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چکیده

و استفاده از خالقیت ،گمان هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان و از سوي دیگر پرورشخالقیتیب:زمینه و هدف 
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه میان هوش سازمانی و خالقیت کارکنان . رد توجه مدیران سازمانها قرار گیردکارکنان بایستی مو

..باشدمیبیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
کارکنان بیمارستانهاي آموزشی جامعه آماري این پژوهش را کلیه . .باشدتحلیلی می–پژوهش حاضر از نوع توصیفی : مواد و روش کار 

نمونه پژوهشی بر اساس جدول .هددمیتشکیل باشد می1391-1392در سال نفر1050دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که شامل 
شنامه از دو پرسها دادهدر این پزوهش براي گرداوري . نسبی انتخاب گردیده استايطبقهیري گنفر به روش نمونه286مورگان تعداد 

درصد در 88درصد و براي خالقیت از پرسشنامه استاندارد خالقیت رندسیپ که پایایی آن 95استاندارد هوش سازمانی آلبرخت با پایایی 
اندتجزیه و تحلیل شده,lisrelوspssآوري شده با استفاده از نرم افزار هاي جمعاین پژوهش محاسبه گردید استفاده شده است داده

هاي هوش سازمانی فقط بین مولفهاز p)= 061/0. (بین هوش سازمانی بطور کلی و خالقیت رابطه آماري معناداري وجود نداشتهاهیافت
، کاربرد دانش و فشار عملکرد با خالقیت رابطه معناداري نشان دادند در بررسی توسعه دانش نسبت به بینیخوش، تعهد و هايهلفؤم

p)= 024/0. (نش نقش بیشتري در بروز خالقیت کارکنان بیمارستانهاداشته استانداز استراتژیک توسعه داچشم

، بینیتعهد و خوشبایست با توجه به نقش سه مؤلفه از این پژوهش مدیران سازمانی میبر اساس نتایج به عمل آمده.:نتیجه گیري 
هفتگانه هوش سازمانی در ایجاد محیط خالق سازمانی توجه هاي از بین مؤلفهتوسعه دانش و فشار عملکرد به عنوان عوامل تأثیر گذار

..نمایند
.هوش سازمانی، خالقیت:يکلیديواژه ها
مقدمه

خالقیت از دیدگاه سازمانی یعنی ارائه فکر وطرح نوین 
ارتقاي کمیت یا کیفیت سازمان مثالً افزایش براي بهبود و

، ابهره وري، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ه
تولیدات یا خدمات جدید تولیدات یا خدمات از روش بهتر،

]1[غیره و

مدل تلفیقی فرایند خالقیت 1پائول پلسیک1996در سال 
کند این مدل شامل چهار مرحله کلی را معرفی می
در این مدل . عمل است، توسعه و)تعقل(آمادگی، تصور 

ا فرایند خالقیت از مرحله آمادگی یعنی مشاهده نیاز ی
مشکلی شروع و بعد از تجزیه و تحلیل آن به کمک قدرت 

تخیل، شقوق مختلف و ایده هاي جدید بدون تصور و

1-Paul Plsek

پژوهشیمقاله
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توجه به منابع آن تولید می گردد و سپس ایده هاي ایجاد 
شده با توجه به اهداف و منابع قابل دسترس جمع آوري، 

در مرحله بعد ایده انتخاب شده . انتخاب می شودتدوین و
تا درمرحله ارزیابی، .و نقاط ضعف آن رفع می شودتقویت 

با اهداف و نتایج مورد انتظار مقایسه گشته و نهایتاً پس از 
این فرایند تأیید نهایی از مرحله فکر به عمل برسد و

همواره تکرار می گردد به عبارت دیگر شخص همواره در 
نیازهاي جدید است تا جستجوي مشکالت، موضوعات و

]2[اسایی آنها فرایند خالقیت را طی کنداز شنبعد
خالقیت از سه جزء تخصص، تفکر خالق و انگیزه تشکیل 

.]1[شده است
بربه چهار اصل مدیریتی موثر2008درسال 1جوزي

.سازمانها اشاره کرده استخالقیت در
.اداره سازمانها به طوریکه دانش متنوع تر داشته باشند-1
شتن نگرشی حمایتی از سازمان و تشویق کارکنان به دا-2

.اهداف آن
فراهم سازي امکان بکارگیري تستهاي ارزشیابی سریع -3

.ایده ها و راه حل ها در هنگام ضرورت
تشویق رفتارهاي حمایتی کارکنان و سرپرستان و -4

تنبیه مقاومت هاي موجود در برابراجراي ایده هاي جدید
]3[

یت یک سازمان براي هوش سازمانی را ظرف2هاللویلیام 
آن به شکل راهبردي براي سازگار خلق دانش و استفاده از

].4[شدن با محیطش می داند
معتقدند هوش سازمانی به عنوان 3استاکویست و ستین

ریزي فرایندهاي سازمانی است که مبتنی بر روش برنامه
باز بودن سیستم و حفظ ارتباطات اجتماعی و محرکات 

هوش سازمانی یعنی ) 2005(4سیمیک.]5[فرهنگی است
توانایی عقلی یک سازمان که در واقع شکل یکپارچه 

) اطالعات و ارتباطاتی(هاي انسانی و فنی ي توانمنديشده
بیورن .]6[است که براي حل مسائل سازمان بکار می رود

هوش سازمانی را پردازش اطالعات به 5کرون کویست
خارجی به منظور افزایش آمده از محیط خارج یا منابع 

1-Antonio Rosa Jose
2-- William Halan
3-- Staskeviciute & Ciutiene
4-- Simic
5-- Bjorn Cronquist

توانایی پیش بینی آینده و انطباق با تغییرات محیطی می 
]7[داند

کار به داشتن سه جهت موفقیت در کسب و6آلبرخت
عامل انسان هوشمند، تیم هاي هوشمند و سازمانهاي 

وي عنوان می کند هنگامی که . کندهوشمند اشاره می
به سوي باهوش در یک سازمان جمع می شوندافراد 

او . کندذهنی و کم هوشی جمعی گرایش پیدا می کنند
جلوگیري از کند ذهنی گروهی، از براي پاسخگویی و

آلبرخت هوش . عنوان هوش سازمانی استفاده می کند
به حرکت در آوردن سازمانی را ظرفیت یک سازمان براي

تمام توان فکري اش براي تمرکز بر روي دستیابی به 
از دیدگاه آلبرخت هوش ]8[کرده استمأموریتش تعریف 

چشم انداز - 1. سازمانی شامل هفت مولفه می باشد
قابلیت ایجاد استنتاج و بیان هدف یک : 7استراتژیک

احساس داشتن هدف : 8سرنوشت مشترك-2سازمان
مشترك بین تمام افراد سازمان براي عمل و تالش به 

مایل براي سازگاري و ت: 9تمایل به تغییر-3. افزاشکل هم
تعهد و - 4.تغییر، جهت تحقق چشم انداز استراتژیک

روانشناسان سازمانی آن را تالش دلخواه به : 10بینیخوش
عنوان انرژي اعضاي سازمان در سطح باالتر از آنچه که 

- راستایی و همهم-5.دانندقرار است انجام شود می

ها سلسله قوانین مشخص جهت اجرا وجود نظام:11خوانی
از استفاده مؤثر:12توسعه دانش-6ها ي افراد و گروهبرا

یک از هر: 13فشار عملکرد-7. هااطالعات و دادهدانش،
مجریان باید مواضع اجرایی خاص خود را داشته باشند 

]9.[
نتیجه اجتماعی هوش فردي است و به آن هوش سازمانی 
آنجا که نوآوري یعنی ارائه یک ایده زا. مربوط می شود

است و نبود هوش ١هوش-بنابراین نوآوري نیازمندجدید 
سازمانی، سازمان را در دستیابی به راه حل فردي و

هوش . مشکالتش دچار سردرگمی و ناتوانی می کند

6-Karl Albrecht
7-Strategic Vision
8-Shared Fate
9-Appetite for change5
10-Heart
11-Alignment and Congruende
12- Knowledge Deployment
13- Performance pressur
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سازمانی، سازمان را در رویارویی با محیط آشفته و پر ابهام 
رهبران داراي هوش سازمانی، ]. 10[امروزي توانا می سازد

هوش . حل مسئله سازمان را کسب می کنندتوانایی ذهنی
سازمانی موجب اشتراك دانش سازمانی می شود و در 

].11[نتیجه کارکنان می توانند هدفمندتر حرکت کنند
مالحظه می شود که هوش سازمانی با تکیه بر هوش 
انسانی، منبعی نامحدود از سرمایه هاي فکري است که اگر 

توانایی انعطاف پذیري به درستی شناسایی و مدیریت شود
سازمان را در انطباق با نیازهاي بومی، ملی و جهانی 

همچنین با فراهم کردن زمینه مناسب، . افزایش می دهد
شرایط الزم را براي خلق مدیریت دانش و یادگیري 

خالقیت و م می کند و توانایی ایده پردازي،سازمانی فراه
که گر در صورتیبه بیان دی. دبخشمی ء نوع آوري را ارتقا

براي ارتقاي هوش سازمانها فراهم شود زمینه الزم
منابع کمتر اما با اقدامات سازمانهاي ما با صرف انرژي و

هوشمندانه تحقق یافتن اهداف را تسریع و تسهیل می 
کنند، یعنی کارایی و اثربخشی با بهره وري آنها ارتقا می 

آنها با یابد همچنین به دلیل افزایش قدرت سازگاري 
بقاي آنها نیز دوام ومحیط و تأثیر گذاري بر محیط،

]12[تضمین می شود
در پزوهشی با عنوان ) 2008(1لفتر، پرمرین و اسیالخه

ایجاد هوش سازمانی در شرکتهاي رومانیایی دورنماي 
کارکنان در 13سرمایه انسانی نشان داده است فقط 

انی آشنا شرکتهاي بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازم
اند و کارکنان شرکتهاي کوچک اصالً این مفهوم را بوده
هاي به دست آمده با این حال تحلیل داده. شناختندنمی

نشان داده است که هوش سازمانی در حد متوسط و باالتر 
در پژوهشی با عنوان ) 1390(غالمی و همکاران ]13[بود 

تیجه به این ن» رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران«
-بین هوش سازمانی کل و هر یک از مؤلفهرسیدند که

مدیران رابطه معناداري وجود ندارد، اما هایش با عملکرد
گام نشان داد که مؤلفه کاربرد نتایج رگرسیون گام به

مدیران در بخش منابع دانش سهم معناداري در عملکرد
مدیران در بخش بینی عملکردانسانی دارد و قادر به پیش

در )1390(فقیهی و همکاران ]14[ابع انسانی استمن
سازمانی وهوشمیزانبینرابطه«پژوهشی با عنوان 

1- Lefter & Prejmerean & Vasilache

به این نتیجه رسیدند که ار بین مؤلفه » فرسودگی شغلی
هاي هوش سازمانی ،متغییر روحیه با مسخ شخصیت 

همچنین نتایج تجزیه و .منفی بودداراي ارتباط مستقیم و
ن داد که ترکیب متغیرهاي پیشبین تحلیل رگرسیون نشا

چشم انداز راهبردي، سرنوشت مشترك، میل به تغییر، 
روحیه، همسوئی و تجانس، کاربرد دانش و فشارعملکرد 

پیشبین خوبی براي متغیرمسخ شخصیت باشد تواندمی
همچنین ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان داد که از 

ر میل به تغییر و میان متغیرهاي پیش بین، فقط دو متغی
دلنواز ] 15[روحیه در پیشبینی مسخ شخصیت سهیم اند

یبررس«با عنوان یدر پژوهش)1388(و همکاران ياصغر
کارکنان در دانشگاه رابطه بین هوش سازمانی و خالقیت

به این نتیجه رسیدند » يمرکزنواحد تهرایزاد اسالمآ
یشلفه هادار هوش سازمانی و مؤیارتباط مثبت و معنکه

که به ازاي هر واحد ينمودند به طورییدبا خالقیت را تأ
یا کاهش در هوش سازمانی و مؤلفه هاي آن شافزای

]16[خالقیت افزایش یا کاهش می یابد
روش کار

–این پژوهش از نظر شیوه گردآوري اطالعات توصیفی 
ماري آتحلیلی از نوع تحقیقات میدانی می باشد جامعه

فر کارکنان بیمارستانهاي آموزشی ن1050شامل 
) و بنت الهدي) ع(، امام رضا )ع(بیمارستانهاي امام علی(

رده درمانی، 3در شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
حجم نمونه با استفاده از . اداري و خدماتی می باشند

و روش نمونه گیري در . نفر می باشد286جدول مورگان 
.نسبی تصادفی استايطبقهاین مطالعه به روش

چشم (در این پژوهش هوش سازمانی و مؤلفه هاي آن 
انداز استراتژیک، سرنوشت مشترك، تمایل به تغییر، تعهد 
و خوش بینی، هم راستایی و هم خوانی، توسعه دانش و 

به عنوان متغیر مستقل و خالقیت به عنوان ) فشار عملکرد
ور جمع در این پژوهش به منظ. متغیر وابسته می باشد

از دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و آوري داده ها
پرسشنامه هوش . خالقیت رندسیپ استفاده شده است

مؤلفه می باشد 7سؤال در 49سازمانی آلبرخت شامل 
95/0پایایی آن در این پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ

50و پرسشنامه خالقیت رندسیپ شامل . محاسبه گردید
که پایایی آن در این پژوهش با استفاده از باشدسؤال می
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روایی . محاسبه گردیده است889/0آلفاي کرونباخ 
محتوایی هر دو پرسشنامه به دلیل استاندارد بودنشان و با 
استفاده از نظر صاحب نظران این حوزه به تأیید رسیده 

گانه لیکرت شامل 5در هر دو پرسشنامه از طیف . است
موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم و کامالَ گزینه هاي کامالَ

در این پژوهش از پرسشنامه . مخالفم استفاده شده است
که شامل جنس، جمعیت شناختی هم استفاده شده است

کاري، میزان تحصیالت، نوع شغل یا پست سن، سابقه
محقق در . سازمانی، محل خدمت و نوع استخدام می باشد

سعی نمود نتایج تحقیق بدون آوري اطالعات فرایند جمع
سوگیري و اظهار نظر شخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

.گیرد
ها از بندي دادهآوري و رتبه در این تحقیق پس از جمع

روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است از 
ي میانگین مستقل براي مقایسه-روش آماري آزمون تی

ها ریانس براي مقایسه میانگیندر دو گروه، آزمون آنالیز وا
خی (تر، آزمون مجذورکاي تایی یا بیشهاي سهدر گروه

براي ارتباط متغیرهاي کیفی و همچنین ضریب ) دو
همبستگی و آزمون مربوطه براي بررسی ارتباط بین 

) هوش سازمانی و خالقیت(متغیرهاي اصلی مطالعه 
.استفاده شد

یافته ها
ورد بررسی قرار گرفتند، از این نفر م286در این مطالعه 

نفر 107زن بودند و % 6/62نفر یعنی 179تعداد 
میانگین سنی افراد مورد بررسی . مرد بودند%) 4/37(

شان کمتر افراد مورد نظر سن% 1/9سال بود، که 99/32
که . سال داشتند45سن بیشتر از % 8/9سال بود و25از 

% 1/67و شتندسال سابقه کاري دا3/5به طور متوسط 
% 3/7سال داشتند و از طرفی 5سابقه کاري کمتر از 

از نظر تحصیلی .سال یا بیشتر بود15شان سابقه کاري
افراد مورد بررسی بیشتر تحصالت دانشگاهی داشتند به 

این افراد تحصیالتشان در سطح % 8/17صورتی که فقط 
از این فراد تحصالتشان در% 9/55و دیپلم یا کمتر بود
افراد مورد بررس % 4/16از نظر شغلی . سطح لیسانس بود

در % 9/18در بخش درمان و % 7/64پست اداري داشتند، 
از افراد مورد بررسی از % 3/42. بخش خدمات شاغل بودند

از بیمارستان امام علی % 9/33، )ع(بیمارستان امام رضا 

وضعیت .از بیمارستان بنت الهدي بودند% 8/23و ) ع(
می اکثریت افراد مورد بررسی به صورت قرار دادي استخدا

بود و کمترین نسبت شاغلین در این مطالعه افراد 
)1جدول (و طرحی بودند Kضریب

- می7و حداقل 35ها نمره حداکثر در هر یک از مؤلفه

باشد، بیشترین میانگین بدست آمده در چشم انداز 
هاي فهاست و کمترین میانگین در مؤل68/22استراتژیک 

- می40/19هوش سازمانی مربوط به مؤلفه تمایل به تغییر

میانگین کلی هوش سازمانی در افراد مورد بررسی . باشد
)2جدول .(باشدمی02/147

میانگین هوش سازمانی در مؤلفه سرنوشت مشترك در 
بین طبقه هاي مختلف سابقه کاري تفاوت معنی داري 

وش در افرادي به ، باالترین میزان ه)P=001/0(داشت 
سال می باشد و 15دست آمد که سابقه کاریشان بیش از 

5کمترین میانگین در کسانی که سابقه کاریشان کمتر از 
در بررسی هوش سازمانی کلی در سه گروه . سال بود

شغلی باالترین میانگین در بخش خدمات بدست آمد و 
سپس بخش اداري و کمترین میانگین هوش سازمانی کلی 

بخش درمان بدست آمد، میانگین هوش سازمانی در در
این سه گروه شغلی از نظرآماري تفاوت معنی داري داشت 

)017/0 =p.(
هاي آن در هر در بررسی میانگین هوش سازمانی و مؤلفه

هاي استخدامی نتیجه شد که در بیشتر یک از وضعیت
- هاي معنیها و در هوش سازمانی کلی شاهد تفاوتمؤلفه

در تمامی مؤلفه ها نیرو .باشیمي در میانگین هوش میدار
و پس از آن نیروهاي طرحی بیشترین kهاي ضریب

ها نیروهاي ها را کسب نموده اند و در تمامی مؤلفهمیانگین
در تمام این .اندها را کسب نمودهپیمانی کمترین میانگین

هاها جز مؤلفه چشم انداز استراتژیک تفاوت میانگینمؤلفه
)3جدول (.دار بوداز نظر آماري معنی

میانگین نمره خالقیت در افراد نزدیک به صفر و برابر 
افراد مورد بررسی افراد غیر خالق % 6/97. می باشد-46/0

افراد مورد بررسی خالقیتشان در سطح زیر % 4/2بودند و 
.متوسط بود

ضریب همبستگی بین هوش سازمانی کلی و خالقیت در 
به دست آمده و از نظر آماري r=- 11/0عه برابر این مطال

ضریب همبستگی بین مؤلفه p)= 061/0(معنی دار نبود 
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موزشی آشناختی کارکنان بیمارستانهاي جمعیتاطالعاعتتوزیع: 1جدول
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

درصد فراوانی  متغیر
6/62 179 مرد جنسیت
4/37 107 زن
1/9 26 25کمتر از سن
2/26 75 29-25
7/27 83 34-30
3/20 58 39-35
3/7 21 44-40
8/9 28 و بیشتر45
1/67 192 5کمتر از  سابقه 

1/16کاري 46 5-9
4/9 27 10-15
3/7 21 و بیشتر15
8/17 51 دیپلم و کمتر وضعیت 

1/17تحصیلی 49 فوق دیپلم
9/55 160 لیسانس
1/9 26 ارشد یا پزشک
4/16 47 ارياد شغل
7/64 185 درمان
9/18 54 خدماتی
3/42 121 امام رضا محل 

9/33خدمت 97 امام علی
8/23 68 بنت الهدي
4/25 71 رسمی وضعیت 

8/15استخدامی 44 پیمانی
1/49 137 قرار دادي و شرکتی
0/9 25 طرحی
7/0 2 Kضریب 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

3.
61

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 15

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.3.611
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-380-fa.html


616 و همکارانمحمود قربانی...بیمارستانهاي آموزشیرابطه هوش سازمانی و خالقیت کارکنان

هاي هوش سازمانیلفهمیانگین هوش سازمانی و مؤ:2جدول
انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینههاي هوش سازمانیمؤلفه
73568/2209/5انداز استراتژیکچشم

83592/1904/5سرنوشت مشترك
73540/1984/4تمایل به تغییر

83524/2022/5تعهد وخوش بینی
73592/2198/4راستایی و همخوانیهم

93597/2017/5توسعه دانش
73589/2189/4فشار عملکرد

7324502/14700/28هوش سازمانی کلی

ضریب همبستگی بین هوش سازمانی و مؤلفه هاي آن با خالقیت:  3جدول 
خالقیت

P valueگیتضریب همبس

هوش سازمانی کلی
چشم انداز استراتژیک

سرنوشت مشترك
تمایل به تغییر
ینیتعهد و خوشب

همراستایی و همخوانی
توسعه دانش
فشار عملکرد

11/0 -
024/0 -
033/0 -
097/0 -
182/0 -
028/0 -
133/0 -
117/0 -

061/0
688/0
577/0
103/0
002/0
641/0
024/0
047/0
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گرافیکومقایسه میانگین و انحراف معیار هوش سازمانی و خالقیت با متغیرهاي دم: 4جدول 
خالقیت هوش سازمانی کلی

P-value Mean+SD P- value Mean+SD

988/0 7.7±46/0- 606/0 83/26±68/147 زن جنسیت
09/9±45/0 - 95/29±92/145 مرد

714/0 10/7±23/2 - 493/0 47/26±31/151 25کمتر از  سن
12/8±41/0 51/24±77/145 25-29
34/8±04/1 - 74/25±04/143 34-30
51/8±02/0 26/29±29/147 39-35
55/5±24/1 - 24/29±48/151 44-40
33/10±07/0 99/38±61/153 و بیشتر45

654/0 06/8±84/0- 672/0 02/27±79/145 5کمتر از  سابقه کاري
52/8±22/0 - 69/24±89/147 9-5
44/6±78/0 21/31±96/149 14-10
09/11±90/0 73/38±62/152 و بیشتر15

136/0 33/7±84/2 - 051/0 51/26±12/156 دیپلم و کمتر وضعیت 
08/0±85/6تحصیلی 99/27±08/148 فوق دیپلم

77/8±23/0 63/27±82/144 لیسانس
42/8±73/0 48/30±77/140 ارشد و پزشکی

575/0
70/8±45/0 017/0 23/26±19/151 اداري مشاغل
39/8±16/0 35/28±64/143 درمان
27/7±50/1 58/26±98/154 خدماتی

124/0
12/9±68/0 546/0 29/29±89/144 امام رضا محل خدمت
57/7±52/1 - 48/26±64/144 امام علی
29/7±97/0 - 92/27±51/148 بنت الهدي

423/0
29/8±49/0 - 002/0 82/31±39/149 رسمی وضعیت 

27/0±82/7استخدامی 53/26±48/132 پیمانی
67/8±45/0- 95/25±45/148 قرار دادي و 

شرکتی
76/5±92/0- 58/20±20/155 طرحی
78/7±50/10 73/12±00/173 Kضریب
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تحلیل مدل مسیري هوش سازمانی کلی: 1شکل 

ی زا بر متغیر هاي درون زا در مدل هوش سازمانمتغیر هاي برون) مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم(اثرات کلی :5جدول 
هوش سازمانی کلسابقهاستخدامیشغلتحصیالتجنسیتسن

016/0000000تحصیالت
0000- 215/0212/0- 003/0شغل

006/00377/00000استخدامی
427/0000000سابقه

117/11859/3492/00-806/2- 472/0223/2هوش سازمانی کل
- 131/0033/0-002/0179/0902/0135/0126/0خالقیت
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چشم انداز استراتژیک و خالقیت در این مطالعه برابر 
024/0 -=rه و از نظر آماري معنی دار نبود به دست آمد

)688/0 =(p.همبستگی بین مؤلفه سرنوشت ضریب
به r=-033/0و خالقیت در این مطالعه برابر مشترك
.p)= 577/0(ی دار نبودده و از نظر آماري معندست آم
و خالقیت در مبستگی بین مؤلفه تمایل به تغییرضریب ه

به دست آمده و از نظر ) r=-097/0(این مطالعه برابر
ضریب همبستگی بین . p)= 103/0(آماري معنی دار نبود 

مؤلفه تعهد و خوش بینی و خالقیت در این مطالعه برابر 
182/0–=rاري معنی دار بود به دست آمده و از نظر آم

)002/0 =p .( ضریب همبستگی بین مؤلفه هم راستایی و
به r=- 028/0هم خوانی و خالقیت در این مطالعه برابر 

. p)= 641/0(ده و از نظر آماري معنی دار نبوددست آم
ضریب همبستگی بین مؤلفه توسعه دانش و خالقیت در 

ر آماري به دست آمده و از نظr=- 133/0این مطالعه برابر 
مؤلفه همبستگی بینضریب p)=024/0(معنی دار بود 

به r=- 117/0فشار عملکرد و خالقیت در این مطالعه برابر 
تایید ) p=047/0(دست آمده و از نظر آماري معنی دار بود 

) .4جدول . (شد
ه به فرضیه فرعی هشتم توسعه دانش نسبت به جبا تو

القیت کارکنان چشم انداز استراتژیک نقش بیشتري در خ
بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی دارد در بررسی این فرضیه با استفاده از رگرسیون 
به روش پس رونده، در پیش بینی خالقیت با استفاده از 

و چشم انداز دو مؤلفه هوش سازمانی؛ توسعه دانش 
دم چشم انداز استراتژیک در اولین قاستراتژیک نتیجه شد 

از مدل رگرسیونی خارج شد و مؤلفه توسعه دانش در مدل 
در نتیجه فرضیه محقق تایید می .رگرسیونی باقی ماند

اثر کلی تحصیالت روي خالقیت به ،)5جدول ( درشود، 
است از طرفی متغیر هاي جنسیت نیز اثر 9/0اندازه تقریبا 

کلی مثبت دارد اثر سن بر روي خالقیت بسیار اندك و 
اثر هوش سازمانی بر خالقیت به . به صفر استنزدیک

صورت کلی ضعیف و نزدیک به صفر است با عالمت منفی، 
ولی .ولی اثر متغیر سابقه کاري بر خالقیت مثبت است

این اثر خیلی قوي نیست و اثر استخدامی بر خالقیت 
منفی است، با توجه به سطوح وضعیت استخدامی که در 

مانی و قرار دادي و در سطح یک سطح نیروهاي رسمی، پی

هستند نتیجه می شود kدیگر نیروهاي طرحی و ضریب
قرار دادي وضعیت پیمانی وکه نیروهاي رسمی،

خالقیتشان بهتر از افراد طرحی بوده، ولی با توجه به 
ساختار چارچوب نظري مطالعه و مدل مسیري منطبق بر 

ه و آن اثر وضعیت استخدامی بر هوش سازمانی مثبت بود
از آنجا که اثر مستقیم هوش سازمانی بر خالقیت منفی 

اثر کلی متغیر وضعیت استخدامی بر خالقیت اًبوده نهایت
منفی شده است که ریشه در اثر غیر مستقیم آن از طریق 

.هوش سازمانی بر خالقیت می باشد
اثر کلی متغیر شغل بر هوش سازمانی مثبت .)1(کل شدر 

متغیر شغل که گروه شاغل در است، با توجه به سطوح
واحد 177/1خدماتی به صورت متوسط -بخش اداري

هوش سازمانی بیشتري نسبت به افراد شاغل در بخش 
از طرف دیگر وضعیت استخدامی افراد بر . درمان داشته اند

هوش سازماین اثر کلی مثبتی داشته است، یعنی اینکه 
طرحی که اینها نیز kطرحی و ضریب (افراد طرحی 

هوش ) نمره859/3دقیقا (نمره 4به اندازه ) هستند
وضعیت هاي استخدامی سازمانی بیشتري نسبت به سایر

از طرفی با توجه . داشته اند) رسمی، قرار دادي و پیمانی(
به اثر کلی جنس بر هوش سازمانی مردان نسبت به زنان 

واحد هوش سازمانی کمتري داشته اند و 223/2به اندازه 
.سطوح باالتر تحصیلی هوش سازمانی کمتر بوده استدر 

ارزیابی کلی مدل مسیري با متغیر هوش سازمانی کلی با 
و 379/0شاخص نسبت مجذور کاي به درجه آزادي 

بدست آمد همچنین مقدار RMSEA=0همچنین مقدار 
915/0 =p بدست آمد یعنی مطابق رفرنس هاي معتبر

الزم به ذکر است (د مدل مسیري مورد تحلیل کفایت دار
که در مدل مسیري فرض صفر مناسب بودن مدل است، از 

دال بر تایید مدل p-valueبودن 05/0این رو بزرگتر از 
دال بر مورد 08/0کمتر از RMSEAو مقدار ) است

همچنین شاخص هاي .پذیرش بودن این شاخص می باشد
/1TLI=992/0NFI=967دیگر ارزیابی مدل مسیري

0RFI= بودند که براي هر یک از این شاخص ها بزرگتر
.بودن دال بر برازش مناسب مدل می باشد9/0از 

بحث
ضریب همبستگی بین هوش سازمانی کلی و خالقیت در 

به دست آمده و از نظر آماري r)=-11/0(این مطالعه برابر 
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یعنی فرضیه محقق )061/0در سطح(معنی دار نبود 
این پژوهش با یافته هاي غالمی و که نتایجتایید نشد 

که دریافتند بین هوش سازمانی و مؤلفه ) 1390(اران کهم
و ]14[ن با عملکرد مدیران رابطه اي وجود نداردآهاي 

که دریافتند بین مؤلفه هاي ) 1390(فقیهی و همکاران 
هوش سازمانی با متغیرهاي وابسته تحلیل عاطفی و فقدان 

همخوانی ] 15[داري وجود نداردمؤفقیت فردي رابطه معنا
و از طرفی این نتایج با این نمونه مورد بررسی با .دارد

رهنما و . ]17[،)2012(نتایج جنبشی و همکاران 
،)2012(مهرارا و همکاران . ]18[،)2012(همکاران

جباري . ]20[،)2011(بخشیان و همکاران . ]19[
اصغري و دلنواز. ]21[،)1391(ظهیرآبادي و همکاران 

. ]22[،)1391(فرد و همکاران .]16[،)1391(همکاران
مختاري پور و . ]10[،)1391(طالبی زاده و یعقوبی

،)1389(ملکشاهیبنی سی و.]23[،)1389(همکاران 
نسبی و . ]25[،)1389(اسگندري و همکاران. ]24[

آقا حسینعلی شیرازي و همکاران. ]3[،)2009(همکاران 
که در ]27[،)1388(سالسل و همکاران. ]26[،)1390(

تحقیقات بعمل آورده به این نتیجه رسیدند که بین هوش 
سازمانی و مؤلفه هاي مختلف مورد نظر و بررسی آنها 
رابطه معناداري وجود داردکه با این تحقیق و نمونه مورد 

که علت متفاوت بودن نتایج این پژوهش همخوانی ندارد
اوالً :حقیقات در این زمینه این است کهمطالعه با سایر ت

به دلیل متفاوت بودن محیط سازمانی و شرایط کاري با 
روزي انجام فعالیت شبانهسازمانهاي دیگر از جمله

متخصصان و کارشناسان در بخشهاي مختلف درمانی و 
تشخیصی، با حجم زیاد و کار بیش از حد و مسؤلیت 

کافی را براي تعامل سنگین و ارتباط با بیماران، فرصت 
هاي جدید فراهم گروهی براي حل مشکالت و ارائه ایده

کند و اینکه هدف محقق از انجام تحقیق اثبات یا رد نمی
و آزمون دقیق ه نبوده بلکه ارائه اطالعات صحیحفرضی

افراد باهوش، هنگامی که در یک ثانیاً .فرضیات بوده است
د ذهنی جمعی پیدا سازمان گرد هم می آیند، تمایل به کن

این ناتوانی جمعی، بخش اجتناب ناپذیري از . می کنند
حیات یک سازمان نیست بلکه افراد به دلخواه اجازه می 
دهند که چنین امري اتفاق بیفتد و رهبران نیز با رفتار 
خود یعنی پذیرش و چشم پوشی کردن از آن اجازه 

ن از لذا در اینجاست که می توا. گسترش آن را می دهند
هوش جمعی، براي درمان این کند ذهنی جمعی استفاده 

به عبارتی، موفقیت سازمان تلفیق ماهرانه هوش افراد . کرد
و تبدیل آن به یک هوش جمعی است و به نظر می رسد 

مقادیر از دست رفته مغزي و انرژي تلف شده در (آنتروپی 
تمایل و گرایش نمادین سازمان ها باشد ولی ) سازمان

مستلزم ) به کارگیري هوشمندانه هوش(وپی سنتر
همانطور که آنتروپی . هوشیاري و تالش هوشمندانه است

هنگام رقابت مدیران واحد که از ارائه اطالعات الزم به 
یکدیگر دریغ می ورزند، افزایش می یابد، سنتروپی هم 
زمانی افزایش می یابد که آنها داوطلبانه آنچه را می دانند 

اشتراك گذاشته و کارکنان خود را به اشتراك با یکدیگر به
شودکه پیشنهاد میگذاري اطالعات تشویق می کنند

انداز سازمان با نظرخواهی از کلیه کردن سند چشمنهادینه 
باز نگري دوره اي در ایجاد وفاق جمعی وکارکنان و

.مستمرهاي منظم وطریق برگزاري نشستزاا راهبرده
لفه چشم انداز استراتژیک و ضریب همبستگی بین مؤ

به دست آمده و r=- 024/0خالقیت در این مطالعه برابر 
یعنی ) 688/0(در سطح (از نظر آماري معنی دار نبود 
نتیجه به دست آمده نشان فرضیه محقق تایید نشد که 

می دهد که نتایج این پژوهش با یافته هاي سالسل و
ستراتژیک و بین مؤلفه چشم انداز ا. )1388(همکاران 

و .]27[رفتار شهروندي رابطه معناداري وجود ندارد
ریافتند بین چشم انداز که د) 1390(غالمی و همکاران 

] 14[و عملکرد مدیران رابطه اي وجود ندارداستراتژیک
و از طرفی این نتایج با این نمونه مورد همخوانی دارد

بنی سی و ملک .]3[،)2009(بررسی با نتایج نسبی 
.]28[،)1391(سهرابی و همکاران .]24[،)1389(شاهی 

اسکندري و .]23[،)1389(مختاري پور و همکاران 
دلنواز اصغري و همکاران . ]25[،)1389(همکاران

و طالبی . ]22[،)1391(فرد و همکاران.]16[،)1391(
که در تحقیقات بعمل آورده . ]10[،)1391(زاده و یعقوبی
رسیدند که بین هوش سازمانی و مؤلفه هاي به این نتیجه 

مختلف مورد نظر و بررسی آنها رابطه معناداري وجود دارد 
که .همخوانی نداردبا این تحقیق و نمونه مورد پژوهش 

براي خدمتضمنآموزشیهايدورهشودپیشنهاد می
وان کارکنتابرگزارگرددراستادراینمدیرانوکارکنان
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6621)3(؛ 1393پاییزمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                               

کسببیشتريآگاهیاستراتژیکدیدگاهمفهومبامدیران
.نمایند

خالقیت وضریب همبستگی بین مؤلفه سرنوشت مشترك
به دست آمده و از نظر ) r= -033/0(در این مطالعه برابر

یعنی فرضیه ) 577/0(آماري معنی دار نبود در سطح 
نتیجه به دست آمده نشان می دهد محقق تایید نشد که 

یافته هاي غالمی و همگاران که نتایج این پژوهش با
که دریافتند بین مؤلفه سرنوشت مشترك . ]14[،)1390(

و از و عملکرد مدیران رابطه اي وجود ندارد همخوانی دارد
این نتایج با این نمونه مورد بررسی با نتایج نسبی طرفی

.]24[،)1389(بنی سی و ملک شاهی . ]3[،)2009(
و همکارانسالسل].28[،)1391(سهرابی و همکاران 

.]16[،)1391(دلنواز اصغري و همکاران ]27[،)1388(
طالبی زاده و یعقوبی. ]22[،)1391(فرد و همکاران

و . ]23[،)1389(مختاري پور و همکاران .]10[،)1391(
که در تحقیقات ]25[،)1389(اسکندري و همکاران

ازمانی و بعمل آورده به این نتیجه رسیدند که بین هوش س
مؤلفه هاي مختلف مورد نظر و بررسی آنها رابطه معناداري 

که با این تحقیق و نمونه مورد پژوهش وجود دارد
احساستقویتبرايشود میکه پیشنهاد همخوانی ندارد

کارکنانمدیران،کارکنانومدیرانبینمشتركسرنوشت
ند زیرانمایسهیمآنهانتایجومهممسایلوهابرنامهدررا
ازبیشتالشیباسازمانافرادهمهتاشود میباعثکارابت

مدیرانبهسازمانیاهدافبهرسیدنبرايمعمولحد
.نمایندکمک

خالقیت در وضریب همبستگی بین مؤلفه تمایل به تغییر
به دست آمده و از نظر ) r=-097/0(این مطالعه برابر 

یعنی فرضیه ) 103/0(آماري معنی دار نبود در سطح 
نتیجه به دست آمده نشان می دهد محقق تایید نشد که 

که نتایج این پژوهش با یافته هاي غالمی و همکاران 
که دریافتند بین مؤلفه تمایل به تغییر و عملکرد ) 1390(

و از همخوانی دارد ].14[مدیران رابطه اي وجود ندارد
یج نسبی این نتایج با این نمونه مورد بررسی با نتاطرفی

.]24[،)1389(بنی سی و ملک شاهی .]3[،)2009(
سالسل و همکاران].28[،)1391(سهرابی و همکاران 

فرد و . ]16[،)1391(دلنواز اصغري .]27[،)1388(
،)1391(طالبی زاده و یعقوبی.]22[،)1391(همکاران

و اسکندري . ]23[،)1389(مختاري پور و همکاران .]10[
که در تحقیقات بعمل آورده به ]25[،)1389(نو همکارا

این نتیجه رسیدند که بین هوش سازمانی و مؤلفه هاي 
مختلف مورد نظر و بررسی آنها رابطه معناداري وجود 
داردکه با این تحقیق و نمونه مورد پژوهش همخوانی ندارد

ازحمایتبرايالزمسازوکارهاي. شودکه پیشنهاد می
نظامداشته باشد مثلوجودنسازمادرنوآوري

.غیرهوپیشنهادات
ضریب همبستگی بین مؤلفه تعهد و خوش بینی و 

به دست آمده و ) r=- 182/0(خالقیت در این مطالعه برابر
یه فرضنتیجهدر)002/0(از نظر آماري معنی دار بود 

نتیجه به دست آمده نشان می دهد تحقق تایید شد که 
، ]24[،)1389(سی و ملک شاهی که با یافته هاي بنی 

مختاري پور و همکاران .]3[،)2009(نسبی و همکاران
.]25[،)1389(اسکندري و همکران . ]23[،)1389(

سالسل و .]21[،)1391(جباري ظهیر آبادي و همکاران 
و.]22[،)1391(فرد و همکاران. ]27[،)1388(همکاران 

و از همخوانی دارد.]10[،)1391(طالبی زاده و یعقوبی
طرفی این نتایج با این نمونه مورد بررسی با نتایج سهرابی 

که پیشنهاد همخوانی ندارد ]28[،)1391(و همکاران 
تفریحی،هايبرنامهاجراي ازطریقمدیرانشود می

درمناسبهايرنامهباجرايخانوادگی،تعطیالت
باه اهمرکارکنانبرايمذهبیوملیمختلفمناسبتهاي

باالسازماندري را کارزندگیکیفیت غیرهوخانواده
.ببرند

وهمخوانیهمراستایی وضریب همبستگی بین مؤلفه
به دست آمده ) r=- 028/0(خالقیت در این مطالعه برابر

یعنی ) 641/0(در سطح (و از نظر آماري معنی دار نبود 
می نتیجه به دست آمده نشان که فرضیه محقق تایید نشد

همکاران دهد که نتایج این پژوهش با یافته هاي سالسل و
]14[،)1390(و غالمی و همکاران ]27[،)1388(

و از طرفی این نتایج با این نمونه مورد .همخوانی دارد
بنی سی و .]3[،)2009(و همکارانبررسی با نتایج نسبی

،)1391(، سهرابی و همکاران ]24[، )1389(ملک شاهی 
فرد و همکاران.]16[،)1391(دلنواز اصغري ]28[
. ]10[،)1391(طالبی زاده و یعقوبی. ]22[،)1391(

و اسکندري و . ]23[،)1389(مختاري پور و همکاران 
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که در تحقیقات بعمل آورده به ]25[،)1389(همکاران
این نتیجه رسیدند که بین هوش سازمانی و مؤلفه هاي 

آنها رابطه معناداري وجود داردمختلف مورد نظر و بررسی 
که که با این تحقیق و نمونه مورد پژوهش همخوانی ندارد

خودزیردستانبهدستگاههامدیرانشود میپیشنهاد 
اختیارتفویضزیرا نماینداختیارتفویضونمودهاعتماد

وحاداحساساتمیتواندکهاستهاییمقولهازیکی
.دهدایشکارکنان افزبیندرراتوافق

ضریب همبستگی بین مؤلفه توسعه دانش و خالقیت در 
به دست آمده و از نظر )r= -133/0(این مطالعه برابر

فرضیه تحقق نتیجهدر)024/0(آماري معنی دار بود 
نتیجه به دست آمده نشان می دهد که نتایج کهتایید شد

،)1389(این پژوهش با یافته هاي بنی سی و ملک شاهی
مختاري پور و .]3[،)2009(نسبی و همکاران.]24[

،)1389(ران او همکاسکندري.]23[،)1389(همکاران 
فرد .]21[،)1391(همکارانوظهیر آباديجباري.]25[

،)1391(طالبی زاده و یعقوبی.]22[،)1391(و همکاران
همخوانی دارد]28[،)1391(و سهرابی و همکاران ]10[

ین نتایج با این نمونه مورد بررسی با نتایج و از طرفی ا
که همخوانی ندارد.]27[،)1388(سالسل و همکاران 

راهاینترنتیهايسایتهاسازماندرشود میپیشنهاد 
امکانایناینترنتیهايسایتاندازياهزیرا رشود،اندازي

آخرینباسازمانداخلافرادکهآوردمیوجودبهرا
وسازمانبارابطهدرگرفتهانجامیقاتتحقوتغییرات

فشار ضریب همبستگی بین مؤلفه.شوندآگاهخودشغل
به )r=-117/0(و خالقیت در این مطالعه برابرعملکرد

در)047/0(دست آمده و از نظر آماري معنی دار بود 
نتیجه به دست آمده .یه تحقق تایید شد کهفرضنتیجه

ن پژوهش با یافته هاي بنی سینشان می دهد که نتایج ای

،)2009(، نسبی و همکاران ]24[،)1389(و ملک شاهی
اسکندري و .]23[،)1389(مختاري پور و همکاران .]3[

جباري ظهیر آبادي و همکاران .]25[،)1389(ران اهمک
و طالبی ]22[،)1391(فرد و همکاران.]21[،)1391(

از طرفیوهمخوانی دارد .]10[،)1391(زاده و یعقوبی
این نتایج با این نمونه مورد بررسی با نتایج سالسل و 

،)1391(و سهرابی و همکاران ]27[)1388(همکاران 
ازراکارکنانشودمیکه پیشنهاد .همخوانی ندارد]28[

ونمایندآگاهسازماندرخودهاينقشوهامسئولیت
شودتشریحروشنیبهکارکنانهمکاريازسازمانانتظار

و مدیرانبینيمستمروواضحارتباطرابطهایندرو
باشدداشتهوجوددرسازمانکارکنان

نتیجه گیري
از این پژوهش مدیران بر اساس نتایج به عمل آمده

تعهد و بایست با توجه به نقش سه مؤلفه سازمانی می
ل ، توسعه دانش و فشار عملکرد به عنوان عوامبینیخوش

هاي هفتگانه هوش سازمانی در از بین مؤلفهتأثیر گذار
ایجاد محیط خالق سازمانی توجه نمایند

شکر و قدردانیت
، امام )ع(نهاي امام علی از کلیه همکاران محترم بیمارستا

خصوصاَ سرکار خانم نسرین عزیزي و بنت الهدي) ع(رضا 
انم ، سرکار خبیمارستان امام رضاکارشناس پرستاريمدیر

معصومه صدرا کارشناس آموزش بالینی بیمارستان امام 
و استاد ارجمند سرکار خانم منیره حسینی )ع(رضا 

کشتان کارشناس پژوهش استانداري که در این امر مرا 
یاري نمودند کمال سپاسگزاري را دارم مقاله اقتباس از 

می 18220604912001رشناسی ارشد با کدپایان نامه کا
.دباش
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Abstract
Background and Objectives: No doubt, in one hand, organizational
intelligence as a capability of an organization to create mental
power and in the other hand nurturing creativity, finding creative
minds and making use of employee’s creativity must be regarded
important by managers of an organization. The purpose of the
present study is to investigate the relationship between
organizational intelligence and employee’s creativity for the staff of
the medical training center in hospitals affiliated to North Khorasan
University.
Materials and Methods: The present study is descriptive –
analytical. The statistical population includes the whole staff of the
medical training centers in hospitals affiliated to North Khorasan
University (n=1050) in 2012-2013. The sample group (n=286) was
selected by the stratified proportionate method using Morgan Table.
The data was collected using two questionnaires: 1. Albericht
Standard Organizational Intelligence Questionnaire (reliability
rate= 95%) 2. Rendsip Standard Creativity Questionnaire
(reliability rate= 88%). The collected data was analyzed using SPSS
and LISREL software.
Results: On the whole, there was no significant statistical
relationship between organizational intelligence and creativity
(p=0.061). Some dimensions of organizational intelligence
(strategic vision, knowledge and performance) showed significant
relationship with creativity. Knowledge was more influential in
employee’s creativity (p=0.024) than strategic vision
Conclusion: Since organizational intelligence and its parameters
play an important role in capacity building and promotion of
organizational knowledge, and on the other hand since it is very
important to create a creative climate in organization, managers of
organization must provide a suitable climate for creativity in the
organization based on effective parameters of organizational
intelligence
Keywords: organizational intelligence, creativity
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