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  هاي  هاي مديريت دانش و هوش سازماني در دانشكده ي مؤلفه رابطه
  *دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  
  4يوسف مسعوديان، 3سوسن بهرامي، 2علي يزدخواستي، 1آرا محمود كيوان

 

  چكيده
سب تجربه و به دست هاي ما مبتني بر اطالعات است و زمان كمتري براي ك در دنياي امروزي بخش اعظمي از كارها و فعاليت :مقدمه

پردازند و در اين ميان،  ها بر اساس ميزان دانش خود با يكديگر به رقابت مي در اين شرايط، سازمان. شود آوردن دانش صرف مي
در . كند عملكرد منابع انساني و نيز مزاياي رقابتي ايجاد مي سازي مديريت دانش با در اختيار داشتن ابزارهاي الزم، فرصت خوبي براي به

هاي دانشگاه علوم پزشكي   هاي مديريت دانش و هوش سازماني در دانشكده ي مؤلفه اين راستا، پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه
  .اصفهان به انجام رسيد

هاي دانشگاه علوم  ي آماري اين مطالعه شامل كل كاركنان دانشكده جامعه. همبستگي است -نوع پژوهش توصيفي :بررسيروش 
 ابزار .اي تصادفي انتخاب شد گيري طبقه نفري با روش نمونه 130 ي بود و يك نمونه 1388-89در سال ) نفر 380(هان پزشكي اصف

جهت تعيين روايي . بود Albrechtي استاندارد هوش سازماني  نامه پرسشي مديريت دانش و  ي محقق ساخته نامه پرسشتحقيق شامل 
محاسبه ) 2r=  92/0و  Cronbach's alpha )86/0  =1rها بر اساس  استفاده شد و پايايي آنها از روايي صوري و محتوايي  نامه پرسش
  .و در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت 16SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده. گرديد
دار بين نمرات  متر از سطح متوسط بود و همبستگي معنيهاي هوش سازماني، ك هاي مديريت دانش و نيز مؤلفه ميزان مؤلفه :ها يافته
هاي مديريت دانش و هوش سازماني  همچنين اختالف ميانگين مؤلفه. هاي هوش سازماني مشاهده شد هاي مديريت دانش و مؤلفه مؤلفه

  .دار بود معني P ≥ 05/0هاي دموگرافيك در سطح   بر حسب ويژگي
گذاري دانش و آگاهي از عوامل محيطي و نيز حفظ بقا و حيات،  ز، توزيع، تبادل و به اشتراكرو به كارگيري دانش به :گيري نتيجه
  .باشد ها مي ساز ايجاد هوش سازماني در دانشگاه زمينه
  .مديريت دانش؛ هوش؛ دانشكده :ي كليديها  واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
  31/2/90 :پذيرش مقاله    17/2/90 :اصالح نهايي    29/1/89: مقاله دريافت
هاي مديريت دانش و هوش سازماني در  ي مؤلفه رابطه. آرا محمود، يزدخواستي علي، بهرامي سوسن، مسعوديان يوسف كيوان :ارجاع

  .673-680 ):5( 8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   دانشكده
 

  مقدمه
راي شرايط ي سوم دا ي خدمت در هزاره كسب و كار و ارايه

شود و  تر مي ها هر روز فشرده رقابت بين سازمان. اي است ويژه
ها باعث  رقابت بين سازمان. نرخ نوآوري رو به افزايش است

ها، نيروي انساني را  شده است كه به منظور كاهش هزينه
ها را بر آن داشته  كاهش دهند و كاهش نيروي انساني، سازمان

نش ضمني موجود نزد است كه نسبت به صريح كردن دا

با حمايت مالي مركز  288146 ي اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره*
  .باشد تحقيقات علوم اجتماعي سالمت مي

يار، جامعه شناسي پزشكي، مركز تحقيقات علوم اجتماعي سالمت، دانش .1
   .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  .استاديار، مديريت آموزشي، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران. 2
دكتري تخصصي، مديريت آموزشي، مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد . 3

  )ي مسؤول نويسنده( .ن، ايرانسالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفها
                Email: bahrami837@gmail.com  

كارشناس، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مركز تحقيقات مديريت . 4
  .و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
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در دنياي امروزي، بخش اعظمي از كارها و . كاركنان اقدام كنند
هاي ما مبتني بر اطالعات است و زمان كمتري براي  فعاليت

كسب تجربه و به دست آوردن دانش وجود دارد؛ در اين شرايط، 
ها بر اساس ميزان دانش خود با يكديگر به رقابت  سازمان

ميان مديريت دانش، با در اختيار داشتن  پردازند و در اين مي
عملكرد منابع  سازي ابزارهاي الزم، فرصت خوبي براي به

  ).1(كند  انساني و نيز مزاياي رقابتي ايجاد مي
ها مديريت دانش را براي تصرف  بسياري از سازمان

ي اساسي  گيرند، نكته هاي فكري كاركنان به كار مي دارايي
ي  كه مقادير متعدد دانش درباره بحث مديريت دانش اين است

ي سطوح  ها، محصوالت و خدمات در همه مراجعان، فرايند
سازمان موجود است و اگر اين دانش بتواند يك جا تصرف 

تر و  كند كه موفق ها كمك مي گردد و انتقال يابد، به سازمان
فرايند مديريت دانش شامل خلق دانش، ). 2(مؤثرتر باشند 

دانش، توزيع دانش و كاربرد دانش  ي رايهارزشيابي دانش، ا
اي،  ها براي تبديل دانش به يك كاالي سرمايه سازمان. است

هاي مديريت دانش  بايد در جهت ايجاد تعادل ميان فعاليت
بكوشند، ولي موانع متعددي بر سر راه خلق و به كارگيري 

ي مديريت دانش آن  وظيفه. ها وجود دارد دانش در سازمان
  ). 3(ين موانع را شناسايي و رفع نمايد است كه ا

هاي آموزشي به طور اعم و  با توجه به اينكه نظام
ها به طور اخص با محيطي متالطم و ناآرام و از لحاظ  دانشگاه

رو هستند،  اي روبه وري با محيط پيچيدهآ و فن تحوالت علمي
ها را  تهديدهاي محيطي از هر سو حيات و بقاي اين سازمان

ها بايد جايگاه فعلي خود را  دانشگاه رو اندازد، از اين ميبه خطر 
بشناسند، نقاط قوت و ضعف خود را به طور دقيق تحليل 

ها استفاده نمايند و خود  كنند، با تكيه بر نقاط قوت از فرصت
اين موضوع در قالب . را براي مقابله با تهديدها آماده سازند

ها بايستي داراي  دانشگاه. پذير است هوش سازماني امكان
هاي هوش سازماني باشند تا با ترسيم اهداف و  مؤلفه
هاي سازمان، به طور كارآمد و موفق در مسير تحقق  رسالت

بنابراين دانشگاهي موفق است كه ضمن . اهداف پيش روند
كسب دانش و آگاهي از عوامل محيطي و حفظ بقا و حيات 

سازمان را به  ي رشد و پويايي و افزايش عملكرد خود، زمينه
  ).4(ي هوش سازماني فراهم آورد  وسيله

Albrecht ذهني  و توان ظرفيت« هوش سازماني را
هوش . داند مي »اقدام مهم وظيفه يايك سازمان براي انجام 

 ،مشترك ، سرنوشتاستراتژيكبينش  سازماني داراي هفت بعد
 و دانش كاربرد اتحاد و توافق، ، جرأت و شهامت،تغيير هب تمايل

سازماني كه در جهت وي معتقد است . فشار عملكرد است
 ي براي يك توسعه ،ركت استحپتانسيل نهايي خويش در 

فوق همه جانبه بايد به طور مداوم در هر هفت بعد كليدي 
  ).5(داشته باشد  پيشرفت

سنجي استقرار  نتايج به دست آمده از بررسي امكان
وب آهن هاي مديريت دانش در شركت سهامي ذ زمينه

نشان داد كه تحصيل دانش، پااليش دانش، انتقال و  اصفهان
آوري دانش كمتر از حد متوسط  ذخيره كردن دانش و جمع

هاي هوش  بين مؤلفه ي رابطهدر بررسي ). 6(بوده است 
 ي فرهنگ سازماني در شركت فوالد مباركه و سازماني

نظير  هاي هوش سازماني مؤلفهاصفهان مشخص گرديد كه 
 ، اتحادجرأت و شهامت استراتژيك، سرنوشت مشترك،ش بين
فرهنگ  دار بيني معني به پيشر قاد، عملكرد فشار و توافق و

ارزيابي مديريت دانش در اورژانس در ). 7( سازماني هستند
بر اساس الگوي تعالي ) ص(رسول اكرم  بيمارستان حضرت

اورژانس مشخص گرديد كه  ،)Baldrige model(بالدريج 
امتياز معيار سنجش، تحليل و  90رستان مورد مطالعه از بيما

از لحاظ ه است كه امتياز كسب كرد 55/27مديريت دانش، 
سنجش، تحليل و مديريت دانش، سازمان مورد مطالعه در 

ميزان همچنين در بررسي . )8( سطح سوم تعالي قرار دارد
در دانشگاه علوم پزشكي  حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش

 مديريت دانشهاي استقرار فرآيند ، نشان داده شد كهاناصفه
گيري و  شناسايي، اكتساب، توسعه، اشتراك و توزيع، بهره(

در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كمتر از سطح  )سازي ذخيره
  ).9(است  بودهمتوسط 

ي مديريت دانش در مراكز آموزش  از طرفي، نتايج مطالعه
ب بر مبناي نظر رؤساي مدل مناس ي عالي تهران و ارايه

ها، مديران گروه و اعضاي هيأت علمي، عوامل  دانشگاه
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گيري مديريت دانش در نظام  اساسي را كه باعث شكل
: شوند، به شرح زير معرفي نموده است آموزش عالي مي

بسترسازي فرهنگي و ايجاد فرهنگ مديريت دانش در 
اد و ها و تصويب مراجع داراي صالحيت و نيز ايج دانشكده

هاي آموزش مديريت دانش جهت  ها و دوره تدوين برنامه
افزايش دانش، بينش و مهارت مديران، كاركنان و دانشجويان 

 ).10(مراكز آموزش عالي 

Garbor عامل موفقيت رهبران و  بر اين باور است كه
،  آموزشي در پرورش هوش جمعيهاي  دانشكدهمديران 

تالش و  شور و شوق سويي، ايجاد ي كاري، حفظ همها تيم
 ياعضا. براي خشنودي مشتريان دروني و بيروني سازمان است

بنابراين  ،تر شوند بايد هر روز هوشمندهيأت علمي و كاركنان 
به يكديگر دانش هاي سيستمي  بايد به طور مستمر چرخه

اما اين مهم  و به كسب تجربه و يادگيري بپردازند دهندبازخورد 
 ).11( هنوز تحقق نيافته است

Prejnerean  وVasilache ،در بررسي هوش سازماني 
در مراكز آموزش  مديريت دانش سازي ها و شفاف استاندارد 

عالي و دانشگاهي به اين نتيجه رسيدند كه برخي از خصايص 
هستند، مانعي براي تقويت هوش سازماني  ،مراكز آموزش عالي

مختلفي در  ، فرهنگي و اطالعاتياز طرفي عوامل اجتماعي اما
د كه امكان افزايش هوش سازماني را ناين مراكز وجود دار

  .)12( نمايند فراهم مي
هاي  ي مؤلفه اين پژوهش كوششي براي تعيين رابطه

هاي دانشگاه علوم  مديريت دانش و هوش سازماني در دانشكده
  . باشد پزشكي اصفهان مي

  
  روش بررسي

ي آماري  جامعه. همبستگي است - پژوهش حاضر، توصيفي
هاي دانشگاه علوم پزشكي  شامل كل كاركنان دانشكده

بود و حجم  1388-89در سال تحصيلي ) نفر 380(اصفهان 
تصادفي و با  -اي گيري طبقه نمونه با استفاده از روش نمونه

   Cohenي واريانس جامعه با استفاده از فرمول    محاسبه
  .تعيين گرديد) نفر 130(

 محقق دانش مديريت ي نامه شابزار پژوهش شامل پرس
 Albrechtاستاندارد هوش سازماني  ي نامه و پرسش ساخته

با استفاده از روايي محتوايي و   نامه روايي دو پرسش). 5(بود 
صوري توسط جمعي از استادان مجرب مورد بررسي و تأييد 

  ي ها با محاسبه نامه پايايي پرسش. قرار گرفت
Cronbach's alpha )86/0  =1r  2=  92/0وr ( تأييد گرديد

  ).درصد بود 70ها  نامه درصد بازگشت پرسش(
درصد، (ها، از آمارتوصيفي  جهت تجزيه و تحليل داده

ضريب (و استنباطي ) ميانگين، واريانس و انحراف استاندارد
، تحليل واريانس چندگانه، Pearsonهمبستگي گشتاوري 

  .استفاده گرديد) LSDآزمون 
  
  ها يافته

 30گويان كمتر از  درصد از پاسخ 20ج نشان داد كه سن نتاي
 41درصد بيشتر از  1/41سال و  40تا  31درصد  9/38سال، 

درصد  2/12گويان ديپلم،  درصد از پاسخ 3/23همچنين . سال بود
درصد كارشناسي  8/27درصد كارشناسي،  9/28فوق ديپلم، 

درصد از  30از طرفي . اي داشتند درصد دكتري حرفه 8/7ارشد و 
ي  درصد در دانشكده 6/15ي پزشكي،  كاركنان در دانشكده

درصد در  4/14ي داروسازي،  درصد در دانشكده 10دندانپزشكي، 
ي  درصد در دانشكده 1/11ي پرستاري و مامايي،  دانشكده

ي  درصد در دانشكده 1/11مديريت و اطالع رساني پزشكي، 
بهداشت مشغول به  ي درصد در دانشكده 8/7علوم توانبخشي و 

سال،  5درصد از كاركنان كمتر از  6/15در ضمن . كار بودند
  درصد از كاركنان 9/38سال،  5- 10درصد از كاركنان 3/23

 ي سال و بيشتر سابقه 21درصد از كاركنان  2/22سال و  10- 20
  . كار داشتند

هاي مديريت  ، ميزان مؤلفه1هاي جدول  بر اساس يافته
مشاهده  t، )، پااليش، انتشار و كاربرد دانشايجاد، ثبت(دانش 

تر  كوچك 05/0شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 
ايجاد، (هاي مديريت دانش  بنابراين ميزان مؤلفه. باشد مي

كمتر از سطح متوسط ) ثبت، پااليش، انتشار و كاربرد دانش
  .بوده است
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  هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان يت دانش در دانشكدههاي مدير ميانگين و انحراف معيار مؤلفه :1جدول 
  تك متغيره t  خطاي معيار انحراف معيار ميانگين مديريت دانش هاي مؤلفه

  - 698/6  0697/0 6609/0 533/2 ايجاد دانش
  - 562/5  0705/0 6696/0 607/2 ثبت دانش
  - 001/7  0793/0 7528/0 444/2 پااليش دانش
  - 244/7  07669/0 7275/0 444/2 انتشار دانش
  - 970/5  0805/0 7636/0 519/2 كاربرد دانش

  
 هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هاي هوش سازماني در دانشكده ميانگين و انحراف معيار مؤلفه: 2جدول 

  تك متغيره t  خطاي معيار انحراف معيار ميانگين هاي هوش سازماني مؤلفه
  - 662/3  0689/0 6537/0 747/2 بينش استراتژيك
  - 168/1  0706/0 6703/0 917/2 سرنوشت مشترك
  - 133/5  0720/0 6835/0 630/2 تمايل به تغيير

  - 951/2  0693/0 6583/0 795/2 جرأت و شهامت
  - 520/1  6264/0 5942/0 904/2 اتحاد و توافق
  - 812/2  0711/0 6747/0 800/2 كاربرد دانش
  - 448/3  0626/0 5939/0 784/2 فشار عملكرد

  
  هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هاي مديريت دانش و هوش سازماني در دانشكده همبستگي مؤلفه: 3دول ج
هاي هوش  مؤلفه

  سازماني
  هاي مديريت دانشمؤلفه

  كاربرد دانش  انتشار دانش  پااليش دانش ثبت دانش ايجاد دانش
 r=466/0 بينش استراتژيك

001/0 < sig 

452/0=r 
001/0 < sig  

614/0=r  
001/0 < sig  

521/0=r  
001/0 < sig  

353/0  =r  
001/0  =sig  

 r=318/0 سرنوشت مشترك
002/0  =sig 

428/0=r 
001/0 < sig  

381/0=r  
001/0 < sig  

345/0=r  
001/0  =sig  

263/0  =r  
012/0  =sig  

 r=594/0 تمايل به تغيير
001/0 < sig 

509/0=r 
001/0 < sig  

613/0=r  
001/0 < sig  

518/0=r  
001/0 < sig  

434/0  =r  
001/0 < sig  

 r=482/0 جرأت و شهامت
001/0 < sig 

538/0=r 
001/0 < sig  

592/0=r  
001/0 < sig  

522/0=r  
001/0 < sig  

388/0  =r  
001/0 < sig  

 r=378/0 اتحاد و توافق
001/0 < sig 

462/0=r 
001/0 < sig  

466/0=r  
001/0 < sig  

379/0=r  
001/0 < sig  

294/0  =r  
005/0 =sig  

 r= 474/0 كاربرد دانش
001/0 < sig  

402/0=r 
001/0 < sig  

499/0=r  
001/0 < sig  

479/0=r  
001/0 < sig  

396/0  =r  
001/0 < sig  

 r=400/0 فشار عملكرد
001/0 < sig 

411/0=r 
001/0 < sig  

504/0=r  
001/0 < sig  

430/0-=r  
001/0 < sig  

238/0  =r  
002/0  =sig  
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هاي هوش  ، ميزان مؤلفه2هاي جدول  بر اساس يافته
بينش استراتژيك، سرنوشت مشترك، تمايل به تغيير، (سازماني 

 t، )جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، كاربرد دانش، فشار عملكرد
 05/0مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

بنابراين ميزان ابعاد هفت گانه كمتر از سطح . باشد ر ميت كوچك
  .متوسط بوده است
، ضريب همبستگي بين نمرات 3هاي جدول  بر اساس يافته

هاي هوش سازماني در سطح  هاي مديريت دانش و مؤلفه مؤلفه
05/0 ≤ P دار بوده است معني .  

هاي مديريت دانش بر حسب سطح  مؤلفه ي ميانگين كليه
خدمت و محل خدمت تفاوت   ي سن، جنس، سابقه تحصيالت،

ثبت دانش بر  ي اما ميانگين مؤلفه. داري مشاهده نشد معني
 ي حسب سابقه و محل خدمت متفاوت بود، همچنين مؤلفه

. كاربرد دانش بر حسب سطح تحصيالت متفاوت بوده است
ي مديريت ها نشان داد كه از بين مؤلفه LSDنتايج آزمون 

ي مديريت  دانش، اختالف ميانگين ثبت دانش در دانشكده
همچنين اختالف ميانگين . ي توانبخشي بود كمتر از دانشكده

سال،  5خدمت كمتر از  ي گويان با سابقه ثبت دانش در پاسخ
سال به باال بوده  21خدمت  ي گويان با سابقه كمتر از پاسخ

ي كاربرد دانش در  در ضمن، اختالف ميانگين مؤلفه. است
گويان با سطح تحصيالت كارشناسي ارشد، بيشتر از  پاسخ
  .گويان با مدرك ديپلم بود پاسخ

هاي هوش سازماني بر  مؤلفه ي از طرفي، بين ميانگين كليه
خدمت تفاوت  ي حسب محل خدمت، سن، جنس و سابقه

كاربرد دانش  ي داري مشاهده نشد، اما بين ميانگين مؤلفه معني
داري مشاهده شد،  ب سطح تحصيالت، تفاوت معنيبر حس

ي  نشان داد كه اختالف ميانگين مؤلفه LSDنتايج آزمون 
گويان با مدرك ديپلم و فوق ديپلم كمتر  كاربرد دانش در پاسخ

  .گويان با مدرك كارشناسي ارشد بوده است از پاسخ
  
  بحث
هاي مديريت  هاي پژوهش نشان داد كه ميزان مؤلفه يافته
در ) ايجاد، ثبت، پااليش، انتشار و كاربرد دانش( دانش

هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، كمتر از سطح  دانشكده
ها از  اين بدان معنا است كه در دانشكده. متوسط بوده است

هاي استقرار مديريت دانش توجه  ديدگاه كاركنان، به مؤلفه
آمده  هاي اين پژوهش با نتايج به دست يافته. اندكي شده است

در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان كه مشخص شد 
آوري دانش كمتر  تحصيل، پااليش، انتقال، ذخيره كردن و جمع

ارزيابي مديريت دانش در و نيز با ) 6(از حد متوسط بوده است 
بر اساس الگوي ) ص(اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم 

و  از لحاظ سنجش، تحليلمشخص گرديد  كه تعالي بالدريج
مديريت دانش، سازمان مورد مطالعه در سطح سوم تعالي قرار 

ميزان حاكميت و همچنين با بررسي ) 8(شته است دا
، در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فرآيندهاي مديريت دانش

شناسايي، ( مديريت دانشهاي استقرار فرآيندكه نشان داد 
 )ازيس گيري و ذخيره اكتساب، توسعه، اشتراك و توزيع، بهره

  .خواني دارد ، هم)9(بوده است كمتر از سطح متوسط 
از سوي ديگر، نتايج پژوهش حاكي از آن است كه ميزان 

بينش استراتژيك، سرنوشت (هاي هوش سازماني  مؤلفه
مشترك، تمايل به تغيير، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، 

هاي دانشگاه علوم  در دانشكده) كاربرد دانش و فشار عملكرد
اين  .شكي اصفهان نيز كمتر از سطح متوسط بوده استپز

در  دانشگاهذهني  و توان ظرفيتنتيجه بيانگر آن است كه 
از همه جانبه  ي جهت پتانسيل نهايي خويش براي توسعه

هفت بعد تحقق به طور مداوم در  ها، ديدگاه كاركنان دانشكده
ش با هاي اين پژوه  يافته. چنداني نداشته است پيشرفت، كليدي

 و) Garbor )11نتايج به دست آمده از مطالعات 
Prejnerean  وVasilache )12( كه نشان دادند براي ،

، فرهنگي و اجتماعي ها موانع در دانشگاه هوش سازماني استقرار
  . باشد سو مي وجود دارد، هم مختلفي اطالعاتي

هاي مديريت  همچنين ضريب همبستگي بين نمرات مؤلفه
 P ≥ 05/0هاي هوش سازماني در سطح  دانش و مؤلفه

اين بدان معنا است كه در صورت وجود . دار بوده است معني
ي استقرار هوش سازماني و  هاي مديريت دانش، زمينه مؤلفه

مديران در واقع، اگر . آيد ها فراهم مي جمعي در دانشكده
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هاي ايجاد، ثبت، پااليش، انتشار و كاربرد  ها در زمينه دانشگاه
ي ها ، تيم پرورش هوش جمعي گذاري نمايند، سرمايه دانش

تالش براي ، سويي، ايجاد شور و شوق كاري، حفظ هم
 ميسر خواهد شدخشنودي مشتريان دروني و بيروني سازمان 

)12 -11.(   
هاي مديريت  ها بيانگر آن است كه بين ميانگين مؤلفه يافته

وت هاي دموگرافيك تفا دانش در دانشگاه، بر حسب ويژگي
ثبت دانش  ي داري مشاهده نشده است؛ اما ميانگين مؤلفه معني

همچنين ميانگين . بر حسب سابقه و محل خدمت متفاوت است
كاربرد دانش بر حسب سطح تحصيالت متفاوت بوده  ي مؤلفه

 ي است، به طوري كه با افزايش سطح تحصيالت و سابقه
و به  يابد خدمت كاركنان، ميزان ثبت و كاربرد دانش بهبود مي

سازي  كارگيري دانش افراد باتجربه به شكل فعال و پياده
فرهنگ تحصيل دانش ميان كاركنان، در استقرار مديريت 

هاي  همچنين بين ميانگين مؤلفه). 10(دانش تأثيرگذار است 
هاي دموگرافيك،  هوش سازماني در دانشگاه، بر حسب ويژگي

كاربرد دانش  ي لفهداري مشاهده نشد و ميانگين مؤ تفاوت معني
بر اين اساس، با . بر حسب سطح تحصيالت متفاوت بود

ها  افزايش سطح تحصيالت، هوش سازماني در دانشكده
هاي  روز، ايجاد كارگاه به كارگيري دانش به. افزايش يافته است

ساز  گذاري دانش، زمينه آموزش، توزيع، تبادل و به اشتراك
  .)12(باشد  ميها  ايجاد هوش سازماني در دانشگاه

   

  گيري  نتيجه
هاي  ها مديريت دانش را براي تصرف دارايي بسياري از سازمان

اساسي بحث مديريت  ي گيرند، نكته فكري كاركنان به كار مي
مراجعان،  ي دانش، اين است كه مقادير متعدد دانش درباره

ي سطوح سازمان  ها، محصوالت و خدمات در همه فرايند
ين دانش بتواند يك جا تصرف شود و انتقال موجود است و اگر ا

  .كند ها كمك مي يابد، به اثربخشي بيشتر سازمان
  

  پيشنهادها
كارگيري دانش افراد باتجربه، ايجاد   توانند با به ها مي دانشگاه

ها و  دستورالمعل ي فرهنگ تحصيل دانش ميان كاركنان، ارايه
ان به هاي كاركن هايي جهت تشكيل جلسات و نشست مشي خط

ها، استفاده از  منظور مشاركت و تبادل دانش ميان آن
براي به كارگيري دانش ) مادي و معنوي(هاي موجود  مشوق

هاي آموزش، كسب دانش و آگاهي از  روز، ايجاد كارگاه به
ي رشد و پويايي  عوامل محيطي و حفظ بقا و حيات خود، زمينه

ازماني بهبود هوش س ي و افزايش عملكرد دانشگاه را به وسيله
  .بخشند
  

  تشكر و قدرداني
كساني كه در انجام اين طرح تحقيقاتي  ي وسيله از كليه بدين

  .گردد اند، تشكر مي پژوهشگران را ياري نموده
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The Relationship between Components of Knowledge Management and 
Organizational Intelligence in the Schools of Isfahan University of 

Medical Sciences* 

Mahmoud Keyvanara, PhD1; Ali Yazdekhasty, PhD2; Susan Bahrami, PhD3;  
Yousef Masodian4 

Abstract 
Introduction: Much of activities in today's world are based on information and less time is 
dedicated to gain experience and knowledge. Therefore, different organizations compete based on 
their knowledge. In such a situation, knowledge management provides necessary tools to improve 
the performance of human resources and creates competitive advantages. This paper sought to 
determine the relationship between the components of knowledge management and 
organizational intelligence in schools of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This descriptive, correlational study included the employees of different schools at 
Isfahan University of Medical Sciences (n= 380) during 2009-2010 from which 130 subjects 
were selected using stratified random sampling. Data was collected by a researcher-developed 
questionnaire and the Organizational Intelligence Survey provided by Karl Albrecht. Both face 
and content validity were assessed to determine the validity of the questionnaire. In addition, 
reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (r1 = 0.86;  
r2 = 0.92). Data was analyzed using SPSS16 at two levels of descriptive and inferential statistics. 
Results: Knowledge management and organizational intelligence levels were less than the 
average level. A significant correlation was found between scores of knowledge management and 
organizational intelligence components. Moreover, the mean difference of components of 
knowledge management and organizational intelligence based on demographic characteristics 
was significant at a level of P ≤ 0.05. 
Conclusion: Organizational intelligence among the schools of Isfahan University of Medical 
Sciences would be improved by means of application of up-to-date knowledge, distribution, 
exchange and sharing knowledge, and awareness of environmental factors. 
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