یک متغیر واسطه تأثیرهای پرکاربرد برای آزمودن شد. این آزمون یکی از آزمون

در  .آیـدمـیدسـت هاز طریق فرمـول زیـر بـ Z-value. در آزمون سوبل، یک مقدار استمتغیر دیگر 

 تـأثیردرصـد معنـادار بـودن  95توان در سطح اطمینـان می 96/1صورت بیشتر شدن این مقدار از 

 .نمود. فرمول آزمون سوبل در زیر ارائه شده است تأییدمیانجی یک متغیر را 
 

 
 

 

                                                           
1. Sobel Test 



 251                                                                  ..بخشی.اثر و سازمانی فرهنگ ارتباطی مدل تدوين: جعفری

 مفروضات فرمول سوبل -2جدول

 هامفهوم شاخص هاشاخصمفهوم  آمده دستبهمقدار 

میانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار 861/0  A 

وابسته و میانجی متغیر میان مسیر ضریب مقدار 783/0  B 

 aS انجیمی و مستقل متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطاي 064/0

 bS ابستهو و میانجی متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطاي 097/0

 

حاصل  Z-value( در فرمول آزمون سوبل، مقدار 2) آمده مطابق جدول دستبهاری مقادیر گذبا جای

توان اظهار کرد در سطح می 96/1شد که به دلیل بیشتر بودن از  338/3از آزمون سوبل برابر با 

با اثر  یفرهنگ سازماندر رابطه میان  هوش سازمانیای متغیر واسطه تأثیردرصد،  95اطمینان 

 معنادار است. شرقیبدنی استان آذربایجاندبیران تربیت مدیریت دانشبخشی 

شرقی سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان آذربایجانبعد غالب فرهنگکه منظور بررسی این به

( درج 3) ر جدولنتایج آن د .فاده شداست های مکررگیریتحلیل واریانس اندازهآزمون ، از کدام است

 شده است.
 

سازمانی در غالب فرهنگن بعد تعییهای مکرر جهت گیریتايج آزمون تحلیل واريانس اندازهن -3جدول 

 شرقیبدنی استان آذربايجاندبیران تربیت

 میانگین تعداد ابعاد متغیر
انحراف 

 استاندارد

ر نسیت مقدا

  واريانس

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

فرهنگ 

 سازمانی

 های غالبویژگی

302 

80/3 62/0 

 

065/123 

 

 

5 

 و

301 

 

0001/0 

 66/0 94/2 رهبری سازمانی

 59/0 29/3 مدیریت کارکنان

 59/0 77/3 انسجام سازمانی

 66/0 69/3 تمرکز استراتژیک

 64/0 56/3 معیارهای موفقیت

 

بدنی سازمانی در دبیران تربیتفرهنگشود باالترین میانگین مشاهده می 3 طور که در جدولهمان

متعلق به بعد ترین میانگین ( و پایین80/3) غالبهای متعلق به بعد ویژگیشرقی استان آذربایجان

( در درجه 065/123) آمدهدستبه ر نسیت واریانسمقدابا توجه به  است.( 94/2) رهبری سازمانی

بدنی استان سازمانی در دبیران تربیتفرهنگابعاد ( تفاوت بین میانگین 5و 237) آزادی

 دار است.معنا 0001/0در سطح شرقی آذربایجان
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های یژگیدست آمده، بین میانگین بعد وبه( 4) ۀون تعقیبی بونفرونی جدول شماربر اساس آزم

 اداری درمعن های موفقیت تفاوتغالب با میانگین ابعاد رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان و معیار

ت مدیری وجود دارد. همچنین بین میانگین بعد رهبری سازمانی با میانگین ابعاد 0001/0سطح 

ح ر سطهای موفقیت، تفاوت معناداری دکارکنان، انسجام سازمانی، تمرکز استراژیک و معیار

ک و راتژیوجود دارد. بین میانگین بعد مدیریت کارکنان با میانگین ابعاد تمرکز است 0001/0

سجام وجود دارد. بین میانگین بعد ان 0001/0های موفقیت، تفاوت معناداری در سطح معیار

رد. بین وجود دا 0001/0های موفقیت تفاوت معناداری در سطح ا میانگین بعد معیارسازمانی ب

 008/0ح ر سطهای موفقیت تفاوت معناداری دمیانگین بعد تمرکز استراتژیک با میانگین بعد معیار

 گردید.تفاوت معناداری مشاهده ن فرهنگ سازمانیوجود دارد. اما بین میانگین دیگر ابعاد 
 

 ايج آزمون تعقیبی بونفرونینت -4جدول 

 متغیر
های ويژگی

 غالب

رهبری 

 سازمانی

مديريت 

 کارکنان

انسجام 

 سازمانی

تمرکز 

 استراتژيک

های معیار

 موفقیت

      1 های غالبویژگی

     1 0001/0 رهبری سازمانی

    1 0001/0 0001/0 مدیریت کارکنان

   NS 0001/0 0001/0 1 انسجام سازمانی

  NS 0001/0 0001/0 NS 1 استراتژیکتمرکز 

 1 008/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 ی موفقیتهامعیار

 

بدنی استان در دبیران تربیت هوش سازمانیبعد غالب که همچنین به منظور بررسی این

نتایج آن در  .دشاستفاده  های مکررگیریتحلیل واریانس اندازهآزمون ، از شرقی کدام استآذربایجان

 ( درج شده است.5) جدول
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در  هوش سازمانین بعد غالب تعییهای مکرر جهت گیریتايج آزمون تحلیل واريانس اندازهن -5جدول 

 شرقیبدنی استان آذربايجاندبیران تربیت

 میانگین تعداد ابعاد متغیر
انحراف 

 استاندارد

ر نسیت مقدا

  واريانس
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

هوش 

 سازمانی

 تفکر استراتژیک

302 

50/3 49/0 

 

114/45 

 

 

6 

 و

301 

 

0001/0 

 61/0 96/3 سرنوشت مشترک

 50/0 15/4 میل به تغییر

 61/0 90/3 روحیه

 67/0 77/3 اتحاد و توافق

 75/0 62/3 کاربرد دانش

 59/0 82/3 فشار عملکرد
 

بدنی در دبیران تربیت هوش سازمانیشود باالترین میانگین ه میمشاهد 5طور که در جدول همان

متعلق به بعد تفکر ترین میانگین ( و پایین15/4) متعلق به بعد میل به تغییرشرقی استان آذربایجان

( در درجه آزادی 114/45) آمدهدستبه ر نسیت واریانسمقدابا توجه به  است.( 50/3) استراتژیک

در شرقی ربایجانبدنی استان آذدر دبیران تربیت هوش سازمانیابعاد  ( تفاوت بین میانگین6و  301)

 دار است.معنا 0001/0سطح 

فکر ( به دست آمده، بین میانگین بعد ت6) ۀبر اساس آزمون تعقیبی بونفرونی جدول شمار

 0001/0سطح  ی دراستراتژیک با میانگین ابعاد روحیه، اتحاد و توافق و کاربرد دانش تفاوت معنادار

رد. همچنین وجود دا 005/0وجود دارد و با میانگین بعد میل به تغییر تفاوت معناداری در سطح 

د و کاربر وافقتعاد میل به تغییر، روحیه، اتحاد و بین میانگین بعد سرنوشت مشترک با میانگین اب

تفاوت  وجود دارد و با میانگین بعد فرآیندهای کاری 0001/0دانش تفاوت معناداری در سطح 

و  یه و اتحادوجود دارد. بین میانگین بعد میل به تغییر با میانگین روح 04/0معناداری در سطح 

اد گین ابعاد اتحد دارد. بین میانگین بعد روحیه با میانوجو 0001/0توافق تفاوت معناداری در سطح 

ین میانگین بوجود دارد.  0001/0و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد تفاوت معناداری در سطح 

جود دارد. بین و 0001/0بعد اتحاد و توافق با میانگین بعد فشار عملکرد تفاوت معناداری در سطح 

وجود دارد.  0001/0میانگین فشار عملکرد تفاوت معناداری در سطح میانگین بعد کاربرد دانش با 

 تفاوت معناداری مشاهده نگردید. هوش سازمانیاما بین میانگین دیگر ابعاد 
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 بونفرونی نتايج آزمون تعقیبی -6جدول

 متغیر
تفکر 

 استراتژيک

سرنوشت 

 مشترک

میل به 

 تغییر
 روحیه

اتحاد و 

 توافق

کاربرد 

 دانش

فشار 

 عملکرد

       1 تفکر استراتژیک

      NS 1 سرنوشت مشترک

     1 0001/0 005/0 میل به تغییر

    1 0001/0 0001/0 0001/0 روحیه

   1 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 اتحاد و توافق

  NS 0001/0 NS 1 0001/0 0001/0 کاربرد دانش

 NS 04/0 NS 0001/0 0001/0 0001/0 1 فشار عملکرد

 

 .ر گرفـتشرقی مورد بررسی قرابدنی استان آذربایجاندبیران تربیت مدیریت دانشدر آخر اثربخشی 

 درج شده است. 7نتایج آن در جدول 
 

شرقی با دبیران تربیت بدنی استان آذربايجان مديريت دانشابعاد اثربخشی  مقايسه میانگین -7جدول

 قبول و مطلوبسطوح کفايت قابل

اد
ابع

ن 
گی

یان
م

 

رد
دا

تان
اس

ف 
را

ح
ان

 

ل
قاب

ت 
فاي

ح ک
سط

ول
قب

 

 (
Q

2
)

 

ار 
قد

م
ل

تق
س

ی م
ت

 

ی
اد

آز
ه 

رج
د

ی 
دار

نا
مع

ح 
سط

ب 
لو

مط
ت 

فاي
ح ک

سط
 

 (
Q

3
)

 

ار 
قد

م
ل

تق
س

ی م
ت

 

ی
دار

نا
مع

ح 
سط

 

 52/0 91/3 کسب دانش

3 

 

18/27 301 0001/0 

75/3 

 

38/2 0001/0 

 0001/0 85/5 0001/0 301 94/37 48/0 18/4 انتقال

 0001/0 10/21 0001/0 301 05/11 47/0 08/4 کارگیریهب

 0001/0 37/9 0001/0 301 67/42 46/0 28/4 ثبت و ضبط

 

قبول سطح کفایت قابل ها با معیارهایو نیز مقایسه آن مدیریت دانشابعاد ( میانگین 7)جدول شماره 

(2Qو سطح کفایت مطلوب ) (3Qرا نشان می )مدیریت شود که میانگین همه ابعاد دهد. مالحظه می

آمده در درجه دستبه tبر اساس مقدار  .شده است( ارزیابی2Q=3) قبولباالتر از سطح قابل دانش



 291                                                                  ..بخشی.اثر و سازمانی فرهنگ ارتباطی مدل تدوين: جعفری

آمده است. میانگین دستبین این دو میانگین به 0001/0تفاوت معناداری در سطح  301آزادی 

 از سطح کفایت مطلوبشرقی بدنی استان آذربایجاناز دیدگاه دبیران تربیت مدیریت دانشابعاد 

(75/3=3Q باالتر ).بر اساس مقدار  استt تفاوت معناداری در  301آمده در درجه آزادی دستبه

نظر  ها به آن معنا است که ازاین یافته آمده است.دستبین این دو میانگین به 0001/0سطح 

کفایت شرقی از سطح بدنی استان آذربایجاندر دبیران تربیت مدیریت دانشابعاد دهندگان پاسخ

 .استقبول و از سطح کفایت مطلوب باالتر قابل
 

 گیریبحث و نتیجه
لوم عکی به از منابع انسانی مت مؤثرطور مستقیم به استفاده هها بدر حال حاضر توفیق سازمان

انسان  ت بهرفتاری کاربردی بستگی دارد. از این رو نگرش جدیدی که در ادبیات مربوط به مدیری

ین نقش نابرابه این معنا که انسان هم عامل کار و هم خالق آن است. ب. شده، نگرش راهبردی است

ن عامل های نامحدود فکری ایانمندیمحوری در تحول سازمان دارد و تحوالت عظیم سازمانی از تو

ابع ح منها در گرو هدایت صحیگیرد. ظهور و حاکمیت این دیدگاه که موفقیت سازمانسرچشمه می

و  ای به بررسیهای اخیر توجه قابل مالحظهبه ویژه منابع انسانی است موجب شده که در سال

یت و پیشرفت در موفق مؤثر(. لذا بایستی عوامل 2007الوانی،)کارکنان شود  و نگرش مطالعه رفتار

ط کاری خود در محی ها و رفتار کارکنانبر نگرشمؤثر هر سازمانی شناسایی شوند. از جمله عوامل 

 اشاره کرد. هوش سازمانی و مدیریت دانش، فرهنگ سازمانیتوان به می

استان  یبدنتیترب رانیدر دب مدیریت دانشو  یسازمانفرهنگ نینشان داد ب حاضر قیتحق جینتا

فرهنگ که هرچه  است مطلب نیا نیّمب جهیوجود دارد. نت یارتباط معنادار یشرقجانیآذربا

برخوردار  یبهتر تیاز وضع مدیریت دانش زانیباشد، به همان م شتریب یبدنتیترب رانیدب سازمانی

مختاری و  (،2016) همکارانشوهانی و (، 2018) بهروز قیتحق جیبا نتا جهینت نیا خواهد بود.

 (، امیدی و همکاران2013) (، خدادادی و همکاران2016) (، فاضلی و همکاران2016)نظریان 

زاده و (، محرم2009) ، گودرزی و همکاران(2010) نژادیاحمد، (2011) انیمیرح(، 2012)

(، پاالزویچ و 2018) فرناندز و موپا (،2019) ، فاتیما و همکاران(2008) یاسد(، 2008) همکاران

1روساکیو(، 2017)همکاران 
2و رولند خسانیدایس (،2010) 1

3جنس و آلفمن، (2004) 2
3 (2004 ،)

4هولوزکی
ارتباط  مدیریت دانشو  فرهنگ سازمانی نیفوق، ب قاتیتحق است. در همسو( 2002) 4

                                                           
1. Wiro Sock 

2. Syed-Ikhsan and Rowland 

3. Jennex and Olfman 

4. Holowzki 
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 و رولند خسانیدایس قات،یتحق نیاز ا یکیمثال، در  یگزارش شده است. برا یمثبت و معنادار

 دیمستمر با تول یریادگیفرهنگ تبادل و فرهنگ  نیارتباط مثبت و معنادار ب افتنی( ضمن  2004)

دانش و تجارب در سازمان،  ینهفرهنگ تبادل در زم جادیکه ا دندیرس جهینت نیا و انتقال دانش به

زاده محرم ن،یدانش مؤثر است. همچن عیتوز انتقال و ره،یمستمر، در جذب و ذخ یریادگیآموزش و 

 و فرهنگ سازمانی نیحوزه، ب نیشده در ا انجام یورزش قاتی( در سطح تحق2008)و همکاران 

مثبت و  طهراب یغربجانیاستان آذربا یبدن تیترب ۀدر ادار ییدانا تیریآن با استقرار مد یهامؤلفه

از تجارب،  یبردارحاضر، بهره قیدر تحق رسدیبه نظر م ن،یبنابرا دست آوردند.به یمعنادار

 یاگونه به رد؛یگیصورت م یایغن فرهنگ سازمانی قالب در یمنابع انسان یاستعدادها و توان فکر

و با حضور فرهنگ  افرادی و انتظارات دانش ازهایها، نتوجه به خواسته قیاز طر یفرهنگ نیکه در چن

. این بدان شده است جادیا مدیریت دانش تیموفق یمناسب برا یهانیمحور در سازمان، زم دانش

، رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان، خصوصیات حاکم بر سازمان) سازمانیمعناست که ابعاد فرهنگ

دبیران  مدیریت دانشانسجام سازمانی، تمرکز استراتژیک و معیارهای موفقیت( با اثربخشی 

در  یاریپژوهشگران بسی رابطه مثبت و معناداری دارد. شرقجانیاستان آذربا یبدنتیترب

 یسازادهیبر پ یدیو کل گذارتأثیر اریعوامل بس ازی کیعنوان  به فرهنگ سازمانیخود از  یهاپژوهش

 یایدن یژگیو نیامروزه مهمتر کهنیبا توجه به ا نیبنابرا اند.کرده ادیدر سازمان  مدیریت دانش

سازمان  یهسرما نیعنوان مهمتر بر کارکنان به هیتک جزی اها چارهسازمان ،است رییتغ ،یرقابت

 یعمل دهاستفا زیو ن دیجد یهادهیها و ادانسته ئهو ارا ندارند و ناچار هستند که آنها را به درک، فهم

فرهنگ آن است که  ازمندین تیفعال نی. اندینما قیاهداف سازمان تشو شبردیدر پ هادهیاز آن ا

در  مدیریت دانش ستمیس کی استقرار یرا برا نهیسازمان باشد و زم پایه و اساسعنوان  به سازمانی

 یبستر الزم برا ستیبایم آموزش و پرورش گذاراناستیو س رانیلذا، مد .سازمان فراهم آورد

 مدیریت دانشکه مناسب  یو حفظ فرهنگ جادیایله وس به ،در سازمان را مدیریت دانش یسازادهیپ

 .ندیکند، فراهم نما تیباشد و از آن حما

استان  یبدنتیترب رانیدر دب هوش سازمانی و فرهنگ سازمانیبین نشان داد  این پژوهش جینتا

فرهنگ  یگذارتأثیردر رابطه با  یمطالعات اندک. وجود دارد یارتباط معنادار یشرقجانیآذربا

 .ندهستپژوهش حاضر همخوان  جیبا نتا یشده است که همگ انجام هوش سازمانیبر  سازمانی

ابزری و  (،2007)خدادادی و کاشف  ،(2013) همکاران و یخداداد (،2016) شوهانی و همکاران

خود  یها( در پژوهش2010) و همکاران یعقوبی( و 2012) ییبخش و رضااحسان(، 2006) ستاری

 در قدرت توانیرا م تأثیر نیا لیدل .ردیپذیم تأثیر فرهنگ سازمانیاز  هوش سازمانی افتندیدر

است که توسط  یعامل فرهنگ سازمانیسازمان جستجو کرد.  یفرهنگ سازمان بر اعضا یاثرگذار
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سازمان، بر  کیمنبع مهم و استراتژ عنوان به و شودمی یسازنهیو نهاد تیسازمان تقو یمنابع انسان

گروه در  یبه اعضا ت،یهو نیکه ا سازدیمی گروه تیهو کی. فرهنگ، گذاردیم تأثیر یمنابع انسان

ی . ازسوکندیسازمان کمک م یهاهدف و هاتیمأمور ها،استیبا س شیو انطباق خو یسازهماهنگ

 از است. ینیماش یهوش مصنوع وی از دو هوش فعال انسان یبیو ترک ندیبرآ هوش سازمانی گر،ید

هوش  ،یانسان یرویو بدون ن است وابسته اریسازمان بس یانسان یرویبه ن هوش سازمانی رو،نیا

 یکارآمد برا یابزار ،فرهنگ سازمانی تیریلذا، مد .کندینم دایپ یمعنا و مفهوم خاص سازمانی

فرهنگ باالبردن  ن،یبنابرا است.هوشمند  یبه سازمان شدن لیو تبد هوش سازمانیبه  یابیدست

کارکنان سازمان،  یهاخواسته و زهیتوجه به انگ) آن در سازمان یهامؤلفه شیافزا قیاز طر سازمانی

در  تواندی( مرهیو غ هایریگمیتصم مشارکت آنها در شیو تحول، افزا رییتغ یایآنها از مزا یسازآگاه

 یاصل یعنوان متول به آموزش و پرورشواقع شود. وزارت  دیکارکنان مف هوش سازمانیباالبردن 

و در تمام  دهد شیافزا یشکل مؤثر را به هوش سازمانیبتواند  کهنیا یکشور برا تعلیم و تربیت

با  فرهنگ سازمانیداشته باشد.  یاژهیتوجه و فرهنگ سازمانیبه  دیابتدا با رد،یکار گ سطوح به

 یرقابت تیو حفظ مز جادیبه سازمان درجهت ا ،یهوش سازمان عهمناسب جهت توس یبستر جادیا

 .کندیهوشمند کمک م یبه سازمان شدن لیو تبد داریپا

استان  یبدنتیترب رانیدر در دب هوش سازمانیو  مدیریت دانش نینشــان داد ب قیتحق نیا جینتا

که به ارتباط  یمطالعات شتریب دهد،ینشان م قاتیتحق. وجود دارد یارتباط معنادار یشرقجانیآذربا

دو مؤلفه ارتباط  نیا نیکه ب انددهیرس جهینت نیپرداخته، به ا هوش سازمانیو  مدیریت دانش نیب

 ریاز ز یکیعنوان ه ب مدیریت دانشقات از یکه در اکثر تحقیطوروجود دارد. به  یتنگاتنگ

 شوهانی و همکاران قاتیحاضر با تحق قیتحق جیاست. نتا نام برده شده هوش سازمانی یهامجموعه

( و شعله 2011) (، رحمتی2013) خدادادی (،2015)(، توسلی 2016)قاسمی و همکاران  (،2016)

1السیپژوهش با نظر  نیا یهاافتهی نیهمچن دارد. یهمخوان( 2011) و فخیمی آذر
که (2005) 1

مدیریت دارد.  یداند همخوانیم مدیریت دانشو  یسازمان یریادگی ۀرندیرا دربرگ هوش سازمانی

و با فراهم آوردن  شودیدر سازمان م یابزار و تکنولوژ شرفتیباعث پ هوش سازمانیو  دانش

امروز را  یبه مسائل و مشکالت سازمان در عصر رقابت ییپاسخگو ییبه روز توانا دانش اطالعات و

 اریبس یطیمح داتیدر مقابله با تهد تواندیم اطاعات و دانش هیبر پا هوش سازمانی ارتقأدارد. 

 یسـازادهیپ به اهداف سازمان است. یابیجهت دست تیریابزار مد کی مدیریت دانشکارآمد باشد. 

 کی تواندیم زشانگیو  سـاختار ،فرهنگ ،اطالعات یبا در نظر گرفتن فناور مدیریت دانش

 حل مشکالت سازمان در کی ییتوانا هوش سازمانیباشد.  هوش سازمانی یموفق برا یاسـتراتژ

                                                           
1. Yolles 
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اطالعات و دانش سازمان به  قیتزر با تواندیم مدیریت دانش. است یزیربرنامه (ماتیگرفتن تصم)

 ،یسازمانهوش یدیهدف کل کند. انیها کمک شاو اجرا برنامه ماتیدر گرفتن تصم هوش سازمانی

ها در مقابل چالش سـازمان یبرا یآمادگ جادیمناسـب و ا تیسـازمان در وضـع داشـتن نگه

دانش و  دیتول لهیبه وس دانشمدیریت است، که  هاچالش نیتر در مقابل امهم ییهامیوگرفتن تصـم

این با توجه با (. پس بنابر2011رحمتی، ) شودیعوامل باال م شتریاطالعات موجب تحقق هر چه ب

، بستر و آموزش و پرورشچقدر  که هر شودیاستنباط م گونه نیااین بخش از تحقیق،  نتیجه

خلق و اکتسـاب دانش  در یشرقجانیاستان آذربا تیترب رانیمشارکت دب یرا برا یفرهنگ مناسب

 . شـودیم یو نوآور هوش سازمانی شیکند؛ منجر به افزا فراهم

ای های مربوط به این مورد، حاکی از آن است که نقش واسطهو تحلیل دادهنتایج حاصل از تجزیه 

فرهنگ  ریمتغ .معنادار است مدیریت دانشاثربخشی سازمانی با بین فرهنگ رابطۀدر  هوش سازمانی

 تیترب رانیدب مدیریت دانشبر  یشتریب یگذارتأثیراز  هوش سازمانی ریبا متغ سهیدر مقا سازمانی

با نتایج است و  ریمتغ نیا ادیز اریبس تیاز اهم یکه حاک است برخوردار یشرقجانیاستان آذربا یبدن

های پیشین گرفته در پژوهشهای انجام. با توجه به بررسیاست( همسو 2016) تحقیق شوهانی

سازمانی و در رابطه بین فرهنگ هوش سازمانی که آیاینادر مورد  تحقیقات محدودیتاکنون 

 مورد بررسی قرار گرفتهصورت مستقیم ، بهکندمیی را ایفا گرواسطهنقش  مدیریت دانشاثربخشی 

 کنندهنییتععوامل  یسر کی تأثیرتحت  هوش سازمانیمحققان نشان داده است  یهایبررساست. 

که توجه به آنها  ،است یو ساختار سازمان یسازمان یهای، فرهنگ، استراتژمدیریت دانشمانند 

 در سازمان باشد هوش سازمانی شیو افزا یو اثر بخش ییمهم در جهت بهبود کارا یگام تواندیم

بر هوش  گذارتأثیرو  مؤثر از عوامل یکیشد  انیگونه که بهمان (.2009کهنسال و جاویدی، )

و  تیهدا ،یزیراطالعات و دانش به برنامه قیاز طر مدیریت دانش .است مدیریت دانش ،یسازمان

-تر آنشود و مهم عیتوز سازمان در تواندی. دانش مکندیدرسـازمان کمک م یحصـح یریگمیتصـم

 سازمان گردد و در یبرا یمنجر به کسب رقابت قیطر نیمناسب باشد و از ا ماتیاتخاذ تصم یبراکه 

شود که سبب می هوش سازمانی دهد. شیافزا ریرا به صورت چشمگ هوش سازمانی زانیم تینها

 ها که از طریق هوش خود با محیط بههمانند انسان .تر در بازار رقابتی ظاهر شوندها آگاهسازمان

ها نیز در سازمان ،کنندمی تجربه خود برای حل مشکالت استفاده پردازد و از دانش وارتباط می

به صورت هوشمندانه به  هوش سازمانیهای و روش هاکسب و کار از طریق ابزارها، چهارچوب

گذاری در این سرمایه .پردازدمی ودها و افزایش سکالت، کاهش هزینهتطبیق با محیط، حل مش

 به عنوان فرآیندی منسجم مدیریت دانششود. زمینه سبب کسب مزیت رقابتی برای سازمان می

این تعامل به صورت مستقیم  سازد ورا برای نیل به این هوشمندی فراهم می حدانش ضمنی و صری
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های خود به صورت متمایز با چرخه از طریق گام مدیریت دانش .گرددو یا غیر مستقیم حاصل می

ریزی به هدایت و برنامه کند و از طریق ایجاد و کسب دانشهوشمندی سازمان ارتباط برقرار می

 (.2010، اسکندریو  ، عالئیبیگ زاده) کندتر هوشمندی کمک میبهتر و دقیق

ی، بُعد شرقجانیاستان آذربا یبدنتیترب رانیدبنتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که از دیدگاه 

گونه که در تعریف های غالب است. همانبُعد ویژگی پرورشسازمانی در آموزش و غالب فرهنگ

شمارد که به یمها و باورهای مشترکی سازمانی الگویی از ارزشفرهنگ سازمانی آمده است،فرهنگ

1دیویس)بخشد یمنهاد معنی و مفهوم اعضای یک
گیریم که در آموزش و یم(. چنین نتیجه 1995 ،1

ی مشترک افراد است که هاارزشهای مشترک، فرضیات و یشهاندسازمانی همان پرورش، فرهنگ

که کارها چگونه انجام و این شانمشترکبدنی از آن برای پیشبرد اهداف و مقاصد دبیران تربیت

سازمانی در غالب فرهنگ دهد بُعدیمنتایج پژوهش نشان  یناکنند. با توجه به شود، استفاده می

آموزش و پرورش مکان و یا محیطی است که در آن  .های غالب استآموزش و پرورش بُعد ویژگی

یری گسترده و جامع، کار تیمی، خود مدیریتی و نفوذ اجتماعی و پذجامعهوفاداری، تعهد شخصی، 

کننده و لهیتسشود و رهبری در آن نقش احساس روابط خانوادگی به عنوان ارزش تلقی می

گونه استدالل نمود که تعبیر هر یک از دبیران یناتوان در توجیه این یافته لذا می حمایتی را دارد.

آموزش و پرورش بیشتر بر  تأکیدی حاکم در آموزش و پرورش، سازمانفرهنگبدنی از تربیت

خود مدیریتی و نفوذ یری گسترده و جامع، کار تیمی، پذجامعههای وفاداری، تعهد شخصی، ویژگی

ی هامحرکگری را دارد و دهنده، و حمایتگر، یاریاجتماعی است. رهبری و مدیریت نقش تسهیل

است و اهداف سازمان توسعه  یاحرفهاصلی در آموزش و پرورش تعهد، ارتباطات مثبت و رشد 

 .استی و پاسخگویی اثربخشانسانی و پدیدآورنده 

ی، بُعد شرقجانیاستان آذربا یبدنتیترب رانیدباست که از دیدگاه نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن 

اخیر با توجه به  یهاطی سالدر آموزش و پرورش بُعد میل به تغییر است.  هوش سازمانیغالب 

پیشرو  یهاسازمان تالش روزافزون ،تغییر و تحوالتی که در اثر رشد علم و دانش به وجود آمده است

 و سازمانیهوشافزایش  یکار این است که یک راهبرد مشخص برا و رقابت و کسب یدر دنیا

 یبلندمدت برا یهایکنندۀ برترتضمین، سازمانیهوشسازمان که خود داشته باشند.  اثربخشی

از ابزار و  یااشاره به مجموعه سازمانیهوشعملکرد آنهاست.  بهبود ها و جوامع وسازمان

 یبرا معناداراز منابع مختلف به اطالعات  هاداده از یمقدار زیادهایی دارد که به تبدیل تکنیک

 به سازمانیهوشگذشته،  دهه کند. درو بهبود عملکرد سازمانی کمک می یگیرحمایت از تصمیم

. یکی از ابعاد کارایی و اثربخشی سازمانی ظهور کرده است یمحرک اصلی برا یعنوان یک نیرو

                                                           
1. Davis 
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میل به تغییر و که در این تحقیق هم مورد بررسی قرار گرفت، بعد میل به تغییر بود.  هوش سازمانی

الزم است،  انداز راهبردیچشمتغییراتی که برای تحقق  ۀهم تحول، نیازمند این نکته است که با

 تحوالت مثبت است، رندهیمثبت، که در برگ دادیرو کیصورت  به دیبا ریییسازگار باشد. هرگونه تغ

های شدن با چالش ریو درگ رییبا به استقبال رفتن تغ دیبا رییو فرار از تغ یشود. رخوت و سست یتلق

که  ییسازمان شرط الزم برای بقاست، بقا کیمحو شود. توانمند بودن و بزرگ شدن در  دیجد رییتغ

فرآیندها، شامل بهبود مستمر  عالئم کلیدی میل به تغییر .دارد یدر پ سازمان را اتیح تداوم

بوروکراسی، پذیرش  ی پرسیدن، حداقلبهبود انجام کار، اجازه حمایت از حمایت از نوآوری،

با  فضای تغییر است. میل به تغییر، داشتن توانایی مواجهه اشتباهات توسط مدیران و ایجاد

 ییهادهد و فرصتهمواره رخ می پرورش و غییر در نهادهای آموزش. تهای غیر منتظره، استچالش

سازی تغییرات را به منزله چالش برای به دیبا آموزشی مسئولین آورد،می به وجود مثبت دبرای رش

آموزش و مطلوب  ندهآی از روشنی اندازمچشکه در صورتی و کنند کشور خود تلقی دبیرانمدارس و 

 انداز باچشم نیکه در ا دبیران و من جمله دبیران تربیت بدنی اجازه دهندو  پرورش داشته باشند

سوی  به حرکت عیهای تغییر برای تسراز فرصت تادانند، بو آن را متعلق به خود  شوندسهیم  آنها

 ند.مطلوب استفاده کن ندهیآ

مدیریت مربوط به این مورد، حاکی از آن است که اثربخشی  هایدادهو تحلیل نتایج حاصل از تجزیه 

طور معناداری به( 2Q) قبولشرقی، از سطح کفایت قابلبدنی استان آذربایجاندبیران تربیت دانش

با توجه به نتایج پژوهش حاضر  ( قرار دارد.3Q) و همچنان باالتر از سطح کفایت مطلوب باالتر است

. علت استشرقی در حد مطلوب بدنی استان آذربایجاندبیران تربیت مدیریت دانشاثربخشی 

 هوش سازمانیسازمانی قوی و و توان به وجود فرهنگای را از طرفی مینتیجه دستیابی به چنین

مطلوب در آموزش و پرورش دانست. از سویی دیگر، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اثربخشی 

 .رابطه معنادار وجود دارد هوش سازمانیشرقی و بدنی استان آذربایجاندبیران تربیت مدیریت دانش

جو، انتخاب، سازماندهی، پاالیش و نمایش وجستیعنی مدیریت دانش، فرآیند سیستماتیک 

اطالعات است. به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاص بهبود و اصالح شود و سازمان بصیرت و 

درک بهتری از تجربیات خود کسب کند. فرآیندهای مدیریت دانش، در حل مسأله، یادگیری پویا، 

گیری و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی به سازمان یزی استراتژیک، تصمیمربرنامه

-بهشود. همچنین می سازمانیهوشکند و منجر به انعطاف پذیری فزاینده و افزایش کمک می

گذاری دانش و آگاهی از عوامل محیطی و نیز کارگیری دانشِ به روز، توزیع، تبادل و به اشتراک

در  سازمانیهوشدر آموزش و پرورش است.  سازمانیهوشساز ایجاد زمینهو حیات،  أحفظ بق

حقیقت قابلیت یک سازمان در افزایش اطالعات، نوآوری، دانش عمومی و عمل مؤثر بر پایه ایجاد 
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و هوش یک ویژگی؛ و هر دو در عمل از هم جداشدنی نیستند.  استدانش است. دانش یک دارایی 

شماری را خلق های بیتوانند ارزشکار گرفته شوند میبهبه طور درست و مناسب  دانش و هوش اگر

توان بهبود بخشید و در صورتی که ممارست و تمرینی در دانش و هوش را از طریق تمرین می .کنند

 کار نباشد ضعیف خواهند شد.

ر یک متغی سازمانیفرهنگ وهش حاضر نشان دادند های حاصل از پژیافتهکه گیری کلی ایننتیجه

به  این سه متغیر است.بدنی دبیران تربیت هوش سازمانیو  مدیریت دانشگذار بر اثربخشی تاثیر

نهاد حقیق پیشتایج تگذارند. بنابراین با توجه به نمی تأثیرنوعی باهم در ارتباط هستند و بر همدیگر 

 انیفرهنگ سازمهای افزایش ها و روشکارگیری مهارتهشود مسئولین آموزش و پرورش با بمی

ران دبی بیشتر مدیریت دانشهای مختلف، زمینه ایجاد اثربخشی بدنی خود با شیوهدبیران تربیت

م، ی استخدایارهابه عنوان یکی از مع فرهنگ سازمانیبا در نظر گرفتن  .بدنی را فراهم نمایندتربیت

گزاری بر اب .بیشتری را استخدام نمایند مدیریت دانشبدنی با اثربخشی توانند دبیران تربیتمی

 و نشمدیریت دابه نقش  نسبت ی دبیران تربیت بدنیآگاه شیالزم جهت افزا یهای آموزشدوره

که  شندیی داشته باهاها و طرحاز برنامه یمال یبانیپشترا در اولویت قرار دهند و  هوش سازمانی

همچنین  د.شویسازمان م در هوش سازمانیو  مدیریت دانشسازی ادهیپ شرفتیو پ تیموجب تقو

ورت صرا به  هوش سازمانیو  فرهنگ سازمانیشود مدیران آموزش و پرورش، آموزش پیشنهاد می

ش هوو  فرهنگ سازمانیکسب  های آموزشی ضمن خدمت در اولویت کاری خود قرار دهند.دوره

 ۀیندر زم دست آوردن موفقیت و تمرین و کاربرد آنها در زندگی و کار خود و بهباال  سازمانی

 تواند عاملییمتأثیر مثبت و بسزایی بر گسترش روابط اجتماعی دارد. در نتیجه  ،تعامالت اجتماعی

 مهم در افزایش موفقیت آنان باشد.
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Abstract  
The present study aims to develop a communication model of organizational culture and 
knowledge management effectiveness with the mediating role of organizational 
intelligence by investigating a sample of physical education (PE) teachers in East 
Azarbaijan province. A descriptive-survey method was adopted in the present study. The 
statistical population consisted of all PE teachers in the east Azararbaijan province 
(n=1312 people (635 women and 677 men) in 2018-2019 academic year. The Cochrane 
table was used to determine the sample size (n=302), and participants were selected 
using cluster random sampling from different cities of the province. Three 
questionnaires including the organizational culture assessment instrument developed by 
Cameron and Quinn (2006), management knowledge questionnaire developed by 
Ranjbar (2009) and organizational intelligence questionnaire developed by Albrecht 
(2003) were used for data collection. Descriptive statistical methods, repeated measures 
variance analysis and structural equation modeling (SEM) were employed for data 
analysis. The results showed that organizational culture, knowledge management 
effectiveness and organizational intelligence were significantly and positively correlated 
and organizational intelligence played a mediating role in the relationship between 
organizational culture and knowledge management effectiveness. According to the 
findings of the study, greater attention should be paid to the factors of organizational 
culture, knowledge management effectiveness and organizational intelligence and their 
communication model in order to boost the success of PE teachers in East Azarbaijan 
province. 
 

Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management, Organizational 
Intelligence, Physical Education Teachers 
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