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 توسعه سالمت سازمانی بر پایه مدیریت دانش مدیران دانشگاهی

 2اکرامیمحمود ، 7سعیده خلیلیان

 31/34/40تاریخ پذیرش:    31/40/40تاریخ دریافت: 

 چکیده
بررسی رابطه سالمت سازمانی با مدیریت دانش مدیران دانشگاه عالمه طباطبایی انجام  منظوربهپژوهش حاضر 

ی همبستگ از نوع توصیفی ،هاداده آوریجمعی شیوه ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرگردید. روش پژوهش 

تعداد ه بود ک عالمه طباطباییمدیران آموزشی و پژوهشی در دانشگاه  ی آماری این تحقیق شاملجامعهاست. 

مدیریت  و 40/4پایایی  با سازمانی سالمتنامه )محقق ساخته( های پژوهش از طریق پرسشداده .نفر بودند 04

، کای مجذور، فریدمن ای،تک نمونه t هایاز طریق آزمونگردید و  آوریجمع 43/4دانش با پایایی 

نشان  ژوهشپنتایج تحلیل قرار گرفت.  وتحلیلتجزیهرگرسیون خطی همزمان و همبستگی بنیادی مورد 

حمایت  ، ساختاردهی،مالحظه گریعلمی،  تأکید )روحیه، سازمانی و هفت مؤلفه وضعیت سالمت، دهدمی

انتشار دانش، کاربرد دانش(  دانش و سه مؤلفه آن )خلق دانش، منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهاد( و مدیریت

ترین مدیران باال مالحظه گریهای سالمت سازمانی، مؤلفه مؤلفه بندیرتبهد. در ندر سطح پایینی قرار دار

هی، حمایت علمی، ساختارد تأکیدهای روحیه، ترین رتبه و مؤلفهرتبه و مؤلفه یگانگی نهاد مدیران در پایین

های همؤلفهای دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم قرار دارند؛ در مجموعه منابع و نفوذ مدیر به ترتیب در رتبه

مدیریت دانش، مؤلفه انتشار دانش در رتبه یکم، مؤلفه کاربرد دانش در رتبه دوم و مؤلفه خلق دانش در رتبه 

ت سازمانی و مدیری متغیرهای فردی با سالمت، این پژوهش نشان داد که بر آنعالوه اند. سوم قرار گرفته

 هایتهافی به توجه با .ش رابطه مثبت وجود داردو بین سالمت سازمانی و مدیریت دان ای ندارددانش رابطه

 ایصمیمانه یفضا ودشیم شنهادیپ رانیمد به دانش تیریمد و یسازمان سالمت نیب ارتباط بر یمبن پژوهش
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 المتس شیافزا بر امر عالوهاین  که کنندجهت تسهیل مبادله اطالعات ایجاد  کارکنان رایب سازمان در را

 درنهایت و دانش تیریمد سازیادهیپ، سازمان در افزاییدانش هاینهیزم شیافزا موجب تواندیم یسازمان

 .گردد سازمان تیموفقباعث 

، های مدیریت دانش، شاخصهای سالمت سازمانشاخص ،سالمت سازمان :یکلیدواژگان 

 مدیریت دانش

 مقدمه

ا توسعه ها بتوسعه انسانای نیروی انسانی آن است. ی هر جامعهارزشمندترین دارایی و سرمایه

های مفهومی و فنی، با درگیر شدن در های پردازشی و نیز کسب مهارتذهن و توانایی

جهت ورود به حوزه  ،کنندها نقش ایفا میهایی که خرد در ساختار و کارکرد آنسیستم

ها بر پیچیدگی سیستم ها در آنهای اجتماعی )که معموالً حضور و دخالت انسانسیستم

، ، همکاریمؤثرهای انسانی، ایجاد ارتباط ها مستلزم داشتن مهارتافزاید و ورود به آنمی

 تگییافتوسعهشوند. دانش و خرد فردی و جمعی شاخصه اصلی همفکری و ...است( مهیا می

د جمعی این خر درنهایتهای اجتماعی است و توسعه سیستم ها و عنصر اساسی و حیاتیانسان

در یک فرایند تغییر و تحول و رسیدن به  .کندتوسعه سیستم را تعیین میاست که ظرفیت 

خالق و زنده و پویا که اهداف فردی  حالدرعینیک تشکیالت و سازمان متحول و پیشرو و 

رین ثروت تبایستی بر مدیریت دانش تکیه کرد. مهمنباشد،  تشخیصقابلسازمانی از هم  و

 ترینهکنندتعیینکارکنان هر سازمان یکی از  کهنجاییازآها هستند و یک سازمان، انسان

 پس باید گفت خلق بهترین شرایط و ؛عامل برای بقاء، توسعه و تعالی آن سازمان هستند

گسترش توانایی و پرورش کامل استعداد درونی و بیرونی  درگرووری سازمان بیشترین بهره

محمد  ز،تبری عالم) یانسانمحدودیت منابع  ازلحاظکارکنان است، حتی در بدترین شرایط 

 (.3130رحیمی،

. های اثربخشی سازمانی استترین شاخص، یکی از گویاترین و بدیهی3سالمت سازمانی

در یک سازمان سالم، مدیر، رفتاری کامالً دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در 

                                                           
1- organizational health 
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تمایل بیشتری برای ماندن و کار کردن  های خود دارای یگانگی است. کارمندان نیزبرنامه

 (.3،3430)هوی و میسکل دهندمؤثرتری کارها را انجام می طوربهدر آن سازمان را دارند و 

یر دهد تصویر عمیقی از تأثاست که به ما اجازه می نظیریبیمفهوم سالمت سازمانی مفهوم 

د و های سالم کارمندان متعهنرفتار شغلی کارکنان در محیط سازمان داشته باشیم. در سازما

ای هدارند. در سازمان بر خودو سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی  شناسوظیفه

 افتهیملتکاهای هدفمند و نوآوری سالم، کارمندان با رفتاری چون پویایی گروهی، خالقیت

 قیقت سالمتینماید. در حو تبدیل سرمایه به سود، نظر هر پژوهشی را به خود جلب می

ی، گذاری به دانایو ارزش ساالریشایستهنیت، تعلق، فیزیکی، روانی، ام ازلحاظسازمان 

ها و انجام وظایف محول شده از های آنتخصص، شخصیت ذینفعان و رشد دادن به قابلیت

 رفتار هر سیستمی تأثیر بسزایی دارد. وجود یک جو اثربخشیخود در  یهاستمیسسوی فرا 

سالم در سازمان موجب آموختن شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها توسط افراد را نشان 

 ساعدی) ابزار قوی برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود عنوانبهتوان دهد و از آن میمی

تم سازمانی، توجه عمیق و کافی نمودن به (. امروزه شرط بقای هر سیس3134، و همکارانش

نیروهای انسانی موجود در سازمان و تالش برای پدید آوردن زمینه ارزشی با عنوان 

است. برای مدیران تالش برای تأمین  مدنظر« کارمندان ما ارزشمندترین دارایی ما هستند»

هده یفی که بر عها و وظاسالمت سازمان و حفظ ارتقای سطح آن، نسبت به سایر فعالیت

 نزلهمبه ابعاد سالمت سازمانی و اهمیت و نقش آن، متأسفانهاما ؛ دارند در اولویت قرار دارد

ی است ااندرکاران نظام آموزشی، مفهوم ناشناختهبرای دست اثربخشی کنندهتعیینیک اصل 

، غیبت، اریککمو به همین علت بیشتر افرادی که در یک موقعیت نابهنجار مدیریتی مانند 

ی بر گیرند، سعهای دیگر، کیفیت پایین و غیره قرار میسازمان تقاضای متعدد برای انتقال به

اینکه  بخشند، غافل از سروسامانیا فشار به کارکنان این وضع را  کاریدستآن دارند تا با 

آن در روش دیگری است. فهم وضع سالمت سازمان  حلراهمشکل جای دیگری است و 

 ؛ی کندآن یار اثربخشیهای مدیریتی مناسب برای ما را در انتخاب و گزینش روش تواندمی

                                                           
1- Hoy & Miskel 
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های پردامنه و گسترده سالمت سازمانی الزمه فعالیت پردازیمفهومبنابراین پژوهش و 

و  جوحقیقت) برای بهسازی سازمان اهمیت دارد معناداریها است و هر کوشش سازمان

رخورد ب آمیزموفقیت ایگونهبهسازمان سالم با نیروهای بازدارنده بیرونی  (.3133همکاران، 

اثربخش در راستای اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت  ایگونهبهها را کرده، نیروی آن

کند. البته عملکرد سازمان در یک روز مشخص، ممکن است اثربخش یا غیر اثربخش می

 ها وتخصصهای سالم، مساعدت اثربخشی است. اگر ندر سازما درازمدت عالئمباشد اما 

د کیفیت وکارکنان و بهب پذیریمسئولیتفنون از سالمت کامل برخوردار باشند، افزایش 

شود. سالمت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی ها تأمین میمحصوالت و خدمات سازمان

سازمانی نسبتاً پردوام اشاره ای از خصایص سازمان داللت داشته و به مجموعه مدتکوتاه

ماند، بلکه در در محیط خود پایدار می فقطنهکند. یک سازمان سالم، به این معنا می

اء های الزم را برای بقشده، توانایی خودسازگارکافی با محیط  اندازهبهقادر است  درازمدت

 (.3،3430)هوی و فلیدمن خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد

سرمایه  عنوانبههای عصر حاضر است، ذخیره دانش ر خلق ارزش در سازماندانش، محو

 رود. در دنیای امروز وها به شمار میترین مزیت رقابتی سازماناستراتژیک هر سازمان، مهم

جهان رو به رشد که اطالعات در آن به حد انفجار رسیده است، تکیه کردن به اطالعات و 

را در چرخه حیات، به سالمت به مقصد برساند، در صورتی  تواند سازماندانش عینی نمی

توان به رقابت در این بازار جهانی ادامه داد که در کنار استفاده از اطالعات و دانش عینی، می

ه با غلبه های خبر، برقراری روابط عاطفی و استفاده از نظاممساعیتشریکدانش ضمنی را با 

و خردورزی به کار گرفت، چرا که امروزه  ش ورزیدانبر تمام مشکالت موجود در جهت 

بتواند اطالعات موجود را به دانش تبدیل کند و  بود کهکشوری در جهان، قدرتمند خواهد 

در همین راستا عصر حاضر، عصر تحوالت و  .به خرد جمعی دست یابد دشدهیتولاز دانش 

دن آکنده از عمق بخشیها است، عصری که ساختار فکری آن تغییرات شگرف در فناوری

 یاگذشته است. در گرا دانششارکت نیروی انسانی، خالق و به اطالعات و توجه به م

                                                           
1- Hoy & Feldman 
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 مادی نابعم به دسترسی انسانی جامعه یک یا سازمان یک رقابتی مزیت و قدرت دور چنداننه

 وادم نی،زیرزمی ذخایر و خام مواد به که بود سازمانی پیشتاز سازمان. شدمی محسوب بیشتر

 ترسیدس کالسیک اقتصاد در تولید عوامل عنوانبه...  و زمین ارزان، انسانی نیروی اولیه،

 هاآن توان اهسازمان برای رقابتی مزیت تریناصلی کنونی رقابت عرصه در. داشت بیشتری

 رسیدست آن به که است دانشی هاآن سرمایه ترینعمده و شودمی محسوب دانش مدیریت در

 هاییآن دارند دست در را جهانی بازارهای رهبری که پیشرو و پیشتاز هایسازمان. دارند

 وکارشانسبک حوزه در را بشری دانش روزترینبه و معتبرترین بیشترین، قادرند که هستند

 هاسازمان در بایستمی شد گفته آنچه بر بنا. نمایند بهینه استفاده آن از و گیرند اختیار در

 درواقع .باشد داشته اهمیت( عادی سرمایه) دارند آنچه از بیش( فکری سرمایه) دادندمی آنچه

 شودمی یشترب آن حجم آن، از بیشتر استفاده با که دانست پایانیبی منبع تنها را دانش باید

 (.3130،رحیمیمحمد ، تبریز عالم)

ی است افزایش دانایی و دانش شغل موردتوجهبنابراین یکی از نکات مهمی که در سازمان 

پای از عرصه مباحث نظری فراتر  3کارکنان سازمان است که در این فرایند، مدیریت دانش

 مزعبهنهاده و توجه بسیاری از مدیران و کارشناسان سازمان را به خود جلب کرده است. 

 عنوانبهازمانی ( مدیریت اثربخش دانش به معنای توجه به دانش س2442، و همکاران 2خلیل)

کند مدیریت دانش فرایندی است که به ( بیان می2441 1والس زک)یک فرایند است. 

، 0امیرکای اس)گیری بپردازد. تصمیم منظوربهتسهیل، جذب، انتشار، ایجاد و کاربرد دانش 

که با مدیریت و اداره آن  هاستسازمان( معتقد است سرمایه دارایی نهفته و پنهان 3444

ها انمنبعی برای بقای سازم عنوانبهدانش  درواقعهای رقابتی دست یافت. توان به مزیتمی

ها، دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی ضروری است و شرط موفقیت سازمان

 هایموفقیت کلیداندیشمند مدیریت معتقد است که  1پیتر دراکر سطوح است. همچنین

                                                           
1- knowledge management 

2  - Khalill 

3- Walczak 

4- Skyrme 

5- Drucker 
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ند کهای رقابت در جامعه فرا صنعتی معرفی میپایه عنوانبهسازمانی، دانش است و دانش را 

 گیریکاربه با داند. دراکررا مدیریت دانش می ویکبیستها در قرن و راز موفقیت سازمان

 از جدیدی نوع ایجاد از خبر دانشی سازمان و گردانش دانشی، کار همچون واژگانی

 اساس بر. دارد حاکمیت ذهن قدرت بازو، قدرت جایبه هاآن در که دهدمی را هاسازمان

 دانش از تریبیش سهم که داشت خواهند پیشرفت و توسعه انتظار جوامعی آینده در نظریه، این

 که ستا ایبالقوه منبع دانش. طبیعی منابع از بیشتری سهم نه دهند، اختصاص خود به را

سازد. می الیزال و ابدی را سازمان هر هایداده درون و است دیگر منابع یکننده کشف

 خاب،انت کشف، با تا کندیم کمک را هاسازمان که است فرایندی دانش مدیریت درواقع

 پویا، یادگیری مسئله، حل توان سازمان، در تخصصی اطالعات انتقال و انتشار ،دهیسازمان

 است رایندیف دانش مدیریت پس نماید؛ ترکارا را هاگیریتصمیم و استراتژیک ریزیبرنامه

 مانساز در گیریتصمیم منظوربه دانش کاربرد و ایجاد انتشار، جذب، تسهیل، به که

 (.3143 همکاران، و رزهیالسا) پردازدمی

المت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن س 

 سالمت سازمانی توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. مفهوم درواقعگردد. می

و یکی از عوامل مهم در افزایش  دارد سازمان یک بودن سالم بر تأکید سازمانی سالمت

 ازلحاظ که هاییسازمان دهدمی نشان وری سازمان است. شواهداثربخشی و بهره

 طحس در جوسازمانی ازلحاظ که دیگری هایسازمان به نسبت دارند سالم جوی ،جوسازمانی

 جوی دایجا در اصلی عامالن مدیران،. هستند کارآمدتر و تراثربخش دارند، قرار تریپایین

 بر رانمدی. دارد مدیران عملکرد به بستگی سازمان سالمت میزان و هستند هاسازمان در سالم

 سالمت ارتقاء موجب است ممکن گیرندمی پیش در که هاییروش و اقدامات اساس

 ؛دسازن مواجه خطر با را سازمان سالمت نادرست و نسنجیده اقدامات با و یا شوند سازمانی

 گرفته تیجهن بنابراین ؛است سازمان سازمانی سالمت میزان کنندهتعیین مدیران نقش بنابراین

 میناناط با کارکنان دارند، قرار باالیی سطح در سازمانی سالمت که هاییسازمان در شودمی

 روابط که کنندمی احساس کارکنان شوند ومی مشغول وظایف خود به زیادی آرامش و

 و المس محیطی را سازمان محیط کارکنان دارند، سازمان افراد دیگر با ایدوستانه و صمیمانه
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 است، قائل خاصی احترام و ارزش هاآن برای مدیریت که کنندمی و احساس بینندمی سازنده

 برای یباالی انگیزه بینند،می خود اختیار در را تدریس و آموزش برای الزم تجهیزات و مواد

 شارکتم سازمان تصمیمات اکثر در دارند که عملی آزادی به توجه با دارند، پیشرفت و رشد

 و اءبق ضامن که عواملی از یکی امروزی هایسازمان رقابتی محیط در همین راستا در دارند.

 انش،د مدیریت. است دانش مدیریت شودمی هاآن رقبای از هاسازمان گرفتن پیشی باعث

 تاس سازمان آن اهداف تحقق جهت در سازمان یک دانشی هایدارایی توسعه و برداریبهره

 ندهایفرآی و خدمات محصوالت، بهبود و توسعه راستای در باید نیز سازمان دانش ،روازاین

 مناسب جای در را دانش صحیح شکل نتواند راحتیبه سازمانی اگر. شود گرفته بکار سازمان

 هاسازمان اما ؛شد خواهد مواجه مشکل با رقابتی هایعرصه در نماید، استفاده و مشخص آن

 و الانتق اشتراک، برای محیطی باید سازمانی اهداف جهت در فردی دانش هدایت منظوربه

 شانتعامالت کردن مفهوم با راستای در را افراد و آورند وجودبه  اعضاء میان در دانش تعامل

 دانش مدیریت استقرار برای ایزمینه عوامل شناسایی و بسترسازی و ایجاد و در دهند آموزش

سالمت سازمانی منجر به افزایش  .(3443 ،3پروساک و داونپورت) بکوشند سازمان در

در سازمان، دوام و بقاء، رشد و بهبود مداوم سازمان در محیط خود و ارتقاء  اثربخشی

اره های هزنیاز سازمان عنوانبهمدیریت دانش شود. همچنین سازگاری در محیط بیرونی می

. کرد به سمت آن حرکت شدهریزیبرنامه صورتبهبنابراین باید  ،سوم، گریزناپذیر است

، رقابت، نوآوری موفق، شدنجهانیافزایش مشاغل مبتنی بر خلق و استفاده دانش، 

ن بهترین عملکردها همه و شتمجدد، کوچک کردن ساختار و به اشتراک گذا دهیسازمان

. سازی مدیریت دانش سوق خواهند دادها را به سمت پیادههمه مواردی هستند که سازمان

 علل کردن فراهم و دانش بیشتر چه هر سازی اجتماعی برقراری برای تالش که گفت باید

 سازمان در اطالعات و دانش گذاشتن اشتراک به و تجربیات تسهیم صورتبه آن زمینه و

 احترام، و شود تردوستانه و باز مدیر، رهبری رفتار تا کند فراهم سازمان در شرایطی تواندمی

 کردن مشخص در مدیر رفتار همچنین شود، بیشتر پشتیبانی و همکاری متقابل، اعتماد

                                                           
1- Davenport & Prusak 
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 هایروش و عملکرد استانداردهای شغلی، انتظارات کارکنان، با کاری روابط و مناسبات

 یگانگی، که طریقی به محیط با سازگاری در را سازمان نهایتاً و شود ترروشن کار انجام

 کند.می توانا کند حفظ را خود هایبرنامه تمامیت و انسجام

 ازجملها هیک سازمان زنده و پویا از این قاعده مستثنا نیست. دانشگاه عنوانبهدانشگاه 

و برج فرماندهی فکر جوامع  بخشآگاهیهای اجتماعی هستند که نیروی محرکه، نظام

نان ها ارتقای بینش و بصیرت کارکترین رسالت دانشگاهاند، واضح است از مهمشناخته شده

گاه یکی دانش ازآنجاکهتغییرات مداوم محیط پیرامونی و پیچید و دانشجویان خود در برابر 

اء ارتق هاترین کارکردهای دانشگاهباز مهمن مراکز اشاعه دانش است و از دیرتریاز عمده

های فکری و انسانی است، امروز نقش و جایگاه دانشگاه بسیار فراتر دانش و تقویت سرمایه

مام شئون جامعه اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایفای تواند در تاز گذشته است و دانش می

ی، علم و فناوری باشد. های اجتماعو تحمل در اشاعه ارزش دگرگونی منشأنقش کند و 

ها نقش زیادی در توسعه و اعتالی فرهنگ جامعه، غنای فرهنگ عمومی جهت دانشکده

ته و ها و میراث فرهنگی گذشرشد و توسعه فرهنگ علمی، حفظ، انتقال و بازاندیشی سنت

یر کند ارزش از تغیپیتر دراکر بیان می کهنحویبهتجدید حیات جامعه را بر عهده دارند 

 دانش است. کارگیریبه درگروشود که هر دو نوآوری و تولید ایجاد می

؛ خلق محیط آموزش رسمی و بسیار ضروری است شدهمطرحمطالب  با توجه به

های گسترده در این زمینه و استفاده از نتایج و بالنده و انجام پژوهشاما کارآمد  غیررسمی

)مدیران، استادان، کارکنان و دانشجویان و ...(  ها نظیرآن توسط دیگر اشخاص و سازمان

این نوع  بهترچههای الزم را جهت پرورش شکوفایی هر فرصت مثمر ثمر واقع گردد و بتواند

د. در ها فراهم کنمطلوبیت در نیروی انسانی سازمان ازنظر کیفیت و چه ازنظررفتارها چه 

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 

 زیر است: سؤاالت

تا چه  موردمطالعهها در جامعه نش و هر یک از عوامل آندا و مدیریت سازمان سالالمت  -3

 میزان است؟
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 موردمطالعهبندی هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و مدیریت دانش در جامعه رتبه -2

 کدام است؟

های فردی رابطه آیا هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و مدیریت دانش با ویژگی -1

 دارد؟

 مدیریت دانش رابطه دارد؟ آیا سالمت سازمانی با -0

 حاضر از قرار زیر است: پژوهش پیشینه

 سالمت از مفهوم بهترین تا کنندمی جستجو را جدیدی و مناسالب  هایروش ها،سالازمان 

 و منابع از اسالالتفاده برای را ییهافرصالالت سالالازمانی سالالالمت. دهند نشالالان آینده در سالالازمانی

  بالالاله و دهالالالدمالالالی ارائالالاله سالالالالالازمالالالان  در مالالالطالالاللالالالوب  و مالالالهالالالم امالالالکالالالانالالالات 

 ار هایشبرنامه در سالالازمان شالالکسالالت و موفقیت دالیل و پردازدمی سالالازمان شالالناسالالیآسالالیب

 رفتن االب کوشش، و کار برای دلپذیر محیطی ایجاد سبب سازمانی سالمت کند.می بررسالی 

یریت از طرفی نیز مد .شد خواهد سازمانی اهداف به دستیابی و اثربخشی و سازندگی روحیه

 ،دهیسالالازمانکند تا به کشالالف، انتخاب، ها را کمک میکه سالالازمان دانش فرایندی اسالالت

یزی رانتشالار و انتقال اطالعات تخصالصالی در سازمان، توان حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه   

ر بر ترین عوامل مؤثبنابراین یکی از مهم ؛را کاراتر نماید هاگیریتصالالالمیماسالالالتراتژیالک و  

 وردبحثم تجربی و نظری مبانی در که نکاتی پایه بر سالمت سازمانی مدیریت دانش است.

 :نمود ارائه توانزیر می شرح به نظری چارچوب گرفت قرار
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 را "رابطه بین سالمت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی معلمان"( 3444، 3تسی و چنگی) 

و روحیه، رعایت  گانهسهها نشان داد که عوامل اند. پژوهش آنقرار داده موردبررسی

 یاتبا خصوصنهادی با تعهد شغلی معلمان مرتبط است و همچنین این عوامل  یکپارچگی

 ریأثتموقعیت شغلی، وضعیت تأهل و تجربه خدمت در مدرسه دارای  لیقبشغلی معلمان از 

 شغلی با و تعهدمتقابل هستند. نتیجه پژوهش نشان داد که سالمت سازمانی مدرسه 

 رابطه بررسی" عنوان با پژوهشی( 2443، 2مارتین)خصوصیات شخصیتی معلمان ارتباط دارد. 

 این در. داد انجام آمریکا مختلف سازمان 3 در "دانش مدیریت و سازمانیفرهنگ بین

 و ازمانیسفرهنگ نوع تعیین برای کوئین و کامرون سازمانیفرهنگ نامهپرسش از پژوهش

 دهاستفا دانش مدیریت فرایندهای اجرای میزان بررسی جهت السون شرون نامهپرسش از

 مدیریت اب مثبتی رابطه سازمانیفرهنگ که بود آن از حاکی وی پژوهش نتایج. است شده

 گردد،نمی دانش مدیریت آمیزموفقیت اجرای به منجر مراتبی سلسله فرهنگ و دارد دانش

                                                           
1- Tsui, K.T & Cheng, Y.C. 

2- Martin 

مدیریت 
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، 3یدراسن) .کندمی حمایت دانش مدیریت فرآیند آمیزموفقیت اجرای از بازاری فرهنگ اما

که  "سازمانی اثربخشیبررسی رابطه سالمت سازمانی و "( در پژوهشی تحت عنوان 2443

جامعه آماری وی شامل مدارس متوسطه نیویورک بودند به این نتیجه رسید که سالمت 

 مطالعهدرنتیجه ( 2441، 2کاتلین وکاتلین)سازمان همبستگی دارد.  اثربخشیسازمانی باال با 

مت های سالدریافتند که از میان مؤلفه "آموزانتأثیر سالمت سازمانی در عملکرد دانش"

علمی، صمیمیت معلم، حمایت منابع، بیشترین تأثیر را در موفقیت  تأکیدهای نی، مؤلفهسازما

( مبین آن است که 2440، 1رونی و همکارانش)های مطالعه جدید آموزان دارد. یافتهدانش

 معلمان با نحوه عملکرد مدیر رابطه مستقیم وجود دارد. اثربخشیمیان محیط سالم سازمانی و 

دانش و رضایت شغلی دبیران  تیریمد" ( در پژوهشی با عنوان2444، 0لورنزدیکسون و )

مثبت و  طوربههای مدیریت دانش گزارش نمودند که مؤلفه "و موقت وقتپارهورزش 

با رضایت شغلی دبیران ورزش ارتباط دارند. همچنین این پژوهش روابط بین  معناداری

ی و رضایت شغلی را برای دبیران ورزش تصدی سازمانی و مدیریت دانش و تصدی سازمان

، همبستگی مثبت و معناداری بین تصدی سازمانی و مدیریت که نتایج نشان دادبررسی کرد 

( 2432، 1لرمو)دانش و ارتباط منفی بین تصدی سازمانی با رضایت شغلی وجود داشته است. 

 "ای فرهنگی مؤثرهو پیشینههای طرح تسهیم دانش بین گروه" در پژوهش خود با عنوان

 د راهای فرهنگی مؤثر در این فرآینهای طرح و پیشینهچگونگی تسهیم دانش در بین گروه

ین در ب گذاریاشتراکقرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که  موردبررسی

پذیرد. های طرح با استفاده از انتقال، تبادل اعضای گروه و تعامل مستقیم انجام میگروه

الوه بر این عناصر فرهنگی مانند مسئولیت شخصی، انگیزه ذاتی، اعتماد باالی مدیریت به ع

مسئله  و عدم زمان کافیعناصر مطلوب و عواملی مانند  عنوانبهکارکنان، ارتباطات و تعامل 

انش دارند. تسهیم د در فرآیندزیادی  ریتأثعناصر نامطلوب  عنوانبهاستخدام کارکنان جدید 

                                                           
1- Snider, j. A. 

2- Kathleen, M. & Kathleen, B. V 

3- Roney 

4- Dikson, K.E. & Lorenz, A. 

5- Muller 
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بررسی سالمت سازمانی مدارس راهنمایی شهر " با عنوان( در پژوهش خود 3102،منصوری)

س سازی مدارجهت سالم هاییپیشنهادارائه  منظوربهاز دیدگاه معلمان این مدارس  "اصفهان

 ه سالمتگانابعاد هفت ازلحاظهای زیر پی برده است. مدارس راهنمایی شهر اصفهان به یافته

از سالمت سازمانی برخوردار  درواقعسازمانی و شاخص سالمتی در سطح متوسط بوده و 

اری دباشند. همچنین در بعد حمایت منابع بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنینمی

رابطه "( به بررسی 3103، اسکندری)دار نبود. وجود داشت ولی در سایر ابعاد تفاوت معنی

پرداخته است. در  "شهرمشکینعملکرد مدیران مدارس متوسطه بین سالمت سازمانی و 

در سالمت  موردسنجشگانه سالمت سازمانی، عوامل اصلی ای هفتهیپژوهش او ویژگ

مدیران آموزشی شامل برنامه  وظایفگانه سازمانی مدارس متوسطه بوده است. قلمرو شش

مدرسه، تسهیالت و تجهیزات  آموزان، امور کارکنان، روابط دانش آموزشی و تدریس، امور

 آمدهتدسبهمعیارهای عملکرد در نظر گرفته شده است. نتایج  عنوانبهو امور اداری و مالی 

حاکی از این بود که میان سالمت سازمانی و عملکرد مدیران آموزشی و همچنین میان 

داری معنی گانه قلمرو عملکرد مدیران آموزشی رابطهسالمت سازمانی و هریک از ابعاد شش

بررسی رابطه سالمت سازمانی و روحیه "( پژوهشی تحت عنوان 3133، طاهری)وجود دارد. 

ه بین ها نشان داد کانجام داده است. یافته پژوهش "های پسرانه شهر تهراندبیران دبیرستان

سالمت سازمانی و روحیه دبیران همبستگی باالیی وجود دارد. میزان سالمت سازمانی و 

مت توان گفت که سالهای تهران نامناسب تشخیص داده شد و میدبیران دبیرستانروحیه 

روحیه دبیران دخیل بوده است.  کاهش درزیادی  یحد تاسازمانی نامناسب مدارس 

های والیبال استان نقش مدیریت دانش در موفقیت تیم" ( در خصوص3131، رضایی)

میانگین حاصله در خصوص مدیریت دانش و چهار انجام شد که نتایج نشان داد،  "مازندران

 سازی دانش،سازی دانش، درونسازی دانش، ترکیبمؤلفه آن یعنی اجتماعی شدن، برون

مندی ها با تواناز سطح متوسط باالتر بوده است همین موضوع باعث گردیده است تا تیم

ن با دانش ورزشکاراگردد تا باالتری در مسابقات شرکت کنند زیرا مدیریت دانش سبب می

ها افزایش یابد و در یک محیط امن و سالم روز آشنا شوند و بدین ترتیب سطح توانایی آن

استقرار  سنجیامکان" ( پژوهشی با عنوان3130، کرمانی القریشی)به فعالیت بپردازند. 
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انجام داده است. در این پژوهش جامع آماری شامل  "های مدیریت دانش در صنایعزمینه

ز این ا آمدهدستبه. نتایج استاصفهان  آهنذوبلیه کارکنان شاغل در شرکت سهامی ک

آوری دانش، انتقال و ذخیره دهد که کسب دانش، پاالیش دانش، جمعپژوهش نشان می

اصفهان کمتر از حد متوسط بوده است. بر این اساس  آهنذوبدانش، در شرکت سهامی 

ار مدیریت دانش را در صنایع، استفاده از دانش افراد ترین عوامل استقرترین و اصلیمهم

به شکل فعال و افزایش سالمت سازمانی دانسته است. همچنین با توسعه مدیریت  باتجربه

، براهیمیاحاج )توان شاهد افزایش مهارت و توانایی شغلی کارکنان بود. مبتنی بر دانش می

 و کتابداران میان در دانش ریتمدی موجود وضعیت بررسی" ( پژوهشی تحت عنوان3130

شان داده است ن "تبریز پزشکی علوم دانشگاه زیرپوشش ایدانشکده هایکتابخانه کارکنان

به ش در رتبه دوم و مؤلفه انتشار دانش در رتانش در رتبه یکم، مؤلفه خلق دانمؤلفه کاربرد د

بررسی رابطه بین عوامل " ( پژوهشی با عنوان3134، شامی زنجانی)اند. سوم قرار گرفته

با استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارشناسان معاونت فناوری و  سازمانیفرهنگ

گین میان آمدهدستبهانجام داد. بر اساس نتایج  "سازمان امور مالیاتی کشور ریزیبرنامه

 01/2ن یاستقرار مؤلفه مدیریت دانش باالترین میانگین مربوط به مؤلفه انتشار دانش با میانگ

است. میزان  12/2و مؤلفه کاربرد دانش با میانگین  33/2است و مؤلفه خلق دانش با میانگین 

همبستگی بین میانگین فرهنگ کل سازمانی و استقرار مدیریت دانش محاسبه گردید که این 

 باال دارد. همچنین بین مدیریت دانش باًیتقراست و حکایت از همبستگی  %04میزان برابر با 

ای ه)جنسیت، سابقه خدمت، سطح تحصیالت و سابقه شرکت در دوره های فردییژگیو

بررسی رابطه "( پژوهشی با عنوان 3134، حیدری)آموزشی کارکنان( رابطه وجود ندارد. 

های علوم اجتماعی و رفتاری در دانشکده سازمانیفرهنگبین ساختار مدیریت دانش و 

اه های دانشگ. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشکدهانجام داد "دانشگاه رازی کرمانشاه

تاً نسب سطح دروضعیت مدیریت دانش،  ازنظرو  سازمانیفرهنگ ازلحاظرازی کرمانشاه 

های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه رازی کرمانشاه، مطلوبی قرار دارند. بین دانشکده

های شود. بین مؤلفهمشاهده نمیو مدیریت دانش  سازمانیفرهنگ ازلحاظتفاوت معناداری 

و مدیریت دانش  و رسالت( در کارپذیری، درگیرشدن )سازگاری، انطباق سازمانیفرهنگ
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بررسی "پژوهش خود با عنوان  در (3134، کالنتری)و مثبتی برقرار است.  دارمعنیرابطه 

اه آزاد واحد دانشگپذیری و خشنودی شغلی کارکنان رابطه بین سالمت سازمانی با مسئولیت

ودی شغلی پذیری و خشنبه این نتیجه رسید که بین سالمت سازمانی با مسئولیت "شوشتر

 و جعفری)داری وجود دارد. کارکنان دانشگاه آزاد واحد شوشتر رابطه مثبت و معنی

 در سازمانی تعهد و سازمانی سالمت یرابطه" عنوان با پژوهشی در( 3144، همکارانش

 نشان "اهواز شاپورجندی پزشکی علوم دانشگاه منتخب آموزشی هایمارستانبی کارکنان

 مؤلفه و ولا رتبه در میانگین بیشترین دارای روحیه مؤلفه سازمانی، سالمت ابعاد میان در داد،

 پژوهش این جنتای. است گرفته قرار آخر رتبه در و بود میانگین کمترین دارای منابع حمایت

 ( پژوهشی با عنوان3144، حسینایی) .ندارد همخوانی حاضر پژوهش از حاصل نتایج با

ن بر های دولتی شهر تهراهای مرکزی دانشگاهارزیابی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه"

ین از پژوهش ب آمدهدستبهانجام داد با توجه به نتایج  "های ساختمان دانشاساس مدل پایه

های فردی )جنسیت، رشته تحصیلی، سن، میزان از ویژگی یکهیچمدیریت دانش و 

عنوان  "( در پژوهشی با3144، لطفی منش)تحصیالت و تجربه کاری( رابطه وجود ندارد. 

ای ورزشی هو هیئت بدنیتربیتتعیین رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی در اداره 

را بین  معناداریمثبت همبستگی  ≥p 41/4 سطحدر  شدهمشاهده rنشان داد،  "شهر اصفهان

ورزشی شهر  هایهیئتو  بدنیتربیتمدیریت دانش و سالمت سازمانی کارکنان اداره 

 سازیدانش، برونی درونی سازیدانش،  اجتماعی سازیاصفهان وجود دارد. همچنین بین 

های سالمت سازمانی همبستگی مثبت و سازی دانش با برخی از مؤلفهدانش و ترکیب

بررسی رابطه بین " ( پژوهشی با عنوان3143، رحمتی و همکاران)د دارد. معناداری وجو

م انجا "و مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران سازمانیفرهنگ

 گیرینفر( بود. نمونه 340دادند. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان کمیته ملی المپیک )

ون نامه و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیاز پرسشبه شیوه سرشماری بوده و با استفاده 

 سازمانیگفرهنخطی چندگانه به پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین 

یون رگرس وتحلیلتجزیهوجود دارد و همچنین  دارمعنیو عوامل آن با مدیریت دانش رابطه 

مدیریت  برای توجهیقابلهای ندهکن بینیپیشنشان داد که سازگاری، انطباق و مأموریت 
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 سالمت گانههفت ابعاد" در پژوهشی با عنوان (3143، همکارانش و نصیری)دانش است. 

 باالتر نشان داد، سالمت سازمانی "کشور غرب هایدانشگاه کارکنان دیدگاه سازمانی از

 .دارند قرار مرزی وضعیت عمومی در سالمت ازنظر کارکنان ولی است متوسط سطح از

اکبری و ) .ندارد وجود ارتباطی کارکنان، سازمانی سالمت و عمومی سالمت همچنین بین

ی سالمت سازمانی با کارآفرینی بررسی رابطه"( در پژوهشی با عنوان 3142، همکاران

های سالمت سازمانی رابطه مثبت و نشان داد تمام شاخص "سازمان کارکنان دانشگاه تهران

فرینی سازمانی در سطح یک درصد داشتند به عبارتی هرچه میزان سالمت معناداری با کارآ

 یابد.سازمانی باالتر بود، میزان کارآفرینی سازمان افزایش می

 شناسی پژوهشروش

در این پژوهش  موردمطالعهروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 

-3141عالمه طباطبایی که در سال  نفر از مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه 04شامل 

ه از ک گانه دانشگاه عالمه طباطبایی اشتغال داشتههای ششدر واحدهای و دانشکده 3142

 ها ازآوری دادهجمع منظوربهاند. در این پژوهش نامه پاسخ دادهنفر به پرسش 23این تعداد 

نامه محقق ساخته سالمت سازمان و محقق ساخته مدیریت دانش استفاده شده است. پرسش

 2زن  معرف 3) نامه مشخصات عمومی است به این صورت که جنسیتبخش یکم پرسش

کارشناسی  معرف 3سال، تجربه خدمتی برحسب سال، تحصیالت ) برحسبمرد(، سن  معرف

معرف موارد دیگر(، وضعیت  0 معرف دکتری، 1معرف کارشناسی ارشد،  2و کمتر، 

معرف سایر(، واحد  0 معرف قراردادی، 1معرف پیمانی، 2رسمی، معرف 3) استخدامی

معرف  0 معرف معاونت پژوهشی، 1 معرف معاونت آموزشی، 2 معرف دانشکده، 3) سازمانی

 معرف سایر(. 2 معرف معاونت عمرانی، 1معاونت مالی اداری، 

 هفت و است گویه 12 دارای است، سازمانی سالمت ساختهمحقق  نامهبخش دوم: پرسش

 یبانیپشت ساخت دهی، مالحظه گری، مدیر، نفوذ نهادی، )یگانگی سازمانی سالمت مؤلفه

ته نامه مدیریت دانش قرار گرفدر ادامه پرسش. گیردمی اندازه علمی( را تأکید و روحیه منابع،

دانش )خلق دانش، انتشار دانش، کاربرد  گویه است و سه مؤلفه مدیریت 32است که دارای 



772     
 49 زمستان، 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 

 طیف صورتبه گویه 03 با را خود کند. مدیران موافقتمی گیریاندازهرا  دانش(

در . دارندمی ابراز (0، خیلی زیاد 1، نسبتاً زیاد 2، نسبتاً کم 3خیلی کم ) ایچهاردرجه

ا هبه دنبال آن دادهگیرد ها صورت میها ابتدا توصیفی از آزمودنیداده وتحلیلتجزیه

ای برای مشخص تک نمونه tاز آزمون  هادادهگردد و برای تحلیل توصیف و سپس تحلیل می

 بندی هر یککردن سالمت سازمان و مدیریت دانش مدیران، از آزمون فریدمن برای رتبه

 ، ازموردمطالعهگانه مدیریت دانش در جامعه گانه سالمت سازمان و سهاز متغیرهای هفت

خوانی مجذور کای برای تعیین رابطه سطوح سالمت سازمان و مدیریت دانش با مدل هم

های فردی مدیران و با توجه به اینکه مدل مجذور کای قادر نیست در صورت وجود ویژگی

بودن مجذور کای برای مشخص  معناداررابطه جهت آن را مشخص کند، بنابراین در صورت 

 شود و از مدل همبستگی بنیادیزمان استفاده میون خطی همشدن جهت رابطه از مدل رگرسی

 برای تعیین رابطه سالمت سازمان با مدیریت دانش استفاده گردیده است.

 های پژوهشیافته

و  02/0و انحراف استاندارد  03/33و  43/01متغیر سن و تجربه خدمتی به ترتیب با میانگین 

ها در دهد کمترین سن آزمودنی( نشان می44/4و  41/4سال )بنابراین خطای استاندارد  41/0

سال است. کمترین تجربه خدمتی  20و بیشترین سن برابر  21برابر  موردمطالعهجامعه 

توان گفت که مدیران نسبتاً سال خدمت است که می 01سال و بیشترین  0ها نیز آزمودنی

 هستند. باتجربه

چگونه  دانش و مدیریتوضعیت ابعاد سالمت سازمان ) پژوهشبرای پاسخ به پرسش اول 

 :نشان داده شده است 3ای استفاده شد و نتایج در جدول تک نمونه tاست؟( از مدل 
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 ای تک نمونه t نتایج حاصل از اجرای مدل .1 جدول

 برای تعیین میزان سطوح سالمت سازمانی با مدیریت دانش

 میانگین نماد متغیر
انحراف 

 استاندارد
 t مقدار

فرضیه 

 صفر

میزان سطح متغیرها در 

 جامعه

 پایین شودرد می -F1 34/2 13/4 24/0 روحیه

 پایین شودرد می -F2 44/2 13/4 31/2 تأکید علمی

 پایین شودرد می -F3 23/2 13/4 32/0 مالحظه گری

 پایین شودرد می -F4 40/3 10/4 12/0 ساختاردهی

 پایین شودرد می -F5 40/3 11/4 04/0 حمایت منابع

 پایین شودرد می -F6 44/3 10/4 42/3 نفوذ مدیر

 پایین شودرد می -F7 41/3 10/4 30/3 یگانگی نهاد

سالمت 

 سازمانی
Ftot 41/2 00/4 20/0- پایین شودرد می 

 پایین شودرد می -M1 03/3 12/4 02/34 خلق دانش

 پایین شودرد می -M2 42/2 22/4 43/1 انتشار دانش

 پایین شودرد می -M3 34/3 21/4 10/3 کاربرد دانش

 پایین شودرد می -Mtot 30/3 11/4 33/4 مدیریت دانش

ای که گروه نمونه از آن استخراج شود، در جامعهنشان داده می 3گونه که در جدول همان

ای هاز حد متوسط است. متغیر ترپایینشده است، متغیر سالمت سازمان به مفهوم کلی 

، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر و یگانگی نهاد مالحظه گری، علمی تأکید، روحیه

ر از حد تتر از حد متوسط هستند و متغیرهای مدیریت دانش به مفهوم کلی پاییننیز پایین

متوسط  از حد ترمتوسط است. متغیرهای خلق دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش نیز پایین

 هستند.

بندی هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و در ارتباط با پرسش دوم پژوهش )رتبه

کدام است؟( از آزمون فریدمن استفاده شد و نتایج در  موردمطالعهمدیریت دانش در جامعه 

 :نشان داده شده است 2جدول 
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 موردمطالعه در جامعهبندی متغیرهای سالمت سازمانی و مدیریت دانش مدیران رتبه .2 جدول

 رتبه همیانگین رتب نماد متغیر رتبه میانگین رتبه نماد متغیر

 F1 03/1 5 حمایت منابع F3 42/1 2 روحیه
 F2 13/1 6 نفوذ مدیر F2 31/0 3 تأکید علمی

 F0 14/1 7 یگانگی نهاد F1 32/1 1 مالحظه گری
 - - - - F0 10/1 4 ساختاردهی

Significance 

4444/4 

D.F. 
2 

Chi-Square 

2442/14 
Cases 

23 

 M3 30/3 2 کاربرد دانش M1 23/3 1 خلق دانش

 - - - - M2 10/2 3 انتشار دانش

Significance 

4444/4 
D.F. 

2 
Chi-Square 

1312/23 
Cases 

23 

 یمعه مدیران دانشگاه عالمه طباطبائمشخص شده است در جا 2گونه که در جدول همان

 مدیران با نماد باالترین رتبه و مالحظه گریدر مجموعه متغیرهای سالمت سازمانی، متغیر 

وم، متغیر در رتبه د ترین رتبه قرار دارد. متغیر روحیهدر پایین یگانگی نهاد مدیران با نماد

وذ در رتبه پنجم، نف یت منابععلمی در رتبه سوم، ساختاردهی در رتبه چهارم، حما تأکید

اند. همچنین متغیرهای مدیریت دانش، متغیر انتشار دانش در در رتبه ششم جای گرفته مدیر

 ترتیباینهباند و خلق دانش در رتبه سوم قرار گرفته رتبه یکم، کاربرد دانش در رتبه دوم و

 دارد.قرار  ترینازل، تولید علم در رتبه پژوهش موردمطالعه در جامعه

در ارتباط با پرسش سوم پژوهش )آیا هر یک از متغیرهای سالمت سازمان و مدیریت 

خوانی مجذور کای استفاده شده است و فردی رابطه دارد؟( از مدل هم هایویژگیدانش با 

چون مدل مجذور کای قادر نیست در صورت وجود رابطه جهت آن را مشخص کند، 

مجذور کای برای مشخص شدن جهت رابطه از مدل بنابراین در صورت معنادار بودن 

 شود.زمان استفاده میرگرسیون خطی هم
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و برای تعیین رابطه سالمت سازمانی  مجذور کایمدل همخوانی  یاجرا ازنتایج حاصل  .3 جدول

 های فردی مدیراندانش با ویژگی مدیریت

 سن تجربه
واحد 

 سازمانی

 وضعیت

 استخدامی

موقعیت 

 شغلی
 متغیر نماد جنسیت تحصیالت

32/5=3χ 
23/2=α 

 رابطه دارد

55/5=3χ 
32/2=α 

 رابطه ندارد

20/2=3χ 
2/2=α 

 رابطه ندارد

25/2=3χ 
15/2=α 

 رابطه ندارد

52/2=3χ 
74/2=α 

 رابطه ندارد

45/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

15/5=3χ 
50/2=α 

 رابطه ندارد

F1 روحیه 

02/2=3χ 
72/2=α 

 رابطه ندارد

25/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

72/2=3χ 
55/2=α 

 رابطه ندارد

22/2=3χ 
44/2=α 

 رابطه ندارد

12/5=3χ 
55/2=α 

 رابطه ندارد

20/2=3χ 
41/2=α 

 رابطه ندارد

25/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

F2 تأکید علمی 

25/2=3χ 
20/2=α 

 رابطه ندارد

75/2=3χ 
71/2=α 

 رابطه ندارد

225/2=3χ 
10/2=α 

 رابطه ندارد

32/2=3χ 
03/2=α 

 رابطه ندارد

12/5=3χ 
55/2=α 

 رابطه ندارد

20/2=3χ 
41/2=α 

 رابطه ندارد

25/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

F3 گریمالحظه 

22/2=3χ 
25/2=α 

 رابطه ندارد

20/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

22/2=3χ 
20/2=α 

 رابطه ندارد

55/2=3χ 
01/2=α 

 رابطه ندارد

53/2=3χ 
43/2=α 

 رابطه ندارد

22/2=3χ 
25/2=α 

 رابطه ندارد

227/2=3χ 
17/2=α 

 رابطه ندارد

F4 ساختاردهی 

25/2=3χ 
15/2=α 

 رابطه ندارد

52/2=3χ 
74/2=α 

 رابطه ندارد

31/2=3χ 
20/2=α 

 رابطه ندارد

214/2=3χ 
45/2=α 

 رابطه ندارد

33/2=3χ 
02/2=α 

 رابطه ندارد

52/2=3χ 
00/2=α 

 رابطه ندارد

20/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

F5 منابعحمایت 

22/2=3χ 

25/2=α 
 رابطه ندارد

22/2=3χ 

44/2=α 
 رابطه ندارد

225/2=3χ 

12/2=α 
 رابطه ندارد

00/2=3χ 

75/2=α 
 رابطه ندارد

74/2=3χ 

72/2=α 
 رابطه ندارد

12/2=3χ 

27/2=α 
 رابطه ندارد

32/2=3χ 

07/2=α 
 رابطه ندارد

F6 نفوذ مدیر 

225/2=3χ 
14/2=α 

 رابطه ندارد

223/2=3χ 
15/2=α 

 رابطه ندارد

47/3=3χ 
21/2=α 

 رابطه ندارد

55/3=3χ 
57/2=α 

 رابطه ندارد

12/5=3χ 
55/2=α 

 رابطه ندارد

32/2=3χ 
03/2=α 

 رابطه ندارد

52/2=3χ 
45/2=α 

 رابطه ندارد

F7 یگانگی نهاد 

225/2=3χ 
14/2=α 

 رابطه ندارد

27/2=3χ 
55/2=α 

 رابطه ندارد

55/5=3χ 
23/2=α 

 رابطه دارد

223/2=3χ 
15/2=α 

 رابطه ندارد

44/2=3χ 
24/2=α 

 رابطه ندارد

32/2=3χ 
03/2=α 

 رابطه ندارد

70/2=3χ 
71/2=α 

 رابطه ندارد

totF سالمت سازمان 

72/2=3χ 
53/2=α 

 رابطه ندارد

23/2=3χ 
24/2=α 

 رابطه ندارد

55/2=3χ 
74/2=α 

 رابطه ندارد

21/2=3χ 
45/2=α 

 رابطه ندارد

22/2=3χ 
52/2=α 

 ندارد رابطه

13/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

03/2=3χ 
73/2=α 

 رابطه ندارد

M1 خلق دانش 

225/2=3χ 
10/2=α 

 رابطه ندارد

27/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

53/2=3χ 
74/2=α 

 رابطه ندارد

22/5=3χ 
32/2=α 

 رابطه ندارد

77/2=3χ 
52/2=α 

 رابطه ندارد

52/5=3χ 
34/2=α 

 رابطه ندارد

12/2=3χ 
22/2=α 

 رابطه ندارد

M2 انتشار دانش 

25/2=3χ 
15/2=α 

 رابطه ندارد

221/2=3χ 
13/2=α 

 رابطه ندارد

50/2=3χ 
75/2=α 

 رابطه ندارد

32/2=3χ 
51/2=α 

 رابطه ندارد

25/2=3χ 
20/2=α 

 رابطه ندارد

27/2=3χ 
27/2=α 

 رابطه دارد

25/2=3χ 
23/2=α 

 رابطه ندارد

M3 کاربرد دانش 

50/2=3χ 
02/2=α 

 نداردرابطه 

220/2=3χ 
13/2=α 

 رابطه ندارد

50/2=3χ 
75/2=α 

 رابطه ندارد

57/5=3χ 
32/2=α 

 رابطه ندارد

25/2=3χ 
20/2=α 

 رابطه ندارد

57/0=3χ 
25/2=α 

 رابطه ندارد

22/2=3χ 
40/2=α 

 رابطه ندارد

totM مدیریت دانش 
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 شود:موارد زیر استنتاج می 1از جدول 

، ریمالحظه گعلمی،  تأکیداز متغیرهای سالمت سازمانی )روحیه،  کدامهیچجنسیت با  .3

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.

خلق دانش )تحصیالت تنها با کاربرد دانش رابطه دارد و با دیگر متغیرهای مدیریت دانش  .2

 تأکید )روحیه، از متغیرهای سالمت سازمانی یکهیچو انتشار دانش( رابطه ندارد. همچنین با 

، یگانگی نهاد( و در کل با اختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، سمالحظه گریعلمی، 

 رابطه ندارد.سالمت سازمانی 

الحظه معلمی،  تأکیداز متغیرهای سالمت سازمانی )روحیه،  کدامهیچموقعیت شغلی با  .1

، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهاد( و متغیرهای مدیریت دانش )خلق گری

با سالمت سازمانی و مدیریت دانش رابطه  دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش( و در کل

 ندارد.

می، عل تأکیدمانی )روحیه، از متغیرهای سالمت ساز کدامهیچضعیت استخدامی با و .0

، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهاد( و متغیرهای مدیریت مالحظه گری

در کل با سالمت سازمانی و مدیریت دانش  (خلق دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش)دانش 

 رابطه ندارد.

های سالمت ر کل با سالمت سازمانی رابطه دارد ولی با دیگر متغیرواحد سازمانی د .1

، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، مالحظه گریعلمی،  تأکیدسازمانی )روحیه، 

 همچنین واحد سازمانی با متغیرهای مدیریت دانش )خلق دانش، و یگانگی نهاد( رابطه ندارد

 ریت دانش رابطه ندارد.دانش، کاربرد دانش( در کل با مدی انتشار

 ،مالحظه گریعلمی،  تأکیداز متغیرهای سالمت سازمانی )روحیه،  یکهیچسن با  .2

مدیر، یگانگی نهاد( و متغیرهای مدیریت دانش )خلق  نفوذ ساختاردهی، حمایت منابع،

 دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش( و در کل با سالمت سازمانی مدیریت دانش رابطه ندارد.
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یه، های سالمت سازمانی )روحتنها با متغیر روحیه رابطه دارد ولی با دیگر متغیر تجربه .0

، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهاد( رابطه مالحظه گریعلمی،  تأکید

ندارد و همچنین با متغیرهای مدیریت دانش )خلق دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش( و در 

 مدیریت دانش رابطه ندارد.کل با سالمت سازمان و 

های خوانی مجذور کای رابطه ویژگیاشاره شد در مدل هم 1چنانچه در جدول 

تحصیالت با متغیر کاربرد دانش، واحد سازمانی با سالمت سازمانی در مفهوم کلی و تجربه 

مین هبا متغیر روحیه تأیید شده است، اما این مدل قادر نیست جهت رابطه را نشان دهد به 

های فردی با متغیرهای کاربرد دانش، سالمت ویژگی منظور برای تعیین جهت رابطه،

سازمانی در مفهوم کلی و تجربه از روش رگرسیون همزمان استفاده شده است که در این 

دو  ورتصبهتحصیالت، واحد سازمانی، تجربه خدمتی( )مدل رگرسیون متغیرهای مستقل 

. متغیرهای کاربرد دانش، سالمت سازمان به مفهوم کلی و انددرآمدهارزشی صفر و یک 

وارد مدل گردید و پس از انجام مدل  ایفاصلهمتغیر وابسته با همان مقیاس  عنوانبهروحیه 

تأیید  مدل مجذور کای رابطه برخالفرگرسیون به این نتیجه رسیدیم که در مدل رگرسیون 

 گردد.نمی

آیا سالمت سازمان با مدیریت دانش رابطه دارد؟( )برای پاسخ به پرسش چهارم پژوهش 

 از مدل همبستگی بنیادی استفاده گردید.

دو نوع  معموالً( SAS افزارینرم از بسته با استفادهمحاسبات همبستگی بنیادی ) درنتیجه

ای از تحلیل همبستگی بنیادی ( جدول خالصه3 دیآیماطالعات به گونه خودکار به دست 

نشان داده  0 در جدولای از تحلیل همبستگی بنیادی تغیر بنیادی خالصه( دو ماتریس م2

 شود:می
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 های متوالیرتبه معنادار بودنآزمون  4. جدول

 ردیف
 مقدار

 λژهیو

ضریب همبستگی 

 RC بنیادی

 یهمبستگ مجذور

 RC2بنیادی 
 مقدار

F 

درجه 

 df آزادی

سطح 

 معناداری

3 3204/3 342332/4 214413/4 11/1 11=0×1 4443/4 

2 2200/4 212203/4 044202/4 40/3 20=2×0 4404/4 

1 2111/4 012244/4 344220/4 34/3 31=1×1 2302/4 

0 4323/4 233041/4 404213/4 33/4 3=0×2 1404/4 

1 4032/4 343313/4 414101/4 03/4 1=1×3 1031/4 

است  11/1برابر  λ1=3204/1متناظر با  Fمشخص شده است مقدار  0 در جدولچنانکه 

آماری معنادار است.  ازلحاظ 4443/4کمتر از  در سطحدرجه آزادی  1×0=11که برای 

 در سطح( 1-3()0-3= )20است و برای درجه آزادی  40/3 برابرنیز  λ2= 2200/4 با Fمقدار 

معنادار  λ5و  λ4و  λ3 با متناظر Fاست، اما مقدار  آماری معنادار ازلحاظ 440/4 4 ازتر کم

ادی به متغیرهای بنی استانداردشدهنیست. بر پایه این جدول خالصه، دو ماتریس از ضرایب 

شده است یک ماتریس(. این  وارد در تحلیلمجموعه که  دو )برای هریک از آیددست می

ای ههای متناظر با متغیرهای بنیادی که همبستگیزوج اطالعات دقیقی درباره ترکیب مقادیر

 نمایش داده شده است. 1 در جدولدهد و کند، به دست میرا تولید می 0جدول بنیادی 

 (with) وابسته ( وvar) بین متغیرهای مستقل استانداردشدهضرایب وزنی بنیادی  .5 جدول

 V1 V2 V3 V4 V5 نماد متغیر مستقل
age 2230/4 سن  1342/4  2423/4-  2012/4  4344/4  

-work 1321/4 تجربه خدمتی  3322/4-  2323/3  2231/4-  2324/4-  

M1 3023/4 خلق دانش  4120/4  2414/4  0410/3-  0020/4  

-M2 2230/4 انتشار دانش  2312/3-  4140/4-  1223/3  3322/4  

M3 0440/4 کاربرد دانش  3400/3  4123/4  0211/4  4010/4-  

 W1 W 2 W 3 W 4 W 5 نماد متغیر وابسته
F1 4341/4 روحیه  2321/4-  1430/4  2404/4  0000/4  

-F2 1442/4 تأکید علمی  1431/4-  1213/4  2131/4  2330/3-  

F3 1442/4 مالحظه گری  3002/4  3301/4  2241/4  4422/4  

F4 3233/4 ساختاردهی  0202/4-  1241/4  3000/3-  2433/4-  
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 V1 V2 V3 V4 V5 نماد متغیر مستقل
F5 1002/4 حمایت منابع  1034/4  2310/4-  3320/4-  4300/4-  

-F6 4232/4 نفوذ مدیر  4314/3-  4032/4  2201/3  2342/4  

F7 1011/4 یگانگی نهاد  0120/4  1100/3-  4014/4-  0420/4  

 در ترکیب، این ضرایب سهم متغیرهای اصلی دهدنشان می 1که ارقام جدول  طورهمان 

ای بنیادی همتغیرهای بنیادی است و معموالً فقط برای زوج متغیرهای بنیادی که همبستگی

 1برای  ،X1Z، X2Z شود. بنابراین بردارهایمحاسبه می ،آماری معنادار باشد ازلحاظها آن

 زیر صورتبههفت متغیر وابسته  برای ،Y1Z، Y2Z ها بردارهایمتغیر مستقل و متناظر با آن

 شود:بیان می

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 

2
C1R  بیانگر نسبت واریانس  214413/4یعنیY1Z توسط  است کهX1Z  تبیین یا توجیه

2، شودتبیین می X1Zتوسط  Y1Zدرصد واریانس  21شود، یعنی حدود می
C2R  به مقدار

ها اندازه نسبی وزن شود.تبیین می X2Zاست که توسط  Y2Zنیز نسبت واریانس  044202/4

. ر استاهمیت هر متغیر در یک مجموعه در مقایسه با متغیرهای مجموعه دیگ دهندهنشان

 ها پایه تعریف متغیرهای بنیادی یعنی تعیین اینهای نسبی این وزن عالوه بر عالمت آناندازه

گیرد. بردارهای ساختاری عامل یکم و دوم مطلب است که هر یک چه چیز را اندازه می

 نشان داده شده است. 2 در جدولها همراه با وزن آن
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 هاهای وزنی آنیكم و دوم همراه وزن و نسبتضرایب بردارهای ساختاری عامل  .6 جدول

  Canonical tructure Canonical weights weights 

 V2 V1 V2 V1 V2  بُعد دوم V1 بُعد یکم نماد متغیر
-age 4202/4 سن  0413/4  4303/4  413/4  4 4 

-work 3101/4 تجربه خدمتی  2230/4  4113/4-  431/4-  4 4 

M1 4134/4 خلق دانش  2143/4-  121/3  421/4-  31 3-  

M2 0323/4 انتشار دانش  1431/4-  032/4-  410/3-  0 34-  

M3 3130/4 کاربرد دانش  3123/4  201/4  003/3  2 30 

 W 2 W 1 W 2 W 1 W 2 بُعد دوم W1 بُعد یکم نماد متغیر
F1 0134/4 روحیه  3432/4-  302/4  034/4-  2 0-  

F2 0423/4 تأکید علمی  4141/4-  013/4-  023/4-  0-  3-  

F3 3433/4 مالحظه گری  2122/4  111/4  120/3  1 32 

F4 3231/4 ساختاردهی  1013/4-  004/4  334/4-  3 3-  

F5 4031/4 حمایت منابع  4043/4-  401/4  244/4  34 2 

F6 0312/4 نفوذ مدیر  1221/4-  412/4-  304/3-  4 34-  

F7 4424/4 یگانگی نهاد  4002/4-  233/4  100/3  0 31 

دهد که بر پایه متغیرهای بنیادی دوگانه دو نشان می 2ارقام دو ستون سمت چپ جدول 

م ها الزگردد، قبل از معرفی هر یک از مدلمدل مناسب برای سالمت سازمان استنتاج می

( در هر دو مدل یکم و work) ( و تجربه خدمتیage) است یادآوری شود که متغیر سن

 یکهیچیکم نیز، از طریق  در مدل( F6) دارد، چنانکه متغیر نفوذ مدیردوم، اثر ناچیز و خنثی 

حیطی کامالً شود. بنابراین اگر مدیری در منمی بینیپیشگانه مستقل تبیین و از متغیرهای پنج

 در آندانش  و کاربرد انتشار دانش(، ولی در سازمانی که 31 با ضریب)خلق دانش  پژوهشی

 ( باالF5) حمایت منابع ( باشد، سالمت سازمانی با شرایط2 و 0 با ضریب)به ترتیب  متوسط

 ( متوسطF5) مالحظه گری( و F7) ( و یگانگی نهاد آموزشیF4(، ساختاردهی )34 ضریب)

( F2) علمی تأکید(، 2 با ضریب( نسبتاً پایین )F1(، روحیه )1 و 0 و 3)به ترتیب با ضرایب 

 کند.( تولید می-0 با ضریب) منفی

(، ولی -3 با ضریبخلق دانش ) پژوهشبدون  در سازماندر مدل دوم اگر مدیری 

( باشد، -34 ضریب) انتشار دانشو تالش برای عدم  (30 ضریب) بسیار باالکاربرد دانش 

( F2) و روابط باز و دوستانه مالحظه گریشود: میازمانی این مدیر چنین برآورد سالمت س
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 ضریب) ( باالF7نهاد آموزشی و سازگاری با محیط خود ) (، یگانگی32 ضریب) بسیار باال

(، -34 ضریبمدیر ) نفوذ کافیعدم  در مقابل(، 2 ضریب) ( متوسط1F(، حمایت منابع )31

 ضریب) تأکید علمیو نیز بدون  (-3 ضریب) هاعدم ساختاردهی و استاندارد کردن روش

 ( است.-0 ضریب) منفیو با روحیه  (-3

 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سالمت سازمان و مدیریت دانش مدیران دانشگاه عالمه 

در کارکنان سایر  شدهانجامهای طباطبایی است. نتایج این پژوهش در مقایسه با پژوهش

ها و مراکز آموزشی در میزان برخورداری از ویژگی سالمت سازمان و مدیریت دانش سازمان

 ها به شرح زیر است:نو متغیرهای زیر بنایی آ

 سالمت سازمانی گانههفت ابعاد( 3102، منصوری)نتایج حاصل نشان داد که در پژوهش 

ستند، ه برخوردار سازمانی کمی سالمت از درواقع و بوده متوسط سطح در سالمتی شاخص و

، اسکندری)نتایج این پژوهش نزدیک به نتایج حاصل از پژوهش حاضر است. پژوهش 

 وسطمت شهرمشکین متوسطه مدارس در سازمانی سالمت گانههفت هایویژگینیز  (3103

 است. در پژوهش حاضر پژوهش از حاصل نتایج پژوهش نزدیک به این نتایج .است بوده

متوسط  حد از ترپایین سطح در های تهرانسالمت سازمانی دبیران دبیرستان (3133، طاهری)

 و نصیری) پژوهش درنهایتاست. نتایج این مطالعه نیز با پژوهش حاضر همخوانی دارد. 

 یول است متوسط سطح از نشان داد، سالمت سازمانی کارکنان باالتر( 3143، همکارانش

 ژوهشپ با نیز مطالعه این نتایج .دارند قرار مرزی وضعیت در عمومی سالمت ازنظر کارکنان

 خصوص در حاصل میانگین داد، ( نشان3131، رضایی) پژوهش نتایج. ندارد مطابقت حاضر

 سازیترکیب دانش، سازیبرون ،اجتماعی شدن یعنی آن مؤلفه چهار و دانش مدیریت

 بوده ترباال متوسط سطح از مازندران استان والیبال هایتیم بین در دانش، سازیدرون دانش،

در ندارد، همچنین  خوانیهم حاضر پژوهش از حاصل نتایج با پژوهش این نتایج. است

میانگین حاصله در خصوص مدیریت دانش در شرکت ( 3130، کرمانی القریشی) پژوهش

 وهشپژ با نیز مطالعه این نتایج اصفهان کمتر از حد متوسط بوده است. آهنذوبسهامی 
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 خصوص رد حاصل میانگین( 3134، زنجانی شامی) پژوهش نتایج .دارد خوانیهم حاضر

 از حاصل نتایج به نزدیک پژوهش این نتایج. است بوده متوسط حد در دانش مدیریت

وضعیت مدیریت  ازنظرنشان داد،  (3134، حیدری)نتایج پژوهش  .است حاضر پژوهش

 حاضر ژوهشپ از حاصل نتایج با پژوهش این نتایج نسبتاً مطلوبی قرار دارند. در سطحدانش، 

 .ندارد خوانیهم

های سالمت سازمان و مدیریت دانش پژوهش حاضر و بندی مؤلفهنتایج رتبه مقایسه

برد دانش در ( مؤلفه کار3130، ابراهیمیحاج )ها به شرح زیر است: در پژوهش دیگر مطالعه

ند. ا، مؤلفه خلق دانش در رتبه دوم و مؤلفه انتشار دانش در رتبه سوم قرار گرفتهرتبه یکم

( 3144، همکارانش و جعفری) پژوهش .ندارد مطابقت حاضر ژوهشپ نتیجه این مطالعه با

میانگین در رتبه  بیشترین دارای روحیه سالمت سازمانی، مؤلفه ابعاد میان در داد، نیز نشان

 میانگین بود و در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج کمترین دارای منابع حمایت و مؤلفه اول

 .ندارد همخوانی حاضر پژوهش از حاصل نتایج با پژوهش این

های سالمت سازمان و مدیریت دانش با مقایسه نتایج میزان ارتباط هر یک از مؤلفه

 دیگر نتایج زیر حاصل شد: پژوهش هایبامطالعه های فردی در پژوهش حاضرویژگی

با  نهاد و یگانگی رعایت روحیه، گانهسه عوامل که داد نشان( 3444، چنگی و تسی)

 مدرسه در خدمت و تجربه تأهل وضیعت شغلی، تقعیمو قبیل از فردی معلمان هایویژگی

( در رابطه با این پرسش نشان 3134، شامی زنجانی)در مقایسه با پژوهش  .هستند رابطه دارای

های فردی )جنسیت، سابقه خدمت، سطح تحصیالت و داد بین مدیریت دانش و ویژگی

( نیز در پژوهشی 3144، حسینایی)های آموزشی( رابطه وجود ندارد. سابقه شرکت در دوره

لی، )جنسیت، رشته تحصی های فردیاز ویژگی یکهیچخود نشان داد بین مدیریت دانش و 

 سن، میزان تحصیالت و تجربه کاری( رابطه وجود ندارد.

به  یهااز مقایسه پرسش نهایی پژوهش حاضر با پژوهش آمدهدستبهنتایج  درنهایت

 سالمت بین که رسید نتیجه این به خود پژوهش در (3134 ،کالنتری)شرح زیر حاصل شد: 

 مثبت رابطه رشوشت واحد آزاد دانشگاه کارکنان شغلی خشنودی و پذیریمسئولیت با سازمانی

 سالمت هایشاخص تمام دادند نشان (3142 ،همکاران و اکبری) دارد. وجود داریمعنی و
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 عبارتی به دداشتن درصد یک سطح در سازمانی کارآفرینی با معناداری و مثبت رابطه سازمانی

 ،حیدری) .یابدمی افزایش سازمان کارآفرینی میزان بود، باالتر سازمانی سالمت میزان هرچه

 ازیر دانشگاه رفتاری و اجتماعی علوم هایدانشکده بین که رسید نتیجه این به (3134

 بین .شودنمی مشاهده دانش مدیریت و سازمانیفرهنگ ازلحاظ معناداری تفاوت ،کرمانشاه

 و (رسالت و کار در درگیرشدن پذیری،انطباق سازگاری،) سازمانیفرهنگ هایمؤلفه

 نشان نیز (3143 ،همکاران و رحمتی) پژوهش نتایج .است برقرار مثبتی رابطه دانش مدیریت

 و دارد وجود دارمعنی رابطه دانش مدیریت با آن عوامل و سازمانیفرهنگ بین که داد

 بینیپیش مأموریت و انطباق سازگاری، که داد نشان رگرسیون وتحلیلتجزیه همچنین

 که داد نشان (3144 ،منش لطفی) .تاس دانش مدیریت برای توجهیقابل هایکننده

 هایهیئت و دنیبتربیت اداره کارکنان سازمانی سالمت و دانش مدیریت بین مثبت همبستگی

 .دارد وجود اصفهان شهر ورزشی

 ینا با دارند مطابقت و خوانیهم حاضر پژوهش نتایج با شدهبیان هایپژوهش نتایج

 مدیریت و سازمانی سالمت بین رابطه تعیین کردن مشخص برای حاضر پژوهش که تفاوت

طالعه شده، مبنیادی استفاده کرده است و این باعث قوت بیشتر  همبستگی تحلیل از دانش

 کند.متمایز می شدهبیانهای بنابراین این امر پژوهش حاضر را نسبت به پژوهش

 از ولی شدهانجام و اجرا طرح، فراوان، دقت با حاضر پژوهش مختلف مراحل هرحالبه

 از صیفیتو هایپژوهش از پژوهش این اینکه به توجه با است. نبوده مبرا نیز هاییمحدودیت

 .است پژوهش این هایمحدودیت از موردمطالعه جامعه محدود تعداد است، همبستگی نوع

 آن تایجن و است برخوردار کافی اعتبار و روایی از کاررفتهبه حاضر پژوهش در که ابزاری

 دیگر جوامع به نتایج تعمیم که داشت توجه باید ولی است، موردمطالعه جامعه به تعمیمقابل

 ایاخهش چند و سازمانی سالمت ابعاد و دامنه گستردگی گیرد. صورت بااحتیاط است الزم

 رهایمتغی سایر یوسیلهبه سازمانی سالمت گرفتن قرار تأثیر تحت امکان آن، بودن

 قیقد تأمل از موردبررسی سازمان کارکنان خودداری احتمال دیگر، عواملی و کنندهتعدیل

 تواندیم سازمانی سالمت کهازآنجایی باشد. داشته پی در را هانامهپرسش به گوییپاسخ در

 دانشگاه به ربوطم تحقیق این نتایج لذا باشد سازمان هر تشکیالت و ساختار و مدیریت از متأثر
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 قادر زیرا دارد، را خود خاص هایمحدودیت نامهپرسش پژوهش، ابزار میان در است. مزبور

 دهد. قرار سؤال مورد را پژوهش اهداف همه نیست

های تهبا توجه به یاف شود:می ارائه زیر شرح به پیشنهادهایی پژوهش هاییافته پایه بر

ود شپژوهش مبنی بر ارتباط بین سالمت سازمانی و مدیریت دانش به مدیران پیشنهاد می

 اطالعات خود را با هم راحتیبهفضایی را در سازمان به وجود آورند تا کارکنان بتوانند 

دانش  سازی مدیریتتواند موجب پیادهوه بر افزایش سالمت سازمانی میکه عال مبادله کنند

 در سازمان، فضای افزاییدانشهای و موفقیت سازمان گردد. همچنین برای افزایش زمینه

 تعامالت بین کارکنان بدین گونهای را در سازمان به وجود آورند تا صمیمانه و دوستانه

 تر گردد.ها گستردهانش بین آنافزایش یابد و تبادل اطالعات و د

 و تالش سالمت سازمان و مدیریت دانش تقویت و ارتقاء جهت در بایستی دانشگاه

 .دمناسب نمای آموزشی هایبه این منظور اقدام به برگزاری کارگاه و نماید گذاریسرمایه

 طورهب کارکنان و مدیران مدیریت دانش و سالمت سازمان هایمؤلفه میزان همچنین سنجش

 ارائه و شدهکسب نتایج سطوح از آنان ساختن آگاه و ساالنه همچنین ارزیابی و متناوب

 .صورت گیرد موردنظر هایمؤلفه ارتقاء برای یداتیهتم

 منابع

بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس  (.3103. )احمداسکندری، 

 کارشناسی ارشد(، دانشگاه تهران.نامه )پایان .شهرمتوسطه مشکین

. یرامرازی، س و یرمرادمرزبان، ش ؛حمدصادقضیایی، م ؛جتشکیبا، ح ؛رتضیاکبری، م

 ی سالمت سازمانی با کارآفرینی سازمان کارکنان دانشگاهبررسی رابطه (.3142)

 .24-3(، 3)1 ،مدیریت دولتی . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.تهران

 و سازمانی سالمت یرابطه(. 3144) .اووددپور، حسینو هدیم ،محمدیان ؛سنح ،جعفری

 یپزشک علوم دانشگاه منتخب آموزشی بیمارستان در کارکنان سازمانی تعهد

 .03-03(.3)0 ،رشاپوعلوم بهداشتی جندی فصل نامه .اهواز شاپورجندی
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بررسی  (.3133. )میدح ،انصاری و لیرضاع ،سلطانی ؛حمدرضام ،پورشفیق ؛هراز ،جوحقیقت

 ایهرابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه

 .24-31 ،(3) 0 ،نامه دانشکده پرستاری و مامائی ارومیهفصل. کشور پزشکی علوم

 و کتابداران انیم در دانش تیریمد موجود تیوضع یبررس(. 3130. )یمهد ،یمیابراه حاج

. زیبرت یپزشک علوم دانشگاه رپوششیز ای¬دانشکده یهاکتابخانه کارکنان

 .زیتبر یپزشک علوم دانشگاه ،(ارشد یکارشناس نامه¬انیپا)

 مرکزی هایارزیابی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه (.3144. )دیقهص ،حسینایی
ه نامن)پایا .دانش ساختمان هایپایه مدل اساس بر تهران شهر دولتی هایدانشگاه

 ی.ئدانشگاه عالمه طباطبا ،کارشناسی ارشد(

ر د سازمانیفرهنگبررسی رابطه بین ساختار مدیریت دانش و  (.3134. )سینح ،حیدری
ناسی نامه کارش)پایان .فتاری دانشگاه رازی کرمانشاهر و اجتماعی علوم هایدانشکده

 دانشگاه رازی کرمانشاه. ،ارشد(

 و سازمانیفرهنگ نیب رابطه یبررس(. 3143. )لیع ،یبنسبرد و ایب علین ،اصلی رحمت

 یناسکارش نامهانیپا) .رانیا یاسالم یجمهور کیالمپ یمل تهیکم در دانش تیریمد

 .تهران دانشگاه ،(ارشد

 استان والیبال هایبررسی نقش مدیریت دانش در موفقیت تیم(. 3131. )سنح ،رضایی
 دانشگاه آزاد اسالمی تهران. ،نامه کارشناسی ارشد()پایان .مازندران

رابطه کیفیت کاری و (. 3134. )دان ،آبادینجفموری  و وادج ،خلعتبری ؛اراس ،ساعدی

 ،یازمانسهای روانشناسی صنعتی/نامه تازهفصل .سالمت سازمانی با خشنودی شغلی
3(0)،11-20. 

 هاینقش مؤلفه(. 3143. )باسع ،عرب و بدالباسطع ،مرادزاده ؛بیب اهللساالرزهی، ح

 و راه یاداره موردمطالعه .سازمانی سالمت هایمؤلفه بینیپیش در دانش مدیریت

 دیریتم هایپژوهش فصل نامه .بلوچستان و سیستان استان جنوب شهرسازی
 .31-343( ،33)1، عمومی



726     
 49 زمستان، 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 

 تمدیری فرآیندهای استقرار بر سازمانیفرهنگ عوامل ریتأث(. 3134. )انیهه ،زنجانیشامی

 نامهپایان) .کشور مالیاتی امور سازمان ریزیبرنامه و فناوری معاونت در دانش

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ،(ارشد کارشناسی

 سرانهپ هایدبیرستان دبیران روحیه و سازمانی سالمت رابطهبررسی (. 3133. )احمد ،طاهری

 .یتربیت علوم و شناسیروان دانشکده ،(ارشد کارشناسی نامهپایان) .تهران شهر

 ریزیبرنامه و( KM) دانشمدیریت (. 3130. )لیرضاع ،رحیمیمحمد  و اکبر ،تبریز عالم

 .شراقیا صفار، انتشارات: تهران .تیاطالعا هایسیستم نگرش با( ERP) سازمان منابع

 در دانش مدیریت هایزمینه استقرار سنجیامکان(. 3130. )ید محمدرضاس ،القریشی کرمانی

 .خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،(ارشد کارشناسی نامهپایان) .صنایع

 نودیخش و پذیریمسئولیت با سازمانی سالمت رابطهررسی ب(. 3134. )یده سمیهس ،کالنتری
 شگاهدان ،(ارشد کارشناسی نامهپایان) .شوشتر واحد آزاد دانشگاه کارکنان شغلی

 .مرودشت واحد آزاد

 هادار در سازمانی سالمت و دانش مدیریت بین رابطهبررسی (. 3144. )نعمت اهلل ،منشلطفی

 دانشگاه ،(ارشد کارشناسی نامهپایان) .اصفهان شهر ورزشی هایهیئت و بدنیتربیت

 .نور پیام

 دیدگاه از اصفهان شهر راهنمایی مدارس سازمانی سالمتبررسی (. 3102. )ریدهف ،منصوری
 .مدارس سازیسالم جهت هاییپیشنهاد ارائه منظوربه مدارس این ورزش معلمان
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