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 چکیده 

 سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی رابطه بین هوشبررسی تحقیق  هدف از این

. جهت نمونه می باشدهمبستگی  –توصیفیروش تحقیق از نوع روش  استان گلستان بوده است.

 جدول مورگان  نفر مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بر اساس 250گیری از بین 

به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش  148نفر

های مورد نیاز، داده زجمع آوری دادهاستفاده گردید. پس ا مانی آلبرخت و مدیریت دانش دانگیساز

تجزیه وتحلیل شد. ابتدا برای توصیف دقیق جامعه آماری   Spss ها به دو روش از طریق نرم افزار

استنباطی، پس  آمار در و انحراف استاندارد میانگین و مورد بررسی از آمار توصیفی، جدول فراوانی،

ها از آزمون ضریب غیرنرمال بودن توزیع داده یدتای ازاستفاده از ازمون کولموگروف اسمیرنف و

سازمانی با مدیریت  بین هوش های پژوهش نشان داد: همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته

فرض اصلی تحقیق تایید  و دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجود دارد

 بین ابعاد هوش سازمانی)تصور استراتژیك، می دهد کههای دیگرپژوهش نشان  گردید. یافته

مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان  با فشارعملکرد( توافق، و سرنوشت، روحیه، اتحاد

بیمارستان های دولتی و مدیریت دانش مدیران کاربرد دانش  بعد تنها در و دارد گلستان رابطه وجود

 .رابطه ای مشاهده نشد ،استان گلستان

 

 ، بیمارستان های دولتی استان گلستانهوش سازمانی، مدیریت دانش، تصور استراتژیكاژگان كلیدی: و
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 مقدمه  

واکنش  در محیط اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. امروزه سازمانها با شرایط دائماً متغیر

حل مناسب برای  ها در ارائه اطالعات مرتبط و یافتن به موقع راه آن ها بستگی به توانایی موفقیت آمیز و پویای سازمان

و از  های فکری سازمانتوجه نظریه پردازان سازمانی، بر طراحی توانایی توجه به این امر ها دارد. با مشکالت مواجه شده با آن

روند، توجه به مفهوم هوش سازمانی  های اطالعاتی و ارتباطی متمرکز است که نتیجه این جهتی دیگر بر یکپارچگی فناوری

 (Simic، 8002).است
ها که نوعی امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درك و کاربرد نمادها و سمبل

می دانند  مدیریتی را پیشوند بسیاری از مفاهیم محققین بسیاری مفهوم هوش (5821ایی انتزاعی است، اشاره دارد .)ابرزی،توان

از  است. یکی هوش و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکردهای نوین به مقوله

 سازد. هوش سازمانی یعنی را برای تصمیم گیری سازمانی توانمند می سازمانی، ما سازمانی است. هوش انواع هوش، هوش

رقبا،  همه عواملی که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان،داشتن دانشی فراگیر از 

، البرزیگذارد )فرایندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می و محیط اقتصادی، عملیات

5822.)  

اند و هدف کلی، این است که بدانیم، اجتماعی سه مقوله هوش سازمانی –دیدگاه شناختی، دیدگاه رفتاری و دیدگاه عاطفی 

تواند درك جامعی از هوش سازمانی در مدیریت و ادبیات توسعه سازمانی ارائه دهد. چگونه آمیزش مکاتب مختلف اندیشه می

ردی محض بوده که تاکنون های هوش فهای زیر بنایی آن  بر مبنای نظریههوش سازمانی فرایندی اجتماعی است که نظریه

کنند  تا رویکردهای مختلف ارایه گیری از تئوری ساختاری گیدنز تالش میو همکاران با بهره5آکگون اند.نادیده انگاشته شده

مطالعات  سازمانی را کنار زده و/ کنند تا دوگانگی هوش فردیها تالش می شده در زمینه هوش سازمانی را یکپارچه کنند. آن

ها و امورات روزمره که به طور شناختی به  ها هوش سازمانی فعالیت دهند. به تعبیر آن در این حوزه را با هم پیوندمنفصل 

هوش فردی به نوبه خود نتوانسته  کاربرد گیرد.وسیله رفتارهای فردی بروز و ظهور پیدا می کند، فرهنگ سازمان را در بر می

 (Akgun، 8002).کند است ماهیت اجتماعی هوش سازمانی را مشخص

کند: توانایی فکری یك سازمان برای حل مسایل سازمانی تأکید هوش سازمانی بر ماتسودا هوش سازمانی را اینگونه تعریف می

یکپارچگی تواناییهای فنی و انسانی برای حل مسایل است. به طور دقیقتر هوش سازمانی شامل تمامی اطالعات، تجربه، دانش 

 (Simic، 8002)وفهم از مسایل سازمانی است. 

درهوش سازمانی، از جمله این موارد تأثیرگذار  .هوش سازمانی ارتباط مستقیم و مستحکمی با بعضی فاکتورهای سازمانی دارد

تکنیك های مدیریت استراتژیك  ساختار سازمانی و مدیریت سازمان است، که بدون همکاری و عزم جدی مدیریت و استفاده از

مدیریت دانش سازمان است که آن به نوعی ، ن امکان پذیر نخواهد بود و فاکتور مهم دیگرپیاده سازی هوش سازمانی در سازما

اگرقوانین سازمان بر اساس مدیریت دانش اصالح نشود و کارکنان  .وابسته به مدیریت سازمان و قوانین و ساختار سازمان دارد

قطعاً مدیریت دانش سازمان به نتیجه  ،داشته باشدفاکتورهای تشویقی و انگیزه الزم را برای ثبت تجربیات و دانش خود ن

نخواهد رسید و سازمان به سمت هوشمندی و افزایش هوش سازمانی نخواهد رفت. مدیریت دانش نیاز به زیرساخت های 

مناسب فناوری اطالعات و همچنین زیرساخت های مدیریتی و فرهنگی دارد از جمله ممکن است تغییر و اصالح فرهنگ 

ساختار سازمانی و قوانین سازمانی را به همراه داشته باشد و ایجاد انگیزه و تشویق نیروها که محور اصلی دانش  سازمانی،

                                                           
1 Akgun 
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توجه به یادگیری  با اهمیت است. لذا بکارگیری سیستم های اطالعاتی مناسب بر اساس نیاز سازمان و وهوش هستند بسیار

مانی و افزایش هوش سازمانی شود. هوش سازمانی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دانش ساز تواند باعث استقرار سازمانی می

یادگیری سازمانی دارد اوالً باید بر اساس چشم انداز و هدف سازمان برنامه ریزی نمود که سازمان چه مراحلی را درچه زمانی 

فراهم نمود. یادگیری را می توان به  ها یادگیری سازمانی است سپس ملزومات این فرآیند ارتقا که از مهمترین آن و طی کند

 ( 5828، نجف بیگی).عنوان منشأ و اساس مزیت رقابتی دانست

کارگیری مدیریت دانش در انواع مؤسسات، انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون به منظور ارتقاء کارآیی و مهمترین هدف به

کارگیری دانش در سازمان اشاره دارد. انتشار و به چگونگی خلق، ،مدیریت دانش به فرایند در نتیجه باشد.سودآوری بیشتر می

میان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در  به عبارت دیگر هدف نهایی مدیریت دانش شامل تسهیم دانش

های طوری که به تدریج دانش دانند،افرادی است که می برقراری ارتباط میان های مدیریت دانش،باشد.یکی از هدفمی سازمان

بدین  رشد و ارتقای دانش بین کارکنان است. ،دانش مدیریت هدف دیگر یا درهای سازمانی تبدیل شود.کارکبه دانش فردی

در حقیقت هدف نهایی  درك شود. فرایند تأثیرات اساسی آن دراین و است تکنولوژی اطالعات فراگرفته شود منظور الزم

 (Davenport، 8058). هوشی سازمان است هوشمندی و یا بهره افزایش مدیریت دانش،

مدیریت  با هوش سازمانی آیا که است سئوال این به پاسخگویی دنبال به پژوهش دراین محقق شده ذکر مباحث به توجه با لذا

 دارد؟ رابطه دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان

 :پردازیم می مقاله این موضوع خصوص در تحقیق ادبیات از بخشی مرور به ادامه در

بررسی رابطه  دانش در نهادهای آموزش عالی ودرپژوهشی به بررسی وضعیت ابعاد مدیریت  (،5838)اردکانی و کنجکاو منفرد

باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی  همبستگی و از نوع کاربردی می -آن با نوآوری پرداختند، این پژوهش، توصیفی

نتایج  ای انجام گرفته است.گیری تصادفی طبقهگیری در این پژوهش با استفاده از روش نمونهباشند. نمونه دانشگاه یزد می

و فرایندی مدیریت دانش  های پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد زیرساختی )فناوری، ساختار و فرهنگ( آزمون فرضیه

د. عالوه بر این نتایج تحلیل رداری وجود دا )خلق دانش، تسخیر دانش، ذخیره دانش( با نوآوری )فنی واجرایی(رابطه معنی

 فوق، فرهنگ و فناوری بیشترین تاثیر را بر توسعه نوآوری دارند.رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد 

این تحقیق از  روش بررسی پرداخت. سازمانی عملکرد و نوآوری بر دانش مدیریت تاثیر بررسیدرتحقیقی به ، (5835صفرزاده)

معه آماری این تحقیق مراکز بهداشتی پیمایشی است. جا -نوع توصیفی روش گردآوری داده ها از ازنظر و لحاظ هدف کاربردی

نفرمی باشد به عنوان نمونه آماری انتخاب  580برابر متغیرهای تحقیق که  80ودرمانی شمال فارس می باشد. دراین تحقیق 

سوال بسته استفاده گردید. به منظور بررسی اعتبار سازه  80گردید.برای تست فرضیات این تحقیق از پرسشنامه ای مشتمل بر

ها از آزمون معادالت استفاده از نرم افزار لیزرل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل یافتهبا 

به منظور بررسی تاثیر کد گذاری دانش و شخصی سازی دانش بر نوآوری و عملکرد، رابطه  یافته ها: ساختاری استفاده گردید.

متناظر با مقادیر استاندارد شده مدل مسیر نهایی نشان می دهد  tقرار گرفت. مقادیر  متغیر ها به صورت مستقیم مورد بررسی

درصد اطمینان متغیرهای نوآوری و عملکرد سازمانی با کد گذاری رابطه مستقیم دارند. همچنین نوآوری و  33که با بیش از 

متناظر با مقادیر  tم دارد. همچنین مقادیر درصد اطمینان با شخصی سازی دانش رابطه مستقی 33عملکرد سازمانی نیز با 

نتایج تحقیق نشان می دهد   عملکرد سازمانی رابطه مستقیم دارد. درصد اطمینان با33استاندارد نشان می دهد که نوآوری با 

 که شخصی سازی دانش و کدگذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری وعملکرد سازمانی دارد وهمچنین این متغیرها از طریق

 نوآوری برعملکرد سازمانی تاثیرمثبتی می گذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی می پردازد.  استراتژی تحقیقی به بررسی تأثیر در (5835احمدی وهمکاران)

مستندسازی و شخصی سازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی پژوهشگر چنین استدالل میکند که 

 نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد.

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان 5835کاشف و همکاران)

همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری  –ش حاضر از نوع توصیفیپژوه شرقی و غربی پرداختند.

نفر  528حجم نمونۀ آماری تعداد  شامل مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی و غربی می باشد و

و پرسشنامۀ خرده سیستم مدیریت دانش مارکوارت، و از این جامعه است. در این تحقیق، از پرسشنامۀ هوش سازمانی آلبرخت 

 همچنین از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام استفاده شده است.

دهد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین خرده سیستم مدیریت دانش و تمامی مؤلفه های  نتایج پژوهش نشان می

برای چشم انداز  424/0ازمانی و هوش سازمانی کل، رابطۀ مثبت و معنی دار وجود دارد ) ضرایب همبستگی از هوش س

درنهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داده است  /. برای سرنوشت مشترك معنی دار بوده است.282استراتژیك تا 

نش و اتحاد و توافق قادر به پیش بینی معنی دار خرده سیستم که مؤلفه های هوش سازمانی، سرنوشت مشترك، کاربرد دا

 مدیریت دانش درسازمان یادگیرنده هستند.

( در تحقیقی به بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه 5830کیوان آرا و همکاران) 

گی است. جامعه آماری شامل کل کارکنان دانشکده های پژشکی همبست -علوم پزشکی اصفهان پرداختند. نوع پژوهش توصیفی

نفره بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.  580بوده است و یك نمونه  22 -23( در سال820اصفهان )

وده است. یافته ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش و پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت ب

های پژوهش نشان داد میان مولفه های هوش سازمانی با مدیریت دانش رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و فرض اصلی 

 تحقیق تایید گردید.

نظر هدف  از (درتحقیقی به بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری پرداختند پژوهش حاضر8058)8وهمکاران کالیدینگ

همبستگی بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین  ماهیت از نوع توصیفی و از نظر کاربردی و

ها به مدیریت دانش،  بنیادی( بوده است بنابراین توجه بیشتر شرکت نوآوری )محصول، فرایند، تدریجی و مدیریت دانش و

 ها خواهد گردید. باعث افزایش نوآوری در آن

 انجام دادند. "ابعاد هوش سازمانی درشرکتهای رومانیایی، دورنمای سرمایه انسانی"( پژوهشی با عنوان 8050)8رانهمکا و لفتر

های رومانیایی با توجه به هفت بعد هوش سازمانی  کنان شرکتموقعیت کار هدف اصلی پژوهش یاد شده ارائه نمایی کلی از

کارمند و  510های بزرگ با بیش از  های موجود میان سازمان تفاوتآلبرخت بوده است. همچنین این پژوهش درصدد بررسی 

های مو جود فرهنگ سازمانی و رهبری میان دو طبقه  های کوچك بوده است. با این فرض که منابع انسانی و تفاوت سازمان

ج تحقیق نشان داده است که ها داشته باشد. نتای آن می تواند تأثیری قابل مالحظه بر نحوة درك ابعاد هوش سازمانی و عملکرد

های کوچك  های بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازمانی آشنا بوده اند و کارکنان شرکت درصد از کارکنان شرکت 58فقط 

اصالً این مفهوم را نمی شناخته اند. با این حال تحلیل داده های به دست آمده نشان داده که هوش سازمانی در حد متوسط و 

 .باالتر بوده است

                                                           
2 Klaydyng et al 
3 Lftr, et al 
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 روش تحقیق 
مورد مطالعه پژوهش  جامعه آماری تحلیلی و همبستگی می باشد. -روش تحقیق در این پژوهش میدانی بوده و از نوع توصیفی

 تعداد ،تشکیل می دهند. که درزمان انجام تحقیق 5838 -34درسال  را مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان حاضر

روش نمونه " ضمنا نفر محاسبه گردید 542این پژوهش حجم نمونه براساس جدول مورگان در  باشد. نفر می 810مدیران

مد د آلبرخت پرسشنامه استاندار ،درپژوهش حاضر جهت اندازه گیری هوش سازمانی . می باشدگیری درتحقیق حاضرتصادفی 

، سرنوشت مشترك، تمایل به تغییر، گزاره در مولفه های بینش استراتژیك 43 این پرسشنامه دارای .گرفته است قرار نظر

های پرسشنامه گویه است و تمامی گویه 1هر مولفه دربرگیرنده  .فشارسازمانی می باشد و توافق، کاربرد دانش و روحیه،  اتحاد

( 1موافق)و کامال  (4( ، موافق)8، تاحدودی موافق ) (8(، مخالفم )5با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به صورت کامالمخالفم )

جهت اندازه گیری متغیر مدیریت دانش پرسشنامه استاندارد دانگی مد نظر قرار گرفته است که از  همچنین طراحی شده اند.

 . قیاس پنج گزینه ای لیکرت می باشدگزاره تشکیل شده و تمامی گویه های پرسشنامه با م81

پرسشنامه  از  هوش سازمانی متغیر درمورده است. در خصوص روایی پرسشنامه های مقاله حاضر نکات ذیل قابل ارائ

که پژوهش های متعددی استفاده شده و اعتبار آن توسط بسیاری ازخبرگان و صاحب  گردیدهاستفاده  آلبرختاستاندارد

با  دانش مدیریتمتغیر زمینه در سنجش نیز از روایی محتوا )منطقی (برخوردار است. نظران تأیید شده است. بنابراین ابزار

دیگر محققین مورد استفاده قرار گرفته و  و (5830شهرابی فرهانی )  توسطو دانگی استاندارد بوده  عنایت به آنکه پرسشنامه

سواالت  "مجددا باشد. ولی برای اطمینان بیشتر رو روایی آن مورد تائید می سواالت با جامعه آماری فرهنگ سازی شده از این

 ی آن مورد تایید واقع شده است.یمحتوا و روایی صوری ورسیده اساتید  پرسشنامه های مربوطه به رویت برخی صاحبنظران و

هاپایا می باشند ولی برای اطمینان بیشتر در جامعه مورد نظر برای تعیین پایایی از آزمون آلفای  با وجود اینکه پرسشنامه

های حاصل با استفاده ازآزمون آلفای کرونباخ نفر از کارکنان اجرا و داده 80بر روی دین ترتیب کرونباخ استفاده شده است. ب

مدیریت وبرای پرسشنامه  21/0  . پس از انجام محاسبه میزان آلفای بدست آمده برای پرسشنامه هوش سازمانیمحاسبه شدند

 ارها جهت اجرا بوده است .گر پایایی قابل قبول و مورد تایید ابز بوده که بیان23/0  دانش

تجزیه و تحلیل شده است. ابتدا برای توصیف  Spssپس ازجمع آوری داده های مورد نیاز، داده ها به دو روش از طریق نرم افزار 

و در آمار استنباطی، پس از  توصیفی ،جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد دقیق جامعه آماری مورد بررسی از آمار

اسمیرنف و تایید غیر نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده  -زمون کولموگروفآاستفاده از 

 می شود.

 

  یافته ها

 :باشد می ذیل شرح به تحقیق های پرسشنامه از شده آوری جمع اطالعات تحلیل و تجزیه روند

 نمونه های تحقیق توصیف جمعیت شناختی 

 آزمون فرضیه های تحقیق 
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 : فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت1نمودار 
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 : فراوانی آزمودنی ها بر اساس مدرک تحصیلی2نمودار 
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 اساس تجربه كاری: فراوانی آزمودنی ها بر 3نمودار 
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 : فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن 4نمودار 

درصد(  88درصد( مرد و حداقل )72مالحظه می شود حداکثر آزمودنی های این تحقیق) های فوقمطابق نمودارهمان گونه که 

 8بیشترین مدرك را دارا می باشد و کمترین آن با) درصد( از آزمودنی ها دارای مدرك تحصیلی فوق لیسانس که  18)، زن

درصد( بیشترین فراوانی دربین رده های سنی متفاوت وکمترین 40سال با )41-40گروه سنی، ارای مدرك فوق دیپلمدرصد( د

ین فراوانی درصد( و کمتر81سال با )51تا  50 بیشترین سابقه کار بینو در نهایت  درصد (5سال با )81زیر  فراوانی دررده سنی

 می باشد. درصد( 2 )  سال با 1زیر  تجربه کاری

 آزمون فرضیه های تحقیق

بررسی  P≤0/05اند. تمام فرضیه های تحقیق در سطح معنی داری های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهدر این قسمت فرضیه

هوش ( نتایج آزمون فرض نرمال بودن متغیر 5در جدول ) قرار گرفته اند که نتایج حاصله در جداول مربوطه ارائه شده است.

 داده شده است. اسمیرنوف نشان -، توسط آزمون کالموگرافمدیریت دانشبا  سازمانی
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 زمون كولموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع نرمال داده هاآ: 1جدول 

 شاخص
بینش 

 استراتژیک

سرنوشت 

 مشترک

تمایل 

به 

 تغییر

 روحیه
اتحاد و 

 توافق

كاربرد 

 دانش

 فشار

 سازمانی

مدیریت 

 دانش

 148 148 148 148 148 148 148 148 فراوانی

 89110 89110 89128 89134 89183 .8913 89100 89.0 كولموگروف

سطح 

 معناداری

89883 89888 8982 89888 89888 89888 89888 89888 

تمامی متغیرهای تحقیق از توزیع غیر نرمال برخوردار است و بنابراین   ( Sig<0.05)( نشان می دهد که چون 5نتایج جدول )

 سواالت را می توان به طور مشخص مورد بررسی و اثبات قرار داد.

 وجود رابطه مدیریت دانش مدیران بیمارستان های استان گلستان با هوش سازمانی بین  :از عبارتست مقاله این اصلی فرضیه

 .است آمده  (8)جدول در را آن نتایج که است شده استفاده اسپیرمن همبستگی آزمون از فوق فرضیه آزمون برای  .دارد

 مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان نتایج ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران: 2جدول 

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 

 هوش سازمانی

 مدیریت دانش 

148 8900 89821 

با  سازمانی می باشد . بین هوش α= 01/0در جدول باال  کمتر از p-valueبا توجه به اینکه   دهد (، نشان می8نتایج جدول)

همبستگی در سطح متوسطی  (،  17/0 )دو متغیر و با توجه به ضریب همبستگی این یت دانش مدیران رابطه وجود داردمدیر

 قرار دارد.

 .است شده آورده 3 الی 3 جدول در، فرعی های فرضیه آزمون نتایج

 مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان نتایج ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن بینش استراتژیک با مدیریت دانش: 3جدول 

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 بینش استراتژیک

 مدیریت دانش 
148 8940 89831 

انش رابطه وجود می باشد بین بینش استراتژیك و مدیریت د α= 01/0در جدول باال  کمتر از  p-valueبا توجه به اینکه  

 .همبستگی در سطح متوسطی قرار دارد ،  42/0با توجه به ضریب همبستگی این دو متغیر  دارد.
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 ستان های دولتی استان گلستانمدیران بیمار نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن سرنوشت مشترک و مدیریت دانش: 4جدول 

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 سرنوشت مشترک

 مدیریت دانش 
148 8903 89822 

بین  ،می باشد α= 01/0در جدول باال کمتر از p-value( مالحظه می شود با توجه به اینکه  4همان طورکه درجدول )

همبستگی در سطح  ، 18/0سرنوشت مشترك و مدیریت دانش رابطه وجود دارد.  با توجه به ضریب همبستگی این دو متغیر 

 متوسطی قرار دارد

 مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن تمایل به تغییر با مدیریت دانش: 0جدول 

 p-value بستگیضریب هم تعداد متغیر

 تمایل به تغییر

 مدیریت دانش 

 

148 8934 89844 

بین احساس تمایل به تغییر و مدیریت دانش رابطه  ،می باشد  α= 01/0در جدول باال  کمتر از p-valueبا توجه به اینکه  

 همبستگی در سطح متوسطی قرار دارد. ، 84/0وجود دارد و با توجه به ضریب همبستگی این دو متغیر 

 مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن روحیه با مدیریت دانش: 0جدول 

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 روحیه

 مدیریت دانش 

 

148 8932 8984. 

می باشد. بین  α= 01/0در جدول باال کمتر از  p-valueشود با توجه به اینکه   ( مالحظه می7همان طور که در جدول)

همبستگی در سطح متوسطی قرار  ، 88/0روحیه با مدیریت دانش رابطه وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی این دو متغیر 

 .دارد

 ا مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستاننتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن اتحاد و توافق ب: 0جدول 

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 اتحاد و توافق

 مدیریت دانش 

 

148 89082 8988. 

بین احساس اتحاد و توافق و مدیریت دانش رابطه  ،می باشد  α= 01/0در جدول باال  کمتر از p-valueبا توجه به اینکه  

 .همبستگی در سطح قوی قرار دارد ، 708/0با توجه به ضریب همبستگی این دو متغیر  .وجود دارد
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 نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن كاربرد دانش با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان: 0جدول 

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 كاربرد دانش

 مدیریت دانش 
148 891 8920 

می باشد. بین   α= 01/0در جدول باال  بیشتر از p-value( مالحظه می شود با توجه به اینکه  2همان طور که در جدول )

 .دانش و مدیریت دانش رابطه وجود ندارد کاربرد

 گلستاننتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن فشارسازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان : .جدول 

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 فشارسازمانی

 مدیریت دانش 

 

148 8900 89880 

بین احساس فشار سازمانی و با مدیریت دانش مدیران   ،می باشد  α= 01/0در جدول باال  کمتر از p-valueبا توجه به اینکه  

همبستگی در سطح  ، 72/0بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی این دو متغیر

 قوی قرار دارد.

  گیریبحث و نتیجه
 صورتان بیمارستان های دولتی استان گلستان مدیریت دانش مدیرهوش سازمانی با  بین با هدف بررسی رابطه  حاضر پژوهش

)بینش  ابعاد در مدیریت دانش سازمانی با هوش بین نشان داد: همبستگی اسپیرمنحاصل از آزمون  گرفت. یافته های

 دانشمدیریت و مستقیم با دار رابطه معنا فشارسازمانی(  توافق، و روحیه، اتحاد تغییر، سرنوشت مشترك، تمایل به استراتژیك،

تحقیق رد گردید.  و فرض مدیران مشاهده نشد سازمانی هوش رابطه معناداری با اجرایی وجود دارد و تنها دربعد)کاربرد دانش(

بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سئوال بوده است که: آیا میان هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران 

ابطه وجود دارد؟ که یافته های پژوهش نشان داد بین هوش سازمانی و مدیریت دانش بیمارستان های دولتی استان گلستان ر

 وجود دارد.  مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه مستقیم و معنادار

به رو با توجه به اینکه بیمارستان ها با محیطی متالطم و نا آرام واز لحاظ تحوالت علمی و فن آوری با محیط پیچیده ای رو

هستند، تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای این سازمان ها را به خطر می اندازد، از اینرو بیمارستان ها باید جایگاه فعلی 

خود را بشناسند، نقاط قوت و ضعف خود را به طور دقیق تحلیل کنند، با تکیه بر نقاط قوت از فرصت ها استفاده نمایند و خود 

پذیر است. مدیران بیمارستان ها بایستی دارای  هدیدها آماده سازند. این موضوع در قالب هوش سازمانی امکانرا برای مقابله با ت

مؤلفه های هوش سازمانی باشندو با بکارگیری مدیریت دانش با ترسیم اهداف و رسالت های سازمان، به طور کارآمد و موفق در 

موفق هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی از عوامل محیطی و حفظ بقا  مسیر تحقق اهداف پیش روند. بنابراین سازمان های

 .و حیات خود، زمینه ی رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را به وسیله ی هوش سازمانی فراهم آورند

 (،5830همکاران) و کیوان آرا(،5838)اردکانی و د، کنجکاو منفر(5830ه )بیك زادهای  یافته یافته های تحقیق حاضرهمسو با

ان داد میان مولفه های هوش ها نش های پژوهش آن چراکه یافتهمی باشد  (5822همکاران) (، جمال زاده و5830غالمی)

 مستقیم وجود دارد.  و دانش رابطه معنادار مدیریت سازمانی با
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