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  )1( 7؛ 1395ان مديريت بهداشت و درم/  ٢٥

  
  

سازماني  هاي هوش مولفه بيني عملكرد و تعهد سازماني بر اساس ابعاد و پيش
  )هاي خصوصي استان البرز پرستاران بيمارستان: مطالعه موردي(

  
  

  3حسين بهرامي/ 2يرمحمد موسويم/ 1احمد سرداري             

      
  

ها تاثير دارند از جمله ساختار سـازمان، محـيط    ازمانطبق تحقيقات انجام شده عوامل زيادي بر عملكرد و تعهد سازماني س :مقدمه
امـا آنچـه اهميـت دارد، ايـن اسـت كـه       ....  هاي دانش افزايي در سازمان و ها و فرآيندها، فرهنگ سازماني، آموزش سازمان، سياست

بـر عملكـرد سـازمان و ارتقـاء     كنند و اين رفتار هوشمندانه تا چه انـدازه   گيري و عمل مي ها تا چه ميزان هوشمندانه تصميم سازمان
شود كه سازمان با بكارگيري حـداكثر تـوان فكـري خـود      هوشمندسازي سازمان باعث مي. گذارد يافتن ميزان تعهدسازماني تاثير مي

تصميماتي جامع و رفتار و حضور هوشمندانه اي را در محيط كسب و كار از خود نشان دهد و از اين طريق موجب بهبود عملكـرد و  
  ].1[سازماني در سازمان خود شود تعهد

هـاي خصوصـي    سطح عملكرد و تعهد سـازماني پرسـتاران بيمارسـتان    همبستگي بر پايه مفروضاتاين پژوهش  :روش پژوهش
نفري پرسـتاران   700، از جامعه مورد مطالعه جامعه حجم با متناسب يا طبقه ي تحقيقريگ نمونه روش. استان البرز انجام شده است

سـؤال كـه روايـي صـوري و      80اي حـاوي   نفري انتخاب و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    101تحقيق   هاي خصوصي، نمونه بيمارستان
پايايي سواالت از طريق محاسبه ضريب آلفاي . محتوايي آن به كمك تحليل عاملي تأئيد شده است، مورد سنجش قرار گرفته است

آوري و از  مـورد آن جمـع   106پرسشنامه توزيع شد كه در نهايـت   130تحقيق براي انجام . به دست آمد) 91/0(پرسشنامه  كرونباخ
  . مورد به دليل ناقص و مخدوش بودن حذف گرديد 5اين تعداد 

گيري هوش سـازماني در جامعـه مـورد مطالعـه      بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش در مجموع نمره حاصل از اندازه :ها يافته
 مشـاهده ي پراكنـدگ  از درصـد  7چنين  هم. تر از حد متوسط بوده است عيت عملكرد و تعهد سازماني پايينباالتر از حد متوسط و وض

 نيـي تب سـازماني  هـوش  ابعـاد  توسـط  پرسـتاران  سازماني تعهد در شده مشاهدهي پراكندگ از درصد 47و  پرستاران عملكرد در شده
  .شود مي

داده است كه افراد گروه نمونه داراي هوش سازماني بـاالتر از حـد متوسـط و    با توجه به اين كه نتايج تحقيق نشان  :گيري نتيجه
شود براي حفظ، نگهداري، و ارتقاء ايشـان اقـدامات    باشد، پيشنهاد مي تري از حد متوسط مي عملكرد سازماني و تعهد سازماني پايين

  .الزم بعمل آيد
  .هاي خصوصي ، بيمارستانپرستاران ي،سازمان هوشي، تعهدسازمان، عملكرد :ها كليدواژه

                                                            
  انگروه مديريت اجرايي، دانشگاه شاهد، تهران، ايردانشيار  -1
 :كي، پست الكترون)مسئول نويسنده(، ، ايرانقزوينقزوين،  ، دانشگاه آزاد اسالميرشته كارآفرينيدانشجوي دكتري  -2

moosavi_m57@yahoo.com  
  ، ايرانقزوينقزوين،  دانشگاه آزاد اسالميرشته كارآفريني، دانشجوي دكتري  -3

 چكيده
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   سبيني عملكرد و تعهد سازماني بر اسا پيش
  

  
  )1( 7؛ 1395مديريت بهداشت و درمان /  ٢٦

  مقدمه 
شك در زندگي امروزي و در جامعه پر فراز و نشيب  بي

تر و كارآزموده خواهند بود كه از  هايي موفق بشري، انسان
جاي هيچ گونه . درجه هوش باالتري بر خوردار باشند

گيري از اين  ها با بهره ترديدي نيست كه اين انسان
مسائل زندگي فائق هوش خدادادي خود بر مشكالت و 

خواهند آمد، قطعا در دنياي سازماني نيز وضع به همين 
گونه خواهد بود، بخصوص اين كه در عصر حاضر هرچه 

رود با توجه به پيشرفت علوم و فنون و  زمان به جلوتر مي
ها  هاي جديد، مراكز و سازمان پيدايش نيازها و چالش

سازمان ]. 1[ شود تر مي تر و ادارة آنها نيز مشكل پيچيده
اي از مرزهاي نسبتاً شناخته شده، يك نظام  مجموعه

،  هاي ارتباطي مشخص، سلسله مراتب اختياري، سيستم
اين مجموعه به . وسيستم هماهنگ كننده اعضاء است

صورتي مستمر در يك محيط وجود دارد و سرگرم 
هايي است كه معموالً در مورد يك دسته يا  فعاليت
ها براي اعضاي  ، اين فعاليت ا استه اي از هدف سلسله
  ].2[ آوردهايي دارد ، خود سازمان و جامعه ره سازمان

هاي تقريباً  يابي به هدف ها دست دليل تشكيل سازمان
خاصي است كه به صورت مستمر در پي كسب آنها بر 

ولي بايد اين نكته روشن شود كه سازمان . آيند مي
يابي به يك  ستويژگي خاص خود را دارد و عالوه بر د

اين ويژگي .  هدف خاص استمرار در اين كار اهمييت دارد
، يك  خاص عبارت است از وجود مرزهاي تقريباً ثابت
، يك  سلسله مراتب اداري و نوعي نظم يا ترتيب مدبرانه
گردد  سيستم ارتباط وسيستم انگيزشي كه موجب مي

افرادي در سايه همكاري با يكديگر در صدد تامين 
 ].3[هاي مشترك برآيند هدف

ها باتغييرات سريع وگسترده در محيط  امروزه سازمان
، تكنولوژيكي و اقتصادي  ، اجتماعي ، فرهنگي سياسي

ها در يك سو  واكنش موفق سازمان.  شوند روبرو مي
، بستگي به توانايي آنها جهت فراهم  بسيار پويا و متغيير

ناسب براي هاي م كردن اطالعات ذيربط و يافتن راه حل
، توجه  در اين شرايط. مشكالت روبروي آنها دارد

پردازان و مديران سازماني، روي طراحي آنچه  نظريه
شود، متمركز  هاي فكري يك سازمان ناميده مي توانايي

  ].4[گردد مي
هاي اول، دوم،  پس از موج:  دارد آلبرشت نيز اظهار مي

ج ، موج چهارم مو)، صنعت و اطالعات زراعت(سوم 
اكثر مديران اجرايي بر اين باور  ].5[هوشياري و مغز است
ترين موهبت يا نعمت در سازمان  هستند كه دانش مهم

، ذهني و  كنند كه آگاهي مغزي آنها باور مي. است
، عمده و مهم در سازمان آنها  ، از مسائل اصلي هوشياري

، همان چيزي كه موجب ايجاد رقابت در سازمان  است
كنند تا از هوش سازماني بهره  ذا تالش مي، ل شود مي

بنابراين ]. 6[ببرند تا به يك رقابت صحيح دست يابند
هوش سازماني با تمركز بر درك دانش و يادگيري 

سازماني كه ياد . شود موجب خلق سازمان هوشمند مي
يادگيري ]. 7[گيرد دانش را هوشمندانه مديريت كند مي

براي اينكه . استسازماني جزء كليدي هوش سازماني 
، سازمان بايد قادر باشد كه  هوش سازماني افزايش يابد

اما فقط . ياد بگيرد و خود را با شرايط جديد انطباق دهد
توان رشد  با داشتن توانايي يادگيري و قابليت انطباق نمي

عوامل ديگري مثل . هوش سازماني را تضمين كرد
،  كاركنانريزي استراتژيك يا مديريت در ميان  برنامه

فرهنگ مشاركت و مواردي ديگر از اجزا اساسي و 
، و هوش سازماني  ضروري براي يادگيري سازماني

 ].6[است

از . براي هوش سازماني تعاريف مختلفي ارائه شده است
يابي، معقول بودن و  هوش سازماني قابليت جهت:  جمله

، خالق و انطباقي  پذير هاي انعطاف عمل به شيوه
هوش سازماني، ظرفيت يك سازمان براي ]. 8[باشد مي

توانايي هوش كه در دسترس آن قرار دارد و  بسيج تمامي
هايش  يابي به مأموريت متمركز كردن آن براي دست

هاي فني و  اين ظرفيت تلفيقي از توانايي ].9[باشد مي
ذهني انساني است كه از آنها با عناوين هوش انساني و 

هوش فني توانايي سازماني . كنند هوش ماشيني ياد مي
براي پردازش دانش و اطالعات كامپيوتري را نشان 

اي در تبادالت  العاده دهد، كه اين امر تأثير فوق مي
اما هوش انساني بسيار مهمتر از . سازماني امروزي دارد

زيرا استفاده موفق . شود هوش فني در نظر گرفته مي
ني ازفناوري اطالعات بستگي به هوش انساني يع
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  انو همكار احمد سرداري
  

  
  )1( 7؛ 1395مديريت بهداشت و درمان /  ٢٧

هوش سازماني شامل ]. 10[هاي فكري دارد مهارت
ها است كه به منظور ايجاد يك  مجموعه تمام هوشمندي

، فرايند بازنگري و بازبيني و هدايت كل  ديدگاه مشترك
  ].6[باشد گيرد، مي سيستم مورد استفاده قرار مي

هاي تطابق با  هاي امروزي بايد توانايي سازمان
،  اي نيل به موفقيت داشته باشندهاي مداوم را بر دگرگوني

گسترش روز افزون علوم و فنون و پيچيده شدن شرايط 
، مطرح شدن  جامعه....  ، فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي
، عدم  ، عدم اطمينان محيطي هاي نو و گوناگون انديشه

كند  هاي زياد دنيا ايجاب مي قطعيت و تغييرات و چالش
زماني و به روز آمدي، ها با قدرت هوش سا كه سازمان

هاي الزم مجهز سازند تا  خود را به فنون و استراتژي
بتوانند با تحوالت سريع هماهنگ شده و به موقع به 

هاي محيطي پاسخ گويند و با كسب دانش و  محرك
آگاهي گسترده و به شكل پويا و زنده و با بهسازي و 

ه امروزه ادار. توسعه سازمان، به حياط خود ادامه دهند
هايي خود به خود به عنوان بزرگترين  چنين سازمان

هوش سازماني از جمله . شود چالش مديديت مطرح مي
هاي  مفاهيم جديد است كه در اثر تحوالت و دگرگوني

بنابراين با انجام مطالعاتي از . فوق مطرح گرديده است
توان وضعيت سازمان خود را به لحاظ ميزان  اين قبيل مي

وانايي سازگاري و قابليت انطباق با هوشمندي يعني ت
،  ، يادگيري و به كارگيري دانش ، چشم اندازها محيط

، فناوري  ، روحيه ، فرهنگ ساختار و عملكرد سازماني
اطالعات و ارتباطات و حافظه سازماني شناسايي و با 

ريزي جهت برطرف نمودن  تمركزبر نقاط قوت و برنامه
سازمان را ارتقاء ، كارايي و اثر بخشي  نقاط ضعف

  ].11[بخشيد
از جمله تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفت، 

رابطه زير سيستم مديريت دانش در "پژوهشي با عنوان
مورد (هاي هوش سازماني  سازمان يادگيرنده و مؤلفه

بود كه توسط  ")شركت ذوب آهن اصفهان:  مطالعه
ن نتايج پژوهش نشا. مهدي ستاري قهفرخي انجام گرديد

داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون عالوه بر 
دار بين زير سيستم مديريت  وجود رابطه مثبت و معنا

دانش و هوش سازماني، بين زير سيستم مديريت دانش 

هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار  مولفه و تمامي
در نهايت نتايج تحليل و رگرسيون گام به گام . وجود دارد

هاي هوش سازماني، سرنوشت  از بين مولفهنشان داد كه 
مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني 
معنادار زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده 

  ].12[هستند
هاي هوش  ميزان مولفه"پژوهشي ديگر نيز با عنوان 

 "ريزي آموزشي سازماني در سازمان پژوهش و برنامه
. صورت گرفته است 88يهي، در سال توسط عليرضا فق

هاي هوش سازماني شناسايي  كه در اين تحقيق مولفه
چنين وضعيت هوش سازماني در سازمان  شده و هم

مربوطه مشخص شده و در انتها چارچوب 
مناسبي جهت تقويت هوش سازماني ارائه شده  مفهومي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه هوش سازماني . است
از ميانگين  82/2طالعه با ميانگين تجربي جامعه مورد م

  ].13[تر است پائين 3نظري 
رابطه بين "تحقيق ديگري نيز با عنوان  1390در سال 

سبك رهبري و هوش سازماني در ادارات دولتي منتخب 
زاده و همكاران انجام  توسط علي حميدي "استان قم
نتايج حاصل نشان داد كه رابطه معناداري بين . شده است

گر و  هاي رهبري تحول آفرين و عدم مداخله بكس
هايي كه از سبك  هوش سازماني وجود دارد و سازمان

كنند در افزايش ميزان  رهبري تحول آفرين استفاده مي
ترند و هر اندازه سبك رهبري به  هوش سازماني، موفق

گر حركت كرده است ميزان هوش  سمت عدم مداخله
  ].14[سازماني كاهش يافته است

ارزيابي مقدماتي "يك پژوهش با عنوان  2003ر سال د
اين . انجام شد "كارل البرخت"توسط  "هوش سازماني

بندي است از نظرات مديران  پژوهش يك جمع
هايشان بر  استراليايي در مورد هوش سازماني در شركت

اساس هفت مدل كارل آلبرخت كه طي دو سمينار توسط 
و مديران اطالعاتي در آلبرخت براي مديران ارائه گرديد 

بعد از بحث در مورد هفت معيار . اين زمينه بدست آوردند
چشم انداز استراتژيك، سرنوشت (هوش سازماني 

اتحاد و توافق، كاربرد  مشترك، ميل به تغيير، روحيه،
اين هفت معيار خود شامل زير ) دانش، فشار عملكرد
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هايي بودند و داراي سواالتي كه اين سواالت  گروه
ارزيابي مقدماتي است از هوش سازماني مديران در 
استراليا و نتيجه قطعي قابل تعميم در مورد تمام مديران 

در اين پژوهش باالترين سطح در . استراليايي نيست
مورد روحيه كاركنان و كمترين در مورد پاداش و 

  ].5[يكنواخت بودن دستمزد كاركنان بود
بررسي "نوان نيز تحقيق ديگري با ع 2007در سال 

ارتباط بين بهره هوشي سازمان و عملكرد شركت 
انجام شده است و  ")مطالعه قياسي بين ژاپن و چين(

نتايج نشان داد عوامل كليدي بهره هوش سازمان 
گيري اثربخش،  آگاهي از اطالعات خارجي، تصميم(

) آوري مستمر توزيع دانش داخلي، تمركز سازماني و نو
  .گذارند ها تأثير بر عملكرد اين شركت

هاي رومانيايي،  ابعاد هوش سازماني در شركت"
عنوان تحقيق ديگري  "دورنماي سرمايه انساني

كه نتايج . انجام شده است 2008باشد كه در سال  مي
كاركنان  13/0تحقيق نشان داده است كه فقط 

هاي بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازماني  شركت
هاي كوچك اصالً اين  كتاند و كاركنان شر آشنا بوده

ها نيز نشان داد هوش  اند و تحليل شناخته مفهوم را نمي
ها در حد متوسط و باالتر بوده  سازماني اين شركت

  .است
توان هوش سازماني  آيا مي"پژوهش ديگري با عنوان 

در  "مدرسه را از طريق آموزش ضمن خدمت توسعه داد
كه نتايج انجام شده است  2008كشور تركيه و در سال 

اي را در هوش سازماني،  تحقيق تفاوت قابل مالحظه
چنين در سال  هم. دهد قبل و بعد از كارگاه نشان مي

تحقيقي در مؤسسه پلي تكنيك ويرجينيا با عنوان  2009
چارچوبي براي (چارچوبي براي مديريت هوش سازماني "

انجام شده است و  ")هوش سازماني در صنعت ساختمان
قيق چارچوبي براي هوش سازماني در اين در پايان تح

هاي فكري سازمان،  شركت با توجه به سرمايه
هاي شناختي سازمان ارائه  فرايندهاي سازمان و توانايي

بيني عملكرد و  هدف اصلي اين پژوهش پيش. شده است
هاي خصوصي استان  بيمارستان پرستاران؛ [تعهد سازماني

  .باشد سازماني مي وشهاي ه البرز بر اساس ابعاد و مولفه

  روش پژوهش
 در. است همبستگي بر پايه مفروضات پژوهشروش 
 فقط و شود نمي كاري دست متغيري نوعاً مطالعاتي، چنين

 متغيرها بين روابط و هپرداخت اطالعات آوري جمع به
. گردد مي بررسي شده آوري جمع اطالعات براساس
اي ه پرستاران بيمارستان هيكل شامل يآمار جامعه

بر اساس آخرين آمار در . باشد خصوصي استان البرز مي
بيمارستان  5پرستار در  700در حدود  1394سال 

براي . باشند خصوصي استان البرز مشغول به كار مي
 نيا كه آنجا از ،ازين مورد يآمار نمونه حجم برآورد

 براساس باشد، مي بر پايه مفروضات همبستگي پژوهش
مبني بر اين (گوار  و سانجايا اس گوار آجاي اس شنهاديپ

براي آزمون همبستگي ) n8+50(كه حجم نمونه برابر با 
هاي فردي اين  كننده بيني  چندگانه و براي آزمون پيش

برابر  nها  باشد كه در اين فرمول) n+104(مقدار برابر با 
متغير در  9از آنجا كه . اقدام گرديد) با تعداد متغيرها است

 حدود در ازين مورد نمونه تعداد د دارد،اين تحقيق وجو
 يا طبقه يريگ نمونه روش قيطر از كه باشد مي نفر 113

 )ها به عنوان طبقه بيمارستان( جامعه حجم با متناسب
  .انتخاب شدند

. باشد اي مي روش گردآوري اطالعات ميداني و كتابخانه
 تعهد پرسشنامهح تعهد سازماني از سط يبررس جهت

 كه شد استفاده )1982( مادوي شده ندارداستا سازماني
پنج  مقياس يك پايه بر آزمودني و است  ماده 24 شامل
جهت بررسي سطح عملكرد  .داد پاسخ آن به اي گزينه

سوال  20شغلي از پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 
 يها مولفه يبررس جهت. اي است، استفاده شد پنج گزينه

 ق ساخته كه دارايمحق پرسشنامه از  هوش سازماني 
مديريت  - 2 تغيير گرايي - 1 :شامل ياصل مولفه هفت
بينش  - 4 سرنوشت مشترك - 3يادگيري  و  دانش

عملكرد  - 7روحيه  - 6 ساختار سازماني - 5 راهبردي
  .باشد، استفاده گرديد مي سازماني

پرسشنامه ميان پرستاران جامعه نمونه  130بنابراين 
آوري  پرسشنامه جمع 106توزيع گرديد كه از آن تعداد 

مورد از آن هم به دليل ناقص و مخدوش بودن  5شد كه 
براي محاسبه اعتبار پرسشنامه از روش . حذف گرديد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  انو همكار احمد سرداري
  

  
  )1( 7؛ 1395مديريت بهداشت و درمان /  ٢٩

ها با اجرا  براي پرسشنامه. آلفاي كرانباخ استفاده گرديد
نفري، ميزان اعتبار كرانباخ در پرسشنامه  30روي نمونه 

عملكرد در حد ، پرسشنامه )97/0(هوش سازماني در حد 
) 93/0(و پرسشنامه تعهد سازماني در حد ) 85/0(

از آنجا كه اعتبار پرسشنامه هر چه به . محاسبه گرديد
يك نزديك باشد، ميزان اعتماد پرسشنامه افزايش 

توان گفت اعتبار ابزار در هر سه  يابد، بنابراين مي مي
دهنده اعتبار  پرسشنامه در حد بسيار خوبي بوده و نشان

هاي پرسشنامه وجود  وني و همبستگي باالي بين گويهدر
  . دارد

براي محاسبه پايايي ابزار از روش تحليل عاملي استفاده 
نتيجه اين آزمون براي پرسشنامه هوش سازماني . گرديد

) 53/63(، براي پرسشنامه عملكرد در حد )57/70(در حد 
بوده كه نشان ) 54/68(و پرسشنامه تعهد سازماني در حد 

دهد چند درصد از واريانس متغيرهاي ياد شده را  مي
كند، و از آنجا كه درصدهاي محاسبه شده در  تبيين مي

هاي  توان گفت پرسشنامه باشد لذا مي حد خوبي مي
  .باشند مذكور از پايايي بااليي برخوردار مي

 بخش دو در پرسشنامه ياجرا از حاصل يها داده ليحلت
 آمار بخش در. شد ارائه يطاستنبا آمار و يفيتوص آمار
 يفيك و اسمي ،اسيمق نظر از كه ييرهايمتغ يفيتوص
 فيتوص نمودارها و يفراوان جداول قيطر از باشند مي

 يمركز شيگرا يها شاخص از استفاده با ادامه در. شدند
 ار،يمع انحراف ن،يانگيم تعداد، شامل يپراكندگ و

 يخطا ،يدگيكش ،يكج اريمع يخطا ،يكج انس،يوار
 رات،ييتغ دامنه و حداكثر حداقل، ،يدگيكش اريمع
 بر يكج نسبت محاسبه با و فيتوص كمي يرهايمتغ
 96/1 از استفاده با ها داده بودن نرمال يكج اريمع يخطا
 =z نرمال فرض با تينها در. گرفت قرار يبررس مورد 

 چند ونيرگرس ،يهمبستگ يها آزمون از ها داده بودن
  .گرديد استفاده ليي و تحليل عامريمتغ
  

  ها يافته
 احتمال مقدار 1در جدول شماره  كه اين به توجه با

 بزرگتر) 05/0( داري معني سطح از) 134/0( داري معني
 سازماني هوش وضعيت توان نتيجه گرفت كه مي است،

 به مراجعه با و است متوسط حد از باالتر پرستاران
 كسب ينميانگ كه بينيم مي توصيفي آمار خالصه جدول
) 108( حد در نظري ميانگين و) 29/112( حد در شده
  )1جدول. (باشد مي
 احتمال مقدار 2در جدول شماره  اينكه به توجه با

) 05/0( داري معني سطح از) 000/0( داري معني
 وضعيت توان نتيجه گرفت كه مي است، تر كوچك
 با و است متوسط حد از تر پايين پرستاران عملكرد
 كه بينيم مي توصيفي آمار خالصه دولج به مراجعه
 حد در عملكرد متغير در پرستاران شده كسب ميانگين

 تر كوچك) 60( نظري ميانيگين از كه بوده) 48/38(
 30/24 حد در كه t مقدار منفي عالمت و باشد مي
 از شده كسب ميانگين كه دهد مي نشان باشد مي

  )2جدول. (باشد مي تر كوچك نظري ميانگين
 احتمال مقدار 3در جدول شماره  كه اين به جهتو با

) 05/0( داري معني سطح از) 000/0( داري معني
 تعهد وضعيت توان نتيجه گرفت كه مي است، تر كوچك
 با و است متوسط حد از تر پايين پرستاران سازماني
 كه بينيم مي توصيفي آمار خالصه جدول به مراجعه
 در سازماني تعهد متغير در پرستاران شده كسب ميانگين

 تر كوچك) 72( نظري ميانيگين از كه بوده) 94/65( حد
 64/3 حد در كه t مقدار منفي عالمت و باشد مي
 از شده كسب ميانگين كه دهد مي نشان باشد مي

  ).3جدول(باشد مي كوچكتر نظري ميانگين
 از درصد 7 كه استي معن نيبد) R2= 07/0( مقدار
 سازماني هوش ابعاد سطتو پرستاران عملكرد انسيوار
ي پراكندگ از درصد 7،  گريد عبارت به.  شود مي نييتب

 هوش ابعاد توسط پرستاران عملكرد در شده مشاهده
 به ونيرگرس مدل چنين هم . شود مي نييتب سازماني

 ادامه در.  شود استفادهي نيب شيپي برا تواند نميي خوب
 و) لمستق( نيب شيپ ريمتغ نيب ميبدان كه نياي برا

 F آزمون از نه اي دارد وجودي خط رابطه) وابسته( مالك
 استفاده نامند يم زيني كل ونيرگرس F آزمون را آن كه
 به توجه با.  باشد يم 11/2 با برابر F جا نيا در.  شود يم
 تقريبا) 05/0( شده مشاهدهي دار يمعن احتمال نكهيا
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 نيب گفت توان يم است 05/0 داري معني سطح از كمتر
  .ندارد وجودي خط رابطه وابسته و مستقل ريمتغ

 ريمتغ نيب كه داد نشان 4شماره  جدول در F مقدار
ي حالت نيچن در.  ندارد وجودي خط رابطه وابسته و مستقل
 دو هر ماندهيباق نيانگيم مربع و ونيرگرس نيانگيم مربع
ي ها بيترك از كي هري برا وابسته ريمتغ ازي برآورد
 فوق جدول اطالعات. هستند مستقلي رهايمتغ ريمقاد
 و گراييتغيير به مربوط بتا بيضر كه دهد يم نشان
 سطوح و t آمار به مراجعه با.  است منفي روحيه
 سازماني هوش ابعاد كه كرد قضاوت توان يمي دار يمعن
 پرستاران سازماني عملكرد كننده بيني پيش توانند نمي
 دار معني تمالاح  t مقادير كه چند هر البته. باشند
 متغيرهاي باالي نمرات گفت توان مي اما باشند، نمي
 همبستگي عملكرد پايين نمرات با روحيه و گراييتغيير
 معكوس رابطه عملكرد و متغيرها اين بين بنابراين دارند،
  )4جدول. (دارد وجود
 از درصد 47 كه استي معن نيبد) R2= 47/0( مقدار
 هوش ابعاد توسطن پرستارا سازماني تعهد انسيوار

 از درصد 47،  گريد عبارت به.  شود مي نييتب سازماني
 ابعاد توسط سازماني تعهد در شده مشاهدهي پراكندگ
 ونيرگرس مدل چنين هم . شود مي نييتب سازماني هوش

 ادامه در.  شود استفادهي نيب شيپي برا تواند ميي خوب به
 و) قلمست( نيب شيپ ريمتغ نيب ميبدان كه نياي برا

 F آزمون از نه اي دارد وجودي خط رابطه) وابسته( مالك
 ادهفاست نامند مي زيني كل ونيرگرس F آزمون را آن كه
 نيا به توجه با.  باشد مي 65/13 با برابر F جا نيا در.  شد
 از كمتر) 000/0( شده مشاهدهي دار يمعن احتمال كه

 ريمتغ نيب گفت توان مي است 05/0 داري معني سطح
 ازي كي الاقل و ندارد وجودي خط رابطه وابسته و مستقل

  . )است دار يمعن( ستين صفر جامعه ونيرگرس بيضرا
 ريمتغ نيب كه داد نشان  5شماره  جدول در F مقدار

ي حالت نيچن در.  ندارد وجودي خط رابطه وابسته و مستقل
 دو هر ماندهيباق نيانگيم مربع و ونيرگرس نيانگيم مربع
ي ها بيترك از كي هري برا وابسته ريمتغ ازي برآورد
 فوق جدول اطالعات.  هستند مستقلي رهايمتغ ريمقاد
 هوش ابعاد به مربوط بتا بيضر كه دهد مي نشان

.  است مثبت متغيرها بقيه روحيه و دانش جز به سازماني
 قضاوت توان ميي دار يمعن سطوح و t آمار به مراجعه با

 دار يمعن) β= 334/0 و P>05/0( بينش متغير كه كرد
 سازماني تعهد سطح كننده ينيب شيپ تواند مي و بوده

 در واحد كي شيافزا با گريد عبارت به.  باشد پرستاران
 ميزان به پرستاران سازماني تعهد  سطح،  شده ادي ريمتغ

  )5جدول . (ابدي مي شيافزا واحد 334/0
  

 گيري بحث و نتيجه

بر اساس  پرستارانني بيني عملكرد و تعهد سازما پيش
هاي هوش سازماني اساس اين پژوهش  ابعاد و مولفه

هوش سازماني به معني گرد هم آمدن همه . بوده است
هايي است كه در جهت ايجاد بينش مشترك،  هوش

. فرآيند بازسازي و هدايت سازمان، مشاركت دارند
به . هم به عمل، هم به نتيجه عمل اشاره دارد عملكرد

به عنوان عمل امروز كه مقدمه  ، عملكردعبارت ديگر
توليد مقدار مشخصي از ارزش خروجي فرداست، تعريف 

هاي مثبت يا  عبارت از نگرش تعهد سازماني. شود مي
است كه ) نه شغل ( منفي افراد نسبت به كل سازماني 

  .در آن مشغول به كارند
 متوسط حد از باالتر پرستاران سازماني هوش ضعيتو

ابعاد "هاي پژوهشي تحت عنوان  با يافتهو اين  است
هوش سازماني در شركتهاي رومانيايي، دورنماي سرمايه 

راستا  انجام شده است هم 2008كه در سال  "انساني
 براي آزمون اين فرضيهترين روش  مناسب .باشد مي

بر  باشد كه ميانگين نظري آن مي اي تك نمونه tآزمون 
تيجه اين آزمون نشان ن. محاسبه گرديداساس پرسشنامه 

و ميانگين كسب ) 29/112(بين ميانگين نظري داد كه 
 توان اين داري وجود دارد و مي تفاوت معني )108(شده 

 باالتر پرستاران سازماني هوشطور تفسير كرد كه سطح 
تواند ناشي از تحصيالت  اين مي. باشد مياز حد متوسط 

يز نشان داد كه ها ن باالي گروه نمونه باشد، و تحليل داده
 11 ليسانس، مدرك داراي مرد دهندگان پاسخ درصد 63

دانشجوي  درصد 26 و ارشد كارشناسي درصد
 89 كه است درحالي اين و باشند مي ارشد كارشناسي

 درصد 6 ليسانس، مدرك داراي زن دهندگان پاسخ درصد
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 ارشد  دانشجوي كارشناسي نيز درصد 6 و ارشد كارشناسي
توان گفت داشتن هوش باالي  اقع ميدر و. اند بوده

تواند تحت تاثير تحصيالت عاليه افراد گروه  سازماني مي
 .نمونه باشد

 .است متوسط حد از تر پايين پرستاران عملكرد وضعيت
تك  tآزمون  براي آزمون اين فرضيهترين روش  مناسب
بر اساس  باشد كه ميانگين نظري آن مي اي نمونه

نتيجه اين آزمون نشان داد كه . محاسبه گرديدپرسشنامه 
 )60(و ميانگين كسب شده  )48/38( بين ميانگين نظري

طور تفسير  توان اين داري وجود دارد و مي تفاوت معني
از حد متوسط  تر پايينپرستاران  عملكردكرد كه سطح 

نتيجه اين فرضيه نشان داد كه افراد گروه نمونه . باشد مي
همانطور كه در تحليل داراي عملكرد ضعيفي هستند، 

فرضيه اول بيان شد افراد گروه نمونه داراي تحصيالت 
بينيم كه  عاليه بوده و با مراجعه به سابقه كار آنان مي

 سال 20 تا 10 مردان داراي سابقه كاري درصد 48تقريبا 
و  سال 10 تا 5 در درصد 56و زنان داراي سابقه كاري 

عتا سطح انتظار طبي. باشند مي سال 20 تا 10 درصد 22
آنان نيز در خصوص امكانات، وضعيت پرداخت حقوق، 

كند، در  موقعيت پست و ديگر عوامل افزايش پيدا مي
  . باشد نتيجه سطح عملكرد آنان پايين مي

 متوسط حد از باالتر پرستاران سازماني تعهد وضعيت
براي ترين روش  مناسبدر تحليل اين فرضيه نيز  .است

باشد كه  مي اي تك نمونه tآزمون  آزمون اين فرضيه
. محاسبه گرديدبر اساس پرسشنامه  ميانگين نظري آن

 بين ميانگين نظرينتيجه اين آزمون نشان داد كه 
داري  تفاوت معني )72(و ميانگين كسب شده  )94/65(

 تعهدطور تفسير كرد كه سطح  توان اين وجود دارد و مي
در اين  .باشد ميط از حد متوس تر پايين پرستاران سازماني

توان به سطح تحصيالت و سابقه كاري  فرضيه نيز مي
آنها اشاره كرد، در نتيجه سطح تعهد سازماني خوبي از 

  .افراد گروه نمونه ديده نشده است
هاي فوق، نتايج نشان داد كه سطح  در تحليل فرضيه

در وضعيت خوبي بوده و اين در  پرستارانهوش سازماني 
 پرستارانح عملكرد و تعهد سازماني حالي است كه سطو

  . تر از حد متوسط بود و اين نشانه خوبي نيست پايين

بيني سطوح عملكرد و تعهد  در ادامه محقق در پي پيش
در . بر اساس هوش سازماني آنها برآمد پرستارانسازماني 

هاي هوش سازماني  واقع بر اساس ابعاد و مولفه
را  پرستارانزماني عملكرد و تعهد سا خواهيم سطوح مي

  . بيني نماييم پيش
 عملكرد سطح توان مي سازماني هوش ابعاد اساس بر

براي ترين روش  مناسب .نمود بيني پيش را پرستاران
 تحليل رگرسيون چند متغيرهآزمون  آزمون اين فرضيه

 پرستارانباشد كه در پي رابطه بين نمرات كسب شده  مي
  .باشد در هوش سازماني و عملكرد آنها مي
استفاده شد  Enterبراي اجراي اين تحليل از روش 

يعني تمامي متغيرها يكجا وارد معادله رگرسيوني قرار 
 نيبدمحاسبه گرديد و اين ) R2= 07/0( مقدار. گيرند مي
 پرستاران عملكرد انسيوار از درصد 7 تنها كه استي معن

 آزمونخروجي . شود مي نييتب سازماني هوش ابعاد توسط
F ي برا تواند نميي خوب به ونيرگرس مدل كهشان داد ن
 مشاهدهي دار يمعن احتمال زيرا شود استفادهي نيب شيپ

 است 05/0 داري معني سطح از كمتر تقريبا) 05/0( شده
ي خط رابطه وابسته و مستقل ريمتغ نيب گفت توان مي

داري بسيار نزديك به  البته مقدار احتمال معني( ندارد وجود
  ).باشد داري مي سطح معني
 ابعاد كهنشان دادند ي دار يمعن سطوح و t آمارو در نهايت 

 سازماني عملكرد كننده بيني پيش توانند نمي سازماني هوش
 گراييتغييرولي همبستگي بين متغيرهاي . باشند پرستاران

 معكوس رابطهاز ابعاد هوش سازماني و عملكرد  روحيه و
 و گراييتغيير يرهايمتغ باالي نمرات يعني دارد وجود
  .دارند همبستگي عملكرد پايين نمرات با روحيه

تعهد  سطح توان مي سازماني هوش ابعاد اساس بر
در تحليل اين  .نمود بيني پيش را پرستاران سازماني

 براي آزمون اين فرضيهترين روش  مناسبفرضيه نيز 
باشدكه در پي  مي تحليل رگرسيون چند متغيرهآزمون 

در هوش سازماني  پرستاراننمرات كسب شده رابطه بين 
  .باشد و تعهد سازماني آنها مي

استفاده شد  Enterبراي اجراي اين تحليل از روش 
يعني تمامي متغيرها يك جا وارد معادله رگرسيوني قرار 

 نيبدمحاسبه گرديد و اين ) R2= 47/0( مقدار. گيرند مي
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 يتعهد سازمان انسيوار از درصد 47 كه استي معن
. شود مي نييتب سازماني هوش ابعاد توسط پرستاران
 تواند مي ونيرگرس مدل كهنشان داد  F آزمونخروجي 

ي دار يمعن احتمال زيرا شود استفادهي نيب شيپي برا
 05/0 داري معني سطح از كمتر) 000/0( شده مشاهده

 رابطه وابسته و مستقل ريمتغ نيب گفت توان ميو  است
  .دارد وجودي خط
 كهنشان دادند ي دار يمعن سطوح و t آمارر نهايت و د
يا حداقل يكي از ابعاد هوش  سازماني هوش ابعاد

 سازماني تعهد كننده بيني پيش توانند مي سازماني

 به مربوط بتا بياضر جدول اطالعات. باشند پرستاران
 متغيرها بقيه روحيه و دانش جز به سازماني هوش ابعاد
ي دار يمعن سطوح و t آمار هب مراجعه با.  است مثبت
 و P>05/0( بينش متغير كه كرد قضاوت توان مي

334/0 =β (كننده ينيب شيپ تواند مي و بوده دار يمعن 
 با گريد عبارت به.  باشد پرستاران سازماني تعهد سطح
 تعهد  سطح،  شده ادي ريمتغ در واحد كي شيافزا

  .  ابدي مي شيافزا واحد 334/0 ميزان به پرستاران سازماني

  
  

 اي نمونه تك t آماري آزمون و )سازماني هوش(  توصيفي آمار خالصه - 1جدول 

 تعداد  ميانگين معيار انحراف   معيار انحراف خطاي  

101  112.2970  28.61662  2.84746 

  Test Value = 108 

  t  df  Sig. (2‐tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

          Lower  Upper 

 هوش سازماني 1.509  100  .134  4.2970  ‐1.3522  9.9463 

  
  

 اي نمونه تك t آماري آزمونو  )عملكرد(  توصيفي آمار خالصه - 2جدول 

معيار انحراف ميانگين تعداد معيار انحراف خطاي   

101 38.4851 8.89788 .88537 

 

Test Value = 60 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 19.7583- 23.2714- 21.5149- 000. 100 24.300- عملكرد

 
 

 اي نمونه تك t آماري آزمون و )سازماني تعهد(  توصيفي آمار خالصه - 3جدول 

معيار انحراف ميانگين تعداد معيار انحراف خطاي   

101 65.9406 16.72891 1.66459 

 

Test Value = 72 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 2.7569- 9.3619- 6.0594- 000. 100 3.640- تعهد سازماني
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 رگرسيوني ضرايب خالصهو  واريانس تحليل خالصه ،مدل خالصه -  4جداول 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson
1 .370(a) .137 .072 8.57032 1.556 

 

Model  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1086.344 7 155.192 2.113 .050(a) 
Residual 6830.884 93 73.450   

Total 7917.228 100    
 

Model  نشده استاندارد ضرايب شده ارداستاند ضرايب   t Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 27.432 3.690  7.434 .000 
 227. 1.217- 213.- 350. 425.- تغييرگرايي 
 189. 1.322 220. 387. 512. مديريت دانش 
 567. 574. 129. 428. 246. سرنوشت مشترك 
رديبينش راهب   .005 .332 .003 .015 .988 
 204. 1.280 251. 338. 433. ساختار سازماني 
 352. 935.- 214.- 407. 381.- روحيه 
 370. 902. 157. 357. 322. عملكرد سازماني 

  
  
  

 رگرسيوني ضرايب خالصهو  واريانس تحليل خالصه ،مدل خالصه  -  5جداول 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson
1 .712(a) .507 .470 12.18236 1.711 

 

Model  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14183.513 7 2026.216 13.653 .000(a) 
Residual 13802.130 93 148.410   

Total 27985.644 100    
 

Model  شدهن استاندارد ضرايب شده دارداستان ضرايب   t Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 21.210 5.245  4.044 .000 
 274. 1.101 146. 497. 547. تغييرگرايي 
 174. 1.369- 172.- 551. 754.- مديريت دانش 
 527. 636. 108. 608. 386. سرنوشت مشترك 
 008. 2.706 334. 472. 1.278 بينش راهبردي 
 063. 1.881 279. 481. 905. ساختار سازماني 
 655. 448.- 077.- 579. 260.- روحيه 
 282. 1.082 142. 507. 549. عملكرد سازماني 
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