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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان
استان گلستان بود.
روش شناسی :این تحقیق از نوع همبستگی بود .جامعه آماری مورد نظر این پژوهش ،مدیران ،معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش
و جوانان ا ستان گل ستان بود که به علت تعداد کم ( ،)n =110جامعه برابر نمونه در نظر گرفته شد که از این تعداد 100پر سشنامه قابل
ا ستفاده ،جمع آوری شد .ابزار جمع آوری اطالعات شامل ،پر سشنامه اثر بخ شی سازمانی مهرزاد حمیدی ( ،)1382پر سشنامه رفتار
شهروندی سازمانی اورگان و کانو سکی ( )1996و پر سشنامه هوش سازمانی کارل آلبر شت ( )2003بود .پایایی پر سشنامه های اثر
بخشی سازمانی ،هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب  α، 95/0=α= 0/91و  α=0/72به دست آمد.
یافته ها :نتایج نشان داد که هوش سازمانی و خرده مقیاس هایش با اثربخشی ارتباط مثبت و معناداری دارند ( .)p<0.05همچنین رفتار
شهههروندی و خرده مقیاس هایش نیز با اثربخشههی ارتباط مثبت و معناداری دارند و فقط در خصههوص خرده مقیاس جوانمردی و وجدان،
فرض صفر تأیید شد .نتایج رگرسیون ن شان داد که خرده مقیاسهای هوش سازمانی شامل چشم انداز استراتژیک و میل به تغییر پیش
بین معناداری برای اثربخ شی در اداره کل ورزش و جوانان ا ستان گل ستان ه ستند .ولی برای سایر خرده مقیاس های هوش و تمام خرده
مقیاس های رفتار شهروندی فرض صفر قابل قبول است.
بحث و نتیجه گیری :به طور خالصه ،آشنایی کارکنان با اهداف متعالی ورزش همگانی و قهرمانی در استان ،تشریح پله به پله اهداف
سازمان ،آموزش های ضمن خدمت و بهبود روحیه افراد می تواند به اداره کل در راستای بهبود وضعیت ورزش استان و دیگر اهداف اداره
کل کمک نماید  .اما همواره باید به خاطر داشت رسیدن به اهداف سازمانی  ،بهبود ورزش همگانی و قهرمانی پروی تنها شرط نیست بلکه
حس جوانمردی و وجدان و نوعدوستی نباید در مسیر رسیدن به اهداف نادیده گرفته شوندو مدیران سازمان های ورزشی با تکریم ارباب و
رجوع بایستی به بهبود کیفیت خدمات خود توجه ویژه ای داشته باشند.
واژگان کلیدی :اثر بخشی سازمانی ،هوش سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی
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مقدمه
تغییر ،نوآوری و
از مهمترین اهداف کلی که دولت ها و سهههازمان ها دنبال میکنند ،میتوان به
کیفیت زندگی ا شاره کرد .ورزش بر بهره وری ملی اثر میگذارد و در نتیجه بر رونق اقت صادی ک شور تاثیر مثبت
بر جای میگذارد .برای رسهههیدن به «بهرهوری» اسهههتفاده بهینه از منابع یا « کارآیی» و دسهههتیابی به هدف یا
«اثربخ شی» ضروری ا ست« .پیتر دراکر »2دو واژه کارایی و اثربخ شی را چنین تعریف کرده ا ست :کارایی یعنی
انجام دادن کارها به نحو شای سته و اثربخ شی یعنی انجام دادن کارهای شای سته یا منا سب .مجموع اثربخ شی و
کارایی بهره وری را میسازد ،پس هر چه اثربخشی و کارایی باالتر باشد ،بهرهوری هم بیشتر خواهد بود و برعکس
هر چه اثربخشهههی و کارایی یا یکی از آنها پایینتر باشهههد ،بهرهوری هم کاهش پیدا میکند .برای ارزیابی کار یا
میزان ک سب هدف ،از شاخص اثربخ شی عملکرد ا ستفاده می شود ( .)1با تغییرات و سیع در جهان امروز و شدت
یافتن رقابتها ،توجه بسیاری از محققان به طراحی استراتژیهای مناسب برای اثربخش بودن سازمانها و اجرای
سههریع و موثر آنها جلب شههده اسههت .محققان پیاپی به دنبال آنند که مهمترین عوامل تأثیر گذار در اثربخشههی
سازمانها را دریابند ،از مهمترین عواملی که میتواند بر اثربخ شی تأثیر بگذارد ،میتوان به هوش سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی اشاره نمود (.)2
ماتسون( )20013در پژوهش خود نشان داده سازمان هایی که بهره هو شی باالیی دارند عملکرد آنها تقریبا 5
برابر بهتر از عملکرد سههازمانهای دارای بهره هوشههی پایینتر اسههت .وی متذکر شههده که تالش برای باهوشتر
کردن سههازمانها مورد غفلت قرار گرفته و این در حالیسههت که توانایی اتخاد در تصههمیم های هوشههمندانه تر و
سههازگاری سههریع با تغییرات محیمی ممکن اسههت بزرگترین مزیت رقابتی قرن  21باشههد(به نقل از .)3آلبرخت نیز
هوش سازمانی را عامل موفق تر ساختن سازمان در محیط خود میداند در واقع کلیه سازمانها نمیتوانند با تغییر
و تحوالتی که در جهان رخ میدهد همگام باشند مگر اینکه از هوش سازمانی خود استفاده کرده و برای بقاء خود
آن را ارتقاء دهند ( .)3هوش سازمانی یکی از مفاهیم جدید در عر صه مدیریت و سازمان میبا شد که حدود یک
دهه از آغاز پژوهش در این زمینه میگذرد.کارکنانی که تعهد سههازمانی باالتری دارند از هوش سههازمانی باالتری
برخوردارند و به تبع آن عملکرد باالتری از خود ن شان میدهند که به دنبال خود اثربخ شی باالتری را نیز به همراه
دارد ( .)4آلبرخت هوش سازمانی را استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت دهنی اش و تمرکز این قدرت
دهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف میکند (به نقل از.)5
از نظر آلبرخت هوش سازمانی هفت بعد دارد  .1 :بینش راهبردی (دا شتن آگاهی ن سبت به مق صد و ظرفیت
کاری برای بیان هدف)  .2سرنو شت م شترك(دا شتن هدف م شترك و واحد و حس روحیه گروهی)  .3تمایل به
تغییر(توانایی رویارویی با چالشهای غیر منتظره و تمبیق با انواع تغییرات) .4جرأت و شهههامت (روحیه وانرژی
مضاعف برای موفقیت)  .5اتحاد و توافق(مفید بودن ابزارها و قوانین موجود در سازمان در موفقیت و تعامل اعضا با
یکدیگر به منظور رویارویی با محیط) .6کاربرد دانش ( ظرفیت ت سهیم اطالعات ،دانش و بینش خود با دیگران و
جریان آزاد دانش در سرتا سر سازمان)  .7ف شار عملکرد (جدی بودن در انجام کارهای در ست برای بازدهی
ماهرانه و موفقیت مشترك) .وی معتقد است سازمانی که درجهت پتانسیل نهایی خویش در حرکت است ،برای یک
تو سعه همه جانبه باید به طور مداوم در هر هفت بعد کلیدی فوق پی شرفت دا شته با شد ( .)6از سویی دیگر ،یکی
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دیگر از متغیرهای مهمی که با اثربخ شی و عملکرد باالی سازمانی رابمه مثبتی دارد ،رفتار شهروندی ا ست (.)7
درتحقیق سههالسههل و همکاران مشههخص شههد ارتباط مثبت بین رفتار شهههروندی سههازمانی با اثر بخشههی با نتایج
تحقیقات اسهههوکتور و فوکس ، )2003(1لیوین و ون داین ،)2001(2داالل ،)2005(3گریتمیر و رودلف )2003(4نیز
هماهنگی دارد ( .)8در رابمه با رفتار شهههروندی سههازمانی میتوان گفت که « کارکنان با انجام مسههلولیت های
فراتر از وظایف تعیین شده در شغل شان به بهبود و کارآیی سازمان خود کمک می کنند ،به این معنی که آنها
همکاریهای اضههافی را انجام میدهند که نه الزامیاند و نه قابل پیش بینی می باشههند» ( .)9در تعریفی دیگر،
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان مجموعه رفتارهای ارادی و اختیاری و فراتر از تکالیف شغلی کارکنان در نظر
گرفته می شوندکه موجبات ارتقاء عملیات کاری سازمان را فراهم می سازند ،اما به طور م ستقیم یا تلویحا تو سط
سیستم پاداش ر سمی سازمان شنا سایی و مورد تقدیر واقع نمی شوند .این رفتارها شامل پنج مولفه نوع دو ستی،
وظیفه شناسی  ،تواضع ،مردانگی و شرافت شهروندی می باشند ( .)8در عرصه ورزش نیز سازمانهای گسترده ای
وجود دارند که همواره با چالش هایی پیرامون مو ضوع اثربخ شی سازمانی و عوامل مؤثر بر آن روبرو می با شند و
تحقیقات در این خصوص گره گشای آنان می باشد .هر سازمان ورزشی که نتواند در مسیر انتخاب های درست و
تصمیم گیریهای صحیح قرار گیرد ،اثربخشی خود را به چالش می کشد .کارکنان هر سازمان ورزشی ،مهمترین
منابع انسانی در د سترس آن سازمان می باشند ،اگر کارکنان در سرنوشت مشترك و بینش راهبردی سازمان دچار
ابهام باشند ،از تغییرات بهراسند  ،میزان جدیت شان در کارها اندك باشد و از دانش روز در خصوص کارشان دور
با شند ،به نظر میر سد این مو ضوع اثربخ شی سازمان را تهدید میکند .همچنین از سویی دیگر ،به نظر میر سد
رفتارهایی فراتر از حد و اندازه یک کارمند در یک سازمان ،همچون نوع دوستی ،وظیفه شناسی ،تواضع ،مردانگی
و شههرافت شهههروندی میتواند به اثربخشههی سههازمانی کمک نماید و اگر در یک سههازمان ،کارکنان تنها دغدغه
پا سخگویی به امورات ،آن هم در حد و اندازه تکالیف شغلی شان را دا شته با شند ،ممکن ا ست عملیات سازمان
بازده ی نسبی را داشته باشد و از اثربخشی مملوب سازمانی دور بمانند  .چنین اتفاقی در سازمان های ورزشی می
تواند تو سعه و ترویج ورزش را در ک شور به چالش بک شاند .از این رو ممکن ا ست پی شرفت های ورزش همگانی
کاهش یابد و در عر صه بین المللی نیز موفقیتهای ورزش قهرمانی ک شور کمرنگ شود .در تق سیمات ک شوری،
پس از وزارت ورزش و جوانان  ،ادارات کل در مراکز استانها و ادارات ورزش و جوانان شهرستانها ،بازوی اجرایی
ورزش کشورند .اداره کل ورزش و جوانان ا ستان گلستان نیز از بارزترین و پرتکاپوترین ا ستانها در عرصه ورزش
همگانی و قهرمانی ک شور ا ست .با توجه به موارد فوق پژوه شگران بر آنند که اثربخ شی سازمانی را در اداره کل
ورزش و جوانان استان گلستان ممالعه نمایند و به این سوال پاسخ دهند که آیا هوش سازمانی و رفتار شهروندی
سههازمانی با اثربخشههی سههازمانی در اداره کل ورزش و جوانان اسههتان گلسههتان ارتباط دارد کدامیک از مولفههای
هوش سازمانی و کدامیک از مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ارتباط قویتری با اثربخشی سازمانی دارد
غالمی5و همکاران ( )2012در پژوهشههی با عنوان « ارتباط بین هوش سههازمانی و عملکرد مدیران» دریافتند
که هیچ ارتباط مثبت معناداری بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران گروه های آموزشی وجود ندارد .اما رگرسیون
گام به گام نشههان داد که دانش عملکرد ( یکی از خرده مقیاس های هوش سههازمانی) پیشههگوی معناداری برای
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عملکرد مدیران در بخش م نابع انسههههانی(یکی از بخش های عملکرد مدیران) اسههههت ( .)10مر جانی و
همکاران( )20121طی پژوهشههی با موضههوع « رابمة بین هوش سههازمانی و عملکرد کارکنان برپایة الگوی کارل
آلبرخت» به این یافته رسیدند که رابمه ی معناداری بین مؤلفههای هوش سازمانی و عملکرد کارکنان وجود دارد
( .)11آزما2و همکاران ( )2012طی پژوهشههی به این یافته رسههیدند که ارتباط معناداری بین تکنولوژی اطالعات و
هوش سازمانی کارکنان وجود دارد ( .)12فینک و یولز( )20113طی پژوه شی با عنوان« ادراك هوش سازمانی به
عنوان عناصههرتشههکیل دهندص شههخصههیت هنجاری» به این نتیجه رسههیدندکه هوش سههازمانی میتواند برعملکرد
سازمانی مؤثر با شد ( .)13کا ستی و همکاران( )20114پژوه شی را با عنوان« تحلیل سرمایه ان سانی به عنوان ابزار
هوش سازمانی برای مدیریت عملکرد» انجام دادند ،نتایج نشان داد که مدیریت عملکرد سازمانی برای بهبود ،باید
بر پایه هوش سازمانی با شد ( .)14کرکماز و آرپک )2009(5در پژوهش خود با عنوان « رابمه بین رفتار شهروندی
سازمانی با هوش اح سا سی» به این نتیجه ر سیدند که وجدان ،رفتار مدنی و رفتارهای نوع دو ستانه به طور قابل
توجهی با هوش احسههاسههی رابمه دارد و از آن پیروی می کند .همچنین ،نتایج نشههان داد که رفتار شهههروندی
سازمانی از هوش هیجانی پیروی می کند ( .)15لویس و همکاران )2009(6به برر سی نقش ا ستعداد و کارایی در
اثربخشی تیم های لیگ بیسبال از  1901تا  2002پرداختند و نتیجه گرفتند استعداد و کارایی در اثربخشی تیمهای
لیگ بی سبال نقش دارند و در این بین نقش ا ستعداد در اثربخ شی تیم های بی سبال بی شتر ا ست ( .)16ماتیوزك و
همکاران ) 2008(7در پژوه شی اعالم کردند ا ستمرار نظارت ،اثربخ شی سازمانی را افزایش میدهد ( .)17سونقی8
و همکاران ( ) 2008در پژوه شی به این نتیجه ر سیدند که اثرات قوی تری از تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی
سازمانی در کارکنان تمام وقت ن سبت به کارکنان نیمه وقت وجود دارد ( .)18مون و همکاران )2008(9در پژوهش
خود با عنوان « ک شف رابمه بین برون گرایی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق یک رویکرد» دریافتند که بین
این دو متغیر ارتباط معناداری وجود ندارد ( .)19مندل سون و زیگلر( )2007در پژوهش خود ن شان دادند که هوش
سازمانی تأثیر قوی بر عملکرد مالی سازمانها دارد .سازمانهایی که هوش سازمانی باالیی دارند ،پیشرفت و سود
دهی بی شتری دا شتهاند ،همچنین اطالعات بیرونی را ت سخیر میکنند و اطمینان دارند که ت صمیمات در ستی در
سازمان اتخاد شده ا ست ( .)20پریجمرن و وا سیالش ( )2007در پژوه شی دریافتند دان شگاههای هو شمند ،هوش
سازمانی باالیی دارند و علیرغم حفظ موقعیت ا ستثنائی خود ،در معرض رویدادها و تغییرات محیمی نیز قرار دارند
( .)21یی و گانگ ( ) 200610در پژوهش خود به برر سی م شتریان مراکز ورز شی شهر سلول کره جنوبی پرداختند و
به این نتیجه ر سیدند که دا شتن اح سا سات منفی ن سبت به خدمات ورز شی ارائه شده ،به کاهش رفتار شهروندی
سازمانی منجر خواهد شد ( .)22مات سون و مات سون( )2001در پژوه شی با عنوان « سازمانهای باهوش بهتر
عمل میکنند» در پا سخ به این سوال که آیا سازمانهای باهوش بهتر از سازمانهایی که باهوش نی ستند ،عمل
میکنند بیان میکنند که ویژگیهایی برای این سازمانها وجود دارد که عمدتا تعیینکننده موفقیت سازمانها در
اتخاد بهترین عملکردها ست و آنها این نه ویژگی مورد برر سی را هوش سازمانی نامیدند و ن شان دادند که بین
هوش سازمانی با عملکرد سازمان همب ستگی مثبت وجود دارد ( .)23قهفرخی و همکاران( )1392در پژوه شی با
5 Lewis, et. al.
4 Matuszek, et. al.
8 Seonghee
9 Moon & at al
10Yi & Gong
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عنوان « ارزیابی وضههعیت هوش سههازمانی در شهههرداریهای شههرق مازندران» بدین نتیجه رسههیدند که میانگین
وضعیت هوش سازمانی و مولفههای آن در حد مناسبی بوده است .بر اساس اولویت بندی ها مشخص شد که به
ترتیب فشار عملکرد ،روحیه  ،اتحاد و توافق ،سرنوشت مشترك وضعیت مملوبی را دارند .اما بایستی توجه بیشتری
به بهبود مسهتمر مولفه های هوش سهازمانی و توسهعه همزمان و متوازن این مولفه ها شهود( .)24موسهی خانی و
همکاران ( )1391درپژوه شی با عنوان « برر سی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان» که بر
روی کارکنان استانداری زنجان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین متغیر رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد
کارکنان رابمه م ستقیم و معناداری وجود دارد ( .)25جمال زاده ( )1391در پژوه شی با عنوان « برر سی رابمه بین
هوش سازمانی و سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی دبیران در مدارس متو سمه شهر ستان بویراحمد در سال
تحصیلی  »90-91به این نتیجه رسید که بین هوش سازمانی و سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی دبیران ( به
طور کلی) راب مه مع نادار منفی وجود دارد ( .)26قره و هم کاران ( )1391در پژوهشهههی با عنوان « راب مه هوش
سازمانی و مولفههای آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت های ورزشی شهر اهواز» به این نتیجه
رسههیدند که بین تک تک مولفههای هوش سههازمانی با عملکرد شههغلی مدیران ارتباط مثبت معناداری وجود دارد
( .)27سیادت و همکاران( )1389در پژوه شی با عنوان « برر سی مقای سه ای رابمه بین هوش سازمانی و رهبری
تیمی در بین اع ضای هیأت علمی دان شگاه های دولتی ا صفهان » به این نتیجه ر سیدند که بین مولفههای هوش
سههازمانی و رهبری تیمی رابمه مثبت و معناداری وجود دارد و بین میانگین نمره های هوش سههازمانی و رهبری
تیمی بر حسب دانشگاه ،دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد ( .)28بیک زاده و همکاران ()1389
در پژوهشههی با عنوان « بررسههی رابمه هوش سههازمانی مدیران با عملکرد آنان در سههازمانهای دولتی اسههتان
آدربایجان شرقی» بدین نتیجه رسیدند که بین هوش سازمانی مدیران و عملکرد آنان در دستگاههای دولتی شهر
تبریز رابمه معناداری وجود دارد ( .)29هویدا و نادری ( )1388پژوهشی با عنوان « بررسی سمح رفتار شهروندی
سههازمانی کارکنان» بر روی کارکنان دانشههگاه اصههفهان انجام دادند .نتایج نشههان داد همه ابعاد رفتار شهههروندی
سازمانی در میان کارکنان به جز نوعدو ستی بیش از حد متو سط بود .میزان جوانمردی در بین کارکنان با توجه به
نوع وظایف از تفاوت معنادار برخوردار بود .هم چنین بین مؤلفه های رفتار شههههروندی به جز مؤلفهی جوانمردی
رابمه مستقیم وجود داشت ( .)30خدادادی( )1387نیز درپژوهشی رابمه بین مولفههای هوش سازمانی و فرهنگ
سازمانی را در ادارات تربیتبدنی آدربایجان شرقی مورد برر سی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان داد که بین پنج
مولفه ی سرنوشت مشترك ،میل به تغییر ،روحیه ،همسویی و هماهنگی و کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی رابمه
مثبت و معنادار وجود دارد و به طور کلی رابمه مثبت و معناداری بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی م شاهده
گردید ( .)31قا سمیان ( )1387در پژوهشی با عنوان « برر سی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
در ادارات کل تربیت بدنی اسههتانهای گیالن و مازندران» به نتایج زیر دسههت یافت  -1 :بین مشههارکت رؤسههای
هیات های ورزشی و اثربخشی اداره کل تربیت بدنی در هر دو استان گیالن و مازندران رابمة معناداری وجود دارد.
 -2بین م شارکت م سلولین تربیت بدنی شهر ستانها و اثربخ شی اداره کل تربیت بدنی در هر دو ا ستان گیالن و
مازندران رابمة معنا داری وجود دارد ( .)32اسهههدی و همکاران ( )1386در پژوهش خود « ارتباط بین فرهنگ
سازمانی و اثربخشی در سازمان تربیت بدنی جمهوری ا سالمی ایران» این عقیده را که فرهنگ سازمانی به طور
نزدیکی مرتبط با اثربخشههی آن میباشههد مورد حمایت قرار داده و اعالم میدارند با بهبود هر یک از شههاخصها و
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ویژگیهای فرهنگ سهازمانی میتوان بر اثربخشهی سهازمان تربیت بدنی افزود ( .)33حمیدی ( )1382در پژوهش
خود تحت عنوان« برر سی رابمة ساختار سازمانی ،اثربخ شی و تعهد سازمانی در حوزه های ستادی سازمانهای
ورزشههی کشههور» اظهار نمود که بهرهمندی از سههاختارهای ارگانیک به اثربخشههی بیشههتر سههازمانی میانجامد و
بکارگیری این ساختار باعث افزایش سمح وفاداری کارکنان به سازمان میگردد (.)34
همانگونه که میدانیم در دنیای ان سانی و در حیات پرتالطم ب شری ان سانهایی موفق و کارا خواهند بود که
دارای هوشی سرشار باشند .قمعا در دنیای سازمانی نیز وضع به همینگونه خواهد بود ،بخصوص اینکه در عصر
حاضهههر هر چه زمان به جلو می رود با توجه به پیشهههرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید،
سازمان ها نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز م شکل تر می شود .از این رو در را ستای افزایش اثربخ شی سازمانی،
توانایی اتخاد ت صمیمات در ست و تکنیک های نوین حل م سلله برای رفع م سائل سازمان اهمیت زیادی دارد .از
مرور پژوهش های اثربخ شی م شخص شد که متغیر دیگری که گمان می رود در افزایش اثربخ شی سازمانی
مؤثر با شد ،رفتار شهروندی سازمانی ا ست .وجود رفتار شهروندی سازمانی در پژوهشهای اثربخ شی سازمانی
ضههرورت دارد ،چرا که کیم )2006(1رفتار شهههروندی سههازمانی را رفتاری فراتر از نقشهای رسههمی از پیش تعیین
شده توسط سازمان تعریف نموده که داتی بوده و پاداش آن به طور مستقیم در مجموعه ساختار پاداشهای رسمی
سازمانی نمیگنجد ولی در ارتقاء اثربخ شی و کارکرد موفقیتآمیز سازمان از اهمیت زیادی برخوردار ا ست (.)35
یافته های حا صل از این پژوهش ،به مدیران سازمان های ورز شی به خ صوص مدیران ورزش و جوانان ادارات
کل و ادارات شههههرسهههتان ها کمک می نماید که با تکیه بر تقویت هوش سهههازمانی کارکنان خود و ارتقا رفتار
شهروندی آنان به اثربخشی سیستم خود کمک نمایند .امید که با دستیابی به اثربخشی مملوب سازمانی ،راه برای
تو سعه ورزش همگانی و قهرمانی در جامعه هموار شود تا بیش از پیش ورزش ک شور در عر صه ملی و بین المللی
به موفقیت دست یابد.
روش پژوهش
این پژوهش تعیین رابط بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخ شی در اداره کل ورزش و جوانان
ا ستان گل ستان را مورد ممالعه قرار داد .روش انجام پژوهشهمب ستگی ا ست که به صورت میدانی به اجرا درآمد.
جامعه آماری این پژوهش را  110نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اسههتان گلسههتان تشههکیل میدادند .با
توجه به حجم کم جامعه ،کل شماری انجام شد که در نهایت پس از جمع آوری پر سشنامه ها100 ،پر سشنامه
غیر مخدوش جمع آوری شد که قابلیت ا ستفاده را دا شت .متغیرهای پیش بین در این پژوهش ،هوش سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی بود و متغیر مالك نیز اثربخشی سازمانی بود .عالوه بر متغیرهای فوق ،متغیرهای تعدیل
کننده مشخصات فردی ،شامل :جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،ر شته تحصیلی ،سابقه خدمت و میزان تح صیالت
بودند.
ابزار جمع آوری اطالعات سههه پرسههشنامه اسههتاندارد شههده بود :اولین پرسههشنامه مربوط به پرسههشنامه اثر
بخشههی مهرزاد حمیدی بود .این پرسههشنامه حاوی 20سههوال بود که فاکتورهای انگیزش کاری ،میزان مقاومت
منفی در برابر تغییرات ،بهبود کیفیت و تعهد سازمانی را میسنجید .مقیاس سنجش پرسشنامه اثربخشی سازمانی،
طیف  5ارزشههی لیکرت از«  =1خیلی کم» تا «  =5خیلی زیاد » بود .همچنین در این پژوهش از نسههخه فارسههی
1. Kim
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پر سشنامه هوش سازمانی  35سوالی کارل آلبر شت  2003ا ستفاده شد .این پر س شنامه دارای همان مولفههای
هفتگانه هوش سازمانی ارائه شده توسط کارل آلبرشت است که هر مولفه دارای  5سوال است که روایی و پایایی
این پر سشنامه در تحقیق مختاری( )1392مورد تایید قرار گرفت .پر سشنامه هوش سازمانی بر ا ساس مقیاس 5
گزینهای لیکرت نمرهگذاری شده و در طیف لیکرت هر سوال میتواند نمرهای بین عدد  1تا  5را به خود اختصاص
دهد .سومین پر سشنامه ،پر سشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانو سکی ،)1996(1ترجمه و ا ستاندارد
شده توسط مقیمی و رمضان( )1390بود .این پرسشنامه دارای پنج بعد؛ نوعدوستی(دارای  3سوال) ،وجدان(دارای
 3سوال) ،جوانمردی(دارای  4سوال) ،رفتار مدنی(دارای  3سوال) ،و ادب و مالحظه(دارای  2سوال) بود .پرسشنامه
حاضر براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ساخته شده است .همچنین در پژوهش حاضر روایی و پایایی مجدد این
پر سشنامه ها تو سط پژوه شگران مورد برر سی قرار گرفت ،بدین نحو که از  8نفر از ا ساتید و متخ ص صان تربیت
بدنی خواسهته شهد تا این پرسهشنامه ها را از نظر واژگانی و محتوایی مورد بررسهی قرار دهند .نتایج روایی سهازه
پر سشنامه ها در جدول شماره  1آورده شده ا ست .نتایج ن شان میدهد که تحلیل عاملی تأییدی پر س شنامه ها
مورد تأیید می باشد.
جدول ( )1نتایج آزمون  KMOوشاخصهای تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق
مقدار
درصد واریانس
شاخص آزمون
شاخص
متغیر
ویژه
تجمعی
بارتلت
آزمونKMO
8/207
64/05
0/001
0/852
اثر بخشی
12/62
64/59
0/001
0/89
هوش سازمانی
رفتارشهروندی
5/78
68/85
0/001
0/704
سازمانی
به عالوه ،جهت سنجش پایایی آن نیز این پرسشنامه ها بر روی یک گروه  30نفری از کارکنان اداره کل ورزش
و جوانان استان گلستان اجرا و عدد مربوط به ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهها گزارش شد .اطالعات مربوط به
پایایی پرسشنامهها در جدول شماره  2آورده شده است .نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان از مملوب بودن پایایی هر
سه پرسشنامه دارد.
جدول ( )2پایایی پرسشنامه های تحقیق
متغیرها
اثربخشی
هوش سازمانی

پایایی
0/91
0/95

0/72
رفتار شهروندی سازمانی
برای تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از آمار تو صیفی و ا ستنباطی ا ستفاده شد و به منظور پایایی سازه
پرسشنامه ها از اندازه آزمون کرویت بارتلت و از آلفای کرونباخ 2نیز برای برآورد پایایی درونی ابزار تحقیق استفاده
شد .با توجه به ا ینکه هدف این پژوهش تعیین همب ستگی بین متغیرها و برآورد متغیر مالك از روی متغیرهای
2. Revise

1. Aurgan & kanusky
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پیش بین بود ،لذا با توجه به نتایج حاصههله ازکولموگروف اسههمیرنوف(1طبیعی بودن توزیع) از(روش محاسههبات
پارامتریک) ،ضریب همب ستگی پیر سون و رگر سیون چندگانه ا ستفاده گردید .تمامی تجزیه و تحلیلهای فوق با
استفاده از نرم افزار کامویوتری spssورژن  18انجام شد .نتایج آزمون نیکویی برازش در جدول شماره  3آورده شده
است که نشان از توزیع طبیعی هر سه متغیر اثربخشی ،هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارد(.)p≤0.05
جدول ( )3نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
نمره  Zسمح معناداری
متغیر
0/233
1/037
اثربخشی
0/32
0/956
هوش سازمانی
0/523
رفتار شهروندی سازمانی 0/813
نتایج و یافته ها
یافته های توصیفی
نتایج آمار توصیفی متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که به لحاظ جنسیت 40درصد پاسخ دهندگان زن و 60درصد
آنان مرد بودند .از نظر گروه سنی تنها 5درصد از پاسخ دهندگان بیست تا بیست و چهار سال داشتند و بیشترین
در صد یعنی( 43در صد) بی شتر از سی و پنج سال سن دا شتند .به لحاظ و ضعیت تاهل 25در صد پا سخ دهندگان
مجرد و 75در صد آنان متأهل بودند .همچنین آمار تو صیفی ن شان داد که 44در صد پا سخ دهندگان در اداره کل
ورزش و جوانان استان گلستان  ،رشته تحصیلیشان تربیت بدنی بود و 56درصد آنان از سایر رشته ها بودند .سابقه
خدمت پاسخ دهندگان  ،میانگینی برابر با 121/95ماه دارد.
آمار تو صیفی مربوط به متغیر اثربخ شی و خرده مقیاس هایش در جدول شماره 4آورده شده ا ست .میانگین
متغیر اثربخشههی برابر اسههت با  ، 2/89از میان خرده مقیاسهای اثربخشههی نیز ،بهبود کیفیت بهترین میانگین را
داراسههت و پس از آن میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات میانگین بهتری نسههبت به سههایر خرده مقیاس های
اثربخشی دارد.
جدول ( )4آمار توصیفی متغیر اثربخشی
حداکثر
حداقل
انحراف استاندارد
میانگین
اثربخشی و خرده مقیاس هایش
4/86
1/68
0/57
2/89
اثربخشی
5
1
0/79
2/75
انگیزش کاری
5
1/33
0/64
2/92
میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات
5
1/71
0/53
2/98
بهبود کیفیت
4/43
1/71
0/53
2/91
تعهد سازمانی
آمار توصهیفی متغیر هوش سهازمانی و خرده مقیاس هایش در جدول شهماره  5آورده شهده اسهت.که در میان
خرده مقیاس های هوش سازمانی ،چشمانداز استراتژیک و سرنوشت مشترك بهترین میانگین را دارا بودند.

1.K-S test
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جدول ( )5آمار توصیفی متغیرهوش سازمانی
حداکثر
حداقل
انحراف استاندارد
میانگین
هوش سازمانی و خرده مقیاس هایش
4/9
1
0/58
2/86
هوش سازمانی
5
1
0/66
2/92
چشمانداز استراتژیک
5
1
0/68
2/8
اتحاد و توافق
5
1
0/69
2/87
کاربرد دانش
4/67
1
0/6
2/92
سرنوشت مشترك
5
1
0/63
2/83
میل به تغییر
5
1
0/73
2/88
روحیه
5
1
0/76
2/83
فشار عملکرد
آمار تو صیفی متغیر رفتار شهروندی سازمانی در جدول شماره  6آورده شده ا ست .که ازبین خرده مقیاس
های رفتار شهروندی سازمانی وجدان و نوعدوستی بهترین میانگین را دارا می باشند.
جدول ( )6آمار توصیفی متغیر رفتار شهروندی سازمانی
میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر
رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس هایش
4/53
1/95
0/462
3/26
رفتار شهروندی سازمانی
5
1
0/682
3/36
نوعدوستی
5
2
0/784
4/09
وجدان
4/75
1/50
0/550
2/97
جوانمردی
5
1/33
2/80
2/80
رفتار مدنی
5
1
3/09
3/09
ادب و مالحظه
یافته های استنباطی
با توجه به نتایج حاصله ازآزمون کلموگروف اسمیرنوف1مبنی بر طبیعی بودن توزیع ،برای بررسی رابمهها از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد هوش سازمانی و خرده مقیاسهایش
دارای رابمه مثبت و معناداری با اثربخشی میباشند .از میان خرده مقیاسهای هوش سازمانی ،چشم انداز استراتژیک
باالترین همبستگی ( )r = 0/844را با اثربخشی دارد (جدول شماره .)7
جدول ( )7ضرایب همبستگی هوش و خرده مقیاس هایش با اثربخشی
معناداری ضریب همبستگی
ضریب همبستگی با اثر بخشی
هوش سازمانی و خرده مقیاس هایش
0/001
** 0/788
هوش سازمانی
0/001
** 0/844
چشمانداز استراتژیک
0/001
** 0/620
اتحاد و توافق
0/001
** 0/589
کاربرد دانش
1.K-S Test
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هوش سازمانی و خرده مقیاس هایش
سرنوشت مشترك
میل به تغییر
روحیه
فشار عملکرد

معناداری ضریب همبستگی
0/001
0/001
0/001
0/001

ضریب همبستگی با اثر بخشی
** 0/653
** 0/773
** 0/631
** 0/598

*P≤0.05
**P≤0.001

در ادامه بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و اثر بخشی ،نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد خود
رفتار شهروندی سازمانی دارای رابمه مثبت و معناداری( )r=0/388با اثربخشی می باشد .و از میان خرده
مقیاسهایش تنها وجدان وجوانمردی ،رابمه مثبت ومعناداری با اثربخشی نداشته در مقابل ادب و مالحظه باالترین
همبستگی ( )r = 0/405را با اثربخشی نشان داد (جدول شماره .)8
جدول ( )8ضرایب همبستگی رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی
رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس هایش

ضریب همبستگی

همبستگی

با اثر بخشی

رفتار شهروندی سازمانی

** 0/388

0/001

نوعدوستی

**0/317

0/001

وجدان

** 0/145

0/151

جوانمردی

0/137

0/174

رفتار مدنی

** 0/227

0/023

ادب و مالحظه

** 0/405

0/001

معناداری ضریب

*P≤0.05
**P≤0.001

از نتایج معادله رگرسیون میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر تنها برای دو متغیر چشم انداز استراتژیک و میل به
تغییر از خرده مقیاسهای هوش سهههازمانی رد می شهههود ولی برای سهههایر خرده مقیاس های هوش و تمام خرده
مقیاس های رفتار شهروندی فرض صفر قابل قبول است.
جدول ( )9مشخصات متغیرهای واردشده به معادله رگرسیونی اثربخشی
سمح معناداری دوربین واتسون
متغیرهای وارد شده به مدل
F
R2
R
74
0/001
242/595 0/712 0/844
چشم انداز استراتژیک
0/001
155/538 0/762 0/873
میل به تغییر
جدول ( )10ضرایب متغیرهای وارد شده به مدل
گام های رگرسیون متغیرهای وارد شده به مدل عرض از مبداء شیب خط رگرسیون سمح معناداری آماره هم خمی تولرانس

گام اول چشم انداز استراتژیک 0/724 0/778
گام دوم چشم انداز استراتژیک 0/515 0/548

0/001
0/063

1
1
2/184 0/458

میل به تغییر

VIF

تعیین ارتباط هوش سازماني و رفتار شهروندی سازماني با اثر بخشي سازماني65  ...

معادله رگرسیونی در ادامه آورده شده است:
) ×0/296میل به تغییر( ×0/515)+چشم انداز استراتژیک(=0/548+اثربخشی
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد ،استقالل خماها ( تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش
بینی شده تو سط معادله رگر سیون) از یکدیگر ا ست .در صورتی که فر ضیه ا ستقالل خماها رد شود و خماها با
یکدیگر همبستگی داشته باشند ،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .چنانچه در آماره ،دوربین واتسون در بازه
1/5تا  2/5قرار گیرد آزمون  ( H0عدم همب ستگی بین خماها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت  H0رد می
شود( همبستگی بین خماها وجود دارد).
همان طور که در جدول شماره  9م شاهده می شود ،میزان به د ست آمده برای آزمون دوربین وات سون در بازه
1/5تا  2/5قرار گرفته و بدین معنی ا ست که همب ستگی بین خماها وجود ندارد و می توان از رگر سیون ا ستفاده
کرد .همچنین مقدار  R2بدست آمده ( ضریب تعیین) مشخص می سازد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته به
وسیله تغییرات مدلهای مستقل و از طریق رگرسیون قابل پیش بینی است.
دیگر عامل معتبر بودن معادله رگر سیون هم خمی ،و ضعیتی ا ست که ن شان میدهد یک متغیرم ستقل تابعی
خمی از سایر متغیرهای مستقل است  .اگر هم خمی در یک معادله رگرسیون باال باشد ،بدین معنی است که بین
متغیرهای مسههتقل همبسههتگی باالیی وجود دارد و ممکن اسههت با وجود باال بودن  R2مدل دارای اعتبار باالیی
نباشد .به عبارت دیگر ،با وجود آن که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نیست.
در این آزمون  ،تولرانس( VIFعامل تورم واریانس) نیز مورد بررسهههی قرار گرفت .هر چقدر تولرانس کم باشهههد
اطالعات مربوط به متغیرها کم بوده و م شکالتی در ا ستفاده از رگر سیون ایجاد می شود .عامل تورم واریانس نیز
معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون
را برای پیش بینی نامناسب می سازد.
همچنین مقادیر ویژه نزدیک به صههفر نشههان می دهد همبسههتگی داخلی پیش بینی ها زیاد اسههت و تغییرات
کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضهههرایب معادله رگرسهههیون منجر می شهههود .با توجه به
توضههیحات فوق ،در این آزمون میزان تولرانس و  VIFبدسههت آمده ،مورد تأیید می باشههد .نتایج آزمون دور بین
واتسون و هم خمی در جدول شماره 10آورده شده است.
بحث و نتیجه گیری
در خصوص فرضیات پژوهش نتایج آماری نشان داد که هوش سازمانی و خرده مقیاسهایش با اثربخشی ارتباط
مثبت و معناداریدارد .نتایج حاصل ازاین پژوهش با پژوهشهای غالمی(،)2012مرجانی(،)2012فینک و
یولز(،)2011کاستی ( ،)2011مندلسون وزیگلر()2007و ماتسون و ماتسون( )2001همخوانی دارد.آنان
نیزدرپژوهشهای خود به ارتباط مثبت هوش سازمانی با عملکرد سازمانی اشاره نموده اند .درخصوص اولین
مشخصهی هوش سازمانی پژوهش نشان داد ،در صورتی که در اداره کل ورزش و جوانان ،چشم انداز استراتژیک
سازمان برای کارکنان به درستی توجیه شود ،شناسایی روندها ،تهدیدات و فرصتهای کلیدی ،محیط سازمان بمور
منظم مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد ،مدیران ارشد هر سال مسیر پیش روی سازمان و اولویتهای مهم و
استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی استان را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند ،چشمانداز ،بیانیه ماموریت و
یا اصول کلیدی برای هدایت اداره کل را در نظر گرفته و تصمیمات و سیاستهای اتخادی ،در راستای بیانیه
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ماموریت و چشمانداز سازمان باشد .همچنین کارکنان به چشم انداز سازمان برای موفقیت اعتقاد داشته و سیاستها،
رویهها و مقررات روشنی در ارتباط با اولویتهای کلیدی فعالیت درسازمان وجود داشته باشد ،اثربخشی سازمان
زیاد خواهد شد.
از سویی دیگر ،در خصوص دومین مشخصهی هوش سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان،
یعنی سرنوشت مشترك ،اگرمحیط سازمان به گونهای باشد که کارکنان بتوانند در بخشهای مختلف به یکدیگر
کمک نمایند و اطالعات و ایدههای خود را آزادانه به اشتراك گذاشته ،احساس تعلق خود به سازمان (و اینکه جزئی
از سازمان هستند)را بیان کنند و بهجای مقاومت و مخالفت در برابر تصمیمات مدیران ،با آنها همکاری نموده و
درنهایت به چشم انداز سازمان برای موفقیت اعتقاد داشته باشند ،بدیهی است که بر اثربخشی سازمان اثر مملوبی
خواهد گذاشت.
در خصوص سومین مشخصه هوش سازمانی یعنی میل به تغییر ،اگر سازوکارهای حمایت از نوآوری ،مانند
تیمهای تحقیق و توسعه و یا نظام پیشنهادات ،درسازمان وجود داشته باشد ،به افراد در سموح مختلف اجازه داده
شود تا روشهای پذیرفته شده برای انجام کارها را زیر سوال ببرند ،سیستم اداری حاکم بر سازمان (بروکراسی) در
حداقل رشد نگه داشته شود ،مدیران سازمان قادر باشند اشتباهات خود را بوذیرند و اقدامات و فعالیتهای نادرستی
که به اتمام نرسیده است را رها کنند  ،اثربخشی مملوبی را در سازمان بدنبال خواهدداشت.
در زمینه چهارمین مشخصه هوش سازمانی ،اتحاد و توافق ،اگر محیمی در سازمان فراگیر شودکه کارکنان از
اینکه متعلق به این سازمان هستند ،احساس افتخار و غرور کنند ،به منظور دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف
سازمان ،تالشی مضاعف از خود نشان دهند ،مدیران وظایف شغلی خود را با عالقه و خوشبینی دنبال کنند وکارکنان،
تحرك ،تعهد و اشتیاق مدیران را برای خود الگو قرار دهند ،اثربخشی مملوبی را به دنبال خواهد داشت.
در خصوص پنجمین خرده مقیاس هوش سازمانی،یعنی روحیه ،اگر ساختار کلی سازمان در مجموع با ماموریت
و چشمانداز سازمان متناسب باشد ،سیاستها ،رویهها و مقررات روشنی در ارتباط با اولویتهای کلیدی فعالیت
سازمان وجود داشته باشد ،فرایندهای انجام کار ،عملکرد و بهرهوری کارکنان را بهجای ممانعت ،تسهیل کنند،
مشاهده خواهدشد ابزارها و سیستمهای فناوری اطالعات ،کارکنان را در انجام موثر کارهایشان توانمند و اثربخشی
را افزایش میدهد.
در باب ششمین خرده مقیاس ،یعنی کاربرد دانش ،محیمی در سازمان فراهم شود تا مدیران عالقه و قدردانی
خود را نسبت به دانش و تحصیالت کارکنان به عنوان منابع کلیدی و مهارتهای کاری نشان دهند .مدیران عالی
و سایر مدیران و کارکنان ستادی بمور مستمر آخرین ایدهها ،روندها و نتایج تحقیقات مرتبط با پروژه های ورزشی
را ممالعه کنند ،در سازمان برنامههایی به منظور حمایت از یادگیری مستمر و بهبود پیشرفت شغلی برای تمامی
کارکنان وجود داشته باشد ،و مدیران مهارتهای گوناگون فردی ،صالحیتها ،شایستگیها و دانش مرتبط با شغل
کارکنان را درك کرده و آنها را مورد تمجید قرار دهند ،می تواند موجبات اثربخشی مملوب سازمانی را ارتقاء دهد.
در خصوص هفتمین خرده مقیاس هوش سازمانی یعنی فشار عملکرد ،اگر مدیران محیمی را فراهم آوردند که
سرپرستان برای حل مشکالت کاری کارکنان سریعا اقدام نمایند .مدیران عالی و میانی اقدام به اصالح یا عزل
مدیران ناموفق کنند ،کارکنان احساس کنند که کارشان در موفقیت سازمان موثر است و معتقد باشند که جبران
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خدمت (پرداخت حقوق و دستمزد و  )...و پیشرفت شغلیشان به نحوی عادالنه و بر اساس عملکرد کاریشان تعیین
می شود ،آنگاه تعهد کارکنان به سازمان افزوده خواهد شد و از این رو اثربخشی مملوبی را درپی خواهد داشت.
در خصوص فرضیه دوم پژوهش  ،نتایج آزمون آماری نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی در
اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان ارتباط مثبت و معناداری دارد و تنها در خصوص خرده مقیاس جوانمردی
و وجدان ،ارتباط معناداری مشاهده نشد.این یافته ی پژوهش حاضر با یافته های محققان دیگر  ،موسی خانی و
همکاران( ،)1391قره و همکاران( )1391و بیک زاده و همکاران( )1389همخوانی دارد .آنان نیز به نقش مثبت و
معنادار رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی در سازمان در پژوهشهای خود اشاره نموده اند.
در خصوص اولین خرده مقیاس رفتار شهروندی سازمانی  ،نوعدوستی ،اگر شرایمی در سازمان فراهم شود که
کارکنان در اجرای وظایف به همکارانشان کمک نمایند تا به صورت بهره ور عمل کنند  ،همچنین به همکارانی که
کارشان سنگین است کمک نمایند و از روی میل نوعدوستی به همکارانی که غیبت دارند کمک کنند ،این شرایط
کمک کننده خواهد بود تا امورات سازمان در فقدان یا غیبت برخی کارکنان مسکوت نماند ،ارباب رجوع ها در
سازمان ها شاکی نشوند و بتوانند برای انجام امور به اداره کل اطمینان نمایند ،در چنین شرایمی کارکنان فرهنگ
تیمی را در سازمان تمرین نمایند و به سازمان تعهد بیشتری خواهند داشت که تماما اثربخشی سازمان را زیاد خواهد
نمود.
در خصوص چهارمین خرده مقیاس رفتار شهروندی سازمانی یعنی رفتار مدنی ،اگر شرایمی در سازمان فراهم
باشد که کارکنان از پیشرفت و توسعه سازمان کامال مملع باشند و در جلساتی که مربوط به مسائل سازمان است
حضور و مشارکت فعال پیدا کنند ،به تبع آن کیفیت کارهای کارکنان افزایش می یابد و به دلیل مشارکت در جلسات،
انگیزهی کاریشان افزایش مییابد و بر اثربخشی سازمان افزوده می شود.
در خصوص پنجمین خرده مقیاس رفتار شهروندی سازمانی ،ادب ومالحظه ،اگر شرایمی در سازمان فراهم
شود که کارکنان در مورد هر کار مهمی که در سازمان انجاممیشود  ،اطالع یابند و مدیران در مورد مسائل و
موضوعات مختلف با کارکنان مشورت نمایند بر انگیزش و تعهد کارکنان افزوده خواهد شد و در نتیجه اثربخشی
سازمان بهتر خواهد شد.
در خصوص فرضیه دوم و سوم رفتار شهروندی سازمانی یعنی خرده مقیاسهای وجدان وجوانمردی که با
اثربخشی همبستگی معناداری نداشتند با نگاهی به نتایج آمار توصیفی رفتار شهروندی سازمانی ،مشاهده میشود
وجدان و نوعدوستی بهترین میانگین را دارا بودند .ازطرفی از میان خرده مقیاسهای اثربخشی نیز بهبود کیفیت
به ترین میانگین را دارا بود و پس از آن میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات ،میانگین بهتری نسبت به سایر خرده
مقیاس های اثربخشی داشت .از این رو شاید وجدان و جوانمردی در ارتباط با اثربخشی در سیستم های اداری
آنچنان که بایسته و شایسته است مورد تأیید قرار نگرفته و در واقع این چنین به نظر می رسد که بهبود کیفیت به
عنوان مهم ترین شاخص اثربخشی که مورد اتفاق اکثر کارکنان اداره کل می باشد با وجدان و جوانمردی در اداره
ارتباط چندانی ندارد .در حالیکه میتوان گفت در صورتیکه کارکنان با وجدان و با خصوصیات جوانمردی بر سر
امورا ت ورزش استان قرار بگیرند ،از هر مسیری برای رسیدن به اهداف درست سازمانی خود اقدام نکنند و اگر
ابهامات و ایرادات اساسی در زمینه نادیده گرفتن برخی مسائل اخالقی و نوعدوستی در امور مشاهده میکنند ،از
روی دغدغه وجدانی ،به فکر راهکار دیگری باشند تا حق همنوعان یا واحدها و سازمان های دیگر نادیده گرفته
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نشود .هر چند بهترین نتایج ماحصل بهترین تصمیم گیریها و اهداف سازمان است اما گاها مسیری که برای
رسیدن به اهداف طی میشود ،درخور تاملی وجدانی و همراه با جوانمردی است تا آنکه تنها به کسب بهترین نتایج
مبادرت شود.
در ادامه نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که فرض صفر تنها برای دو متغیر چشم انداز استراتژیک و میل به
تغییر از خرده مقیاسهای هوش سازمانی رد میشود ولی برای سایر خرده مقیاسهای هوش و تمام خرده
مقیاسهای رفتار شهروندی فرض صفر قابل قبول است.
در زمینه پیش بینی اثربخشی بر اساس هوش سازمانی  ،به طور مستقیم پژوهشهای چندانی صورت نگرفته
است اما در خصوص هوش و عملکرد سازمانی پژوهشهایی انجام شده ،لذا نتایج این پژوهش با یافته های
پژوهشگران دیگری چون ،غالمی و همکاران( ،)2012مرجانی و همکاران (،)2012فینک و یولز( ،)2011ماتسون و
ماتسون( )2001همخوانی دارد.
دو عامل چشم انداز استراتژیک سازمان و میل به تغییر در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان از دیدگاه
پاسخ دهندگان ،پیش بین معناداری برای اثربخشی اداره کل است .به عبارتی دیگر دو فاکتور فوق یعنی آشنایی با
چشم انداز استرات ژیک سازمان و میل به تغییر در راستای به روز رسانی خدمات ،انگیزه کاری افراد را برای شروع
تازه  ،کاهش میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات ،بهبود کیفیت و افزایش تعهد سازمانی می افزاید.
به طور خالصه باید گفت ،آشنایی کارکنان با اهداف متعالی ورزش همگانی و قهرمانی در استان ،تشریح پله به
پله اهداف سازمان ،آموزش های ضمن خدمت و بهبود روحیه افراد میتواند به اداره کل در راستای بهبود وضعیت
ورزش استان و دیگر اهداف اداره کل کمک نماید  .اما همواره باید به خاطر داشت رسیدن به اهداف سازمانی ،
بهبود ورزش همگانی و قهرمان پروی تنها شرط نیست بلکه حس جوانمردی و وجدان و نوعدوستی نباید در مسیر
رسیدن به اهداف نادیده گرفته شوند .مدیران سازمانهای ورزشی با تکریم ارباب رجوع بایستی به بهبود کیفیت
خدمات خود توجه ویژهای داشته باشند .شاید با حذف عنصر رفتار شهروندی سازمانی در کوتاه مدت چیزی عوض
نشود اما در دراز مدت مشتریان اداره کل را چه در ورزش همگانی و چه در بحث قهرمانی از این سازمان دور می
نماید که می تواند بهره وری سازمان را تهدید کند.
طبق نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود از آنجا که هوش و خرده مقیاس هایش امتیازاتی کمتر از متوسط در
اداره کل کسب نموده اند ،به مدیران اداره کل پیشنهاد می شود که جهت آشنایی کارکنان با چشم انداز و سرنوشت
مشترك سازمان ،ایجاد اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و افزایش میل به تغییر اقدام نمایند .برگزاری دوره های آموزشی
و کارگاه ها کمک کننده خواهد بود .همچنین با توجه به آمار توصیفی پایین دو متغیر وجدان و جوانمردی به منظور
بهبود رفتار شهروندی سازمانی و با توجه به نقش مهم این عامل در ارتباط کارکنان با ارباب رجوع اقدام نمایندکه
این امر به افزایش رضایت مشتریان نیز کمک خواهد نمود .در ادامه با توجه به معنادار نشدن دو فاکتور وجدان و
جوانمردی از خرده مقیاس های رفتار شهروندی با اثربخشی سازمان ،مدیران تالش نمایند این مفهوم را در سازمان
تاکید نمایند که تنها دستیابی به اهداف شرط موفقیت نیست .مسیری که در راستای تحقق اهداف پیموده می شود
مهم است که بایستی با اصول اخالقی و تکریم ارباب رجوع و در نظر گرفتن حقوق و انصاف مشتریان همراه باشد.
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