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.1دکتری ،گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران .2دانشیار ،گروه
مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ايران 3و .4کارشناس ارشد ،گروه مديريت
ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل معادالت ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرایند
استقرار شش سیگما در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود .جامعۀ آماری پژوهش ،کلیۀ کارشناسان سازمان
ورزش شهرداری تهران بودند ( )N=200که براساس جدول نمونهگیری مورگان  127نفر بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب
شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ هوش سازمانی آلبرخت ( ،)2003عملکرد سازمانی چودهری ( )2001و پرسشنامۀ
بیگزاد ( )1389بود که روایی این ابزارها در پژوهش های پیشین تأیید شد و پایایی این ابزارها بهترتیب  0/78 ،0/88و
 0/90بهدست آمد که نشاندهندۀ پایایی مطلوب و قابل قبول ابزارهای اندازهگیری داشت .دادهها بهمنظور مدلیابی به
روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس تحلیل شدند .نتایج پژوهش تأییدکنندۀ روابط ساختاری مفروض بود؛
بهطوریکه هوش سازمانی هم بهطور مستقیم ( )0/35و هم بهطور غیرمستقیم از طریق میانجی ششسیگما ( )0/81بر
عملکرد سازمانی تأثیر داشت .همچنین متغیر ششسیگما به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر معنادار و مثبت داشت
()0/55؛ بنابراین نتایج مدل ساختاری بیان کنندۀ آن است که با افزایش هوش سازمانی کارشناسان و بهبود فرایند
ششسیگما ،عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران توسعه پیدا میکند.

واژههای کلیدی
سازمان ورزش ،ششسیگما ،شهرداری تهران ،عملکرد سازمانی ،هوش سازمانی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09107608854 :

Email: ahmad.mahmoudi3536@gmail.com
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مقدمه
بقا و تداوم فعالیتهای سازمانها و مؤسسات به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد .در هر ادارهای
نقش نیروی کار در تمام عرصههای فعالیت مهم شناخته شده است .مؤلفۀ کار و فعالیت انسانها هستند
که تصمیمات را اتخاذ میکنند ،سپس آن را به اجرا درمیآورند و بر پایۀ آنها تداوم فعالیتهای آینده را
پیشبینی میکنند .عملکرد سازمانی حاصل یا نتیجۀ فرایندهای اجرایی و تحقق اهداف سازمان است .در
تعریفی دیگر ،عملکرد سازمانی عبارت است از به نتیجـه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهدۀ
نیروی انسانی گذاشته شده است ( .)1عملکرد سازمانی را میتوان بهمثابۀ چتری تعریف کرد که همۀ
مفاهیم مرتبط به موفقیت و فعالیتهای کل سازمان را در برگیرد .سازمانهای با عملکرد برتر ،دارای
ویژگیهایی خاص از لحاظ چشمانداز و مأموریتهـای سازمان ،اهداف ،تفکر راهبردی ،رهبری ،طراحی
سازمان ،فناوری و فرایندهای سازمانیاند .بهعالوه عملکرد سازمانی تقریباً شامل تمامی اهداف رقابتپذیری
و تعـالی تولید است و به هزینه ،انعطافپذیری ،سرعت ،قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط میشود ( .)2با
توجه به پیشرفت فناوری ،سرعت تبادل اطالعات و تنوع در انتخاب و سلیقههای افراد ،عملکرد سازمانی
اهمیت زیادی پیدا میکند .در دنیای امروزی افزایش عملکرد سازمانها ،جایگاه ویژهای در نزد مدیران
پیدا کرده است ،بهطوریکه همۀ سازمان ها در پی افزایش کارایی و اثربخشی بیشتری هستند .افزایش
عملکرد در سازمانها با دانش ،مهارتها و تواناییهای افراد ارتباط مستقیمی دارد ( .)3بهبود عملکرد
سازمان ،کاربرد نظاممند دانش رفتاری در تحول سازمان از پیش طراحی شده ،بهبود و تقویت مجدد
راهبردها ،ساختارها و فرایندی است که به اثربخشی سازمان میانجامد ( .)4از آنجا که منابع یک سازمان
اغلب محدود است ،بهبود عملکرد بهعنوان یک عامل ضروری اهمیت پیدا میکند ( .)5 ،6بنابر ماهیت،
ضرورت اجتنابناپذیر سازمانها برای بقا در دنیای کنونی است .سازمانهای عصر ما هرروزه با انبوهی از
مسائل روبـهرو هـستند کـه در صـورت عدم پاسخگویی درست به این مسائل ،جایگاه رقابتی آنها به خطر
میافتد .برای حل مسائل سازمانی روشهای مختلفی وجود دارد کـه در ایـن میـان روشهـا و تکنیکهای
خالق حل مسئله از جایگاهی ویژه برخوردارند ( .)7از جمله مواردی که در راستای عملکرد سازمانی مهم
بهنظر می رسد ،هوش سازمانی است .در دنیای متغیر امروزی ،در تمام زمینهها انسانهایی که از هوش
بیشتری برخوردارند ،میزان موفقیت آنها نیز بیشتر است .قوانین و شرایط حاکم بر سازمانها نیز متفاوت
از شرایط دنیای بیرون آنها نیست .بهخصوص اینکه با پیشرفت فناوری و گذشت زمان سازمانها پیچیدهتر
میشوند و کار با آنها مشکلتر خواهد شد (.)8
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هوش سازمانی در سازمانها نیز مانند بهرۀ هوشی یا همان  IQدر انسانهاست ( .)9براساس تعریف
آلبرخت ،) 2013(1هوش سازمانی به معنای توانایی و ظرفیتی است که سازمان در بهکار بردن قدرت خود
برای رسیدن به رسالت و اهداف بهکار میبندد .وی هوشمندی سازمانی را در یک جمله تعریف میکند:
هوشمندی سازمانی یعنی موفق شدن سازمان در محیطش ( .)10در تعریف ارستین ،)2004( 2هوش
سازمانی نوعی فرایند یادگیری است که در این فرایند ،سازمان با استفاده از درک و حافظۀ خود ،رفتار
انطباقی در محیط را بهبود میبخشد ( .)11ویلیام هال ،)2006(3بیان میکند که هوش سازمانی توانایی
سازمان در بهوجود آوردن دانش و بهکار بستن آن در راستای هماهنگی و تطابق با محیط اطرافش است
( .)12خانزاده ( )1386هوش سازمانی را دانشی میداند که مدیران سازمانها را در زمینۀ تصمیمگیری
دربارۀ عواملی مانند مشتریان ،رقبا و ارباب رجوع ،محیط اقتصادی ،مخاطبان و جامعه و فرایندهای سازمانی
توانمند میسازد ( .)13در کل هوش سازمانی به معنای توانمند بودن در مقولۀ تصمیمگیری سازمانی است
و اینکه نسبت به تمامی عوامل موجود مانند مشتریان ،محیط خارجی و داخلی سازمان و رقبا آگاهی
عمیقی وجود داشته باشد ( .) 14هوش سازمانی در واقع یکی از انواع هوش شناختی است که با هوش
هیجانی هم در ارتباط است .وجود آگاهی و شناخت در روابط بینفردی در سازمانها و به بیان دیگر هوش
سازمانی ،کنشهای بین افراد سازمان را تسهیل میکند و در نهایت عملکرد سازمانی را بهبود میبخشد
( .)15پس این احتمال وجود دارد که از طریق چند سازوکار سبب بهتر شدن عملکرد سازمانی شود (.)16
هوش سازمانی افراد نشان دهندۀ آگاهی و بینش افراد نسبت به محیط سازمان و عوامل تأثیرگذار بر آن
است ،بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که هوش سازمانی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی افراد
خواهد بود .باس ،)2009(4وجود یک رویکرد مدیریتی نسبت به هوش سازمانی را فرایندی میداند که در
آن اطالعات درست به افراد درست در زمان مناسب داده میشود که به بهبود عملکرد سازمان منتهی
میشود (.)17
اگر عملکرد یک سازمان را بهعنوان میزان اهداف کسبشده توسط سازمان تعریف کنیم و بهبود
مستمر آن را بهعنوان یک ضرورت در نظر بگیریم ،به ابزاری به نام ششسیگما برمیخوریم .یکی از
ابزارهایی که امروزه برای رسیدن به سطح باالی عملکرد و کیفیت سازمان بهکار میرود ،فرایند
1. Albrecht
2. Ercetin
3. William Hall
4. Bose
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ششسیگماست .سیگما ( )σیکی از حروف الفبای یونانی است و بهمنظور بیان انحراف استاندارد بهکار
می رود .انحراف استاندارد شامل میزان پراکندگی از میانگین یا سنجش انحراف است .از طرفی رسیدن به
عملکرد سازمانی باال و کاهش انحرافات و نقصها در فرایندهای سازمانی ،از جمله اهداف همۀ
سازمانهاست ( .)18ششسیگما استراتژی تجاری است که نهتنها به سازمانها در بهبود کارایی سازمانی
و رضایت مشتری کمک میکند ،بلکه این فرایند سبب کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش سود میشود
( .)19 -21از لحاظ آماری رسیدن به سطح ششسیگما ،به این مفهوم است که عملکرد سازمان و خروجی
آن تقریباً بدون نقص و عیب باشد ( .)22مفهوم فرایند ششسیگما توسط شرکت موتوروال1در سال 1980
ایجاد شد و فعالیتهای جنرال الکتریک2و دیگر شرکتها در اواخر  1990موجب توسعۀ آن شد (.)23
امروزه ششسیگما از پیشروان مدیریت کیفیت در نظر گرفته میشود و ابزاری حیاتی تجاری برای
سازمانها بهحساب میآید .بهبود و پیشرفت فرایندهای سازمانی ،افزایش رضایت مشتری و کاهش
هزینههای سازمانی از جمله مسائلی است که هر سازمانی با آن روبهروست .بدینمنظور فرایند ششسیگما
بهعنوان روشی سازمانیافته که موجب توسعۀ خدمات و بهبود فرایندهای استراتژیک میشود ،مورد توجه
سازمانهای بسیاری قرار گرفته است که با استفاده از روشهای علمی و آماری در کاهش انحرافات و
عیوب فرایندهای سازمانی نقش مهمی ایفا میکند ( .)24 ،25ششسیگما روشی سازمانیافته و منظم
برای بهبود فرایند استراتژیک و محصول جدید و گسترش خدماتی است که به روشهای آماری و علمی
بستگی دارد تا در میزان نقصهای تعریفشده از طرف مشتریان ،کاهش چشمگیری را انجام دهد.
ششسیگما از یک روش ساختاری استفاده می کند ،چه کار برای بهبود فرایند باشد یا برای طراحی
محصول جدید ( .)26همچنین در سالهای اخیر ،میل روزافزونی به استفاده از فنون ششسیگما پدید
آمده است و بسیاری از سازمانهای پیشرو مانند موتوروال ،جنرال الکتریک و کداک بهخوبی آن را تجربه
کردهاند .ششسیگما سیستم جامع و انعطافپذیر برای دستیابی ،حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان
است که اگر بهطور منطقی بهکار گرفته شود ،سبب ارتقای عملکرد فرایندها خواهد شد (.)27
اولین موضوع مهم در فرایند ششسیگما توجه به مخاطب و مشتری است .ششسیگما در مرحلۀ اول
به مشتری توجه کرده و از اطالعات موجود برای رسیدن به نتیجه استفاده میکند .خدمت و تمرکز بر
مشتری جزء عوامل مشترک مفاهیم ششسیگما و عملکرد سازمانی هستند .اجزای تشکیلدهندۀ فرایند
1. Motorola
2. General Electric
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ششسیگما بر اساس نظریه پیتر پاند و الرنس هاپ شامل شش اصل است :حرکت به سمت تعالی ،مدیریت
کنشی ،تمرکز بر فرایندها ،مشارکت و همکاری بدون حد و مرز ،تمرکز بر مشتری و مدیریت مبتنیبر
اطالعات ( .)28در مورد هوش سازمانی رویکردها و دیدگاههای متفاوتی از طرف اندیشمندان بیان شده
است .در این مطالعه این مفهوم از دیدگاه آلبرخت در نظر گرفته شده است .براساس نظریۀ کارل آلبرخت،
هوش سازمانی در هفت بعد بیان شده است .1 :چشمانداز استراتژیک :به معنی ظرفیت ایجاد و بیان هدف؛
 .2سرنوشت مشترک :یعنی احساس داشتن هدف مشترک ،حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف؛ .3
میل به تغییر :قابلیت انعطافپذیری و سازگاری بیشتر با تغییرات محیطی؛  .4روحیه :بیانگر تمایل به
فعالیت فراتر از استاندارد است؛  .5اتحاد و توافق :رفع تناقضات و ارتقای انرژی فردی متناسب با تحقق
اهداف مشترک؛  .6کاربرد دانش :توانایی خلق ،انتقال ،سازماندهی ،سهیم شدن و بهکارگیری دانش؛ .7
فشار عملکرد :شکلگیری این فرهنگ که هر عضو جدید که به سازمان میپیوندد ،حس الزامآور مشارکت
نسبت بهکار را احساس کند ( .)29 ،30با نگاهی گذرا بر اجزای تشکیلدهندۀ هوش سازمانی و فرایند
ششسیگما به همپوشانی بین اجزای آنها پی میبریم .با توجه به اینکه به فرایند ششسیگما بهعنوان
تسهیلکننده و محرک بهبود عملکرد و هوش سازمانی نگریسته میشود ( ،)31بنابراین لزوم توجه به
پیادهسازی این فرایند در سازمانهای ورزشی بهخصوص سازمان ورزش شهرداری تهران که اهدافی
همچون افزای ش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی ،توسعه مبتنیبر دانایی
و ارتقای استانداردها در ورزش شهروندی ،ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در مجامع
بین المللی ورزش همگانی ،افزایش مشارکت مردم در ورزش و همچنین نهاد ورزشی که رابطۀ مستقیمی
با فعالیتهای ورزشی اقشار مختلف شهر تهران دارد ،از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
در بین پژوهشهایی که رابطۀ هوش سازمانی و عملکرد سازمانی را بررسی کردهاند ،میتوان به پژوهش
بیکزاد ،عالئی و اسکندری ( )1389اشاره کرد که در آن بین هوش سازمانی مدیران و عملکرد آنان در
دستگاههای دولتی رابطۀ معناداری مشاهده شد ( .)10شمس ،مشایخی و سلیمانی ( )1393در پژوهشی
نتیجه گرفتند که هوش سازمانی متغیر پیشبین مناسبی برای عملکرد سازمانی است و  87/4درصد از
تغییرات واریانس متغیر مالک (عملکرد سازمانی) را تبیین میکند و تمامی ابعاد هوش سازمانی به غیر از
بعد کاربرد دانش با عملکرد سازمانی همبستگی چندگانه دارند ( .)32خوشآموز و گودرزوند ( )1392نیز
در پژوهش خود نشان دادند که بین ابعاد هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان رابطۀ معناداری وجود
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دارد ( .)33در پژوهش لفتر ،پرمرین و واسیالخه )2008(1عنوان شده است کارکنانی که هوش سازمانی،
بینش استراتژیک و روحیۀ باالتری داشتند ،به همان نسبت میزان بهرهوری و عملکرد شغلی آنان نیز
بهطور معناداری از بقیۀ کارکنان بیشتر بود ( .)34زارعی و همکاران ( )1394در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که هوش سازمانی بهطور غیرمستقیم تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد ( .)35نسبی
( ) 1387در پژوهشی در زمینۀ بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی با خالقیت و عملکرد شغلی کارکنان با
استفاده از مدل آلبرخت ،به این نتیجه رسید که رابطۀ معناداری بین تمام مؤلفههای هوش سازمانی و
عملکرد شغلی وجود دارد ( .)36سیمیک ) 2005(2در مطالعۀ خود عنوان کرده است افراد و سازمانهایی
که هوش سازمانی باالیی دارند ،نسبت به دیگر افراد و سازمانها ،در مواردی مانند درک مشکالت سازمانی،
درک یادگیری دانش و بهبود عملکرد ،برتری بیشتری داشتند ( .)37مکگیل کریس ،)2004( 3در
پژوهشی عالوهبر تأیید نتایج پژوهش سیمیک ،عنوان میکند که بین هوش سازمانی با سازگاری با شرایط
نیز رابطۀ معناداری وجود دارد که زمینهساز رشد سریع عملکرد شغلی میشود (.)38
در مجموع در ایران مطالعات کمی مبنیبر ارتباط ششسیگما و عملکرد سازمانی وجود دارد .چندین
مطالعۀ تجربی در مورد ارتباط این دو در کشورهای دیگر انجام گرفته است .براساس نتایج بیشتر مطالعات
ششسیگما تأثیرات مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد.
سین ،زایالنی و رامایا )2010(4در بررسی خود با در نظر گرفتن تأثیر فرایند ششسیگما بر عملکرد
سازمانی ،نقش مدیریت دانش و اطالعات را که از اجزای مهم فرایند ششسیگماست ،با کمک معادالت
ساختاری مطرح میکنند ( .)39سین و همکاران ( )2015در پژوهشی دیگر نیز با در نظر گرفتن گامهای
استقرار فرایند ششسیگما ،نتایج بهدستآمده در پژوهش خود را تأیید کردند ( .)40باقری و ذگردی
( )1387نیز در پژوهش خود ،به تأثیر مثبت فرایند ششسیگما در بهبود و ارتقای سازمانها ،اشاره کردهاند
( .)31علیپور و حاجب ( )1394در مطالعهای با عنوان «بررسی مقایسهای مدیریت کیفیت جامع و
ششسیگما و ارتباط آن با عملکرد سازمانی» ،عنوان کردهاند که اهداف سازمانی تعیینشده در فرایند
ششسیگما به عملکرد سازمانی باالتر منجر میشود ( .)41مطالعۀ علینژاد و محمدپور ( )1388نیز فرایند
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شش سیگما را روشی جامع و کمی در بهبود عملکرد سازمان دانستهاند ( .)42ریزینگهانی 1و همکاران
( )2005اشاره کردهاند که هدف اصلی ششسیگما از بین بردن رکود است .از بین بردن رکود نیز به بهبود
عملکرد منجر میشود و در نهایت کاهش هزینهها را در پی دارد ( .)43ششسیگما بهعنوان عالیترین
حالت از پیگیری مدیریتی در ارائۀ خدمات معرفی شده است .چنین روش مدیریتی میتواند موجب افزایش
و توسعۀ عملکرد سازمانی و رضایت مشتری شود (.)44
از آنجا که تحقیقات پیشین رابطۀ مثبت بین عملکرد سازمانی و هوش سازمانی را تاًیید میکنند و
همچنین پژوهشهایی رابطۀ بین فرایند ششسیگما و عملکرد سازمانی را مثبت ارزیابی کردهاند و با اینکه
در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در زمینۀ هوش سازمانی ،عملکرد سازمانی و فرایند ششسیگما
بهصورت جداگانه و رابطهای دوبهدو صورت گرفته است ،ولی تاکنون بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و
فرایند ششسیگما به عنوان عوامل مهم و مؤثر در عملکرد سازمانی مورد غفلت قرار گرفته است .با توجه
به این توضیحات سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی تاًثیر دارد و
اگر جواب مثبت است ،چقدر از این تاًثیر میتواند بهعلت متغیر میانجی فرایند ششسیگما باشد؟
همانطورکه گفته شد ،تاکنون تالشهای کمی در مورد بررسی تجربی میزان اثربخشی اجرای برنامۀ
ششسیگما بر عملکرد سازمانی و همینطور هوش سازمانی در سازمانهای مختلف صورت گرفته است.
در مورد سازمانهای ورزشی میتوان گفت که هیچگونه پژوهشی در این مورد انجام نگرفته است .همچنین
تحقیقات کمی بر روی سازمانهای غیرانتفاعی و اغلب در شرکتها تحقیقاتی انجام گرفته است .در این
مقاله سعی شده است تا این اثربخشی به عنوان یک متغیر میانجی در ارتباط هوش سازمانی با عملکرد
سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران انجام گیرد .این لزوم هنگامی احساس میشود که
در نظر داشته باشیم سازمان شهرداری تهران بزرگترین سازمان و متولی امر ورزش همگانی و شهروندی
محسوب میشود .توجه به موارد گفتهشده سبب میشود تا کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران ،با
آگاهی از رسالتها و اهداف سازمان خود ،بهطور کارامد در پیادهسازی این اهداف گام بردارند و همراه با
کسب دانش و آگاهی نسبت به محیط بیرونی سازمان ،زمینۀ پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم
آورند.

1. Raisinghani
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در نهایت مدل تحقیق بر پایۀ مبانی نظری و تحقیقات انجامگرفته بهصورت شکل  1ارائه شد .بهمنظور
دستیابی به عملکرد سازمانی باال ،رویکردهای جدید بهمنظور بهبود عملکرد ،افزایش سودآوری و افزایش
قدرت رقابتی بهوجود آمده است .بهعنوان یک روش ساختاریافته از مدیریت کیفیت ،برنامههای ششسیگما
توجه فراوانی را در سیر بیپایان بهبود فرایندهای سازمانی به خود معطوف کرده است .ششسیگما بهطور
کلی بهعنوان رویکرد بهبود فرایند شناخته شده است که بهطور چشمگیری به بهبود عملکرد منجر میشود
( .)45در این تحقیق از اصول ششگانۀ اجرایی ششسیگما براساس نظریۀ پیتر پاند و الرنس هالپ استفاده
شده است .همچنین براساس تعاریف و نظریات موجود ،بهرهگیری از هوش سازمانی ،اثربخشی بیشتر
استفاده از ساختارهای اطالعاتی موجود را در راستای اهداف سازمان افزایش میدهد و اطالعات از حالت
عملیاتی و محدودشده به استفاده در الیههای اجرایی سازمانی توسعه مییابد ( .)10در این تحقیق هوش
سازمانی براساس نظریۀ کارل آلبرخت در هفت بعد ،چشمانداز استراتژیک ،باورهای مشترک ،میل به تغییر،
عالقهمندی ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد در مدل تحقیق تعریف شده است تا تأثیر آن بر
عملکرد سازمان ورزش شهرداری بررسی شود .بهطور کلی در پژوهش حاضر ،محقق تالش دارد با توسعۀ
چارچوبی نظری جهت بررسی تأثیرات مستقیم هوش سازمانی و غیرمستقیم آن بهواسطۀ فرایند استقرار
اجرایی ششسیگما بر عملکرد سازمان ورزش شهرداری تهران به بهبود و ارتقای عملکرد این سازمان
کمک کند.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش پژوهش ،از نوع پژوهشهای مدل معادالت
ساختاری )SEM( 1است که به بررسی ارتباط بین هوش سازمانی با عملکرد سازمانی با نقش میانجی
فرایند استقرار ششسیگما در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران میپردازد .جامعۀ آماری پژوهش
کلیۀ کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بودند ( )N=200که براساس نمونهگیری مورگان 127
نفر از کارشناسان ورزش این سازمان با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونۀ آماری این
پژوهش انتخاب شدند .در تحقیقات با روش معادالت ساختاری براساس یک دیدگاه بین  100تا 200
آزمودنی برای بیشتر تحلیل عاملی و مدلهای ساختاری کافی است ( .)46 ،47ازاینرو بهمنظور گردآوری
دادهها ،با توجه به اعالم آمادگی نمونههای پژوهش بهمنظور مشارکت در تحقیق 127 ،پرسشنامه در بین
آنان توزیع شد که پس از جمعآوری پرسشنامهها و جدا کردن پرسشنامههای ناقص و مخدوش 111
پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شده و نتایج پژوهش بر همین اساس تدوین شد .ابزار گردآوری
دادهها از چهار بخش تنظیم شده بود؛ بخش نخست شامل ویژگیهای جمعیتشناختی2حاوی مواردی
همچون جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،سنوات خدمتی و نوع استخدامی بود .بخش دوم ابزار ارزیابی
هوش سازمانی بود که از پرسشنامۀ استاندارد البرخت )2003(3استفاده شد که این ابزار  49سؤالی در 7
عامل زیر دستهبندی شد :چشمانداز 6(4سؤال) ،باورهای مشترک 5(5سؤال) ،میل به تغییر 5( 6سؤال)،
 610سؤال).
عالقهمندی 5(7سؤال) ،اتحاد و توافق 6(8سؤال) ،کاربرد دانش 6(9سؤال) و فشار عملکرد (

1. Structural Equation Modeling
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9. Knowledge Deployment
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0
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بخش سوم شامل ارزیابی عملکرد سازمانی کارشناسان ورزش سازمان ورزش بود که از پرسشنامۀ
استاندارد چودهری )2001(1استفاده شد که این ابزار  20سؤالی در  4عامل زیر دستهبندی شد :خدمت
به مشتری 8(2سؤال) ،کیفیت 4(3سؤال) ،بهرهوری 5(4سؤال) و نوآوری 3(5سؤال).
در بخش چهارم به ارزیابی فرایند استقرار ششسیگما6پرداخته شده و از پرسشنامۀ بیکزاد ()1389
استفاده شد که این ابزار  35سؤالی ،دارای  6عامل تمرکز واقعی بر مشتری ( 9سؤال) ،مدیریت مبتنیبر
حقایق و اطالعات ( 5سؤال) تمرکز بر فرایندها ( 5سؤال) ،مدیریت کنشی ( 5سؤال) ،مشارکت و همکاری
بدون حد و مرز ( 5سؤال) و حرکت به سمت تعالی و تحمل شکست ( 6سؤال) بود .تمامی سؤاالت این
ابزارها بر مبنای مقیاس  5نمرهای لیکرت بود که از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است که بهترتیب نمرات
 4 ،3 ،2 ،1و  5را به خود اختصاص میداد .روایی صوری و محتوایی7این ابزارها (هوش سازمانی ،عملکرد
سازمانی و ششسیگما) در پژوهشهای قلتاش ( ،)1393رضایی ( )1393و بیگزاد ( )1389تأیید شده
بود و پایایی این ابزارها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 8بهترتیب برای هوش سازمانی ،عملکرد و
ششسیگما  0/78 ،0/88و  0/90بهدست آمده بود که نشاندهندۀ پایایی مطلوب و قابل قبول ابزارهای
اندازهگیری است.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از آمار توصیفی برای تحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین
محاسبۀ فراوانیها ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و بهمنظور تحلیل استنباطی دادهها ،از ضریب
آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی ابزار ،از آزمون همبستگی پیرسون 9جهت بررسی ارتباط بین
متغیرهای پژوهش و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده
 )SPSS10و تحلیلهای مربوط
شد .کلیۀ محاسبات آماری با استفاده از نرمافزارهای آماری اس پی اس اس (

1. Choudhury
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5. Innovation
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1 . Statistical Package for Social Sciences
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به مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آموس )AMOS( 1انجام گرفت و سطح معناداری
تمامی آزمونها  P≥0/05و بدون جهت(2دوسویه) در نظر گرفته شد.
نتایج و یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای پژوهش نشان داد که  65/8درصد آنها (73
نفر) مرد و  34/2درصد ( 38نفر) زن بودند .همچنین از نظر توزیع فراوانی مربوط به سن نمونهها35/1 ،
درصد ( 39نفر) بین  21تا  30سال 58/6 ،درصد ( 65نفر) بین  31تا  40سال و  6/3درصد ( 7نفر) بین
 41تا  50سال بودند .عالوهبر این  64درصد ( 71نفر) دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدنی مرتبط با
شغل و  36درصد ( 40نفر) دارای تحصیالت غیرمرتبط با شغل در سازمان ورزش شهرداری تهران بودند.
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان میدهد که در بین متغیرهای مکنون
پژوهش که از طریق پرسشنامه بهدست آمدهان د ،میانگین متغیر هوش سازمانی دارای بیشترین میانگین
( )3/743و میانگین متغیر ششسیگما ( )3/634دارای کمترین میانگین بود .همچنین متغیر هوش
سازمانی ( ) 0/506دارای بیشترین مقدار انحراف استاندارد و متغیر عملکرد سازمانی ( )0/395دارای
کمترین مقدار انحراف استاندارد بود .همچنین بهمنظور بررسی میزان ارتباط و همبستگی بین متغیرهای
مکنون پژوهش بهمنظور مدلسازی معادالت ساختاری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج
این آزمون به شرح جدول  2است .پیش از استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بهمنظور بررسی نرمال
بودن متغیرها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف )K-S(3استفاده شد .نتایج نشان داد که تمام متغیرهای
تحقیق توزیع نرمال دارند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون (جدول  )1بین متغیرهای پژوهش نشان داد که بین هوش سازمانی
با عملکرد ( )r=0/285 ،P≥0/01و بین هوش سازمانی با فرایند استقرار ششسیگما ()r=0/792 ،P≥0/01
و بین استقرار ششسیگما با عملکرد سازمانی ( )r=0/501 ،P≥0/01ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.
در جدول  2و شکل  2نتایج حاصل از مدل ارتباطی هوش سازمانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش
میانجی فرایند استقرار ششسیگما گزارش شده است.

1. Analysis of moment structures
2. No directional
3. Kolmogorov Smirnov Test
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جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرها و ماتريس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانگین

انحراف
استاندارد

ماتريس همبستگی پیرسون
هوش
سازمانی

ششسیگما

هوش سازمانی

3/743

0/506

1/000

ششسیگما

3/634

0/429

**0/792

1/000

عملکرد سازمانی

3/654

0/395

**0/285

**0/501

** معنادار در سطح 0/01؛

* معنادار

عملکرد
سازمانی

1/000

در سطح 0/05

بر مبنای یافتههای حاصل از مدل معادالت ساختاری و نتایج گزارششده در جدول  2و شکل 2
مشاهده میشود کلیۀ بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی استانداردشده) از مقادیر قابل قبولی برخوردارند
و این شاخصها نشان میدهند که متغیرهای مشاهدهای اندازهگیریشده بهخوبی انعکاسی از متغیرهای
پنهان (هوش سازمانی ،ششسیگما و عملکرد سازمانی) هستند.
جدول  .2بارهای عاملی مدل ابعاد هوش سازمانی ،استقرار ششسیگما و عملکرد سازمانی
مدل اندازهگیری

بار
عاملی

مقدار t

سطح
معناداری

چشمانداز  ˂---هوش سازمانی

0/711

-

-

باورهای مشترک  ˂---هوش سازمانی

0/824

8/46

0/001

میل به تغییر  ˂---هوش سازمانی

0/927

9/507

0/001

عالقهمندی  ˂---هوش سازمانی

0/875

8/984

0/001

اتحاد و توافق  ˂---هوش سازمانی

0/877

9/006

0/001

کاربرد دانش  ˂---هوش سازمانی

0/311

3/181

0/001

فشار عملکرد  ˂---هوش سازمانی

0/543

5/564

0/001

تمرکز واقعی بر مشتری  ˂---استقرار ششسیگما

0/499

-

-

مبتنی بر حقایق و اطالعات  ˂---استقرار ششسیگما

0/814

5/391

0/001
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ادامة جدول  .2بارهای عاملی مدل ابعاد هوش سازمانی ،استقرار ششسیگما و عملکرد سازمانی
سطح
بار
مقدار t
مدل اندازهگیری
معناداری
عاملی
تمرکز بر فرایندها  ˂---استقرار ششسیگما

0/53

4/295

0/001

مدیریت کنشی  ˂---استقرار ششسیگما

0/612

4/68

0/001

مشارکت و همکاری بدون حدومرز  ˂---استقرار ششسیگما

0/637

4/785

0/001

حرکت بهسوی تعالی و تحمل شکست  ˂---استقرار ششسیگما

0/811

5/382

0/001

خدمت به مشتری  ˂---عملکرد سازمانی

0/611

-

-

کیفیت  ˂---عملکرد سازمانی

0/534

4/407

0/001

بهرهوری  ˂---عملکرد سازمانی

0/796

5/479

0/001

نوآوری  ˂---عملکرد سازمانی

0/307

2/744

0/006

e8

تمرکز واقعی بر مشتری

e9

مدیریت مبتنی بر حقایق و اطالعات

e10

تمرکز بر فرایندها

e11

مدیریت کنشی

e12

مشارکت و همکاری بدون حدومرز

e13

حرکت به سوی تعالی و تحمل

e14

خدمت به مشتری

e15

کیفیت

0/53

e16

بهرهوری

0/8

e17

نوآوری

0/5

e17

0/53
0/61
0/64

0/86

0/71

باورهای مشترک

e2

میل به تغییر

e3

عالقهمندی

e4

اتحاد و توافق

e5

شش سیگما
0/84

0/81
0/55
0/61

0/84

0/93
هوش سازمانی

0/35

عملکرد سازمانی

0/31

چشمانداز

e1

0/88

0/88

کاربرد دانش
فشار عملکرد

e18

شکل  .2مدل ضرايب رگرسیونی ارتباط هوش سازمانی ،ششسیگما و عملکرد سازمانی

e6

e7
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جدول  .3بارهای عاملی و مقادير آمارة تی مدل روابط متغیرهای تحقیق
سطح

مسیرهای مدل

بار عاملی

مقدارT

هوش سازمانی  ˂---استقرار ششسیگما

0/841

5/810

0/001

هوش سازمانی  ˂---عملکرد سازمانی

0/352

2/708

0/001

استقرار ششسیگما  ˂---عملکرد سازمانی

0/554

3/930

0/001

معناداری

براساس یافتههای مدل تحقیق (جدول  )3میتوان گفت که هوش سازمانی بر استقرار ششسیگما
(=0/841بار عاملی ،)t=5/81 ،هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی (=0/35بار عاملی )t=2/708 ،و استقرار
ششسیگما بر عملکرد سازمانی (=0/55بار عاملی )t=3/930 ،براساس مقادیر سطح معناداری کمتر از
 ،0/01اثر مثبت معناداری دارند.
همچنین در این تحقیق اثر میانجی استقرار ششسیگما در ارتباط بین هوش سازمانی و عملکرد
سازمانی بررسی شد .برای بررسی تأثیرات غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته ضرورت دارد تا
شروط زیر برقرار باشد؛ شرط اول این است که معناداری رابطۀ بین متغیر مستقل و واسط تأیید شود و
شرط دوم نیز تأیید معناداری رابطۀ بین متغیر واسط و وابسته است .سپس در صورت برقرار بودن شروط
باال ضریب مسیر رابطۀ غیرمستقیم ،از ضرب بین ضریب مسیر رابطۀ بین متغیر مستقل با واسط و ضریب
مسیر رابطۀ بین متغیر واسط با وابسته بهدست میآید .در ادامه این شروط بررسی میشود؛ براساس نتایج
مشاهده میشود که «هوش سازمانی» بر «استقرار ششسیگما» با ضریب مسیر ( )0/84و «استقرار
ششسیگما» بر «عملکرد سازمانی» با ضریب مسیر ( ،)0/55تأثیر مستقیم و معناداری دارند؛ بنابراین
شرط اول و دوم برقرار است و ضریب مسیر رابطۀ غیرمستقیم هوش سازمانی ،از طریق متغیر میانجی
استقرار ششسیگما بر عملکرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران بهصورت زیر محاسبه میشود:

)0/84( × )0/55( = 0/462
بنابراین میتوان گفت هوش سازمانی از طریق استقرار ششسیگما بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و
معناداری دارد .در نهایت نتایج تحلیل مسیری ساختاری تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هوش سازمانی،
استقرار ششسیگما و عملکرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران آورده شده است (جدول .)6
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جدول  .4نتايج تحلیل مسیر ساختاری (تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم)
تأثیر

تأثیر

مستقیم

غیرمستقیم

هوش سازمانی  ˂---استقرار ششسیگما

0/84

-

0/84

استقرار ششسیگما  ˂---عملکرد سازمانی

0/55

-

0/55

هوش سازمانی  ˂---عملکرد سازمانی

0/35

-

0/35

هوش سازمانی  ˂---استقرار ششسیگما ---
˂ عملکرد سازمانی

0/35

0/84*0/55=0/46

0/0+35/46=0/81

مسیر

تأثیر کلی

جدول  4بیانگر این است که هوش سازمانی اثر مستقیم و باالیی بر استقرار ششسیگما ( )0/87و اثر
متوسط مثبتی بر عملکرد سازمانی ( )0/35در سازمان ورزش شهرداری تهران دارد .همچنین اثر استقرار
ششسیگما بر عملکرد سازمانی ( )0/55مثبت و معناداری بود .همانطورکه گفته شد ،هوش سازمانی
بهطور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی (تعدیلگر) استقرار ششسیگما به میزان  0/46بر عملکرد
سازمانی مؤثر است .با توجه به تأثیر غیرمستقیم و مثبتی که هوش سازمانی از طریق استقرار ششسیگما
بر عملکرد سازمانی ،سازمان ورزش شهرداری تهران دارد ،اثر کلی و نهایی هوش سازمانی بر عملکرد
سازمانی ،سازمان ورزش شهرداری تهران مثبت و ضریب نهایی برابر با ضریب باالی  0/81بهدست آمد .در
ادامه شاخصهای برازش مدل گزارش شده است.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل ارتباطی هوش سازمانی ،ششسیگما و عملکرد سازمانی
شاخصهای برازش

مقادير

مالک

تفسیر

کای اسکوآر (کایدو)

288/028

-

-

درجۀ آزادی

116

-

-

نسبت کای اسکوآر به درجۀ آزادی ()χ2/df

2/483

بین  1تا 3

قابل قبول

ریشۀ دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA

0/055

کمتر از 0/08

قابل قبول

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/93

بیشتر از 0/9

قابل قبول

شاخص برازش هنجارشده ()NFI

0/94

بیشتر از 0/9

قابل قبول

شاخص برازش افزایشی ()IFI

0/92

بیشتر از 0/9

قابل قبول

شاخصها

با توجه به جدول  5مشاهده میشود شاخص برازش تطبیقی ( )CFIو شاخص برازش هنجارشده
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( )NFIو شاخص برازش افزایش ( )IFIبهعنوان شاخصهای اصلی برازش مدل بیشتر از  0/9است که نشان
از تأیید مدل دارد .نسبت کای اسکوآر به درجۀ آزادی ( )2/483کمتر از  3بوده که بهمنظور تأیید مدل
تحقیق از مقدار قابل قبولی برخوردار است .همچنین مقدار  RMSEAبرابر با  0/055میباشد و با توجه به
اینکه کمتر از  0/08است ،نشان میدهد که مدل قابل قبول است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به منظور بررسی طراحی مدل معادالت ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد
سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که هوش سازمانی
بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد .مدیران سازمانها باید به همۀ مؤلفههای هوش سازمانی بهصورت
یکسان توجه کنند تا برآیند آنها که بهصورت هوش سازمانی کل جلوهگر میشود ،بهبود یابد و در نهایت
عملکرد و بهرهوری را در پی داشته باشد .در بین عوامل مختلف هوش سازمانی مؤلفۀ میل به تغییر بار
عاملی بیشتری را بههمراه داشته است که بیانگر این است که سازمانهایی همچون سازمان ورزش
شهرداری که مستقیم به مردم خدماترسانی میکنند ،باید بهطور مستمر با تغییرات محیط کار هماهنگ
باشند .بهطور مثال با پیشرفت فناوری و کاهش فعالیتهای بدنی از سوی مردم ،مدیران این سازمان باید
به موقع راهبردی را برای گسترش ورزش در بین جامعه اتخاذ کرده و از مشکالتی از جمله انواع بیماریها
(چاقی ،دیابت و  )...جلوگیری کنند .همچنین میتوان این تبیین را مطرح کرد که در سازمانهایی که به
این مؤلفه از هوش سازمانی توجه دارند ،از نوآوری و توسعۀ خدمات جدید حمایت میکنند .بنابراین با
ارتقای سطح مؤلفۀ میل به تغییر مدیران میتوانند کارکنان را در جهت یافتن راههای بهتر انجام کارهایشان
تشویق کنند .بر این اساس مؤثرترین فرد در سازمان کسی است که میل به تغییر داشته باشد ،بهخصوص
در سازمانهای ورزشی که با اقشار مختلف سروکار دارند و نیازهای آنها متغیر است؛ بنابراین مدیران باید
فضایی را برای پذیرش تغییر و ایده های جدید ایجاد کنند .در هر حال بر مدیران سازمانهای ورزشی
ضروری خواهد بود که با دید جدیدی به سازمان خود بنگرند و آن را موجودی زنده بدانند .همچنین از دیگر
مؤلفه های مهم در این پژوهش که بار عاملی باالیی داشت ،مؤلفۀ اتحاد و توافق بود .نتایج نشان داد در
سازمان ورزش و شهرداری تهران سیاستها و مقررات روشنی در خصوص اولویتهای کلیدی وجود دارد؛
اولویتهایی همچون ارتقای سطح فعالیتهای بدنی در بین مردم ،کاهش استرسهای روزانۀ شغلی
به وسیلۀ ورزش و تشویق همۀ مردم جهت گرایش به ورزش .مدیران سازمان ورزش بهمنظور انجام همۀ
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اولویتهای ذکرشده اطالعات مؤثری را در اختیار کارکنان قرار میدهند تا آنها بهواسطۀ همین اطالعات
از نیازهای جامعه آگاهی پیدا کنند تا در امر ادارۀ خدمات موفقتر عمل کنند .همچنین نتایج بیانگر این
بود که در مدیران سازمان اختیارات و مسئولیتها از پایینترین سطح تفویض کردهاند تا هر یک از کارکنان
با تقویت هوش سازمانی خود ،خدمات بیشتری به مشتریان ارائه دهند .پژوهشهای مختلفی در خصوص
تأثیر هوش سازمانی با عملکرد سازمانی صورت گرفته است؛ از جمله پژوهش زارعی و همکاران (،)1394
غالمی ،غفوریان و معنویپور ( ،)1390نسبی ( )1387و سیمیک ( )2005که با نتایج پژوهش حاضر
همخوانی دارد ( .)8 ،30 ،36 ،37نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استقرار ششسیگما بر عملکرد سازمانی
تاًثیر مستقیم دارد .ششسیگما بهعنوان یکی از رویکردهای مؤثر در حل مسئله ،تاًثیر چشمگیری در بهبود
عملکرد و افزایش رضایت مشتریان مختلف تولیدی و خدماتی دارد .تجزیهوتحلیل دادهها بیانگر این موضوع
است که مؤلفۀ مبتنیبر حقایق و اطالعات با بار عاملی بیشتری نسبت به سایر مؤلفهها از اهمیت بیشتری
برخوردار است .حقایق و اطالعات واقعی ،از مهمترین سرمایههای سازمانها و جوامع امروزی بهشمار
میآید که موفقیت و پیشرفت تا حد زیادی با این سرمایۀ ناملموس پیوند خورده است .اطالعات واقعی و
درست به کارکنان کمک میکند تا نیازهای جامعه را بهخوبی درک و شناسایی کنند؛ بنابراین سازمانهای
مختلف بهویژه سازمان ورزش شهرداری تهران بهواسطۀ کسب اطالعات دقیق و بهروز ،مناسب ،مستند ،از
نیازهای مردم آگاهی پیدا کنند .مدیران سازمان ورزش شهرداری و کارکنان آنها میتوانند از طریق
مشاهدههای میدانی ،تجارب مدیران سابق و همچنین گفتوگو با اقشار مختلف مردم ،اطالعات دقیقی را
کسب کنند تا بتوانند با آگاهی بیشتری ،خدمات ورزشی مناسبی را درخور توجه مردم ارائه دهند .ازاینرو
با تالش برای دستیابی به اطالعات مناسب و استفادۀ مناسب از آنها ،میتوان به بهبود عملکرد سازمان
کمک کرد و موجب ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان که همان مردم جامعه هستند ،شد .از دیگر
عوامل مهم در ششسیگما ،حرکت به سمت تعالی و تحمل شکست بود که بار عاملی چشمگیری داشت
که نشان داد که سازمان ورزش شهرداری از سرمایههای فکری خود بهخوبی استفاده میکند و
چارچوب های مشخصی برای رسیدن به تعالی در سازمان وجود دارد .مدیران در این سازمان کارکنان را
تشویق میکنند تا با ارائۀ ایده های نو و خالقیت و نوآوری سازمان را در مسیر تعالی و بهبود مستمر سوق
دهند .پژوهشهای متعدد دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است؛ از جمله تحقیقات باقری و ذکردی
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( ،)1387علیپور و حاجب ( ،)1394لی )2002(1و زو ،فردندال و داگالس ( )2008که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارند ( .)24 ،31 ،41 ،48همچنین هوش سازمانی بهصورت غیرمستقیم و از طریق متغیر
ششسیگما بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد .از طرفی در پژوهش حاضر تاًثیر مثبت و معنادار ششسیگما
بر عملکرد سازمانی تأیید شد .براساس یافتههای پژوهش حاضر در صورت استقرار ششسیگما در سازمان
از میان مؤلفههای عملکرد ،بهرهوری بیشترین تاًثیر را میپذیرد و وجود این فرایند موجب بهرهوری بیشتر
سازمان خواهد شد .مدیران سازمان ورزش شهرداری با استفادۀ بهینه از منابع مختلف از جمله منابع
انسانی ،مالی و تسهیالتی سازمان میتوانند بهمنظور رسیدن به هدف خود که گسترش و همگانی کردن
ورزش در بین شهروندان است ،گامهای مؤثری بردارند .آنها میتوانند در طول زمان این بهرهوری را بهبود
بخشند .بهرهوری از طریق ششسیگما در سازمانهای ورزشی سبب میشود که بهرهوری هر شخص بیشتر
از کل سازمان باشد .با این حال سازمان ورزش شهرداری که با تمام سنین جامعه سروکار دارد ،میتواند
با بهکارگیری رویکرد ششسیگما نیازهای افراد را شناسایی کند و با ریشهیابی و کاهش خرابی موجب
بهبود خدمات رسانی و افزایش رضایت عمومی شود .خدمت به مشتری نیز از عوامل مهم در بهبود عملکرد
سازمانی است و نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درک خوبی
از نیازهای مشتریان دارند و بهمنظور برآورده کردن انتظارات مشتریان نهایت تالش خود را بهکار میگیرند
و به تعهدات و وعدههای خود نسبت ارباب رجوعان اهمیت ویژهای میدهند .یافتههای تحقیق حاضر با
نتایج تحقیقات آینی ،)2003(2ریزینگهانی و همکاران ( )2005و علینژاد ،محمدپور و اسفندیاری ()1388
همخوانی دارد ( .)6 ،42 ،43سازمانهای مختلف بهویژه سازمان ورزش شهرداری تهران با بیش از 200
کارمند میتواند با بهکارگیری اطالعات صحیح ،استفاده از منابع ،آموزش مداوم کارکنان و استقرار سیستم
ششسیگما موجب بهرهوری بیشتر و افزایش عملکرد سازمان شود .ششسیگما ،استراتژی تجاری است
که بر روی بهبود درک نیازمندیهای مشتری ،سیستمهای تجاری ،بهرهوری و عملکرد مالی تمرکز میکند.
بنابراین ،تمرکز اولیۀ ششسیگما باید روی بهبود عملکرد کلی مدیریت باشد ،نه صرفاً شمارش تعداد
خرابیها در سازمان .محققان و صاحبنظران در تالشاند که ششسیگما را با سایر ابزارهای مدیریت
بهگونهای تلفیق سازند که این روش را برای سازمانهایی که تاکنون پیادهسازی آن را شروع نکردهاند،
جذاب سازند .اجرایی کردن این امر بدون بهرهگیری از جریانهای هوشمند سازمانی ،امکانپذیر نیست.
1. Lee
2 . Ayeni
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، مدیریت منابع انسانی،یکپارچهسازی و مقایسۀ اجزا و خصوصیات ششسیگما با مدیریت کیفیت جامع
 همگی بخشی از تالشهایی هستند که برای افزایش تأثیرات مثبت...  و9001  ایزو،9000  ایزو،تولید ناب
 رویکردها و تکنیکها بهخصوص، بنابراین یکپارچگی ششسیگما با سایر ابزارها.ششسیگما انجام گرفتهاند
 مدیریت بر مبنای حقوق و اطالعات میتواند زمینهای برای تحقیقات آتی،تکنیکهای مدیریت خالقانه
.محسوب شود
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Abstract
The aim of this study was to design the structural equation model of the
relationship of organizational intelligence with organizational performance
with mediating role of the deployment process of Six Sigma in experts of
Sport Organization of Tehran Municipality. The study population consisted
of all experts of Sport Organization of Tehran Municipality (N=200).
According to Morgan Sampling Table, 127 subjects were selected as the
sample of this study. Data were collected by Albrecht organizational
intelligence questionnaire (2003), Choudhury organizational performance
questionnaire (2001) and Bikzad questionnaire (2010). Their validity was
confirmed in the previous studies and their reliability was obtained as 0.88,
0.78 and 0.90 respectively that showed their good and acceptable reliability.
Data were analyzed by structural equation modeling using AMOS software.
The results confirmed the hypothesized structural relationships, that is to say
organizational intelligence had an effect both directly (0.35) and indirectly
(0.81) on organizational performance through mediating Six Sigma. Also,
the Six Sigma variable directly had a positive and significant effect on
organizational performance (0.55). So, the results of the structural modeling
note that organizational performance will develop in experts of Sport
Organization of Tehran Municipality by an increase in their organizational
intelligence and improvement of the Six Sigma process.
Keywords
Organizational intelligence, organizational performance, Six Sigma,
Sport Organization, Tehran Municipality.
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