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 یرابطه میان هوش سازمانی و دوسوتوان طراحیپژوهش  نیاز ا یهدف کل     

دانش در اداره کل ورزش و جوانان  تیریمد ندیفرا یانجیکارکنان با نقش م

 ،ی. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردباشدیم یاریاستان چهارمحال و بخت

. ستا یشیمایپ آوریجمعاز نوع همبستگی و به لحاظ روش  تیبه لحاظ ماه

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان  قیتحق نیا یآمار یجامعه 

بر اساس جدول  ی. نمونه آمارباشدمینفر  907شامل  یاریچهارمحال و بخت

مورد  یجامعه آمار نیساده از ب ینفر به صورت تصادف 73مورگان به تعداد 

 هپژوهش حاضر شامل پرسشنام گیریاندازهنظر انتخاب شدند. ابزار 

دانش توسط نوناکا و  تیری(، پرسشنامه مد5002توسط جانسن ) یدوسوتوان

 کی. در باشدمی( 5003آلبرخت ) یزمان( و پرسشنامه هوش سا9112) یتاکوچ

 بیرتکرونباخ به ت یآزمون آلفا قیپرسشنامه ها از طر ییایپا یمطالعه مقدمات

 افزاررمنتوسط  یفیآمار توص لیو تحل هیبدست آمد. تجز 71/0و  73/0، 15/0

Spss19  اتیفرض لیو تحل هیپژوهش و تجز یرهایمتغ سازیمدلو جهت 

نشان  هایافتهاستفاده شده است.  Smart PLS3 افزارنرمپژوهش از 

هوش سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر دوسوتوانی داشته و مدیریت  دهدمی

دانش به عنوان متغیر میانجی در رابطه با هوش سازمانی و دوسوتوانی عمل 

مدیریت  ندیو فرا یاین یافته به آن معناست که تأکید بر هوش سازمان .کندمی

ر د یدوسوتوان جادیسازمان ها می تواند منجر به ا یدانش و رعایت آن از سو

 کارکنان سازمان گردد.

 واژگان کلیدی
  .کارکنان یدوسوتوان ،یبرداردانش، اکتشاف، بهره تیریمد

 

 

     The general purpose of this research is to explain the 

relationship between organizational intelligence and 

ambidexterity staff with the role of mediating of knowledge 

management process of sports and youth department of 

chaharmahal and bakhtiari province.The present research is 

applied in terms of the nature of the correlation type and in terms 

of the method surveying is collected. The statistical population 

of this research is the staff of the sports and youth department of 

chaharmahal and bakhtiari province, which includes 108 people. 

A sample of 83 people was selected randomly from morgan's 

table. The instrument of this research is Ambidexterity 

questionnaire by Janssen (2005), a knowledge management 

questionnaire by Noaka and Takuchi (1995), and Alberhtan's 

Intelligence Inventory (2003). In a preliminary study, the 

reliability of the questionnaires was 0.72, 0.83 and 0.89, 

respectively, through cronbach's alpha test. Descriptive statistics 

analysis was used by spss19 software to model the variables of 

research and analysis of research hypotheses using Smart PLS3 

software. The findings show that organizational intelligence has 

a positive and significant effect on Ambidexterity and 

knowledge management acts as a mediator variable in relation to 

organizational intelligence and Ambidexterity. This finding 

means that the emphasis on organizational intelligence and the 

process of knowledge management and its observance by 

organizations can lead to ambidexterity in the organization's 

staff. 

Keywords 
      Knowledge Management, Exploration, Exploitation, 

Ambidexterity Employees. 
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 مقدمه

 خارجی و داخلی تغییرات با انطباق نیازمند بقا، منظوربه هاسازمان
 زیاد تقاضای به توجه با و افتدمی اتفاق مداوم طوربه که هستند
 گردی فراوان، محیطی تغییرات نیز و ها سازمان شدة ارائه خدمات
 به بلکه نیست، مهم آن عرضة چگونگی و خدمات عرضة

 در سازمان اهداف به توجه با مناسب ابزار و اقدامات کارگیری
 قتحق مانند  عملکردی و سازمانی اهداف و انسانی منابع قبال

 بیشتری اهمیت سازمان هایاندازچشم و سازمانی های مأموریت
 نتیجه و مهم مفهوم یک 5برداریبهره و 9اکتشاف. (3است ) یافته

 مقابل در اکتشاف. است هادیدگاه و هامکانیسم از بسیاری
 لاًکام که است موضوعی برداریبهره و اکتشاف یا برداریبهره

 نوع نوآوری، جذب، ظرفیت فرهنگ، هوش، دانش، به وابسته

 افاکتش نیاز پیش. دارد … و آن محیطی بافت منابع، سازمان،
 ودخ دانش و هوش ظرفیت از استفاده کارکنان، در برداریبهره و

 سطح در. است آمده وجود به هایفرصت از استفاده جهت در
 ظرفیت از استفاده شامل برداریبهره هایفعالیت کارکنان،

 بازدهی لحاظ از بهبود برای موجود هایمهارت و دانش هوش،
 اکتشافی هایفعالیت مقابل، در مدت است و کوتاه در تاثیر و

 رد نوآوری و جدید محصول برای جستجو مانند رفتارهایی شامل
 رویکرد یک عنوان به کارکنان 3دوسوتوانی (.99است ) فرایند

 عالیتف ترکیب سوی به که است شده تعریف کارکنان در رفتاری
 انزم از خاصی دوره یک در اکتشاف و برداریبهره با مرتبط های
 وجود نیازمند هاییفعالیت چنینو ظهور  بروز(. 7)گیرد می انجام

 به زهانگی و اشتیاق با سازمان در که است دوسوتوان کارکنانی
 ظرفیت طریق از و برداشته گام خلاقانه هایایده ارائة سمت
 این در. بردارند گام سازمان موفقیت راه در خود دانش و هوش
 با سازمان انطباق و مدیریت برای راهی دوسوتوانی مفهوم راستا،

 آیندهافر و ساختار همزمان همسوسازی وسیلهبه محیطی تغییرات
 .است سازمان اهداف و هااستراتژی با

 دو ره کارگیریبه برای فردی توانایی دوسوتوانی، اصلی مفهوم
 ابرتر توسط بار اولین اصطلاح این. است یکسان طور به دست
 توانایی به سازمانی دوسوتوانی(. 90)شد  ( مطرح9119)4دانکن

 از برداری بهره و جدید هایصلاحیت کشف برای هاسازمان
 انجام برای کنید تصور(. 9)کند می اشاره موجود هایصلاحیت

 از اهیگ کنید؛ استفاده دستتان دو هر از بودید مجبور کارهایتان
. زمانهم دست دو هر گاهی و راست دست از گاهی چپ، دست

                                                                                                                                                                        

1. Exploration 

2. Exploitation 

3. Ambidexterity 

4. Duncan 

 نامیده «دوسوتوانی» دست دو هر از ماهرانه استفاده توانایی
 رودمی کاربه هاییسازمان در فزاینده طوربه پدیده این. شودمی
 به عنوان مختلف، وکارکسب مدل دو بین تنش هاآن در که
 دو زا دوسوتوانی کلمه. شودمی توصیف «سازمانی دوسوتوانی»

 Dexterity و( سمت دو) دوسو معنای به Ambi لاتین واژه
 طحس در. است شده تشکیل( چابکی) مهارت و چیرگی معنای به

 ستدود هر از استفاده توانایی که افرادی رفتاری، و روانشناسی
 دوسوتوان افرادی هستند، دارا را مساوی هایبا مهارت خود

 (. 91و97) شوندمی نامیده
 می که است شده داده نسبت سازمانی به دوسوتوانی مفهوم
 رابطة مسئله این. نشود گرفتار شکست و موفقیت تلة در خواهد
 . (50دارد ) سازمان در برداریبهره و اکتشاف چگونگی با زیادی

 را برداریبهره و اکتشاف و شود می دوسوتوان که سازمانی
 ردنآو دست به و فعلی جایگاه حفظ دنبال به کند،می ریزیپایه

 پایدار رقابتی مزیت نوعی بتوان که است آینده در مطلوب جایگاه
 موجود وضع از استفاده برای توانایی. کرد تصور آن دربارة را
 در بقاء و رشد برای موجود هایفرصت از استفاده و( برداریبهره)

 دوسوتوانی سمت به هاسازمان حرکت بال دو( اکتشاف) آینده
 به عنوان را برداریبهره و اکتشاف اینکه برای اما. هستند

 پی هاآن بین یرابطه به بایستی بگیریم نظر در مکمل ابزارهای
 . ببریم

 ار مسأله این گوناگون زوایای از مدیریت دانش صاحب نظران
 وجهت ابعاد سایر از بیش که ابعادی از یکی. اند نموده بررسی

 2سازمانی هوش است نموده جلب خود به را مدیریت دانشمندان
هوش سازمانی استعداد و ظرفیت یک سازمان در  .باشد می

حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی 
 سخن، دیگر به .(9) باشدمیدر جهت رسیدن به رسالت سازمان 

 خود محیط تغییرات برابر در کامل هوشمندی از باید سازمان
 اتحاد یةروح تغییر، به میل ایجاد با که ای گونه به باشد برخوردار

 شترکم بینشی ایجاد و مسئولیت بار پذیرش توانایی همدلی، و
 برای سازمان، درون در سازمان مأموریت و راهبردها از

 (. 9)بر دارد  گام آنها به پاسخگویی
 و مؤسسات برای راهبردی نیاز عنوان به نیز  9دانش مدیریت
 برای بلندمدّت هایبرتری کننده تضمین و مطرح بوده ها سازمان
 های سرمایه از هاآن گیریبهره میزان و جوامع و هاسازمان

5. Organizational Intelligence 

6. Knowledge Management 
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ست ا مدیریت دانش فرآیندی .باشدمی اطلاعاتی و فکری انسانی،
 ةاز دانش و یا سرمایو ارزش که طی آن سازمان به تولید ثروت 

  .(91) پردازدفکری خود می
 می اربک ذیل بدلایل را دانش مدیریت سازمان ها و افراد بیشتر
 ساختن قادر و تشویق وری،بهره بهبود همکاری، افزایش: گیرند

 موردنیاز آنچه فقط تحویل و زیادی اطلاعات بر غلبه نوآوری،
 ریافتد به کنندگان تأمین از مناسب دانش جریان تسهیل است،

 9دانش اشتراک تسهیل فضا، و زمان محدودیت بدون کنندگان
 آنان اینکه از قبل کارکنان 5دانش ثبت و تصرف کارمندان، میان

 رزشا با دانش اینکه از یافتن اطمینان نمایند، ترک را سازمان
 از سازمانی آگاهی افزایش رود،نمی دست از کارمند ترک بهنگام

 ارب،تج به دسترسی سبب دانش مدیریت. سازمان دانش خلأهای
 جدید، های توانایی درمجموع، که شودمی هاییمهارت و دانش
 به یوةش نوآوری، و خلاقیت تشویق بیشتر، عملیات اجرای قدرت

 در دانش از بهتر استفادة و سازمان در موجود دانش بهتر کاربردن
 موفقیت .کنندمی ایجاد سازمان در را روز به روز تجارت فرایند

 انش،د کسب و خلق در سازمان توانایی به تنها نه زمینه، این در
دارد  ستگیب دانش گذاشتن اشتراک به در سازمان توانایی به بلکه

 برای را کارکنان ظرفیت خارجی، و داخلی دانش ترکیب(. 59)
افزایش  جدید فرایندهای و خدمات محصولات، ارائة و توسعه

  (.91و  51)دهد می
( و ون دن 5002) 3های اسمیت و همکاران پژوهش بر اساس

اشتراک دانش به عنوان یکی از مراحل  (،5004) 4هوف و دریدر
یج و نتا کندمیمدیریت دانش به دوسوتوانی در سازمان کمک 

 سازمان، شودمی موجب دانش پژوهش آنها نشان داد اشتراک
 تسخیر کرده و را سازمان از خارج و داخل در موجود دانش

 (.51و  52)یاری رساند  سازمان در دوسوتوانی به دانش مدیریت
عنوان  با خود مروری مقاله در (5093)  2تاشمن و اوریلی

 رسیدند نتیجه این دوسوتوانی سازمانی: گذشته، حال و آینده به

 هایی سازمانی گام دوسوتوانی مطالعه گذشته، سال 15 در که

 بدانند تا است برداشته مدیران و محققان به کمک برای مفید

کنند.  برداریبهره و اکتشاف ندتوانمیها  سازمان چگونه که
 ذاتاً مدت کوتاه در دوسوتوانی اند که کرده بیان همچنین

  (.50است ) برابر دو هزینه و تلاش مستلزم و ناکارآمد بوده

                                                                                                                                                                        

1. Knowledge sharing 

2. Knowledge recording 
3. Smith et al 
4. Van den Hooff & De Ridder 
5. O_Reilly & Tushman 

 بیان ی فراتحلیلییک مطالعه در (،5093) 9همکارانش و جانی

 در عملکرد با رابطه در برداریبهره و اکتشاف که کنندمی

 مهم بسیار خدماتی تولیدی و پیشرفته، فنآوری با صنایع

 خدمات، و پیشرفته فنآوری با صنایع برای هستند. اکتشاف

 صنایع برای برداری بهره که  است، درحالی اهمیت دارای

 (. 94است ) اهمیت دارای تولیدی
 فرهنگ سازیمفهوم به پژوهشی در (5094)  1رفیق و وانگ

 ینهمچن هاآن. پرداختند بالا فنّاوری با هاییسازمان در دوسوتوان
 یدجد محصول نوآوری نتایج روی بر را ایزمینه دوسوتوانی اثر

 سازمانی فرهنگ را بین معناداری روابط هاآن. کردند بررسی
 به یدجد محصول نوآوری نتایج و ایزمینه دوسوتوانی دوسوتوان،

 بین ایزمینه دوسوتوانی که دادند نشان هاآن. آوردند دست
 قشن جدید محصول نوآوری نتایج و دوسوتوان سازمانی فرهنگ
  (.57)دارد  میانجی

 عنوان بررسی با پژوهشی ( در5094)  7کریستینا و همکاران

 روش از استفاده بر صادرات با دانش مدیریت شیوه های نقش

 مدیریت شیوه های که دادند ساختاری نشان معادلات مدلسازی

 طوری که به داشت، خواهد صادرات بر تأثیر بسزایی دانش

بهبود صادرات  برای کافی نه و لازم شرط دانش مدیریت وجود
 (. 1بود ) خواهد

 مدیریت تئوری بر مروری ( با5094) 1الکسیا زمینه همین در

سازمان  در وریکه بهره کندمی بیان آینده هایجهت و دانش
 و بستگی دارد جدید دانش ایجاد برای مدیران توانایی به ها

 تأکید ماشین آلات. هم چنین نه است تولید اصلی عامل دانش

 تا شرکت یک سودآوری کسب و کار جدید محیط در کندمی

دارد  بستگی دانش مدیریت فرایندهای بکارگیری به زیادی حد
(5.)  

 ظرفیت که داد ( نشان9312نتایج تحقیق بوشهری و همکاران )

بهره بردارانه  و اکتشافی نوآوری پیشنیاز تحقق یافته، جذب
 ظرفیت بین یرابطه در جذب بالقوه ظرفیت همچنین و بوده

نوآوری اکتشافی نقش تعدیل کنندگی  و یافته تحقق جذب
یافته و نوآوری  تحقق جذب ظرفیت ی بینرابطه در مثبت و

 (. 1دارد ) منفی بهره بردارانه نقش تعدیل کنندگی
 ورزش حوزة در سازمانی هوش دربارة داخلی تحقیقات از جمله

 این در وی. کرد اشاره (9315خدادادی ) تحقیق به توانمی

6. Junni et al 

7. Wang & Rafiq 
8. Cristina et al 
9. Alexia 
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 سازمانی فرهنگ و سازمانی هوش هایمؤلفه بین رابطة تحقیق
 این ایجنت. کرد بررسی را شرقی آذربایجان بدنی تربیت ادارات در

 به یلم مشترک، سرنوشت مؤلفة پنج بین که داد نشان تحقیق
 فرهنگ با دانش کاربرد و هماهنگی و همسویی روحیه، تغییر،

 رابطة کلی طور به و دارد وجود معنادار و مثبت رابطة سازمانی
 اهدهمش سازمانی فرهنگ و سازمانی هوش بین معناداری و مثبت
  .(92شد )

( با 9314در تحقیقی که توسط مختاری دینانی و همکاران )
رهبری مدیران موضوع ارتباط بین هوش سازمانی و اثر بخشی 

 با رهبری اثربخشی که داد نشان ورزشی صورت گرفت نتایج

 به توجه با علاوه، دارد. به معناداری رابطة سازمانی هوش

 ورود روش با آمده دست به چندگانة رگرسیون ضرایب

 توافق، و اتحاد اشتیاق، بین معناداری و مثبت ارتباط همزمان،

 کلی، طور داشت. به وجود رهبری اثربخشی با عملکرد و فشار

و  مهم عاملی سازمانی، هوش که داد نشان تحقیق این نتایج
است  ورزشی مدیران رهبری اثربخشی در کننده بینی پیش

(99 .) 
( در پژوهشی به بررسی نقش فرهنگ 9312شوهانی و همکاران )

سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت 
 که داد ند. نتایج این پژوهش نشانورزش و جوانان پرداخت

هوش  بر مستقیم به صورت دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ
می گذارد.  تأثیر جوانان و ورزش وزارت کارکنان سازمانی

 مدیریت بر مستقیم به صورت سازمانی فرهنگ همچنین،

بیان  نتایج به توجه . آنها باباشدمی اثرگذار دانش کارکنان
 سازمانی هوش توسعة برای می رسد نمودند که به نظر

 فرهنگ به ویژه جوانان، توجه و ورزش وزارت کارکنان

 (. 54) باشدمی ضروری دانش مدیریت و سازمانی
 دانش رب مبتنی سازمان یک که نیست مشخص هنوز طورکلیبه

. کندمی حرکت دوسوتوانی سمت به چگونه و موقع چه
 ز،غیرمتمرک ساختار یک داشتن با دانش بر مبتنی هایسازمان
ه ب پذیرانعطاف مدیران و مشترک اندازچشم مشترک، فرهنگ

 دوسوتوانی هب دستیابی توانندمی دوسوتوانی، کلیدی منابع عنوان
 که دهدمی نشان دوسوتوانی مطالعات. کنند تسهیل را

 تعادل زا بالایی سطح به بتوانند که دانش بر مبتنی هایسازمان
 سایر به نسبت برسند،( برداریبهره و اکتشاف) بعد دو هر بین

 کارگیریبه هدف ترینمهم لذا. بود خواهند ترموفق هاسازمان
 محیط تغییرات با سریع انطباق سازمان، در دانش مدیریت

                                                                                                                                                                        

1. Albrecht 
2. Jansen 

. اشدبمی تربیش سودآوری و کارایی ارتقاء منظور به پیرامون،
 و شده فراگرفته اطلاعات فناوری که است لازم منظور بدین

 فهد حقیقت، در. شود درک فرایند این در آن اساسی تأثیرات
 ارزش. است افراد در دوسوتوانی ایجاد دانش، مدیریت نهایی
 در برجسته مظاهر از یکی و است آن کارگیریبه در دانش

 گر؛دی عبارتی به. است سازمانی هوش ایجاد دانش، کارگیریبه
 رب علاوه. کرد نخواهد ارزش ایجاد نشود، کارگرفته به دانش تا

 دست به برداریبهره و اکتشاف فرایندهای طی در که دانشی این،
 (. 95)شد  خواهد هاآن بیشتر توسعه باعث آیدمی
 علمی آزمون با افراد که است شده دیده مطالعه مورد سازمان در
 سازمان این استخدام به مربوطه، هایگزینش تیدرنها و

 این در که افرادی توان اذعان داشتعبارتی می به. انددرآمده
 رد علمی آزمون گذراندن به توجه با ،کنندمی فعالیت سازمان

 .هستند نخبه و دانش با افراد جزء سازمان، موردنیاز هایرشته
 آیا هک است این کندمی خطور هاذهن به که ایمسئله بنابراین
 کند؟  استفاده دانش و هوش این از است توانسته سازمان

 تحقیق حاضر برای مدل کاربردی مباحث نظری، به توجه با

 از هوش سازمانی که هایمدل، شاخص در این گردید. ارائه

 ( استخراج5003) 9مدل آلبرخت بر اساس نظری تحقیق و مبانی

 و گیرندمیقرار  متغیر مستقل در هفت بعد به عنوان اندشده
( و مدیریت 5002)  5مدل جانسنمتغیر وابسته نیز دوسوتوانی 

در نقش میانجی ( 9112) 3دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی
 باشد.می
ه ب که است اهمیت حائز سازمان برای نظر این از تحقیق این

 هوش زمینه در انجام تحقیق جهت در گامی برداشتن عنوان
 و دهبو کارکنان در دوسوتوانی ایجاد و دانش مدیریت و سازمانی

 دیریتیم تحقیقاتی پایه یک ایجاد به عنوان تواندمی نیز آن نتایج
ضمن اینکه به نظر . محسوب گردد دیگر هایسازمان برای
های مدیران سازمان مورداستفادهتواند رسد نتایج تحقیق میمی

 اهمیت دارای جهت آن از مطالعه این ورزشی قرار گیرد. ضرورت
 یرابطه بررسی یدرزمینه ایمطالعه گونهچیه تاکنون که بوده
 رایندف میانجی نقش با کارکنان دوسوتوانی و سازمانی هوش میان

 نشده و انجام ورزشی مأموریت با هاییسازمان در دانش مدیریت
 وانعن این با پژوهشی انجام لزوم تحقیقاتی موجود، خلألذا با 

 نای بررسی به شدند بر آن محققین رونیازا. گرددمی احساس
 هایپژوهش با پژوهش این تمایزهای از این و بپردازد رابطه
 تحقیق این در که ایمسئله ،گریدانیببه .باشدمی قبلی مشابه

3. Nonaka & Takeuchi 
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 تواندمی سازمانی هوش آیا که است این گرفته قرار یموردبررس
 جیمیان و واسطه نقش با کارکنان دوسوتوانی برای مؤثر عامل
  باشد؟ آن هایمؤلفه و دانش مدیریت فرایند

 

 قیتحق روش
 یشیمایپ یفیتوص روش در این پژوهش مورداستفاده روش

 جامعة درآمده است. اجرا میدانی به صورت به که باشدمی

اداره کل ورزش و جوانان  کارکنان کلیة را پژوهش آماری
 نفر 907تعداد  به 9319 سال چهارمحال و بختیاری در استان

 حجم جدول تعیین از استفاده با نیز آماری نمونة .دادند تشکیل

 گیرینمونهروش  از با استفاده و مورگان و کرجسی نمونه

 به منظور شدند. برآورد و انتخاب نفر 73 تصادفی ساده،

( با 5002ی دوسوتوانی جانسن )پرسشنامه از هاداده آوریجمع
ی مدیریت دانش نوناکا برداری و پرسشنامهابعاد اکتشاف و بهره

سازی، ترکیب، درونی سازی و ( با ابعاد بیرونی9112تاکوچی )و 
( با 5003ی هوش سازمانی آلبرخت )سازی و پرسشنامهاجتماعی

راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه،  اندازچشمابعاد 
توافق و اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد استفاده شد. علاوه 

 در های مذکور،پرسشنامه یاییپا تعیین به منظور و بر این

 توزیع آماری جامعة در میان پرسشنامه 95مقدماتی  ایمطالعه

برای پرسشنامة دو سوتوانی  درونی پایایی ضریب که گردید

 به دست 71/0و هوش سازمانی  73/0مدیریت دانش  ،15/0

  (.9شماره جدول) آمد
 که گفت توانمی نتایج آزمون آلفای کرونباخ، به توجه با

ابزارهای  و دارد قبولی قابل میزان آمده بدست ضرایب
تجزیه و  همچنین، .خوبی دارند داخلی سازگاری گیریاندازه

 سازیمدلجهت  و Spss19افزارنرم توسط هاداده تحلیل
استفاده گردیده  Smart PLS3 افزارنرماز  متغیرهای پژوهش

در نظر گرفته  α=02/0است در تمام تجزیه و تحلیل های آماری 
 شده است. 

 

 تحقیق گیریاندازهپایایی ابزار . 9جدول 

 

 قیتحق یهایافته
 یتشناخ تیجمع یها یژگیبر حسب و قیتحق یهاداده فیتوص

 نشان داده شده است. 5 پاسخ دهندگان در جدول شماره
 

 پاسخ دهندگان یشخص یها یژگیبرحسب و هاداده فیتوص :7جدول 

 درصد فراوانی هاداده طبقه ها متغیرهای جمعیت شناختی

 جنس پاسخ گو
 9/11 94 مرد

 1/55 91 زن

 وضعیت تأهل
 1/92 93 مجرد

 3/74 10 متأهل

 سن

 3/95 99 سال 30کمتر از 

 41 31 سال 40تا 30

 1/31 33 سال 40بیشتراز 

 سابقه خدمت

 9/1 7 سال 90کمتر از 

 23 44 سال 50تا  90

 4/31 39 سال 50بیشتر از 

 میزان تحصیلات

 9 2 دیپلم و پائین تر

 4/7 1 کاردانی

 3/15 90 کارشناسی

 3/93 99 تکمیلیتحصیلات 

 

آلفای  تعداد سوال پرسش نامه ها

 کرونباخ

 15/0 1 دوسوتوانی

 73/0 59 مدیریت دانش

 71/0 41 هوش سازمانی
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 عاملی بار استانداردشدة ضرایب با همراه پژوهش مدل .9 شکل

بخش  دو در پژوهش این یهاداده تحلیل از حاصل یهایافته

 :شودمی مطرح خلاصه طور به زیر
 شامل: بخش اینپژوهش که  مدل برازش بررسی :9بخش

 ساختاری مدل برازش) ب ،گیریاندازه های مدل برازش) الف

 .شودمی کلی برازش مدل  )ج

 شامل برازش : اینگیریاندازه های مدل برازش بررسی الف(

 .واگراست و همگرا .روایی5 .پایایی،9:  معیار سه

 آلفای عاملی، بارهای ضرایب معیار سه از استفاده .پایایی: با9

 ،9 شکل طبق .شودمی گیریاندازهترکیبی  پایایی و کرونباخ
رو،  این است. از بیشتر 4/0از  هاپرسش عاملی بارهای تمام

 و کرونباخ آلفای .نیست لازم ها آن از یک هیچ حذف دیگر

 کرونباخ آلفای مقادیر ،3 جدول با ترکیبی، مطابق پایایی

از  بالاتر متغیرها تمامسوم(  )ستون ترکیبی پایایی )ستون دوم( و
 نشان را گیریاندازهاست که برازش مدل های  1/0

 مقدار مقایسة واگرا )تشخیصی(: با و همگرا .روایی5. دهدمی 

 به توجه . باشودمیبررسی  2/0با  متغیرها AVEضریب 

 همة برای ،3جدول  در 2/0از  ضریب این مقدار بزرگتر بودن

 هایمدل بودن مناسب و مدل همگرای متغیرها روایی

 2Q ریمقاد یبررسهمچنین با  .شودمی تأیید گیریاندازه
نبوده و حداقل  یمنف 2Q ریاز مقاد کی چیهکه  شودمیمشخص 

 .شده است رآوردهب ،ینیب شیپ یلازم برا ریمقاد
 

 پنهان پژوهش یرهایمتغ   Q2و AVE ،R2 ،یبیترک ییایکرونباخ، پا یآلفا ریمقاد. 3جدول

* آلفای کرونباخ سازه
CR 

**
AVE 

2
R 

2
Q 

 215/0 771/0 114/0 772/0 145/0 دوسوتوانی

 297/0 744/0 919/0 711/0 720/0 مدیریت دانش

 441/0 - 959/0 /150 711/0 هوش سازمانی
 

 و لارکر فورنل روش به واگرا روایی سنجش ماتریس . 7جدول

 3 7 9 سازه

   719/0 دوسوتوانی 

  739/0 704/0 مدیریت دانش 

 119/0 111/0 /743 هوش سازمانی 
 

 

 اول مرتبة متغیرهای تمام AVE جذر مقدار ،4 جدول بر اساس
 روایی امر این که است ها بیشتر آن میان همبستگی مقدار از

 نشان را گیریاندازه مدل های خوب برازش و مناسب واگرای
 .دهدمی

 

 پژوهش مدل تعیین ضرایب. 5جدول 

2ضریب تعیین  هاسازه
R CV.Red CV.Com 

 341/0 213/0 771/0 دوسوتوانی

 575/0 291/0 744/0 مدیریت دانش

 441/0 441/0 - هوش سازمانی
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 بیضرا ریمقاد گرددمیمشاهده  2شماره طور که در جدول همان
 یریرپذیأثت زانیم کنندهبیانمکنون مدل،  یرهایمتغ یبرا نییتع

 ریداز مقا قتیمستقل است. در حق ریوابسته از متغ یرهایمتغ
سازه  راتییدرصد از تغ 1/77که  شودمیجدول فوق استنباط 

 یو هوش سازمان شدان تیریمد هایسازه لهیبه وس یدوسوتوان
درصد  4/74 نی. همچنشودمی انیب که وارد شونده به آن هستند،

ه وارد ک یهوش سازمان لهیدانش به وس تیریسازه مد راتییاز تغ
 .شودمی انیشونده به آن هستند، ب

:  tمعناداری  . ضرایب9: یساختار مدل برازش یب( بررس
 که ترندبزرگ 19/9از   tمعناداری ضرایب تمام ،5 شکل مطابق

 را متغیرها میان روابط و هاپرسش تمام معنادار بودن موضوع این
 بودن . پاییندهدمی نشان درصد 12/0سطح اطمینان  در

 شکل به توجه : با 2R . معیار5فرضیه است.  رد بیانگر  tضریب
 متغیرهای به مربوط 2R تمام مقادیر ،3 جدول پنجم ستون و 5

 مدل برازش مناسب نشانگر که است 33/0از  بیشتر مدل،
جدول  ششم معیار طبق ستون : این 2Qمعیار .3است.  ساختاری

 قوی برازش که مؤید است بیشتر 32/0از  هاسازه تمام برای 3
 .باشدمیپژوهش  ساختاری مدل

 برازش نیکویی یا GoF : معیاریکل مدل برازش یج( بررس
برای بدست آوردن برازش مدل در ابتدا باید مقدار است  معیاری

( و سپس مقدار 114/0اشتراکی متغیر وابسته )دوسوتوانی( را )
 صورت به معیار این ( را در نظر گرفت که771/0ضریب تعیین )

 :شودمی محاسبه زیر

GOF=√ميانگين𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 

GOF=√0.794 × 0.887 

GOF=√0.704 
GOF=0.839 

 ضعیف، مقادیر که 39/0و  52/0، 09/0مقدار  سه به توجه با
 دست به است و شده معرفی نیکویی برازش برای قوی و متوسط

 کلی مدل بسیار مناسب برازش GoF=  273/0مقدار  آمدن
 .شودمی تأیید

 تحقیق، این پژوهش: در اصلی مفهومی مدل : آزمون5بخش 

 سازیمدل رویکرد پژوهش، مفهومی مدل تحلیل جهت

  Smart PLSافزارنرم از استفاده با ساختاری معادلات

 .است شده گزارش ادامه در ساختاری مدل .است کاررفتهبه
 معناداری ضرایب از مدل روابط معناداری تحلیل برای

( t-value) از  کدام هر برای مقدار این که شودمی استفاده
 .تاس آمده شکل در گیریاندازه و ساختاری روابط

 

 

 
 قیمدل تحق یآماره ت ریمقاد. 7شکل 

 وسیله به تحقیق اصلی هایفرضیه پژوهش، از بخش این در
 چنانچه .اندقرارگرفته آزمون مورد تی آماره و مسیر ضرایب

 توانمی اشد،ب 19/9 از بزرگتر مسیری برای تی آماره مقدار

 در موردنظرفرضیه  و بوده دارمعنی مسیر این که گرفت نتیجه
 ،2 یشماره . جدولگیردمی قرار تأیید مورد 02/0خطای  سطح
 دهدمینشان  را تی آزمون از حاصل نتایج

 

 تحقیق هایفرضیه آزمون : تی آزمون نتایج .5جدول 

 فرضیه
 متغیر

 نتیجه تی یآماره βضریب مسیر
 میانجی وابسته مستقل

 تاتید فرض 440/4 332/0 - دوسوتوانی هوش سازمانی 9

 فرض تأیید 241/7 952/0 - دوسوتوانی مدیریت دانش 7
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 فرض تأیید 793/94 191/0 - مدیریت دانش هوش سازمانی 3

 فرض تأیید بررسی شروط بررسی شروط دانشمدیریت  دوسوتوانی هوش سازمانی 7

 

 بررسی را هافرض شده داده بسط صورت به محقق ادامه در
 معناداری ضریب یا t مقدار ،هایافته بر اساس .نمایدمی

 ( و440/4و دوسوتوانی ) هوش سازمانی میان روابط مسیرهای
 است بیشتر 19/9( از 241/7) دوسوتوانی و مدیریت دانش نیز
سازمانی و مدیریت دانش بر  هوش تأثیر بودن معناداربیانگر  که

 استاندارد ضریب است؛ 12/0اطمینان  سطح در دوسوتوانی
 بیان که است (332/0دوسوتوانی ) و هوش سازمانی میان مسیر

 دوسوتوانی تغییرات از درصد 33 هوش سازمانی تقریباً  کندمی
مدیریت  میان استاندارد مسیر ضریب ؛کندمی تبیین  را سازمانی

مدیریت  کندمی بیان که است (952/0دوسوتوانی ) و دانش
 تبیین را سازمانی دوسوتوانی تغییرات از درصد 95 دانش تقریباً 

هوش  میان مسیر ارتباط معناداری ضریب حال، این . باکندمی
 که است 19/9از ( بیشتر793/94مدیریت دانش ) و سازمانی

 هوش سازمانی تأثیر از پژوهش یهاداده کردن بیانگر پشتیبانی
مدیریت دانش  میانجینقش  تأییدبرای  .است مدیریت دانش بر

 دشرط فراهم باش باید چهاردوسوتوانی  -هوش سازمانی در مسیر 
 و متغیر وابسته)هوش سازمانی( بین متغیر مستقل  اولاً(: 4)

قل و بین متغیر مست داشته باشد؛ ثانیاً،رابطه وجود )دوسوتوانی( 
ین ب رابطه وجود داشته باشد؛ ثالثاً،میانجی )مدیریت دانش( متغیر 
رابطه ( )دوسوتوانیو متغیر وابسته میانجی )مدیریت دانش( متغیر 

 میزان تغییرات در متغیر وابسته وجود داشته باشد؛ رابعاً،
یح توضنی( )هوش سازماکه توسط متغیر مستقل)دوسوتوانی( 

 به سطح ،میانجیباید در صورت کنترل متغیر  ،شودمیداده 
 یمارهشبا توجه سطور فوق و نتایج جدول . کاهش یابد تریپایین

به منظور بررسی . شودمیدوم و سوم محقق  اول، هایشرط ،2
 –)هوش سازمانی  ضریب مسیر ضربِشرط چهارم حاصل

 یربا ضریب مسدوسوتوانی(  –)مدیریت دانش  ومدیریت دانش( 

رب ضاگر حاصلِ ،شودمیمقایسه دوسوتوانی(  –)هوش سازمانی 

 اشد،بدوسوتوانی(  –)هوش سازمانی  مذکور کمتر از ضریب مسیر

)هوش  ضرب ضریب مسیرحاصلِ .شرط چهارم برقرار نیست
رابر بدوسوتوانی(  –)مدیریت دانش و مدیریت دانش(  –سازمانی 

 191/0×  952/0=  214/0       : است با

دوسوتوانی(  –)هوش سازمانی  مسیر که این مقدار از ضریب

جه و در نتی باشدمیدر نتیجه شرط چهارم برقرار  است،بیشتر 
 یبه عبارت دیگر سازه ،شودمی تأییدتحقیق چهارم فرضیه 

 نقش (دوسوتوانی –)هوش سازمانی  در مسیر ()مدیریت دانش

 .کندمی ایفا میانجی
 

 گیریبحث و نتیجه
سرمایه های آن  ترینمهمها از  امروزه دانش موجود در سازمان

 د در شرایط رقابتی معاصر به موفقیتتوانمیشود که ها تلقی می
مدیریت دانش در تلاش . و کسب مزیت کار رقابتی کمک کند

ها و ظرفیت مهارت از ،است تا با تولید، تسهیم و نگهداری دانش
به  دانش . مدیریتیک مزیت رقابتی بسازدسازمانی های هر 

 و بوده مطرح ها و سازمان مؤسسات برای نیاز راهبردی عنوان
 جوامع و ها سازمان بلندمدت برای های برتری کننده تضمین

 و فکری انسانی، های سرمایه از ها گیری آن بهره میزان و
 از و یکی است آن کارگیریبه در دانش اطلاعاتی است. ارزش

است.  کارگیری دانش، کارکنان دوسوتوانبه برجسته مظاهر
 تقویت باعث ابعاد دوسوتوانی، تحقق راستای در برنامه ریزی

 سازمان راستا این در .شود می فرایندهای مدیریت دانش

 سعی و آورده عمل کافی را به دقت کارکنان جذب در بایستی

باشد.  داشته سازمان برای عالیه تحصیلات با جذب افراد در
ا ب دوسوتوانی کارکنانهای راهبردبررسی چگونگی پیاده سازی 

استفاده از ظرفیت هوش سازمانی و مدیریت دانش در 

 نتایج .برخوردار است ایویژه  از اهمیت های ورزشیسازمان

 بین دار معنی و مثبت رابطة وجود از حاکی حاضر پژوهش

 با دانشهوش سازمانی و نقش میانجی فرایند مدیریت 

 مطالعه مورد جامعة در پژوهش های دوسوتوانی است. یافته

نوناکا و  مدل اساس بر مدیریت دانش که دهد می نشان
ی هوش سازمانی ( به عنوان میانجی در رابطه9112تاکوچی )

( دارای 5002( با دوسوتوانی مدل جانسن )5003مدل آلبرخت )
 انگا نتایج تحقیق وب هایافتهرابطه مثبت و معناداری است. این 

( که فرهنگ 9315و خدادای و همکاران ) (5094رفیق ) و
های مبتنی بر دانش سازمانی را به عنوان منبع کلیدی در سازمان

دانسته و وجود فرهنگ سازمانی را عامل تسهیل بخش در رسیدن 
(. همچنین با 57و  92خوانی دارد )دانند همبه دوسوتوانی می

با  اهیافتهتوان بیان نمود که بخشی از تحقیق میتوجه به نتایج 
( مبنی بر اینکه 9314نتایج تحقیق مختاری دینانی و همکاران )

هوش سازمانی عامل مهم و پیش بینی کننده در اثربخشی 
؛ و نتایج تحقیق شوهانی و باشدمیرهبری مدیران ورزشی 

( مبنی بر تأثیر مستقیم فرهنگ سازمانی و 9312همکاران )



 …دانش در اداره کل ورزش و جوانان  تیریمد ندیفرا یانجیکارکنان با نقش م یو دوسوتوان یهوش سازمان یمدل ارتباط یطراح 11

 

 

مدیریت دانش بر هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و 
تولن اذعان داشت جوانان؛ هم خوانی داشته و لذا بر این اساس می

د ی بر مدیریت دانش داردارمعنیهوش سازمانی تأثیر مستقیم و 
(. هم چنین نتایج حاصله در این پژوهش با نتایج 54و  99)

دن هوف و دریدر ( و ون 5002های اسمیت و همکاران )پژوهش
داد بین دوسوتوانی و مدیریت دانش رابطه ( که نشان 5004)

 (.51و  52خوان است )مثبت و معناداری وجود دارد، هم
 اندکه اظهار داشته (5004گیبسون )و شاو  با پیروی از بیرکین

 کشف برای هاسازمان توانایی به سازمانی دوسوتوانی
 اشاره موجود هایصلاحیت از برداری بهره و جدید هایصلاحیت

با گسترش  اندنمودهدوسوتوانی پیشنهاد  استقراربرای ، کندمی
 ازمانسهای تر ساختار مفهوم دوسوتوانی از تواناییبسیار وسیع

 زمان در وضعیتطور همهای مختلف بهبرای ایجاد تعادل فعالیت
تناوب اینکه مدیریت این  با (؛ از طرفی9شود )موازنه استفاده 
اهمیتی را  چندان کوچک و با های سازمانی نهموازنه، چالش

کند، اما توانایی سازمان در تطبیق و مهار این موازنه ایجاد می
 گردد. سازمانطور مؤثر باعث توسعه عملکرد تواند بهمی

های لازم در ها و رویهبنابراین با تدوین ساختارها، مقررات، روش

رسد راستای متغیرهای مورد بررسی، ضروری به نظر می

پشتیبانی مالی از برنامه هایی که موجب ارتقای دانش سازمانی 

گردد، صورت و در نهایت باعث ایجاد دوسوتوانی در کارکنان می

رسد افزایش سرعت سازمان در جذب افراد پذیرد. به نظر می

بکارگماری افراد در  سازمان، شایسته و صاحب دانش مورد نیاز

رتباط ا مشاغل تخصصی، پشتیباتی از کارکنان در برقراری مؤثر

ی پیاده سازی با کارکنان و افزایش مهارت های آن ها در زمینه

دوسوتوانی در کارکنان سازمان به مدیران ورزشی کمک شایانی 

ر د کارگیری افرادی که از دانش بالایینماید. لذا استخدام و بهمی

کار برخوردارند و تمایل زیادی در انتقال آن دارند، برگزاری دوره 

های ضمن خدمت جهت آشنایی افراد با دانش های جدید در این 

زمینه و تکنیک های نوین مدیریت دانش، استفاده از پاداش های 

ها و در مالی برای تشویق کارکنان به استفاده از این تکنیک

وتوان، همچنین ایجاد سیستم پایگاه نهایت پرورش کارکنان دوس

دانش در این زمینه تا دانش ایجاد شده را ذخیره، انتقال و به 

ها و سمینارهای اشتراک بگذارد و نیز شرکت کارکنان در کارگاه

هایی اثر بخش در ایجاد تواند راهکاریآموزشی و علمی می

 به توجه های ورزشی دوسوتوان باشند. در پایان باسازمان

 پژوهش در این شود،می توصیه دوسوتوانی کارکنان اهمیت

بر  ظرفیت جذب مانند نقش موضوعاتی با دیگر هایسازمان
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