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Abstract 

Background: Organizational intelligence increases access to knowledge in organizations, can 
create competitive advantage in order to improve efficiency and effectiveness in organization. But that 
are affected by the structural dimensions of centralization, formalization, complexity (which reflects 
the characteristics of the internal organizations). This study aimed to investigate the relationship 
between organizational structure and organizational intelligence in Arak medical university affiliated 
teaching hospitals. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, the research community was consisted 
of official staff that had high school diploma and working in hospitals which all of them were included 
in this study. Tool for data collection was Robbins organizational structure questionnaire and also 
Alberkht organizational intelligence questionnaire. Data was analyzed by running SPSS 16.  

Results: The results were show a significant correlation between the organizational structure 
and intelligence in teaching hospital (r=-0.612 and p=0.001). The relationship between the complexity 
and organizational intelligence was not significant (r=0.157 and p=0.53), but in two other dimensions 
of organizational structures (degree of formalization and centralization) with organizational 
intelligence significant relationship was obtained (r=- 0.693and p=0.001 and r=0.711and p=0.001 
respectively). 

Conclusion: Based on our findings, teaching hospitals can review current situation about 
organizational structural dimensions particularly through decreasing centralization and formalization 
to provide necessary field for developing and implementation of organizational intelligence. 
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  چکیده
باعث پیدایش مزیت   افزایش داده،ها سازمان در  دستیابی به دانش را،که هوش سازمانی توجه به این با :هدف زمینه و
 تمرکز،(ولی تحت تاثیر ابعاد ساختاري شود، اثر بخشی سازمان محسوب می کارایی و جهت بهبود گامی مهم در رقابتی و

 هوش سازمانی در سازمانی و هدف بررسی رابطه بین ساختار ین مطالعه باا .گیرد می قرار) پیچیدگی رسمیت و
  .بعه دانشگاه علوم پزشکی اراك انجام گرفتهاي آموزشی تا بیمارستان

شاغل  کلیه پرسنل رسمی داراي مدرك تحصیلی دیپلم به باال، جامعه پژوهش را این مطالعه مقطعی، در :ها روش و مواد
 ابزار .که به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند دادند هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراك تشکیل می در بیمارستان

 نیز و )تمرکز رسمیت و پیچیدگی،(ساختاري با ابعاد سازمانی رابینز نامه استاندارد ساختار پرسش ها، وري دادهجمع آ
  .ند تحلیل شد16نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار   باداده ها .نامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت بود پرسش
هاي آموزشی نشان  بیمارستان هوش سازمانی در سازمانی با بین ساختار نتایج تحقیق ارتباط معنی داري را :ها یافته

، ولی )=53/0p و =157/0r(نبود هوش سازمانی معنی دار پیچیدگی با بعد این ارتباط در). =001/0p و=r -612/0(داد
 ،=r-693/0 به ترتیب( با هوش سازمانی ارتباط معنادار )گرایی تمرکز درجه رسمیت و(ساختار سازمانی بعد دیگر دو در

001/0p=711/0  و- r=، 001/0p=( دست آمده ب.  
ابعاد  وضع موجود توانند از طریق بازنگري در هاي آموزشی می  بیمارستان،دست آمدهه هاي ب اساس یافته  بر:گیري نتیجه

نی را پیاده سازي هوش سازما استفاده و بستر الزم براي ارتقا،)تمرکز زدایی ویژه با کاهش رسمیت وه ب(ساختاري خود
  .گیري افزایش یابد فراهم آورند تا کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به نحو چشم

 هوش سازمانی  ،   بیمارستان، رسمیت،پیچیدگی،  تمرکز، ساختار سازمانی:گان کلیديواژ
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  مقدمه 
هـاي    محیط پذیریرتغها در شرایط     موفقیت سازمان 

تکنولـوژي بـستگی بـه توانـایی آنهـا در            اقتصادي، سیاسی و  
یافتن به موقع راه حـل مناسـب بـراي     ارائه اطالعات مرتبط و 

اسـتفاده از   مواجهه با مسائل دارد و این امر مستلزم طراحی و        
ــد بــر ي فکــري ســازمان بــاهــا توانــایی ــارچگی  یــک تاکی پ
هاي اطالعاتی و ارتباطی است که نتیجه ایـن فراینـد،     فناوري

نـام هـوش   ه کارگیري مفهوم جدیدي در تئوري سازمان بـ ه  ب
هوش سازمانی به این دلیل که دستیابی بـه   ).1(سازمانی است

ها افزایش داده و باعـث پیـدایش مزیـت          دانش را در سازمان   
توانـدگامی مهـم در    ینی در آنها گردیده است، مـی     رقابتی نو 

جهت بهبود کارایی، اثر بخشی و افزایش بهره وري سـازمان         
به عبـارت دیگـر هـوش سـازمانی یـک مـدیریت        ). 2(بردارد

هـاي   بخـش  تحلیل گران سیـستم و     دانش است که مدیران و    
هــایی موفــق  امــروزه ســازمان). 3(رقــابتی نیازمنــد آن هــستند

نیروي فکري کارکنان خود به نحو        بتوانند از  خواهند بود که  
هــا و  آوري بهتـرین ایــده  جمــع بــا و) 4(شایـسته بهــره گیرنـد  

هـاي زیرکانـه    ها و شیوه  تقویت رفتارهاي جمعی به استراتژي    
 دسـت  دیگـران تـر از    براي تولیـدات بهتـر و خـدمات سـریع         

هایی با ضریب هوشی باال را،      ایجاد سازمان  کرفوت). 5(یابند
پتاس هم  ). 6(کند نی براي موفقیت سازمان گزارش می     تضمی

توانند اطالعـات بـه دسـت آوردنـد و      هایی را که نمی   سازمان
توانند دانش را تسهیم کنند، در جهت کم هوشی جمعی        نمی
  ). 5(داند می

ــا هــوش ســازمانی    ــی اســت، ام ــردي ذات هــوش ف
 کـه  پژوهشی انجام شـد در این رابطه   ). 7(تواند تولید شود   می
ــ ــط  نتـ ــشان داد فقـ ــد13ایج آن نـ ــدان در  درصـ  از کارمنـ

سط از وجود هوش سـازمانی، خبـر      هاي بزرگ و متو    شرکت
، بـه  کیـوان آرا ). 8(بخش نیست رضایت ند؛ که این آمارردا

گـذاري    کارگیري دانش به روز، توزیع، تبادل و به اشتراك          
 سـاز   آگاهی از عوامل محیطی براي حفظ بقا، زمینه دانش و

مفاهیم هوش ). 9(داند  ها می   ش سازمانی در دانشگاه   ایجاد هو 
سازمانی و یادگیري سازمانی به عنوان ابزارهایی قدرتمنـد در   

بـا  ). 10(هاي دانش محور هستند  ها و سازمان   مدیریت شرکت 

ادبیات موضـوع، هـوش سـازمانی تـابعی از سـاختار       بر مرور
 سـازمانی، فرهنــگ، روابـط ذي نفعــان، مـدیریت دانــش و   

هفــت بعــد بیــنش  از بــوده و) 11(دهاي اســتراتژیکفراینــ
 عـشق بـه   ، اشتیاق براي تغییر   ، سرنوشت مشترك  ،استرتژیک

کارگیري دانـش و  ه ها و ب   هم سویی ساختارها و سیستم     ،کار
 ).12(پذیرش بار مسئولیت تشکیل شده است

 از طرف دیگر نظریات مختلـف، عـدم موفقیـت و      
ی ناه ســاختار ســازمبــ هــوش در ســازمان را بیـشتر  اسـتفاده از 
سلسله مراتب تخصص گرایـی،    دهند و دلیل آن را     نسبت می 

هــاي نـابرابر و تمرکــز، سـاختار نامناســب و قــوانین و    رقابـت 
بر خالف اوایـل قـرن      ). 13(کنند مقررات نامناسب عنوان می   

پذیري براي انطباق با دنیـاي در        بیستم، امروزه نیاز به انعطاف    
اپذیر اسـت و انتخـاب سـاختار       حال تغییر ضرورتی اجتناب ن    

هاي ضـروري جهـت انطبـاق        سازمانی مناسب، یکی از شرط    
موفقیت آمیز با تحوالت است و سازمان موفق سازمانی است          

ــب باشــد  ــاختار ســازمانی مناس ــه داراي س ــر). 14(ک ــد  ه چن
هاي سازمانی است ولـی     ترین وظیفه ساختار تأمین هدف     مهم

ــاد ــدگی،(آن ابع ــز پیچی ــده  )رســمیت و تمرک ــان کنن  کــه بی
 باشند و  هاي دورنی یک سازمان هستند بسیار مهم می        ویژگی

گیري کل ساختار سـازمان   کدام در شکل شدت یا ضعف هر 
ــت ــوثر اس ــدگی). 11(م ــداد  Complexity) (پیچی ــه تع ب

ــت ــه متخصــصین، فعالی ــاي حرف ــوزش  ه ــول دوره آم اي و ط
بــه تعبیــري دیگــر،   ). 15(اي کارکنــان اشــاره دارد  حرفــه

ــ ــالق   پیچی ــدیریت در ســازمان اط ــداد ســطوح م ــه تع دگی ب
پیچیدگی ممکن است بـه صـورت میـزان تفکیـک           . شود می

ا  یـ و) یعنی تعداد دوایر واحـدهاي سـازمانی     (عمودي یا افقی  
 نـسبت بـه    اطالعـات  با توسـعه فنـاوري     ).13(جغرافیایی باشد 
یابد و بر پیچیـدگی      اي در سازمان افزایش می     کارکنان حرفه 

رسـمیت بـه مقـررات،      ). 16(شـود  ان افزوده مـی   ساختار سازم 
شود که بـه موجـب آنهـا        ها و مدارك کتبی اطالق می      روش

هـایی کـه کارکنـان و     ها و فرمـان   شرح وظایف، دستورالعمل  
اعضاي سازمان باید آنهار را رعایت و اجرا نمایند، مـشخص           

به این نتیجه رسـیدند کـه میـزان          دانکرلی وکلک  ). 17(شود
البته (گیري رها در سازمان بیانگر شیوه تصمیم     رسمی بودن کا  
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تمرکز به معنـی    ). 18(است) از نظر مشارکت اعضاي سازمان    
رسـمی افـراد، واحـدها و یـا سـطوح            کم بودن میزان اختیـار    

 گیري خود است و    کارهاي تصمیم سازمانی براي انتخاب راه   
در این مفهوم کارکنـان از حـداقل اعمـال رأي و نظـر خـود                

سـاختاري مبنـایی بـه دسـت         این ابعاد  بنابر). 15(برخوردارند
گیـري و   ها را اندازه   توان بدان وسیله، سازمان    دهند که می   می

مجموع زیر بنـاي یـک سـازمان بـراي           در. با هم مقایسه کرد   
ســازي ســاختار  رسـیدن بــه هــوش ســازمانی طراحـی و پیــاده  

ازمانی دهنــده هــوش ســ سـازمانی مناســب و شایــسته و ارتقــا 
 در مطالعـه خـود در ادرات دولتـی بـه            حاج علیان . )11(است

کـاهش هـوش    افـزایش و  نقـش سـاختار در   دلیـل اهمیـت و  
کارهـایی در جهـت   کند که بایـد دولـت راه      می بیانسازمانی  

 اکبـري و  ). 19(تمرکز زدایـی انجـام دهـد       کاهش رسمیت و  
کنند که نفوذ فـن آوري اطالعـات بـه     ، گزارش می همکاران

 نمی شـود  هاي مورد مطالعه منجر      یمارستانتحول بنیادین در ب   
اي بر دو بعد تمرکز و رسمیت سازمانی         ولی تاثیرات گسترده  

بین سه متغیـر     د که از  نکن  گزارش می  آزما وآقایی ). 20(دارد
تــرین ارتبـاط و پیچیــدگی،   سـاختار سـازمانی، تمرکــز بـیش   

ــا کــارآفرینی ســازمانی دارد  کــم ــاط را ب ــرین ارتب در ). 21(ت
هـاي سـاختار     بـین مولفـه     نیـز  همکاران یمردانی و پژوهش عل 
ــازمانی ــمیت،(س ــز  رس ــدگی و تمرک ــا کــارآفرینی  ) پیچی ب

دنیـاي   لـذا در ). 22(ي معنـادار وجـود داشـت    سازمانی رابطـه  
رود موفقیت  می امروز، انتظار متغیر شرایط پیچیده و رقابتی و
ایجـاد سـاختارهاي سـازمانی       که با  هایی تضمین شود   سازمان
کـه   کارهاي مربوطه، شرایطی فراهم آورنـد      و ساز ومناسب  

 نیاز، دسترسی آسان به اطالعات مورد    نیروي ذهنی سازمان با   
جهـت تحقـق    در بـه موقـع،   ضمن اتخاذ تصمیمات مناسب و  

  . اهداف سازمانی بسیج شوند
هـاي آموزشـی بــه    در حـال حاضـر کـه بیمارسـتان    

ده و ترین رکن ارائه خدمات سالمت محسوب شـ        عنوان مهم 
جریانی از دانش با تربیت و آموزش کادر پزشکی در محیط           

تـوجهی بـه ابعـاد سـاختاري و       به علت بیکهآن وجود دارد،  
واقف نبودن به تاثیر گذاري آن بر هوش سازمانی از ظرفیت            

ن آبـرد و نتیجـه    هاي پرسنل بهره کـافی نمـی     کامل و توانایی  

مـاران اسـت    ارائه خدمات با کیفیت پایین و عدم رضـایت بی         
که این پژوهش درصدد است بـا مطالعـه تعیـین ارتبـاط بـین               
ســاختار ســازمانی بیمارســتان و هــوش ســازمانی موجــود در  

کارهـاي الزم در    بـا ارائـه راه     هاي تابعه دانـشگاه و     بیمارستان
راستاي اصالح و بهبود ساختار سازمانی، امکان استفاده بیشتر 

ها را در  دیران بیمارستاناز هوش سازمانی را فراهم نموده و م   
   .بخشی خدمات یاري دهد اثر جهت ارتقاي کارایی و

  
  کار روش

 بوده و جامعه پـژوهش      نوع مقطعی  این پژوهش از  
هـاي   ها بیمارسـتان   مسئولین بخش   نفر پرسنل رسمی و    386را  

 هـاي  بیمارسـتان (آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشـکی اراك      
 تـشکیل   طالقانی-میرکبیرا-)عج(ولی عصر -)ع(امیر المومنین 

. نامه بـود   پرسش ها شامل دو   ابزار جمع آوري داده   . دادند می
نامــه اســتاندارد هــوش ســازمانی کــه توســط کــارل   پرســش
.  تهیه شـده بـود  2003سال   درKarl Albrekht)(آلبرخت

نامه هوش سازمانی    در این پژوهش براي تایید روایی پرسش      
نامه  رسش ترتیب که پاز تکنیک دلفی استفاده گردید، بدین  

 سـوالی، بـراي تعیـین میـزان انطبـاق بـا محــیط       39اسـتاندارد  
ــار  ــراي   5بیمارســتان در اختی ــا مــدرك دکت نفــر از اســاتید ب

گــرایش (درمــان تخصــصی در رشــته مــدیریت بهداشــت و
قرار گرفت که پس از اعمـال نظـرات،         ) مدیریت بیمارستانی 

وال  سـ 28 نامه نهـایی بـا   سوال آن حذف گردید و پرسش11
نامه هـوش   براي سنجش سواالت پرسش. تایید شد تدوین و

براي . اي لیکرت استفاده گردید  رتبه5سازمانی نیز از مقیاس     
نامه هوش سازمانی نیز از روش آلفاي  سنجش پایایی پرسش

نامـه بـه صـورت     توزیـع پرسـش   که بـا  کرونباخ استفاده شد
ضـریب آلفـاي    هـا،     نفر از پرسنل بیمارسـتان     30تصادفی بین   

 24نامه استاندارد    پرسش .دست آمد ه   ب 81/0کرونباخ معادل   
) 1987(ساختار سازمانی نیز که توسط اسـتیفن رابینـز          سوالی  

بی بــراي ســه بعــد تهیــه گردیــده بــود بــه عنــوان ابــزار ارزیــا
مورد اسـتفاده قـرار     ) تمرکز رسمیت و ،  پیچیدگی(ساختاري  

ه نیز به منظور میـزان  نام پرسشاین براي تایید روایی   . گرفت
 صـاحب   نفر از اساتید و   5انطباق با محیط بیمارستان، نظرات      
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زمینه مدیریت بیمارستان اخـذ گردیـد کـه پـس از         نظران در 
 21نامـه   سوال آن حـذف گردیـد و پرسـش         3اعمال نظرات   

نامه، بعد پیچیدگی    این پرسش  در. تایید شد  سوالی تدوین و  
 سـوال  4 تمرکـز بـا     و بعد  والس 11 ، بعد رسمیت با   سوال 6 با

ضمن براي سنجش سـواالت از     در. مورد ارزیابی قرارگرفت  
.  اسـتفاده شـد  5 تـا  1مقیاس رتبـه بنـدي لیکـرت و از امتیـاز        

ــایی پرســش ــاي   پای ــز از روش آلف نامــه ســاختار ســازمانی نی
بــراي رعایــت .  محاســبه گردیــد86/0بــه میــزان  کرونبــاخ و

ــژ  مجــوز از شــوراي وهش پــس از کــسب اخــالق در ایــن پ
 کمیتـه اخـالق در     پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی اراك و       

پــژوهش، رضــایت آگاهانــه نیــز از شــرکت کننــدگان اخــذ 
 SPSSاستفاده از نرم افزار  ها با این پژوهش داده   در. گردید
آزمون آماري ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیـل      و 16نسخه  

  .ندشد
  

  ها یافته
هـا   نامه  که پرسش نفر شرکت کنندگان386از کل   
 نفــر 231و  )درصــد 23/40(نفــر مــرد 155: را کامــل نمودنــد

پاسـخ   از نفـر  102سـابقه کـار   . باشـند  مـی )  درصد 77/59(زن
ــدگان ــد44/26(دهن ــر از)  درص ــداد   5 کمت ــال، و تع  173س

 39/18(نفـر  70 سـال، تعـداد    12 تـا  6بـین )  درصد 83/44(نفر
)  درصـد  34/10( نفـر  39تعـداد    سـال و   20 تـا  13 بین )درصد

 6/12(دهنـدگان دیـپلم    پاسخ از  نفر 48. بودسال  20از تر بیش
  نفـــر230، ) درصـــد5/19(فـــوق دیـــپلم نفـــر 75 ،)درصـــد
 و)  درصـد  6/4(فـوق لیـسانس    نفر 18،  ) درصد 8/59(لیسانس

تـرین مـدرك     کـه بـیش    بودنـد  ) درصـد  4/3(يدکتر نفر 14
   .بین پاسخ دهندگان لیسانس بوده است تحصیلی در

 )عج(بیمارستان ولیعصر  سازمانی ساختارپیچیدگی  
 ±596/0میانگین آن برابـر    ها بوده و   تر از سایر بیمارستان    بیش

ترین پیچیدگی هم مربوط بـه بیمارسـتان         کم و باشد  می 57/3
نمـودار  (باشـد  مـی 29/2 ±398/0میانگین   طالقانی به ترتیب با   

1.(  

  
 انسازمانی به تفکیک بیمارست پیچیدگی ساختار .1 نمودار

  مطالعه  موردهاي
  

  به طور)عج(بیمارستان ولیعصر رسمیت سازمانی
 ها بیشتر بوده و میانگین آن برابر بیمارستان سایر مشهودي از

مربوط به  ترین رسمیت نیز کم. باشد  می436/0±65/3
نمودار (باشد  می18/2 ±194/0 بیمارستان طالقانی با میانگین

2.(   

  
 مانی به تفکیک بیمارستانساز ساختار  رسمیت.2نمودار 

 مطالعه  موردهاي

  
همه   ازبیمارستان امیرکبیر سازمانی تمرکز

بین  (46/3±8/0 میانگین آن است و بیشتر ها بیمارستان
مربوط به بیمارستان  ترین تمرکز کم .باشد می) زیاد متوسط و

) کمتر از متوسط( 43/2±728/0میانگین  با )عج(ولیعصر
  ).3نمودار (است 
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سازمانی به تفکیک  گرایی ساختار  تمرکز.3 مودارن

 مطالعه  مورد هايبیمارستان

  
 بیمارستان طالقانی با میانگین هوش سازمانی در

بیمارستان  است و در کمتر ها همه بیمارستان از 332/0±28/2
ه همه بیشتر ب از 41/3±753/0 میانگین با) ع(امیرالمومنین

  ).1 جدول(دست آمده است

  بررسی هاي مورد بیمارستان وضعیت هوش سازمانی در. 1جدول 
 میانه   انحراف معیار± میانگین بیمارستان

 40/2 50/2±417/0 )عج(ولیعصر
 46/3 39/3±678/0 امیرکبیر
 48/3 41/3±753/0 )ع(امیرالمومنین
 19/2 28/2±332/0 طالقانی

  
 داري را بین ساختار نتایج تحقیق ارتباط معنی

هاي آموزشی نشان  بیمارستان وش سازمانی درسازمانی با ه
این ارتباط در بعد پیچیدگی  .)=001/0p و =r -612/0(داد

ولی ، )=53/0p و=r 157/0(دار نبود با هوش سازمانی معنی

 یعنی درجه رسمیت و(بعد دیگر ساختار سازمانی در دو

 معکوس دار و با هوش سازمانی ارتباط معنی) تمرکز گرایی
  .)2دول ج(دست آمده ب

  
  بررسی ارتباط بین هوش سازمانی با ابعاد سازمانی .2جدول 

 P ضریب همبستگی متغیرمستقل متغیر وابسته

  001/0 -612/0 ساختارسازمانی
 531/0 157/0 پیچیدگی

 001/0 -693/0 رسمیت

انی
سازم

ش 
هو

  
 

 001/0 -711/0 تمرکز

  
 بحث 

ــی حــاکی از وجــود    ــژوهش، نتیجــه کل ــن پ در ای
 هـوش سـازمانی در   سـازمانی و   دار بـین سـاختار     باط معنی ارت

که این یافتـه بـا       اراك بود  هاي آموزشی تابعه شهر    بیمارستان
او هـوش  ). 18(خـوانی دارد   ، هـم  ه حـاجی علیـان    نتایج مطالع 

سـازمانی در ادارت دولتـی قـم را در سـطح متوسـط و رو بـه       
ـ  دارد بـا بررسـی و   اعـالم مـی   کند و پایین گزارش می  ل تحلی

 کـاهش درجـه رسـمیت و       ارائـه راهکارهـایی ماننـد      موانع و 
. توان به ارتقاي هوش سازمانی کمک کـرد  تمرکز زدایی می 

 که ساختار را یکی از پـنج مولفـه هـوش           اساس مدل هالل   بر
سـویی    که هم)12 (و به عقیده آلبرخت  ) 11(داند سازمانی می 
تـوان    میا زمینه ساز هوش سازمانی است ه سیستم ساختارها و 

اقدام در اصالح تغییر در سـاختار   گونه تالش و گفت که هر  
تواند  می) تمرکز پیچیدگی، رسمیت و  (سازمانی و یا ابعاد آن    
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ما را به هوش سازمانی برساند که موفقیت در رقابت با دیگـر          
هـاي   ها، کسب قابلیـت بـاالتري بـراي بـسیج توانـایی        سازمان

جهـت   در هـا  نـایی تمرکز ایـن توا  ذهنی موجود در سازمان و   
بیمارستان شامل   این اهداف در  . تحقق اهداف سازمانی است   

 با رضـایت کامـل آنـان و     (ارائه خدمات درمانی براي بیماران    
ــا عــدالت ــه   و هــم )تــوام ب ــه خــدمات آموزشــی ب ــین ارائ چن

ــشجویان و ــظ و  دان ــات اصــیل در راســتاي حف  انجــام تحقیق
 بی به اهداف  براي دستیا . باشد ارتقاي کلی سالمت جامعه می    

هـا بایـد هـوش سـازمانی را ارتقـا داد کـه            در بیمارسـتان   مهم
 حرکت بـه سـوي سـاختار       مستلزم اصالح ساختار سازمانی و    

هـاي   دیگـر سـازمان    هـا هـم ماننـد      بیمارستان. ارگانیک است 
رغم پیچیدگی زیاد یـا کـم بـا سـاختار مکـانیکی        دولتی علی 

گردنـد و در   یشوند، به صورت بوروکراسی اداره م    ایجاد می 
تمرکز شدید حاکم است که این نتایج بـا     آنها رسمیت باال و   
بـه نظـر    ). 23(خـوانی دارد   ، هـم  همکاران مطالعه صابونچی و  

 هـایی در  هـا بـا اعمـال سیاسـت      رسد که مدیران بیمارستان    می
تواننـد جریـانی از      عدم تمرکـز مـی     جهت کاهش رسمیت و   

ارستان را در جهت   بیم  و نمایندهوش سازمانی ایجاد     دانش و 
  .  خود رهنمون کنندمهماهداف 

بــا هــوش  دار نبــودن رابطــه بــین پیچیــدگی معنــی
 با نتـایج  اراك هاي آموزشی تابعه شهر    بیمارستان سازمانی در 

این عدم ارتباط را     او). 19(خوانی دارد   هم مطالعه حاج علیان  
تواند هم به  داند به این دلیل که پیچیدگی پایین می منطقی می

ر شـود و  یا به هوش سازمانی باال منجـ  هوش سازمانی پایین و   
هوش سازمانی رابطه مستقیمی    ،  طبق نظریات علمی  . بالعکس

هـاي بـزرگ بـین       شود که سازمان    و دیده می   دبا عملکرد دار  
از طرفـی   المللی با پیچیدگی زیاد، عملکـرد بـاالیی دارنـد و          

 کمتـر،  هاي کوچکی نیز وجود دارند که با پیچیدگی    سازمان
توانـد   رسـد پیچیـدگی نمـی      به نظر می  . عملکرد باالیی دارند  

 باشـد، زیـرا   ) بـاال یـا پـایین     (یا هوش سازمانی   دلیل عمکرد و  
پیچیدگی بـاال توانـستند بـا     هاي بزرگ با   سازمان ها و  شرکت

 )تـر  رسمیت پایین داراي تمرکز و(ایجاد ساختارهاي مسطح
 مطلــوب ســطح کلــی ابعــاد هــوش ســازمانی را در وضــعیت 

هـاي آموزشـی تابعـه دانـشگاه علـوم         در بیمارستان . نگهدارند

ساختار مکانیکی دارند    پزشکی اراك نیز که دولتی هستند و      
شـود کـه    شوند، دیـده مـی   و به صورت بورکراتیک اداره می   

و بیمارستان طالقـانی   با پیچیدگی باال  ) عج(بیمارستان ولیعصر 
نی نزدیک بـه هـم و   با پیچیدگی پایین، از میزان هوش سازما    

رسـد   در صورتی که به نظـر مـی       . تقریبا یکسانی برخوردارند  
ــا وجــود متخصــصین پزشــکی و) عــج(بیمارســتان ولیعــصر  ب

ــسیار   گــروه هــاي تحــصیل کــرده، بایــد از هــوش ســازمانی ب
طبـق قـانون   .  ایـن طـور نیـست   باالتري برخوردار باشد، ولـی    

هنگامی که افـراد بـاهوش در یـک سـازمان جمـع         ،  آلبرخت
 کـه  .یابنـد  شوند به سوي کم هوشی جمعـی گـرایش مـی          می

تـر از   دانـد و مهـم   دلیل آن را عدم انطباق درونی سازمان مـی     
هوش، مشتاق و با انگیزه پـس از       که خیلی از افراد با     آن این 

هـاي زیـاد، دچـار       ها سـتیز و کـشمکش بـا بوروکراسـی          سال
. شـوند  گمـان تبـدیل مـی    ی شده و به افرادي بد تحلیلی رفتگ 

ــصان و    ــبانه روزي متخص ــت ش ــام فعالی کارشناســان در  انج
 حجم کـار زیـاد و   تشخیصی، با هاي مختلف درمانی و    بخش

حــد و مـسئولیت سـنگین ارتبــاط بـا جــان     خـستگی بـیش از  
بیماران، فرصت کافی را براي تعامل گروهی در راستاي حل     

شـاید هـم در     . کنـد   فـراهم نمـی    مشکالت کلـی بیمارسـتان،    
فـردي در اولویـت      هـاي بـزرگ منـافع گروهـی و         بیمارستان

ــند ــش  . باش ــدگی بخ ــر پراکن ــرف دیگ ــانی،   از ط ــاي درم ه
نیـز بـه ایـن      ) عج(پشتیبانی در بیمارستان ولیعصر    تشخیصی و 

چنین عدم داشتن دانـش الزم مـدیران      هم. زند قضیه دامن می  
کـه  (هـوش سـازمانی   زمانی وها در زمینه ساختار سا  بیمارستان

) بعضاً از فارغ التحصیالن رشـته مـدیریت بیمارسـتان نیـستند            
تواند دلیل دیگري از عـدم توجـه بـه رفـع موانـع ارتقـاي              می

 نیـز در    اکبري. هاي بزرگ باشد   بیمارستانهوش سازمانی در    
بـا  ) از ابعاد ساختارسازمانی(در مطالعه خود بین بعد پیچیدگی  

کـه رابطـه مـستقیم بـا        (هـا  بیمارسـتان  رفن آوري اطالعـات د    
ارتباط معناداري را گزارش نکـرد، کـه   ) هوش سازمانی دارد  

رسـد کـه     به نظر مـی   ). 20(خوانی دارد  با نتایج این مطالعه هم    
پیچیدگی در میان دیگر ابعاد ساختاري فقط از منظر فیزیکی        

دهـد   بزرگی سازمان را نشان می   مطرح است و بیشتر اندازه و     
حـل مـشکالت پـیش روي         به تعامالت بین افراد و     و کمکی 
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ــانعی در  ســازمان نخواهــد کــرد و  در بعــضی مواقــع حتــی م
جهـت رسـیدن بـه اهـداف سـازمانی       هاي جمعی را در    تالش

حاضـر بـا نتـایج مطالعـه        ضمن نتـایج مطالعـه       در. خواهد بود 
مطالعه خود به عـدم ارتبـاط     او در ). 24(راستا است   هم امیدي

کـه ارتبـاط نزدیکـی بـا        (خالقیـت  پیچیدگی و معنی دار بین    
دلیـل آن را متوسـط       کنـد و   اشـاره مـی   ) هوش سازمانی دارد  

از . نمایـد  بودن معدل پیچیدگی سـاختار سـازمانی اعـالم مـی        
 کـه وجـود   )25 (طرف دیگر نتایج حاصل از مطالعه واعظـی       

هـاي   مولفه از(توانمندسازي بین پیچیدگی و   ارتباط معنی دار  
.  یافته این مطالعـه متفـاوت اسـت        کند، با  میمطرح   را) هوش

این رابطه خیلی ضعیف گزارش شـده    واعظیالبته در مطالعه    
تواند مربوط به محیط سازمانی   است و این ارتباط ضعیف می     

که متفاوت از محیط بیمارستان است، زیرا    شرکت نفت باشد  
و منـابع مـالی    شرکت نفت به دلیل برخوداري از بودجـه بـاال    

جهـت   هـایی در   دست مدیران را بـراي انجـام فعالیـت        بیشتر،
گونه فعالیت تـشویقی     هر سازي و  توانمند ارتقاي یادگیري و  

 ایـن از بوروکراسـی کمتـر برخـودار و     گذاشته است بنابر   باز
  .بیشتر متمایل به ساختار ارگانیک است

تــــرین میـــزان رســــمیت در بیمارســــتان   بـــیش 
مـشاهده  رستان طالقانی بیما ترین میزان در   کم و) عج(ولیعصر
بیمارسـتان بزرگـی    تواند به این دلیل باشـد کـه در    میشد که 

ــصر ــد ولیع ــاد ) عــج(مانن ــراي ایج ــد ب ــدیران ارشــد ناچارن  م
هـاي مکتـوب روي      کار به صدور دستورالعمل    یکنواختی در 

رعایت مقررات را براي پرسنل شدیدتراعمال کنند  آوردند و 
را کنتـرل کننـد، ولـی در        بتوانند محیط بزرگ بیمارسـتان       تا

 چند انجام امـور بـر      تري مانند طالقانی هر    بیمارستان کوچک 
 شود ولی به خـاطر     اساس شرح وظایف و مقررات توصیه می      

هاي سازمانی روابط دوستانه برقـرار    پست تعداد کم مشاغل و   
شده است که این موضـوع از میـزان رسـمیت در بیمارسـتان               

ــی ــد م ــایج   . کاه ــا نت ــه ب ــن نتیج ــا و ای ــق آزم ــایی تحقی  آق
کند که بین ابعاد ساختاري بـه        او اعالم می  ). 21(راستاست هم

منـتج   کننده و که تسهیل (ویژه رسمیت با کارآفرینی سازمانی    
بـه نظـر    . وجـود دارد  رابطه معکوس   ) ه هوش سازمانی است   ب

رسـمی بـین    رسد عدم رسمیت باعث افزایش ارتبـاط غیـر         می

این امر امکـان دسترسـی بـه        شود که    مسئوالن می  کارکنان و 
در طـی    آورد و  سالم را فراهم می    گردش آزاد و   اطالعات و 

 کـار  هـاي بکـر،    نظـران، ایـده    تبادل اطالعات و   این تعامل و  
از طرف . خالق بیشتري امکان بروز خواهند داشت آفرینانه و

همکـاران نیـز     دیگر این یافته بـا نتـایج مطالعـه علیمردانـی و           
اعالم رابطه معنادار و معکوس بـین       او با  ).22(خوانی دارد  هم

هــاي هــوش  آفرینــی ســازمانی کـه از مولفــه  رسـمیت و کــار 
 دلیل آن را ناراضـی بـودن پاسـخ دهنـدگان از     سازمانی است 

این بهتر اسـت     بنابر. داند میزان باالي رسمیت در دانشگاه می     
مسئوالن از مقررات رسمی زیـادي کـه بـر کارکنـان اعمـال               

د و تا حدودي به کارکنان اجازه اختیار عمـل        شود، بکاهن  می
هایشان را بدهنـد و مـدیران نیـز در ایجـاد      در کارها و فعالیت   

 استفاده کننـد  yتر از فرضیات تئوري     رابطه با کارکنان، بیش   
در مطالعه واعظـی  . تا قدرت خالقیت و نوآوري افزایش یابد    

 نیز افزایش رسمیت ساختار سازمانی منجر به کاهش احساس      
ی نزدیکـی بـا هـوش       گکه وابست (شناختی   توانمندسازي روان 

نکـویی  ). 25(کارکنان شـرکت نفـت شـد       در) سازمانی دارد 
هاي اطالعاتی مدیریت  مقدم نیز ارتباط بین رسمیت و سیستم 

 را در ادارات دولتی شهر کرمان معنـادار اعـالم کـرد کـه بـا                
سـتقرار  ا رسد به نظر می). 26(نتایج این مطالعه هم راستا است    

ـ           سیستم ه هاي اطالعاتی مدیریت تـسهیل کننـده ارتباطـات، ب
ها که در بعضی  سیستم سویی ساختار و   هم کارگیري دانش و  

هاي هوش سازمانی مطـرح      مطالعات به عنوان جزئی از مولفه     
  .دهد کاهش می شده است، نیاز به اعمال رسمیت باال را

ــد در ــورد بع ــز م ــاختار تمرک ــی س ــوش  گرای و ه
اراك  هـاي آموزشـی تابعـه شـهر       بیمارسـتان   کـه در   سازمانی

داري داشت، این نتایج با مطالعه حاج  ارتباط معکوس و معنی
ــم  ــان ه ــت علیی ــز را ). 19(راستاس ــاختارهاي متمرک در  او س

نتیجـه تـسهیم    ادارات دولتی قم مانع ارتباط بین بخـشی و در      
 یارهاي ارتباطی این سـاختارها بـس       زیرا کانال . داند ها می  ایده

رسـد کـه تمرکـز کـه         بـه نظـر مـی     . باشـند  کند و زمان بر می    
گیـري در    تـرین پیامـد آن بلوکـه شـدن قـدرت تـصمیم             مهم

دسـتان   سطوح باالي سازمان است، ایـن پیامـد را بـراي زیـر            
گیـري   رونـد تـصمیم    پیشنهاد تاثیري در   دارد که ارائه ایده و    
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ده قبل پیچیـده شـ   هایی از  دستورات به صورت نسخه    ندارد و 
ــشارکت در    واســت ــراي م ــل پرســنل ب پیامــد آن عــدم تمای

 عامـل دهنـده عـدم اسـتفاده از         گیري است، که نشان    تصمیم
از طرف دیگر نتایج این مطالعه با نتایج    . هوش سازمانی است  

او در پـژوهش خـود نـشان     ). 26(نکویی مقدم، متفاوت است   
هـاي اطالعـاتی     چند رابطه بـین تمرکـز و سیـستم         داد که هر  

ولـی ایـن ارتبـاط      ) ماننـد مطالعـه اخیـر     (یریت وجود دارد  مد
هـاي   مستقیم است، یعنی هـر قـدر سـطح اسـتفاده از سیـستم             

ــشتر باشــد، تمرکــز و   ــه بی ــورد مطالع ــاتی در ادارات م اطالع
گیري سطح مدیریت عالی سـازمان بیـشتر         سرعت در تصمیم  

ادارات دولتـی   دلیل این تفاوت آن است کـه در      . خواهد بود 
اي  کی، بیشتر واحدهاي تابعه، عملیـات نـسبتاً مـشابه         غیر پزش 
سرعت ارسـال اطالعـات بـه سـطوح بـاالي سـازمان              دارند و 

 کمک بزرگی بـه مـدیران در اتخـاذ تـصمیماتی بـا             تواند می
ماهیت تقریبا یکسان باشد تا بالفاصله به واحدهاي تابعه ابالغ 

اسـت ایــن قــدرت   هــاي درمـانی بهتــر  شـود، ولــی در بخـش  
گیري تفویض گردد، زیرا انتقال اطالعات به صورت         تصمیم
امکان پذیر نیـست  ) به ویژه در موارد اورژانس  (کامل جامع و 

رده بـاالتر  مشاهدات به طور دقیق قابل گزارش به مسئولین        و
 مهم است و هـر  بسیار حیاتی و بالین بیمار حضور در  نیست و 

 جـان  گونه تاخیر زمانی نیز براي کسب تکلیف ممکن اسـت    
اعتمـاد   کلی عـدم تمرکـز،     طوره  ب. بیماران را به خطر اندازد    

به نفس را در پرسنل مجموعه براي اخـذ تـصمیمات حیـاتی              
چنـد کـه    هـر (آورد کفـا بـار مـی      آنها را خود   افزایش داده و  

از ). بـود  گونه عواقب نیز به عهده آنهـا خواهـد         مسئولیت هر 
گیـري  تمرکـز زدایـی، بیمارسـتان را از بـه کـار       طرف دیگر 

کنـد و باعـث    نیـاز مـی   هاي رسمی بـی   وسیع مدارك و روش   
نتیجـه ارتبـاط تمرکـز بـا     . گـردد  کاهش ارتباطات بیهوده می   

که بررسی رابطه بـین     ) 1390(هاي مطالعه طبرسا   هوش با یافته  
ساختار سازمانی و تحلیـل رفتگـی شـغلی در میـان کارکنـان             

او ). 27(خـوانی دارد  پـردازد، هـم   دانشگاه شـهید بهـشتی مـی      
یعنـی  (مولفه هوش سازمانی   تحلیل رفتگی شغلی را با سه زیر      

مـرتبط  ) عشق به کار، سرنوشت مشترك و بینش استراتژیک   
تمرکـز و عـدم مـشارکت کارکنـان را در تـصمیم             داند و  می

هاي شغلی و سازمانی را دلیل باال رفـتن میـزان تحلیـل            گیري
طوح باال  س رسد تمرکز  به نظر می  . شمارد رفتگی شغلی بر می   

کنـد   پرسنل القا مـی  گیري این پیام را به واحدها و     در تصمیم 
که سازمان براي آنها ارزش چنـدانی قائـل نیـست و بـه آنهـا             

 کارکنان احساس نـاتوانی  شود اعتماد ندارد و این موجب می    
کرده و انـرژي و عالقـه خـود را بـراي انجـام کـار از دسـت            

در مقابـل،  . شـوند بدهند و دچار عارضه تحلیل رفتگی شغلی    
هــا بــه آنهــا ایــن  دخالــت دادن کارکنــان در تــصمیم گیــري

توانـد بـه آینـده خـود و سـازمان       دهد کـه مـی    احساس را می  
وجـود  . جهت دهند و مسئولیت آینده خود را برعهده گیرنـد  

ــیش از حــد متوســط در هــاي آموزشــی  بیمارســتان تمرکــز ب
میـزان   کـه    همکـاران  اراك، با نتایج مطالعـه نـصیري پـور و         

حـد متوسـط    هاي آموزشی تهـران در    تمرکز را در بیمارستان   
در مطالعـه ایـشان کمتـر شـدن        . راستا است   هم کند مطرح می 

بـه   هاي آموزشی، منجـر    بیمارستان میزان تمرکز در بعضی از    
ـ      آن روي شاخص  این گردید که از تاثیر       ه هـاي عملکـردي ب

 نظــر ایـن بــه  بنــابر). 28(اي کاســته شـود  طـور قابــل مالحظـه  
کـارگیري هـوش   ه ها، ب رسد افزایش تمرکز در بیمارستان     می

اندازد و مانعی بـراي    خطر می ه  ها ب  سازمانی را در این سازمان    
ــتان ــا در بیمارس ــتراتژیک     ه ــداف اس ــه اه ــیدن ب ــت رس جه

ارائه بهترین مراقبت بـا کیفیـت عـالی، قابـل رقابـت بـا               (خود
  .خواهد بود) اي کم با هزینه بخش خصوصی و

تـوان بـه عـدم       هاي ایـن مطالعـه مـی       حدودیتاز م 
هـا در   مـسئولین بخـش   همکاري بعضی از پرسنل بیمارستان و 

بـه ویـژه در    (هـا  نامه گویی به سؤاالت موجود در پرسش      پاسخ
مراجعـه   که با هماهنگی و اشاره نمود) ها ساعات شلوغ بخش  

) یا در ساعات غیـر اداري  و(پرسنل  در مواقع زمان استراحت   
دقـت   هـا بـا حوصـله و       نامـه  ن فراهم شد که پرسش    این امکا 

  .بیشتر توسط آنان تکمیل گردد
  

 گیري  نتیجه
دهد که ساختار سازمانی  نتایج این تحقیق نشان می

آموزشی اراك در راستاي ایجاد  هاي موجود در بیمارستان
 بستري مناسب براي افزایش هوش سازمانی نیست، لذا
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 )تمرکز گی، رسمیت وپیچید(ساختاري ابعاد بازنگري در
زدایی در  تمرکز ضروري است که کاهش رسمیت و

ها در  ترین استراتژي بخش هاي مورد مطالعه، اثر بیمارستان
  . گسترش و ارتقاي هوش سازمانی خواهد بود جهت استفاده،

  
  تشکر و قدردانی

به شماره تحقیقاتی  طرح منتج از پژوهش، این
 پزشکی علوم نشگاهدا پژوهشی توسط معاونت محترم، 786

 از دانند می الزم خود بر گران  لذا پژوهش.باشد می اراك

ها و  بیمارستان و تمامی همکاران در محترم معاونت این
 . تشکر نمایند ها مسئولین بخش
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