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  چکیده

 

 التیالزم و تسه زاتیماهر، تجه یانسان یروین ازمندیاست که ن یو درمان یخدمات بهداشت هئارا نهینهاد در زم نیترمهم مارستانیب :مقدمه

افاراد و ساازمان جهات     یفکار  یهاا ییاز تواناا  حداکثر استفاده یریو هوشمندانه و به کارگ دیجد یلذا توجه به راهکارها ،باشدیمناسب م
 یو چاابک  یهاوش ساازمان   نیرابطاه با   یپاووهش بررسا   نیرسد. در واقع هدف از انجام ایبه نظر م یها ضرورمارستانیب یچابک شیافزا

 بود.  زدیشهر  یآموزش یهامارستانیدر ب یسازمان
باا   یو ادار ینفار از کاادر درماان    072انجام شاد.   یه  صورت مقطعبود که ب یلیتحل - یفیتوص یاپووهش حاضر مطالعه :بررسی روش

آلبرخت و  یهوش سازمان یهامطالعه از پرسشنامه نی. در ادندیمتناسب وارد مطالعه گرد صیبا تخص یبندطبقه یریگاستفاده از روش نمونه
 محاسبه شد. Rافزار  و با نرم یبا استفاده از معادالت ساختار لیاستفاده شد. روش تحل یسازمان یچابک

نماره   نیانگیا گذارد. میم ریثأت 507/2 ریمس بیبا ضر یسازمان یبر چابک یبود که هوش سازمان نیاز ا یدست آمده حاکه ب جینتا ها:یافته

بار   زیسن ن رمتغی. بود  04/0±07/2ها مارستانیب یسازمان ینمره چابک نیانگمی و 04/0±22/2 ،یمورد بررس یهامارستانیب یهوش سازمان
 گذار بود.  ریثأت 55/2 ریمس بیبا ضر یسازمان یو چابک 240/2 ریمس بیبا ضر ینهوش سازما ریهر دو متغ

ساازمان چابار را فاراهم کارد و      یهانهیسازمان، زم یهوشمند شیتوان با افزایمطالعه نشان داد که م یهاافتهی :یریگجهیو نت بحث

 رساند. به اهدافش یشتریسازمان را با سرعت ب
 

 یکارکنان درمان ،یکارکنان ادار ،یآموزش یهامارستانیب ،یسازمان یچابک ،یهوش سازمان :یدیکل واژگان

 
:یهامارستانیدر ب یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان یبررس  .یمرتض محمدزاده ،نیحس، فالح زادههی، منتظرالفرج راضنیمحمدامی، بهرامیمحمد مهدیانیک ارجاع 
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 یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان

 مقدمه

نه تنها  ریاخ یهادر سال یو توسعه تکنولوژ شرفتیپ

ساازما  شاده بهکاه     یرقاابت  طیشکل مح رییباعث تغ

مواجاه   یدیا جد یهاا و فرصات  دهایا ها را با تهدآ 

ا  توساعه و تحاول در ساازم    تیریساخته است. ماد 

 نیا ا یاز ارکاا  رشاد و تعاال    یدرمان -یبهداشت یها

 ،یرادیا و هر گونه نقص و ا دیآیها به شمار مسازما 

کناد  یما  جااد یسازما  ا یبرا یریناپذجبرا  یامدهایپ

کاار   طیکنند که محیم ینیبشی(. اکثر پژوهشگرا  پ1)

 عیباه صاورم مساتمر و سار     زیا ن ندهیها در آسازما 

هاا،  گذشته سازما  یها(. در دهه2خواهد کرد ) رییتغ

مجادد را   یاز جمهاه مهندسا   یگوناگون یهایاستراتژ

کردناد اماا   یانتخاا  ما   یطا یمح رامییدر پاسخ به تغ

و چاالش   رامییا و شدم تغ یگستردگ لیامروزه به دل

 یساانت یهاااروش نیااهااا، اسااازما  یروشیپاا یهااا

موجا    یبحرانا  تیوضاع  نیو لذا ا ستندیپاسخگو ن

هاا،  سازما  یانداز راهبرددر چشم یامدهاصالحام ع

و  یسانت  یهاا مدل ینیکس  و کار و بازب یهاتیاولو

معاصار شاده اسات. باه عباارم       نسبتاً یهامدل یتح

خاود را   ییو تواناا  تیگذشته قابه یهاکردیرو گر،ید

 یرونا یب طیو محا  یساازمان  یهامقابهه با چالش یبرا

هاا و  کارد یرو اند و بهتر است باا معاصر از دست داده

 نیهااا مقابهااه شااود. بنااابرابااا آ  ینینااو یهااادگاهیااد

رو و شیپا  رامییا تغانطباا  خاود باا     یها براسازما 

 یهاا کارد یمفروضاام و رو  دیحفظ عمهکرد خود، با

کاه   یاصاول  جااد یخود را کنار گذاشاته و باا ا   یمیقد

 یطا یمح رامییا و انطباا  ماداوب باا تغ    یریپذانعطاف

دهناد، عمهکارد خاود را    یقرار م دیکأرا مورد ت دیجد

 نی. در چنا ناد یارتقاء و در ساط  مطهاو  حفاظ نما   

هاا، باه   ساازما   ریمانند ساا  زین هامارستا یب ،یطیشرا

پرچالش و مواجهه مساتمر باا    طیدر مح تیفعال لیدل

کااه از انااوا   رناادیناگز یآورو فاان یعهماا رامییااتغ

بهاره   یذهنا  یهاا ییخود از جمهاه تواناا   یهاییتوانا

باه   عیواکانش سار   یخاود بارا   یگرفته، آماادگ  یکاف

نمااوده، نقااات قااوم و   تیااتقو یطاایمح رامییااتغ

هاا بار   بار آ   هیا خود را شناخته و باا تک  یاهفرصت

 ناد یخاود لهباه نما   یرو شیپا  یدهایها و تهدضعف

 طیشاارا شیاز پاا شیباا دیااهااا با(. لااذا سااازما  3)

. در چابک شاد  را فاراهم کنناد    و متعاقباً یهوشمند

هار   یتواند موج  چابکیسازما  هوشمند م قتیقح

 سازما  شود.  شتریچه ب

در حاوزه ساازما  و    دیجد یمفهوم یسازمان هوش  

ساازما  را   کی تیموفق Albrechtباشد. یم تیریمد

هوشامند و   یهامیمشروت به داشتن انسا  هوشمند، ت

 ی(. هاوش ساازمان  4داناد ) یهوشامند ما   یهاسازما 

ساازما  در   کیا  تیا تعداد و ظرفعبارم است از اسا 

 نیا از ا دهو اساتفا  یذهنا  یهاا ییبه تواناا  یدهجهت

. یباه رساالت سااازمان   د یهاا در جهات رسا   ییتواناا 

Matsuda یپااردازا  هااوش سااازمان هیااکااه از نظر 

 یهاوش ساازمان   تیاهم»با عنوا   یاباشد در مقالهیم

را  ی، هاوش ساازمان  «و فارآورده  ندیفرآ کیبه عنوا  

داناد. از  یما  ینیو هوش ماشا  یز هوش انسانا یبیترک

باشااد  یدو جاازء ماا یدارا یهااوش سااازمان ینظاار و

 یو هوش سازمان ندیفرآ کیبه عنوا   یهوش سازمان

 Smelserو   Wilensky(. 5محصول ) کیبه عنوا  

 یآورجماع  ،یابیا مساأله  ندیرا فرآ یهوش سازمان زین

 یریگمیمتص ندیها در فرآو پردازش آ  ریها، تفسداده

 امیتواند با استخراج تجربیم یداند. هوش سازمانیم

هاا باعاث   آ  لیا و تحه هیا گذشته و با پردازش و تجز

و همکاارا    یحا ی(. ذب6سازما  شود ) طیشرا یبهبود

مشاهد باه    یآموزش یهامارستا یدر مطالعه خود در ب

 جاه ینت نیا بردند و به ا یپ ینقش مثبت هوش سازمان
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 و همکاران                                                                                                                     یانیک یمهدمحمد
 یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان

 

برناماه   نیجهات تادو   یریاذ تدابکه اتخ افتندیدست 

 یهاا هورد یهاا و برگازار  مارستا یدر ب ایپو یراهبرد

کارکناا    یسازبه منظور آگاه یهوش سازمان یآموزش

 (. 7ثر شود )ؤمنجر به خدمام م

 نیاولا  یبرا یسازمان یاصطالح چابک 1991سال  در  

محرکاه   یرویا ن نیتار یبار به کاار گرفتاه شاد. اصاه    

 عیسار  ییبه عناوا  تواناا   یت. چابکاس رییتغ ،یچابک

 ءرا ارتقا تیفیسازما ، محصوالم و خدمام با ک کی

ساازما    یاثربخشا  یبارا  یعامل مهم جهیداده و در نت

و  عیسر رامییل تغی(. در حال حاضر، به دل8باشد )یم

 کیا سازما   یها، چابکسازما  رامو یگسترده جها  پ

 یضارورت بهکاه   ،رودیبه شامار نما   یانتخا  سازمان

موفق و کاارا   یهاسازما  زیانکار و عامل تما رقابلیل

ساازما    رایا شود زیکارا شمرده م ریل یهااز سازما 

 طیبااه محاا ییتاار همااواره در پاسااخگوچابااک یهااا

 (. 9باشند )یم رتموفق یخارج

سازما  و افراد را باا   یندهایآسازما  چابک، فر کی  

و انتظاارام   زهاا ایکند تاا ن یم  یترک شرفتهیپ یفناور

کوتااه بارآورده کناد.     را در مدم زما  نسابتاً  یمشتر

محصوالم و خدمام  هیسازما  در ته ییتوانا یچابک

تاوا    شیداده و لاذا در افازا   شیباال را افازا  تیفیبا ک

 یچاابک  زا یا (. م11اسات )  رگذاریسازما  تأث یرقابت

 ییمؤلفاه قادرم پاساخگو    4 شیپاا  قیسازما  از طر

قادرم   ایا  یریپاذ انعطااف  ،یرقابت ییانا)واکنش(، تو

(. 11اسات )  ییقابل شناسا یزیت ایو سرعت  رشیپذ

شابکه بهداشات    یاجزا نیتراز مهم یکیها مارستا یب

 یهاا هاا مانناد ساازما    مارساتا  یباشند. بیو درما  م

 راماو  یرا در پ یو پرچالشا  ریا متغ یهاا طیمحا  گر،ید

هاا  رساتا  مایب شاتر یب ی. چاابک ناد ینمایخود تجربه م

ها شود. مطالعاام و  تواند منجر به عمهکرد بهتر آ یم

 یچاابک  تیا دهناد کاه تقو  یموجود نشا  م امیتجرب

 یهاا نهیتواند منجر به کاهش هزیم مارستا یسازما  ب

 یازهاا یبهتار ن  نیساهم باازار، تاأم    شیو افزا یدیتول

رقاباات  شیو افاازا دیااخاادمام جد یمعرفاا مااارا ،یب

مفهاوب   کیا چابک به  مارستا یشود. امروزه ب یریپذ

 یرقاابت  یساالمت و بازارهاا   یهاا پرطرفدار در نظااب 

 را ی(. ماد 12شاده اسات )   لیتبد یمارستانیخدمام ب

 یدر بهبود چاابک  یاز گذشته سع شیب یسالمت کنون

و همکارا  معتقدند که  Grol. رندخود دا یهاسازما 

از  دیااسااالمت با یهاااچابااک شااد  سااازما  یباارا

هاا و  تیا فعال ،یمتفااوم کاه اساتراتژ    یهاچارچو 

کنناد اساتفاده شاود    یما   یا اقدامام گوناگو  را ترک

کاه ساط     افتناد یو همکاارا  در  ا یمحمد اری(. 13)

هاااای خصوصااای بااااالتر از  چاااابکی بیمارساااتا  

هاای  دولتی و سط  چابکی بیمارساتا   یهابیمارستا 

 یکاه چاابک   دولتی کمی بااالتر از حاد متوساط باود    

 ی)کماا 113/ 7 یدولتاا یهااامارسااتا یب در یسااازمان

 یخصوصاا یهااامارسااتا یباااالتر از متوسااط( و در ب

(. 14دسات آماد )  ه باالتر از متوسط( با  ی)کم 9/113

و همکارا  در مطالعه خود تحت عنوا  تعیاین   یحیذب

سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستا   شرابطه هو

 جاه ینت نیا های دانشاگاه عهاوب پزشاکی مشاهد باه ا     

هوش ساازمانی و چاابکی بیمارساتا      نیکه ب دندیرس

 یدار و مستقیم آمارهای مورد مطالعه یک رابطه معنی

وجود دارد به این معنی که هار چاه میاانگین هاوش     

هاا نیاز بیشاتر    سازمانی بیشتر باشد، چابکی بیمارستا 

و همکاارا  در مطالعاه خاود     یدیا (. جد7شاود ) می

باا هاوش    یزمانرابطه ساختار سا یتحت عنوا  بررس

دانشاگاه عهاوب    یآموزشا  یهاا مارستا یدر ب یسازمان

هاوش   نیانگیکه م دندیرس جهینت نیاراک به ا یپزشک

باشاد کاه   یم 8/2 یآموزش یهامارستا یدر ب یسازمان

 (.15) به متوسط بود کینزد
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 یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان

 یهاا ساازما   راماو  یپ رامییا توجاه باه شادم تغ    با

 گونااه نیااا یمراقباات سااالمت و ضاارورم توانمنااد

 لیا به دل زیو ن رامییبه تغ عیپاسخ سر یها براسازما 

 یبارا  یساازمان  یدو مفهاوب هاوش و چاابک    تیاهم

هاوش   زا یا اطاال  از م  رنده،یگمیو افراد تصم را یمد

 نیب ارتبات نیها و همچنمارستا یب یو چابک یسازمان

ها را در شناخت نقات ضاعف  است تا آ  یها الزامآ 

لاذا پاژوهش    ،آگااه ساازد   هنیزم نیو قوم خود در ا

 یو چاابک  یرابطاه هاوش ساازمان    یحاضر به بررسا 

 پرداخت.    زدی یآموزش یهامارستا یدر ب یسازمان

 

 روش بررسی

که به تحهیهی بود -نو  توصیفی پژوهش از ینا

دارا ، ورود به مطالعه یارانجاب شد. مع یصورم مقطع

. بود یمارستا سال سابقه کار در ب یکبود  حداقل 

پرسنل ) ینفر از کادر درمان 1247 ی شاملامعه آمارج

بیمارستا  منتخ   4ی و ادار پزشکی و پرستاری(

گیری به صورم آموزشی شهر یزد بود. روش نمونه

دهی شده و ای و وز گیری تصادفی  طبقهنمونه

متناس  با حجم کادر درمانی و اداری شالل در 

نمونه  های آموزشی شهر یزد بود. حجمبیمارستا 

کادر  نفر 91نفر ) 118بیمارستا  الف )عمومی(، 

نفر کادر اداری(، بیمارستا     17درمانی و 

نفر  17نفر کادر درمانی و  96نفر ) 113)عمومی( 

 نفر 37کادر اداری(، بیمارستا  ج )سوان  سوختگی( 

نفر کادر اداری( و  6نفر کادر درمانی و  31)

نفر کادر  111ر )فن 112بیمارستا  د )تخصصی قه ( 

  نفر کادر اداری( بود. 12درمانی و 

، 8/1توا  آزمو  مورد نیاز با توجه به نمونه تعداد   

تعداد و  1/1و اندازه اثر  15/1 یداریسط  معن

متغیر هوش سازمانی و چابکی  2) پنها  یرهایمتغ

چشم  متغیر شامل 11) آشکارمتغیرهای  و سازمانی(

به  یلسرنوشت مشترک، م یک،استراتژ )بینش( انداز

  و توافق، گسترش دانش، ییهمسو یه،روح ییر،تغ

 ی،رقابت یی)واکنش(، توانا ییپاسخگو ،فشار عمهکرد

با استفاده  (و سرعت یرشقدرم پذ یا یریپذانعطاف

 statistics calculator versionافزار از نرب

 یمنفر محاسبه شد. با استفاده از مفاه 371، 3نسخه 

)مدل  یهاول یمدل مفهوم ،متو  یو بررس ینظر

هوش سازمانی و   یردو متغ یاز رابطه عهّ پیشنهادی(

 شدفرض  گونه این وشد  یطراح چابکی سازمانی 

گذارد. یم ثیرأت یسازمان یبر چابک یکه هوش سازمان

در این پژوهش هوش سازمانی و چابکی سازمانی، 

ط میانگین متغیر پنها  بودند که با تحهیل عامهی توس

از آنجایی االم پرسشنامه در هر بعد برآورد شدند. ؤس

که متغیر سن روی هر دو متغیر هوش سازمانی و 

تواند اثر ثیر معناداری داشت و میأچابکی سازمانی ت

کنندگی در رابطه با دو متغیر هوش مخدودش

سازمانی و چابکی سازمانی ایجاد کند، وارد مدل شد 

روی چابکی سازمانی، تصحی  تا اثر متغیر هوش بر 

نهادی ادل پیشامطابق با م 1دیل شود. شکل ایا تع

 باشد.می
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 سن به دلیل حذف اثر مخدوش کنندگی آن متغیرمدل مفهومی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با وارد کردن  :1شکل 

  e،و  الاذکر الزب به ذکر است که در مدل مفهومی فا 

 به معنای خطای اندازه گیری است یعنی خطایی که 

در تخمین متغیر آشاکار توساط متغیار پنهاا  وجاود      

 دارد.
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 یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان

هااا از دو  داده یآورجمااع یپااژوهش باارا  یاانا رد

  پرسشاانامه اول، پرسشاانامه اسااتاندارد اسااتفاده شااد 

 یکاه دارا باود   Albrecht یپرسشنامه هوش ساازمان 

 یانش شاامل ب  آشاکار  لفاه ؤم 7 یو دارا بودال ؤس 49

، ال(ؤسا  7)، سرنوشت مشاترک  ال(ؤس 7) یکاستراتژ

، ال(ؤسا  7) م و شهامتأ، جرال(ؤس 7) ییرتغ به یلم

 و ال(ؤسا  7) ، کااربرد داناش  ال(ؤس 7) اتحاد و توافق

. امتیااازدهی بااه باشاادیمااال( ؤساا 7)فشااار عمهکاارد 

تایی بود کاه از  االم با استفاده از معیار لیکرم پنجؤس

(، 3) (، نظااری ناادارب2) ، مخااالف(1) مخااالف امالًکاا

. (16) ( صاورم گرفات  5) موافاق  ( و کامال4ًموافق )

ه با  788/1طبق مطالعاه حساینی   پایایی این پرسشنامه 

و روایی آ  نیز در این مطالعه ماورد تاییاد    دست آمد

پرسشانامه اساتاندارد    پرسشنامه دوب، (.17)بوده است 

 باود و ژانا    یفیشر یهبر اساس نظر یسازمان یچابک

 آشاااکار لفاااهؤم 4ی ال و داراؤسااا 16 یکاااه دارا

 7ی یا شایساتگی ) رقابت یی(، تواناالؤس 3)ییپاسخگو

و  ال(ؤسا  3) یرشقدرم پذ یا یریپذانعطاف ال(،ؤس

االم ؤبود و نحوه امتیازدهی باه سا   ال(ؤس 3) سرعت

پایاایی و   .(14) این پرسشنامه نظیر پرسشنامه باال باود 

ییاد  أپور و سالجقه مورد تروایی آ  طبق مطالعه نیک

 (.  18) است

الزب به ذکر است که میانگین نمره هوش سازمانی و   

چابکی سازمانی با عدد صفر مقایسه شد و از آنجاایی  

که مقادیر متغیر پنها  به جای میانگین حساابی ابعااد   

  )هوش و چابکی سازمانی(  بر حس های پنها متغیر

لذا  لزومی ندارد که با  ،شودبارهای عامهی محاسبه می

. (19)میانگین ابعااد مرباوت باه خاود یکساا  باشاد       

میانگین بااالی   بنابرین میانگین صفر به عنوا  متوسط،

صفر به عنوا  بااالتر از متوساط و کمتار از صافر باه      

 تر از متوسط در نظر گرفته شد.عنوا  پایین

و پکاایج  Rافاازار  ز  نااربا یآمااار یزآنااال  باارای  

lavaan ،semPlot و Semtoolsبارازش   به منظور

اساتفاده   های نیکویی بارازش مدل و محاسبه شاخص

باارای  18نسااخه  SPSSافاازار آماااری شااد. از ناارب

 استفاده شد.های توصیفی محاسبه آماره

 

   هایافته
نفاار( از کااادر درمااانی و اداری   291)درصااد  6/78 

 ) درصاد  4/21و را زنا  د بررسی های موربیمارستا 

 9/1 یالم. تحصا دادند یلها را مردا  تشکآ  نفر( 79

فاو   نفار(   16)درصد  3/4، یپهمدآنا   نفر( 7) درصد

درصاد   8/13، یساان  ل نفر(283) درصد 5/76، یپهمد

دکتارا   نفار( 13) درصاد  5/3و  یسان فو  لنفر(  51)

 84) درصاد  7/22 یساابقه کاار   یازا  . از نظر مبودند

 6/21سال،  5کمتر از  یسابقه کار یکارکنا  دارانفر( 

،  سال 11تا  5 ینب یسابقه کار یدارا نفر( 81) درصد

و  15تاا   11 ینسابقه با  یدارانفر( 121)درصد  4/32

ساال و   21تاا   15سابقه  یدارا نفر( 53) درصد 3/14

سااال  21 یسااابقه باااال یدارا نفاار(  33) درصااد 9/8

ایج حاصل از این مطالعاه میاانگین   بر اساس نت .بودند

های منتخا  آموزشای   نمره هوش سازمانی بیمارستا 

و میانگین نمره  چابکی سازما   29/2±66/1شهر یزد 

 بود. 71/1 37/1±
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 های دموگرافیک کادر درمانی و اداری مورد مطالعهتوزیع فراوانی ویژگی :1 جدول

 آماره توصیفی                                  فراوانی درصد

 شاخص جمعیت شناختی

4/25   مرد 13 

1/1۳ جنسیت  زن 235 

3/5   دیپلم 1 

 

 تحصیالت
9/4  فوق دیپلم 51 

1/11  لیسانس  2۳9 

۳/59  فوق لیسانس 15 

1/9  دکترا 59 

1/22    1کمتر از  ۳4 

 

 سابقه کار
1/25  ۳0 1-50  

4/92  520 50-51  

9/54  19 51-20  

3/۳ 20باالتر از  99   

5/54 ته پرسنلیسر اداری 12   

3/۳1  درمانی 95۳ 

 

از آ   یحاک آشکار هوش سازمانی یهالفهؤم یتوضع

و گسترش دانش  68/3 میانگینبا  ییربه تغ یلکه م بود

از بااالترین  هاا  لفاه ؤم یرنسبت به سا 45/3 میانگینبا 

میاانگین   ین. همچنا بودناد برخاوردار   میانگین نمرام

، سرنوشاات 16/3 یکانااداز اسااتراتژ چشاامام ماارن

، 33/3م و شااهامت( أ)جاار یااه، روح3/3 شااترکم

 کهبود  34/3و فشار عمهکرد  27/3و توافق  ییهمسو

نشا  از وضعیت خو  این موارد داشت. همچنین در 

 67/3باا نماره    یستگیلفه شاؤممورد چابکی سازما ، 

ر برخاوردا  یبهتار  یتها از وضعلفهؤم یرنسبت به سا

نماره   ینتریینپا 78/2نمره  با ییلفه پاسخگوؤو م بود

را باه خاود اختصااا داد     هاا لفاه ؤم یرنسبت به ساا 

 (.2)جدول 

 

 وضعیت ابعاد هوش و چابکی سازمانی کادر درمانی و اداری مورد مطالعه :2جدول 

 آماره توصیفی                           

 متغیرهای مورد بررسی

 نگینمیا ±انحراف معیار

 51/9±11/0 انداز استراتژیکچشم ابعاد هوش سازمانی

 9/9±19/0 سرنوشت مشترک

 1۳/9±19/0 میل به تغییر

 99/9±19/0 ت و شهامت(أ)جر روحیه

 19/0±21/9 همسویی و توافق

 41/9±13/0 گسترش دانش

 94/9±12/0 فشار عملکرد

 

 ابعاد چابکی سازمانی

 1۳/2±1۳/0 پاسخگویی

 11/9±11/0 ستگیشای

 11/9±13/0 پذیریانعطاف

 14/9±1/0 سرعت

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 13

https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-62-fa.html


 

 5931 اتبستان/ 2   / شمارهدوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی  552

                                                                                                                       و همکاران یانیک یمهدمحمد

 

 یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان

پژوهش در جدول  ومیآمار مربوت به آزمو  مدل مفه

ل دوج ینارائه شده در ا یجارائه شده است. نتا 3

شده، مدل  یآورجمع یتجرب یهاکه داده دادنشا  

یند و به عبارتی نمایم ییدرا تأ یشنهادیپ یمفهوم

 دی مناس  بود.  دیگر مدل پیشنها

 

 برای مدل معادالت ساختاری رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی برازشنیکویی  یهاشاخص نتایج :3جدول 

                                  

*AGFI=Adjusted Goodness of Fit; GFI=Goodness of Fit 

 

ه ب یرمقاد یسهفو  و مقا یهابا توجه به شاخص

مدل ، استنبات شد که استاندارد یردست آمده با مقاد

مشخص  ینهمچنو مناس  بود. برازنده پیشنهادی 

بارهای عامهی متغیر پنهانی هوش سازمانی بر که  شد

 اندازچشمروی متغیرهای آشکار خود نظیر 

 ییر،به تغ یل، میه، سرنوشت مشترک، روحیکاستراتژ

اتحاد و توافق، کاربرد و گسترش دانش، فشار 

 یسازمان یچابکو بارهای عامهی متغیر پنها   عمهکرد

پاسخگویی،  بر روی متغیرهای آشکار خود نظیر

 یا در م، معنادار بود. پذیری، سرعتواکنش، انعطاف

 یشترینب 921/1 ی فشار عمهکرد با ضر ،هالفهؤم ینا

اثر را  ینکمتر ،881/1 ی و کاربرد دانش با ضر یرثأت

لفه ؤم یا . در مشتنددا یهوش سازمان یریگدر اندازه

 828/1 ی با ضر یستگیشا ی،سازمان یچابک یها

 ینکمتر، 573/1 ی با ضر ییو پاسخگو یرثأت یشترینب

را بودند. دا یسازمان یچابک یریگرا در اندازه یرثأت

بر روی عامل پنها  هوش و چابکی متغیر سن نیز 

بنابراین اضافه کرد  سن  به  ،ثیر معناداری داشتأت

عنوا  متغیر مخدوش کننده توجیه آماری داشت 

 یمشاهده م 4 جدول گونه که در هما  (.3)جدول 

 ،استاندارد ی ضرا مدل و یشود با توجه به خروج

 یچابک یرو 537/1 ی  عامهیبا ضر یهوش سازمان

  .(P<111/1) داشت یممستق یرثأت یسازمان

 
 

 رابطه رگرسیونی بین متغیرهای پنهان هوش سازمانی و چابکی سازمانی با متغیرهای آشکار و ضرایب استاندارد  :4جدول 

P-value آماره آزمون (Z) برآورد استاندارد شده  خطای استاندارد

 پارامتر ها

 هامتغیر

ها ابطه آن، متغیرهای آشکار و رهای پنهان)سازه

 با یکدیگر (

 ردیف

 5 چشم انداز اتژیک   هوش              300/0 05/0 51/۳1 <005/0

 2          سرنوشت مشترک       هوش              ۳۳9/0 052/0 21/14 <005/0

هوش                   روحیه   ۳35/0 055/0 11/13 <005/0  9 

ش                    هوشهو    ۳32/0 055/0 22/۳0 <005/0  4 

 1   اتحاد وتوافق          هوش          352/0 003/0 01/31 <005/0

 1 هوش              کاربرد دانش                 ۳۳5/0 052/0 11/12 <005/0

 1 هوش              فشار عملکرد    325/0 003/0 5/501 <005/0

 ۳ چابکی                پاسخگویی    191/0 099/0 99/51 029/0

 3 چابکی              شایستگی    ۳2۳/0 054/0 20/11 <005/0

 مقدار قابل قبول و استاندارد دست آمدهه مقدار ب عالمت اختصاری نام شاخص

 درصد 1بیشتر از  2 0۳5/0 سطح تحت پوشش کای اسکور 

 درصد 30بیشتر از  GFI 312/0 شاخص نیکویی برازش 

 درصد 30بیشتر از  AGFI* 313/0 شاخص نیکویی برازش اصالح شده 

 درصد 1کمتر از  RMSEA 02۳/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 9کمتر از  2/df 519/0 نسبت کای اسکور به درجه آزادی 
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 رابطه رگرسیونی بین متغیرهای پنهان هوش سازمانی و چابکی سازمانی با متغیرهای آشکار)ادامه( وضرایب استاندارد : 4جدول 

 50 انعطاف پذیری    چابکی                   105/0 024/0 ۳1/2۳ <005/0

 55 سرعت             چابکی   12/0 029/0 15/95 <005/0

 52   سازمانی همبستگی سن با  هوش 139/0 021/0 5۳/2۳ <005/0

 59            چابکی سازمانی همبتگی هوش سازمانی با   191/0 099/0 95/51 <005/0

 54 کیاثر مستقیم سن روی چاب 11/0 094/0 22/51 <005/0

 51 اثر غیر مستقیم سن روی چابکی 912/0 021/0 33/59 <005/0

 51 اثر کلی سن روی چابکی 322/0 055/0 51/۳2 <005/0

 

 یریگیجهبحث و نت

عاد  بُو  ییار به تغ یلم عدی، بُابعاد هوش سازمان یندر ب

 یتهاا از وضاع  لفاه ؤم یرساا  هگسترش دانش نسبت ب

هاوش   یهالفهؤم یرو نمره سا بودند برخوردار یبهتر

. وضاعیت  برخوردار بودند خوبی وضعیت نسبتاًاز  یزن

خااو  ایاان متغیرهااا نشااا  دهنااده ایاان اساات کااه  

هاای ساازما    های آموزشی شهر یزد زمیناه بیمارستا 

ابعاد متغیار پنهاا     اند. در میا هوشمند را فراهم کرده

 یرنسابت باه ساا    یساتگی لفاه شا ؤم ،یسازمان یچابک

بااال   باود. برخاوردار   تریمطهو  یتعها از وضلفهؤم

نشاا  دهناده داشاتن     یساتگی، شا لفاه ؤامتیااز م  بود 

 یفیاات، کساا منا ی، تکنولااوژیکاسااتراتژ یاادگاهد

 یدمحصوالم جد یو معرف ینههز یاثر بخش ،خدمام

و پاساخ   ییارام . عدب شناخت تغبود ییرتغ یریتو مد

در  ییکاه قادرم پاساخگو    ها موج  شدبه آ  یعسر

 یین باشاد پاا  یکما  یازد شهر  یآموزش یهایمارستا ب

میانگین نماره متغیار پنهاا  هاوش ساازمانی       .(78/2)

، 29/2های منتخ  آموزشای شاهر یازد باا     بیمارستا 

بیشتر از متوسط بود. حاجی عهیا  در مطالعه خود که 

در ادارام دولتی انجاب داد باه ایان نتیجاه رساید کاه      

ت و باا  سط  هوش ادارام دولتی کمتر از متوسط اس

جدیادی و   .(21)نتیجه مطالعه حاضر همخوانی ندارد 

همکارا  به این نتیجاه رسایدند کاه میاانگین هاوش      

و در حاد   8/2هاای آموزشای   سازمانی در بیمارساتا  

باشد که با مطالعاه حاضار همخاوانی دارد    متوسط می

رسد دلیل همخوانی نتیجه این مطالعه به نظر می .(21)

هاا  با مطالعاه حاضار، باه آموزشای باود  بیمارساتا       

های آموزشای  برگردد که در هر دو مطالعه، بیمارستا 

. در مطالعه حریاری و طاارمی کاه    انتخا  شده است

تحت عنوا  سانجش هاوش ساازمانی در پژوهشاگاه     

ازمانی عهوب و فناوری انجاب شاد، میاانگین هاوش سا    

که با نتیجه  ،(22دست آمد )ه و باالتر از متوسط ب 2/3

و همکااارا     Lefterمطالعااه حاضاار همخااوانی دارد. 

هاای  ای تحت عنوا  هوش سازمانی در شرکتمطالعه

درصااد  13رومانیااایی انجاااب دادنااد و دریافتنااد کااه  

های بزرگ و متوسط با مفهاوب هاوش   کارکنا  شرکت

هاای کوچاک   ارکنا  شارکت سازمانی آشنا هستند و ک

(. با این وجاود، تحهیال   23) شناسنداین مفهوب را نمی

ها نشا  داد هوش سازمانی باالتر از متوسط است داده

و از این لحاظ با نتیجه مطالعه حاضر همخاوانی دارد  

همچنین متغیر چابکی ساازما  در مطالعاه حاضار باا     

 ددارای امتیازی بااالتر از حاد متوساط باو     71/1نمره 

ساط  چاابکی   افتناد کاه   محمدیا  و همکارا  درییار

هاای  هاای خصوصای بااالتر از بیمارساتا     بیمارستا 

هاای دولتای کمای    دولتی و سط  چاابکی بیمارساتا   

رساد عهات   . به نظر می(14) بود باالتر از حد متوسط

همخوانی مطالعه حاضر با ایان مطالعاه، انجااب شاد      

های مشابه بوده است که هر دو محیط مطالعه در مکا 

بیمارستا  است و نیازمند واکنش ساریع باه نیازهاای    
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 یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان

متفاوم بیمارا  است و ماهیت کار بیمارستا  به گونه 

ز باه چاابکی بااالیی دارد. همچناین      ای است کاه نیاا  

یناادها و آبااازنگری مسااتمر و تغییاارام سااریع در فر 

گیاری ساریع بارای حال     ساختار راهبردی و تصامیم 

 ها به خوبی رعایت شده است.مشکالم در بیمارستا 

آشاکار   یهاا لفاه ؤمروی  یپنها  هوش ساازمان  لفهؤم

، سرنوشاات مشااترک، یکانااداز اسااتراتژچشاامنظیاار 

اتحاااد و توافااق، کاااربرد و  ییاار،بااه تغ یاال، میااهروح

 گذارد.ثیر میأت ،گسترش دانش، فشار عمهکرد

ی  باا ضار  هاوش ساازمانی    ،هاا لفهؤم ینا یا در م  

 عاد فشاار عمهکارد   بر روی بُرا  یرثأت یشترینب 921/1

روی کااربرد   881/1 ی با ضر ثیر راأکمترین تدارد و 

هاوش   که این نشا  دهنده این است ابعااد  دارددانش 

د. کاه ایان   کنا به خوبی این متغیر را بیا  میسازمانی 

همخاوانی دارد   لیسار  یچهو  نتایج با مطالعه حسینی

شود کاه  رسد فشار عمهکرد باعث می. به نظر می(17)

نیاز سازما  را به هوشمند شد  بایش از ساایر ابعااد    

 هوش سازمانی احساس شود. 

لفاه  ؤم روی یساازمان  یپنها  چاابک  یرمتغ ینهمچن  

 یچاابک گاذارد.  ثیر میأت یسازمان یچابکآشکار  یها

روی  را ثیرأتاا یشااترینب 828/1 ی بااا ضاار یسااازمان

 573/1 ی باا ضار  ثیر را أکمترین تا و  شایستگی دارد

که نشا  دهنده این است ابعااد   دارد ییپاسخگوروی 

د کاه  کنبه خوبی این متغیر را بیا  میچابکی سازمانی 

(. باه  24) همکارا  همخوانی داردبا مطالعه بهرامی و 

تواند بیشتر از رسد که داشتن شایستگی باال مینظر می

سایر ابعااد چاابکی ساازمانی موجا  افازایش تاوا        

رقابت و سرعت سازما  شود و نیاز سازما  به چابک 

شد  را بیش از ساایر ابعااد چاابکی ساازمانی مهازب      

 کند.می

ماادل  ،شااده یآورجمااع یهاااداده یاالو تحه یااهتجز

 ییاد تأمنتخ ،  یهایمارستا را در ب یشنهادیپ یمفهوم

رابطه مثبت  أییدت یبه معن یومهمدل مف ینا ییدکرد. تأ

. به عباارم  بود یسازمان یو چابک یهوش سازمان ینب

باه   یکه هوش ساازمان  دادپژوهش نشا   یجنتا یگر،د

توجه باه   با گذاردیسازما  اثر م یطور مثبت بر چابک

باا   یکاه هاوش ساازمان    شاد مشخص مدل  یخروج

 یاثار ما   یساازمان  یبار چاابک   537/1 ی  مسایر ضار 

پور و عباس  ،و حجینی پور یانیپورک. مطالعام گذارد

 داربه رابطه مثبت و معناا  و همکارا  همکارا ، ذبیحی

اشااره   یساازمان  یو چاابک  یابعاد هوش ساازمان  ینب

که با مطالعه حاضر همخوانی دارد. ( 7،25،26)نمودند 

ای که اگر هاوش ساازمانی را افازایش دهایم     به گونه

یابد و یااد آور ایان نکتاه    انی افزایش میچابکی سازم

است در صورتی که مدیرا  کارکنا  را در مسایل مهم 

، میل به تغییر را افزایش دهند، به روحیاه و  سهیم کنند

افاراد را در باه    ،ت زندگی کارکنا  اهمیت دهناد یکیف

کارگیری دانش و تبادل اطالعام مهم مشارکت دهناد  

تارین ساط  ساازما     ایینو اختیار و مسئولیت را به پ

تر شده و باا تغییارام و   تفویض کنند سازمانی چابک

 .  کندها بهتر مقابهه میچالش

با توجه به اهمیت خدمام ارائه شده در بیمارساتا     

ها، ارائه خدمام مناس  و باا کیفیات کاه از سارعت     

های هر بیمارساتا   اولویت ءالزب برخوردار است، جز

شنایی مدیرا  بهداشات و درماا    باشد. از این رو آمی

ثیر أاز هوش سازمانی و چابکی ساازمانی و عوامال تا   

باشاد و در صاورم   ها امری ضروری مای گذار بر آ 

ها به اهداف و رساالت خاود کاه    وجود ضعف در آ 

ارتقای سالمت جامعه اسات، دسات نخواهناد یافات     

کاه   های بهداشتی و درمانی به دلیل اینسازما . (27)

در زمینه مراقبت از بیمارا  وظیفه مهمای را دارناد از   

نتاایج  . (28)جایگاه با اهمیتی در جامعه برخوردارناد  
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نژاد و شهایی انجااب شاد،   یک تحقیق که توسط جعفر

 53وری سسام دولتی چابک در بهاره ؤنشا  داد که م

در درصاااد و  38درصاااد، در رضاااایت کارکناااا   

درصد رشد  3کنندگا  رضایتمندی مشتریا  یا مصرف

رساد اگار   کاه باه نظار مای     (29)ناد  او افزایش داشته

بخواهیم به سازمانی پویا و بزرگ تبادیل شاویم بایاد    

 های هوشمندی و چابکی را فراهم کنیم. زمینه

 یات ظرف یشمناس  به منظور افزا یراهبردها یاجرا  

کارکناا    یذهن یهاییبه توانا یدهجهت یسازما  برا

 یزسازما  به مسائل را ن یعواکنش سر ییتواند توانایم

الزمه بقااء   یکنون یرمتغ یایدر دن یزبهبود دهد که آ  ن

توا  باا در نظار گارفتن    و می است یسازمان یاییو پو

آموزش ضمن خدمت کارکناا  در زمیناه آشانایی باا     

 هاای مفاهیم ارزشمندی همچو  هوش سازمانی، زمینه

 .و چابکی سازما  را فراهم کرد ءارتقا

 یدارا یگاارپااژوهش ماننااد هاار پااژوهش د   یاانا  

از جمهااه عاادب کنتاارل  ،باشاادیماا ییهااایتمحاادود

 یازه ، انگیتو جنسا  یالممانند سط  تحص یرهاییمتغ

 یار و ل یمکارکنا  کاه باه صاورم مساتق     یقها و عال

و  دنگذاریم یرثأت یو چابک یبر هوش سازمان یممستق

 .ها داشته باشندنند اثر مخدوش کنندگی بر یافتهتوامی

 

 پیشنهادها

توا  به مدیرا  بیمارستا  بر اساس نتایج پژوهش می 

های آموزشی شهر یزد پیشنهاد کرد که در اعمال 

چابک سازی سازما  برای ایجاد سازمانی چابک به 

هوش سازمانی به عنوا  عامهی راهگشا نگاه کنند و 

ای انتخا  کنند که در به گونه سبک مدیریت خود را

کنار استفاده از تکنولوژی هوشمند از کارکنا  

هوشمند و با تحصیالم عالی استفاده کنند تا به 

اهداف و رسالت سازمانی خود رسیده و با داشتن یک 

. سازما  چابک نیازهای بیمارا  را نیز برطرف کنند

همچنین باید در آموزش ضمن خدمت کارکنا  نیز 

، در زمینه کارهای تیمی و مشارکتی تشویق کارکنا به 

آشنایی با تکنولوژی جدید و نحوه استفاده از آ  به 

 صورم کارا پرداخته شود.

 

 سپاسگزاری
 ینامه دوره کارشناسیا از پا یمقاله حاصل بخش ینا 

دانشگاه  یو درمان یخدمام بهداشت یریتارشد مد

 یدشه یو درمان یو خدمام بهداشت یعهوب پزشک

توسط  221134که با شماره  باشدیم یزد یصدوق

دانشگاه عهوب پزشکی شهید صدوقی یزد مورد 

از  یسندگا ،نو حمایت مالی قرار گرفته است.

ها آ  یهمکار یلمشارکت کنندگا  در پژوهش به دل

 .نمایندیم یقدردان یمانهدر انجاب پژوهش، صم
 

References 

1. Raeisi A, Saghaeiannejad Isfahani S, Karimi S, 

Yarmohammadian M, Ehteshami A. Assessment of 

district health information system evolution 

according to world health organization framework. 

Health Information Management. 2009;6(2):83-95. 

Persian. 

2. Lee SY, Brand JL. Effects of control over office 

workspace on perceptions of the work environment 

and work outcomes. Journal of Environmental 

Psychology. 2005;25(3):323-33. 

3. Ahmadi A, Sabonchi R, Yazdani S, Hatmi S. The 

relationship between organizational agility, learning 

organization in the Ministry of Youth and Sports of 

the Islamic Republic of Iran. Journal of Sport 

Bioscience Researches. 2012;2(8):65-78. Persian. 

4. Albrecht K. The power of minds at work: 

Organizational intelligence in action. NewYork: A 
Karl Albrecht International; 2003.  

5. Matsuda T. Organizational Intelligence: Its 

Significance as a Process and as a Product, 

Proceedings of the International Conference on 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 13

https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-62-fa.html


 

                                  

 5931 اتبستان/ 2   / شماره دوم  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  فصلناهم علمی  551

                                                                                                                       و همکاران یانیک یمهدمحمد

 

 یسازمان یو چابک یرابطه هوش سازمان

Economics/Management and Information 

Technology; 1992 Aug 31- Sep 4; Tokyo, Japan: 

1992. 

6. Wilensky HL, Smelser NJ. Organizational 

Intelligence: Knowledge and Policy in Government 

and Industry. New York: Quid Pro, LLC; 2015. 

7. Zabihi MR, Tabatabaee SS, Ghamari MR, Asadi 

MH. The Relationship between organizational 

intelligence and organizational agility in hospitals 

of Mashhad University of Medical Sciences. 

Payavard Salamat. 2015;9(1):43-54. Persian. 

8. SHahabi B. Human side of organizational agility. 

Tadbir. 2006;9(17):21-4. Persian. 

9. Harraf A, Wanasika I, Tate K, Talbott K. 

Organizational Agility. Journal of Applied Business 

Research (JABR). 2015;31(2):675-86. 

10. Javan Bakht P. Human aspects of organizational 

agility. Quartely of Modirsaz. 2003;1(6):24-42. 

Persian 

11. Sharifi H, Zhang Z. A methodology for 

achieving agility in manufacturing organisations: 

An introduction. International Journal of 

Production Economics. 1999;62(1-2):7-22. 

12. Nasiripour AA, Delgoshaie B, Kalhor R, Kiaei 

MZ, Shahbahrami E, Tabatabaee SS. Effective 

factors on Staffs’ job satisfaction based on 

Herzberg theory In Qazvin teaching hospitals. 

Payavard Salamat. 2013;7(4):354-65. Persian. 

13. Grol R, Baker R, Moss F. Quality improvement 

research: understanding the science of change in 

health care. Qual Saf Health Care. 2002; 11(2): 

110–1. 

14. Yarmohammadian MH, Samooie R, Khodaiary 

R, Ayoobian A, Bagherian Mahmoodabadi H. 

Agility in Isfahan Hospitals, Iran. Health 

Information Management. 2011;8(8):1122-8. 

Persian. 

15. Jadidi R, Memari F, Anbari Z. The relationship 

between organizational structure and organizational 

intelligence in teaching hospitals of Arak 

University of medical sciences. Arak Medical 

University Journal. 2013; 16(8):21-31.  

16. Albrecht K. Organizational intelligence profile. 

Preliminary assessment San Diego; 2003. 

17. Hosseini SY, Cheili Ciril N. The effect of 

organizational intelligence on organizational 

learning. Management Studies in Development and 

Evolution. 2013;20(71):131-60. 

18. Salajegheh S, Nikpoor A. Investigating the 

condition of organizational agility in public 

organizations of Kerman. Productivity Management 

(Beyond Management). 2012;6(23):39-54. Persian. 

19. Lee SY, Song XY. Basic and advanced 

Bayesian structural equation modeling: with 

applications in the medical and behavioral sciences. 
1th ed. New Delhi, India: John Wiley & Sons; 

2012. 

20. Hajialian A. The relationship between 

organizational structure & organizational 

intelligence in governmental offices of Qom 

[dissertation]. Kashan: Islamic Azad University of 

Naragh. 2010.Persian.  

21. Jadidi R, Memari F, Anbari Z. The relationship 

between organizational structure and organizational 

intelligence in teaching hospitals of Arak 

University of medical sciences. Arak Medical 

University Journal. 2013; 16 (8):21-31. Persian. 

22. Hariri N, Taremi F. Evaluation of 

Organizational Intelligence of Iranian Research 

Institute for Information Science and Technology. 

Journal of Knowledge Studies. 2012;5(19):34-48. 

Persian. 

23. Lefter V, Prejmerean M, Vasilache S. The 

dimensions of organizational intelligence in 

Romanian companies–a human capital perspective. 

Theoretical and Applied Economics. 2008;10(10): 
39-52. 

24. Bahrami MA, Kiani MM, Montazeralfaraj R, 

Zadeh HF, Zadeh MM. The mediating role of 

organizational learning in the relationship of 

organizational intelligence and organizational 

agility. Osong Public Health Res Perspect. 

2016;7(3):190-6.  

25. Porkiani M, Hejinipoor M. Studying the 

relationship between organizational intelligence 

and organizational agility in supreme audit court. 

European Online Journal of Natural and Social 

Sciences. 2013;2(3): 1052-60. Persian. 

26. Abbaspour A, Golabdoust A, Golabdoost N, 

Golabdoust T. A study on the relationship between 

organizational intelligence and organization agility 

in Tehran University of medical sciences. 

International Journal of Asian Social Science. 

2015;5(11):626-40. 

27. Ahmadi B, Ziwdar M, Rafiei S. Patients' 

satisfaction in first rank hospitals of Tehran 

University of medical sciences: A cross-sectional 

study in 2009. Payavard Salamat. 2010; 4(1-2):44-

53. Persian. 

28. Rahmani N, Keshavarz A, Tabatabaei SS, 

Kalhor R. Assessing the role of hospital ownership 

on total factor productivity changes in Qazvin 

Hospitals using malemquistsٰ index and DEA. 

Payavard Salamat. 2012; 6(4):300-10 Persian. 

29. Jafarnejad A, Shahaei B. Introduction to 

organizational agility and agile manufacturing. 

Tehran: Ketab Mehraban Nashr Institute; 2007. 

Persian.

 

  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 13

https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-62-fa.html


 

 551  5931 اتبستان/ 2   ه/ شماردوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی 

The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational 

Agility in Teaching Hospitals of Yazd Shahid Sadoughi University of 

Medical Sciences 

 
Kiani MohammadMehdi1, Bahrami Mohammad Amin2*, Montazeralfaraj Raziyeh3,  

Falah Zadeh Hossein4, Mohammad Zadeh Morteza5 
 

 Received: 11. 11. 2015              Revised: 16. 08. 2016               Accepted: 20. 08. 2016 

  

 
 

Abstract  

 
Introduction: Hospitals are the most important organizations in the field of healthcare 

services that require skilled personnel, necessary equipment, and suitable facilities; therefore, 

special attention to new and intelligent methods and also maximum use of intellectual abilities 

of individuals and organizations to increase hospitals agility seem to be necessary. The aim of 

this study was to examine the relationship between organizational intelligence and 

organizational agility in teaching hospitals of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical 

Sciences. 

Methods: In this analytical cross-sectional study, a total of 370 administrative and medical 

staff were included using stratified-random sampling. The required data were collected using 

Albrecht organizational intelligence questionnaire and organizational agility questionnaire. 

Results: The results showed that organizational intelligence had effect on organizational 

agility (path coefficient=0.537). Mean scores of organizational intelligence and organizational 

agility of the hospitals were 2.29±0.66 and 2.29±0.37, respectively. Age had effect on both 

organizational intelligence (path coefficient=0.693) and organizational agility (path 

coefficient= 0.55).  

Conclusion: The findings showed that increasing the organizational intelligence of the 

organization provides the context for having an agile organization and the organization will 

reach its organizational goals faster. 

 

Keywords: Organizational Intelligence, Organizational Agility, Teaching Hospitals, 

Administrative Staff, Medical Staff. 

 
Citation: Kiani MM, Bahrami MA,  Montazeralfaraj R, Falah Zadeh H, Mohammad Zadeh M. The Relationship between 

Organizational Intelligence and Organizational Agility in Teaching Hospitals of Yazd Shahid Sadoughi University of 

Medical Sciences. Journal of Health Based Research 2016; 2(2): 105-117. 
 

1. PhD Student, Department of Management and Health Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran 
2. Associate Professor, Hospital Management Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health 
Services, Yazd, Iran,  
3. Assistant Professor, Hospital Management Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health 
Services, Yazd, Iran 
4. Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health 
Services, Yazd, Iran  
5. PhD Student, Department of Biostatistics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
*Correspondence: Department of Healthcare Management, School of Public Health, Campus of Shahid Sadoughi University, 
Yazd.  
Tel: 035-31492208                                                                           Email: aminbahrami1359@gmail.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-62-fa.html
http://www.tcpdf.org

