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Abstract
Aim: the purpose of this research was to study the
relationship between organizational intelligence and
organizational innovation in Semnan university stuff.
Method:the research method was descriptive - correlation;
the sample had 213 people from university stuff among a
473 population statistical society and the research was
done by CARAL ALBERKHT organizational intelligence
questionnaire and organizational innovation questionnaire.
to determine the better and more effective component
among organizational intelligence components, stepwise
regression was performed. Results: the results that
obtained showed that in this research the correlation
coefficient between organizational intelligence and
organizational innovation was 0.659 that at the level of
0.01 was meaning full. also all of the organizational
intelligence components(strategic imagination, common
fate, change tendency, commitment and optimism,
knowledge development, performance pressure) except
unity and agreement had a positive and meaning full
relationship with organizational intelligence. conclusion:
the results that obtained from regression analysis showed
that among the organizational intelligence components,
change tendency, common fate, knowledge development
and performance pressure as the predictor variables could
earn criterion to enter the final regression equation to
explain the organizational intelligence changes (criterion
variable).
Keywords: Organizational intelligence, Knowledge
Development, change tendency, performance pressure,
organizational innovation.
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چكيده

 اين پژوهش به منظور مطالعه رابطه هوش سازمانی و نوآوری سازمانی:هدف

-  روش تحقيق توصيفي: روش. کارکنان دانشگاه سمنان انجام گرفت

 نفري از کارکنان دانشگاه از بين جامعه312 همبستگی بود ؛ و در يك نمونه

 نفري با اجراي پرسشنامه هوش سازمانی کارال آلبرخت و پرسشنامه374 آماري

 براي تع يي ن مؤلفه برتر و مؤثرتر از بين.نوآوری سازمانی انجام گرفته است

: نتایج.  تحليل رگرسيون گام به گام صورت گرفت،مؤلفههاي هوش سازمانی

 ضريب همبستگي بين،نتايج به دست آمده حا يك از آن بود كه در اين پژوهش

.یباشد
  معنادار م0/ 01  که در سطح0/956 هوش سازمانی و نوآوری سازمانی

، سرنوشت مشترک،همچنين همه مؤلفههاي هوش سازمانی (تصور استراتژیک

 فشار عملکرد) به غیر از اتحاد و، توسعه دانش، تعهد و خوش بینی،میل به تغییر
:نتیجه گیری.توافق با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنيداري داشتهاند

نتیجه گیری حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين مؤلفههاي هوش

 توسعه دانش و فشار عملکرد، سرنوشت مشترک،سازمانی متغيرهاي میل به تغییر

 معيار ورود به معادله نها يي رگرسيون براي توضيح،به عنوان متغيرهاي پیش بین
. را به دست آوردهاند،)تغ يي رات نوآوری سازمانی (متغير مالك

، فشار عملكرد، ميل به تغ يي ر، توسعه دانش، هوش سازماني:واژههاي كليدي
.نوآوری سازمان

 بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشاد مرادی با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان-1

1 39 1/2/ 27 :تاریخ دریافت

1 39 1/ 12 /11 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

جهان امروز از هر زمان ديگري رقابتيتر است .رقابت در همه اليههاي زندگي انسانها به چشم ميخورد .از افراد گرفته تا

سازمانهاي بزرگ ،همه و همه بايد بر سر منابع محدود در راه دستيابي به موفقيت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند .طبعًاًا
آنچه میتواند کي

سازمان را به اين فرصتها رهنمون کند ،پديدهاي جز نوآوري در تمام سطوح آن نميباشد .در سالهای اخير،

تالشهاي وسيعي به وسيله بسياري از سازمانها براي ترغيب افراد خود به نوآوري انجام گرفته است .نوآوري الزمه و پيش درآمد
توسعه و پيشرفت و تعالي يك سازمـان و جامعه است و آگاهي از فنون و تكنيكهاي آن ضرورتي اجتناب ناپذير براي سازمانها،

یتوانند در دنياي پر رقابت ادامه حيات بدهند كه دائمًاًا افكار و انديشه-
مديران و کارکنان است .امروزه سازمانها يي موفق هستند و م 
هاي جديد را در سازمان كاربردي كنند و اين امر توسط مديران و كاركنان خالق امكان پذير است .معيار اساسي موفقيت يك نظام

یکند و به تعبيري مدير خوب را كسي ميدانند كه تفكر و چگونگي استفاده از
در اين است كه چقدر افراد با فكر و خالق تربيت م 
اطالعات را به كاركنان ياد دهد و آنها را خالق بار آورد (شينگل و چانگ.)8002 ،

در میان این سازمانها ،دانشگاه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که دانشگاهها به عنوان عامل كليدي توسعه اجتماعي،

یکنند (فتحی زاده و همکاران.) 1390 ،
اقتصادي ،فرهنگي و سياسي جوامع بشري نقشي حياتي در امر آموزش سرمايه انساني ايفا م 

دانشگاه به عنوان يكي از نهادهاي مهم تربيتي در جهت تحقق آرمانهاي خود به منظور تربيت نسل بالنده ،بايد به طور مستمر

یهای ذهني خود را ارتقاء بخشيده و با ساز و كارهاي مناسب و متناسب با نيازهاي افراد و جامعه امكان تحقق
تها و توانای 
قابلی 
هدفها را فراهم سازد (غالمی و همکاران.) 1390 ،

امروزه ،دانشگاههای پیشرفته دنیا در صدد تغییر نظام آموزشی و آموزش مهارتهای تبادل دانش به نسل بعدی دانشجویان و تغییر

فرایند تحقیق هستند و با در نظر گرفتن ماهیت کاربردی توسعه به دنبال ایدههای جدیدند .همچنین ،آنان نوآوریهای مرتبط با تبادل

دانش را مطالعه و آنها را مستند میکنند و نحوه تفکر ،سیاست گذاری و عمل درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه ،صنعت و

دولت را تغییر میدهند .توسعه مهارتهای انسانی از طریق برنامههای توانمندسازی به گونهای که دانش آموختگان قادر باشند در یک

محیط ارتباطی بین صنعت و دانشگاه به طور نوآورانهای فعالیت کنند ،از اصلیترین هدف این دانشگاههاست (بهرامی و همکاران،
 .) 1390در نتیجه برای تحقق این هدف ،ابتدا نیاز است که دانشگاه مدیران و کارکنانی خالق و نوآور داشته باشد.

مفهوم نوآوري به عنوان يك ابزار حياتی توانمندسازي برای خلق ارزش و پايداري مزيت رقابتي سازمانها در محيط بسيار متغير با
یشود .سازمانهای داراي قدرت نوآوري بيشتر ،در پاسخ به محیطهای متغير و ايجاد قابلیتهای
یهای روزافزون شناخته م 
پیچیدگ 

یدهد ،موفقتر هستند .در این میان نيروي انساني ،به عنوان سرمايه اصلي
جديدي كه به آنها اجازه نيل به نوآوري بهتر را م 

سازمانهای عصر نوين شناخته میشود .در حقيقت ،بازدهي و بهرهوری هر سازمان به رفتار و عملكرد نيروي انساني آن سازمان

صهای سنجش ميزان برتري سازمانها نسبت به هم هستند (کشتکاران و
وابسته است و كاركنان شاغل در سازمانها ،از جمله شاخ 
همکاران.) 1388 ،

تحقیق در مورد خالقیت و عناصر تشکیل دهنده آن ،بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد ،ولی انگیزه
تهای
اساسی برای پژوهش بیشتر در سال  1950توسط گیلفورد ایجاد گردید .گیلفورد خالقیت را با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیاف 

یدانست (گیلفورد.)8002 ،
جدید برای حل مسائل) در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف م 
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فرهنگ وبستر 3نوآوري را توانا يي انجام امري ابتكاري تعريف كرده است كه به خلق محصول يا خدمتي جديد منجر شود به گونه
اي كه اين توانا يي ممكن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گرفته يا به وسيله آموزش ايجاد شود .هالت ،4اصطالح نوآوري

را در يك مفهوم وسيع به عنوان فرآيندي براي استفاده از دانش يا اطالعات مربوط ،به منظور ايجاد يا معرفي چيزهاي تازه و مفيد
یدهد »نوآوري ،خلق چيز جدیدی است كه يك هدف معين را دنبال و به اجرا
تعریف کرده است .وار يك نگ 5نيز توضيح م 

یدارد :نوآوري عبارت از پیدایش شيوههاي نو در حل مسائل گوناگون سازماني به وسیله
رساندن»؛ و همچنین يك ث 6اظهار م 

گروهي از كاركنان در رشتههای گوناگون .نوآوری سازمانی اختراع تازهای از دانش یا توسعه اطالعات تازه نظیر مفهوم ،تئوری یا

فرضیه است؛ به عبارت دیگر ،نوآوری سازمانی به معنای چیزی جدید برای استفاده است .نوآوری سازمانی مستلزم تبادل ایدهها به

اشکال قابل استفاده سازمانی است؛ و این ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد (رضوانی و گرایلی نژاد،
یکند و برای بررسی مسائل ،رهیافتهای مختلفی را
 .) 1390آلبرشت معتقد است که شخص خالق ،اطالعات پیرامون خود را جذب م 

یکند و پس
مورد بررسی قرار میدهد .زمانی که ذهن فرد خالق از اطالعات خام انباشته شد ،به طور غیرقابل محسوس شروع به کار م 
یکند (محمدی و طبری.) 13 87 ،
از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات ،رهیافتی برای مسئله ارائه م 
نوآوري ،تنها ايدهي زيربنا يي

مشترك در همهي اشكال كارآفريني سازماني است ،با اين كه نوآوري يك شرط كافي در

كارآفريني تلقي نميشود؛ اما برخي مدعي هستند كه بدون نوآوري ،كارآفريني سازماني هم وجود نخواهد داشت (هانگ مینگ،
 .)7002جلوههای زیر ،نشان دهندهی درجات مختلفی از نوآوری هستند:
درجات مختلف نوآوری

جدول  :1درجات مختلف نوآوری (شائمی و همکاران.) 87 31 ،

1

يك فرد يا يك گروه ،يك ايدهي توليدي جديد را درون يك سازمان معرفي كرده و از آن حمايت ميكند.

2

یدهد.
يك سازمان ،يك محصول جديد يا يك تر يك ب بازاري جديد از خدمات را درون سازمان و اضافه بر وضعيت فعلي مورد بهره برداري قرار م 

3

یکند.
يك سازمان ،براي ارائه يك محصول يا خدمت جديد ،يك گواهي ابداع كسب م 

4

سازمان ،يك محصول يا يك فرصت بازاري را به سازمان يا فرد ديگري ميفروشد.

5

سازمان ،محصوالت و خدمات جديدي را جايگزين محصوالت و خدمات فعلي خود ميكند.

6

سازمان ،يك واحد كسب و کار راهبردي را منحل كرده و به جاي آن ،يك واحد جديد يا يك واحد خريداري شده را مستقر ميكند.

7

سازمان ،سازماني ديگر يا محصول يا خدمت جديدي را خريداري ميكند؛ بدين منظور كه وارد يك صنعت جديد شود.

8

سازمان ،وارد يك بازار خارجي شده يا اين كه به طور اساسي فروش خارجي خود را افزايش ميدهد.

9

سازمان ،سازمان جديد ديگري را ايجاد ميكند ،بدين منظور كه از يك بازار جديد بهره برداري كرده و يا يك محصول يا خدمت جديدي را آغاز كند.

جلوههاي يادشده از نوآوري كام ًالًال از هم متمايز نيستند و ممكن است همراه با هم درون يك سازمان واحد وجود داشته باشند.
امروزه نوآوری در سازمانها به سه صورت مختلف طبقهبندی میشوند:

الف) نوآوری اداری و فنی :7تمایز بین نوآوریهای اداری و فنی بر ساختار اجتماعی استوار است .نوآوری اداری با تغییر در

ساختار سازمانی و فرایندهای اداری سر و کار دارد ،به صورتی که نوآوری سازمان اداری ارتباط نزدیکی با فعالیتهای اداری سازمان
و ارتباط غیر مستقیمی با فعالیتهای کاری سازمان دارد .نوآوری فنی با تغییر در محصول ،خدمات و فناوری فرایند تولید ارتباط دارد؛

این نوع نوآوری مستقیمًاًا با فعالیتهای کاری یک سازمان سر و کار دارد (ایمانی پور و همکاران.)1 39 1 ،

2-Webster dictionary
3-Halt
4-Varking
5-Keith
6-Administrative and Technical
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ب) نوآوری محصول و فرآیند :8سازمان عمومًاًا از این نوع نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده میکند .نوآوری محصول
به «تولید محصوالت تازه یا پاسخ به یک مصرف کننده خارجی یا نیاز بازار» اطالق میشود و نوآوریهای فرآیند در واقع« ،عناصر

جدیدی هستند که در تولیدات یا فعالیتهای خدماتی سازمان به کار میروند» (نیک پور و شریعت.) 1389 ،

ج) نوآوریهای بنیادی و توسعهای :9نوآوری بنیادی به تغییر نگرش مدیران و تقویت منابع دانش فنی سازمان و نوآوری
توسعهای بر پیچیدگی ساختار و عدم تمرکز تاکید دارد (همان منبع).

تهای رقبا ،تغ يي ر روحيه افراد
به طور کلی سازمانهای نوآور سازمانهایی هستند كه نسبت به تغ يي ر نيازهاي مشتريان ،تغ يي ر مهار 

جامعه ،تغ يي ر شرايط تجارت بینالملل و مقررات دولتي واكنش نشان داده ،در شكل و نحوه توليدات خود تجديدنظر كرده و خود

را متحول م 
یداند( .وانگ و سن چينگ،
یسازند .در همین رابطه پيتر دراكر 10نوآوري را يكي از اهداف هشتگانه در سازمان م 

.)7002

با بهره جویی از فنون خالقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان و جامعهای

توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم؛ چرا که جوامع و سازمانها همه در حال تغییر و تحول هستند؛ و این در سازمانهای آموزشی

مخصوصًاًا دانشگاه حائز اهمیت زیادی است (نیکنامی و همت پور .) 1388 ،چرا که دانشگاهها به عنوان نهادهاي آموزشي به تدريج

پي بردهاند كه در شرايط پيچيده و دشوار امروز بدون داشتن نيروي انساني خالق و نوآور قادر نخواهد بود كه پاسخگوي نيازهاي

روزافزون آموزش جامعه خود باشند (فتحی زاده و همکاران.) 1390 ،

12

عامل مهمی که نوآوری سازمان 11را تحت تأثیر قرار میدهد ،هوش سازمانی میباشد .هوش سازمانی به شما کمک میکند تا به
نقاط ضعف سازمان خود پیبرده و نقاط قوت را مستحکمتر کنید .هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعيت هوشمندي

سازمان ،توانا يي ها و ضعفهاي آنها را شناسا يي و بر اساس نتايج بدست آمده ،راهكارهاي الزم را براي بهبود هوش سازماني و در
نهايت بهبود عملكرد سازمان ارائه نمايد (کاوسی و رزقی شیر سوار .) 1389 ،هوش سازماني با ت يك ه بر هوش انساني ،منبع

نامحدودي از سرمايههاي فكري است كه اگر به درستي شناسا يي و مديريت شود ،توانا يي انعطافپذيري سازمان را در انطباق با
نيازهاي بومي ،ملي و جهاني افزايش ميدهد (فقیهی و همکاران.) 1390 ،

یتواند قدرت رقابتپذيري يك سازمان را
یتوان ادعا كرد كه شناسا يي و استفاده از هوش سازماني م 
امروزه با اطمينان كامل م 

افزايش دهد و از ديگر سازمانها متمايز نمايد (وظیفه دوست و همکاران) 1387 ،؛ بنابراين مسئله هوش سازماني میتواند در اين مهم

سالعمل
كمك شاياني به مديران كرده و آنها را قادر سازد تا با توجه به حافظه سازماني خود پاسخگوي نيازها و مشكالت و عک 

به موقع به تغ يي رات محيطي باشند؛ در نتیجه کارکنان براي پيشبرد اهداف سازماني و دستيابي به آنها نياز به هوش سازماني دارند كه
بتوانند با اتكاي به آن عملكرد خود را بهبود بخشند (غالمی و همکاران.) 1390 ،

یباشد .كارل آلبرخت اين مفهوم را در سال 2002
هوش سازماني مفهومي جديد در عرصه ادبيات سازمان مديريت و قرن  21م 

در كتاب «قدرت اذهان در كار» بيان نموده است .آلبرخت هوش سازماني را به عنوان استعداد و ظرفيت يك سازمان در حركت

یکند .بر اساس قانون آلبرخت تحت عنوان حماقت گروهي
قدرت و تمركز اين قدرت ذهني در تحقق رسالت سازمان تعريف م 

7-Product and Process
8-Radical and Incremental
9-Peter Drucker
10- organizational innovation
11-Organizational intelligence
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یروند
نگونه بيان كرد كه سازمانها عالوه بر تهديد رقبا و محيط پیرامونیشان ،خود نيز در جهت آسيب به خود پيش م 
یتوان ای 
م 
(نسبی .) 1387 ،كارل آلبرخت جهت موفقيت در كسب و كار به داشتن سه عامل انسان هوشمند ،تیمهای هوشمند و سازمان

ینماید (ابزری .) 1385 ،در رابطه با هوش سازماني دیدگاههای و نظریههای مختلفي از سوي صاحبنظران متعدد
هوشمند اشاره م 

یشود:
مطرح گرديده است كه در زير به پارهاي از آنها اشاره م 

یکند؛ هوش سازماني ،توانا يي يك سازمان در جمعآوري
نگونه تعريف م 
دیدگاه مك مستر :در سال  1996هوش سازماني را ای 
اطالعات ،داشتن نوآوري ،توليد دانش است (مک مستر ، 1996 ،به نقل از جمال زاده.) 1388 ،

دیدگاه معرفت شناختی :برخي دانشمندان هوش سازماني را از ديدگاه معرفت شناختي بررسي كردهاند .ديدگاه شناختي،
ديدگاه رفتاري و ديدگاه عاطفي-اجتماعي سه مقولهي هوش سازمانياند و هدف كلي ،اين است كه بدانيم ،چگونه آميزش

مكاتب مختلف انديشه ميتواند درك جامعي از هوش سازماني در مديريت و ادبيات توسعهي سازماني ارائه دهد .هوش سازماني

فرآيندي اجتماعي است كه نظريههاي زيربنا يي آن بر مبناي نظريههاي هوش فردي محض بوده كه تاكنون ناديده انگاشته شدهاند.

كاربرد هوش فردي به نوبهي خود نتوانسته است ،ماهيت اجتماعي هوش سازماني را مشخص كند (آکگان.)7002 ،

دیدگاه سيميچ :وی هوش سازماني را اینگونه تعريف م 
یکند :توانا يي فكري سازمان جهت حل مسائل سازمانی .در

یباشد .صراحتًاًا ،هوش
یهای انساني جهت حل مسائل و مشكالت م 
اين جا توجه روي انسجام تواناییهای تكن يكي و توانای 

یباشد (سیمیچ.)5002 ،
سازماني در برگيرنده کلیات اطالعات ،تجربه ،دانش و درك مسائل سازماني م 

دیدگاه آلبرشت :از اين ديدگاه هوش سازماني عبارت است از ظرفيت يك سازمان براي به كارگيري همهي نيروي مغزياش و
تمركز آن نيروي مغزي بر انجام مأموریتش .وي اعتقاد دارد عمومًاًا سازمانها بيش از آن كه از رقبايشان آسيب ببينند ،خودشان به

خود آسيب ميزنند .كم مهارتي در اجرا ،جنگهاي اداري ،مبارزات سياسي ،اختالل سازماندهي و رويههاي بي معني از جمله

موانع پيش روي سازمانها است (آلبرشت .)3002 ،كارل آلبرشت هوش سازماني را شامل هفت مؤلفه ميداند كه به شرح ذيل مي-
باشد:

 بینش راهبردی :به ظرفیت ایجاد و بیان هدف اشاره میکند.

 سرنوشت مشترک :یعنی احساس داشتن یک هدف مشترک ،حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف.
 میل به تغییر :قابلیت انعطافپذیری و سازگاری بیشتر با تغییرات محیطی.
 روحیه :بیانگر تمایل به فعالیت فراتر از استاندارد است.

 همسویی و تجانس :رفع تناقضات و ارتقا انرژی فردی متناسب با تحقق اهداف مشترک.
 بکارگیری دانش :توانایی خلق ،انتقال ،سازماندهی ،سهیم شدن و کاربرد دانش.

 فشار عملکرد :شکلگیری این فرهنگ که هر عضو جدید که به سازمان میپیوندد ،حس الزامآور و مشارکت نسبت به کار را
احساس کند (همان منبع).

دیدگاه فالتتا :وی هوش سازمانی را عمل موثر سازمان بر روی دروندادهای دریافتی از محیط و تبدیل آن به پیامدهای عملکردی
مناسب در نظر میگیرد .این فرآیند ،شیوههای رهبری ،راهبردهای سازمانی و فرهنگ را در تعامل با عملکردهای اجرایی ،که دارای
ابعاد گوناگونی است ،برای ایجاد یک پاسخ سازگارانه با شرایط در بر میگیرد (شکل .)1
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دروندادهای محیطی
رهبری

فرهنگ

راهبرد

کار آمدی و عملکرد اجرایی سازمان :شاخصهای کلیدی

ساختار و سازگاری ،اطالعات و فنآوری ،مدیریت هدایتگر ،ارزشیابی و پاداش ،رشد و تحول ،درگیری شغلی
بروندادهای عملکرد

شکل  :1فرآیند عمل هوش سازمانی (فالتتا) 2008 ،

در رابطه با هوش سازماني و نوآوری سازمانی و جوانب آن تحقيقاتي در داخل و خارج از کشور انجام شده است كه به چند مورد
اشاره میگردد:

-نسبی (  ،) 1387در تحقیق خود با عنوان ارتباط هوش سازمانی و خالقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجود ارتباط مثبت و

معنادار هوش سازمانی و مؤلفههایش با خالقیت را تائید نمود و به طوری که به ازای هر واحد افزایش یا کاهش در هوش سازمانی و

مؤلفههای آن ،خالقیت افزایش یا کاهش مییابد.

-اشنایدر ( ،)9002در بررسی رابطه ویژگیهای نوآوری و سازگاری نوآوری در سازمانهای دولتی در آمریکا و ارزیابی نقش مدیران

یهای
با استفاده از چک لیست نشان دادن که از  257سازمان دولتی تنها  25سازمان از ویژگی نوآوری برخوردارند؛ و نیز بین ویژگ 

یهای نوآوری ،رابطهی
یهای مدیران و ویژگ 
مدیریتی و سازگاری آنها با نوآوری رابطهی معناداری وجود دارد .اما بین ویژگ 

معناداری مشاهده نشده است.

ایمانی پور و همکاران ( )1 39 1در تحقیق خود تحت عنوان نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر نوآوری سازمانی کارکنان به این
نتیجه رسید که زير سيستمهاي الكترون يكي پرداخت و پاداش بر اساس عملكرد ،مديريت عملكرد و مديريت آموزش ،بيشترين تأثیر

را در تشويق پرسنل به نوآوري دارند.

در پژوهش مالئیان و اسالمیه (  ) 1389بین ویژگی سازمان یادگیرنده ،و هوش سازماني رابطه معنادار به دست آمد .نتايج تحليل

رگرسيون بيانگر آن بود كه از ميان مؤلفههای سازمان يادگيرنده ،مهارتهاي تفكر سيستمي ،چشم انداز مشترك ،مهارتهاي
فردي ،يادگيري تيمي و مدلهاي ذهني ،پيش بيني كنندههاي مناسبي براي هوش سازماني بوده است.

-لفتر ،پرمرین و واسیال هخهخ ( ،)8002در پژوهشی با عنوان «ابعاد هوش سازمانی در شرکتهای رومانیایی ،دورنمای سرمایهی انسانی»

نشان داده است که فقط  13درصد کارکنان شرکتهای بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازمانی آشنا بودهاند و کارکنان شرکتهای

کوچک اص ًالًال این مفهوم را نمیشناختند .با این حال تحلیل دادههای بدست آمده نشان داده است که هوش سازمانی در حد متوسط و
باالتر بوده است.

پوتاس ،ارستين و كوكاك (  ) 2010به اين نتيجه رسيدند كه ميزان هوش سازماني معلمان و مديران سه ايالت در كشور تر يك ه در

سطح متوسط است ،هرچند كه بين معلمان و مديران در اين متغير تفاوت معناداري وجود دارد.
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يعقوبي ،كاظمي و مولودي (  ) 2010در پژوهشي به بررسي رابطه بين هوش سازماني و هوشمندي سرمايهاي پرداختهاند .يافتههاي
آنها نشان داد كه بين ابعاد هوش سازماني و هوشمندي سرمايهاي همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين سرنوشت

مشترك ،همسو يي و تجانس ،بكارگيري دانش و فشار عملكرد  81 /8درصد از پراکندگی نمرات هوشمندی سرمایهای را تبیین می-

کنند.

پژوهش حاضر با یک رویکرد کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین هوش سازماني کارکنان با نوآوری

سازمانی آنان در دانشگاه سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟ براي تحقق این هدف  4سوال فرعی به شرح زیر مطرح گردید تا رابطه

هوش سازماني و ابعاد آن با نوآوری سازمانی مورد بررسي قرار گيرد .به طور كلي تحقيق حاضر در پي پاسخگو يي به سؤاالت زير
است:

 بين هوش سازماني کارکنان و نوآوری آنان در دانشگاه سمنان چه رابطهای وجود دارد؟
 ميزان هوش سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان در چه حدي است؟

 آيا بين هوش سازمانی و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟

 آيا بين مؤلفههای هوش سازمانی و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان همبستگي چندگانه وجود دارد؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش،توصیفی -پيمايشي و از حيث هدف ،كاربردي است .جامعه آماري کلیه كاركنان دانشگاه سمنان به

تعداد  374نفر میباشد .که از این تعداد طبق جدول مورگان  312نفر با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب شد .به

این صورت که ،نخست جمعيت (چارچوب نمونهگيري) بر مبناي نوع دانشکده ،به  5زير گروه تقسيم شد و سپس از هر دسته به
تناسب جمعیت با روش تصادفی ساده به طور مستقل نمونهگيري انجام گرفت .ابزار جمعآوري اطالعات ،دو پرسشنامه است كه

شامل پرسشنامه هوش سازماني کارل آلبرشت با  47سؤال و پرسشنامه محقق ساختهای نوآوری سازمانی با  12سؤال است .به منظور

تجزیه و تحلیل دادهها در تحقیق حاضر ،از دو روش آمار توصیفی و آزمونهای آماری چون ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تی

تک نمونهای و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.پرسشنامهها با استفاده از روا يي محتوایی تأ يي د گرديد و براي برآورد پايا يي

پرسشنامهها از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديد و با استفاده از نرم افزار  paswميزان پايا يي سؤاالت مربوط به پرسشنامه هوش

سازماني  0/ 89و ميزان پايا يي سؤاالت مربوط به پرسشنامه نوآوری سازمانی  0/ 89به دست آمد.

یافتهها ی پژوهش

به منظور تجزيه و تحليل دادههاي بدست آمده از پرسشنامههاي جمعآوري شده ،از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده

شهای مطرح شده:
شده است .يافتههاي حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب پرس 

جهت پاسخگو يي به اين سؤال ابتدا از آمار توصيفي استفاده شده و سپس از نتايج  tاستودنت تك گروهي بهره برده شده است

که اطالعات آن در جدول  2به نمایش در آمده است.
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جدول  :2آمار توصيفي مربوط به ميزان هوش سازمانی و هر یک از مؤلفههاي آن
شاخص آماری

متغیر

تعداد

هوش سازمانی

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

چشم انداز استراتژیک

312

3/ 26

1/ 036

1/570

312

2/69

1/191

1/024

سرنوشت مشترک

312

3/ 40

1/ 068

1/ 143

میل به تغییر

312

3/ 15

1/373

1/ 886

تعهد و خوش بینی

312

3/ 51

0/ 896

0/408

اتحاد و توافق

312

3/ 24

0/ 965

0/ 932

توسعه دانش

312

3/ 06

1/ 190

1/814

فشار عملکرد

312

3/ 56

1/220

1/ 046

یدهد كه ميانگين هوش سازمانی  3/ 26است
همان طور که در جدول شماره  2نشان داده شده است ،میانگینهای بدست آمده نشان م 

كه از ميانگين فرضي نمرات ( )3بيشتر بوده و در سطح مطلوب ارزيابي میشود .باالترین و پایینترین میانگین نمره هوش سازمانی به
ترتیب به مؤلفه فشار عملکرد با میانگین  3/ 56و چشم انداز استراتژیک با میانگین  2/69اختصاص دارد .حال بايد پرسيد كه آيا

تفاوت میانگینهای به دست آمده با ميانگين فرضی ( )3از نظر آماري معنادار است؟ جهت پاسخگو يي به اين سؤال از آزمون t
تك گروهي استفاده شده است که اطالعات آن در جدول  3به نمایش در آمده است.

جدول  :3نتایج حاصل از آزمون t -تک نمونهای برای متغیر هوش سازمانی

مقدار میانگین برابر 3
متغیر

تعداد

میانگین

هوش سازمانی

312

3/ 26

تفاوت

T

Df

sig

میانگین

0

/ 26

3/ 735

212

0/000

تها= 0/ 095
فاصله اطمینان برای تفاو 
حد پایین

حد باال

0/521

0/504

گتر
همان طور که جدول شماره  3نشان میدهد ،مقدار  tبه دست آمده (  )3/ 735در سطح آلفای  0/ 05از مقدار  tجدول ( )1/69بزر 

کتر است؛ بنابراین نتایج آزمون  tنیز
است و از سوی دیگر سطح معنیداری بدست آمده ( )sig=0/00از سطح آلفای  0/ 05کوچ 

یتوان
یشود .پس با عنایت به نتایج مذکور م 
یکند؛ لذا فرض صفر با  0/ 95اطمینان رد م 
نتایج به دست آمده از آمار توصیفی را تائید م 

یشود.
چنین نتیجه گرفت که هوش سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان به طور معناداری باالتر از میانگین و در سطح مطلوبی ارزیابی م 
برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  4نمایش داده شده است.
جدول  :4ميزان همبستگي بين هوش سازمانی و هر یک از مؤلفههاي آن با نوآوری سازمانی
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته :نوآوری سازمانی
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

هوش سازمانی

0/956

0/ 01

چشم انداز استراتژیک

0/116

0/ 01

سرنوشت مشترک

0/ 336

0/ 01

میل به تغییر

0/ 589

0/ 01

تعهد و خوش بینی

0/ 569

0/ 01

اتحاد و توافق

-0/610

0/28

توسعه دانش

0/326

0/ 01

فشار عملکرد

0/ 581

0/ 01

نتايج جدول  4نشان میدهد که بين دو متغير هوش سازمانی و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان رابطه مثبت ()r=0/956

وجود دارد و اين مقدار همبستگي در سطح آلفای (  )0/ 05معنادار است؛ و همچنین سطوح معناداری محاسبه شده در تمام ابعاد و
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مؤلفههای هوش سازمانی به غیر از مؤلفهای اتحاد و توافق با میزان همبستگی ( )-0/610و سطح معناداری  ،0/28کوچکتر از 0/ 05
یباشند .بنابراين ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه بين ميزان برخورداري کارکنان از مؤلفههای هوش سازمانی با نوآوری سازماني
م 

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .به طوري كه بيشترين مقدار همبستگي بين مؤلفههای هوش سازمانی با نوآوری سازمانی در

مؤلفه چشمانداز استراتژیک با ( )0/116و کمترین مقدار همبستگی نیز در مؤلفه سرنوشت مشترک با (  )0/ 336دیده میشود .بر این
اساس میتوان گفت که هر چه وضعيت هوش سازمانی کارکنان دانشگاه بهتر باشد ،نوآوری سازمانی بهبود يافته و افزايش پيدا

یکند و بالعكس.
م 

براي بررسي تأثیر هر يك از مولفههاي هوش سازمانی به عنوان متغير پيشبيني كننده بر نوآوری سازماني به عنوان متغير پيشبيني

شونده ،از آزمون رگرسيون چندگانه با بهرهگيري از روش گام به گام استفاده شده است كه نتايج آن به شرح زير در جدول 5
آمده است:

جدول  :5نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني ميزان نوآوری سازمانی

مدل رگرسیون

شاخص آماری

ضریب همبستگی

مجذور )r2(R

F/P

خطای استاندارد برآورد

1

0/825

0/82

78 /452

0/ 269

2

0/375

0/ 33

51 /417

0/852

3

0/276

0/ 45

57 /053

0/452

4

0/607

0/ 49

65 / 348

0/ 246

همان طور که در جدول شماره  5نشان داده شده است ،ضریب تعیین برابر  0/ 49میباشد .این مقدار نشان میدهد که  49درصد

تغییرات نوآوری سازمانی را مؤلفههای هوش سازمانی تبیین میکنند .در آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام ابتدا متغیر-1 ،

چشم انداز استراتژیک؛  -2چشم انداز استراتژیک ،میل به تغییر؛  -3چشم انداز استراتژیک ،میل به تغییر ،و توسعه دانش؛ -4چشم
انداز استراتژیک ،میل به تغییر ،توسعه دانش و فشار عملکرد ،به ترتیب وارد معادله رگرسیون شدهاند؛ که نتايج حاصل از تحليل

رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفههای هوش سازمانی ،متغيرهاي چشم انداز استراتژیک ،میل به تغییر ،توسعه دانش و

فشار عملکرد به عنوان متغيرهاي پيش بين ،معيار ورود به معادله نها يي رگرسيون براي توضيح تغ يي رات نوآوری سازمانی (متغير

مالك) را دارا هستند .به اين معني كه مؤلفههاي چشم انداز استراتژیک ،میل به تغییر ،توسعه دانش و فشار عملکرد  0/ 49از واريانس
یکنند .همچنين ساير مؤلفههاي هوش سازمانی كاري باعث افزايش ميزان همبستگي نشده و از معادله
نوآوری سازمانی را تب يي ن م 
نها يي كنار گذاشته شدهاند.

بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر تب يي ن رابطه هوش سازمانی و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان بوده است .پي بردن به عوامل

یتوان با
مرتبط با هوش سازمانی کارکنان اهميت فراواني دارد ،زيرا به دليل رابطه مثبت و معناداري كه با نوآوری سازمانی دارد ،م 

تغ يي ر و دست کاری مؤلفههاي آن نوآوری سازمانی را بهبود بخشيد و در جهت رشد سازمان گام برداشت.در ارتباط بين مؤلفههاي

هوش سازمانی و نوآوری سازمانی نيز نتايج تحقيق حاضر نشان میدهد كه بين ابعاد هوش سازمانی و نوآوری سازمانی کارکنان
همبستگي باال يي وجود دارد .بدين معنا كه هر چه ميزان برخورداری کارکنان دانشگاه سمنان از مهارتهاي هوش سازمانی و

مؤلفههای آن ،باالتر باشد ،به مراتب ميزان برخورداري آنها از نوآوری سازماني نيز بيشتر خواهد بود .که این نتیجه با نتایج تحقیق
مخوانی دارد؛ و یافتههای
مالئیان و اسالمیه ( ) 1389؛ ایمانی پور و همکاران ()1 39 1؛ نسبی (  ) 1387و یعقوبی و همکاران (  ) 2010ه 

18

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال چهارم  /شماره  /41بهار 2931

یدهد كه همه مؤلفههای
محققین را در جهت وجود رابطه بین دو متغیر عنوان شده تائید مینمایند .اگرچه نتايج تحقيق حاضر نشان م 

هوش سازمانی به غیر از اتحاد و توافق با نوآوری سازمانی ارتباط معناداري دارند ،اما بين سرنوشت مشترک ،همبستگي چندان

باال يي وجود ندارد؛ که این نتیجه با نتایج تحقیق یعقوبی و همکاران (  ) 2010که نتیجهگیری کردهاند ،سرنوشت مشترک به عنوان

مخوانی ندارد .شاید این به دلیل ماهیت کار سازمان-
یکی از مؤلفههای هوش سازمانی با هوشمندی سرمایهای رابطهای باالی دارد ،ه 
های آموزشی است که دور از مباحث مادی و سرمایهای هستند .از اهداف ديگر اين تحقيق مشخص كردن وضعيت هوش سازمانی

یدهد كه کارکنان از هوش سازمانی مطلوبي برخوردارند که این نتیجه با نتایج تحقیق
کارکنان دانشگاه سمنان است .نتايج نشان م 
پرمرین و واسیالخه ( )8002که در تحقیق خود نتیجهگیری کرداند ،هوش سازمانی کارکنان شرکتهای بزرگ و متوسط رومانیایی

در حد متوسط است؛ و همچنین با نتایج تحقیق پوتاس و همکاران (  ) 2010که میزان هوش سازمانی معلمان و مدیران سه ایالت کشور
مخوانی ندارد.
ترکیه در حد متوسط ارزیابی کرداند ،ه 

یدهد كه به ترتيب ابعاد
نتايج تحليل رگرسيون نيز به منظور پيش بيني نوآوری سازمانی از روي مؤلفههای هوش سازمانی نشان م 
مترین عوامل پيش بيني كننده نوآوری سازمانی شناخته
توسعه چشم انداز استراتژیک ،میل به تغییر ،توسعه دانش ،فشار به عنوان مه 
ید ه د ك ه :
شدهاند .به طور خالصه نتايج تحقيق حاضر نشان م 

 -1بين هوش سازمانی و مؤلفههای آن با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

یآید.
مترین پيش بيني كننده نوآوری سازمانی به شمار م 
 -2چشم انداز استراتژیک به عنوان يكي از ابعاد هوش سازمانی مه 

سخن آخر اينكه ،همان طور كه گفته شد ،در عصر اطالعات قدرت ذهن ،بر قدرت بازو برتري يافته است .هر سازمان كه از اين
قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفه خود در مقايسه با رقباي ديگر متمايز و ممتاز ميشود .چرا كه سازمانها قرن كنوني ،با
سرعت ،حركت و تغ يي ر ميكنند .استفاده از هوش و خلق ایدههای نو و به موقع و صحيح در زمان مناسب اساس و پايه تداوم اين

سازمانها است .از آنجا كه نوآوري ،يعني ارائه يك ايده جديد ،بنابراين نوآوري نيازمند هوش است و نبود هوش فردي و

سازماني ،سازمان را در دستيابي به راهحل مشكالتش دچار سردرگمي و ناتواني ميكند .هوش سازماني ،سازمان را در رويارو يي با
محيط آشفته و پر ابهام امروزي توانا ميسازد .بنابراين ،بقاي سازمانها در توفان رقابت امروزی بر این دو محدوده متمركز شده
است (مالئیان و اسالمیه.) 1389 ،

پس با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که نوآوری سازمانی و در كنار آن هوش سازماني ميتواند قدرت رقابتپذيري يك سازمان

را افزايش داده و او را از ساير سازمانها متمايز نمايد .اين راهحل اين امكان را به سازمانها ميدهد تا با بكارگيري اطالعات

موجود از مزاياي رقابتي و پيشرو بودن بهره برداري نمايند .در سازماني كه دو مؤلفه مورد بررسي در اين تحقيق ،در آن بكار
گرفته ميشود ،مديران ميتوانند در شرايط رقابتي قرن حاضر دوام آورده و موفقيت خود و سازمانشان را تضمين نمايند.

یدهد كه بين هوش سازماني و ابعاد آن با نوآوری کارکنان دانشگاه سمنان رابطه
با توجه به اينكه نتايج تحقيق حاضر نشان م 

معناداري وجود دارد؛ لذا به منظور تقويت هوش سازماني کارکنان در راستاي بهبود خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه سمنان با
یگردد:
توجه به ابعاد مورد بررسي پيشنهادها يي ارائه م 

 -1تقويت ديدگاه استراتژيك کارکنان:

براي تقويت ديدگاه استراتژيك کارکنان با توجه به نتايج تحقيق به دست آمده كه منجر به بهبود خالقیت و نوآوری کارکنان

خواهد شد راهكارهاي زير پيشنهاد میشود:

بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری ...
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مترین مسئله در ديدگاه استراتژيك تهيه بيانيه مأموريت و رسالت هر سازمان است .دانشگاه بايستي تیمهایی را جهت اين
 -1-1مه 

كار تش يك ل دهند و با بررسي دقيق محيط سازماني فرصتها و تهديدها را تشخيص دهند و اقدامات الزم را به موقع انجام دهند.
 -2-1هر سال مديران ارشد سازمان استراتژیهای سازمان را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهند.

 -3-1دورههای آموزشي ضمن خدمت براي كاركنان و مديران در اين راستا برگزار گردد تا کارکنان و مديران با مفهوم ديدگاه
استراتژيك آگاهي بيشتري كسب نمايند.

 -4-1سازمان براي شناسا يي  ،رشد و ارتقاء کارکنان از يك برنامه منظم برخوردار باشد .تا بتواند مديران و صاحب نظران
استراتژيست را در سازمان تشخيص داده و به كار گيرند.

-2برگزاري دورههای ضمن خدمت براي بهبود عملكرد مديران:

شهای الزم را ببيند و با استفاده از استادان دانشگاه و
یگردد مديران براي افزايش عملكرد كاركنان و خودشان آموز 
پيشنهاد م 
سهای آموزش ضمن خدمت براي مديران تدارك ديده شود .تا
بنظران ،در زمينه مفهوم و اهميت هوش سازماني کال 
صاح 

بتوانند از اين طريق رتبهی هوش سازماني خود را ارتقاء دهند .اجراي برنامهها يا راهبردها يي كه مستقيمًاًا به افزايش عملكرد

یتوانند جهت آگاهي از
شهای ضمن خدمت به آنها آموزش داده شود .کارکنان م 
یشود ،بايد از طريق آموز 
کارکنان منجر م 

هوش سازماني و رابطه آن با متغيرهاي مربوط به اثربخشي سيستم با استفاده از ابزار سنجش هوش سازماني و ابزار مربوط به هر

يك از متغيرهاي اثربخشي تحقيق كنند و اقدامات الزم را در جهت بهبود اثربخشي سازمان انجام دهند .آگاهي دادن بيشتر

کارکنان دربارهی ابعاد هوش سازماني جهت ايجاد محيطي كه باعث بهبود عملكرد میباشد ضروري است.
منابع

ابزري ،م ،.اعتباريان ،ا ،.و ستاري قهفرخي ،م .) 1385 ( .هوش سازماني و جلوگیری از كند ذهني سازماني .ماهنامه مديريت دانش سازماني،
شماره . 25 ،22

ایمانی پور ،ن ،.محمد پور ،س ،.و قلی پور ،آ .)1 39 1( .نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر نوآوری سازمانی .توسعه کارآفرینی- 87 ،)2( 5 ،
.501

بهرامی ،س ،.رجایی پور ،س ،.آقا حسینی ،ت ،.بختیار نصیر آبادی ،ح ،.و یار محمدیان ،م .ح .) 1390 ( .تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و
نوآوری سازمانی در آموزش عالی .فصلنامه پژوهش در آموزش عالی ،شماره . 50 - 27 ، 61

جمال زاده ،م ،.غالمی ،ی ،.و سیف ،م .ح .) 1388 ( .بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی
منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 86 - 63 ،)2( 3 ،

رضوانی ،ح ،.و گرایلینژاد ،ر .) 1390 ( .ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی .فصلنامه رشد فناوری. 27 - 21 ،)82( 7 ،

شائمی ،ع ،.شاهین ،آ ،.و یزدان شناس ،م .) 1387 ( .نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی .فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی
دانشگاه جامع امام حسین.022-771 ،)7( 1 ،

غالمی ،ش ،.غفوریان ،ه ،.و معنوی پور ،د .) 1390 ( .رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران .فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی/سازمانی،)6( 3 ،
. 99 - 89

فتحی زاده ،ع ،.پاک طینت ،ا ،.و شهبا ،م .ج .) 1390 ( .بررسی میزان خالقیت و نوآوری در سه اداره دولتی آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی و
بهداشت و درمان شهرستان سیرجان و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت افزایش خالقیت و نوآوری در سازمانها .فصلنامه مدیریت ،ویژهنامه،
سال هشتم. 94 - 89 ،

02

2931  بهار/41  شماره/  سال چهارم/  سازمانی/فصلنامه روانشناسی صنعتی

 فصلنامه تازههای روانشناسی. رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی.) 1390 ( . ا، و دوستی،. ا، دره،. س، موسوی پور،. ع،فقیهی
. 85 - 71 ،)7( 2 ،سازمانی/صنعتی

. تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.) 1389 ( . ه، و رزقی شیر سوار،. ا،کاوسی
. 144 -721 ،)2(2 ،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری

 رابطه سبک تفکر با نوآوری سازمانی مدیران ارشد و میانی آموزشی.) 1388 ( . آ، و روشن فرد،. پ. س، هدایتی،. ف، محبتی،. ع،کشتکاران
. 40 - 33 ،)4(7 ، مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي.شیراز

. 42 - 36 ،)202( 20 ، ماهنامه تدبیر. نهادینه کردن خالقیت و نوآوری در سازمان.) 1387 ( . م، و طبری،. ح،محمدی

 بررسي رابطه بين ميزان برخورداري شركت سايپا يدك از ویژگیهای سازمانهاي يادگيرنده با ميزان.) 1389 ( . ف، و اسالمیه،. ص،مالئیان
.77- 88 ،)4( 1 ،سازمانی/ فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی.هوش سازماني در اين شركت

 دانشگاه، پايان نامه كارشناسي ارشد. بررسي رابطه بين هوش سازماني و خالقيت كاركنان در دانشگاه علوم پزش يك شيراز.) 1387 ( . ا. ن،نسبي
. پيك سبحان اروميه.پيام نور واحد شيراز

. بررسي تطبيقي هوش هيجاني و نوآوري سازماني در بين مديران بخش خصوصي و دولتي شهر تهران.) 1389 ( . ح، و شریعت،. ا،نیکپور
.921- 143 ،) 10 ( 3 ،پژوهشهای مدیریت

. 42 ، 197  شماره، ماهنامه تدبير.) هوشمندي رقابتي (رو كي ردها و کاربردها.) 1387 ( . ف، و قاسمي،. ح،وظيفه دوست

Akgun, E. A., Byrne, J., & Keskin, H. (2007). Organizational intelligence: A structuration view. Journal
of Organizational Change Management, 20(3) , 272-289.
Albrecht, K. (2003). The power of minds at work: Organizational intelligence in action. New York:
Amazon.
Chang, Ch., & Shinglee, M. (2008). The Linkage Between Know Ledge Accumulation Capability And
Organizational Innovation. No. 1, 3-20.
Falletta, S. V. (2008). Organizational intelligence surveys. ABI/INFROM Global.
Gelifourd L. B. (2008). Determinates of Innovation in Organization. The American Political Science
Riview, No. 63, 131-148.
Hongming, X. (2007). Relationships Among Market Orientation, Learning Orientation, Organizational
Innovation and Organizational Performance: An Empirical Study in the Pearl River Delta Region of
Chin; Higher Education Press and Springer-Verlag. Front. Bus. Res. China, 1(2) , 222–253.
Lefter, V., Prejmeream, M., & Vasilache, S., (2008). The Dimensions of Organizational Intelligence in
Romanian Companies- A Human Capital Perspective , Academy of Economic Studies ,Bucharest .
McMaster M. D. (1996). The Intelligence Advantage : Organizing for Complexity . Newton , MA.
Potas, N., Ercetin, S. S., & Kocak, S. (2010). Mtultidimentiomal organizational intelligence
measurement for determining the institutional and managerial capacity of girl’s technical education
institution. African Journal of Bussiness Management, No. 4, 1644-1651.
Schneider, M., & Damanpour, F. ( 2009).Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in
Public Organizations: Assessing the Role of Managers. Journal of Public Administration Research
and Theory, 19(3) , 495-522.
Simic, I. (2005). Organizational Learning as A Component of Organizational Intelligence , Information
and Marketing Aspect of the Economically Development of the Balkan the Balkan Countries Journal
, ISBN 945-90277-8-3- , University of National and World Economy , Sofia , Bulgaria .
Wong, Sh., & Sang. Chin, K. ( 2007). Organizational Innovation Management, Emerald Publishing
Limited. No. 9, 1290-1315
Yaghoubi, N. M., Kazemi, M., & Moloudi, J. (2010). Review of relationship between organizational
intelligence and intellectual capital. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business,
No. 2, 355-363.

