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 های ورزشیاثر هویت سازمانی و هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان
 مصطفی حاج طاهری ها. 2  . مظفر یکتایار3 دکتر رسول نظری. 2  . حمید معین فرد1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1
 اد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(. استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آز2
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج3
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات سنندج2
 

این نامند، زیرا در جوامع امروزی را جوامع سازمانی می بود.ها اثر هوش سازمانی و هویت سازمانی بر اثربخشی سازمانی سازمانهدف این 
هستند و بخشی از زندگی  های مختلف در ارتباطدهند با سازمانکنند و هرکاری که انجام میها هر جایی که زندگی میجوامع انسان

دهند. واضح است که تعالی پیشرفت و ترقی جامعه بدون وجود سازمان های انسانی تقریباً غیر ممکن روزانه همه مردم را تشکیل می
رسد هویت سازمانی بر هوش سازمانی نقش داشته باشد و وجود هوش سازمانی شاید بتواند در سازمان در کلیه نظر میاز آنجا به  .است

از این رو شناسایی رابطه بین هوش سازمانی با هویت سازمانی و نقشی سطوح سازمان برای اثربخشی و کارآیی سازمان مؤثر واقع شود. 
با توجه به آنچه عنوان شد ر سازمان را جهت دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده تسهیل نماید. تواند مسیکه بر اثربخشی سازمانی می

تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر هویت سازمانی تعیین گردد؟ و آیا های ورزشی هوش میسؤالی که مطرح است این که آیا در سازمان
باشد که به روش می از این رو  تحقیق از نوع تحلیلیمانی مؤثر باشند؟.توانند بر اثربخشی سازهویت سازمانی و هوش سازمانی می

 222های ورزشی کشور تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان
. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ای انتخاب شدنفر به عنوان نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه 225. بودنفر 

( 91/2( و اثربخشی سازمانی )92/2(، هویت سازمانی )21/2های هوش سازمانی )گیری پژوهش شامل پرسشنامهاستفاده شد. ابزار اندازه
هوش سازمانی، هویت  دهد که بیننتایج نشان می استفاده شد. SPSSبود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 

توجه به بینش استراتژیک در  . به طور کلی باید اذعان نمود از آنجا کهسازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری و مثبتی وجود دارد
هوش  ارتقای برای ورزشی هایسازمان در صحیح ریزیبرنامه یهالزماز این رو  آورد،سازمان موجبات انسجام سازمان را فراهم می
لذا  تری برای ورزش کشور متصور بود.توان چشم انداز روشن، چرا که بهتر میاست ضروریسازمانی، هویت سازمانی و اثربخشی سازمانی 

-شیوه کارکنان، بهبود نیازهای اطالعاتی به اطالعاتی های شبک نمودن ارتباطات، پاسخگو و اطالعات توسعه فناوریشود با پیشنهاد می
 تغییرگرایی با به کارگیری و مناسب جو کردن مشترک برای کلیه کارکنان، فراهم چشم اندازایجاد اطالعات،  بازیابی و سازیهذخیر های

 تر، فراگیر نمودن بینش پایین سطوح به اختیار تفویض همچنین ها ومأموریت با متناسب ساختارها در تغییرگرا، بازنگری مدیران

شود، زمینه توسعه، رشد و بالندگی های هوش سازمانی و عوامل هویت بخش محسوب میزیرساخت ها که ازراهبردی در سازمان
 های ورزشی را فراهم آورد.سازمان

 واژگان کلیدی:
 های ورزشی، هوش سازمانی، هویت سازمانیاثربخشی سازمانی، سازمان 
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