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چکیده:
هدف این پژوهش ارایه الگویی به منظور استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای
هیاتعلمی منطقه  8دانشگاه آزاد اسالمی است .روش پژوهش توصیفی با هدف کاربردی می باشد .جامعه آماری 5411
نفر که شامل تمامی(اعضای هیات علمی) منطقه  8دانشگاه های آزاد اسالمی بودند .روش نمونه گیری تصادفی طبقهای و
حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  913نفرمی باشد ،جمع آوری داده ها از طریق سه پرسشنامه
استاندارد ،مدیریت دانش الوسن( ،)1339تعهد سازمانی آلن و می یر ( )6443و پرسشنامه خودکارآمدی شاوران ()6943
انجام شد ،روایی پرسشنامه ها ،روایی محتوا و پایایی آنها ،از طریق روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه
مدیریت دانش  3/49تعهد سازمانی 3/81و خودکارآمدی 3/86محاسبه شد .برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای
پاسخ به سؤال ها ،از آمار استنباطی ،رگرسیون چند گانه و خطی ،و برای ارایه الگو از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار
لیزرل ،نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که :بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری
وجود دارد .بین سه بعد(شایستگی فردی ،شایستگی اجتماعی ،شایستگی پژوهش) از چهار بعد خودکارآمدی با مدیریت
دانش اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد و فقط در بعد شایستگی تدریس با مدیریت دانش هیچ رابطه
معناداری مشاهده نشد و بین دو بعد (تعهد مستمر ،تعهد هنجاری) از سه بعد تعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای
هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد و فقط در بعد تعهد عاطفی رابطه معنادار معکوس با مدیریت دانش مشاهده
شد.براین اساس الگویی برای استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیاتعلمی ارایه
گردید.
واژه های کلیدی :مدیریت دانش ،تعهد سازمانی ،خودکارآمدی

 . 6دانشجویی دکتری رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران (نویسنده
مسئول)r.mollanorouzi@yahoo.com
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مقدمه
امروز بقاء و حیات سازمانها در جامعه دانشمدار کنونی ،مستلزم دانشآفرینی در تمام فرآیندهای سازمانی است.
دانشگاهها هم بهعنوان سازمانهای آموزشی با ویژگیهایی مانند منحصربهفرد شدن و رقابتی شدن باید نقش پیشگامانه ای
را در این زمینه ایفا کنند .چون اساساً وظیفه اصلی دانشگاهها دانشآفرینی است ،بهرهبرداری بهینه از اطالعات موجود در
دانشگاه در شرایطی که دانشگاهها با حجم انبوهی از اطالعات و دادههای گوناگون روبرو هستند .مسئله بسیار مهم و
اساسی است .با توجه به رسالت دانشگاه شاید برخی بر این عقیده باشند که دانشگاه محل دانش است و معنای دانایی در
آن مستتر است و مدیریت دانش را در خود دارد .به اشتراکگذاری دانش به عوامل روانشناختی ،اجتماعی و اقتصادی
وابسته است .یکی از پیچیدگیهای اشکال مدیریت دانش ،وابسته بودن این فرایند به عوامل فردی و روانشناختی است.
خودکارآمدی نظریه ایده آلی است که نشان میدهد چرا برخی از افراد تالش میکنند دانش را به اشتراک بگذارند و
مدیریت کنند در حالی برخی دیگر این تمایل در آنها وجود ندارد .خودکارآمدی یک توانایی است که در آن خود
مهارتهای رفتاری ،عاطفی ،اجتماعی و شناختی باید سازماندهی شده و برای اهداف بیشمار بهطور مؤثر هماهنگ
شوند بین داشتن زیر مهارتها و توانایی ترکیب آنها برای انجام عملی در شرایط دشوار تفاوت آشکار ،وجود دارد.
برخی از افراد حتی باوجودی که کامالً میدانند چهکار کنند و مهارتهای الزم برای انجام آن کار را دارند ،به نحو
احسن در انجام کارها موفق میشوند .خودکارآمدی شخص ،جریانهای عاطفی ،هیجانی و شناختی که انتقال دانش و
تواناییها را با عمل ماهرانه تحت نفوذ دارند را فعال میسازد (بندورا .)6448 ،6خودکارآمدی برای سازماندهی و اجرای
مدیریت دانش بهطور بالقوه عامل مهمی در بر تصمیمگیری برای مدیریت دانش میباشد.
از سوی کارکنانی که دارای سطوح باالی تعهد سازمانی هستند ،به احتمال کمتری سازمان را ترک میکنند ،آنها
بیشتر برانگیخته شده ،تمایل بیشتری به ارائه تالش داوطلبانه مازاد دارند و بهطورکلی به مدیریت دانش و تسهیم آن در
سازمان تمایل بیشتری نشان میدهند .اسکاربرو 1و کارتر ( )1333معتقدند که مدیریت تعهد کارکنان در یک سازمان
باعث باال رفتن تعهد سازمانی آنان میشود که این امر منجر به مدیریت دانش در بین کارکنان خواهد شد .با توجه به
موارد گفتهشده میتوان اینگونه مطرح نمود که نگرشها و رفتارهای مثبت مدیریت دانش ناشی از قرارداد روانشناختی
مثبتی است که کارکنان دارا میباشند.
بنابراین این سؤال پیش میآید که مدل مناسب بهمنظور پیادهسازی مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی
وخودکارآمدی اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد کدام است؟ و چگونه میتوان مدیریت دانش را بر اساس تعهد سازمانی
وخودکارآمدی در دانشگاه آزاد پیاده نمود
مبانی نظری
سازمانها در مواجه با تغییرات فراوان و چشمگیر در محیطهای رقابتی تحتفشار زیادی برای تغییر به دنبال کسب
مزیت رقابتی هستند تا در فضای کسبوکار موفقیت الزم را به دست آورند و به بقای خود ادامه دهند .فضای سازمانی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در قرن بیست و یکم از این فشارها جدا نیست و در حال تغییر مداوم است و رهبران
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دانشگاهها به دنبال اتخاذ روشهایی هستند تا در فضای رقابتی ،بقای خویش را تضمین نمایند (کالرک .)6448،6نظام
آموزش عالی بهعنوان یک نظام پویا ،هوشمند و هدفمند می باشدکه دارای نقش عمدهای چون تربیت نیروی انسانی
متخصص موردنیاز جامعه ،ترویج و ارتقا دانش ،گسترش تحقیق و تتبع و زمینهسازی برای توسعه کشور است .ازآنجاکه
نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و غیره تعیینکننده است و نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخشهای
مختلف توسط بخش آموزش عالی تربیت میشود ،تقویت وتوسعه این بخش زیر بنای توسعه سایر بخشها خواهد بود
(قورچیان )6989،بر اساس گزارش ملّی آموزش عالی کشور ،جایگاه سازمانهای آموزشی در نظام آموزش عالی به گونه
ای ترسیم شده است که دانشگا ههای کشور باید از جمله دانشگاههای برتر در تولید علم ،نظریه پردازی و توسعه فناوری
قرار گیرند و خود را برای رسیدن به این جایگاه و افزایش بهره وری منابع انسانی و نظام اداری ملزم کنند (محمد
زاده.)89 :1334،یکی از مهمترین رسالتهای دانشگاهها در عصر کنونی دانش آفرینی و تولید دانش است .امروزه
دانشگاهها بهدلیل ماهیت عملکردی خود بهعنوان مراکز اصلی خلق و اشاعه دانش میتوانند بیشترین بهره را از مدیریت
دانش ببرند .در این راستا ،برای اجرای مؤثر مدیریت دانش ،بررسی اولیه برای پیادهسازی آن از اهمیت بسزایی برخوردار
است .مدیریت دانش به عنوان ابزاری قدرتمند ،با مدیریت داراییهای دانشی آشکار وپنهان سازمان ،فعالیت دانشگاهها
رااز مسائل آموزشی وپژوهشی فراتر میبرد وباعث تحقق رسالت جدید دانشگاهها در عصر دانش میشود .الزم به ذکر
است که دانشگاهها به عنوان ذخایر عظیم دانش نقش مهمی در خلق وانتقال دانش به عنوان یکی ازمنابع حیاتی توسعه
وپیشرفت اجتماعی ایفا میکند (تیان.)1334،1
مدیریت دانش
دراکر با به کارگیری واژگانی هم چون کار دانشی ،دانشگر و سازمان دانشی خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها را
میدهد که در آنها به جای 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
بالقوه ای است که کشف کننده منابع دیگر است و درون دادهای سازمان را ابدی و الیزال میسازد (الوانی ،دانایی
فر.)189 :1334،
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی ،نگرش سازمانی مهمی است که در طول دهههای گذشته ،مورد عالقه بسیاری از محققان رشتههای
مدیریت ،روان شناسی و علوم تربیتی بوده است .مطالعات ،نشان میدهد تعهد سازمانی در مقایسه با دیگر نگرشهای
شغلی و سازمانی مثل رضایت شغلی ووابستگی شغلی ،سازه ثابت تر و پایدارتری است و پیش بینی کننده بهتری برای
پیامدهای رفتاری چون غیبت ،ترک سازمان و تأخیر محسوب میشود (سامر و همکاران  ،6441،باتمن واستراسر .)6489،
خودکارآمدی
افراد از زمان کودکی دربارهی خود ،دیگران و دنیایشان ،باورهای خاصی ایجاد میکنند .مهمترین این باورها ،ادرا کها
و یا دریافتهای بنیادین و عمیقی میباشند که حتی برای خود افراد نیز وضوح وروشنی ندارند .ولی برای فرد به منزله
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حقیقت میباشند .مثل این باور که من فرد ناتوانی هستم .ممکن است این باورها فقط زمانی فعال شود که فرد در حالت
افسردگی قرار دارد و یا این که بیشتر اوقات ناخودآگاه فعال باشد .وقتی که این باور فعال شود فرد موقعی تها را در
عینک این باورم یبیند ،اگر چه ازنظر عقالنی شاید تعبیر درستی از وقایع اتفاق نیفتاده باشد .به هر حال فرد تمایل دارد
بصورت گزینشی براطالعاتی تمرکز کند که باور هسته ای وی را تأیید میکنند (بک .)6445 ،
سواالت تحقیق
سؤال اصلی
مدل استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای آزاد اسالمی
منطقه  8کدام است؟
سؤاالت فرعی پژوهش
 وضعیت موجود مدیریت دانش و مولفه های آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟ وضعیت موجود تعهد سازمانی و مولفه های آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟ وضعیت موجود خودکارآمدی و مولفه های آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟ تعهد سازمانی در استقرار مدیریت دانش در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی چه نقشی دارد؟ خودکارآمدی در استقرار مدیریت دانش در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی چه نقشی دارد؟ تعهد سازمانی و خودکارآمدی در استقرار مدیریت دانش در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی چه نقشیدارد؟
 مدل بهدستآمده استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاداسالمی تا چه اندازه معتبر می باشد؟
روش شناسی
روششناسی پژوهش یکی از مبانی اساسی هر پژوهش است .روش تا اندازه زیادی متأثر از موضوع و ماهیت پژوهش،
اهداف ،سؤال و یا فرضیه پژوهش و نیز زمینه و شرایط خاص مطالعه میباشد.
این پژوهش ازنظر هدف از نوع پژوهشهای بنیادی محسوب میشود .ازآنجاکه هدف پژوهشهای بنیادی تبیین روابط
بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است (سرمد ،بازرگان ،حجازی )14 :6943،و در
پژوهش حاضر نیز طراحی الگو و توسعه مجموعه دانستههای موجود در حوزه تعهد سازمانی و خودکارآمدی در استقرار
مدیریت دانش مطرح است ،لذا از نظر هدف در زمره پژوهشهای بنیادی قرار میگیرد .روش انجام این تحقیق ،روش
آمیخته کمی و کیفی است که برحسب نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و بهطور مشخص
از نوع پژوهشهای همبستگی و علّی (تحلیل ماتریس کواریانس) است .جامعه آماری تحقیق در مرحله اول «اکتشاف
عوامل» از طریق مصاحبههای عمیق ،با کلیه افراد صاحبنظر و آگاه در ارتباط با موضوعات مدیریت دانش ،تعهد
سازمانی و خودکارآمدی بود که از این مجموعه تا جایی که نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظری حاصل شد ،که در این
میان  61نفر نهایتا برای انجام مصاحبه و کسب و اطالعات الزم در ارتباط با موضوع موردنظر بهصورت کامالً غیر
احتمالی تا رسیدن به اشباع انتخاب شدند و در مرحله بعد کلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  8کشور
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در سال تحصیلی  6949-6949میباشد .طبق آخرین آمار و اطالعات منتشرشده از سوی دانشگاه آزاد اسالمی تعداد کل
اعضای هیئتعلمی بهصورت تماموقت و نیمهوقت  5411نفر میباشد که از این تعداد  6859نفر زن و  9318نفر مرد
میباشند .در این پژوهش در مرحله اول پژوهش تا هنگام رسیدن به اشباع کامل از مصاحبه با  61نفر از افراد متخصص
استفاده شد؛ و در مرحله بعد با توجه به محدودیت زمانی و گستردگی جامعه موردبررسی در سطح منطقه  8کشور ،محقق
تعداد  916نفر از اساتید را با استفاده از روش تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی جهت بررسی و جمعآوری دادهها
انتخاب نمود و بهمنظور انتخاب اساتید از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم جامعه آماری استفاده شد.
این روش نمونهگیری زمانی به کار میرود که جامعه آماری ازلحاظ تعداد نفرات دارای ساخت متجانس نباشد ،در چنین
مواردی باید جامعه به طبقاتی تقسیم گردد و سپس از هر طبقه به شیوه تصادفی ،نمونه انتخاب شود .تعداد نمونه در هر
طبقه بهاندازه نسبت آن در کل جامعه آماری مشخص میشود .بنابراین ،صورت اسامی اعضای هیئتعلمی به تفکیک هر
دانشگاه و با استفاده روش تصادفی ساده ،تعداد کافی از افراد انتخاب شدند .با توجه به حجم بسیار پایین برخی از
دانشگاهها ،برای سهولت و دقت نمونهگیری برخی از آنها باهم ادغام شدند .لیست تعداد نمونههایی که انتخاب شدند به
تفکیک طبقات دانشگاهی و جنسیت در ذکر گردیده است .در این پژوهش ،برای تعیین شناسایی ابعاد مدیریت دانش،
تعهد سازمانی و خودکارآمدی از مصاحبههای عمیق استفاده شد با توجه به اینکه ابعاد شناساییشده متغیرها پژوهش ،با
پرسشنامههای استانداردشده در این زمینه همخوانی بسیاری داشت؛ ترجیح داده شد که از سه پرسشنامه استانداردشده،
پرسشنامه مدیریت دانش الوسن ،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسشنامه خودکارآمدی شاوران استفاده شده
است.
یافته ها
سؤال اول اصلی :آیا بین خودکارآمدی و تعهدسازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه
هشت) رابطه وجود دارد؟
جدول( .)6خالصه نتایج رگرسیون در خصوص رابطه خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش

ضریب همبستگی چندگانه
3/484

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

3/418

3/418

9/998

نتایج حاصل از جدول ( )6نشان داد که :ضریب همبستگی چندگانه برابر 3/48و ضریب تعیین برابر  3/41و نیز ضریب تعیین تعدیل
شده برابر  3/41محاسبه شده است ( p = 3/35و  .) F = 1841/618لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که متغیرهای
تعهد سازمانی و خودکارآمدی در مجموع حدود  41درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمی (منطقه هشت) را تبیین نموده اند.
جدول (An ova .)1

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معنی داری

رگرسیون

611488/165

1

88949/931

1841/618

3/333

باقیمانده

9333/481

951

66/131

جمع

683484/541

954
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سطح معناداری ارائه شده در جدول()1با توجه به مقدار  fکه برابر  1841/618سطح معناداری کمتر از  3/35است که حکایت از
تایید مدل رگرسیونی است و متغیرهای مستقل قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشد.
جدول( .)9ضرایب متغیرهای مربوط به معادله رگرسیون

متغیر مستقل

ضرایب استاندارد نشده

t

ضرایب استاندارد شده

B

خطای معیار

مقدار ثابت

-11/854

6/191

سطح معناداری

Beta
-65/989

3/333

خودکارآمدی

3/191

3/351

3/991

66/919

3/333

تعهد سازمانی

3/154

3/396

3/156

16/513

3/333

همانطور که در جدول ( )9مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش نشان داد که تعهد
سازمانی با میزان بتای  ،3/15خود کارآمدی با میزان بتای  3/99قدرت تبیین متغیر وابسته را دارند و به عبارت دیگر به ازای یک
انحراف معیار افزایش در تعهد سازمانی و خودکارآمدی ،مقدار  3/15و  3/99انحراف معیار افزایش در مدیریت دانش به وجود می
آید پس نتیجه می گیریم که بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضرایب جدول( )9معادله خط رگرسیون به صورت :خودکارآمدی (+)3/191تعهد سازمانی (= -11/854+)3/154
مدیریت دانش
تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سئوال های فرعی پژوهش
سوال فرعی اول :آیا بین خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت) رابطه وجود دارد؟
جدول ( .)9خالصه نتایج رگرسیون در خصوص رابطه بین خودکارآمدی با مدیریت دانش

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

3/419

3/494

3/494

5/311

نتایج حاصل از جدول ( )9نشان داد که :ضریب همبستگی چندگانه برابر  3/41و ضریب تعیین برابر  3/49و نیز ضریب تعیین تعدیل
شده برابر  3/49محاسبه شده است ( p = 3/35و .)F = 1111/199لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که خودکارآمدی در
سازمان در مجموع حدود 49درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد (منطقه )8را تبیین نموده
است.
جدول (An ova .)5

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

رگرسیون

616118/488

6

616118/488

1111/199

3/333

باقیمانده

4163/134

958

15/118

جمع

683484/541

954

سطح معناداری ارائه شده در جدول ( )5با توجه به مقدار  fکه برابر  ،1111/199سطح معناداری کمتر از  3/35است که حکایت از تأیید
مدل رگرسیونی است و متغیر مستقل قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشد.
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جدول ( .)1ضرایب متغیرهای مربوط به معادله رگرسیون

ضرایب استاندارد نشده

متغیر مستقل

B

خطای معیار

مقدار ثابت

-51/319

6/119

خود کارآمدی

6/141

3/311

t

ضرایب استاندارد شده

سطح معناداری

Beta

3/419

-99/941

3/333

86/166

3/333

همان طور که در جدول ()1مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین خودکارآمدی با مدیریت دانش نشان داد که خود کارآمدی با
میزان بتای 3/41قدرت تبیین متغیر وابسته را دارد و به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار افزایش در خودکارآمدی ،مقدار 3/41
انحراف معیار افزایش در مدیریت دانش به وجود می آید .با توجه به ضرایب جدول( )1معادله خط رگرسیون به صورت:
خودکارآمدی ( -51/319+ )6/141مدیریت دانش
سؤال فرعی دوم:آیا بین ابعاد خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت) رابطه وجود
دارد؟
جدول (.)1خالصه نتایج رگرسیون در خصوص رابطه بین ابعاد خودکارآمدی با مدیریت دانش

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

3/415

3/453

3/494

5/351

نتایج حاصل ازجدول ( )1نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه برابر  3/41و ضریب تعیین برابر  3/49و نیز ضریب تعیین تعدیل شده
برابر  3/45محاسبه شده است ( p = 3/35و  .)F =6189/819لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که ابعاد خودکارآمدی در
مجموع حدود  3/45درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه هشت تبیین نموده
اند.
جدول (An ova .)8

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معنی داری

رگرسیون

616411/443

9

91486/448

6189/819

3/333

باقیمانده

4316/131

955

جمع

683484/541

954

سطح معناداری ارائه شده در جدول( )8با توجه به مقدار  fکه برابر  ،6189/819سطح معناداری کمتر از  3/35است که حکایت از تأیید
مدل رگرسیونی است.
جدول ( .)4ضرایب متغیرهای مربوط به معادله رگرسیون

متغیر مستقل

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای معیار

مقدار ثابت

-16/319

3/198

شایستگی تدریس

3/156

3/948

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معناداری

Beta

3/356

943

-61/111

3/333

3/196

3/514
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شایستگی پژوهش

6/418

3/569

3/115

9/153

3/333

شایستگی اجتماعی

9/416

3/518

3/959

1/539

3/333

شایستگی فردی

1/391

3/131

3/169

9/915

3/336

همان طور که در جدول ( )4مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین ابعاد خودکارآمدی با مدیریت دانش نشان داد که شایستگی
پژوهش با میزان بتای ،3/11شایستگی اجتماعی با میزان بتای  ،3/95شایستگی فردی با میزان بتای  3/16قدرت تبیین متغیر وابسته را
دارند و به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار افزایش به ترتیب در شایستگی پژوهش ،شایستگی اجتماعی ،شایستگی فردی ،مقدار
 3/16 ،3/95 ،3/11انحراف معیار افزایش در مدیریت دانش به وجود می آورند .و بین متغیر شایستگی تدریس با مدیریت دانش هیچ
رابطه معناداری مشاهده نشد .با توجه به ضرایب جدول  61-9معادله خط رگرسیون به صورت :شایستگی فردی( +)1/391شایستگی
اجتماعی( + )9/416شایستگی پژوهش ( = - 16/319 + )6/418مدیریت دانش
سؤال فرعی سوم :آیا بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت) رابطه وجود دارد؟
جدول ( .)63خالصه نتایج رگرسیون در خصوص رابطه بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

3/485

3/413

3/413

9/463

نتایج حاصل از جدول ( )63نشان داد که :ضریب همبستگی چندگانه برابر  3/48و ضریب تعیین برابر 3/41و نیز ضریب تعیین تعدیل
شده برابر  3/41محاسبه شده است ( p = 3/35و  .)F =66914/166لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که تعهد سازمانی در
مجموع حدود  3/41درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین نموده است .
جدول (An ova. )66

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

رگرسیون

615561/353

6

615561/353

66914/166

3/333

باقیمانده

5919/598

958

65/184

جمع

683484/541

954

سطح معناداری ارائه شده در جدول ( )66با توجه به مقدار  fکه برابر ،66914/166سطح معناداری کمتر از  3/35است که حکایت از
تأیید مدل رگرسیونی است و متغیر مستقل قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشد.
جدول ( .)61ضرایب متغیرهای مربوط به معادله رگرسیون

متغیر مستقل

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای معیار

مقدار ثابت

-8/199

3/899

تعهد سازمانی

3/448

3/334

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معناداری

Beta

3/485

699

-63/191

3/333

631/699

3/333
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همان طور که در جدول ( )61مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش نشان داد که تعهد سازمانی با
میزان بتای 3/48قدرت تبیین متغیر وابسته را دارد و به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار افزایش در تعهد سازمانی ،مقدار 3/48
انحراف معیار افزایش در مدیریت دانش به وجود می آید .با توجه به ضرایب جدول( )61معادله خط رگرسیون به صورت :تعهد
سازمانی ( = -8/199 + ) 3/448مدیریت دانش
سؤال فرعی چهارم :آیا بین ابعاد تعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت) رابطه وجود
دارد؟
جدول()69خالصه نتایج رگرسیون در خصوص رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با مدیریت دانش
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

3/488

3/411

3/411

9/983

نتایج حاصل از جدول( )69نشان داد که :ضریب همبستگی چندگانه برابر 3/48و ضریب تعیین برابر  3/41و نیز ضریب تعیین تعدیل
شده برابر  3/41محاسبه شده است ( p = 3/35و  .) F =9816/839لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که ابعاد تعهد
سازمانی در مجموع حدود3/41درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین نموده اند.
جدول (An ova .)69

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

رگرسیون

611111/111

9

58841/911

9816/839

3/333

باقیمانده

9961/996

951

61/669

جمع

683484/541

954

سطح معنااری ارائه شده در جدول ( )69با توجه به مقدار  fکه برابر ،9816/839سطح معناداری کمتر از  3/35است که حکایت از تایید
مدل رگرسیونی است و ابعاد متغیر مستقل قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشند.
جدول ( .)65ضرایب متغیرهای مربوط به معادله رگرسیون

متغیر مستقل

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای معیار

مقدار ثابت

-9/858

3/439

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معناداری

Beta
-9/111

3/333

تعهد عاطفی

-3/119

3/193

-3/168

-1/414

3/339

تعهد مستمر

3/411

3/698

3/919

1/599

3/333

تعهد هنجاری

1/151

3/613

3/881

65/116

3/333

همان طور که در جدول ( )65مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین ابعاد تعهد سازمانی با مدیریت دانش نشان داد که تعهد مستمر با
میزان بتای  ،3/91تعهد هنجاری با میزان بتای  ،3/88قدرت تبیین متغیر وابسته را دارند به عبارت دیگر با افزایش یک انحراف معیار در
تعهد مستمر ،تعهد هنجاری ،به ترتیب  ،3/88 ،3/91انحراف معیار افزایش در مدیریت دانش به وجود می آورند .و تعهد عاطفی با میزان
بتای  ،-3/16قدرت تبیین متغیر وابسته رادارد به عبارتی به ازای کاهش یک انحراف معیار در تعهد عاطفی  -3/16انحراف معیار افزایش
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در مدیریت دانش به وجود می آید که رابطه ای از نوع معنادار و معکوس بین این دو متغیر برقرار است  .تعهد هنجاری ( +)1/151تعهد
مستمر ( +)3/411تعهد عاطفی ( ، -9/858 -)3/119مدیریت دانش
سئوال دوم اصلی :مدل استقرار مدیریت دانش براساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی
منطقه  8کدام است؟ برای پاسخ به سئوال دوم اصلی پژوهش و ارایه مدل از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل و از
شاخص های برازش مدل که مهمترین آن شاخص نیکویی برازش( )GFIاستفاده گردیده است .میزان المبدای (میزان بارگذاری یا
تأثیر) متغیر پنهان بیرونی خودکارآمدی ( )khشامل « kh1شایستگی تدریس» « kh2 ،3/91شایستگی پژوهش» « kh3،3/11شایستگی
اجتماعی» « kh4 ،3/11شایستگی فردی»  ،3/51می باشد که از تجمیع این شاخص ها متغیر خودکارآمدی شکل می گیرد و در
مجموع  -3/16ضریب تأثیرگذاری بر روی متغیر مدیریت دانش دارد به عبارت دقیق تر  -3/16از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش
توسط مجموعه ای از این شاخصها پوشش داده شده و رابطه معنی دارو معکوس بین این دو متغیر برقرار است و بقیه موارد پیش بینی،
توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود .متغیر شایستگی اجتماعی بیانگر باالترین شدت انسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می
دهد.میزان المبدای (میزان بارگذاری یا تأثیر) متغیر پنهان بیرونی تعهد سازمانی ( )tشامل  « t1تعهد عاطفی» « t2 ،3/59تعهد مستمر»
« t3 ،3/59تعهد هنجاری » ،3/94می باشد که از تجمیع این شاخصها متغیر تعهدسازمانی شکل می گیرد و در مجموع  3/49ضریب
تأثیرگذاری بر روی متغیر مدیریت دانش دارد به عبارت دقیق تر 49درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش توسط مجموعه ای از
این شاخص ها پوشش داده شده و بقیه موارد پیش بینی ،توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود .متغیر تعهد عاطفی بیانگر باالترین
شدت انسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می دهد .میزان المبدای متغیر پنهان درونی ابعاد مدیریت دانش ( )mشامل m1
«دانش آفرینی» « m2 ،3/18جذب دانش» « m3 ،3/19سازماندهی دانش» « m4 ،3/99ذخیره دانش» « m5 ،3/18انتشار دانش» ،3/11
«m6کاربرد دانش»  ،3/15می باشد که از تجمیع این شاخص ها متغیر مدیریت دانش شکل می گیرد .متغیر ذخیره دانش باالترین و
سازماندهی دانش کمترین رقم شدت انسجام درونی در متغیر پنهان درونی را نشان می دهد.
تفسیر برازش مدل :با توجه به خروجی لیزرل  ،مقدار  x1/dfمحاسبه شده  3/41است  ،وجود  x1/dfکوچکتر از  9نشان دهنده برازش
مناسب مدل است .میزان مولفه های  GFIو  AGFIو  NFIو  CFIنیز باید بیشتر از  3.4باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب
برابر  3/46و 3/45و  3/49و  3/45است .همچنین مقدار  RMRنیز بایستی باید کوچکتر از  3/35باشد که در مدل تحت بررسی برابر
 3/36است و مقدار RMSEAنیز کوچکتر از  3/35بدست آمده که این مقدار  3/364است .با توجه به شاخص ها و خروجی های
نرم افزار لیزرل می توان گفت که داده ها نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخص های ارائه شده نشان دهنده این موضوع هستند که در
مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبی است و داده های تجربی اصطالحا به خوبی با آن منطبق می باشند.
جدول( .)61زیر معرف شاخصهای مرتبط با برازش مدل

شاخص

میزان

تفسیر

GFI

3/46

برازش عالی (مالک بیش از)3/43

RMSEA

3/364

برازش عالی (مالک کمتر یا مساوی )3/35

AGFI

3/45

برازش عالی (مالک بیش از)3/43

NFI

3/49

برازش عالی (مالک بیش از)3/43

CFI

3/45

برازش عالی (مالک بیش از)3/43
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مدل سازی معادالت ساختاری (با استفاده ازنرم افزار لیزرل)
مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر
بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد
 .مدل یابی معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی در باره روابط بین متغیر های مشاهده شده و مکنون
است که گاه تحلیل ساختاری کواریانس ،مدل یابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده می شود
شاخص های برازندگی مدل
زمانی که مدل ما دارای ویژگی های همانندی باشد امکان آزمون آن و ارزیابی مدل فراهم می شود .جهت ارزیابی مدل شاخص های
متعددی وجود دارد که در سه دسته کلی شاخص های مطلق ،نسبی و تعدیل یافته معرفی شده اند .که این شاخصها در جدول زیر درج
شده است .برای فهم بهتر برخی از این شاخصها که در ای پژوهش گزارش شده اند مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول ( . )61شاخص های مطلق ،نسبی و تعدیل یافته برازش

شاخص های مطلق

6

1

شاخص های نسبی

شاخص های تعدیل یافته

مجذور کای

شاخص نرم شده برازندگیNFI

PGFI

نسبت :X2/df

شاخص نرم شده برازندگی NNFI

شاخص نرم شده برازندگیPNFI

میانگین مجذور پسماندها

شاخص برازندگی فزاینده IFI

-------------

GFI
AGFI

شاخص برازندگی تطبیقی CFI

--------------------------

------

مجذور کای و نسبت  :X2/dfوقتی حجم گروه نمونه برابر با  15تا  133باشد ،مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برازندگی است.
اما برای مدلهای با تعداد نمونه بیشتر مجذور کای تقریبا همیشه از لحاظ آماری معنادار است .این مسئله ،با توجه به این مطلب که برای
روش  SEMگروههای نمونه با حجم زیاد توصیه می شود ،تناقض دارد .در میان شاخص های مطلق مجذور کای و نسبت  X2/dfبه
قدر مطلق پسماندها اشاره دارد .باید یادآور شویم که توزیع مجذورکای به گونه ای است که مقدار مورد انتظار آن برابر با درجه
آزادی آن است .بنابراین  X2/dfدر یک برازش ایده آل برابر با یک خواهد بود.
ریشه میانگین مجذور پسماندها( :)RMRریشه دوم میانگین مجذور پسماندها یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه
نمونه و عناصر ماتریس براورد یا پیشبینی شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است .هرچه  RMRبرای یک مدل نزدیک تر به
صفر باشد مدل مذکور دارای برازش بهتری است.
شاخص برازندگی تطبیقی) 9:(CFIمقدار ان بر پایه قرار داد باید دست کم  ./43باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.
شاخص برازندگی ) : (GFIبستگی به حجم نمونه ندارد و نشان می دهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن برازش بهتری
دارد .این شاخص نسبت به سایر شاخص های برازندگی اغلب بزرگتر است ،بر خی از پژوهشگران نقطه برش  ./45را برای آن پیشنهاد
کرده اند .بر پایه قرار اد ،مقدار این شاخص باید برابر یا بزرگتر از  ./43باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.

fit index

2

. Adjasted Index

3 .Comparative

1 . Abslut Index
4

. Goodness of Fit Index
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شاخص تعدیل یافته برازندگی ) :(AGFIاین شاخص نیز مانند FIباید بزرگتر از  ./43باشد تا مدل مورد نظر
پذیرفته شود .شاخص G
شاخص نرم شده برازندگی( :1 )NFIمقادیر  NFIبرابر یا بزرگتر از  ./43را در مقایسه با مدل صفر ،به عنوان شاخص
خوبی برای برازندگی مدل های نظری توصیه کرده اند.
شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب( 9:)RMSEAمقدار این شاخص که در واقع همان آزمون انحراف با هر
درجه آزادی است ،برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشند کمتر از  ./35است .مقادیر باالتر از آن تا  ./38نشان
دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است .مدل هایی که  RMSEAآنها  ./63یا بیشتر باشد برازش ضعیفی
دارند.
نتیجه گیری و پیشنهادات
در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که آیا بین خودکارآمدی وتعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) رابطه وجود دارد؟
ما به این نتیجه رسیدیم که بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد .ضریب
همبستگی بین متغیرها 3/48و در سطح باالیی میباشد همچنین با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که متغیر
های تعهد سازمانی و خود کارآمدی در مجموع حدود  41درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش اعضای هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) را تبیین نموده اند.
یافتههای پژوهشگران ذیل با یافتههای این پژوهش همخوانی دارد :دمیرل و جوک ( ،)1369روچا و همکاران
( ،)1338فایوز و لونی ( ، )1334پیترسون ( ،)1338باندورا ( ،)6449جعفری وهمکاران ( ،)6946قالیی ( ،)6946شاوران
( ،)6943شاری و همکاران ( ،)1369باعزت و همکاران ( )1369حیدری ( ،)6988نادی وهمکاران ( ،)6981الی لیندر
( ،)1369الریدینا ساراجدیک ( ،)1363کریستفرهانسون وهمکاران ( ، )1363ساراسواتی ساستروواردیو (، )1334
لونونگ چی ( ، )1338مارنیا دوپلسیس (.)1331
در پاسخ به سؤال فرعی اول پژوهش که:آیا بین خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمی (منطقه هشت ) رابطه وجود دارد؟ما به این نتیجه رسیدیم که بین خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات
علمی رابطه معنادار وجود دارد وضریب همبستگی بین متغیرها  3/41و در سطح باالیی می باشد همچنین با مشاهده
ضریب تعیین می توان اظهار نمود که متغیر خودکارآمدی درسازمان در مجموع حدود  49درصد از تغییرات متغیر
وابسته مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد (منطقه )8را تبیین نموده است .یافته های پژوهشگران ذیل با یافته
های این پژوهش هم خوانی دارد :دمیرل و جوک ( ،)1369روچا و همکاران ( ،)1338فایوز و لونی ( ، )1334پیترسون
( ،)1338باندورا (،)6449

2

. Normed Fit Index
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. Adjusted Goodness of Fit Index
. Root Mean Square Error of Approximation
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در پاسخ به سؤال فرعی دوم پژوهش که آیا بین ابعاد خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه
آزاد اسالمی (منطقه هشت) رابطه وجود دارد؟ ما به این نتیجه رسیدیم که بین سه بعد(شایستگی فردی .شایستگی
اجتماعی .شایستگی پژوهش) از چهار بعد خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار
وجود دارد و فقط در بعد شایستگی تدریس با مدیریت دانش هیچ رابطه معنی داری مشاهده نشد .و ضریب همبستگی
بین متغیرها  3/41و در سطح باالیی میباشد همچنین با مشاهده ضریب تعیین میتوان اظهار نمود که ابعاد متغیر
خودکارآمدی در مجموع حدود 3/45درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی منطقه هشت تبیین نموده اند.یافته های پژوهشگران ذیل با یافته های این پژوهش هم خوانی دارد :جعفری
وهمکاران ( ،)6946قالیی ( ،)6946شاوران ( ،)6943شاری و همکاران ( ،)1369باعزت و همکاران (.)1369
در پاسخ به سؤال فرعی سوم پژوهش که آیا بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمی (منطقه هشت ) رابطه وجود دارد؟ما به این نتیجه رسیدیم که بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) رابطه معنادار وجود دارد ضریب همبستگی بین متغیرها  3/48و در سطح
باالیی میباشد .همچنین با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که تعهد سازمانی در مجموع حدود  3/41درصد
از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین نموده است .
یافته های پژوهشگران ذیل با یافته های این پژوهش هم خوانی دارد :بردبار ( ،)6941شفیع پور مطلق (،)6984
طرفی و همکاران ( ، )6946شفیع پور مطلق ( ،)6984روچا و همکاران ( ،)1338اوبیدات ( ،)1369ماسینگهام و دیمنت
( ،)1334فالکو ( ،)1369جرج ( ،)1366گراف ( ،)1334گراف (.)1334
در پاسخ به سؤال فرعی چهارم پژوهش که آیا بین ابعادتعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) رابطه وجود دارد؟ ما به این نتیجه رسیدیم که بین دو بعد(تعهد مستمر .تعهد
هنجاری) از سه بعد تعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد و فقط در بعد
تعهد عاطفی رابطه معنادار معکوس با مدیریت دانش مشاهده شد .به عبارت دیگر با کاهش تعهد عاطفی .مدیریت دانش
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد افزایش پیدا میکند .و ضریب همبستگی بین متغیرها  3/48و در سطح باالیی میباشد
همچنین با مشاهده ضریب تعیین میتوان اظهار نمود که ابعاد متغیر تعهد سازمانی در مجموع حدود 3/41درصد از
تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه هشت تبیین نموده اند .یافته های
پژوهشگران ذیل با یافته های این پژوهش هم خوانی دارد :نصیری ( ،)6943فخاریان ( ،)6943ظریفی ( ،)6984طراویان
( ،)6985رحمان وهمکاران ( ،)1369آرین بورمن ( ،)1369فالکو ( ،)1369پساما ( ،)1369دمیرل و همکاران (،)1369
در پاسخ به دومین سؤال اصلی پژوهش که الگوی ساختاری مدیریت دانش براساس خودکارآمدی وتعهد
سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) اسالمی چیست؟ ما از مشاهده مدل اجرا شده به این
نتیجه رسیدیم میزان تاثیر متغیر پنهان بیرونی خودکارآمدی شامل شایستگی تدریس  ،3/91شایستگی پژوهش ،3/11
شایستگی اجتماعی،3/11شایستگی فردی ،3/51می باشد که از تجمیع این شاخصها متغیر خودکارآمدی شکل می
گیرد و در مجموع  -3/16ضریب تاثیر گذاری بر روی متغیر مدیریت دانش دارد به عبارت دقیق تر  -3/16از تغییرات
متغیر وابسته مدیریت دانش توسط مجموعه ای از این شاخصها پوشش داده شده و رابطه معنی دارو معکوس بین این
دومتغیر برقرار است و بقیه موارد پیش بینی،توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود.متغیر شایستگی اجتماعی بیانگر
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باالترین شدت انسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می دهد .به عبارت دیگر متغیر شایستگی اجتماعی بیشترین
تأثیر را در شکل گیری خودکارآمدی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) ایفا می کند.
میزان تاثیرمتغیر پنهان بیرونی تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی  ،3/59تعهد مستمر  ، 3/59تعهد هنجاری ،3/94
می باشد که از تجمیع این شاخصها متغیر تعهد سازمانی شکل می گیرد و در مجموع  3/49ضریب تاثیر گذاری بر
روی متغیر مدیریت دانش دارد به عبارت دقیق تر 49درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش توسط مجموعه ای
از این شاخصها پوشش داده شده و بقیه موارد پیش بینی،توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود.متغیر تعهد عاطفی
بیانگر باالترین شدت انسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می دهد .به عبارت دیگر متغیر تعهد عاطفی بیشترین
تأثیر را در شکل گیری تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) ایفا می کند.
میزان تاثیر متغیر پنهان درونی ابعاد مدیریت دانش

شامل دانش آفرینی ،3/18جذب دانش  ،3/19سازماندهی

دانش  ، 3/99ذخیره دانش  ، 3/18انتشار دانش  ، 3/11کاربرد دانش ،3/15می باشد که از تجمیع این شاخصها متغیر
مدیریت دانش شکل می گیرد.متغیر ذخیره دانش باالترین و سازماندهی دانش کمترین رقم شدت انسجام درونی در
متغیر پنهان درونی را نشان می دهد به عبارت دیگر متغیر ذخیره دانش بیشترین سازماندهی دانش کمترین تأثیر را در
شکل گیری مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) ایفا می کند.
خدایی متین وهمکاران(،)6941موسوی(،)6943دارابی ( ،)6943موسوی قیداری ( ،)6943صالحی وهمکاران
( ،)6984شیرزاد وخوش نظر ( ،)6984خدیوی وهمکاران ( ،)6984بنی سی وملک شاهی ( ،)6988آزادمنش (،)6988
حیدری ( ،)6988نادی وهمکاران ( ،)6981الی لیندر ( ،)1369الریدینا ساراجدیک ( ،)1363کریستفرهانسون وهمکاران
( ، )1363ساراسواتی ساستروواردیو ( ، )1334لونونگ چی ( ، )1338مارنیا دوپلسیس ()1331
پیشنهادهای پژوهش
 براساس سئوال اصلی پژوهش که الگوی ساختاری مدیریت دانش براساس خودکارآمدی وتعهد سازمانیاعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) اسالمی چیست؟ الگویی که ماحصل این پژوهش است و در
فصل چهار ارایه شده است به عنوان الگوی مناسب مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
(منطقه هشت ) اسالمی پیشنهاد می گردد .لذا پیشنهاد می شود با گذاشتن دوره های آموزشی مناسب برای مسئوالن
دانشگاه ها در رابطه با مدیریت دانش و بررسی چگونگی تأثیر آن در خودکارآمدی وتعهد سازمانی اعضای هیات ،
مدل پیشنهادی ارائه و نسبت به تقویت مدیریت دانش در دانشگاه ها اقدام شود چرا که با توجه به نتایج این پژوهش،
پژوهشگر متعقد است استفاده از نتایج این پژوهش میتواند دانشگاه ها را در رابطه با مدیریت دانش با شتاب بیشتری
جهت تحقق اهداف آنها با توجه به سند چشم انداز  6939به جلو سوق دهد.
براساس سؤال های فرعی اول و دوم پژوهش که آیا بین خودکارآمدی وابعاد آن با مدیریت دانش اعضای هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) رابطه وجود دارد؟ از آنجا که با افزایش متغیر مدیریت دانش  ،خودکارآمدی
شغلی افزایش پیدا میکند پیشنهاد می شود با به کارگیری اعضای هیات علمی که دارای مدیریت دانش میباشند میتوان
به افزایش خودکارآمدی شغلی در دانشگاه های منطقه کمک شایانی نمود .و پیشنهاد میشودکه مدیران به این مؤلفه
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توجه ویژهای داشته باشند و با گذاشتن دورههای آموزشی مناسب برای مسئوالن دانشگاهها و کارکنان واعضای هیات
علمی مدل پیشنهادی ارایه و نسبت به تقویت مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اقدام شود.
در پاسخ به سؤال های فرعی سوم و چهارم پژوهش که آیا بین تعهد سازمانی وابعاد آن با مدیریت دانش اعضای
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه هشت ) رابطه وجود دارد؟ از آنجا که با افزایش متغیر مدیریت دانش  ،تعهد
سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه افزایش پیدا میکند پیشنهاد میشودکه مدیران به این مؤلفه توجه ویژهای داشته
باشند و با گذاشتن دورههای آموزشی مناسب برای مسئوالن دانشگاهها و کارکنان واعضای هیات علمی مدل پیشنهادی
ارایه و نسبت به تقویت مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اقدام شود.وهمچنین تقویت مدیریت
دانش در اعضای هیات علمی به طور اخص ودر کلیه دست اندرکاران و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه به طور
اعم در سرلوحه برنامه های کاری و فرهنگ سازی مسئولین وتصمیم گیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی قرار
گیرد.
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