مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال نهم ،شمارهی  ،2تابستان 79

هوش استراتژیک اعضای هیأت علمی ،شاخصی تأثیرگذار بر پیادهسازی دانش در دانشگاهها
مطالعه موردی :دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
نسرین شمس جاوی :دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی،
اهواز ،ایران.
لیال بهمئی* :گروه آموزش ابتدایی ،واحد امیدیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،امیدیه ،ایران.

چكیده :پژوهش حاضررر با هدب بررسرری ت هیر هوش اسررتراتژی بر پیادهسررازی دانش در میان اعیررای
هی ت علمی دانشررگاه علوم پزشررکی جندیشرراپور اهواز و در سررال  6971انجام پذیرفت .روش پژوهش
توصرییی_پیمایشری با ماهیت کاربردی بوده و جامعهی آماری  555نیر از اعیرای هی ت علمی دانشرگاه
بودند که بر اسرراج جدول مورگان 221 ،نیر از آنها به طور تصررادفی انتباش شرردند که در نهایت پ از
توزیع پرسشنامهها ،تجزیه و تحلیل بر پایهی  269پرسشنامه عودت شده انجام پذیرفت .جهت گردآوری
داده ها از دو پر س شنامه ا ستاندارد هوش ا ستراتژی کروگر و مدیریت دانش کنراد و نیومن ا ستیاده شد
که روایی آنها به روش روایی محتوا به ت یید متب ص صان ر سید و پایایی پر س شنامهها از طریق محا سبه
آلیای کرونباخ به ترتیب برای پرسررشررنامهی هوش اسررتراتژی  5/769و پرسررشررنامهی مدیریت دانش
 5/742برآورد شد .همچنین طبقهبندی اطالعات جمعآوری شده با روشهای آماری تو صییی (فراوانی،
درصررد ،انحراب معیار ،جدول ،نمودار و غیره) در نرمافزار  Spss16و بررسرری فرضرریههای پژوهش در
نرم افزار معادالت ساختاری لیزرل انجام پذیرفت .نتایج کلی تحقیق حاکی از آن بود که هوش استراتژی
بر کاربرد دانش ت هیر مثبت داشرررته و اعیرررای هی ت علمی دانشرررگاه میتوانند با به کارگیری هوش
اسررتراتژی در فرایند تصررمیمات سررازمانی جهت تولید و توزیع دانشِ به روز ،حیظ دانش ،تبادل و به
اشتراکگذاری آن ،زمینهساز اجرای موفق سیستمهای مدیریت دانش در دانشگاهها شوند.
واژگان کلیدی :هوش استراتژی  ،مدیریت دانش ،حیظ دانش ،ایجاد دانش ،انتقال دانش ،کاربرد دانش.

*نویسندهی مسؤول :گروه آموزش ابتدایی ،واحد امیدیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،امیدیه ،ایران.
Email: bahmaeeleila@gmail.com
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مقدمه
ج هان پیرامون ما ،در برگیر ندهی اطال عات فراوان و
بیپایانی اسررت که این اطالعات اسرراسرراه در هن ما
وجود ندار ند و در اغ لب موارد با ادراک مت عارب ما
تنا سب ندارند .بنابراین میتوان گیت که ما همواره در
معرض تغییرات قرار میگیریم .تغییر و تحول دادههای
خام به داده های اسرررتراتژی اما از سررررعت باالیی
برخوردار بوده ،به روز و معتبر هسررتند و ت هیر عمیقی
بر روی تحوالت تجاری و اجتماعی دارند (پورکیانی و
نظریان.)6976 ،
نوناکا کار شناج م شهور مدیریت دانش ژاپن میگوید:
در اقت صادی که تنها چیز با هبات ،بیهباتی ا ست ،تنها
منب رع مط رمئن و بادوام مزیت رقابتی ،دان رش است.
وقتی هر شب تقاضاها تغررررییر میکند ،فررررنآوریها
توسررررعه مییابند و رقبا زیاد می شوند ،سازمانهایی
موفق ه ستند که همواره دانش جدید ایجاد کنند ،آن
را به طور گسترده در سراسر سازمان اشاعه دهند و به
سرعت آن را به صورت فنآوریها و محصوالت جدید
نشان دهند (رادینگ.)6777 ،
امروزه سازمانهای کشور ما به مانند سایر سازمانهای
جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه
در خارج ک شور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط
کسرررب و کار باقی بمانند .از این رو آنها باید بتوانند
دسرررت کم در ی زمی نه برتر از رق بای خود بوده و
نسبت به آنها مزیتی رقابتی داشته باشند تا مشتریان
را نسرربت به خود متقاعد سررازند (بیهات .)2559 ،به
عبارت دیگر با بهرهگیری از هوش اسرررررررررتراتژی
میتوان درک صرررحیحی نسررربت به فرایندهای فعلی
جامعه بهدست آورد ،تغیرررریرات آینده را پیشبینی و
مدیر یت نموده و در ج هت ای جاد ارزش افزوده برای
مشررتریان ،اسررتراتژیهای مناسررب اتبا نمود( .تام و
کیم.)2552 ،
از سویی دیگر دان شگاه به عنوان نهادی پویا و پیچیده
اسررت و هر رویکردی که این نهاد را موضرروا مطالعه
خود قرار می دهد ،باید از پویایی و پیچیدگی بیشتری
برخوردار باشررد ،چرا که اسررتقرار سرراختار هوشررمند
مدیریت دانش به عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در

کنار سرایر راهبردهای تجاری و رقابتی منظور گردیده
و رویکردی نظاممند در مدیریت سررررمایههای فکری
اطالعاتی کارکنان و مدیران محسرروش میشررود (نی
ببت و همکاران .)6997 ،در این میان دانشرررگاههای
علوم پزشرررکی به دلیل ارتباس مسرررتقیم با سرررالمت
جامعه و مواجهه با موقعیتهای پیشبینی نشده بسیار
در خصوص وضعیت بهداشتی جامعه ،نیازمند اشتراک
هر چه بیشررتر دانش و اسررتیاده از روشهای کارا در
ارائه خدمات با کیییت ،کاهش هزینههای بهداشرتی و
رفع به موقع نیازهای مراجعان هستند که الزمهی این
امر ،ا ستیاده از روشهای نوین مدیریت اطالعات بوده
که الگوهای تعاملی میان مدیران و کارکنان دانشرررگاه
را به عنوان منابع هو شمند و خالق ان سانی برای انجام
کارهای بزرگ ،حائز اهمیت میکند (ح سینی شاوون
و هم کاران .)6974 ،با تو جه به مرا تب فوق ،در این
پژو هش هوش اسررر ترا تژی ر برره ع نوان ی کی از
زیرسرراختهای تعیینکننده اسررتقرار مدیریت دانش،
در نظر گرفته شده و راهکارهای پیادهسازی و توسعهی
آن در میان اعیای هی ت علمی دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز بررسی شده است.

روش کار
هرردب از این پژوهش ،بررسررری ت ر هیر هوش
استراتژی بر پیادهسازی دانش در میان اعیای هی ت
علمی دانشرررگاه علوم پزشرررکی جندیشررراپور اهواز
می باشرررد که بر اسررراج هدب ،کاربردی و از لحا
ماهیت و روش گردآوری دادهها ،توصررییی_پیمایشرری
اسرررت .ان جام پژوهش (آ مادهسرررازی طرح تحقیق،
گردآوری و آ نالیز داده ها و تدوین گزارش ن هایی) در
ب هار  6971ان جام پذیر فت .حجم نمو نه با روش
نمونهگیری تصادفی ساده و استیاده از جدول مورگان
( 221نیر) تعیین گردیررد کرره البترره تعرردادی از
پر س شنامهها به دلیل تکمیل ن شدن و عدم برگ شت از
مرحلهی تجزیه و تحلیل خارج شررردند و در نهایت
حجم نمونررهی آمرراری برره  269نیر تقلیررل یررافررت.
همچنین با توجه به ماهیت توصررییی_پیمایشرری این
پژوهش ،برای گردآوری دادهها و سررنجش متغیرهای
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تحقیق از دو پر س شنامه ا ستاندارد ا ستیاده گردید که
در ادامه توضیح داده میشوند:
الف-پر س شنامهی هوش ا ستراتژی کروگر (،)2565
دارای  24سرررؤال بوده که برای سرررنجش مؤلیههای
مدیریت ا ستراتژی  ،ت صمیمگیری ا ستراتژی  ،هوش
تجاری و هوش رقابتی استیاده میشود.
ش -پرسرررشررر نا مهی مدیر یت دانش کنراد و نیومن
( ،)6777دارای  26سرررؤال بوده و برای سرررنجش
مؤلیههای حیظ و نگهداری دانش ،انتقال دانش ،ایجاد
دانش و کاربرد دانش استیاده میشود.
مقیاج اسررتیاده شررده در پرسررشررنامهها ،طیف پنج
درجهای لیکرت از (کاماله مبالیم تا کاماله موافقم) بود
که به ترت یب از عدد  6تا  5ارزش گذاری گرد ید.
نحوهی امت یازدهی بدینگو نه بود که اگر کاربر با
پر سش موجود در پر س شنامه کاماله مبالف بود؛ امتیاز
 ،6م بالیم؛ امت یاز  ،2تا حدودی موافقم؛ امت یاز ،9
موافقم؛ امتیاز  4و کاماله موافقم ،امتیاز  5نسرربت داده
شد.
برای عدم ابهام در سؤاالت پر س شنام ها و انطباق هر
چه بیشررتر با جامعهی آماری ،اقدام به تعیین روایی و
پایایی ابزارهای مورد اسرررتیاده از طریق نظرخواهی از

تعدادی ا ساتید متب صص و مجرش دان شگاه که دارای
سررابقهی پژوهشهای مرتبط بودند ،گردید که همگی
روایی پر س شنامههای مورد ا ستیاده را ت یید نمودند.
همچنین پایایی پرسررررشنامهها با محاسبهی ضریب
آلیای کرونباخ بهدسررت آمده از همسرررررررانی درونی
سؤاالت ،به ترتیب برای پرسشنامهی هوش استراتژی
 5/769و پرسرشرنامهی مدیریت دانش  5/742برآورد
گردید که نتایج آن ،ن شاندهندهی میزان آلیای باالی
 5/9برای هر پر س شنامه میبا شد که داللت بر پایایی
منا سب سؤاالت پر س شنامهها دارد .در نهایت پ از
جمعآوری و دسرررتهبندی اطالعات بهدسرررت آمده از
پرسررشررنامهها ،متغیرها در نرمافزار آماری SPSS16
تعریف شدند که بر ا ساج آن ،تو صیف فراوانی دادهها
ان جام پذیرفت و سرررپ ج هت آزمون فرضررر یات و
مشررررا هده روابط علی بین متغیر ها ،داده های مورد
مطالعه ،در نرمافزار معادالت ساختاری لیزرل تجزیه و
تحلیل گردیدند.

یافتهها
الف) یافتههای جمعیتشناختی

یافتههای جمعیت شناختی گردآوری شده از نمونهی
آماری مورد پژوهش ،در جدول  6ارائه شده است:

جدول  .1پراکندگی پاسخدهندگان بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی

ویژگی جمعیتشناختی
جنسیت

سن

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

سابقه کار

آماره

تعداد

درصد

درصد تجمعی

مرد

421

75/4

75/4

زن

39

12/3

411

 21-91سال

92

41/5

41/5

 97-11سال

31

19/9

75/4

 17-71سال

51

91/4

32/2

 77سال و باالتر

45

5 /5

411

مجرد

99

47/2

47/2

متأهل

451

51/5

411

کارشناسی ارشد

58

93/8

93/8

دکترا

415

13/9

55/3

فوق دکترا و باالتر

21

44/4

411

 4-1سال

22

41/4

41/4

 7-3سال

25

42/1

22/8

 41-41سال

51

91/4

78/5

 47سال و باالتر

31

19/9

411
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ب) یافته های استنباطی
آزمون فرضیههای پژوهش

فر ضیه ا صلی :هوش اسررتراتژی بر میزان اسررتقرار
مدیریت دانش در میان اعیررای هی ت علمی دانشررگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ت هیر دارد.

نمودار  .1بررسی تاثیر متغیر هوش استراتژیک بر متغیر مدیریت دانش (مقادیر تخمین استاندارد)

با توجه به شرراخصهای نیکویی برازش ،میتوان به برازش
مدل تدوین شده از ی سو و دادههای تجربی از سوی دیگر
ت کید داشرررت .از اینرو با ت کید بر معادالت سررراختاری،
الگوی مناسررربی در زمی نهی ت هیر هوش اسرررتراتژی بر
مدیر یت دانش طراحی گرد یده و برازش مطلوش مدل،
معرب الگویابی معادالت سررراختاری با ت کید بر مؤلیههای

هوش اسرررتراتژی و مدیریت دانش اسرررت .همچنین اهر
مسررتقیم شرراخص هوش اسررتراتژی بر مدیریت دانش به
میزان  5749می باشرررد .به عبارت دیگر  %49از تغییرات
متغیر مدیریت دانش توسررط مؤلیههای هوش اسررتراتژی
پوشش داده میشود.

نمودار  .2بررسی تأثیر متغیر هوش استراتژیک بر مدیریت دانش (با توجه به مقدار )T

همچنین با توجه به نمودار  ،2مقدار آمارهی  Tبزرگتر از
عدد دو میبا شد ( .)T= 9754بنابراین بین دو متغیر هوش
اسرررتراتژی و مؤلیه های مدیریت دانش ،رابطهی خطی و
مسررتقیم وجود دارد و در نتیجه فرضرریهی اصررلی تحقیق
پذیرفته میشود.

فرضیههای فرعی:
فرضرریهی فرعی ی  :هوش اسررتراتژی بر ایجاد دانش در
م یان اعیررررای ه ی ت علمی دانشررر گاه علوم پزشرررکی
جندیشاپور اهواز ت هیر دارد.
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فرضیهی فرعی چهار :هوش ا ستراتژی بر کاربرد دانش در
م یان اعیررررای ه ی ت علمی دانشررر گاه علوم پزشرررکی
جندیشاپور اهواز ت هیر دارد.

فرضرریهی فرعی دو :هوش اسررتراتژی بر حیظ و نگهداری
دانش در میان اع یای هی ت علمی دان شگاه علوم پز شکی
جندیشاپور اهواز ت هیر دارد.
فر ضیهی فرعی سه :هوش ا ستراتژی بر انتقال دانش در
م یان اعیررررای ه ی ت علمی دانشررر گاه علوم پزشرررکی
جندیشاپور اهواز ت هیر دارد.

جدول .2نتایج مربوط به فرضیات فرعی

فرضیهها

فرضیهی فرعی 1

فرضیهی فرعی 2

فرضیهی فرعی 3

فرضیهی فرعی 4

سؤالهای پرسشنامه

ضریب استاندارد

عدد معناداری (مقدار )T

نتیجه

سؤال42

1935

44975

تأیید شد

سؤال49

1955

41995

تأیید شد

سؤال41

1939

41925

تأیید شد

سؤال47

1934

44929

تأیید شد

سؤال4

1932

41983

تأیید شد

سؤال2

1957

3955

تأیید شد

سؤال9

1955

41985

تأیید شد

سؤال7

1915

7941

تأیید شد

سؤال8

1937

49175

تأیید شد

سؤال5

1938

44915

تأیید شد

سؤال5

1951

3945

تأیید شد

سؤال3

1951

3929

تأیید شد

سؤال41

1957

3951

تأیید شد

سؤال48

1955

3932

تأیید شد

سؤال45

1931

44941

تأیید شد

سؤال45

1954

5915

تأیید شد

سؤال43

1933

41919

تأیید شد

سؤال21

1935

41918

تأیید شد

با توجه به نتایج ارائه شرررده در جدول  2و در نظر گرفتن
مقدار آماره  Tکه در کلیه سررؤالها لحا شررده ،بزرگتر از
عدد دو میباشد ،میتوان گیت بین متغیر هوش استراتژی
و مؤلیههای مدیریت دانش رابطهی خطی و م ستقیم وجود
دارد و کلیهی فرضیههای پژوهش ت یید میشوند.
 سرررؤال های مربوس به مؤل یهی ای جاد دانش با هوشاسرررتراتژی رابطهی مثبت و معناداری دارند،
بنابراین فرضررریهی فرعی اول تحقیق پذیرفته
میگردد.
 سرررؤالهای مربوس به مؤلیهی خیرهی دانش با هوشاسرررتراتژی رابطهی مثبت و معناداری دارند،
بنابراین فرضررریهی فرعی دوم تحقیق پذیرفته
میشود.

 سرررؤاالت مربوس به مؤل یهی انت قال دانش با هوشاسرررتراتژی رابطهی مثبت و معناداری دارند،
بنابراین فرضرریهی فرعی سرروم تحقیق پذیرفته
میگردد.
 سرررؤاالت مربوس به مؤل یهی کاربرد دانش با هوشاسرررتراتژی رابطهی مثبت و معناداری دارند،
بنابراین فرضرریهی فرعی چهارم تحقیق پذیرفته
میگردد.
به دیگر سرربن ،تمامی ابعاد ،مؤلیهها و شرراخصهایی که
برای سرازههای هوش اسرتراتژی و مدیریت دانش تعریف
شررردند ،مناسرررب هسرررتند و به لحا تجربی میتوانند
متغیرهای مذکور را تبیین و اندازهگیری کنند.
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بحث و نتیجهگیری
علیرغم افزایش کمی تحقی قات مربوس به مدیر یت
دانش و هوش اسررتراتژی بر متغیرهای سررازمانی ،هنوز
ارتباس م ستقیم بین این متغیرها مورد برر سی قرار نگرفته
ا ست و ب سیاری از پیامدهای آنها بهخوبی برای مدیران و
کارگزاران سازمانی رو شن ن شده ا ست ،بهعالوه توجه به
ت هیرات متقابلی که این متغیر میتواند با سایر متغیرهای
سازمانی دا شته با شد ،نیز بهخوبی ارزیابی ن شده ا ست.
بنابراین در این پژوهش سعی بر آن بوده که به روشن شدن
برخی روابط و ابهامات پژوهشی موجود کم شود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که مقدار آماره  RMSEAبرابر
با  57599شرررده که قابلقبول به نظر میرسرررد و سرررطح
معناداری آزمون مربع خی (یعنی  )Pباالی پنج صدم بوده
که نیکوئی برازش مدل را ت یید میکند .مقدار ضریب مسیر
(ضرررر یب ب تا) نشررران مید هد که بین دو متغیر هوش
اسرررتراتژی و مدیریت دانش رابطهی خطی وجود دارد و
میزان شدت آن  5729میبا شد ،همچنین مقدار آمارهی T
بزرگتر از عدد  2می باشرررد ( ،)T= 5762بنابراین بین دو
متغیر هوش اسررتراتژی و مدیریت دانش رابطهی مثبت و
معنادار وجود دارد و این دو متغیر بر هم ت هیر می گذارند،
بنابراین فرضیهی اصلی تحقیق پذیرفته میگردد .همچنین
اهر مستقیم شاخص هوش استراتژی بر مدیریت دانش به
میزان  5749میباشد ،به عبارت دیگر  49درصد از تغییرات
متغیر هوش اسررتراتژی توسررط مؤلیههای مدیریت دانش
پوشرررش داده میشرررود و با توجه به مقدار آمارهی  Tکه
بزرگتر از عدد  2میباشد ( ،)T=9754بین دو متغیر هوش
اسرررتراتژی و مؤلیه های مدیریت دانش رابطهی خطی و
مسررتقیم وجود دارد و فرض ریههاای فرعی تحقیق نیز ت یید
میشوند.
در این پژوهش تالش شده ا ست که هوش ا ستراتژی به
عنوان شرراخصرری ت هیرگذار بر پیادهسررازی دانش در میان
اعیررای هی ت علمی دانشررگاه علوم پزشررکی جندیشرراپور
اهواز ،نگریسرررته و پرداخته شرررود .با توجه به میاهیم و
تعاریف ارائه شرررده میتوان گیت مدیریت دانش ،فرآیند
سی ستماتی ج ستوجو ،انتباش ،سازماندهی ،پاالیش و
نمایش اطالعات اسرت که در حل مسر له ،یادگیری پویا،
برنامهریزی اسررتراتژی  ،تصررمیمگیری و محافظت دارایی
هو شی از فر سودگی و تباهی به سازمان کم میکند و
منجر به انعطابپذیری فزاینده و افزایش هوش استراتژی
میشود.

از سویی دیگر ،به کارگیری دانشِ به روز ،توزیع ،تبادل و
به اشررتراکگذاری دانش و آگاهی از عوامل محیطی و نیز
حیظ بقا و حیات ،زمینهسرراز ایجاد هوش اسررتراتژی در
دان شگاهها میبا شد .هوش ا ستراتژی در حقیقت قابلیت
ی سازمان در افزایش اطالعات ،نوآوری ،دانش عمومی و
عمل مؤهر بر پایه ایجاد دانش اسرررت که اگر درسرررت و
مناسب به کار گرفته شوند ،میتوانند ارزشهای بیشماری
را خلق کنند .بنابراین میتوان گیت افراد سرررازمانی به
خصرروص اعیررای هی ت علمی و مدیران نیازمند پرورش
هوش در را ستای تحقق و بهرهگیری هوش ا ستراتژی به
منظور ارتقاء و بهرهوری مدیریت دانش ه ستند تا بتوانند
وظییهشان را به طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانند.

پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصرررل از این پژوهش و بررسررری
مستندات ارائه شده ،میتوان راهکارهایی را در جهت ارتقاء
و تو سعه هوش ا ستراتژی از طریق پیاده سازی دانش در
بین اعیای هی ت علمی دانشگاهها پیشنهاد نمود:





به برنامهریزان و سرریاسررتگذاران سررازمانی پیشررنهاد
می شود تا در جذش و پرورش نیروی ان سانی بهعنوان
هوش انسررانی سررازمان دقت کافی به خرج دهند تا با
حمایتهای مالی و اجتماعی آنان از طرحها و ایدههای
جدید ،امکانات و بازخورد مناسررربی برای اسررراتید و
کارکنان و آگاهی ایشان از میزان ت هیر فعالیتهایشان
بر موفقیت یا عدم موفقیت کل سررازمان فراهم گردد.
همچنین با برپایی سمینارهای داخلی و گردهماییهای
منظم و حیرررور در دانشررر گاه های مبتلف داخلی و
خارجی ،میتوان جامعهی دانشرررگاهی را به اندوختن
دانش ،سررازماندهی و اشررتراکگذاری و اشرراعهی آن
ت شویق نمود تا از این طریق بتوان زمینههای ا ستقرار
موفق مدیریت دانش را در دانشگاه تعالی ببشید.
مدیران دانشرررگاه میتوانند با تغییر جهت دادن به
رفتارها و افکار قدیم و اسررتیاده از قوهی ابتکار برای
ج ستجوی منابع جدید دانش و روشهای جدید حل
مس له ،در میان اعیای هی ت علمی و ا ساتید دانشگاه
ایجاد انگیزه نمایند و با ایجاد زیرسرراختهای توانمند
سرربتافزاری و نرمافزاری و بهرهگیری از فنآوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و شرررناسرررایی منابع و پایگاههای
دانش در سرررطح دانشرررگاه ،امکان ت هیرگذاری هوش
اسرررتراتژی بر ایجاد ،نگهداری ،تبادل و به کارگیری
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Faculty Members’ Strategic Intelligence Criteria Affecting the
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of strategic intelligence
on knowledge implementation among faculty members of Ahvaz Jundishapur University
of Medical Sciences during the spring of 2017. The research method was descriptivesurvey based on the applied nature; and the statistical population was 550 faculty
members. According to Morgan's table, 226 of population members were randomly
selected. Finally, after distributing the questionnaires, the analysis based on 217 the
returned questionnaire was completed. Data were collected using two standard Kruger
Strategic Intelligence Questionnaire and Konrad & Newman Knowledge Management.
Then, the validity of the questionnaire was verified by experts through content validity
method. Moreover, the reliability of the questionnaires was calculated by Cronbach's alpha
for the strategic intelligence questionnaire 0.918 and Knowledge management
questionnaire was 0.942. In addition, the classification of collected data was done by
descriptive statistical methods (frequency, percentage, standard deviation, tables, graphs,
etc.) in Spss16 software, and the research hypothesis were evaluated in the software of
LISREL structural equations. The overall research results indicated that strategic
intelligence had a positive impact on the use of knowledge, and also faculty members of
the university can use the strategic intelligence in the process of organizational decision
making to distribute knowledge, keep knowledge, exchange and share it, and field the key
to successful implementation of knowledge management systems in universities.

Keywords: Strategic intelligence, knowledge management, knowledge preservation,
knowledge creation, knowledge transfer, knowledge application.
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