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چکیده
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مدیریت دانش ،مؤلفه انتشار دانش در رتبه یکم ،مؤلفه کاربرد دانش در رتبه دوم و مؤلفه خلق دانش در رتبه
سوم قرار گرفتهاند .عالوه بر آن ،این پژوهش نشان داد که متغیرهای فردی با سالمت سازمانی و مدیریت
دانش رابطهای ندارد و بین سالمت سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت وجود دارد .با توجه به یافتههای
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را در سازمان برای کارکنان جهت تسهیل مبادله اطالعات ایجاد کنند که این امر عالوه بر افزایش سالمت
سازمانی میتواند موجب افزایش زمینههای دانشافزایی در سازمان ،پیادهسازی مدیریت دانش و درنهایت
باعث موفقیت سازمان گردد.

واژگان کلیدی :سالمت سازمان ،شاخصهای سالمت سازمان ،شاخصهای مدیریت دانش،
مدیریت دانش

مقدمه
ارزشمندترین دارایی و سرمایهی هر جامعهای نیروی انسانی آن است .توسعه انسانها با توسعه
ذهن و تواناییهای پردازشی و نیز کسب مهارتهای مفهومی و فنی ،با درگیر شدن در
سیستمهایی که خرد در ساختار و کارکرد آنها نقش ایفا میکنند ،جهت ورود به حوزه
سیستمهای اجتماعی (که معموالً حضور و دخالت انسانها در آنها بر پیچیدگی سیستم
میافزاید و ورود به آنها مستلزم داشتن مهارتهای انسانی ،ایجاد ارتباط مؤثر ،همکاری،
همفکری و ...است) مهیا میشوند .دانش و خرد فردی و جمعی شاخصه اصلی توسعهیافتگی
انسانها و عنصر اساسی و حیاتی توسعه سیستمهای اجتماعی است و درنهایت این خرد جمعی
است که ظرفیت توسعه سیستم را تعیین میکند .در یک فرایند تغییر و تحول و رسیدن به
یک تشکیالت و سازمان متحول و پیشرو و درعینحال خالق و زنده و پویا که اهداف فردی
و سازمانی از هم قابلتشخیص نباشد ،بایستی بر مدیریت دانش تکیه کرد .مهمترین ثروت
یک سازمان ،انسانها هستند و ازآنجاییکه کارکنان هر سازمان یکی از تعیینکنندهترین
عامل برای بقاء ،توسعه و تعالی آن سازمان هستند؛ پس باید گفت خلق بهترین شرایط و
بیشترین بهرهوری سازمان درگرو گسترش توانایی و پرورش کامل استعداد درونی و بیرونی
کارکنان است ،حتی در بدترین شرایط ازلحاظ محدودیت منابع انسانی (عالم تبریز ،محمد
رحیمی.)3130،
سالمت سازمانی ،3یکی از گویاترین و بدیهیترین شاخصهای اثربخشی سازمانی است.
در یک سازمان سالم ،مدیر ،رفتاری کامالً دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در
1- organizational health
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برنامههای خود دارای یگانگی است .کارمندان نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کار کردن
در آن سازمان را دارند و بهطور مؤثرتری کارها را انجام میدهند (هوی و میسکل.)3430،3
مفهوم سالمت سازمانی مفهوم بینظیری است که به ما اجازه میدهد تصویر عمیقی از تأثیر
رفتار شغلی کارکنان در محیط سازمان داشته باشیم .در سازمانهای سالم کارمندان متعهد و
وظیفهشناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی بر خود دارند .در سازمانهای
سالم ،کارمندان با رفتاری چون پویایی گروهی ،خالقیتهای هدفمند و نوآوری تکاملیافته
و تبدیل سرمایه به سود ،نظر هر پژوهشی را به خود جلب مینماید .در حقیقت سالمتی
سازمان ازلحاظ فیزیکی ،روانی ،امنیت ،تعلق ،شایستهساالری و ارزشگذاری به دانایی،
تخصص ،شخصیت ذینفعان و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از
سوی فرا سیستمهای خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تأثیر بسزایی دارد .وجود یک جو
سالم در سازمان موجب آموختن شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها توسط افراد را نشان
میدهد و از آن میتوان بهعنوان ابزار قوی برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود (ساعدی
و همکارانش .)3134 ،امروزه شرط بقای هر سیستم سازمانی ،توجه عمیق و کافی نمودن به
نیروهای انسانی موجود در سازمان و تالش برای پدید آوردن زمینه ارزشی با عنوان
«کارمندان ما ارزشمندترین دارایی ما هستند» مدنظر است .برای مدیران تالش برای تأمین
سالمت سازمان و حفظ ارتقای سطح آن ،نسبت به سایر فعالیتها و وظایفی که بر عهده
دارند در اولویت قرار دارد؛ اما متأسفانه ابعاد سالمت سازمانی و اهمیت و نقش آن ،بهمنزله
یک اصل تعیینکننده اثربخشی برای دستاندرکاران نظام آموزشی ،مفهوم ناشناختهای است
و به همین علت بیشتر افرادی که در یک موقعیت نابهنجار مدیریتی مانند کمکاری ،غیبت،
تقاضای متعدد برای انتقال به سازمانهای دیگر ،کیفیت پایین و غیره قرار میگیرند ،سعی بر
آن دارند تا با دستکاری یا فشار به کارکنان این وضع را سروسامان بخشند ،غافل از اینکه
مشکل جای دیگری است و راهحل آن در روش دیگری است .فهم وضع سالمت سازمان
میتواند ما را در انتخاب و گزینش روشهای مدیریتی مناسب برای اثربخشی آن یاری کند؛
1- Hoy & Miskel
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بنابراین پژوهش و مفهومپردازی سالمت سازمانی الزمه فعالیتهای پردامنه و گسترده
سازمانها است و هر کوشش معناداری برای بهسازی سازمان اهمیت دارد (حقیقتجو و
همکاران .)3133 ،سازمان سالم با نیروهای بازدارنده بیرونی بهگونهای موفقیتآمیز برخورد
کرده ،نیروی آنها را بهگونهای اثربخش در راستای اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت
می کند .البته عملکرد سازمان در یک روز مشخص ،ممکن است اثربخش یا غیر اثربخش
باشد اما عالئم درازمدت در سازمانهای سالم ،مساعدت اثربخشی است .اگر تخصصها و
فنون از سالمت کامل برخوردار باشند ،افزایش مسئولیتپذیری کارکنان و بهبود کیفیت
محصوالت و خدمات سازمانها تأمین میشود .سالمت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی
کوتاهمدت سازمان داللت داشته و به مجموعهای از خصایص سازمانی نسبتاً پردوام اشاره
میکند .یک سازمان سالم ،به این معنا نهفقط در محیط خود پایدار میماند ،بلکه در
درازمدت قادر است بهاندازه کافی با محیط خودسازگار شده ،تواناییهای الزم را برای بقاء
خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد (هوی و فلیدمن.)3430،3
دانش ،محور خلق ارزش در سازمانهای عصر حاضر است ،ذخیره دانش بهعنوان سرمایه
استراتژیک هر سازمان ،مهمترین مزیت رقابتی سازمانها به شمار میرود .در دنیای امروز و
جهان رو به رشد که اطالعات در آن به حد انفجار رسیده است ،تکیه کردن به اطالعات و
دانش عینی نمیتواند سازمان را در چرخه حیات ،به سالمت به مقصد برساند ،در صورتی
میتوان به رقابت در این بازار جهانی ادامه داد که در کنار استفاده از اطالعات و دانش عینی،
دانش ضمنی را با تشریکمساعی ،برقراری روابط عاطفی و استفاده از نظامهای خبره با غلبه
بر تمام مشکالت موجود در جهت دانش ورزی و خردورزی به کار گرفت ،چرا که امروزه
کشوری در جهان ،قدرتمند خواهد بود که بتواند اطالعات موجود را به دانش تبدیل کند و
از دانش تولیدشده به خرد جمعی دست یابد .در همین راستا عصر حاضر ،عصر تحوالت و
تغییرات شگرف در فناوریها است ،عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن
به اطالعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی ،خالق و دانش گرا است .در گذشتهای
1- Hoy & Feldman
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نهچندان دور قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه انسانی دسترسی به منابع مادی
بیشتر محسوب میشد .سازمان پیشتاز سازمانی بود که به مواد خام و ذخایر زیرزمینی ،مواد
اولیه ،نیروی انسانی ارزان ،زمین و  ...بهعنوان عوامل تولید در اقتصاد کالسیک دسترسی
بیشتری داشت .در عرصه رقابت کنونی اصلیترین مزیت رقابتی برای سازمانها توان آنها
در مدیریت دانش محسوب میشود و عمدهترین سرمایه آنها دانشی است که به آن دسترسی
دارند .سازمانهای پیشتاز و پیشرو که رهبری بازارهای جهانی را در دست دارند آنهایی
هستند که قادرند بیشترین ،معتبرترین و بهروزترین دانش بشری را در حوزه کسبوکارشان
در اختیار گیرند و از آن استفاده بهینه نمایند .بنا بر آنچه گفته شد میبایست در سازمانها
آنچه میدادند (سرمایه فکری) بیش از آنچه دارند (سرمایه عادی) اهمیت داشته باشد .درواقع
باید دانش را تنها منبع بیپایانی دانست که با استفاده بیشتر از آن ،حجم آن بیشتر میشود
(عالم تبریز ،محمد رحیمی.)3130،
بنابراین یکی از نکات مهمی که در سازمان موردتوجه است افزایش دانایی و دانش شغلی
کارکنان سازمان است که در این فرایند ،مدیریت دانش 3پای از عرصه مباحث نظری فراتر
نهاده و توجه بسیاری از مدیران و کارشناسان سازمان را به خود جلب کرده است .بهزعم
(خلیل 2و همکاران )2442 ،مدیریت اثربخش دانش به معنای توجه به دانش سازمانی بهعنوان
یک فرایند است( .والس زک )2441 1بیان میکند مدیریت دانش فرایندی است که به
تسهیل ،جذب ،انتشار ،ایجاد و کاربرد دانش بهمنظور تصمیمگیری بپردازد( .اسکای ریام،0
 )3444معتقد است سرمایه دارایی نهفته و پنهان سازمانهاست که با مدیریت و اداره آن
میتوان به مزیتهای رقابتی دست یافت .درواقع دانش بهعنوان منبعی برای بقای سازمانها
ضروری است و شرط موفقیت سازمانها ،دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی
سطوح است .همچنین پیتر دراکر 1اندیشمند مدیریت معتقد است که کلید موفقیتهای
1- knowledge management
2- Khalill
3- Walczak
4- Skyrme
5- Drucker
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سازمانی ،دانش است و دانش را بهعنوان پایههای رقابت در جامعه فرا صنعتی معرفی میکند
و راز موفقیت سازمانها در قرن بیستویک را مدیریت دانش میداند .دراکر با بهکارگیری
واژگانی همچون کار دانشی ،دانشگر و سازمان دانشی خبر از ایجاد نوع جدیدی از
سازمانها را میدهد که در آنها بهجای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت دارد .بر اساس
این نظریه ،در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش
را به خود اختصاص دهند ،نه سهم بیشتری از منابع طبیعی .دانش منبع بالقوهای است که
کشف کنندهی منابع دیگر است و درون دادههای هر سازمان را ابدی و الیزال میسازد.
درواقع مدیریت دانش فرایندی است که سازمانها را کمک میکند تا با کشف ،انتخاب،
سازماندهی ،انتشار و انتقال اطالعات تخصصی در سازمان ،توان حل مسئله ،یادگیری پویا،
برنامهریزی استراتژیک و تصمیمگیریها را کاراتر نماید؛ پس مدیریت دانش فرایندی است
که به تسهیل ،جذب ،انتشار ،ایجاد و کاربرد دانش بهمنظور تصمیمگیری در سازمان
میپردازد (ساالرزهی و همکاران.)3143 ،
سالمت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن
میگردد .درواقع سالمت سازمانی توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است .مفهوم
سالمت سازمانی تأکید بر سالم بودن یک سازمان دارد و یکی از عوامل مهم در افزایش
اثربخشی و بهرهوری سازمان است .شواهد نشان میدهد سازمانهایی که ازلحاظ
جوسازمانی ،جوی سالم دارند نسبت به سازمانهای دیگری که ازلحاظ جوسازمانی در سطح
پایینتری قرار دارند ،اثربخشتر و کارآمدتر هستند .مدیران ،عامالن اصلی در ایجاد جوی
سالم در سازمانها هستند و میزان سالمت سازمان بستگی به عملکرد مدیران دارد .مدیران بر
اساس اقدامات و روشهایی که در پیش میگیرند ممکن است موجب ارتقاء سالمت
سازمانی شوند و یا با اقدامات نسنجیده و نادرست سالمت سازمان را با خطر مواجه سازند؛
بنابراین نقش مدیران تعیینکننده میزان سالمت سازمانی سازمان است؛ بنابراین نتیجه گرفته
میشود در سازمانهایی که سالمت سازمانی در سطح باالیی قرار دارند ،کارکنان با اطمینان
و آرامش زیادی به وظایف خود مشغول میشوند و کارکنان احساس میکنند که روابط
صمیمانه و دوستانهای با دیگر افراد سازمان دارند ،کارکنان محیط سازمان را محیطی سالم و
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سازنده میبینند و احساس میکنند که مدیریت برای آنها ارزش و احترام خاصی قائل است،
مواد و تجهیزات الزم برای آموزش و تدریس را در اختیار خود میبینند ،انگیزه باالیی برای
رشد و پیشرفت دارند ،با توجه به آزادی عملی که دارند در اکثر تصمیمات سازمان مشارکت
دارند .در همین راستا در محیط رقابتی سازمانهای امروزی یکی از عواملی که ضامن بقاء و
باعث پیشی گرفتن سازمانها از رقبای آنها میشود مدیریت دانش است .مدیریت دانش،
بهرهبرداری و توسعه داراییهای دانشی یک سازمان در جهت تحقق اهداف آن سازمان است
ازاینرو ،دانش سازمان نیز باید در راستای توسعه و بهبود محصوالت ،خدمات و فرآیندهای
سازمان بکار گرفته شود .اگر سازمانی بهراحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب
آن مشخص و استفاده نماید ،در عرصههای رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد؛ اما سازمانها
بهمنظور هدایت دانش فردی در جهت اهداف سازمانی باید محیطی برای اشتراک ،انتقال و
تعامل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را در راستای با مفهوم کردن تعامالتشان
آموزش دهند و در ایجاد و بسترسازی و شناسایی عوامل زمینهای برای استقرار مدیریت دانش
در سازمان بکوشند (داونپورت و پروساک .)3443 ،3سالمت سازمانی منجر به افزایش
اثربخشی در سازمان ،دوام و بقاء ،رشد و بهبود مداوم سازمان در محیط خود و ارتقاء
سازگاری در محیط بیرونی میشود .همچنین مدیریت دانش بهعنوان نیاز سازمانهای هزاره
سوم ،گریزناپذیر است ،بنابراین باید بهصورت برنامهریزیشده به سمت آن حرکت کرد.
افزایش مشاغل مبتنی بر خلق و استفاده دانش ،جهانیشدن ،رقابت ،نوآوری موفق،
سازماندهی مجدد ،کوچک کردن ساختار و به اشتراک گذاشتن بهترین عملکردها همه و
همه مواردی هستند که سازمانها را به سمت پیادهسازی مدیریت دانش سوق خواهند داد.
باید گفت که تالش برای برقراری اجتماعی سازی هر چه بیشتر دانش و فراهم کردن علل
و زمینه آن بهصورت تسهیم تجربیات و به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات در سازمان
میتواند شرایطی در سازمان فراهم کند تا رفتار رهبری مدیر ،باز و دوستانهتر شود و احترام،
اعتماد متقابل ،همکاری و پشتیبانی بیشتر شود ،همچنین رفتار مدیر در مشخص کردن
1- Davenport & Prusak
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مناسبات و روابط کاری با کارکنان ،انتظارات شغلی ،استانداردهای عملکرد و روشهای
انجام کار روشنتر شود و نهایتاً سازمان را در سازگاری با محیط به طریقی که یگانگی،
انسجام و تمامیت برنامههای خود را حفظ کند توانا میکند.
دانشگاه بهعنوان یک سازمان زنده و پویا از این قاعده مستثنا نیست .دانشگاهها ازجمله
نظامهای اجتماعی هستند که نیروی محرکه ،آگاهیبخش و برج فرماندهی فکر جوامع
شناخته شدهاند ،واضح است از مهمترین رسالت دانشگاهها ارتقای بینش و بصیرت کارکنان
و دانشجویان خود در برابر تغییرات مداوم محیط پیرامونی و پیچید ازآنجاکه دانشگاه یکی
از عمدهترین مراکز اشاعه دانش است و از دیرباز مهمترین کارکردهای دانشگاهها ارتقاء
دانش و تقویت سرمایههای فکری و انسانی است ،امروز نقش و جایگاه دانشگاه بسیار فراتر
از گذشته است و دانش میتواند در تمام شئون جامعه اعم از سیاست ،فرهنگ و اقتصاد ایفای
نقش کند و منشأ دگرگونی و تحمل در اشاعه ارزشهای اجتماعی ،علم و فناوری باشد.
دانشکده ها نقش زیادی در توسعه و اعتالی فرهنگ جامعه ،غنای فرهنگ عمومی جهت
رشد و توسعه فرهنگ علمی ،حفظ ،انتقال و بازاندیشی سنتها و میراث فرهنگی گذشته و
تجدید حیات جامعه را بر عهده دارند بهنحویکه پیتر دراکر بیان میکند ارزش از تغییر
نوآوری و تولید ایجاد میشود که هر دو درگرو بهکارگیری دانش است.
با توجه به مطالب مطرحشده بسیار ضروری است؛ خلق محیط آموزش رسمی و
غیررسمی اما کارآمد و بالنده و انجام پژوهشهای گسترده در این زمینه و استفاده از نتایج
آن توسط دیگر اشخاص و سازمانها نظیر (مدیران ،استادان ،کارکنان و دانشجویان و )...
مثمر ثمر واقع گردد و بتواند فرصتهای الزم را جهت پرورش شکوفایی هر چهبهتر این نوع
رفتارها چه ازنظر کیفیت و چه ازنظر مطلوبیت در نیروی انسانی سازمانها فراهم کند .در
مطالعه حاضر سالمت سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه عالمه طباطبایی با هدف
نهایی بهبود و ارتقاء سالمت سازمان از طریق مدیریت دانش و مسئله اصلی پژوهش پاسخ به
سؤاالت زیر است:
 -3سالالمت سازمان و مدیریت دانش و هر یک از عوامل آنها در جامعه موردمطالعه تا چه
میزان است؟
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 -2رتبه بندی هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و مدیریت دانش در جامعه موردمطالعه
کدام است؟
 -1آیا هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و مدیریت دانش با ویژگیهای فردی رابطه
دارد؟
 -0آیا سالمت سازمانی با مدیریت دانش رابطه دارد؟
پیشینه پژوهش حاضر از قرار زیر است:
سالازمانها ،روشهای مناسالب و جدیدی را جستجو میکنند تا بهترین مفهوم از سالمت
سالالازمانی در آینده نشالالان دهند .سالالالمت سالالازمانی فرصالالتهایی را برای اسالالتفاده از منابع و
امالالالکالالالانالالالات مالالالهالالالم و مالالالطالالاللالالالوب در سالالالالالازمالالالان ارائالالاله مالالالیدهالالالد و بالالاله
آسالالیبشالالناسالالی سالالازمان میپردازد و دالیل موفقیت و شالالکسالالت سالالازمان در برنامههایش را
بررسالی میکند .سالمت سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش ،باال رفتن
روحیه سازندگی و اثربخشی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد .از طرفی نیز مدیریت
دانش فرایندی اسالالت که سالالازمانها را کمک میکند تا به کشالالف ،انتخاب ،سالالازماندهی،
انتشالار و انتقال اطالعات تخصالصالی در سازمان ،توان حل مسئله ،یادگیری پویا ،برنامهریزی
اسالالالتراتژیالک و تصالالالمیمگیریها را کاراتر نماید؛ بنابراین یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
سالمت سازمانی مدیریت دانش است .بر پایه نکاتی که در مبانی نظری و تجربی موردبحث
قرار گرفت چارچوب نظری به شرح زیر میتوان ارائه نمود:
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روحیه
تأکید علمی

انتشار دانش
کاربرد دانش

مدیریت
دانش

سالمت سازمانی

خلق دانش

مالحظه گری
ساختاردهی
حمایت منابع
نفوذ مدیر
یگانگی نهاد

(تسی و چنگی" )3444 ،3رابطه بین سالمت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی معلمان" را
موردبررسی قرار دادهاند .پژوهش آنها نشان داد که عوامل سهگانه روحیه ،رعایت و
یکپارچگی نهادی با تعهد شغلی معلمان مرتبط است و همچنین این عوامل با خصوصیات
شغلی معلمان از قبیل موقعیت شغلی ،وضعیت تأهل و تجربه خدمت در مدرسه دارای تأثیر
متقابل هستند .نتیجه پژوهش نشان داد که سالمت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی با
خصوصیات شخصیتی معلمان ارتباط دارد( .مارتین )2443 ،2پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه
بین فرهنگسازمانی و مدیریت دانش" در  3سازمان مختلف آمریکا انجام داد .در این
پژوهش از پرسشنامه فرهنگسازمانی کامرون و کوئین برای تعیین نوع فرهنگسازمانی و
از پرسشنامه شرون السون جهت بررسی میزان اجرای فرایندهای مدیریت دانش استفاده
شده است .نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که فرهنگسازمانی رابطه مثبتی با مدیریت
دانش دارد و فرهنگ سلسله مراتبی منجر به اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش نمیگردد،

1- Tsui, K.T & Cheng, Y.C.
2- Martin
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اما فرهنگ بازاری از اجرای موفقیتآمیز فرآیند مدیریت دانش حمایت میکند( .اسنیدر،3
 )2443در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه سالمت سازمانی و اثربخشی سازمانی" که
جامعه آماری وی شامل مدارس متوسطه نیویورک بودند به این نتیجه رسید که سالمت
سازمانی باال با اثربخشی سازمان همبستگی دارد( .کاتلین وکاتلین )2441 ،2درنتیجه مطالعه
"تأثیر سالمت سازمانی در عملکرد دانشآموزان" دریافتند که از میان مؤلفههای سالمت
سازمانی ،مؤلفههای تأکید علمی ،صمیمیت معلم ،حمایت منابع ،بیشترین تأثیر را در موفقیت
دانشآموزان دارد .یافتههای مطالعه جدید (رونی و همکارانش )2440 ،1مبین آن است که
میان محیط سالم سازمانی و اثربخشی معلمان با نحوه عملکرد مدیر رابطه مستقیم وجود دارد.
(دیکسون و لورنز )2444 ،0در پژوهشی با عنوان "مدیریت دانش و رضایت شغلی دبیران
ورزش پارهوقت و موقت" گزارش نمودند که مؤلفههای مدیریت دانش بهطور مثبت و
معناداری با رضایت شغلی دبیران ورزش ارتباط دارند .همچنین این پژوهش روابط بین
تصدی سازمانی و مدیریت دانش و تصدی سازمانی و رضایت شغلی را برای دبیران ورزش
بررسی کرد که نتایج نشان داد ،همبستگی مثبت و معناداری بین تصدی سازمانی و مدیریت
دانش و ارتباط منفی بین تصدی سازمانی با رضایت شغلی وجود داشته است( .مولر)2432 ،1
در پژوهش خود با عنوان "تسهیم دانش بین گروههای طرح و پیشینههای فرهنگی مؤثر"
چگونگی تسهیم دانش در بین گروههای طرح و پیشینههای فرهنگی مؤثر در این فرآیند را
موردبررسی قرار داده است .نتایج پژوهش حاکی از این است که اشتراکگذاری در بین
گروههای طرح با استفاده از انتقال ،تبادل اعضای گروه و تعامل مستقیم انجام میپذیرد.
ع الوه بر این عناصر فرهنگی مانند مسئولیت شخصی ،انگیزه ذاتی ،اعتماد باالی مدیریت به
کارکنان ،ارتباطات و تعامل بهعنوان عناصر مطلوب و عواملی مانند عدم زمان کافی و مسئله
استخدام کارکنان جدید بهعنوان عناصر نامطلوب تأثیر زیادی در فرآیند تسهیم دانش دارند.
1- Snider, j. A.
2- Kathleen, M. & Kathleen, B. V
3- Roney
4- Dikson, K.E. & Lorenz, A.
5- Muller
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(منصوری )3102،در پژوهش خود با عنوان "بررسی سالمت سازمانی مدارس راهنمایی شهر
اصفهان" از دیدگاه معلمان این مدارس بهمنظور ارائه پیشنهادهایی جهت سالمسازی مدارس
به یافتههای زیر پی برده است .مدارس راهنمایی شهر اصفهان ازلحاظ ابعاد هفتگانه سالمت
سازمانی و شاخص سالمتی در سطح متوسط بوده و درواقع از سالمت سازمانی برخوردار
نمی باشند .همچنین در بعد حمایت منابع بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنیداری
وجود داشت ولی در سایر ابعاد تفاوت معنیدار نبود( .اسکندری )3103 ،به بررسی "رابطه
بین سالمت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه مشکینشهر" پرداخته است .در
پژوهش او ویژگیهای هفتگانه سالمت سازمانی ،عوامل اصلی موردسنجش در سالمت
سازمانی مدارس متوسطه بوده است .قلمرو ششگانه وظایف مدیران آموزشی شامل برنامه
آموزشی و تدریس ،امور دانش آموزان ،امور کارکنان ،روابط مدرسه ،تسهیالت و تجهیزات
و امور اداری و مالی بهعنوان معیارهای عملکرد در نظر گرفته شده است .نتایج بهدستآمده
حاکی از این بود که میان سالمت سازمانی و عملکرد مدیران آموزشی و همچنین میان
سالمت سازمانی و هریک از ابعاد ششگانه قلمرو عملکرد مدیران آموزشی رابطه معنیداری
وجود دارد( .طاهری )3133 ،پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه سالمت سازمانی و روحیه
دبیران دبیرستانهای پسرانه شهر تهران" انجام داده است .یافته پژوهشها نشان داد که بین
سالمت سازمانی و روحیه دبیران همبستگی باالیی وجود دارد .میزان سالمت سازمانی و
روحیه دبیران دبیرستانهای تهران نامناسب تشخیص داده شد و میتوان گفت که سالمت
سازمانی نامناسب مدارس تا حدی زیادی در کاهش روحیه دبیران دخیل بوده است.
(رضایی )3131 ،در خصوص "نقش مدیریت دانش در موفقیت تیمهای والیبال استان
مازندران" انجام شد که نتایج نشان داد ،میانگین حاصله در خصوص مدیریت دانش و چهار
مؤلفه آن یعنی اجتماعی شدن ،برونسازی دانش ،ترکیبسازی دانش ،درونسازی دانش،
از سطح متوسط باالتر بوده است همین موضوع باعث گردیده است تا تیمها با توانمندی
باالتری در مسابقات شرکت کنند زیرا مدیریت دانش سبب میگردد تا ورزشکاران با دانش
روز آشنا شوند و بدین ترتیب سطح توانایی آنها افزایش یابد و در یک محیط امن و سالم
به فعالیت بپردازند( .کرمانی القریشی )3130 ،پژوهشی با عنوان "امکانسنجی استقرار
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زمینههای مدیریت دانش در صنایع" انجام داده است .در این پژوهش جامع آماری شامل
کلیه کارکنان شاغل در شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان است .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش نشان میدهد که کسب دانش ،پاالیش دانش ،جمعآوری دانش ،انتقال و ذخیره
دانش ،در شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان کمتر از حد متوسط بوده است .بر این اساس
مهمترین و اصلیترین عوامل استقرار مدیریت دانش را در صنایع ،استفاده از دانش افراد
باتجربه به شکل فعال و افزایش سالمت سازمانی دانسته است .همچنین با توسعه مدیریت
مبتنی بر دانش میتوان شاهد افزایش مهارت و توانایی شغلی کارکنان بود( .حاج ابراهیمی،
 )3130پژوهشی تحت عنوان "بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش در میان کتابداران و
کارکنان کتابخانههای دانشکدهای زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز" نشان داده است
مؤلفه کاربرد دانش در رتبه یکم ،مؤلفه خلق دانش در رتبه دوم و مؤلفه انتشار دانش در رتبه
سوم قرار گرفتهاند( .شامی زنجانی )3134 ،پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین عوامل
فرهنگسازمانی با استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارشناسان معاونت فناوری و
برنامهریزی سازمان امور مالیاتی کشور" انجام داد .بر اساس نتایج بهدستآمده میانگین
استقرار مؤلفه مدیریت دانش باالترین میانگین مربوط به مؤلفه انتشار دانش با میانگین 2/01
است و مؤلفه خلق دانش با میانگین  2/33و مؤلفه کاربرد دانش با میانگین  2/12است .میزان
همبستگی بین میانگین فرهنگ کل سازمانی و استقرار مدیریت دانش محاسبه گردید که این
میزان برابر با  %04است و حکایت از همبستگی تقریباً باال دارد .همچنین بین مدیریت دانش
ویژگیهای فردی (جنسیت ،سابقه خدمت ،سطح تحصیالت و سابقه شرکت در دورههای
آموزشی کارکنان) رابطه وجود ندارد( .حیدری )3134 ،پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه
بین ساختار مدیریت دانش و فرهنگسازمانی در دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه رازی کرمانشاه" انجام داد .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشکدههای دانشگاه
رازی کرمانشاه ازلحاظ فرهنگسازمانی و ازنظر وضعیت مدیریت دانش ،در سطح نسبتاً
مطلوبی قرار دارند .بین دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه رازی کرمانشاه،
تفاوت معناداری ازلحاظ فرهنگسازمانی و مدیریت دانش مشاهده نمیشود .بین مؤلفههای
فرهنگسازمانی (سازگاری ،انطباقپذیری ،درگیرشدن در کار و رسالت) و مدیریت دانش
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رابطه معنیدار و مثبتی برقرار است( .کالنتری )3134 ،در پژوهش خود با عنوان "بررسی
رابطه بین سالمت سازمانی با مسئولیتپذیری و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد
شوشتر" به این نتیجه رسید که بین سالمت سازمانی با مسئولیتپذیری و خشنودی شغلی
کارکنان دانشگاه آزاد واحد شوشتر رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد( .جعفری و
همکارانش )3144 ،در پژوهشی با عنوان "رابطهی سالمت سازمانی و تعهد سازمانی در
کارکنان بیمارستانهای آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز" نشان
داد ،در میان ابعاد سالمت سازمانی ،مؤلفه روحیه دارای بیشترین میانگین در رتبه اول و مؤلفه
حمایت منابع دارای کمترین میانگین بود و در رتبه آخر قرار گرفته است .نتایج این پژوهش
با نتایج حاصل از پژوهش حاضر همخوانی ندارد( .حسینایی )3144 ،پژوهشی با عنوان
"ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران بر
اساس مدل پایههای ساختمان دانش" انجام داد با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش بین
مدیریت دانش و هیچیک از ویژگیهای فردی (جنسیت ،رشته تحصیلی ،سن ،میزان
تحصیالت و تجربه کاری) رابطه وجود ندارد( .لطفی منش )3144 ،در پژوهشی با" عنوان
تعیین رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی در اداره تربیتبدنی و هیئتهای ورزشی
شهر اصفهان" نشان داد r ،مشاهدهشده در سطح  p≤ 4/41همبستگی مثبت معناداری را بین
مدیریت دانش و سالمت سازمانی کارکنان اداره تربیتبدنی و هیئتهای ورزشی شهر
اصفهان وجود دارد .همچنین بین اجتماعی سازی دانش ،درونی سازی دانش ،برونیسازی
دانش و ترکیبسازی دانش با برخی از مؤلفههای سالمت سازمانی همبستگی مثبت و
معناداری وجود دارد( .رحمتی و همکاران )3143 ،پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین
فرهنگسازمانی و مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران" انجام
دادند .جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان کمیته ملی المپیک ( 340نفر) بود .نمونهگیری
به شیوه سرشماری بوده و با استفاده از پرسشنامه و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون
خطی چندگانه به پژوهش پرداخته شده است .نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگسازمانی
و عوامل آن با مدیریت دانش رابطه معنیدار وجود دارد و همچنین تجزیهوتحلیل رگرسیون
نشان داد که سازگاری ،انطباق و مأموریت پیشبینی کنندههای قابلتوجهی برای مدیریت
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دانش است( .نصیری و همکارانش )3143 ،در پژوهشی با عنوان "ابعاد هفتگانه سالمت
سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاههای غرب کشور" نشان داد ،سالمت سازمانی باالتر
از سطح متوسط است ولی کارکنان ازنظر سالمت عمومی در وضعیت مرزی قرار دارند.

همچنین بین سالمت عمومی و سالمت سازمانی کارکنان ،ارتباطی وجود ندارد( .اکبری و
همکاران )3142 ،در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطهی سالمت سازمانی با کارآفرینی
سازمان کارکنان دانشگاه تهران" نشان داد تمام شاخصهای سالمت سازمانی رابطه مثبت و
معناداری با کارآفرینی سازمانی در سطح یک درصد داشتند به عبارتی هرچه میزان سالمت
سازمانی باالتر بود ،میزان کارآفرینی سازمان افزایش مییابد.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش
شامل  04نفر از مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی که در سال -3141
 3142در واحدهای و دانشکدههای ششگانه دانشگاه عالمه طباطبایی اشتغال داشته که از
این تعداد  23نفر به پرسشنامه پاسخ دادهاند .در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادهها از
پرسش نامه محقق ساخته سالمت سازمان و محقق ساخته مدیریت دانش استفاده شده است.
بخش یکم پرسشنامه مشخصات عمومی است به این صورت که جنسیت ( 3معرف زن 2
معرف مرد) ،سن برحسب سال ،تجربه خدمتی برحسب سال ،تحصیالت ( 3معرف کارشناسی
و کمتر 2 ،معرف کارشناسی ارشد 1 ،معرف دکتری 0 ،معرف موارد دیگر) ،وضعیت
استخدامی ( 3معرف رسمی 2،معرف پیمانی 1،معرف قراردادی 0 ،معرف سایر) ،واحد
سازمانی ( 3معرف دانشکده 2 ،معرف معاونت آموزشی 1 ،معرف معاونت پژوهشی 0 ،معرف
معاونت مالی اداری 1 ،معرف معاونت عمرانی 2 ،معرف سایر).
بخش دوم :پرسشنامه محقق ساخته سالمت سازمانی است ،دارای  12گویه است و هفت
مؤلفه سالمت سازمانی (یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی
منابع ،روحیه و تأکید علمی) را اندازه میگیرد .در ادامه پرسشنامه مدیریت دانش قرار گرفته
است که دارای  32گویه است و سه مؤلفه مدیریت دانش (خلق دانش ،انتشار دانش ،کاربرد
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دانش) را اندازهگیری میکند .مدیران موافقت خود را با  03گویه بهصورت طیف
چهاردرجهای (خیلی کم  ،3نسبتاً کم  ،2نسبتاً زیاد  ،1خیلی زیاد  )0ابراز میدارند .در
تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا توصیفی از آزمودنیها صورت میگیرد به دنبال آن دادهها
توصیف و سپس تحلیل میگردد و برای تحلیل دادهها از آزمون  tتک نمونهای برای مشخص
کردن سالمت سازمان و مدیریت دانش مدیران ،از آزمون فریدمن برای رتبهبندی هر یک
از متغیرهای هفتگانه سالمت سازمان و سهگانه مدیریت دانش در جامعه موردمطالعه ،از
مدل هم خوانی مجذور کای برای تعیین رابطه سطوح سالمت سازمان و مدیریت دانش با
ویژگیهای فردی مدیران و با توجه به اینکه مدل مجذور کای قادر نیست در صورت وجود
رابطه جهت آن را مشخص کند ،بنابراین در صورت معنادار بودن مجذور کای برای مشخص
شدن جهت رابطه از مدل رگرسیون خطی همزمان استفاده میشود و از مدل همبستگی بنیادی
برای تعیین رابطه سالمت سازمان با مدیریت دانش استفاده گردیده است.

یافتههای پژوهش
متغیر سن و تجربه خدمتی به ترتیب با میانگین  01/43و  33/03و انحراف استاندارد  0/02و
 0/41سال (بنابراین خطای استاندارد  4/41و  )4/44نشان میدهد کمترین سن آزمودنیها در
جامعه موردمطالعه برابر  21و بیشترین سن برابر  20سال است .کمترین تجربه خدمتی
آزمودنیها نیز  0سال و بیشترین  01سال خدمت است که میتوان گفت که مدیران نسبتاً
باتجربه هستند.
برای پاسخ به پرسش اول پژوهش (وضعیت ابعاد سالمت سازمان و مدیریت دانش چگونه
است؟) از مدل  tتک نمونهای استفاده شد و نتایج در جدول  3نشان داده شده است:

توسعه سالمت سازمانی بر پایه مدیریت دانش ...

111

جدول  .1نتایج حاصل از اجرای مدل  tتک نمونهای
برای تعیین میزان سطوح سالمت سازمانی با مدیریت دانش
انحراف

فرضیه

میزان سطح متغیرها در

صفر

جامعه

-0/24

رد میشود

پایین

رد میشود

پایین
پایین

مقدار t

متغیر

نماد

میانگین

روحیه

F1

2/34

4/13

تأکید علمی

F2

2/44

4/13

-2/31

مالحظه گری

F3

2/23

4/13

-0/32

رد میشود

ساختاردهی

F4

3/40

4/10

-0/12

رد میشود

پایین

حمایت منابع

F5

3/40

4/11

-0/04

رد میشود

پایین

نفوذ مدیر

F6

3/44

4/10

-3/42

رد میشود

پایین

یگانگی نهاد

F7

3/41

4/10

-3/30

رد میشود

پایین

Ftot

2/41

4/00

-0/20

رد میشود

پایین

خلق دانش

M1

3/03

4/12

-34/02

رد میشود

پایین

انتشار دانش

M2

2/42

4/22

-1/43

رد میشود

پایین

کاربرد دانش

M3

3/34

4/21

-3/10

رد میشود

پایین

مدیریت دانش

Mtot

3/30

4/11

-4/33

رد میشود

پایین

سالمت
سازمانی

استاندارد

همانگونه که در جدول  3نشان داده میشود ،در جامعهای که گروه نمونه از آن استخراج
شده است ،متغیر سالمت سازمان به مفهوم کلی پایینتر از حد متوسط است .متغیرهای
روحیه ،تأکید علمی ،مالحظه گری ،ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر و یگانگی نهاد
نیز پایین تر از حد متوسط هستند و متغیرهای مدیریت دانش به مفهوم کلی پایینتر از حد
متوسط است .متغیرهای خلق دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش نیز پایینتر از حد متوسط
هستند.
در ارتباط با پرسش دوم پژوهش (رتبهبندی هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و
مدیریت دانش در جامعه موردمطالعه کدام است؟) از آزمون فریدمن استفاده شد و نتایج در
جدول  2نشان داده شده است:
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جدول  .2رتبهبندی متغیرهای سالمت سازمانی و مدیریت دانش مدیران در جامعه موردمطالعه
متغیر

نماد

میانگین رتبه

رتبه

متغیر

نماد

میانگین رتبه

رتبه

روحیه

F3

1/42

2

حمایت منابع

F1

1/03

5

تأکید علمی

F2

0/31

3

نفوذ مدیر

F2

1/13

6

مالحظه گری

F1

1/32

1

یگانگی نهاد

F0

1/14

7

ساختاردهی

F0

1/10

4

-

-

-

-

Significance

D.F.

Chi-Square

Cases

4/4444

2

14/2442

23

خلق دانش

M1

3/23

1

کاربرد دانش

M3

3/30

2

انتشار دانش

M2

2/10

3

-

-

-

-

Significance

4/4444

D.F.
2

Chi-Square

Cases

23/1312

23

همانگونه که در جدول  2مشخص شده است در جامعه مدیران دانشگاه عالمه طباطبائی
در مجموعه متغیرهای سالمت سازمانی ،متغیر مالحظه گری مدیران با نماد باالترین رتبه و
یگانگی نهاد مدیران با نماد در پایینترین رتبه قرار دارد .متغیر روحیه در رتبه دوم ،متغیر
تأکید علمی در رتبه سوم ،ساختاردهی در رتبه چهارم ،حمایت منابع در رتبه پنجم ،نفوذ
مدیر در رتبه ششم جای گرفته اند .همچنین متغیرهای مدیریت دانش ،متغیر انتشار دانش در
رتبه یکم ،کاربرد دانش در رتبه دوم و خلق دانش در رتبه سوم قرار گرفتهاند و بهاینترتیب
در جامعه موردمطالعه پژوهش ،تولید علم در رتبه نازلتری قرار دارد.
در ارتباط با پرسش سوم پژوهش (آیا هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و مدیریت
دانش با ویژگیهای فردی رابطه دارد؟) از مدل همخوانی مجذور کای استفاده شده است و
چون مدل مجذور کای قادر نیست در صورت وجود رابطه جهت آن را مشخص کند،
بنابراین در صورت معنادار بودن مجذور کای برای مشخص شدن جهت رابطه از مدل
رگرسیون خطی همزمان استفاده میشود.
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جدول  .3نتایج حاصل از اجرای مدل همخوانی مجذور کای برای تعیین رابطه سالمت سازمانی و
مدیریت دانش با ویژگیهای فردی مدیران
متغیر

نماد

روحیه

F1

تأکید علمی

F2

مالحظهگری

F3

ساختاردهی

F4

حمایتمنابع

F5

نفوذ مدیر

F6

یگانگی نهاد

F7

سالمت سازمان

Ftot

خلق دانش

M1

انتشار دانش

M2

کاربرد دانش

M3

مدیریت دانش

Mtot

جنسیت

تحصیالت

χ3=5/15
α=2/50
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/227
α=2/17
رابطه ندارد
χ3=2/20
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/32
α=2/07
رابطه ندارد
χ3=2/52
α=2/45
رابطه ندارد
χ3=2/70
α=2/71
رابطه ندارد
χ3=2/03
α=2/73
رابطه ندارد
χ3=2/12
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/23
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/40
رابطه ندارد

χ3=2/45
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/20
α=2/41
رابطه ندارد
χ3=2/20
α=2/41
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/25
رابطه ندارد
χ3=2/52
α=2/00
رابطه ندارد
χ3=2/12
α=2/27
رابطه ندارد
χ3=2/32
α=2/03
رابطه ندارد
χ3=2/32
α=2/03
رابطه ندارد
χ3=2/13
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=5/52
α=2/34
رابطه ندارد
χ3=2/27
α=2/27
رابطه دارد
χ3=0/57
α=2/25
رابطه ندارد

موقعیت

وضعیت

واحد

شغلی

استخدامی

سازمانی

χ3=2/52
α=2/74
رابطه ندارد
χ3=5/12
α=2/55
رابطه ندارد
χ3=5/12
α=2/55
رابطه ندارد
χ3=2/53
α=2/43
رابطه ندارد
χ3=2/33
α=2/02
رابطه ندارد
χ3=2/74
α=2/72
رابطه ندارد
χ3=5/12
α=2/55
رابطه ندارد
χ3=2/44
α=2/24
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/52
رابطه ندارد
χ3=2/77
α=2/52
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/20
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/20
رابطه ندارد

χ3=2/25
α=2/15
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/44
رابطه ندارد
χ3=2/32
α=2/03
رابطه ندارد
χ3=2/55
α=2/01
رابطه ندارد
χ3=2/214
α=2/45
رابطه ندارد
χ3=2/00
α=2/75
رابطه ندارد
χ3=3/55
α=2/57
رابطه ندارد
χ3=2/223
α=2/15
رابطه ندارد
χ3=2/21
α=2/45
رابطه ندارد
χ3=5/22
α=2/32
رابطه ندارد
χ3=2/32
α=2/51
رابطه ندارد
χ3=5/57
α=2/32
رابطه ندارد

χ3=2/20
α=2/2
رابطه ندارد
χ3=2/72
α=2/55
رابطه ندارد
χ3=2/225
α=2/10
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/20
رابطه ندارد
χ3=2/31
α=2/20
رابطه ندارد
χ3=2/225
α=2/12
رابطه ندارد
χ3=3/47
α=2/21
رابطه ندارد
χ3=5/55
α=2/23
رابطه دارد
χ3=2/55
α=2/74
رابطه ندارد
χ3=2/53
α=2/74
رابطه ندارد
χ3=2/50
α=2/75
رابطه ندارد
χ3=2/50
α=2/75
رابطه ندارد

سن

تجربه

χ3=5/55
α=2/32
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/75
α=2/71
رابطه ندارد
χ3=2/20
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/52
α=2/74
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/44
رابطه ندارد
χ3=2/223
α=2/15
رابطه ندارد
χ3=2/27
α=2/55
رابطه ندارد
χ3=2/23
α=2/24
رابطه ندارد
χ3=2/27
α=2/22
رابطه ندارد
χ3=2/221
α=2/13
رابطه ندارد
χ3=2/220
α=2/13
رابطه ندارد

χ3=5/32
α=2/23
رابطه دارد
χ3=2/02
α=2/72
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/20
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/25
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/15
رابطه ندارد
χ3=2/22
α=2/25
رابطه ندارد
χ3=2/225
α=2/14
رابطه ندارد
χ3=2/225
α=2/14
رابطه ندارد
χ3=2/72
α=2/53
رابطه ندارد
χ3=2/225
α=2/10
رابطه ندارد
χ3=2/25
α=2/15
رابطه ندارد
χ3=2/50
α=2/02
رابطه ندارد
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از جدول  1موارد زیر استنتاج میشود:
 .3جنسیت با هیچکدام از متغیرهای سالمت سازمانی (روحیه ،تأکید علمی ،مالحظه گری،
ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،یگانگی نهاد) و متغیرهای مدیریت دانش (خلق
دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش) و در کل با سالمت سازمانی و مدیریت دانش رابطه
ندارد.
 .2تحصیالت تنها با کاربرد دانش رابطه دارد و با دیگر متغیرهای مدیریت دانش (خلق دانش
و انتشار دانش) رابطه ندارد .همچنین با هیچیک از متغیرهای سالمت سازمانی (روحیه ،تأکید
علمی ،مالحظه گری ،ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،یگانگی نهاد) و در کل با
سالمت سازمانی رابطه ندارد.
 .1موقعیت شغلی با هیچکدام از متغیرهای سالمت سازمانی (روحیه ،تأکید علمی ،مالحظه
گری ،ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،یگانگی نهاد) و متغیرهای مدیریت دانش (خلق
دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش) و در کل با سالمت سازمانی و مدیریت دانش رابطه
ندارد.
 .0وضعیت استخدامی با هیچکدام از متغیرهای سالمت سازمانی (روحیه ،تأکید علمی،
مالحظه گری  ،ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،یگانگی نهاد) و متغیرهای مدیریت
دانش (خلق دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش) در کل با سالمت سازمانی و مدیریت دانش
رابطه ندارد.
 .1واحد سازمانی د ر کل با سالمت سازمانی رابطه دارد ولی با دیگر متغیرهای سالمت
سازمانی (روحیه ،تأکید علمی ،مالحظه گری ،ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر،
یگانگی نهاد) رابطه ندارد و همچنین واحد سازمانی با متغیرهای مدیریت دانش (خلق دانش،
انتشار دانش ،کاربرد دانش) در کل با مدیریت دانش رابطه ندارد.
 .2سن با هیچیک از متغیرهای سالمت سازمانی (روحیه ،تأکید علمی ،مالحظه گری،
ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،یگانگی نهاد) و متغیرهای مدیریت دانش (خلق
دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش) و در کل با سالمت سازمانی مدیریت دانش رابطه ندارد.
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 .0تجربه تنها با متغیر روحیه رابطه دارد ولی با دیگر متغیرهای سالمت سازمانی (روحیه،
تأکید علمی ،مالحظه گری  ،ساختاردهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،یگانگی نهاد) رابطه
ندارد و همچنین با متغیرهای مدیریت دانش (خلق دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش) و در
کل با سالمت سازمان و مدیریت دانش رابطه ندارد.
چنانچه در جدول  1اشاره شد در مدل همخوانی مجذور کای رابطه ویژگیهای
تحصیالت با متغیر کاربرد دانش ،واحد سازمانی با سالمت سازمانی در مفهوم کلی و تجربه
با متغیر روحیه تأیید شده است ،اما این مدل قادر نیست جهت رابطه را نشان دهد به همین
منظور برای تعیین جهت رابطه ،ویژگیهای فردی با متغیرهای کاربرد دانش ،سالمت
سازمانی در مفهوم کلی و تجربه از روش رگرسیون همزمان استفاده شده است که در این
مدل رگرسیون متغیرهای مستقل (تحصیالت ،واحد سازمانی ،تجربه خدمتی) بهصورت دو
ارزشی صفر و یک درآمدهاند .متغیرهای کاربرد دانش ،سالمت سازمان به مفهوم کلی و
روحیه بهعنوان متغیر وابسته با همان مقیاس فاصلهای وارد مدل گردید و پس از انجام مدل
رگرسیون به این نتیجه رسیدیم که در مدل رگرسیون برخالف مدل مجذور کای رابطه تأیید
نمیگردد.
برای پاسخ به پرسش چهارم پژوهش (آیا سالمت سازمان با مدیریت دانش رابطه دارد؟)
از مدل همبستگی بنیادی استفاده گردید.
درنتیجه محاسبات همبستگی بنیادی (با استفاده از بسته نرمافزاری  )SASمعموالً دو نوع
اطالعات به گونه خودکار به دست میآید  )3جدول خالصهای از تحلیل همبستگی بنیادی
 )2دو ماتریس متغیر بنیادی خالصهای از تحلیل همبستگی بنیادی در جدول  0نشان داده
میشود:
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جدول  4.آزمون معنادار بودن رتبههای متوالی
مقدار

ضریب همبستگی

مجذور همبستگی

ویژهλ

مقدار

درجه

سطح

بنیادیRC

بنیادی RC2

F

آزادی df

معناداری

3

3/3204

4/342332

4/214413

1/11

1×0=11

4/4443

2

4/2200

4/212203

4/044202

3/40

0×2=20

4/4404

1

4/2111

4/012244

4/344220

3/34

1×1=31

4/2302

0

4/4323

4/233041

4/404213

4/33

2×0=3

4/1404

1

4/4032

4/343313

4/414101

4/03

3×1=1

4/1031

ردیف

چنانکه در جدول  0مشخص شده است مقدار  Fمتناظر با  λ1=1/3204برابر  1/11است
که برای  1×0=11درجه آزادی در سطح کمتر از  4/4443ازلحاظ آماری معنادار است.
مقدار  Fبا  λ2 =4/2200نیز برابر  3/40است و برای درجه آزادی  )1-3()0-3( =20در سطح
کمتر از  4/440 4ازلحاظ آماری معنادار است ،اما مقدار  Fمتناظر با  λ3و  λ4و  λ5معنادار
نیست .بر پایه این جدول خالصه ،دو ماتریس از ضرایب استانداردشده متغیرهای بنیادی به
دست میآید (برای هریک از دو مجموعه که در تحلیل وارد شده است یک ماتریس) .این
مقادیر اطالعات دقیقی درباره ترکیب زوجهای متناظر با متغیرهای بنیادی که همبستگیهای
بنیادی جدول  0را تولید میکند ،به دست میدهد و در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  .5ضرایب وزنی بنیادی استانداردشده بین متغیرهای مستقل ( )varو وابسته ()with
متغیر مستقل

نماد

V1

V2

V3

V4

V5

سن

age

4/2230

4/1342

-4/2423

4/2012

4/4344

تجربه خدمتی

work

-4/1321

-4/3322

3/2323

-4/2231

-4/2324

خلق دانش

M1

4/3023

4/4120

4/2414

-3/0410

4/0020

انتشار دانش

M2

-4/2230

-3/2312

-4/4140

3/1223

4/3322

کاربرد دانش

M3
نماد

4/0440

3/3400

4/4123

4/0211

-4/4010

W1

W2

W3

W4

W5

روحیه

F1

4/4341

-4/2321

4/1430

4/2404

4/0000

تأکید علمی

F2

-4/1442

-4/1431

4/1213

4/2131

-3/2330

مالحظه گری

F3

4/1442

4/3002

4/3301

4/2241

4/4422

ساختاردهی

F4

4/3233

-4/0202

4/1241

-3/3000

-4/2433

متغیر وابسته
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متغیر مستقل

نماد

حمایت منابع

F5

V1
4/1002

V2
4/1034

V3
-4/2310

V4
-4/3320

V5
-4/4300

نفوذ مدیر

F6

-4/4232

-3/4314

4/4032

3/2201

4/2342

یگانگی نهاد

F7

4/1011

4/0120

-3/1100

-4/4014

4/0420

همانطور که ارقام جدول  1نشان میدهد ،این ضرایب سهم متغیرهای اصلی در ترکیب
متغیرهای بنیادی است و معموالً فقط برای زوج متغیرهای بنیادی که همبستگیهای بنیادی
آنها ازلحاظ آماری معنادار باشد ،محاسبه میشود .بنابراین بردارهای  ،ZX2 ،ZX1برای 1
متغیر مستقل و متناظر با آنها بردارهای  ،ZY2 ،ZY1برای هفت متغیر وابسته بهصورت زیر
بیان میشود:
X3 +4/0440 X2 -4/2230 X1 +4/3023 work -4/1321 age = -4/2230 ZX1
Y7 +4/1011Y6 -4/4232 Y 5 +4/1002 Y 4 -4/3233 Y 3 +4/1442 Y 2 -4/1442 Y 1 = 4/4341 ZY1
X3 +3/3400 X2 -3/2312 X1 -4/4120 work -4/3322 age = 4/1342 ZX2
Y7 +4/0120Y6 -3/4314 Y 5 +4/1034 Y 4 -4/0202 Y 3 +4/3002 Y 2 -4/1431 Y 1 = -4/2321 ZY2

 RC12یعنی  4/214413بیانگر نسبت واریانس  ZY1است که توسط  ZX1تبیین یا توجیه
میشود ،یعنی حدود  21درصد واریانس  ZY1توسط  ZX1تبیین میشود RC22 ،به مقدار
 4/044202نیز نسبت واریانس  ZY2است که توسط  ZX2تبیین میشود .اندازه نسبی وزنها
نشاندهنده اهمیت هر متغیر در یک مجموعه در مقایسه با متغیرهای مجموعه دیگر است.
اندازههای نسبی این وزن عالوه بر عالمت آنها پایه تعریف متغیرهای بنیادی یعنی تعیین این
مطلب است که هر یک چه چیز را اندازه میگیرد .بردارهای ساختاری عامل یکم و دوم
همراه با وزن آنها در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  .6ضرایب بردارهای ساختاری عامل یكم و دوم همراه وزن و نسبتهای وزنی آنها
Canonical tructure

Canonical weights

weights

نماد

بُعد یکم V1

بُعد دوم V2

V1

سن

age

-4/4202

4/0413

4/4303

4/413

تجربه خدمتی

work

-4/3101

4/2230

-4/4113

-4/431

خلق دانش

M1

4/4134

-4/2143

3/121

-4/421

انتشار دانش

M2

4/0323

-4/1431

-4/032

-3/410

0

کاربرد دانش

M3

4/3130

4/3123

4/201

3/003

2

30

متغیر

نماد

بُعد یکم W1

بُعد دوم W 2

W1

W2

W1

W2

روحیه

F1

4/0134

-4/3432

4/302

-4/034

2

-0

تأکید علمی

F2

4/0423

-4/4141

-4/013

-4/023

-0

-3

مالحظه گری

F3

4/3433

4/2122

4/111

3/120

1

32

ساختاردهی

F4

4/3231

-4/1013

4/004

-4/334

3

-3

حمایت منابع

F5

4/4031

-4/4043

4/401

4/244

34

2

نفوذ مدیر

F6

4/0312

-4/1221

-4/412

-3/304

4

-34

یگانگی نهاد

F7

4/4424

-4/4002

4/233

3/100

0

31

متغیر

V2

V1

V2

4

4

4

4

31

-3
-34

ارقام دو ستون سمت چپ جدول  2نشان میدهد که بر پایه متغیرهای بنیادی دوگانه دو
مدل مناسب برای سالمت سازمان استنتاج میگردد ،قبل از معرفی هر یک از مدلها الزم
است یادآوری شود که متغیر سن ( )ageو تجربه خدمتی ( )workدر هر دو مدل یکم و
دوم ،اثر ناچیز و خنثی دارد ،چنانکه متغیر نفوذ مدیر ( )F6در مدل یکم نیز ،از طریق هیچیک
از متغیرهای پنجگانه مستقل تبیین و پیشبینی نمیشود .بنابراین اگر مدیری در محیطی کامالً
پژوهشی (خلق دانش با ضریب  ،)31ولی در سازمانی که انتشار دانش و کاربرد دانش در آن
متوسط (به ترتیب با ضریب  0و  )2باشد ،سالمت سازمانی با شرایط حمایت منابع ( )F5باال
(ضریب  ،)34ساختاردهی ( )F4و یگانگی نهاد آموزشی ( )F7و مالحظه گری ( )F5متوسط
(به ترتیب با ضرایب  3و  0و  ،)1روحیه ( )F1نسبتاً پایین (با ضریب  ،)2تأکید علمی ()F2
منفی (با ضریب  )-0تولید میکند.
در مدل دوم اگر مدیری در سازمان بدون پژوهش (خلق دانش با ضریب  ،)-3ولی
کاربرد دانش بسیار باال (ضریب  )30و تالش برای عدم انتشار دانش (ضریب  )-34باشد،
سالمت سازمانی این مدیر چنین برآورد میشود :مالحظه گری و روابط باز و دوستانه ()F2
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بسیار باال (ضریب  ،)32یگانگی نهاد آموزشی و سازگاری با محیط خود ( )F7باال (ضریب
 ،)31حمایت منابع ( )F1متوسط (ضریب  ،)2در مقابل عدم نفوذ کافی مدیر (ضریب ،)-34
عدم ساختاردهی و استاندارد کردن روشها (ضریب  )-3و نیز بدون تأکید علمی (ضریب
 )-3و با روحیه منفی (ضریب  )-0است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سالمت سازمان و مدیریت دانش مدیران دانشگاه عالمه
طباطبایی است .نتایج این پژوهش در مقایسه با پژوهشهای انجامشده در کارکنان سایر
سازمانها و مراکز آموزشی در میزان برخورداری از ویژگی سالمت سازمان و مدیریت دانش
و متغیرهای زیر بنایی آنها به شرح زیر است:
نتایج حاصل نشان داد که در پژوهش (منصوری )3102 ،ابعاد هفتگانه سالمت سازمانی
و شاخص سالمتی در سطح متوسط بوده و درواقع از سالمت سازمانی کمی برخوردار هستند،
نتایج این پژوهش نزدیک به نتایج حاصل از پژوهش حاضر است .پژوهش (اسکندری،
 )3103نیز ویژگیهای هفتگانه سالمت سازمانی در مدارس متوسطه مشکینشهر متوسط
بوده است .نتایج این پژوهش نزدیک به نتایج حاصل از پژوهش حاضر است .در پژوهش
(طاهری )3133 ،سالمت سازمانی دبیران دبیرستانهای تهران در سطح پایینتر از حد متوسط
است .نتایج این مطالعه نیز با پژوهش حاضر همخوانی دارد .درنهایت پژوهش (نصیری و
همکارانش )3143 ،نشان داد ،سالمت سازمانی کارکنان باالتر از سطح متوسط است ولی
کارکنان ازنظر سالمت عمومی در وضعیت مرزی قرار دارند .نتایج این مطالعه نیز با پژوهش
حاضر مطابقت ندارد .نتایج پژوهش (رضایی )3131 ،نشان داد ،میانگین حاصل در خصوص
مدیریت دانش و چهار مؤلفه آن یعنی اجتماعی شدن ،برونسازی دانش ،ترکیبسازی
دانش ،درونسازی دانش ،در بین تیمهای والیبال استان مازندران از سطح متوسط باالتر بوده
است .نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش حاضر همخوانی ندارد ،همچنین در
پژوهش (کرمانی القریشی )3130 ،میانگین حاصله در خصوص مدیریت دانش در شرکت
سهامی ذوبآهن اصفهان کمتر از حد متوسط بوده است .نتایج این مطالعه نیز با پژوهش
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حاضر همخوانی دارد .نتایج پژوهش (شامی زنجانی )3134 ،میانگین حاصل در خصوص
مدیریت دانش در حد متوسط بوده است .نتایج این پژوهش نزدیک به نتایج حاصل از
پژوهش حاضر است .نتایج پژوهش (حیدری )3134 ،نشان داد ،ازنظر وضعیت مدیریت
دانش ،در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند .نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش حاضر
همخوانی ندارد.
مقایسه نتایج رتبهبندی مؤلفههای سالمت سازمان و مدیریت دانش پژوهش حاضر و
دیگر مطالعهها به شرح زیر است :در پژوهش (حاج ابراهیمی )3130 ،مؤلفه کاربرد دانش در
رتبه یکم  ،مؤلفه خلق دانش در رتبه دوم و مؤلفه انتشار دانش در رتبه سوم قرار گرفتهاند.
نتیجه این مطالعه با پژوهش حاضر مطابقت ندارد .پژوهش (جعفری و همکارانش)3144 ،
نیز نشان داد ،در میان ابعاد سالمت سازمانی ،مؤلفه روحیه دارای بیشترین میانگین در رتبه
اول و مؤلفه حمایت منابع دارای کمترین میانگین بود و در رتبه آخر قرار گرفته است .نتایج
این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
مقایسه نتایج میزان ارتباط هر یک از مؤلفههای سالمت سازمان و مدیریت دانش با
ویژگیهای فردی در پژوهش حاضر بامطالعههای دیگر نتایج زیر حاصل شد :پژوهش
(چنگی و تسی )3444 ،نشان داد که عوامل سهگانه روحیه ،رعایت و یگانگی نهاد با
ویژگیهای فردی معلمان از قبیل موقعیت شغلی ،وضیعت تأهل و تجربه خدمت در مدرسه
دارای رابطه هستند .در مقایسه با پژوهش (شامی زنجانی )3134 ،در رابطه با این پرسش نشان
داد بین مدیریت دانش و ویژگیهای فردی (جنسیت ،سابقه خدمت ،سطح تحصیالت و
سابقه شرکت در دورههای آموزشی) رابطه وجود ندارد( .حسینایی )3144 ،نیز در پژوهشی
خود نشان داد بین مدیریت دانش و هیچیک از ویژگیهای فردی (جنسیت ،رشته تحصیلی،
سن ،میزان تحصیالت و تجربه کاری) رابطه وجود ندارد.
درنهایت نتایج بهدستآمده از مقایسه پرسش نهایی پژوهش حاضر با پژوهشهای به
شرح زیر حاصل شد( :کالنتری )3134 ،در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین سالمت
سازمانی با مسئولیتپذیری و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد شوشتر رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد( .اکبری و همکاران )3142 ،نشان دادند تمام شاخصهای سالمت
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سازمانی رابطه مثبت و معناداری با کارآفرینی سازمانی در سطح یک درصد داشتند به عبارتی
هرچه میزان سالمت سازمانی باالتر بود ،میزان کارآفرینی سازمان افزایش مییابد( .حیدری،
 )3134به این نتیجه رسید که بین دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه رازی
کرمانشاه ،تفاوت معناداری ازلحاظ فرهنگسازمانی و مدیریت دانش مشاهده نمیشود .بین
مؤلفههای فرهنگسازمانی (سازگاری ،انطباقپذیری ،درگیرشدن در کار و رسالت) و
مدیریت دانش رابطه مثبتی برقرار است .نتایج پژوهش (رحمتی و همکاران )3143 ،نیز نشان
داد که بین فرهنگسازمانی و عوامل آن با مدیریت دانش رابطه معنیدار وجود دارد و
همچنین تجزیهوتحلیل رگرسیون نشان داد که سازگاری ،انطباق و مأموریت پیشبینی
کنندههای قابلتوجهی برای مدیریت دانش است( .لطفی منش )3144 ،نشان داد که
همبستگی مثبت بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی کارکنان اداره تربیتبدنی و هیئتهای
ورزشی شهر اصفهان وجود دارد.
نتایج پژوهشهای بیانشده با نتایج پژوهش حاضر همخوانی و مطابقت دارند با این
تفاوت که پژوهش حاضر برای مشخص کردن تعیین رابطه بین سالمت سازمانی و مدیریت
دانش از تحلیل همبستگی بنیادی استفاده کرده است و این باعث قوت بیشتر مطالعه شده،
بنابراین این امر پژوهش حاضر را نسبت به پژوهشهای بیانشده متمایز میکند.
بههرحال مراحل مختلف پژوهش حاضر با دقت فراوان ،طرح ،اجرا و انجامشده ولی از
محدودیتهایی نیز مبرا نبوده است .با توجه به اینکه این پژوهش از پژوهشهای توصیفی از
نوع همبستگی است ،تعداد محدود جامعه موردمطالعه از محدودیتهای این پژوهش است.
ابزاری که در پژوهش حاضر بهکاررفته از روایی و اعتبار کافی برخوردار است و نتایج آن
قابلتعمیم به جامعه موردمطالعه است ،ولی باید توجه داشت که تعمیم نتایج به جوامع دیگر
الزم است بااحتیاط صورت گیرد .گستردگی دامنه و ابعاد سالمت سازمانی و چند شاخهای
بودن آن ،امکان تحت تأثیر قرار گرفتن سالمت سازمانی بهوسیلهی سایر متغیرهای
تعدیلکننده و عواملی دیگر ،احتمال خودداری کارکنان سازمان موردبررسی از تأمل دقیق
در پاسخگویی به پرسشنامهها را در پی داشته باشد .ازآنجاییکه سالمت سازمانی میتواند
متأثر از مدیریت و ساختار و تشکیالت هر سازمان باشد لذا نتایج این تحقیق مربوط به دانشگاه
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مزبور است .در میان ابزار پژوهش ،پرسشنامه محدودیتهای خاص خود را دارد ،زیرا قادر
نیست همه اهداف پژوهش را مورد سؤال قرار دهد.
بر پایه یافتههای پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود :با توجه به یافتههای
پژوهش مبنی بر ارتباط بین سالمت سازمانی و مدیریت دانش به مدیران پیشنهاد میشود
فضایی را در سازمان به وجود آورند تا کارکنان بتوانند بهراحتی اطالعات خود را با هم
مبادله کنند که عالوه بر افزایش سالمت سازمانی میتواند موجب پیادهسازی مدیریت دانش
و موفقیت سازمان گردد .همچنین برای افزایش زمینههای دانشافزایی در سازمان ،فضای
صمیمانه و دوستانهای را در سازمان به وجود آورند تا بدین گونه تعامالت بین کارکنان
افزایش یابد و تبادل اطالعات و دانش بین آنها گستردهتر گردد.
دانشگاه بایستی در جهت ارتقاء و تقویت سالمت سازمان و مدیریت دانش تالش و
سرمایهگذاری نماید و به این منظور اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی مناسب نماید.
همچنین سنجش میزان مؤلفههای سالمت سازمان و مدیریت دانش مدیران و کارکنان بهطور
متناوب و همچنین ارزیابی ساالنه و آگاه ساختن آنان از سطوح نتایج کسبشده و ارائه
تمهیداتی برای ارتقاء مؤلفههای موردنظر صورت گیرد.
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