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سازماني و رفتار شهروندی سازماني  این پژوهش با هدف بررسي ارتباط بین هوش
شرقي انجام گرفت. پژوهش حاضر  کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان

از نوع همبستگي بوده و به صورت میداني انجام شده است. جامعه آماری این 
( و N=115شرقي ) آذربایجان  ت ورزش و جوانان استانپژوهش کلیه کارکنان ادارا

سازماني  پرسشنامه هوش ،ابزار پژوهش باشد. نفر از این جامعه مي 109ری نمونه آما
باشد که روایي هر دو پرسشنامه به تأیید  و رفتار شهروندی سازماني کارکنان مي

ه مقدماتي بر روی اساتید فن در رشته مدیریت ورزشي رسیده و پایایي آنها در مطالع
و  83/0نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  30
ها از آزمون ضریب همبستگي  دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل دادهه ب 14/0

استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  spss افزار بین در نرم پیرسون و رگرسیون پیش
سازماني با رفتار شهروندی سازماني کارکنان ادارات  های هوش لفهکه بین تمامي مؤ

(. r < 519/0 >345/0ورزش و جوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
سازماني کل و رفتار شهروندی سازماني کارکنان ادارات ورزش  چنین بین هوشهم

(. در نهایت 511/0= r، )p< 001/0و جوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
ای( برای  معادله رگرسیون نهایي )طي پنج مرحله در تحلیل رگرسیون مرحله

پنج مؤلفه سرنوشت بیني رفتار شهروندی سازماني نشان داد که در مجموع  پیش
درصد واریانس  3/39اتحاد، توافق و کاربرد دانش قادر به تبیین مشترک، روحیه، 

OCB اند. بوده 
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The purpose of this study is to examine the relationship 

between components of organizational intelligence and 

organizational citizenship behaviors in Staff of East 

Azerbaijan youth and sports administrations. The 

research is correlation one and is performed in a field 

research method. The statistical population includes 

managers and staffs at youth and sports offices and 106 

members of this population are selected as sample for 

this research. The data were collected by organizational 

intelligence questionnaire as well as organizational 

citizenship behaviors questionnaire. Also Pearson and 

step by step multiple regression test were used. 

Therefore the result shows that there is a positive and 

meaningful relationship between organizational 

citizenship behaviors and organizational intelligence, 

and 7 components of organizational intelligence. Finally,  

the result of step by step multiple regression analysis 

show that among organizational intelligence components 

shard fate, sprit, alignment congruence and knowledge 

deployment are contributing to predict 29.3 present of 

organizational citizenship behaviors. 
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 مقدمه 
ها به منظور رقابت در صحنه در دنیای پرچالش کنوني، سازمان

جهاني، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با 
کار غل، در تالشند تا کارکناني را بهماهیت در حال تغییر ش

شان شده در شرح شغلوظیفه و نقش تعیینگیرند که فراتر از 
کنند، زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از عمل 
یابد، مشارکت کارکنان  در ارزشیابي عملکرد انعکاس مي ،نقش

تواند عاملي مؤثر و مي دهدميثیر قرار أها تحت ترا در برنامه
(. 13بر درگیری شغلي، تعهد سازماني و عزت نفس باشد )

ان رفتار شهروندی این رفتارها را تحت عنو ،تحقیقات کنوني
نظر قرار داده و غفلت از آنها را در ارزیابي عملکرد  سازماني مد

(. بر این اساس توجه به رفتار 11پذیرد )کارکنان نمي
شهروندان رو به افزایش بوده و اهمیت آنان به عنوان یکي از 

تواند و رفتار آنها مياست منابع بسیار مهم سازمان درک شده 
 عنوان به سازماني شهروندی تلقي شود. رفتاربسیار با اهمیت 

 بر رفتارهای که سازماني رفتار مدیریت جدید مفاهیم یکي از

 سازماني فرآیند در ورزد،مي تأکید مدیران و کارکنان فرانقشي

 تعیین نقشي کارآمد و پویا محیطي سنتي به محیط تبدیل و

ی به از این روست که امروزه محققان بسیار ؛(1دارد ) کننده
 اند.  تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی در سازمان پرداخته

طور مستقیم به هها ب در حال حاضر توفیق سازمان   
استفاده مؤثر از منابع انساني متکي به علوم رفتاری کاربردی 

از این رو نگرش جدیدی که در ادبیات مربوط به  ؛بستگي دارد
به این معنا نگرش راهبردی نسبت  ،مدیریت به انسان شده

بنابراین  و که انسان هم عامل کار و هم خالق آن استاست 
نقش محوری در تحول سازمان دارد و تحوالت عظیم 

های نامحدود فکری این عامل سرچشمه  سازماني از توانمندی
ها، یک امر  (. امروزه ایجاد تغییر و تحول در سازمان4گیرد ) مي

 ها، رقبا و جوامع، سازمانچرا که  ؛ناپذیر است ضروری و اجتناب
... همه در حال تغییر و تحول هستند و هر سازماني که با این 

ها همسو نباشد و راکد و آرام بماند و با  تغییرات و دگرگوني
سویي نداشته باشد، محکوم  محیط بیرون خود، هماهنگي و هم

نظمي و افول و  به بي ،به فنا بوده و با جذب آنتروپي مثبت
ها،  زیرا فلسفه وجودی سازمان ؛کند رایش پیدا مياضمحالل گ

 یافتهبنابراین جوامعي پیشرفته و توسعهنیاز جامعه بوده و 
ای داشته  یافتههای کارا و اثربخش و توسعه هستند که سازمان

ادر به ق ،ها بدون تمایل افراد به همکاری(. سازمان18باشند )
خودجوش و تفاوت همکاری  توسعه اثربخشي خود نیستند.

در حالت اجباری فرد  ،برخوردار است ياجباری از اهمیت فراوان
ت و قوانین و استانداردهای وظایف خود را در راستای مقررا

-شده در سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام ميتعیین

افراد  ،که در همکاری خودجوش و آگاهانه دهد، در حالي
های برای شکوفایي توانایي ها، انرژی و بصیرت خود راکوشش

برند. امروزه در ادبیات نوین کار ميخود به نفع سازمان به
ی افراد در سازمان از رفتارهای خودجوش و آگاهانه ،مدیریت

(. محققان 1برند ) تحت عنوان رفتار شهروندی سازماني نام مي
اهمیت زیادی برای تأثیر عملکرد خودجوش بر اثربخشي 

تا این رفتارها را  اندبنابراین سعي کرده ؛باشند سازماني قائل مي
 اگر چه تعاریف زیادی درباره رفتار (.3سازی کنند )مفهوم

ولي همه آنها به نوعي از  ،شهروندی سازماني ارائه شده است
رفتار " :گوید( نشأت گرفته است که مي1988) 1تعریف ارگان

ن است شامل رفتارهای اختیاری کارکنا 3شهروندی سازماني
که جزء وظایف رسمي آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم 

ولي میزان  ،شودرسمي پاداش سازمان در نظر گرفته نمي
(. موتور محرک 35) دهداثربخشي کلي سازمان را افزایش مي
در برابر قدرت منابع  3تغییرات جهاني، ظهور قدرت فکری

ر زمینه مادی خواهد بود. در واقع، نظریه اقتصاد کالسیک د
اش  مزیت رقابتي نیاز به اضافه کردن قدرت فکر به مجموعه

داری در قیمت مواد  داشت. در سي سال گذشته کاهش معني
بیش از آنکه بر  ،و نظریه جدید مزیت رقابتي شداولیه مشاهده 

استوار است  5پایه منابع مادی استوار باشد بر پایه قدرت ذهن
دهد  ها را مي دیدی از سازمانخبر از ایجاد نوع ج 4(. دراکر33)

(. 4جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد )ه ها بکه در آن
به داشتن سه عامل  1جهت موفقیت در کسب و کار 9آلبرخت

 10های هوشمندو سازمان 9های هوشمند، تیم 8انسان هوشمند
از  11ذهني گروهياو برای جلوگیری از کندنماید.  اشاره مي

(. هوش سازماني 3نماید ) استفاده مي 13عنوان هوش سازماني
به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت 

اش و تمرکز این قدرت ذهني در تحقق رسالت سازمان  ذهني
ترین متولي   (. وزارت ورزش و جوانان اصلي19شود )تعریف مي

ی ابعاد اجتماعي، ورزش کشور است و عملکرد آن در کلیه

                                                                     
1. Organ 

2. Organizational Citizenship Behavior(OCB)   

3. Intellectual Power 

4. Brain Power 

5. Drucker  
6. Albrecht 

7. Business Success 

8. Smart People 

9. Smart Teams 

10. Smart Organizations 

11. Stupidity Collective 

12. Organizational intelligence(OI) 
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. عملکرد خوب این دگي افراد تأثیر داردفرهنگي و خانوا
است و یافته ی سالم و توسعهنیاز نیل به جامعهخانه پیش وزارت

های  بروز انواع نارسایي سا به عکس عملکرد ضعیف آن زمینه
ها،  ها، فرهنگ شود. تنوع ورزش اجتماعي و فرهنگي مي

ها و امکانات ورزشي در کشور، کار وزارت ورزش و  سلیقه
ن را بسیار پیچیده کرده است. کار مدیریت در چنین جوانا

توان با  وزارتي نیز بسیار پیچیده است و بدون هوشمندی نمي
موفقیت آن را اداره کرد. بدون تردید وزارت ورزش و جوانان 

حرکت دادن قدرت ذهني  ید به هوش سازماني باالیي برایبا
 خود در جهت رسیدن به اهداف سازماني مجهز شود.

سازماني در   شده در مورد هوشهای انجام هشژوپ
های ورزشي اندک بوده که جهت اشرافیت بیشتر در  سازمان

( 1381شود: خدادادی ) ای از آنها اشاره مي موضوع به خالصه
  سازماني و فرهنگ  های هوش در بررسي رابطه بین مؤلفه

نشان  ،شرقي بدني آذربایجان سازماني در کارکنان ادارات تربیت
داد که بین پنج مؤلفه سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، 

با فرهنگ سازماني رابطه مثبت  ،اتحاد و توافق و کاربرد دانش
( در بررسي رابطه بین 1388(. اصغری )9و معنادار وجود دارد )

وری سازماني کارکنان ادارات  سازماني و بهره  هوش
ه بین تمامي نتیجه گرفت ک ،شرقي بدني آذربایجان تربیت
وری سازماني رابطه مثبت و  سازماني و بهره  های هوش مؤلفه

( در 1388(. سالسل و همکاران )5معناداری وجود دارد )
های آن با رفتار  سازماني و مؤلفه  بررسي رابطه بین هوش

گستران اسپادان، وندی سازماني کارکنان شرکت احیاءشهر
های  و مؤلفهنتیجه گرفتند که بین هوش سازماني کل 

با رفتار شهروندی سازماني رابطه   ،سرنوشت مشترک و روحیه
های دانش  داری وجود دارد، ولي بین مؤلفه مثبت و معني

انداز استراتژیک  کاربردی، فشار عملکرد، اتحاد و توافق و چشم
داری وجود  با رفتار شهروندی سازماني کارکنان رابطه معني

ای به بررسي  ( در مطالعه1393(. کریمي و اکبری )10ندارد )
الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازماني و هوش سازماني با 
رفتار شهروندی سازماني کارکنان دانشگاه پرداخته و نتایج 

های آن با  لفهؤپژوهش نشان داد که بین هوش سازماني و م
رفتار شهروندی سازماني رابطه معنادار وجود دارد. نتایج 

له ساختاری نشان داد که قابلیت سازماني بر سازی معاد مدل
اثر مستقیم و بر رفتار شهروندی سازماني اثر  ،هوش سازماني

( در 1395(. زردشتیان و همکاران )13غیرمستقیم داشته است )
درک حمایت سازماني، درگیری شغلي و رفتار بررسي 

نشان  شهروندی سازماني معلمان تربیت بدني استان همدان

رفتار و  درگیری شغلي، بین درک حمایت سازماني که ندداد
 (.9د )داری وجود داراشهروندی ارتباط معن

های مختلف هوش  دیدگاه( 3009و همکارانش ) 1آکگون
ای  مطالعه را در 3سازماني از نظر تئوری ساختاری گیدن 

مورد موردی در شرکت تولید وسایل الکترونیکي در آمریکا 
  ه کردند دیدگاه ساختاری هوشمشاهدبررسي قرار دادند و 

فردی و یکي  -سازماني  رفع دو مقولگي سطح هوش ،سازماني
شناسي و شناسي هوش، رفتار چندپاره معرفت کردن مطالعات

 (.11اجتماعي است ) -رواني
چنین تحقیقاتي که در مورد رفتار شهروندی هم

سازماني انجام شده حاکي از اهمیت چنین رفتارهایي در باال 
توان به  طور خالصه مي ها دارد که به ن اثربخشي سازمانبرد

( در 1381: مهرابي کوشکي و همکاران )این موارد اشاره کرد
سازماني در بررسي ارتباط بین تعهد سازماني و رفتار شهروندی 

نشان دادند که بین تعهد  ،بدنيکارکنان سازمان تربیت
ارتباط مثبت  سازماني و رفتار شهروندی سازماني در کارکنان

چنین تأثیر ابعاد تعهد سازماني بر رفتار د دارد؛ هممعناداری وجو
شهروندی مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد 
که تعهد عاطفي دارای بیشترین تأثیر و تعهد استمراری دارای 

(. مرادی 19کمترین تأثیر بر رفتار شهروندی سازماني است )
سازماني و رفتار شهروندی  اط جو( به بررسي ارتب1388)

بدني استان کرمانشاه سازماني کارشناسان اداره کل تربیت 
و جو  OCBپرداخت و نتایج زیر را به دست آورد: بین 

چنین مثبت و معناداری به دست آمد و هم سازماني ارتباط
نشان داد که جو سازماني به عنوان  متغیرهنتایج رگرسیون دو 

بیني  را پیش OCBاز واریانس  13/0 یک کل، چیزی حدود
( در بررسي رابطه 3009) 3(. کارملي و جوسمان15کند )مي

بین هوش هیجاني، عملکرد کاری و رفتارهای شهروندی 
سازماني، نشان دادند که بین هوش هیجاني و عملکرد کاری و 
بین دو جنبه از رفتار شهروندی )نوع دوستي و رعایت( و 

(. 30داری وجود دارد ) ثبت و معنيعملکرد کاری رابطه م
با  OCB( به بررسي ارتباط بین 3008و همکاران ) 5مارک

ورزشکاران پرداختند و به این  ترهبری، انسجام تیمي و رضای
با شخصیت، انسجام تیمي و  OCB نتیجه رسیدند که بین 
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( به 3009) 1تورکر (.33داری وجود دارد )ارتباط معني یرهبر
شهروندی بین جو یادگیری سازماني با رفتار  بررسي ارتباط

نشان داد که جو  سازماني کارکنان پرداخت؛ نتایج تحقیق او
یادگیری سازماني، کارکنان را در نمایش رفتار شهروندی 

 3(. کیفین پترسن و همکاران38کند )سازماني کمک مي
و رفتارهای شهروندی ( در بررسي نقش خستگي روحي 3011)

طور بیان داشتند که افراد احساسي به خدماتي، در کارکنان
فزایش خستگي ناپایدار تمایل به سطح عمل دارند و این با ا

چنین عملکرد مطلوب در ارتباط با عاطفي همراه است. هم
(. 31رفتارهای شهروندی در کارکنان گزارش شده است )

( در بررسي رابطه بین هوش 3015) سلطاني و فرامرزی
یزه شغلي کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان سازماني و انگ

رمحال بختیاری نتیجه گرفتند که بین هوش سازماني و اچه
رابطه  ،اداره کل ورزش و جوانانانگیزه شغلي کارشناسان 

مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 
کننده انگیزه شغلي کارشناسان  يبین که هوش سازماني پیش

ثیر أ( با عنوان ت3015) 3(. در مطالعه آلچر و همکاران31) است
تار شهروندی رهبری تحولي و هوش هیجاني مدیران بر رف

ها نشان داد که هوش هیجاني مدیران  تهسازماني کارکنان، یاف
ثیر مثبت و معناداری بر ابعاد رفتار شهروندی سازماني شامل أت

ولي رهبری  ،اشتهدوستي، نزاکت، دیانت و فضیلت مدني دنوع
ثیری بر ابعاد رفتار شهروندی سازماني نشان نداد أتحولي ت

(34.) 
ظرفیت و استعداد باالی سازماني برای حرکت قوای 
فکری سازمان در راستای اهداف و رسالت خود به قدری مهم 
 ،و حیاتي است که در صورت پایین بودن میزان این ویژگي

دن از مسیر اصلي سازمان به طرف هرج و مرج و خارج ش
حرکت کرده و موجب از بین رفتن رفتارهای خودجوش 
کارکنان خواهد شد و در نهایت سازمان در رسیدن به اهداف 

شود که ادارات ورزش و  های پي در پي مي خود دچار شکست
با توجه به این . یستندجوانان کشور نیز از این قاعده مستثني ن

وش سازماني و رفتار ضرورت دارد ضمن بررسي وضعیت هامر 
-شهروندی سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان تربیت

را برای مدیریت بهتر  شرقي، پیشنهاداتي استان آذربایجانبدني 
. لذا پژوهش حاضر به دنبال شودراستا ارائه  اینتر در  و صحیح
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پاسخ به این سؤال کلي است که آیا بین هوش سازماني با 
ني در بین کارکنان ادارات ورزش و رفتار شهروندی سازما

 ای وجود دارد؟شرقي رابطه آذربایجان  جوانان استان
 

روشتحقیق
روش،  نظـر  کاربردی و از،هـدف  نظـر  از حاضـر،  تحقیـق 

باشد. روش گردآوری اطالعات، از نوع میداني و  همبستگي مي
جامعه آماری پژوهش حاضـر   باشد. پرسشنامه مي ،ابزار تحقیق

صورت رسمي، ه یه مدیران و کارکناني است که بمشتمل بر کل
 دیپلمپیماني و قراردادی و حداقل با یک سال سابقه خدمت و 

آذربایجـان شـرقي     اسـتان ورزش و جوانان در استخدام ادارات 
بـا   نفر بـوده اسـت.   115اند و تعداد جامعه آماری تحقیق  بوده

شـنامه  گیری در ایـن پـژوهش پرس   توجه به این که ابزار اندازه
ای  ها با انظمام نامـه  باشد، پس از تهیه و تنظیم، پرسشنامهمي

دهنـدگان و  اهداف تحقیق، ضرورت همکـاری پاسـخ   در مورد
االت از ؤگـویي بـه سـ    مورد نحـوه پاسـخ   ارائه دستورالعمل در

طریق مکاتبات پستي و تعدادی هم از طریق خود پژوهشگر و 
بـدني، بـه   ه تربیـت تعدادی از دانشجویان رشـت  نیز با همکاری

های الزم در  ریزی مدیران و کارکنان ادارات ارسال شد و برنامه
آوری آنها از طریق پست به عمل آمد.  خصوص پیگیری و جمع

، پراکنـدگي   جغرافیـایي اسـتان   با وجود وسعتدر این پژوهش 
 گیـری صـرف   نسبي جامعه، صرف وقت و هزینه زیاد، از نمونه

آوری  خاب شـده اسـت. بعـد از جمـع    نظر شده و کل نمونه انت
 115پرسشـنامه از   8ها با مخدوش یا ناقص بـودن   پرسشنامه

 پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت.  109پرسشنامه، تعداد 
های  آوری اطالعات این پژوهش از پرسشنامه برای جمع

برای سازماني استفاده شد.  شهروندی هوش سازماني و رفتار
سازماني ابزری و  هوش  پرسشنامهاز  سازماني  هوش  پرسشنامه
( 3003) 4( که برگرفته از پرسشنامه آلبرخت1384) همکاران

و  گرفتهمراحل هنجاریابي آن انجام  است استفاده شده و
(. روایي صوری این پرسشنامه در 11باشد ) گویه مي 34شامل 

( به تأیید اساتید فن در رشته مدیریت 1381پژوهش خدادادی )
ریزی ورزشي رسیده و پایایي پرسشنامه نیز بر اساس و برنامه

نفری از  30بر روی یک گروه  کرونباخ و اجراضریب آلفای 
استان آذربایجان ورزش و جوانان مدیران و کارکنان ادارات 

دست آمده است. پرسشنامه مذکور دارای ه ب 8351/0شرقي 
ه گوی 4سازماني بوده و هر مؤلفه   گانه هوش های هفت مؤلفه

گذاری شده  ای لیکرت نمره دارد و بر اساس مقیاس پنج گزینه
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است. از دیدگاه آلبرخت، هوش سازماني دارای هفت بعد 
 باشد که عبارتند از:)مؤلفه( مي

 -3 ؛ 3سرنوشت مشترک -3؛ 1چشم انداز استراتژیک -1 
کاربرد  -9؛ 4اتحاد و توافق -4 ؛ 5روحیه -5 ؛ 3میل به تغییر

 (. 19) 1ر عملکردفشا -1 ؛ 9دانش
 رفتـار  مقیـاس  دو از اسـتفاده  بـا  OCB پرسشـنامه 

 و نتمیر و (1990)همکارانش  و سازماني، پودساکف شهروندی
گویـه   13 شـامل  است کـه  شده طراحي ،(1991همکارانش )

رفتار شهروندی سـازماني در قالـب چهـار بعـد      .(14باشد ) مي
تي و در طیف دوس جوانمردی، رفتار مدني، باوجدان بودن و نوع

ای لیکرت سنجیده شده است. الزم به ذکر است که  پنج گزینه
سازمان  ( در1381زاده و همکاران )این پرسشنامه توسط عظیم

( در ادارات 1388چنین مـرادی ) ورزش شهرداری تهران و هم
( 14/0تربیت بدني استان کرمانشاه )ضـریب پایـایي برابـر بـا     

ي و پایایي آن مورد تأییـد قـرار   مورد استفاده قرار گرفته و روای
کـه روایـي و پایـایي ایـن     بـا توجـه بـه این   (. 15گرفته اسـت ) 

توسط محققین دیگر سنجیده شده است محقق با  ها پرسشنامه
بـه   استناد به همین روایي و پایایي از آن استفاده کرده اسـت. 

آوری اطالعات خـام از مـدیران و کارکنـان مـورد      منظور جمع
ای توسط محقق بـا همکـاری اسـاتید محتـرم      پرسشنامه ،نظر

تهیه گردید. متغیرهای مورد استفاده در این پـژوهش عبارتنـد   
از: سن، جنسیت، سطح تحصیالت، رشـته تحصـیلي و سـابقه    
کاری. برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر 
از آمارهــای توصــیفي نظیــر میــانگین، درصــدها، واریــانس و  

های آمـاری   رد استفاده شد. برای آزمون فرضیهانحراف استاندا
های خطي بـودن، نرمـال    تحقیق با توجه به برقراری مفروضه

ها که بـا اسـتفاده از    ها و استقالل نمره بودن، همگني واریانس
دست آمد از آمـار  ه آزمون کولموگروف اسمیرنف و تست لون ب

استنباطي، ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به گـام  
استفاده شد. متغیرهـای تحقیـق عبارتنـد از: الـف( متغیرهـای      

هـای آن؛ ب( متغیـر مـالک:     سازماني و مؤلفه بین: هوشپیش
کننـده: سـن،    رفتار شهروندی سازماني؛  ج( متغیرهـای تعـدیل  

 جنسیت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلي و سابقه کاری.

                                                                     
1. Strategic Vision 
2. Shared Fate 

3. Appetite For Change 

4. Sprit 

5. Alignment and Congruence 

6. Knowledge Deployment 

7. Performance Pressure  

 های تحقیقیافته
ستاندارد متغیرهای میانگین و انحراف ا ةدهندنشان 1جدول 

سن، سابقه کاری، هوش سازماني و رفتار شهروندی سازماني 
-شرقي مي آذربایجان  استانورزش و جوانان کارکنان ادارات 

ی اطالعاتي در مورد جنسیت، دهندهنشان 3 و 1باشد. شکل 
رشته تحصیلي و سطح تحصیالت مدیریت افراد مورد نظر 

سازماني  ط به متغیر هوشهای مربو تحقیق و نیز توصیف داده
 باشد. و رفتار شهروندی سازماني نمونه تحت بررسي مي

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای سن، سابقه . 4جدول 

کاری، هوش سازماني و رفتار شهروندی سازماني کارکنان ادارات 
 شرقي آذربایجان  ورزش و جوانان استان

 
شکل توزیع درصد پراکندگي میزان تحصیالت کارکنان  .4نمودار 

ادارات

 
درصد پراکندگي جنسیت و رشته تحصیلي کارکنان  .4نمودار 

شرقي آذربایجان  ن استانادارات ورزش و جوانا
 

از آزمون کولموگروف  ،های پژوهش قبل از آزمون فرضیه
اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع پراکندگي نمرات 
تعیین هوش سازماني و رفتار شهروندی سازماني استفاده شد و 

 سن متغیر
سابقه 
 کاری

هوش 
 سازمانی

شهروندی  رفتار
 سازمانی

 601 601 601 601 تعداد

 66/63 66/601 86/66 61/61 میانگین
انحراف 
 استاندارد

661/1 244/1 612/46 661/1 
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هوش سازماني و ای  مالحظه شد که توزیع پراکندگي نمره
بر اساس  ،ر شهروندی سازمانيچنین رفتاهای آن و هم مؤلفه

داری  با سطح معني (z < 385/1 >019/1)مقدار آزمون 
(099/0< P < 194/0 ) به دست آمده دارای توزیع نرمال

االت از آزمون پارامتریک ؤباشد و برای پاسخگویي به س مي
 گردد. استفاده مي

ضریب همبستگي بین هوش سازماني و  3جدول 
دهد.  شهروندی سازماني نشان مي های آن را با رفتار مؤلفه

های آن با  دهد که بین هوش سازماني و مؤلفه نتایج نشان مي

داری وجود  رفتارهای شهروندی سازماني رابطه مثبت و معني
برای فشار عملکرد تا  345/0دارد )ضرایب همبستگي از 

معنادار  p< 01/0برای سرنوشت مشترک و در سطح  591/0
های هوش  ن سؤال که کدام یک از مؤلفهاست(. در پاسخ به ای

بیني  سازماني تغییرات رفتارهای شهروندی سازماني را پیش
کند، از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به  مي

گام استفاده شد. در این قسمت سعي شده با استفاده از این 
های هوش سازماني  تغییراتي را که هر یک از مؤلفه ،روش

 د، تعیین شود.نکن رهای شهروندی سازماني تبیین ميبرای رفتا
 

 های مربوطه ضریب همبستگي بین متغیرها و مؤلفه .4جدول 
 

 سطح معناداری ضریب پیرسون ها متغیرها / مؤلفه ردیف
رفتار شهروندی  هوش سازماني 4

 سازماني

 

511/0** 0001/0 

 001/0 **334/0 انداز استراتژیکچشم 4

 0001/0 **591/0 کسرنوشت مشتر 9

 001/0 **391/0 میل به تغییر 1

 0001/0 **519/0 روحیه 1

 001/0 **391/0 اتحاد و توافق 1

 001/0 **335/0 کاربرد دانش 1

 009/0 **345/0 فشار عملکرد 8

 .)دو طرفه( معنادار است 04/0)دو طرفه( معنادار است.  *همبستگي در سطح  01/0** همبستگي در سطح 
 

اساس ترتیب اهمیت  در تحلیل رگرسیون گام به گام بر
بین در مجموع طي پنج گام، پنج مؤلفه های پیش مؤلفه

سرنوشت مشترک، روحیه، اتحاد و توافق، میل به تغییر و 
کاربرد دانش با رفتار شهروندی سازماني دارای همبستگي 

اند. در اولین گام سرنوشت مشترک با رفتار  چندگانه بوده
 591/0شهروندی سازماني دارای ضریب همبستگي چندگانه 

بوده است. در نهایت در گام نهایي )پنجم( پنجمین مؤلفه یعني

یت ورود به ای که قابل کاربرد دانش به عنوان آخرین مؤلفه 
وارد مدل گردیده است. در گام نهایي  مدل رگرسیون را داشته،

. در مجموع رسیده است 453/0ضریب همبستگي چندگانه به 
 OCBدرصد واریانس  3/39این پنج مؤلفه قادر به تبیین 

ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد را  3اند. جدول  بوده
 دهد. نشان مي OCBبیني برای پیش

 
 

 بیني رفتار شهروند سازماني استاندار برای پیشضرایب رگرسیوني استاندارد و غیر .9جدول 
 

 tمقدارضرايباستانداردشدهانداردضرايبغیراستمؤلفه

 بتا خطاياستاندارد بتا
 مقدار ثابت - 126/4 795/42مقدارثابت
سرنوشت
مشترك

 سرنوشت مشترك 338/0 611/0 281/0

 روحیه 458/0 437/0 277/0روحیه
 اتحاد و توافق 017/0 456/0 663/0اتحادوتوافق
 ل به تغییرمی 036/0 692/0 021/0میلبهتغییر

 

 
رگرسیون گام حاکي از آن است که در تحلیل  3جدول 

پنج مؤلفه سرنوشت مشترک، روحیه، اتحاد و توافق،  نهایي
بیني رفتار شهروندی  میل به تغییر و کاربرد دانش برای پیش

اند. به ترتیب سرنوشت  سازماني وارد معادله رگرسیون شده
، اتحاد و 318/0روحیه ، 338/0مشترک با ضریب استاندارد بتا 

 035/0و کاربرد دانش  031/0، میل به تغییر 094/0توافق 
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سازماني بیني معناداری برای رفتار شهروندی  توان پیش
، معادله رگرسیون نهایي )طي پنج 3اند. بر اساس جدول  داشته

بیني رفتار  ای( برای پیش مرحله در تحلیل رگرسیون مرحله
ن داد که در مجموع پنج مؤلفه شهروندی سازماني نشا

سرنوشت مشترک، روحیه،  اتحاد و توافق و کاربرد دانش قادر 
این معادله به  .اند بوده OCBدرصد واریانس  3/39به تبیین 

 شرح زیر است:
OCB491/35  =+589/0 )روحیه( 544/0 + )سرنوشت مشترک( 

 055/0 + )میل به تغییر( 059/0 + )اتحاد و توافق( 113/0 +

 .)کاربرد دانش(

 

 گیريبحثونتیجه

دست آمده از تحقیق، بین مؤلفه ه با توجه به اطالعات ب
استراتژیک با رفتار شهروندی سازماني کارکنان    انداز  چشم

داری وجود دارد.  ادارات ورزش و جوانان رابطه مثبت و معني
 ،باید توجه داشت که فهم کامل اهداف سازمان توسط کارکنان

انداز استراتژیک در کارکنان سازمان به وجود خواهد  یک چشم
هایي فراتر از  تالشدست آمده   اساس نتیجه به آورد که بر

که نتیجه آن افزایش است وظایف را در کارکنان موجب شده 
. این نتیجه با یافته ابزری و باشد عملکرد اثربخش سازمان مي

ان و خدادادی و همکار (1388(، اصغری )1384ستاری )
استراتژیک با  انداز دارند بین مؤلفه چشم ( که اظهار مي1388)

وری رابطه معنادار وجود دارد،  سازماني و بهره  فرهنگ
دست آمده از پژوهش ه همخواني دارد، ولي با نتیجه ب

( و کریمي و 1388(، سالسل و همکاران )1381خدادادی )
داز ان ( مبني بر عدم وجود رابطه بین چشم1393اکبری)

استراتژیک با رفتار شهروندی سازماني کارکنان همخواني 
شاید علت این مغایرت، تفاوت کارکنان  ؛(13، 10، 3، 5ندارد )

به جهت تولیدی یا خدماتي بودن ماهیت کار باشد که در 
تحقیق حاضر کارکنان با ارائه خدمات به ورزشکاران و عموم 

رفتار شهروندی توانند  مردم و مرور اهداف سازمان بهتر مي
انداز  با توجه به اینکه چشمگر سازند. سازماني را نمایان

استراتژیک به قابلیت خلق، استنتاج و بیان هدف یک سازمان 
انداز استراتژیک در پي  شود و در یک کالم، چشم اطالق مي

، بنابراین "رویم دانیم به کجا مي مي"آن است که بگوید 
ازماني کارکنان ادارات ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی س

طور   ای در کارکنان که به توان به داشتن رویه را مي جوانان
روزمره با مشتریان خود رابطه داشته و با مرور اهداف سازماني، 

در این  دهند، سازمان به حساب آورد. رفتاری بهتری بروز مي

خصوص نیز لزوم توجه مدیران سازمان به شرکت دادن 
تفکرات جمعي و استراتژیک سازمان برای باال  کارکنان در

رسد. آزمون فرضیه  بردن دید استراتژیک ضروری به نظر مي
دوم تحقیق نیز نشان از وجود رابطه بین مؤلفه سرنوشت 

ورزش و رفتار شهروندی سازماني کارکنان ادارات مشترک و 
ه شرقي داشت که این نتیجه با نتایج ب آدربایجان  استانجوانان 

(، خدادادی 1384ابزری و ستاری )ست آمده از پژوهش د
و  (1388، اصغری )(1388(، خدادادی و همکاران )1381)

خواني در ( همخواني دارد و این هم1388سالسل و همکاران )
 ( و کریمي و اکبری1388سالسل و همکاران )پژوهش 

وجود  (.13، 10، 3، 5)تر است  تر و واضح ملموس ( 1393)
سرنوشت مشترک و رفتار شهروندی سازماني رابطه بین 

تواند به رفتارها  کارکنان نشانگر آن است که هدف مشترک مي
های فراتر از وظایف در کارکنان که اثربخشي بیشتر را  و تالش

که تمام یا اکثر افراد در سازمان  به دنبال دارد منتج شود. زماني
سازمان دانند که رسالت و مأموریت  درگیر کار شدند و مي

و تک تک   ي دارندهدف مشترککنند که ميچیست، احساس 
نمایند و در پي رسیدن به  افراد موفقیت سازمان را درک مي

های  موفقیت با هدف مشترک هستند. تبیین اهداف و مأموریت
مشترک در بین کارکنان سازمان و حرکت هماهنگ آنان 

و منجر به رفتار  داردنشان از فهم سرنوشت مشترک 
 تری از آنان خواهد شد. شهروندی سازماني مناسب

بررسي فرضیه سوم پژوهش حاکي از وجود رابطه مثبـت  
باشد. نتیجـه   ميتغییر و رفتار شهروندی دار بین میل به  و معنا

 (1388سالســل و همکــاران )دســت آمــده بــا پــژوهش ه بــ
سازماني خوان بوده و عدم وجود رابطه بین میل به تغییر ناهم

اني را متذکر و رفتارشهروندی سازمورزش و جوانان ات در ادار
که از ادبیـات مربـوط بـه تغییـر در      انن(. البته همچ10است )

هـایي   آید، هر تغییری در سازمان بـا مقاومـت   ها برمي سازمان
که کارکنان به هیچ وجه تمایلي به تغییـر  ؛ ولي اینروبرو است

میل به وجود این بنابر ؛نیز بیان نشده است ،در سازمان ندارند
ــان ــر  در کارکن ــد  مــي ،تغیی ــه توان ــرای داشــتن ب ــادگي ب آم

در آزمـون فرضـیه   هـایي فراتـر از وظـایف بیانجامـد.      تالش
چهارم، بین مؤلفه روحیه با رفتار شهروندی سازماني کارکنان 

داری وجـود دارد.   رابطه مثبت و معنـي ورزش و جوانان ادارات 
ارکنان به میـزان اصـولي و   در یک سازمان با روحیه پائین، ک

، و در نقطـه  نماینـد  شان عمـل نمـي   منطقي به شغل و وظیفه
عملکـردی بهتـر و مـؤثرتر را از     ،مقابل آن داشتن روحیه باال

دهد. یافته فوق با نتایج پژوهش محققـاني   کارکنان نشان مي
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(، خـدادادی و  1381(، خدادادی )1384ابزری و ستاری ) چون
ــاران ) ــغر(1388همک ــاران (1388ی )، اص ــل و همک ، سالس

(  همخــواني دارد و ایــن 1393) ( و کریمــي و اکبــری1388)
تـر   واضـح  (1388سالسل و همکـاران ) پژوهش خواني با هم

 (.13، 10، 5، 3،9)است 
آزمون فرضیه پنجم تحقیق نیز حاکي از وجود رابطه مثبت 

دار بـین اتحـاد و توافـق و رفتـار شـهروندی سـازماني        و معني
شرقي اسـت.   استان آذربایجانورزش و جوانان ن ادارات کارکنا

هـا بایـد    افراد و گـروه "در تعریف اتحاد و توافق آمده است که 
 "خود را برای تحقق رسالت و مأموریت سازمان، سازمان دهند

عملکردی موافـق و   ،(، بنابراین زماني که کارکنان سازمان11)
و از طرفي سعي همسو با همکاری یکدیگر از خود نشان دادند 

در انجام وظایفي فراتر از نقش خـود دارنـد، نتـایجي مـؤثر را     
ـ سازمان رقم خواهند زد. این یافته نیز با نتایج  ایبر دسـت  ه ب

، (1381(، خـدادادی ) 1384ابزری و سـتاری ) آمده از پژوهش 
( تاحــدودی 1388و خــدادادی و همکــاران ) (1388اصــغری )

( و 1388ل و همکـاران ) همراستا بوده ولـي بـا نتیجـه سالسـ    
(. البتـه  10، 5، 9، 3خواني ندارد )( هم1393) کریمي و اکبری

دلیل ایـن نـاهمخواني را نیـز بـه نـوعي در ماهیـت وظـایف        
ورزش و جوانان توان جستجو کرد. کارکنان ادارات  کارکنان مي

با ارائه خدماتي با همکاری یکدیگر که وظیفه هر یک از افراد 
طـور    همکارش بـوده و ایـن رابطـه را بـه     کننده وظیفه تکمیل

کند، عامـل اتحـاد و توافـق را در رسـیدن بـه       واضح حس مي
اهداف و رسالت سازماني خود قبول داشته و تـالش بیشـتر را   

داند. بررسي فرضیه ششم پژوهش نشان  تر مي برای خود جذاب
داد که بین مؤلفه کاربرد دانش بـا رفتـار شـهروندی سـازماني     

داری  رابطــه مثبــت و معنــيورزش و جوانــان ارات کارکنــان اد
وجود دارد.  این روزهـا بـیش از پـیش، پیـروزی یـا شکسـت       

، اطالعـات و   ها مبتني بر اسـتفاده اثـربخش از دانـش    سازمان
ها  هاست و توانایي کاربرد دانش در محیط پیچیده سازمان داده

های اساسي تبدیل شده است، از طرفـي   به یک جنبه از رقابت
ثرتر و فراتر از وظایف کاری ؤاربرد دانش با فعالیت بیشتر و مک

نمودی از جریان داشـتن دانـش    ،ها توسط کارکنان در سازمان
در سازمان را دارد و این مهم باید مورد توجه مدیران سـازمان  

چـون ابـزری و   هایي هم ین نتیجه با نتایج پژوهشقرار گیرد. ا
، (1388ف و همکاران )(، کاش1381(، خدادادی )1384ستاری )

( تاحــدودی 1388ادی و همکــاران )و خــداد (1388اصــغری )
ــا  هم ــوده و ب ــوان ب ــاران ) خ ــل و همک ــه سالس ( 1388نتیج
 خواني ندارد.  هم

دسـت آمـده از تحقیـق در آزمـون     ه با توجه به اطالعات ب

فرضیه هفتم، باید گفت که بین مؤلفه فشار عملکـرد بـا رفتـار    
ـ    رابطــه ورزش و جوانـان  ان ادارات شـهروندی سـازماني کارکن

تـوان گفـت    داری وجود دارد. به عبارتي دیگر مي مثبت و معني
با وجود رفتار شهروندی سازماني قابل قبول و مطلوب، مؤلفـه  
فشار عملکرد کارکنان به طور معناداری کـه در جهـت بهبـود    

یابـد. ایـن نتیجـه بـا      رفتار شهروندی سازماني باشد، تغییر مي
( و 1388(، کاشـف و همکـاران )  1384زری و ستاری )یافته اب

خوان است ولي بـا  ( تاحدودی هم1388ادی و همکاران )خداد
 خواني ندارد. ( هم1388پژوهش سالسل و همکاران )نتیجه 

هـوش سـازماني و رفتـار شـهروندی     بـین  در فرضیه هشـتم،  
داری وجود دارد. نتیجه ایـن   سازماني همبستگي مثبت و معني

(، 1381(، خـدادادی ) 1384با نتایج ابزری و سـتاری )  یافته نیز
( 1388( و سالسـل و همکـاران )  1388خدادادی و همکاران )

توان در خاسـتگاه رفتـار    دلیل این رابطه را مي ؛خواني داردهم
شهروندی سازماني و هوش سازماني جستجو نمـود. خاسـتگاه   

و  هـا، عقایـد اساسـي    تواند ارزش رفتار شهروندی سازماني مي
. هوش سازماني نیز باشدمفروضات هر یک از اعضای سازمان 

طبق تعریف آلبرخت ظرفیت یک سـازمان در حرکـت قـدرت    
اش و تمرکز این قدرت ذهني در تحقق رسالت سـازمان   ذهني

است. خاستگاه هوش سازماني ذهن است و ذهن خواسـته یـا   
های آزادی عمـل   ناخواسته تحت تأثیر فرهنگ است. چارچوب

ی فرهنگي در هر سازمان ها ها و ارزش همان محدودیت ،ذهن
و بر این اساس است که میان هوش سازماني و  است  و جامعه

ثر از فرهنـگ هسـتند، رابطـه    أرفتار شهروندی سازماني که مت
 وجود دارد. 

هـای هـوش    در مورد فرضیه نهم، که کدام یک از مؤلفه
نتـایج   ،اسـت  کننده رفتار شهروندی سازماني بین سازماني پیش

دهد که از بین هفت مؤلفه هوش سازماني، صرفاً پنج  نشان مي
مؤلفه سرنوشت مشترک، روحیه، اتحاد و توافق، میل به تغییـر  

بیني رفتار شـهروندی سـازماني وارد   و کاربرد دانش برای پیش
اند. در مجموع این پـنج مؤلفـه قـادر بـه      معادله رگرسیون شده

ــین  ــانس  3/39تبی ــوده OCBدرصــد واری ــل  ب ــد. در تحلی ان
رگرسیون گام نهایي پنج مؤلفـه سرنوشـت مشـترک، روحیـه،     

بینـي   اتحاد و توافق، میل به تغییر و کاربرد دانش بـرای پـیش  
انـد. بـه    رفتار شهروندی سازماني وارد معادله رگرسـیون شـده  

، روحیه 338/0ترتیب سرنوشت مشترک با ضریب استاندارد بتا 
و کـاربرد   031/0، میل به تغییر 094/0 ، اتحاد و توافق318/0

بیني معناداری برای رفتـار شـهروندی    توان پیش 035/0دانش 
اند. این ضرایب استاندارد بتا بدین معني هستند  سازماني داشته

هـای هـوش    که به ازای یک واحد تغییر در هر کدام از مؤلفـه 
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در لفه تغییر ؤسازماني، به میزان ضریب استاندارد بتای همان م
دهد. معادله رگرسـیون نهـایي    رفتار شهروندی سازماني رخ مي

بیني  ای( برای پیش )طي پنج مرحله در تحلیل رگرسیون مرحله
اسـتان  ورزش و جوانـان  رفتار شـهروندی سـازماني در ادارات   

 شرقي به شرح زیر است: آذربایجان
OCB491/35  =+ 589/0 )روحیه(544/0 + )سرنوشت مشترک( 

)کاربرد 055/0 + )میل به تغییر(059/0 + اد و توافق()اتح113/0 +
 دانش(

هایي را که از طریق آن  ها، مؤلفه این بخش از یافته
توان رفتار شهروندی سازماني را تعالي بخشید، معرفي  مي

کنند و در نهایت، تعالي رفتار شهروندی سازماني بر اساس  مي
وجب م ،مدلي که در این تحقیق مبنای عمل قرار گرفت

افزایش انسجام دروني و تطابق بیروني سازمان گردیده و به 
موفقیت سازمان در مدیریت کیفیت منجر و نهایتاً به موفقیت 

کشور به  انجامد. ادارات ورزش و جوانان در کسب و کار مي
 نبست کاربه با  ،کننده خدمات ورزشيعنوان متولي اصلي ارائه

توانند زمینه  يپیامدهای هوش جمعي در سازمان خود م
افزایي در نیروی فکری کارکنان خود را فراهم کرده و با  هم

اهداف سازماني را با  ،داشتن رفتار شهروندی سازماني مطلوب
 کیفیت مطلوب به انجام رسانند.
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