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بررسی رابطه بین  فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمدحسین شوهانی1، میرشاد ماجدی و رضا شیرزادی2، فردین عبداللهی3
1. نویسنده مسئول- کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

2. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
3. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

مقدمه
در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر مي رود؛ با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش هاي 
جدید، سازمان ها نیز پیچیده تر و اداره ي آن ها نیز مشكل تر مي شود]1[. همانگونه که در دنیاي انساني و در حیات 
پرتالطم بشري انسان هائي موفق وکارا خواهند بود که داراي هوشي سرشار و بهره مند از درجه هوشي باال باشند؛ 
توانایی یک سازمان  بود]2[. مفهوم هوش سازمانی1 شامل  به همینگونه خواهد  نیز وضع  قطعًا دردنیاي سازماني 
برای پردازش، تبادل و سنجش اطالعات برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارا در فعالیت های آن سازمان؛ بخصوص 
برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل و نظارت بر مأموریت های آن می باشد]3[. کارل آلبرخت2، با 25 سال سابقه 
در زمینه مشاوره و کار در ارتش آمریكا، قانوني را در عرصه مدیریت و سازمان تحت عنوان قانون آلبرخت تعیین 
مي کند. او معتقد است هنگامي که افراد باهوش در یک سازمان جمع مي شوند، به سوي کندذهني وکم هوشي جمعي3 
گرایش پیدا مي کنند و آن)هوش سازمانی( را به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت بخشیدن به توانایي 
ذهني سازمان و تمرکز این توانایي در جهت رسیدن به رسالت سازمان تعریف مي نماید. نتیجه ي چنین بحثي موفق تر 

شدن سازمان در محیطش می باشد]4[. 
از داخل  را  به کار گرفته مي شود، مدیران مي توانند اطالعات و هزینه ها  در سازماني که هوش سازماني در آن 
سازمان استخراج نمایند و بدانند که هزینه ها چه هستند و تصمیم هایي براي کاهش و حذف آن ها بگیرند. تغییرات 
آینده را پیش بیني کنند و براي مسائل خود راه حلي مناسب داشته باشند]5[. افزایش هوش سازماني موجب مي گردد 
سازمان ها اطالعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتري تجزیه و تحلیل کرده و نتایج حاصل را به طریق 
سودمند ذخیره و در مواقع مقتضي در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند]6[ هوش سازماني همچنین بر عملكرد 
کارکنان تأثیر بسزایی می گذارد؛ بطوریكه هرچه هوش سازمانی افزایش یابد، عملكرد کارکنان هم بهتر خواهد شد]7[. 
مفهوم فرهنگ سازمانی در دهه 1980 رواج یافت]8[. کریتنر و کینسكی )2010(، فرهنگ سازماني را مجموعه اي 
از فرضیه هاي ضمني که به طور مشترک از سوي گروه پذیرفته شده و نحوه ادراکات، تفكرات و واکنش ها نسبت به 
شرایط و موقعیت هاي متعدد محیطي را مشخص مي سازد؛ مي دانند]9[. به طور کلی، می توان گفت فرهنگ سازمانی 
باشد در یک سازمان معین دگرگونی هاي دل پسند و  قرار  اگر  دارند]10[.  از سازمان خود  را  درکی است که مردم 
پایدار پدید آید، فرهنگ آن سازمان باید دستخوش دگرگونی شود و با دگرگونی هاي سراسري سازمان سازگار آید؛ 
به عبارت دیگر کامیابی یا شكست سازمان ها را باید در فرهنگ آن ها جستجو کرد]11[. بنابراین برای تبدیل سازمان 

به سازمان هوشمند، توجه به فرهنگ سازمانی ضرورت دارد]12[.
در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی در سازمان های ورزشی، تنها یک پژوهش  توسط خدادادی 
و همكاران در سال 1392 صورت گرفته است که نتایج آن نشان داد که بین پنج مؤلفه ي سرنوشت مشترک، میل به 

تغییر، اتحاد و توافق و کاربرد دانش با فرهنگ سازماني رابطه ي مثبت و معني دار وجود دارد.

1 . Organizational Intelligence
2 . Albrecht
3 . Stupidity Collective
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روش شناسی تحقیق
روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری این تحقیق را کلیه ی کارکنان وزارت ورزش 
و جوانان به تعداد 745 نفر تشكیل می دهند. به منظور تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی و جدول 
مورگان استفاده شد که تعداد نمونه ها 255 نفر برآورد شدند. برای جمع آوری اطالعات، از پرسشنامه های فرهنگ 
سازمانی)دنیسون، 2000( و هوش سازمانی)آلبرخت، 2003( استفاده شد. از مجموع 255 پرسشنامه توزیع شده، 
تعداد 218 پرسشنامه عودت داده شد و از دو روش آمار توصیفی)میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها( و 
آمار استنباطی )آزمون کلموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره( براي تجزیه و 

تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته های تحقیق

فرضیه اول تحقیق: فرهنگ سازمانی و ابعاد آن، با هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان رابطه دارد. 

جدول 1. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن با هوش سازمانی

متغیرها
N

هوش سازمانی
rgiS

گ 
رهن

ی ف
ه ها

ؤلف
م

نی
زما

سا

8120/1030/231درگیرشدن در کار
0/3050/920**812سازگاری

0/3660/600**812انطباق پذیری
0/0740/730*812مأموریت

0/1340/140*812فرهنگ سازمانی

*همبستگی در سطح 0/05 معنی دار است
**همبستگی در سطح 0/01 معنی دار است

 r=0/431 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول 1 نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با
و p>0/05 ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد؛ اما از میان مؤلفه های فرهنگ سازمانی، بین درگیرشدن در کار با 

هوش سازمانی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. 
فرضیه دوم تحقیق: فرهنگ سازمانی و ابعاد آن در کارکنان وزارت ورزش و جوانان، پیش بینی کننده ی مناسبی 

برای هوش سازمانی هستند.

جدول 2. خالصه رگرسیون همزمان ابعاد فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی

BBEStβمتغیر پیش بینمتغیر مالک

نی
زما

سا
ش 

هو

0/540/0141/230/21-درگیرشدن در کار

0/12*0/780/0642/21-سازگاری

0/72*0/870/9342/17-انطباق پذیری

0/230/5931/950/61-مأموریت

R=0/24 ،=2R 0/81 ، F)43/18=)812 و  ,  p>0/100 

چون متغیر فرهنگ سازمانی با خرده مقیاس های خود همبستگی دارد، لذا با توجه به مفروضه عدم ارتباط هم 
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متغیره نشان  نتایج تحلیل رگرسیون چند  بین( در مدل رگرسیون وارد نمی شود.  متغیرهای مستقل)پیش  بین  خطی 
 ،P>0/01( پیش بینی می کند R=0/42 با ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معنی داری هوش سازمانی را  داد که ترکیب 
F)4 ،218(=3/81(. نتایج آزمون F از روی تمام متغیرهای پیش بین تعیین می شود. بنابراین در این تحلیل انطباق پذیری 
)t=2/71 ،p>0/05( و سازگاری )t=2/12 ،p>0/05( تنها متغیرهایي هستند که هنگامي که چهار متغیر دیگر همزمان 

در نظر گرفته شده اند، به طور معنی داري هرگونه اطالعاتي را به پیش بیني اضافه مي کنند.
بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. این یافته 
از یافته های پژوهش، با نتایج تحقیق خدادادی)1392(، احسان بخش و رضایی)2012(، یعقوبی و همكاران)2010( و 
ابزری و ستاری )1385( همخوانی دارد. میزان ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی در این 
پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی در وزارت ورزش و جوانان نقش اساسی در ایجاد و حفظ هوش سازمانی 
دارد و هر اندازه فرهنگ سازمانی قوی تر باشد، هوش سازمانی هم قوی تر خواهد بود. پس می توان ادعا کرد که فرهنگ 
سازمانی به عنوان شخصیت و شالوده ی اساسی وزارت ورزش و جوانان، نقش اساسی در باالبردن هوش سازمانی و 
در نهایت اتخاذ تصمیم های مؤثرتر و برنامه ریزی دقیق تر برای سازمان دارد. وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی 
اصلی ورزش کشور، برای اینكه بتواند هوش سازمانی را به طور مؤثری افزایش دهد و در تمام سطوح به کار گیرد؛ 
ابتدا باید به فرهنگ سازمانی توجه ویژه ای داشته باشد. فرهنگ سازمانی، با ایجاد بستری مناسب جهت توسعه ی هوش 
سازمانی به سازمان در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار و تبدیل شدن به سازمانی هوشمند کمک می کند. سازمان 
هوشمند قادر است که اطالعات بیرونی را از محیط دریافت کرده و به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد. در چنین سازمانی 

مشكالت و مسائل سریع تر حل می شوند و تصمیمات در بهترین شرایط اتخاذ می شوند.
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