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 مدیریت دانش و هوش کارکنان  هایرابطه فرایند

 ی حوزه فناوری اطالعاتها نادر سازم

 

 2محمدحسین رونقی 1مهدي شامی زنجانی
 

 چکيده

ارزيابی فرايندها و اجزای مديريت دانش در يک سازمان بوسيله مقادير غير پژوهش با هدف اين  هدف:

 .انجام شده استقطعی خاکستری 

يک جهت شفاف سازی راهکار پژوهش،  .از نوع توصيفی پيمايشی است پژوهش پيش رو روش:

انتخاب شده است. جامعه آماری شامل  مورد مطالعه به عنوان شرکت فعال حوزه فناوری اطالعات

نفر بر اساس روش نمونه گيری  280کليه کارکنان و مديران شرکت مورد مطالعه می باشد. تعداد 

رسشنامه هفت بعد مديريت دانش در يک سازمان شامل: راهبرد، تصادفی انتخاب شدند. بوسيله پ

های اطالعاتی، ايجاد دانش، انتقال دانش و دسترسی به  سيستم –ها، فناوری نقش-ساختار، افراد

دانش بر اساس نظر خبرگان انتخاب و توسط تئوری سيستم های خاکستری مورد ارزيابی قرار 

 گرفتند. 

ترين نتايج پژوهش چگونگی کاربرد روش غيرقطعی تئوری خاکستری در  هماز م یافته ها/ نتیجه گیري:

ارزيابی مديريت دانش يک سازمان است همچنين از ديگر نتايج حاصله می توان به فاصله نسبی 

بين وضعيت موجود و مطلوب در دو بعد از مديريت دانش يعنی انتقال دانش و کارکنان در سازمان 

 مورد مطالعه اشاره کرد. 

 مديريت دانش، سيستم های خاکستری، انتقال دانش :واژگان كلیدي

                                                           

  گروه مديريت فناوری اطالعات دانشگاه تهران. استاديار 1

 دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطالعات دانشگاه تهران نويسنده مسوول. .2
mh_ronaghi@ut.ac.ir  
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 مقدمه

 های بخش در ها ناسازم دانشی های سرمايه سازی يکپارچه با تواند می دانش مديريت

 ارتقای سازمانی، يادگيری مداری، مشتری مانند مفاهيمی بر مستقيم تأثيرگذاری و مختلف

 و جديد دانش توليد فرايندها، بازطراحی هوشمندانه، گيری تصميم و رهبری سازمانی، فرهنگ

 به را موردنظر اهداف به رسيدن و ها فعاليت سطح ارتقای زمينه صريح، به ضمنی دانش تبديل

 استفاده در مشخصی راهبرد داشتن بدون ها ناسازم .(416ص ،2010، 1)کبد باشد داشته همراه

 خصوص اين در بايست می و باشند داشته کارکردها اين از ای بهره توانند نمی دانش مديريت از

و عوامل موثر بر پياده سازی فرايندهای مديريت دانش   گردد تدوين راهبردی های سياست

 مهمیافراد و منابع انسانی يک سازمان نقش   (.18ص ،2012، 2)ژو و کوادوس شناسايی گردد

ی افراد و بررسی تاثير ها در تبادل اطالعات و فرايندهای دانشی سازمان دارند. شناخت ويژگی

ر گردش اطالعات و دانش در سازمان به مديريت اثربخش دانش سازمان کمک کارکنان ب

و راهبردهای  ها ی متعددی مدلها پژوهش در .(130ص ،2009 ،3)مسا و استفانيا کند می

اين پژوهش با هدف  مورد بررسی قرار گرفته است اما  و عوامل موثر بر آن مديريت دانش

در مديريت دانش  هایفرايند به عنوان يک ويژگی فردی با ارزيابی رابطه هوش کارکنان

شناخت رابطه سه نوع هوش افراد يعنی  تحقيقسازمان انجام شده است. مساله اصلی اين 

سه فرايند مديريت دانش يعنی ايجاد، انتقال و  وهوش هيجانی، هوش فرهنگی و هوش منطقی 

 بکارگيری دانش در سازمان است.
 

 پژوهش ادبیات
 دانش مدیریت

مديريت دانش فرايندی است که طی آن سازمان به توليد ارزش و ثروت از دانش يا 

در تعريفی ديگر مديريت دانش . (1995 ،4)نوناکا و تاکوچی پردازد خود میسرمايه فکری 

                                                           
1  . Kebede 

2  . Xu & Quaddus 

3  . Massa & Stefania 

4  . Nonaka & Takeuchi  
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يی ها سيستمی جهت ايجاد جوی مساعد برای کسب و تسهيم دانش موجود، ايجاد فرصت

برای خلق دانش جديد و فراهم کردن ابزارهايی برای بکارگيری دانش در جهت دستيابی به 

  (.256ص ،2007 ،1)گاتسچاک اهداف سازمان است

 نزد که کند می استفاده دانشی مجموعه از خود، اهداف به دستيابی برای سازمان هر

 ها، دانش اين از استفاده عدم صورت در. است شده انباشته ها آن ذهن در و افراد تک تک

 و گيری تصميم فرايندهای برخی تکرار از ناشی های هزينه بودن باال يا سازمان شکست توان می

 دليل، همين به. داشت انتظار را ها گيری تصميم و تجربی سوابق از مطلوب استفاده عدم

 به که کنند می کاری های گروه و پرسنل نزد نهفته دانش آوری جمع به اقدام پيشرو یها انسازم

 فيزيکی و مالی سرمايه تنها سازمان يک های سرمايه امروزه. شود می گفته دانش سرمايه آن

 به. است گرفته قرار مديران توجه مورد و بوده دو آن از مهمتر افراد دانش سرمايه بلکه نيست

 ،2007 ،)گاتسچاک است دانش مديريت پيچيده وجه انسانی، نيروی مديريت ديگر، بيانی

  (.257ص
ی مديريت دانش از منظرهای ها متعدد صورت گرفته فرايند یها پژوهش به توجه با

 ( 2000)  2هيسيگ ی متنوعی ارائه شده است.ها اند و مدل گرفتهمختلفی مورد بررسی قرار 

 شده تشکيل سازی، انتقال و کاربرد خلق، ذخيره فرايند چهار از معتقد است مديريت دانش

 .(419ص ،2010 ،)کبد است
است (  2002)  3رمهاردت و پروبست مدلی مهم در حوزه مديريت دانش ها يکی از مدل

 شده، ياد مدل طراحان. است شده گذاری نام دانش مديريت ساختمان ای پايه مدل نام بهکه 

 مدل، اين مراحل. است دائم چرخش در که بينند می پويا دور صورت به را دانش مديريت

 ص ،2009 ،)مسا و استفانيا است بيرونی و درونی چرخه دو از متشکل جزء، هشت شامل

133-134):  

 کاربرد ، تسهيم توسعه، کسب، ،(شناسايی) کشف یها بلوک وسيله به: درونی چرخه .1

 .شود می ساخته دانش، از نگهداری و( برداری بهره)

                                                           
1  . Gottschalk 

2  . Heising 

3  . Probest and Remhardt 
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 مديريت سيکل که است آن ارزيابی و دانش اهداف یها بلوک شامل: بيرونی چرخه .2

 .نمايد می مشخص را دانش

 ،ها اشتباه فرايندها، محصوالت، رجوع، ارباب دربارة افراد که آنچه يعنی سازمان در دانش

 افراد، ذهن در تواند می سازمان يک دانش .(256ص ،2007 ،)گاتسچاک دانند می ها موفقيت و

 و قوانين و ها عرف اجرايی، فرايندهای اصلی بخش و باشد گرفته جا آن، واحدهای و ها گروه

 ترکيبی را دانش طرفی، از .(62ص ،1392 ،)رنجبرفر و ديگران شود محسوب آن مقررات

 اين به تعريف اين. اند کرده تعريف ، اطالعات و ها رويه ،ها نقش وظايف، از شده سازماندهی

 خرد به دانش. کرد تبديل دانش به توان می سازماندهی با تنها را اطالعات که است مفهوم

 است مربوط سازمان از افرادی به بلکه سازمان، به نه سازمانی دانش. است شده تشبيه سازمانی

 سازمان دانش تر جامع تعريف در. (1389 ،خانی و سعيدی )موسی اند کرده توليد را آن که

 امور ديگر و استانداردها اجرايی روندهای جاری، یها فعاليت قوانين، ،ها سرمايه از ای مجموعه

 یها مدل حاکم، منطق طور همين. دهند می شکل را سازمان آن اعضای رفتار که است سازمانی

 را سازمان آن درک که سازمانی یها ويژگی ديگر و فرهنگ گيری، تصميم ابزارهای ذهنی،

 رفتاری ديدگاه دو از ترکيبی تعريف، اين. شوند می محسوب سازمان آن دانش دهند، می شکل

)الهواری  برگيرد در را سازمانی دانش انواع همة تا است، سازمانی دانش مورد در شناختی و

نگری بيشتری دارد تا  تعريف افراد باهوش خود نياز به ژرف .(53ص ،2012 ،1و ديگران

 مشخص شود منظور از باهوش بودن و هوش افراد چيست.
 

 و انواع آن هوش
 شده ارائه آن از متعددی تعاريف روانشناسی حوزه در که است مفاهيمی جمله ازهوش 

 برای که متعددی یها ويژگی يا و است شده ارائه آن از که متعددی تعاريف وجود با. است

 از برخی. يافت ها آن در را واحدی یها گيریجهت توان می است شده عنوان باهوش افراد

 عبارت هوش. يادگيری و توانايی ظرفيت از است عبارت هوش: از عبارتند شده ارائه تعاريف

 با فرد سازگاری توانايی از است عبارت هوش آن، کسب ظرفيت و پذيری دانش از است

                                                           
1  . Alhawari et al.  
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 .(148ص ،1985 ،1)پرکينز است انتزاعی یها ايده حسب بر تفکر توانايی هوش محيط،
 که است محاسباتی يا منطقی هوش همان شود می تعبير هوش عنوان به عمومی اذهان در آنچه

 در که دارد مختلف انواع هوش. دارد اشاره یکمّ مسائل حل توانايی و افراد درست استدالل به

 .شود می اشاره ها آن از برخی به ادامه

 درک توانايی بيانگر اجتماعی هوش. دارد اجتماعی هوش مفهوم در ريشه: هیجانی هوش

 هوش مند نظام تعريف به محققان 1980 سال اوايل در. است انسانی روابط در افراد مديريت و

 که است عاطفی سواد زمينه در فردی بين و درون هوش ها آن مشهورترين. زدند دست هيجانی

 غير هوش عنوان به هيجانی هوش .(2011 ،2مفریها )ابايل و شد هيجانی هوش بنای سنگ

 فشارها با مقابله در فرد توانايی بر که اجتماعی و هيجانی یها مهارت از است عبارت شناختی

 مطلوب اداره توانايی بيانگر هيجانی هوش ديگر عبارت به گذارد می تاثير محيطی تقاضاهای و

 در ناکامی هنگام به که است عاملی واقع در و ستها تنش کنترل و روانی وضع خو، و خلق

 .(2008 ،3)هرمان و ديگران کند می اميد و انگيزه ايجاد شخص در هدف به دستيابی
 کند می تشريح کلی و عمومی نوع چهار در را هيجانی هوش یها توانمندی 4گلمن مدل

 :(29ص، 2001،)گلمن
 خود ضعف و قوت نقاط و احساسات درک توانايی: خودآگاهی   .1

 خود درونی یها قابليت و ها تنش حاالت، اداره توانايی: مديريتی خود   .2

 ها گروه و افراد صحيح درک توانايی: اجتماعی آگاهی   .3

 ديگران در مطلوب یها العمل عکس ايجاد توانايی: روابط مديريت .4

 مثبت هيجانی حالت در که هنگامی ترند، باهوش هيجانی هوش لحاظ از که افرادی    

 در خود کنترل تحت نيز دارد مخرب یها پيامد که را منفی هيجانی حاالت قادرند دارند قرار

 .(142ص ،2012 5)کومار و شارما کنند جلوگيری ناکارآمد احساسات از و آورند

                                                           
1. Perkins 

2. O'Boyle and Humphrey 

3. Herman et al. 

4. Goleman 

5  . Kumar & Sharma 
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 یها گروه يا افراد دینتوانم فرهنگی هوش دهنده تشکيل اصلی هسته: فرهنگی هوش

 منعکس فرهنگی هوش مفهوم (2008 ،1)کومار و ديگران. است متفاوت فرهنگ با اجتماعی

 متنوع فرهنگی لحاظ به یها مجموعه در اثربخش مديريت و عمل برای فرد توانايی کننده

 و ها آن تفسير اطالعات، گردآوری در توانايی. (11947ص ،2011 ،2)کاپاتينا شود می تعريف

 موفقيت سازگاری برای فرد توانايی فرهنگی، چند یها موقعيت در ها آن مبنای بر کردن عمل

 را ها آن توان می فرد فرهنگی زمينه اساس بر که فرهنگی نوين یها مجموعه با آميز

 به مردمانی با بخش اثر تعامل در توانايی و دانست ناآشنا و نامانوس فرهنگی یها مجموعه

 است شده ارائه فرهنگی هوش برای که است تعاريفی ديگر جمله از متفاوت فرهنگی لحاظ

 (.323 ص ،2008 ،)کومار و ديگران
 

 پژوهش پیشینه
 برخی از توان به می که مورد بررسی قرار گرفت گذشته مطالعات متعددیی ها پژوهشاز 

 موارد زير اشاره کرد:

و هوش سازمانی ی مديريت دانش ها ( رابطه مولفه1390در تحقيق کيوان آرا و ديگران )

مورد ارزيابی قرار گرفته است اين پژوهش از نوع توصيفی پيمايشی بوده است که بين کارکنان 

ی ها ی علوم پزشکی اصفهان انجام شده است و همبستگی معناداری بين مولفهها دانشکده

 هوش سازمانی و مديريت دانش بدست آمده است.

بين هوش کارکنان و تعهد سازمانی پرداخته ( به رابطه 1387گر ) پژوهش رضاييان و کشته

است. روش اين تحقيق از نوع پيمايشی همبستگی بوده است. نتايج اين تحقيق نشان می دهد 

 که رابطه معناداری بين ابعاد هوش هيجانی و تعهد سازمانی کارکنان مشاهده شده است.

از جمله هوش های شخصيتی  ( تاثير برخی ويژگی2008در تحقيق کومار و ديگران )

در اين  .آن مورد ارزيابی قرار گرفته است یفرهنگی افراد بر فرايند گردش اطالعات و اثربخش

رابطه مثبتی بين هوش فرهنگی و نحوه مناسب گردش تحقيق بر اساس پيمايش صورت گرفته 

 اطالعات در يک سازمان بدست آمد.

                                                           
1  . Kumar et al. 

2  . Capatina 
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 هوش منطقی

 هوش هیجانی

 هوش فرهنگی

 ایجاد دانش

 سازی وانتقال دانشذخیره

 هوش کارکنان

 فرایند مدیریت دانش

 بکارگیری دانش

مختلف مديريت دانش ( پژوهش بنيادی است که در آن الگوهای 2010پژوهش کبد )

با  های آن تشريح شده است. های هر الگو و مزيت مورد مقايسه قرار گرفته است و ويژگی

های  ای که به طور مستقيم تاثير و ارتباط ويژگی مطالعه ،های پيشين پژوهش توجه به بررسی

يافت نشد ويژگی مشخص شخصيتی افراد را بر فرايندهای مديريت دانش ارزيابی کند 

رو  ارزيابی رابطه بين هوش افراد به عنوان يک ويژگی شخصيتی و فرايندهای  هش پيشپژو

 مديريت دانش است.
 

 مدل مفهومی پژوهش
 و و هيسينگ چون تحقيق کيوان آرا و همکاران ی پيشين همها بر اساس مطالعه پژوهش

گروه خبرگان پژوهش مدل  نتايج تحليل محتوای مصاحبه نيمه ساختارمند بابر اساس  همچنين

 تدوين گرديد. 1مفهومی تحقيق مطابق شکل 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

 شناسی پژوهش روش
پس از مطالعه متون مربوطه و مرور ادبيات اين پژوهش از نوع توصيفی پيمايشی است. 

با پنج تن  نيمه ساختارمند مصاحبه نتايج حاصل از تحليل محتوای کيفی پژوهش با استفاده از

 دهند که گروه خبرگان پژوهش را تشکيل می مديريتعلوم از اساتيد دانشگاه فعال در حوزه 
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ی تحقيق جهت ارزيابی ارتباط بين ها های تحقيق شناسايی شد و فرضيهو متغير ها شاخص

نوع پرسشنامه تهيه شد.  دو. است و مصاحبه متغيرها تدوين شدند. ابزار اين پژوهش پرسشنامه

توزيع  در بين کارکنان نمونه ارزيابی وضعيت سه فرايند مديريت دانشپرسشنامه اول برای 

بی سه نوع هوش افراد تدوين و بين نمونه آماری توزيع جهت ارزيا دوم پرسشنامه گرديد.

يکبار در بين تعدادی محدودی از نمونه  توزيع شد و مطابق نظر گروه  ها گرديد. پرسشنامه

ادعا کرد که  توان میخبرگان پژوهش اصالحات مربوطه روی آن انجام گرفت. به همين لحاظ 

 روايی سنجش برای. است برخوردار قبولی قابل مفهومی و ظاهری روايی از تحقيق ابزار که

. است 1 رابطه بصورت روش اين فرمول شد گرفته بهره محتوا اعتبار نسبت روش از محتوايی

 موضوع سنجش قابليت تاييد يا و سنجش برای ضروری یها پاسخ تعداد برابر ne رابطه اين در

 .است خبرگان تعداد برابر N مقدار و باشد می شاخص توسط پژوهش

CVR=
𝑛

𝑒− 𝑁 2⁄

𝑁
2⁄

 

 بيشتر 75/0 از بايد و بوده محاسبه قابل عوامل و ها شاخص کلية برای محتوا اعتبار نسبت

 تشخيص مطلوب عامل، يا شاخص آن برای محتوايی اعتبار 05/0 معناداری سطح در تا باشد

  ،75/0 ،87/0 ،79/0 ،89/0  با برابر پرسشنامه دوشش سازه  برای شاخص اين مقدار. شود داده

جهت ارزيابی پايايی ابزار  .گرفت قرار تاييد مورد نيز محتوايی اعتبار. آمد بدست 91/0 و 89/0

تر  پژوهش از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است. هرچه مقدار اين ضريب به يک نزديک

 طور به سازه هر برای کرونباخ ضريب مقدار. استباشد نشان دهنده پايايی بهتر ابزار پژوهش 

که آمد  دسته ب 76/0 و 89/0  ،73/0 ،81/0 ،75/0 ،82/0 مقادير و گرديد محاسبه مجزا

 آزمون برای از پايايی قابل قبولی برخوردار است. ها اذعان داشت که پرسشنامه توان می

 5 سطح در. است شده استفاده P-Value مقدار و t آزمون از پرسشنامه سواالت معناداری

 گرفت قرار تاييد مورد ها پرسشنامه سواالت کليه معناداری درصد
 

 جامعه و نمونه آماري

 ايرانفناوری اطالعات  ی فعال در حوزهها ناکارکنان سازمجامعه اين پژوهش شامل کليه 

و  ، به روز بودندليل پويايیه حوزه فناوری اطالعات بمطابق نظر گروه خبرگان پژوهش  .است

فعال حوزه فناوری ی ها نابه همين لحاظ ليست سازم انتخاب گرديد.آن محوری  دانش

(1) 
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تهيه صالح اين حوزه  به عنوان يکی از مراجع ذی عضو شورای عالی انفورماتيکاطالعات 

جهت  ها آنانتخاب و با مديران  طور تصادفیه بسازمان 15 ها ناگرديد. از بين اين سازم

سازمان ابراز تمايل جهت مساعدت در انجام  11مذاکره گرديد.  همکاری در انجام پژوهش

پژوهش کردند و اطالعات کارکنان خود را در اختيار پژوهشگران قرار دادند. به دليل تورش 

نفر از  350ساده تصادفی تعداد  گيری نمونهپايين و قابليت تعميم باال با استفاده از روش 

پرسشنامه جمع  327روز  27مدت  ارسال گرديد و در طی ها آنانتخاب و پرسشنامه برای 

 آوری شد.
 

 متغیرهاي پژوهش

و متغيرهای  ها پژوهش برگزار شد شاخص خبرگانکه با اعضای گروه  نظرسنجیبر اساس     

 سه بعد از فرايند مديريت دانشبر اساس نظر خبرگان  تدوين شد. 1پژوهش مطابق جدول 

يعنی هوش هيجانی، فرهنگی و  و سه نوع هوش افراد يعنی ايجاد، انتقال و بکارگيری دانش

انتخاب  منطقی دارای اهميت بيشتر تشخيص داده شدند و به عنوان متغيرهای پژوهش

 .ددنگردي
 ي پژوهشها متغیرها و شاخص .1جدول

 ها شاخص ابعاد

 (2010)کبد ايجاد دانش

 ی جديد در سازمانها و دانش ها استقبال از ايده
 ی نو و توسعه دانش جديدها برای ايدهپرداخت پاداش 

 ی يادگيری برای تبادل تجارب کاریها تشکيل گروه
 ی حرفه ای بيرونیها و شبکه ها فعاليت اعضا در انجمن

 ی آموزشی جهت ارتقا دانش کارکنانها برگزاری دوره

 سازی و انتقال ذخيره
 (2009 ،)ماسا و استفانيادانش

 کارکنان بين در غيررسمی صورت به دانش توزيع
 همکاران توسط سازمان ترک دليل به کارکنان وظايف انجام توانايی

 يکديگر به همکاران تجارب انتقال
 جديد مشاغل در دانش انتقال دليل به شغلی گردش

 ثبت و ذخيره سازی دانش
 نهادينه و بومی سازی دانش

 (2010 ،)کبددانش کاربرد
 عملکرد دانش محور

 بکارگيری دانش در فعاليت روزانه
 اطالعات تمرکز و بايگانی تشکيل

 خودآگاهی عاطفی هوش هيجانی )خودآگاهی(
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 ها شاخص ابعاد
 خودارزيابی دقيق (2001 ،)گلمن

 اعتماد به نفس

 هوش هيجانی )خودمديريتی(

 (2001 ،)گلمن

 خودکنترلی احساسی
 صداقت سازگاری

 وجدان
 نوآوری

 خوش بينی

هيجانی )آگاهی هوش 
 (2001 ،)گلمن اجتماعی(

 همدلی
 هوشياری

 خدمت محوری

هوش هيجانی )مديريت 
 (2001 ،)گلمن روابط(

 ی ديگرانها توسعه توانايی
 رهبری القايی

 تاثير
 واکنش نسبت به تغيير

 مديريت تعارض
 کار گروهی

 هوش فرهنگی )بعد انگيزشی(

 (2008 ،)دنگ و گيبسون

 درونیعوامل 
 عوامل بيرونی
 خودبسندگی

 هوش فرهنگی )بعد رفتاری(

 (2008 ،)دنگ و گيبسون
 کالمی

 غير کالمی

 هوش فرهنگی )بعد شناختی(

 (2008 ،)دنگ و گيبسون

 سيستم فرهنگی
 ارزشها

 هنجارهای فرهنگی
هوش فرهنگی )بعد 

 ،)دنگ و گيبسون فراشناختی(
2008) 

 آگاهی
 برنامه ريزی

 کنترل

 (1998 ،)پرکينزهوش منطقی

 استدالل
 دانش مفهومی

 حافظه کوتاه مدت
 توانايی نوشتاری و خواندن

 دانش کمی
 حافظه بلند مدت
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 ي پژوهشها فرضیه

جهت ژرف کاوی بيشتر و در راستای هدف پژوهش با استفاده از نظر گروه خبرگان نه     

 تدوين شد.به شرح زير فرضيه 

بين ايجاد دانش و هوش فرهنگی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و معناداری  اول:فرضیه 

 وجود دارد.

بين ايجاد دانش و هوش هيجانی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و معناداری  فرضیه دوم:

 وجود دارد.

بين ايجاد دانش و هوش منطقی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و معناداری  فرضیه سوم:

 جود دارد.و

و هوش فرهنگی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و ذخيره و انتقال دانش بين  فرضیه چهارم:

 معناداری وجود دارد.

انتقال دانش و هوش هيجانی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و  ذخيره و بين فرضیه پنجم:

 معناداری وجود دارد.

منطقی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و و هوش ذخيره و انتقال دانش بين  فرضیه ششم:

 معناداری وجود دارد.

دانش و هوش فرهنگی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و  بکارگيری: بين فرضیه هفتم

 معناداری وجود دارد.

دانش و هوش هيجانی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و بکارگيری بين  فرضیه هشتم:

 معناداری وجود دارد.

دانش و هوش منطقی کارکنان در سازمان ارتباط مثبت و معناداری بکارگيری بين  م:فرضیه نه

 وجود دارد.
 

 ي پژوهشها یافته
جهت ارزيابی ارتباط بين متغيرهای پژوهش از ضريب همبستگی اسپيرمن استفاده شد. 

ی پژوهش ها نشان داده شده است. جهت آزمون فرضيه 2مقادير ضرايب همبستگی در جدول 
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 هوش فرهنگی/39

 هوش هیجانی

 هوش منطقی

انتقال ذخیره و

 دانش

 ایجاد دانش

 کاربرد دانش

60/

27/

47/

0 
65/

21/

59/

51/

0

بکار گرفته شد. بر اساس نتايج بدست آمده  zدر سطح جامعه با توجه به تعداد نمونه آزمون 

رد مو و نهم هشتم ،چهارم، پنجم، هفتم سوم، ی اول، دوم،ها فرضيهدرصد  95در سطح اطمينان 

 .ششم مورد تاييد واقع نشد تاييد قرار گرفتند و فرضيه
 

 مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش .2جدول

 كاربرد دانش انتقال دانشذخیره و  ایجاد دانش 

 52/0 78/0 63/0 هوش فرهنگی

 45/0 81/0 69/0 هوش هیجانی

 77/0 00/0 72/0 هوش منطقی
 

دهد که افراد دارای هوش هيجانی و هوش فرهنگی بهتر در  نشان می های پژوهش يافته

انتقال  رکنند. اما افراد دارای هوش محاسباتی باالتر د مديريت دانش موثر عمل میفرايندهای 

R مدل نهايی پژوهش بر اساس مقادير ضريب تشخيصعملکرد بهتری ندارند.  دانش الزاماً
در  2

 نشان داده شده است 2شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 : مدل نهايی پژوهش2شکل
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 گیري بحث و نتیجه
 نيازمند ميزان همان به باشند بيشتری دانشی فرايند دارای ها ناسازم که ميزان هر به

 بهبود برای راهبردی منبع عنوان به سازمان دانش مديريت برای کاربردی و گرا واقع یها برنامه

دانشدنی منابع دانشی محسوب منابع انسانی يک سازمان جزء ج .بود خواهند آتی مستمر

های  ويژگی و نقش موثری در فرايندهای مديريت دانش در يک سازمان خواهد داشت. شود می

تواند بر چگونگی  فردی مانند هوش، ميزان انگيزش، نوع نگرش، تعهد و ساير متغيرها می

اين پژوهش با هدف  انجام فرايندهای مديريت دانش و گردش اطالعات در سازمان موثر باشد.

ی فردی کارکنان يعنی هوش و فرايندهای مديريت دانش انجام ها ارزيابی رابطه يکی از ويژگی

. در همين راستا سه نوع هوش افراد يعنی هوش فرهنگی، هوش هيجانی و هوش ه استشد

منطقی و همچنين سه بعد از فرايندهای مديريت دانش يعنی ايجاد، انتقال و کاربرد دانش 

يی تدوين شد. نتايج حاصل از آزمون ها فرضيه ها آنانتخاب و جهت ارزيابی ارتباط بين 

هوش فرهنگی ارتباط مثبت و معناداری با دهد که  نشان میم اول، چهارم و هفت ها فرضيه

و  ها گانه مديريت دانش دارد. بدان معنی که افرادی که توانايی انطباق با فرهنگ فرايندهای سه

. يعنی کنند عمل میهنجارهای مختلف را دارند هم در ايجاد دانش و هم در کاربرد دانش موثر 

در بکارگيری دانش و هم خلق دانش موثر است. از ديگر هم ر تر افراد با يکديگ مراوده مناسب

به همبستگی بيشتر بين هوش فرهنگی و انتقال دانش نسبت به دو  توان میپژوهش های  يافته

نتيجه گرفت افرادی که توانايی انطباق پذيری  توان میبعد ديگر مديريت دانش اشاره کرد و 

دليل ارتباط موثرتر با افراد ه تری خواهند داشت و ب بيشتری دارند قابليت انتقال دانش مناسب

ی دوم، ها نتايج فرضيه ند دانش و تجربه خود را در اختيار ديگران قرار دهند.توان میتر  راحت

هوش هيجانی و سه بعد مديريت  برخورداری از بين دهنده ارتباط مثبت پنجم و هشتم نشان

رهنگی ضريب همبستگی بين هوش هيجانی دانش است. در اين نوع هوش نيز همانند هوش ف

نشان می دهد افرادی که دارای  يافته و انتقال دانش نسبت به دو بعد ديگر بيشتر است اين

ری در مديريت کردن احساسات تماعی بهتری هستند و توانايی بيشتتعامل باالتر و روحيه اج

قرار  ساير کارکنانر اختيار خود را د یها آموختهند دانش و توان میخود دارند به نحو بهتری 

دهند و موجبات انتقال دانش در سازمان را فراهم کنند از طرف ديگر اين افراد به دليل مراوده 
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ی ها ايدهاستفاده از  بستر و باشند ساز ايجاد دانش ند زمينهتوان میتر با ديگران به نوعی شبي

. نتايج فرضيه سوم و نهم نشان دهنده تاثير را فراهم کنند خالقانه در زمينه بکارگيری دانش

تر در خلق و بکارگيری دانش  افراد باهوشاصطالحاً مثبت افراد دارای هوش منطقی بهتر يا 

ی و محاسباتی بهتری دارند از خالقيت هستند. اين نتيجه نشان می دهد افرادی که هوش کمّ

دارند. برخورانش کاربردی در سازمان قابليت تبديل دانش به داز تری نيز برخوردارند و  مناسب

ی باالتر در انتقال دانش اما رد شدن فرضيه ششم نمايانگر آن است که افراد دارای هوش کمّ

 مسلماً .استموفقيت زيادی ندارند. اين نتيجه به دليل نحوه تعامل اين دسته افراد با ديگران 

افرادی که دارای روابط اجتماعی و تعامل مناسبی با ديگر کارکنان سازمان نيستند به درستی 

قرار دهند و بستر انتقال دانش را در سازمان  ها آنند دانش و تجربه خود را در اختيار توان مین

ام جذب در هنگ ها ناپيشنهاد داد که سازم توان میی اين پژوهش ها با توجه به يافته فراهم کنند.

به امتياز هوش افراد در هر سه نوع  دادنيض اختيار و همچنين واگذاری و تفو و استخدام افراد

برای شرکت در ممکن است ی باال هوش توجه داشته باشند. يک فرد دارای امتياز هوش کمّ

درستی نتواند دانش ه ی خالق مناسب است اما در ادامه شايد بها يک اتاق فکر و ارائه ايده

در تشکيل  شود میپيشنهاد  کاران خود قرار دهد. به همين لحاظخود را در اختيار ساير هم

دی يعنی هوش توجه کافی صورت گيرد و با به اين ويژگی فر ها نای کاری در سازمها تيم

ی متعدد ميزان هر يک از انواع هوش کارکنان اندازه گيری شود و در ها استفاده از آزمون

به طور کلی بر اساس نتيجه اين پژوهش  سازمان مدنظر قرار گرفته شود. ی دانشیها فعاليت

توان اذعان داشت که هوش به عنوان يک ويژگی فردی با فرايندهای مديريت دانش به  می

تواند بر نحوه انجام  ارتباط دارد و توجه به اين ويژگی در افراد می های مختلف صورت

با  تحقيقدست آمده از اين ه مقايسه نتايج ب درمديريت دانش در سازمان موثر باشد. 

کيوان آرا و همکاران ارتباط معناداری  بيان داشت که نتيجه تحقيق توان میی پيشين ها پژوهش

نشان داده است هوش سازمانی در سطح ی مديريت دانش و هوش سازمانی ها بين مولفه

و پژوهش هوش افراد اين و ابعاد راهبردی سازمان را مدنظر دارد اما در  شود میسازمان مطرح 

و گر ارتباط مثبت رضاييان و کشته مورد ارزيابی قرار گرفته است. در پژوهشمنابع انسانی 

تنها يک نوع هوش  وبدست آمد  ها آنمعناداری بين هوش هيجانی کارکنان و تعهد سازمانی 

نيز  حاضرابعاد مختلف هوش هيجانی در پژوهش بررسی از مورد بررسی قرار گرفته است 
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هر کدام ابعاد  نوناکا و تاکوچی پروبست،ی هيسينگ، ها استفاده شده است. در پژوهش

ی بنيادی در ها مديريت دانش را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده اند و جزء پژوهش

ابعاد فرايند مديريت دانش بکار شوند که در جهت شناخت  حوزه مديريت دانش محسوب می

توان به  ی آينده میها در پايان جهت ارائه موضوع پيشنهادی برای پژوهش اند. گرفته شده

 علّی معلولی ی مديريت دانش و رابطهها رويکردی غيرقطعی جهت ارزيابی مولفه ستفاده ازا

 ی ديگر کارکنان و بلوغ مديريت دانش اشاره کرد.ها ويژگی

 

 سپاسگزاري
در پايان از مساعدت و همدلی سرکار خانم نياز زارعی کمال تشکر و امتنان را داريم. بدون 

 شد. ايشان انجام اين پژوهش ميسر نمی یها حمايت
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