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چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
می باشد.که به روش پیمایشی -توصیفی به انجام رسیده است .جامعه آماری در این تحقیق شامل  9 3نفر از کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است که تعداد611نفراز آنان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی
ساده انتخاب شدند .برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است .برای سنجش مدیریت
دانش از پرسشنامه ای که توسّط جوزف حداد طرّاحی شده است که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه %14
بدست آمده که دارای 6مولفه می باشد و برای سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه استاندارد که توسّط البرخت
( .)Alberechet,2003طرّاحی گردیده است .که این پرسشنامه شامل  1مؤلفه می باشد .پایایی آن با ضریب آلفای
کرونباخ  %49بدست آمده است .برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن از
حد باالیی بوده است .براساس نتایج پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت به کارگیری دانش  ،ثبت دانش ،استقرار دانش
ومشارکت دانش باعث حفظ بقا و حیات زمینه ساز ایجاد هوش سازمانی در دانشگاهها می باشد.
واژه های کلیدی :هوش سازمانی ،مدیریت دانش ،کارکنان ،دانشگاه آزاد ،رودهن

 . 6گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران(.مدیر مسئول).
F.hosyni2015@gmail.com
 .دانش آموخته رشته پژوهش علوم اجتماعی،دانشکده روانشناسی -علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
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مقدمه
بی گمان هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان و از سوی دیگر پرورش خالقیت ،و استفاده از خالقیت
کارکنان بایستی مورد توجه مدیران سازمانها قرار گیرد .دردنیای متالطم و پرشتاب امروز افرادی موفق و کارا هستند که از
بهرة هوشی باال بهرهمندند .چنین افرادی با بهرهگیری از هوش خدادادی خود بر مسائل و مشکالت زندگی غلبه میکنند.
در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه است ،به ویژه این که در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر میرود ،با توجه به
پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالشهای جدید ،سازمانها پیچیدهتر و ادارة آنها مشکلتر میشود .این مفهوم
زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بپذیریم عالوه بر منبع عظیم و خالق انسانی هوشمند ،ابزار مکانیکی هوشمند نیز در روند
عملکرد سازمانها نقش دارند .بنابراین ،در سازمانهای پیچیدة امروزی ،هوش سازمانی برآیند هوش فعّال انسانی و هوش
مصنوعی است (قربانی و همکاران.)6949،
هوش سازمانی می تواند یکی از عوامل مؤثر بر خالقیت فرد در داخل سازمان باشد و از آن جا که در هر سازمان نقش مدیر
آن سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم رهبری و هدایت سازمان غیر قابل اغماض است ،لذا ارزیابی عملکرد مدیر برای
آگاهی از میزان موفقیت وی در انجام نقش رهبری ،ضروری است (بیک زاد و همکاران.)699 :6964 ،
دانش ،هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت ،برای افراد و سازمان ها اهمیت استراتژیک دارد .دانش،
روش ایجاد رفاه برای یک فرد ،سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار می دهد .موفقیت بلندمدت سازمان به کسب،
ذخیره و اشتراك دانش بستگی دارد .استراتژی هایی که بر اساس انباشت دانش نیروی انسانی طراحی شوند کلید مزیت
رقابتی اند .بنابراین مدیریت موفق دانش ،مشخصه اصلی بقای یک سازمان است .نوآوری ها عصاره و نتیجه مدیریت دانش
اند .در مواجهه با محیط متغیر ،نوآوری ها سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز م یکنند و کلید بقا و موفقیت
اند (لیائو و همکاران .) 336،دانش یک دارایی می باشد و هوش یک ویژگی و هر دو در عمل از هم جداشدنی نیستند.
دانش و هوش اگر به طور درست و مناسب به کار گرفته شوند ،می توانند ارزش های بی شماری را خلق کنند و تأثیر
بیشتری را بر نوآوری سازمانی دارند (فالح شمس وهمکاران.)6946 ،
فناوري هاي نوين با سرعتي سر سام آور در حال پيشرفت هستند ،به طوري كه جوامع به صورت عام و بازار به
صورت خاص با شتابي وصف ناپذير به دنبال ترفند هايي مي گردند كه بقاي شان را در اين عرصه آشفته و متالطم
تضمين كنند .سازمانها بايد بپذيرند كه فلسفه حياتشان تغيير كرده است و ديگر زنده بودن به معناي رسيدن به وضعيت
سوددهي مداوم نمي باشد و بايد به دنبال رقابت و ابزار آن باشند ،چرا كه امروزه كمتر شركتي در اين عرصه به
صورت سنتي و به دور از قواعد جديد بازي كسب و كار مي كند و براي اين كه بتواند پا به پاي رقبا باقي بماند يا
شايد به سختي و با مهارت بسيار بتواند يك قدم از آنها پيش گرفت ،و بايد به قواعد بازي كامال مسلط باشد تا شايد
روزي بتوان خود يك قاعده جديد انگاشت .بنابراين تسلط بر فناوريها وابزار ها جديد در كسب و كار يك الزام و
ضرورتي اجتناب ناپذير تلقي مي شود( .)Baghri, 2010يكي از ابزار هاي بي نظير و جديد به منظور بقا در ميان
رقباي خويش استفاده از هوش سازماني مي باشد هوش سازماني به عنوان راهبردي مهم و ضروري براي حفظ مزيت
رقابتي سازمان ها و صنايع توسعه يافته و به عنوان يك ضروري براي دستيابي به بهره وري بيشتر در سازمان ها و
صنايع كوچك و بزرگ مطرح شده است شناسايي هوش سازماني اين امكان را به سازمان مي دهد كه بتواند نياز به
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تغييرات را تشخيص دهد و امكان بهينه سازي فرايند و بهبود عملكرد خود و زير مجموعه وابسته را فراهم سازد و
با به كار گيري راه حل هاي هوش سازماني مي تواند ميزان تعهد كاركنان نسبت به سازمان را افزايش داده و زمينه
مناسبي جهت شكوفايي استعداد هاي بالقوه كاركنان وافزايش بهره وري در سازمان را فراهم نمايند .بررسي هاي
محققان نشان داده است كه هوش سازماني تحت تاثير يك سري عوامل تعيين كننده مانند مديريت دانش ،فرهنگ،
استراتژي -هاي سازماني و ساختار سازماني مي باشد .كه توجه به آن ها مي تواند گامي مهم در جهت بهبود كارايي و
اثر بخشي و افزايش هوش سازماني در سازمان باشد(.)Kohansal , 2009
يكي از عوامل موثر و تاثير گذار بر هوش سازماني ،مديريت دانش مي باشد.مديريت دانش از طريق اطالعات و
دانش به برنامه ريزي  ،هدايت و تصميم گيري صحيح درسازمان كمك مي كند دانش مي تواند در سازمان توزيع شود
و مهمتر آن كه براي اتخاذ تصميمات مناسب باشد و از اين طريق منجر به كسب رقابتي براي سازمان گردد و در
نهايت ميزان هوش سازماني را به صورت چشمگير افزايش دهد.
هوش سازماني سبب مي شود كه سازمان ها اگاهتر در بازار رقابتي ظاهر شوند و همانند انسان ها كه از طريق هوش
خود با محيط ارتباط برقرار مي كند و از دانش و تجربه خود براي حل مشكالت استفاده مي كنند ،سازمان ها نيز در
كسب و كار از طريق ابزار ها ،چهار چوب ها و روش هاي هوش سازماني به صورت هوشمندانه به تطبيق با
محيط،حل مشكالت ،كا هش هزينه ها و افزايش سود مي پردازد ،سرمايه گذاري در اين زمينه سبب كسب مزيت
رقابتي براي سازمان مي شود  .از سوي ديگر مديريت دانش به عنوان فرايندي منسجم دانش ضمني و صريح را براي
نيل به اين هوشمندي فراهم مي سازد واين تعامل به صورت مستقيم و يا غير مستقيم حاصل مي گردد .مديريت دانش
از طريق گام هاي خود به صورت متمايز با چرخه هوشمندي سازمان ارتباط برقرار مي كند و از طريق ايجاد و كسب
دانش به هدايت و برنامه ريزي بهتر و دقيقتر هوشمندي كمك مي كند در اين مسير ،دانش صريح از كل سازمان گرد
آوري و در اختيار برنامه ريزان و هدايتگران سازماني قرار مي گيرد .اين دانش مي تواند در قالب الكترونيكي به عنوان
ورودي براي ابزار هاي سازمان باهوش مورد استفاده قرار گيرد ( .)Foroozandeh and etall , 2010
دانش و تجربه افراد در كنارهم ،به ويژه در تنظيمات سازماني موجب توسعه هوش سازماني مي شوند .هدف
كليدي هوش سازماني نگهداشتن سازمان در وضعيت مناسب اطالعاتي و ايجادآامادگي براي سازمان در مقابل چالش
ها است .اتحاد و هم افزايي ميان هوش سازماني و مديريت دانش به تعيين جريان دانش و شكاف ها براي ارزيابي بهتر
موقعيتي كه سازمان در آن قرار دارد كمك مي كند .مديريت دانش از طريق مديريت بهتر ايده ها ،افزايش توانمندي و
بهره وري كاركنان و رهبري موثر دانش مي تواند منجر به افزايش هوش سازماني گردد .بنابراين مديريت دانش از
طريق تزريق اطالعات و دانش در سازمانها به هوش سازماني در فرايند تصميم گيري ،برنامه ريزي ،هدف گذاري
كمك مي كند( .)Tahrri ,2010
هر چند در مورد رابطه بين مديريت دانش و هوش سازماني پژوهشگر با پژوهش هاي فراواني وبروست ،اما چون
به طور دقيق نمي توان ادعا نمود كه آيا بين مديريت دانش و هوش سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد رودهن رابطه وجود دارد .بنابراين پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه آيا بين مديريت
دانش و هوش سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن رابطه وجود دارد؟
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مبانی نظری
وقتی افراد با هوش در یک سازمان استخدام می شوند ،تمایل به بی عالقگی دسته جمعی پیدا می کنند .عموماً سازمانها
بیش از آنکه از رقبایشان آسیب می بینند ،خودشان به خود آسیب می زنند .کم مهارتی در اجرا ،جنگهای اداری ،مبارزات
سیاسی در همه سطوح ،اختالل سازماندهی ،قوانین و رویه های بی معنی و ،...موانعی برای جلوگیری از یک کسب و کار
موفق و به کارگیری همه نیروی مغزی است که سازمان برای آن پول می پردازد .ممکن است انسانها خیلی باهوش و توانا
برای انجام کارهای بزرگ باشند ،اما این نیروی تجمعی مغزی آنهاست که باعث انجام فعالیتهای بزرگ می شود .هوش
سازمانی عبارت است از ظرفیت یک بنگاه برای به کارگیری همه نیروی مغزی اش و تمرکز آن نیروی مغزی بر انجام
مأموریتش .از نظر ریاضی ،هوش سازمانی عبارت است از:
سینتروپی +آنتروپی -مجموع  = IQهوش خالص
در این فرمول ،سینتروپی عبارت است از افزایش نیروهای مغزی افراد در اثر هم افزایی.
برای عملیاتی کردن این ایده:
 .6ابتدا مدیران باید از خود سؤال کنند که چگونه می توانیم هوشمندانه تر عمل کنیم؟
 .گام بعدی این است که به افراد اجازه دهیم که فکر کنند .شنیدن و توجه به ایده های کارکنان باعث به دست آوردن
دانشی بیشتر از آنچه استخدام کرده ایم ،می شود.
 .9گام سوم ،یک حمله سیستماتیک ،پیوسته و بی پایان به علل بی عالقگی دسته جمعی است .باهوش ترین سازمانها باور
دارند که« :هیچ وقت خوب ،به اندازه کافی خوب نیست » (آلبرخت.) 339 ،
از دیدگاه آلبرخت ،هوش سازمانی دارای هفت بعد می باشد:
 .6چشم انداز راهبردی :6به قابلیت خلق ،استنتاج و بیان هدف یک سازمان اطالق می شود .رهبران سازمان ها می بایست
پاسخگوی این قبیل سواالت باشند .ما که هستیم؟ برای چه وجود داریم ،فلسفه وجودی ما چیست؟ چرا باید دنیا ما را
بپذیرد ،سپاسگزار ما باشد و برای آنچه که انجام می دهیم پاداشی نصیب ما کند؟
 .سرنوشت مشترك  :زمانی که تمام یا اکثر افراد در سازمان درگیر کار شدند ،می دانند که رسالت و ماموریت سازمان
چیست ،هدف مشترکی را احساس می کنند و تک تک افراد به صورت جبری موفقیت سازمان را درك می کنند.
 .9میل به تغییر :9در برخی فرهنگهای سازمانی که توسط تیم های اجرایی پایه گذار خودشان هدایت می شوند ،هر نوع
تغییر و تحول نشان دهنده نوعی بیماری و حتی آشوب محسوب می شود .در جایی دیگر تغییر نشان دهنده چالش ،کسب و
کار جدید و مهیج و به عبارت دیگر شانسی برای شروع کار و فعّالیّتی جدید است.
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 .9همسویی و سازگاری :6بدون وجود یک سلسله قوانین برای اجرا هر گروهی در ادامه کار دچار مشکالت فراوان و
اختالف نظر خواهد شد .افراد و تیم ها باید خود را برای تحقّق رسالت و مأموریّت سازمان ،سازمان دهند  ،مسئولیّت ها و
مشاغل را تقسیم و یک مجموعه قوانین را برای برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط وضع کنند .در یک
سازمان هوشمند  ،نظامها ـ در یک تعریف کلّی ـ دست به دست هم داده اند تا اینکه افراد را قادر به انجام مأموریّت سازند
(آلبرخت.) 33 ،
 .1رضایت باطنی  :جدا از عامل سرنوشت مشترك ،عامل رضایت باطنی شامل رضایت برای انجام فعالیت بیش از
استاندارد است .روانشناسان سازمانی به تالش بصیرتی به عنوان مقدار انرژی که اعضای سازمان بیشتر و باالتر از سطحی که
الزم است بـه کـار مـی گیرنـد اشاره کرد .در کاری که رضایت باطنی در آن نباشد یا کم باشد ،کارکنان فقط براساس
شرح وظایفشان کار انجام می دهند.در سازمانی که رضایت درونی در آن باال باشد ،رهبران به گونه ای سعی می کننـد تـا
معیارهـایی از تـالش بصـیرتی را بدسـت آورند برای مثال ،تمایل کارکنان برای رسیدن به چیزی بیش از انتظار ،زیرا آنها
موفقیت شـان را بـا موفقیـت سـازمان تعریـف می کنند
 .1گسترش دانش :9امروزه بیشترین موفقیت یا شکست یک سازمان براساس اسـتفاده مـوثر از دا نـش ،اطالعـات و داده
هـا اسـت تقریبـاً هـر سازمانی به شدت به دانش مورد نیاز ،دانستن چگونگی ،قضاوت ،هوش و حس مشترك ،صالحیتی
که افرادش دارا هستند ،هـم چنین ،ارزش اطالعات کاربردی که هر دقیقه از طریق ساختارش جریان می یابد وابسته است
،توانـایی ایجـاد  .تبـدیل ،انتقـال ،سازماندهی ،و به کارگیری دانش ،حیاتی ترین عامل رقابت در محیط های کسب و کار
پیچیده است .فراتر از استفاده درسـت از ابزارهای ITبرای «مدیریت دانش» باید با توجه به فرهنگ سازمانی از منابع
اطالعاتی و فکری قابل ارزش استفاده به عمل آیـد  .به این ترتیب احتماالً شایسته این است که گسترش دانش به جای یک
موضوع ساختاری یا تکنولوژیکی به یک موضوع مربـوطبه انسان شناسی تبدیل شود .هوش سازمانی باید شامل جریـان آزاد
دانـش در میـان فرهنـگ و تعـادل دقیـق بـین نگهـداری اطالعات حساس و قابل دسترس بودن اطالعات در نقاط کلیدی
مورد نیاز و همچنین حمایت و تشویق برای ایده ها و ابـداعات جدید باشد.
 .1فشار عملکردی : 9این کافی نیست که مدیران صرفاً درگیر عملکرد (تحقّق اهداف استراتژیک نامعیّن و نتایج آن)
باشند .در یک سازمان هوشمند هر یک از مجریان باید در موضع اجرایی خود باشد.
ذکر این نکته ضروری است که هر گونه هوش منتسب به عامل فردی  ،تابعی از روان شناسی فردی است ،در حالی که
هوشی که به عامل جمعی نسبت داده می شود ،تابع روان شناسی جمعی است .تفاوت اوّلیّه بین این دو مفهوم این است که
عامل فردی از خالل یک مجموعه توضیحات روان شناسی سنّتی عمل می کند ،در حالی که هوش در عامل جمعی به
وسیلة ساختارهای فرهنگی تغییر می کند ،منطقی می شود و سپس توسّط فرهنگ اجتماعی تجهیز یا محدود می گردد .
).)Akgun. & Keskin,2007,272
تعریف مدیریت دانش :مدیریت دانش ،جایگاه مهمی در نظریه و علم مدیریت پیدا کرده است  .این مفهوم برای
توصیف فراگردهایی مورد استفاده قرار می گیرد که از طریق آنها سازمان ها برای رسیدن به برتری رقابتی به تولید و
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سازماندهی دانش پرداخته و آن را در دسترس همه کارکنان قرار می دهند .به عبارت دیگر درحال حاضر مدیریت دانش به
طور فزاینده ای به عنوان عنصری مهم و حیاتی در استراتژی سازمان ها در نظر گرفته می شود و سازمان هایی که به طور
موفقیت آمیزی تسهیم دانش را در بین کارکنان خود تشویق می کنند ،بهبود عملکرد سازمانی خود را تضمین می
کنند( . )Argote and Ingram,2000,51بنابراین هما نطور که مالحظه می کنید ،مدیریت دانش فرایندهای متنوع و
متفاوتی از قبیل  :تولید دانش جدید  ،دستیابی به دانش از منابع خارجی ،ارائه دانش در اسناد و پایگاه های داده ها،
گنجاندن دانش در فرایندها  ،محصوالت و خدمات ،انتقال دانش موجود در سراسر سازمان ،استفاده از دانش در دسترس
برای تصمیمگیری ،تسهیل رشد دانش از طریق فرهنگ و محرك ها ،ارزیابی ارزش داراییهای دانشی و اثرات مدیریت
دانش را دربرمی گیرد).)Rowley,2001,227
نیومن (  ) 6444در مدل عمومی دانش ،جریان دانش را از فعالیت عمده سازمان نشان می دهد که فعالیت های عمده
اشاره شده عبارت اند از  :خلق و اکتساب دانش؛ سازماندهی و ذخیره دانش ؛ تسهیم و انتقال دانش ؛ بهکارگیری دانش
(اکبرپور وکاظمی.)6961 ،
 خلق دانش :6ایجاد و خلق دانش به توانایی سازمان به منظور ایجاد و خلق راه حل ها و ایده های کارآمد و جدید اشاره دارد .از طریق شکل دهی و ترکیب مجدد دانش جدید با دانش گذشته ،سازمان قادر خواهد بود مفاهیم و واقعیت های جدیدی

را خلق نماید).(Bhatt, 2001
 ذخیره دانش  :این مرحله مشتمل بر تبدیل نمودن دانش به شکل قابل فهم برای ماشین به منظور استفاده آتی از آن می باشد.به طورکلی این مرحله به مستند سازی دانش جدید و ذخیره سازی آن اشاره داشته و به گونهای است که کلیه ذینفعان
بتوانند به سادگی از این دانش بهره گیرند (طالبی ،محمودی و رحیمی.)6961 ،
 تسهیم دانش :9تسهیم دانش و تجربه به مثابه اساسی ترین کارکرد مدیریت دانش است (نعمتی و جمشیدی .) 6961 ،در اینمرحله تعامالت و ارتباطات متعدد و مستمر بین تکنولوژی و فنون و مهارت های افراد الزم است تا سازمان بتواند به صورت
اثر بخشی دانش را گسترش دهد(.)Lin and Lee,2007
-

به کارگیری دانش :به طورکلی دانش سازمانی باید در جهت محصوالت را  ،خدمات و فرایند سازمانی به کارگرفته شود.
اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با مشکل
مواجه خواهد شد(. )Nahapiet and Ghoshal,1998
در رابطه با مدیریت دانش و هوش سازمانی تحقیقاتی انجام شده است که در اینجا به برخی از آنها می پردازیم:
 در تحقیقی که توسط فتاحی پور (،) 363تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت دانش بر هوش سازمانی در دانشگاهازاد اسالنی واحد سنندج انجام گرفته شده است نتایج تحقیقات حاکی از رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی
می باشد که با توجه به یافته ها می توان گفت که در عصر حاضر پرداختن به هوش سازمانی با استفاده از دانش
موجود یک ضرورتی می باشد و استفاده از ان یکی از مهمترین مزیت های رقابتی کسب و کار محسوب می گردد
(.)Fattahi poor , 2010
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 در تحقیقی که توسط طاهری ( ،) 363تحت عنوان جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی در دانشگاه ازاداسالمی واحد مشهد انجام گرفته شده فرایند تحلیل به صورت استقرایی و با استفاده از یافته های حاصل از مرور
مبانی نظری در زمینه مدیرت دانش و هوش سازمانی می باشد نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد که ارتباط
تنگاتنگی بین مدیریت دانش و هوش سازمانی وجود دارد و به عبارتی مدیریت دانش یکی از مولفه های هوش
سازمانی است(.)Tahrri , 2010
 در تحقیقی که توسط خدادادی و همکاران (، ) 363تحت عنوان ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش درادارات تربیت بدنی اذربایجان شرقی و غربی انجام شده است  .هدف از این پژوهش بررسی خرده سیستم مدیریت
دانش درسازمان یادگیرنده و هوش سازمانی و مولفه های آن در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی بود
نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین تمام مولفه ها ی هوش سازمانی و خرده سیستم مدیریت دانش رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد(.)khodadadi and etall , 2010
 حقیقی که توسط مهدی ستاری قهفرخی در سال( ،) 331در مورد رابطه بین زیر سیستم مدیریت دانش در سازمانیادگیرنده و مولفه های هوش سازمانی انجام گرفته نتایج زیر به دست آمده نتایج نشان داد که براساس ضریب
همبستگی پیرسون عالوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین زیر سیستم مدیریت دانش و هوش سازمانی ،بین زیر
سیستم مدیریت دانش و تمام مولفه های هوش سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .در نهایت  ،نتایج
رگرسیون گام به گام برای سرنوشت مشترك در سطح  19/1نشان داده که از بین مولفه های هوش سازمانی،
سرنوشت مشترك ،کاربرد د انش و اتحاد و توافق قادر به پیش بینی معنادار زیر سیستم های مدیریت دانش در
سازمان یادگیرنده هستند(.)Sattari Ghahfaroghe ,2007
 در تحقیقی که توسط عزیزی(،) 331در مورد هوش سازمانی و مدیریت دانش انجام گرفته شده یافته های تحقیقامار مهمی بین هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی را نشان می دهد و هم چنین بر اهمیت و ارتباط بیشتر بین
شاخص های هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی تاکید دارد .به طوری که میزان ضریب همبستگی مشاهده
شده برابر با  ./49بوده و در سطح  /336معنادار شده است که همین امر بیانگر رابطه تنگاتنگ و نزدیک این دو
متغیر است(.)Azizi , 2007
 ماتورانا و والرا ( ،)4002در مقاله تحت عنوان مدیریت دانش و هوش سازمانی مطالبی به این شرح ارائه میدهند دانش یک دارایی است و هوش یک ویژ گی و هر دو عمل از هم جداشدنی نیستند  .دانش وهوش اگر به
طور مناسب بکار گرفته شوند ،می توانند ارزش های بیشماری را خلق کنند  .دانش و هوش را از طریق تمرین می
توان بهبود بخشید و با عدم انجام تمرینات از بین خواهد رفت(.)Motorana and Waler ,2004
 در تحقیقی که توسط البرخت( ،) 339درباره ارتباط هوش سازمانی و مدیریت دانش انجام داده حاصل این بررسیارائه مدلی برای هوش سازمانی و مدیریت دانش بود  .با ترکیب هوش جمعی مورد بحث البرخت ومدیران و
رهبران هوشمند و متفکر  ،مدیران اجرائی قادرند قدرت ذهنی افراد جهت دستیابی سازمان به ماموریت هایش را به
حرکت در اورند  .این مساله حاصل چالش بین هوش سازمانی و مدیریت دانش است ( .)Alberchet, 2003
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 در تحقیقی که توسط تزوکا ونیوا ( ،) 339در مورد بررسی تاثیر تقسیم و تبادل دانش در هوش سازمانی انجامداده به ان نتیجه رسیده که برای داشتن رابطه مبتنی بر همکاری نه تنها دسترسی به منابع بلکه تقسیم و تبادل
اطالعات و دانش بین اعضا سازمان ضروری است (.)Tzoka and Niva ,2004
 هانگیا ،هیلین وام کلین( ) 334در پژوهشی با عنوان ابتکار مدیریت دانش ،تعادل فرایندهای دانش ،سرمایه اجتماعیوقابلیت های پویا به این نتیجه رسیدند که ابتکارهای مدیریت دانش می تواند نقش مهمی را در کمک به یکپارچه
ساختن و تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی ایفا نماید.

خلق دانش
ثبت دانش
هوش سا زمانی

مدیریت دانش
استقرار دانش
مشارکت دانش

مدل مفهومی( .)6ابعاد مدیریت دانش و ارتباط آن با هوش سازمانی )(Joseph Hadad: 2007

روش شناسی
تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش از نوع تحقيقات پيمايشي و همبستگي است جامعه آماری
این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن بوده است .جامعه آماری در این تحقیق شامل
 9 3نفر است که حجم نمونه متناسب با تعداد 571نفر با توجه به جدول كرجسي و مورگان و به روش تصادفي ساده
انتخاب شده است.براي سنجش مديريت دانش از پرسشنامه اي كه توسّط جوزف حداد طرّاحي شده است كه روايي
اين پرسشنامه  %77بدست آمده كه داراي  15مولفه بر اساس طيف ليكرت و مؤلفه هاي آن شامل خلق دانش ،ثبت
دانش ،استقرار دانش و مشاركت دانش مي باشد.و براي سنجش هوش سازماني از پرسشنامه استاندارد كه توسّط
البرخت ( .)Alberechet,2003طرّاحي گرديده است .كه اين پرسشنامه شامل  7مؤلفه كه شامل چشم انداز مشترك،
سرنوشت مشترك ،ميل به تغيير ،روحيّه ،اتّحاد و توافق و كاربرد دانش است كه اين پرسشنامه روايي آن مورد تأييد
اساتيد و كارشناسان مجرّب قرار گرفته است و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ  %79بدست آمده است .دريافت و
داده هاي مستخرج از همين تعداد پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS20تجزيه و تحليل شد.
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زمستان 6941
یافته ها
آزمون فرضیه اصلی

 بین مدیریت دانش وهوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه معنی داری وجود دارد.برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود:
جدول ( .)6ضریب همبستگی مدیریت دانش و هوش سازمانی

جدول ضریب همبستگی پیرسون
مدیریت دانش

هوش سازمانی

مدیریت دانش
همبستگی پیرسون

**3/119

6

3/333

سطح معناداری
کل
هوش سازمانی

614
**

همبستگی پیرسون

614

3/119

سطح معناداری

3/333

کل

614

6
614

با توجه به جدول ( .)6میزان همبستگی فرضیه ** 3/119می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر
 sig=3/333شده است و به دلیل اینکه ( )sig <αو  α =3/36می باشد فرضیه  HOرد و فرضیه  H1تایید می شود که با
اطمینان  44درصد معنی داری وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون نيز استفاده مي شود:
جدول شماره ( ) .تحلیل رگرسیون مدیریت دانش و هوش سازمانی
ضریب R

ضریب تعیین یا R2

ضریب تعیین اصالح

انحراف معیار خطای معادله تخمین

)3/119(a

3/931

3/936

3/63666

بر اساس جدول ( ) ضریب همبستگی** r =33/119و ضریب تعیین R2 = 3/931شده است و این معنی است که
متغیرمدیریت دانش می تواند  93درصد از تغییرات متغیر هوش سازمانی کارکنان را پیش بینی کند.
جدول شماره ( .)9تحلیل واریانس مدیریت دانش و هوش سازمانی
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره F

سطح معناداري

رگرسيوني

51/251

5

51/251

19/143

)000/0 (a

باقيمانده

542/171

577

5/112

كل

154/407

572
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با توجه به جدول( )9مقدار  Fبرابر با  19/143گردیده که این مقدار با درجه آزادی  6در سطح 000/0معنی دار گردیده
و این سطح از  3/36کمتر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که مدیریت دانش و می تواند مدیریت دانش و هوش سازمانی

را پیش بینی کند.
آزمون فرضیه فرعی اول
 بین خلق دانش وهوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه معنی داری وجود دارد.برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول شماره ( .)9ضریب همبستگی خلق دانش و هوش سازمانی کارکنان
جدول ضريب همبستگي پيرسون
خلق دانش

هوش سازماني

خلق دانش

**

6

همبستگي پيرسون

3/333

سطح معناداري
614

كل
هوش سازماني

**

همبستگي پيرسون
سطح معناداري
كل

614

با توجه به جدول ( .)9میزان همبستگی فرضیه

614
6

3/99

3/333

**

3/99

614

 3/99می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر

 si g =3/333شده است و به دلیل اینکه ( )sig <αو  α =3/36می باشد فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تایید می شود که
با اطمینان  41درصد رابطه معنی داری وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون نيز استفاده مي شود:
جدول شماره ( .)1تحلیل رگرسیون خلق دانش و هوش سازمانی کارکنان
ضریب R

ضریب تعیین یا R2

ضریب تعیین اصالح

انحراف معیار خطای معادله تخمین

)3/99 (a

3/641

3/664

6/64969

بر اساس جدول ( .)1ضریب همبستگی  r =3/99و ضریب تعیین R2 = 3/641شده است و به این معنی است که متغیر
خلق دانش کارکنان می تواند  66درصد از تغییرات متغیر هوش سازمانی کارکنان را پیش بینی کند.
جدول شماره (.)1تحلیل واریانس خلق دانش و هوش سازمانی کارکنان

رگرسیونی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

45/711

5

45/711

17/492

63

سطح معناداری

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد………
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باقیمانده

571/415

577

کل

154/407

572

)000/0 (a

5/411

با توجه به جدول ( .)1مقدار  Fبرابر با  4/996گردیده که این مقدار با درجه آزادی  6در سطح  3/333معنی دار
گردیده و این سطح از  3/36کمتر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که خلق دانش می تواند هوش سازمانی کارکنان را

پیش بینی کند.
آزمون فرضیه فرعی دوم

بين ثبت دانش وهوش سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه معني داري وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي شود:
جدول شمار( .)1ضریب همبستگی ثبت دانش و هوش سازمانی کارکنان
جدول ضريب همبستگي پيرسون
ثبت دانش

هوش سازماني

ثبت دانش
5

همبستگي پيرسون
سطح معناداري

0/000

كل
هوش سازماني

**

0/519

577
**

همبستگي پيرسون

0/519

سطح معناداري

0/000

كل

577

577
5

577

با توجه به جدول ( ،)1میزان همبستگی فرضیه ** 3/1 9می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر
 sig=0/000شده است و به دلیل اینکه ( )sig <αو  α =3/36می باشد فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تایید می شود که
با اطمینان  41درصد رابطه معنی داری وجود دارد .

براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون نيز استفاده مي شود:
جدول شماره (.)6تحلیل رگرسیون ثبت دانش و هوش سازمانی کارکنان
ضريب R

ضريب تعيين يا R2

ضريب تعيين اصالح

انحراف معيار خطاي معادله تخمين

)0 /519 (a

0/922

0/922

5/04597
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بر اساس جدول ( ،)6ضریب همبستگی  r =3/1 9و ضریب تعیین R2 = 3/966شده است و به این معنی است که متغیر

ثبت دانش کارکنان می تواند  96درصد از تغییرات متغیر هوش سازمانی کارکنان را پیش بینی کند.
جدول شماره ( .)4تحلیل واریانس ثبت دانش و هوش سازمانی کارکنان
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

رگرسیونی

69/669

6

69/669

75/701

)000/0(a

باقیمانده

696/ 9

611

6/369

کل

69/931

616

با توجه به جدول ( ،)4مقدار  Fبرابر با  11/13گردیده که این مقدار با درجه آزادی  6در سطح  3/333معنی دار
گردیده و این سطح از  3/36کمتر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت دانش می تواند هوش سازمانی کارکنان را
پیش بینی کند.

آزمون فرضیه فرعی سوم
بين استقرار دانش وهوش سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه معني داري وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي شود:
جدول شماره ( .)63ضریب همبستگی استقرار دانش و هوش سازمانی کارکنان
جدول ضریب همبستگی پیرسون
استقرار دانش

هوش سازمانی

استقرار دانش
5

همبستگي پيرسون
سطح معناداري

0/000

كل
هوش سازمانی

577
**

همبستگي پيرسون

0/459 .

سطح معناداري

0/000

كل

577

با توجه به جدول ( ،)10میزان همبستگی فرضیه

**

**0/459
577
5
577

 3/459می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون

برابر  sig=3/333شده است و به دلیل اینکه ( )sig <αو  α =3/36می باشد فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تایید می شود
که با اطمینان  41درصد رابطه معنی داری وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون نيز استفاده مي شود:
6
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جدول شماره ) .)66تحلیل رگرسیون استقرار دانش و هوش سازمانی کارکنان
ضریب R

ضریب تعیین یا R2

ضریب تعیین اصالح

انحراف معیار خطای معادله تخمین

)3/969 (a

3/616

3/619

6/ 6 9

بر اساس جدول ( .)66ضریب همبستگی  r =3/969و ضریب تعیین R2 = 3/616شده است و به این معنی است که متغیر
استقرار دانش کارکنان می تواند  61درصد از تغییرات متغیر هوش سازمانی کارکنان را پیش بینی کند.
جدول شماره) .)6تحلیل واریانس استقرار دانش و هوش سازمانی کارکنان
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

رگرسیونی

91/141

6

91/141

14/709

)000/0 (a

باقيمانده

577/255

577

5/470

كل

154/407

572

با توجه به جدول (  ،)6مقدار  Fبرابر با  9/439گردیده که این مقدار با درجه آزادی  6در سطح  3/333معنی دار
گردیده و این سطح از 3/36کمتر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که استقرار دانش می تواند هوش سازمانی کارکنان را
پیش بینی کند.
آزمون فرضیه فرعی چهارم
بین مشارکت دانش وهوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود:
جدول شماره (.)69ضریب همبستگی مشارکت دانش و هوش سازمانی کارکنان

جدول ضريب همبستگي پيرسون
مشاركت دانش

مشاركت دانش
همبستگي پيرسون

هوش سازماني
5

سطح معناداري
هوش سازماني

**0/111
0/000

كل

577

577

همبستگي پيرسون

**0/111

5

سطح معناداري

0/000

كل

577
17
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با توجه به جدول ( ،)13میزان همبستگی فرضیه

**

 3/1می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون

برابر  sig=3/333شده است و به دلیل اینکه ( )sig <αو  α =3/36می باشد فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تایید می شود
که با اطمینان  41درصد رابطه معنی داری وجود دارد .

براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون نيز استفاده مي شود:
جدول شماره (.)69تحلیل رگرسیون مشارکت دانش و هوش سازمانی کارکنان

ضريب
)(a

R

ضريب تعيين يا R2

ضريب تعيين اصالح

انحراف معيار خطاي معادله تخمين

3/ 1

3/ 11

6/69119

3/1

بر اساس جدول ( ،)69ضریب همبستگی

 r =3/1و ضریب تعیین  R2 = 3/ 1شده است و به این معنی است که

متغیر مشارکت دانش کارکنان می تواند  1درصد از تغییرات متغیر هوش سازمانی کارکنان را پیش بینی کند.
جدول شماره ( .)61تحلیل واریانس مشارکت دانش و هوش سازمانی کارکنان
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

رگرسیونی

16/96

6

16/96

91/ 11

)000/0 (a

باقیمانده

611/3 9

611

6/ 64

کل

69/931

616

با توجه به جدول ( ،)61مقدار  Fبرابر با  91/ 11گردیده که این مقدار با درجه آزادی  6در سطح  3/333معنی دار
گردیده و این سطح از  3/36کمتر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که مشارکت دانش می تواند هوش سازمانی کارکنان

را پیش بینی کند.
بحث و نتیجه گیری
تمرکز اصلی هوش سازمانی بر دانش است .ایده هوش جمع نیز ناشی از این امر است که هوش سازمانی توانایی جمعی
هوش افراد در سازمان است .هالل معتقد است که هوش سازمانی تابعی از پنج زیر سیستم شناختی ،ساختار سازمانی،
فرهنگ ،روابط ذی نفعان ،مدیریت دانش و فرایندهای استراتژیک می داند .در این تحقیق مدیریت دانش یکی از مولفه
های هوش سازمانی تلقی شده است که می توان به صورت یک تابع مطرح کرد(مدیریت دانش) F-هوش سازمانی که
متغیر مستقل یا درون زای آن مدیریت دانش و متغیر وابسته آن هوش سازمانی است مدیریت دانش ،یک ابزار مدیریتی
جهت دستیابی به اهداف سازمانی می باشد  .پیاده سازی مدیریت دانش با در نظر گرفتن زیرساختهای فنی (فناوری
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اطالعات ) و اجتماعی( فرهنگ ،ساختار سازمانی و انگیزش نیروی انسانی) می تواند یک استراتژی موفق برای افزایش
هوش سازمانی باشد به لحاظ اینکه مدیریت دانش ،فرایند مدیریت سرمایه فکری است.
ارتقاء و بهبود هوش سازمانی با پیاده سازی مدیریت دانش مرتبط است  .هوش سازمانی ،توانایی یک سازمان درباره
فرایندهای موثر ،مبادله ،سنجش و اندازه گیری مدیریت است .هوش سازمانی دانش و مهارت درباره داراییهای ملموس و
غیرملموس سازمان برای همکاری در زمینه حل مسائل و تصمیم گیری سازمانی است و از سه نوع سرمایه انسانی ،سرمایه
سازمانی و سرمایه روابط تشکیل می شود.
این پژوهش با هدف بررسی مدیریت دانش بر هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن انجام رسیده
است .یافته های پژوهش نشان داد که هوش سازمانی جامعه آماری مورد مطالعه باالتر از حد متوسط است .در کل مشاهده
می شود که نتایج پژوهش حاضر با بیشتر یافته های پژوهش های مطرح شده در پیشینه،نظیر انتونیا هولوزکی() 339و
دنیسون() 333و حسین نژاد()6966و حسین نیکو( )696همخوانی دارد .بنابراین نتایج حاصل از آن را می توان به کل
جامعه آماری تعمیم داد .بر این اساس می توان پیشنهادات زیر را مطرح کرد.
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