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 :چکیده

منظور استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای  الگویی به ارایههدف این پژوهش 

 5411جامعه آماری . باشد میروش پژوهش توصیفی با هدف کاربردی . است دانشگاه آزاد اسالمی 8علمی منطقه  هیات

ای و  روش نمونه گیری تصادفی طبقه. دانشگاه های آزاد اسالمی بودند 8منطقه ( علمی اعضای هیات)نفر که شامل تمامی

، جمع آوری داده ها از طریق سه پرسشنامه می باشدنفر 913حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

( 6943) و پرسشنامه خودکارآمدی شاوران( 6443) ، تعهد سازمانی آلن و می یر(1339)الوسناستاندارد، مدیریت دانش 

که برای  پرسشنامه  روایی پرسشنامه ها، روایی محتوا و پایایی آنها، از طریق روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ،انجام شد

ی توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای برا. محاسبه شد 86/3و خودکارآمدی81/3 تعهد سازمانی 49/3مدیریت دانش 

و برای ارایه الگو از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  ، از آمار استنباطی، رگرسیون چند گانه و خطی،ها الؤپاسخ به س

ری داابین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معن :نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که، لیزرل

از چهار بعد خودکارآمدی با مدیریت ( شایستگی پژوهش ،شایستگی اجتماعی ،شایستگی فردی)بین سه بعد .وجود دارد

دانش اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد و فقط در بعد شایستگی تدریس با مدیریت دانش هیچ رابطه 

از سه بعد تعهد  سازمانی با  مدیریت دانش اعضای ( تعهد هنجاری ،تعهد مستمر) بین دو بعد و  داری مشاهده نشدامعن

هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد و فقط در بعد تعهد عاطفی رابطه معنادار معکوس با مدیریت دانش مشاهده 

علمی ارایه  تبرای استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیای براین اساس الگوی.شد

 .گردید

 مدیریت دانش، تعهد سازمانی، خودکارآمدی :یکلیده های واژ
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 مقدمه

. آفرینی در تمام فرآیندهای سازمانی است مدار کنونی، مستلزم دانش ها در جامعه دانش امروز بقاء و حیات سازمان

فرد شدن و رقابتی شدن باید نقش پیشگامانه ای  منحصربههایی مانند  های آموزشی با ویژگی عنوان سازمان ها هم به دانشگاه

برداری بهینه از اطالعات موجود در  آفرینی است، بهره ها دانش چون اساساً وظیفه اصلی دانشگاه. را در این زمینه ایفا کنند

سئله بسیار مهم و م. های گوناگون روبرو هستند ها با حجم انبوهی از اطالعات و داده دانشگاه در شرایطی که دانشگاه

با توجه به رسالت دانشگاه شاید برخی بر این عقیده باشند که دانشگاه محل دانش است و معنای دانایی در . اساسی است

شناختی، اجتماعی و اقتصادی  گذاری دانش به عوامل روان به اشتراک. آن مستتر است و مدیریت دانش را در خود دارد

. شناختی است ای اشکال مدیریت دانش، وابسته بودن این فرایند به عوامل فردی و روانه یکی از پیچیدگی. وابسته است

کنند دانش را به اشتراک بگذارند و  دهد چرا برخی از افراد تالش می خودکارآمدی نظریه ایده آلی است که نشان می

 خود آن در که است توانایی یک خودکارآمدی. ها وجود ندارد مدیریت کنند در حالی برخی دیگر این تمایل در آن

 هماهنگ مؤثر طور به شمار بی اهداف برای و شده دهی سازمان باید شناختی و اجتماعی عاطفی، رفتاری، های مهارت

. دارد وجود آشکار، تفاوت دشوار شرایط در عملی انجام برای ها آن ترکیب توانایی و ها مهارت زیر داشتن بین شوند

 نحو به دارند، را کار آن انجام برای الزم های مهارت و کار کنند چه دانند می کامالً که باوجودی حتی برخی از افراد

 و دانش انتقال که شناختی و هیجانی عاطفی، های جریان شخص، خودکارآمدی. شوند می موفق کارها انجام در احسن

دهی و اجرای  خودکارآمدی برای سازمان(.  6448 ،6بندورا) سازد می فعال را دارند نفوذ تحت ماهرانه عمل با را ها توانایی

 . باشد گیری برای مدیریت دانش می طور بالقوه عامل مهمی در بر تصمیم مدیریت دانش به

ها  کنند، آن از سوی کارکنانی که دارای سطوح باالی تعهد سازمانی هستند، به احتمال کمتری سازمان را ترک می

طورکلی به مدیریت دانش و تسهیم آن در  ایل بیشتری به ارائه تالش داوطلبانه مازاد دارند و بهبیشتر برانگیخته شده، تم

معتقدند که مدیریت تعهد کارکنان در یک سازمان ( 1333)و کارتر  1اسکاربرو. دهند سازمان تمایل بیشتری نشان می

با توجه به  .دانش در بین کارکنان خواهد شد شود که این امر منجر به مدیریت باعث باال رفتن تعهد سازمانی آنان می

شناختی  روانثبت مدیریت دانش ناشی از قرارداد ها و رفتارهای م گونه مطرح نمود که نگرش توان این شده می موارد گفته

 . باشند مثبتی است که کارکنان دارا می

دانش بر اساس تعهد سازمانی  سازی مدیریت منظور پیاده آید که مدل مناسب به بنابراین این سؤال پیش می

توان مدیریت دانش را بر اساس تعهد سازمانی  چگونه می علمی دانشگاه آزاد کدام است؟ و وخودکارآمدی اعضای هیئت

 دانشگاه آزاد پیاده نمود وخودکارآمدی در

  مبانی نظری

 کسب دنبال به تغییر برای زیادی فشار تحت رقابتی های محیط در گیر چشم و فراوان تغییرات با مواجه در ها سازمان

 سازمانی فضای. دهند ادامه خود بقای به و آورند به دست را الزم موفقیت وکار کسب فضای در تا هستند رقابتی مزیت

 رهبران و است مداوم تغییر حال در و نیست جدا فشارها این از یکم و بیست قرن در عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه

                                                       
1.Bandura                                            2.Scarborough & carte 
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نظام  (.6،6448کالرک) نمایند را تضمین خویش بقای رقابتی، فضای در تا هستند هایی روش اتخاذ دنبال به ها دانشگاه

ای چون تربیت نیروی انسانی  عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمند می باشدکه دارای نقش عمده آموزش عالی به

ازآنجاکه  .سازی برای توسعه کشور است زمینه تتبع و گسترش تحقیق و ارتقا دانش، ترویج و جامعه، متخصص موردنیاز

های  کننده است و نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخش اجتماعی و غیره تعیین نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی،

 ها خواهد بود تقویت وتوسعه این بخش زیر بنای توسعه سایر بخش شود، مختلف توسط بخش آموزش عالی تربیت می

 به گونه عالی آموزش نظام در آموزشی های سازمان جایگاه کشور، عالی آموزش ملّی گزارش اساس بر( 6989قورچیان،)

 فناوری توسعه و نظریه پردازی علم، تولید در برتر های دانشگاه جمله از باید کشور ههای دانشگا که است شده ترسیم ای

محمد ) اداری ملزم کنند نظام و انسانی منابع وریبهره  افزایش و جایگاه این به رسیدن برای را خود و گیرند قرار

 امروزه .است دانش تولید و آفرینی دانش کنونی عصر در ها دانشگاه های رسالت ترین مهم از یکی(.89 :1334زاده،

 مدیریت از را بهره بیشترین توانند می دانش اشاعه و خلق اصلی مراکز عنوان به خود عملکردی ماهیت دلیل به ها دانشگاه

 برخوردار بسزایی اهمیت از آن سازی پیاده برای اولیه بررسی دانش، مدیریت مؤثر اجرای برای راستا، این در. ببرند دانش

 ها دانشگاه فعالیت سازمان، وپنهان آشکار دانشی های دارایی مدیریت با قدرتمند، ابزاری عنوان به دانش مدیریت .است

 ذکر به الزم. شود می دانش عصر در ها دانشگاه جدید رسالت تحقق وباعث برد می رفرات وپژوهشی آموزشی مسائل رااز

 توسعه حیاتی ازمنابع یکی عنوان به دانش وانتقال خلق در مهمی نقش دانش عظیم ذخایر عنوان به ها دانشگاه که است

 .(1،1334تیان) کند می ایفا اجتماعی وپیشرفت

 دانش تیریمد

 را ها سازمان از یدیجد نوع جادیا از خبر یدانش سازمان و دانشگر ،یدانش کار چون هم یواژگان یریکارگ به با  دراکر

 و توسعه انتظار یجوامع ندهیآ در هینظر نیا اساس بر. دارد تیحاکم ذهن قدرت بازو، قدرت یجا به ها آن در که دهد یم

 منبع دانش. یعیطب منابع از یشتریب سهم نه دهند، اختصاص خود به را دانش از یشتریب سهم که داشت خواهند شرفتیپ

 ییدانا ،یالوان) سازد یم زالیال و یابد را سازمان یدادها درون و است گرید منابع کننده کشف که است یا بالقوه

 (.189 :1334فر،

 یسازمان تعهد

 یها رشته محققان از یاریبس عالقه مورد گذشته، یها دهه طول در که است یمهم یسازمان نگرش ،یسازمان تعهد

 یها نگرش گرید با سهیمقا در یسازمان تعهد دهد یم نشان مطالعات،. است بوده یتیترب علوم و یشناس روان ت،یریمد

 یبرا یبهتر کننده ینیب شیپ و است یدارتریپا و تر ثابت سازه ،یشغل یووابستگ یشغل تیرضا مثل یسازمان و یشغل

 (.6489، واستراسر باتمن ،6441، همکاران و سامر) شود یم محسوب ریتأخ و سازمان ترک بت،یغ چون یرفتار یامدهایپ

 یخودکارآمد

 کها ادرا باورها، نیا نیتر مهم. کنند یم جادیا یخاص یباورها شان،یایدن و گرانید خود، ی درباره یکودک زمان از افراد

 منزله به فرد یبرا یول. ندارند یوروشن وضوح زین افراد خود یبرا یحت که باشند یم یقیعم و نیادیبن یها افتیدر ای و

                                                       
1 . Clark                                                        2 . Tiyan 
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 حالت در فرد که شود فعال یزمان فقط باورها نیا است ممکن. هستم یناتوان فرد من که باور نیا مثل. باشند یم قتیحق

 در را تها یموقع فرد شود فعال باور نیا که یوقت. باشد فعال ناخودآگاه اوقات شتریب که نیا ای و دارد قرار یافسردگ

 دارد لیتما فرد حال هر به. باشد فتادهین اتفاق عیوقا از یدرست ریتعب دیشا یعقالن ازنظر چه اگر ند،یبی باورم نیا نکیع

 (.6445 ، بک) کنند یم دییتأ را یو یا هسته باور که کند تمرکز یبراطالعات ینشیگز بصورت

 تحقیق سواالت

  یاصل سؤال

 یاسالم آزاد یها دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یخودکارآمد و یسازمان تعهد اساس بر دانش تیریمد استقرار مدل

 است؟ کدام 8 منطقه

 پژوهش یفرع سؤاالت

 است؟ چگونه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نیب در آن یها مولفه و دانش تیریمد موجود تیوضع -

 است؟ چگونه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نیب در آن یها مولفه و یسازمان تعهد موجود تیوضع -

 ؟است چگونه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نیب در آن یها مولفه و یخودکارآمد موجود تیوضع -

 دارد؟ ینقش چه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نیب در دانش تیریمد استقرار در یسازمان تعهد -

 دارد؟ ینقش چه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نیب در دانش تیریمد استقرار در یخودکارآمد -

 ینقش چه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نیب در دانش تیریمد استقرار در یخودکارآمد و یسازمان تعهد -

 دارد؟

 آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یخودکارآمد و یسازمان تعهد اساس بر دانش تیریمد استقرار آمده دست به مدل -

 باشد؟ یم معتبر اندازه چه تا یاسالم

 شناسیروش 

 پژوهش، تیماه و موضوع از متأثر یادیز اندازه تا روش. است پژوهش هر یاساس یمبان از یکی پژوهش یشناس روش

 .باشد یم مطالعه خاص طیشرا و نهیزم زین و پژوهش هیفرض ای و سؤال اهداف،

 روابط نییتب یادیبن یها پژوهش هدف ازآنجاکه. شود یم محسوب یادیبن یها پژوهش نوع از هدف ازنظر پژوهش نیا

 در و( 14: 6943،یحجاز بازرگان، سرمد،) است خاص نهیزم کی در موجود دانش مجموعه به افزودن و ها دهیپد نیب

 استقرار در یخودکارآمد و یسازمان تعهد حوزه در موجود یها دانسته مجموعه توسعه و الگو یطراح زین حاضر پژوهش

 روش ق،یتحق نیا انجام روش. ردیگ یم قرار یادیبن یها پژوهش زمره در هدف نظر از لذا است، مطرح دانش تیریمد

 مشخص طور به و( یشیرآزمایغ) یفیتوص پژوهش نوع از ها داده یگردآور نحوه برحسب که است یفیک و یکم ختهیآم

 اکتشاف» اول مرحله در قیتحق یآمار جامعه .است( انسیکوار سیماتر لیتحل) یعلّ و یهمبستگ یها پژوهش نوع از

 تعهد دانش، تیریمد موضوعات با ارتباط در آگاه و نظر صاحب افراد هیکل با ق،یعم یها مصاحبه قیطر از «عوامل

 نیا در که شد، حاصل ینظر اشباع قیتحق موضوع به نسبت که ییجا تا مجموعه نیا از که بود یخودکارآمد و یسازمان

 ریغ کامالً صورت به موردنظر موضوع با ارتباط در الزم اطالعات و کسب و مصاحبه انجام یبرا تاینها نفر 61 انیم

 کشور 8 منطقه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا هیکل بعد مرحله در و شدند انتخاب اشباع به دنیرس تا یاحتمال
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 کل تعداد یاسالم آزاد دانشگاه یسو از منتشرشده اطالعات و آمار نیآخر طبق. باشد یم 6949-6949 یلیتحص سال در

 مرد نفر 9318 و زن نفر 6859 تعداد نیا از که باشد یم نفر 5411 وقت مهین و وقت تمام صورت به یعلم ئتیه یاعضا

 متخصص افراد از نفر 61 با مصاحبه از کامل اشباع به دنیرس هنگام تا پژوهش اول مرحله در پژوهش نیا در .باشند یم

 محقق کشور، 8 منطقه سطح در یموردبررس جامعه یگستردگ و یزمان تیمحدود به توجه بابعد  مرحله در و شد؛ استفاده

 ها داده یآور جمع و یبررس جهت یکرجس و مورگان نمونه حجم نییتع روش از استفاده با را دیاسات از نفر 916 تعداد

. شد  استفاده یآمار جامعه حجم با متناسب یا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش از دیاسات انتخاب منظور به و نمود انتخاب

 نیچن در نباشد، متجانس ساخت یدارا نفرات تعداد ازلحاظ یآمار جامعه که رود یم کار به یزمان یریگ نمونه روش نیا

 هر در نمونه تعداد. شود انتخاب نمونه ،یتصادف وهیش به طبقه هر از سپس و گردد میتقس یطبقات به جامعه دیبا یموارد

 هر کیتفک به یعلم ئتیه یاعضا یاسام صورت ن،یبنابرا. شود یم مشخص یآمار جامعه کل در آن نسبت اندازه به طبقه

 از یبرخ نییپا اریبس حجم به توجه با. شدند انتخاب افراد از یکاف تعداد ساده، یتصادف روش استفاده با و دانشگاه

 به شدند  انتخاب که ییها نمونه تعداد ستیل. شدند ادغام باهم ها آن از یبرخ یریگ نمونه دقت و سهولت یبرا ها، دانشگاه

 دانش، تیریمد ابعاد ییشناسا نییتع یبرا پژوهش، نیا در .است دهیگرد ذکر در تیجنس و یدانشگاه طبقات کیتفک

 با پژوهش، رهایمتغ شده ییشناسا ابعاد نکهیا به توجه با شد استفاده قیعم یها مصاحبه از یخودکارآمد و یسازمان تعهد

 استانداردشده، پرسشنامه سه از که شد داده حیترج داشت؛ یاریبس یهمخوان نهیزم نیا در استانداردشده یها پرسشنامه

شده  استفاده شاوران یخودکارآمد پرسشنامه و ری یم و آلن یسازمان تعهد پرسشنامه الوسن، دانش تیریمد پرسشنامه

 .است

 یافته ها

منطقه )اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  خودکارآمدی و تعهدسازمانی با مدیریت دانش آیا بین :اصلیاول ال ؤس

 رابطه وجود دارد؟ (هشت
 مدیریت دانشخودکارآمدی و تعهد سازمانی با نتایج رگرسیون در خصوص رابطه  خالصه (.6)جدول

 برآورد اریمعی خطا ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  چندگانه یهمبستگ بیضر

484/3 418/3 418/3 998/9 

و نیز ضریب تعیین تعدیل  41/3و ضریب تعیین برابر  48/3ضریب همبستگی چندگانه  برابر: نشان داد که (6)نتایج حاصل از جدول 

متغیرهای  لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که(.  F=  618/1841 و  p=  35/3)محاسبه شده است  41/3شده برابر 

مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد درصد از تغییرات متغیر وابسته  41در مجموع حدود تعهد سازمانی و خودکارآمدی 

 .را تبیین نموده اند (منطقه هشت)اسالمی 
 An ova  .(1) جدول

 یداری معن سطح F نیانگیم مجذور یآزاد درجه مجذورات مجموع 

 333/3 618/1841 931/88949 1 165/611488 ونیرگرس

   131/66 951 481/9333 ماندهیباق

    954 541/683484 جمع
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حکایت از   که است 35/3 سطح معناداری کمتر از 618/1841 برابر که  fبا توجه به مقدار(1)جدول در شده ارائهی دارامعن سطح

 .تایید مدل رگرسیونی است و متغیرهای  مستقل قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشد
 رگرسیونضرایب متغیرهای مربوط به معادله  .(9)جدول

 یدارامعن سطح t شده استاندارد بیضرا نشده استاندارد بیضرا مستقل ریمتغ

B اریمعی خطا Beta 

 333/3 -989/65  191/6 -854/11 ثابت مقدار

 333/3 919/66 991/3 351/3 191/3 خودکارآمدی

 333/3 513/16 156/3 396/3 154/3 تعهد سازمانی

تعهد نشان داد که مدیریت دانش با خودکارآمدی و تعهد سازمانی مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین  (9)همانطور که در جدول 

د و به عبارت دیگر به ازای یک نقدرت تبیین متغیر وابسته را دار 99/3، خود کارآمدی با میزان بتای 15/3 با میزان بتای سازمانی 

 به وجود می   مدیریت دانش انحراف معیار افزایش در  99/3و  15/3مقدار  ،تعهد  سازمانی و خودکارآمدیانحراف معیار افزایش در 

 .آید پس نتیجه می گیریم که بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد

=  -854/11(+154/3) تعهد  سازمانی (+191/3) خودکارآمدی  : صورتبه  معادله خط رگرسیون (9)با توجه به ضرایب جدول

 مدیریت دانش  

 سئوال های فرعی پژوهشتجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با 

 رابطه وجود دارد؟ (منطقه هشت)مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی آیا بین خودکارآمدی با  :سوال فرعی اول
 خودکارآمدی با مدیریت دانش بیننتایج رگرسیون در خصوص رابطه  خالصه .(9) جدول

 برآورد اریمعی خطا ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  چندگانه یهمبستگ بیضر

419/3 494/3 494/3 311/5 

و نیز ضریب تعیین تعدیل  49/3 و ضریب تعیین برابر 41/3 ضریب همبستگی چندگانه برابر: نشان داد که (9)نتایج حاصل از جدول 

 در خودکارآمدیلذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که (. F=  199/1111و p=  35/3)محاسبه شده است  49/3شده برابر 

را تبیین نموده (8منطقه )مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد  درصد از تغییرات متغیر وابسته 49در مجموع حدود سازمان

 .است
 An ova  .(5) جدول

 یدارامعن سطح F نیانگیم مجذور یآزاد درجه مجذورات مجموع 

 333/3 199/1111 488/616118 6 488/616118 ونیرگرس

   118/15 958 134/4163 ماندهیباق

    954 541/683484 جمع

یید أاست که حکایت از ت 35/3داری کمتر از اسطح معن، 199/1111که برابر  fبا توجه به مقدار  (5)داری ارائه شده در جدول اسطح معن

 .قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشد مدل رگرسیونی است و متغیر مستقل
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 رگرسیونضرایب متغیرهای مربوط به معادله  .(1) جدول

 یدارامعن سطح t شده استاندارد بیضرا نشده استاندارد بیضرا مستقل ریمتغ

 B اریمعی خطا Beta 

 333/3 -941/99  119/6 -319/51 ثابت مقدار

 333/3 166/86 419/3 311/3 141/6 خود کارآمدی 

نشان داد که خود کارآمدی با  خودکارآمدی با مدیریت دانش نیبچندگانه  یهمبستگمشاهده می شود (1) همان طور که در جدول

 41/3قدرت تبیین متغیر وابسته را دارد و به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار افزایش در خودکارآمدی، مقدار  41/3میزان بتای

: صورتبه  معادله خط رگرسیون (1)با توجه به ضرایب جدول. انحراف معیار افزایش در مدیریت دانش به وجود می آید

 مدیریت دانش    -319/51( +141/6) خودکارآمدی

وجود رابطه  (منطقه هشت)خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ابعاد  آیا بین:سؤال فرعی دوم

 ؟ دارد

 خودکارآمدی با مدیریت دانش ابعاد  بین نتایج رگرسیون در خصوص رابطه خالصه.(1) جدول

 برآورد اریمعی خطا ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  چندگانه یهمبستگ بیضر

415/3 453/3 494/3 351/5 

و نیز ضریب تعیین تعدیل شده  49/3 و ضریب تعیین برابر 41/3نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه برابر  (1)جدول نتایج حاصل از

در  ابعاد خودکارآمدیلذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که (. F= 819/6189و  p=  35/3)محاسبه شده است  45/3 برابر

تبیین نموده اسالمی منطقه هشت  مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاددرصد از تغییرات متغیر وابسته  45/3 مجموع حدود

 .اند
 An ova  .(8) جدول

 یداری معن سطح F نیانگیم مجذور یآزاد درجه مجذورات مجموع 

 333/3 819/6189 448/91486 9 443/616411 ونیرگرس

    955 131/4316 ماندهیباق

    954 541/683484 جمع

یید أاست که حکایت از ت 35/3داری کمتر از ا، سطح معن819/6189که برابر  fبا توجه به مقدار  (8)داری ارائه شده در جدولاسطح معن

 .مدل رگرسیونی است
 رگرسیونضرایب متغیرهای مربوط به معادله  .(4) جدول

 یدارامعن سطح t شده استاندارد بیضرا نشده استاندارد بیضرا مستقل ریمتغ

B اریمعی خطا Beta 

 333/3 -111/61  198/3 -319/16 ثابت مقدار

 514/3 196/3 356/3 948/3 156/3 شایستگی تدریس
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 333/3 153/9 115/3 569/3 418/6 شایستگی پژوهش

 333/3 539/1 959/3 518/3 416/9 شایستگی اجتماعی

 336/3 915/9 169/3 131/3 391/1 شایستگی فردی

شایستگی  نشان داد که با مدیریت دانش خودکارآمدیابعاد مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین  (4)طور که در جدول  همان

قدرت تبیین متغیر وابسته را  16/3با میزان بتای  شایستگی فردی ،95/3با میزان بتای  ،شایستگی اجتماعی11/3با میزان بتای پژوهش 

، مقدار شایستگی پژوهش، شایستگی اجتماعی، شایستگی فردیدر  به ترتیب یشو به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار افزا نددار

و بین متغیر شایستگی تدریس با مدیریت دانش هیچ . آورندبه وجود می  انحراف معیار افزایش در مدیریت دانش 16/3، 95/3، 11/3

شایستگی  +(391/1)شایستگی فردی: صورت معادله خط رگرسیون به 61-9 با توجه به ضرایب جدول .رابطه معناداری مشاهده نشد

     مدیریت دانش  =   -319/16 +( 418/6) پژوهش شایستگی+ ( 416/9)اجتماعی

 رابطه وجود دارد؟ (منطقه هشت)آیا بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی : سؤال فرعی سوم
 نتایج رگرسیون در خصوص رابطه بین  تعهد سازمانی با مدیریت دانش خالصه .(63) جدول

 برآورد اریمعی خطا ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  چندگانه یهمبستگ بیضر

485/3 413/3 413/3 463/9 

و نیز ضریب تعیین تعدیل 41/3 و ضریب تعیین برابر 48/3ضریب همبستگی چندگانه برابر : نشان داد که (63)نتایج حاصل از جدول 

در تعهد سازمانی لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که (. F= 166/66914و  p=  35/3)محاسبه شده است  41/3شده برابر 

 .را تبیین نموده است  وابسته مدیریت دانش  درصد از تغییرات متغیر 41/3 مجموع حدود

 
 An ova  . (66) جدول

 یدارامعن سطح F نیانگیم مجذور یآزاد درجه مجذورات مجموع 

 333/3 166/66914 353/615561 6 353/615561 رگرسیون

   184/65 958 598/5919 باقیمانده

    954 541/683484 جمع

است که حکایت از  35/3داری کمتر از ا، سطح معن166/66914که برابر fبا توجه به مقدار  (66)داری ارائه شده در جدول اسطح معن

 .دیید مدل رگرسیونی است و متغیر مستقل قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشأت
 رگرسیونضرایب متغیرهای مربوط به معادله  .(61) جدول

 یدارامعن سطح t شده استاندارد بیضرا نشده استاندارد بیضرا مستقل ریمتغ

B اریمعی خطا Beta 

 333/3 -191/63  899/3 -199/8 ثابت مقدار

 333/3 699/631 485/3 334/3 448/3 تعهد سازمانی
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با تعهد سازمانی  نشان داد که مدیریت دانش  باتعهد سازمانی مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین  (61)طور که در جدول  همان

 48/3مقدار  ،تعهد سازمانیقدرت تبیین متغیر وابسته را دارد و به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار افزایش در  48/3میزان بتای

تعهد : معادله خط رگرسیون به صورت( 61)با توجه به ضرایب جدول . به وجود می آید مدیریت دانشانحراف معیار افزایش در 

   مدیریت دانش =  -199/8( +  448/3) سازمانی 

رابطه وجود  (هشتمنطقه )اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  مدیریت دانشبا سازمانی ابعاد تعهد آیا بین : ال فرعی چهارمؤس

 دارد؟

 تعهد سازمانی با مدیریت دانش ابعادنتایج رگرسیون در خصوص رابطه بین  خالصه(69)جدول

 برآورد اریمعی خطا تعیین تعدیل شدهضریب  ضریب تعیین چندگانه یهمبستگ بیضر

488/3 411/3 411/3 983/9 

و نیز ضریب تعیین تعدیل  41/3 و ضریب تعیین برابر48/3ضریب همبستگی چندگانه برابر : نشان داد که (69)نتایج حاصل از جدول

ابعاد تعهد لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نمود که (.  F= 839/9816و  p=  35/3)محاسبه شده است  41/3شده برابر 

 .را تبیین نموده اندمدیریت دانش  درصد از تغییرات متغیر وابسته41/3در مجموع حدودسازمانی 
 An ova  . (69) جدول

 یدارامعن سطح F نیانگیم مجذور یآزاد درجه مجذورات مجموع 

 333/3 839/9816 911/58841 9 111/611111 رگرسیون

   669/61 951 996/9961 باقیمانده

    954 541/683484 جمع

است که حکایت از  تایید  35/3داری کمتر از ا، سطح معن839/9816که برابر fبا توجه به مقدار  (69)اری ارائه شده در جدول اسطح معن

 .متغیر وابسته می باشندمتغیر مستقل قادر به پیش بینی تغییرات ابعاد  مدل رگرسیونی است و

 رگرسیونضرایب متغیرهای مربوط به معادله  .(65) جدول

 یدارامعن سطح t شده استاندارد بیضرا نشده استاندارد بیضرا مستقل ریمتغ

B اریمعی خطا Beta 

 333/3 -111/9  439/3 -858/9 ثابت مقدار

 339/3 -414/1 -168/3 193/3 -119/3 تعهد عاطفی

 333/3 599/1 919/3 698/3 411/3 مستمرتعهد 

 333/3 116/65 881/3 613/3 151/1 تعهد هنجاری

با  تعهد مستمرنشان داد که ابعاد تعهد سازمانی با مدیریت دانش  مشاهده می شود همبستگی چندگانه بین (65)طور که در جدول  همان

د به عبارت دیگر با افزایش یک انحراف معیار در نتبیین متغیر وابسته را دارقدرت ، 88/3 با میزان بتایتعهد هنجاری ، 91/3میزان بتای 

با میزان  و تعهد عاطفی .ورندبه وجود می آ ر مدیریت دانشانحراف معیار افزایش د، 88/3، 91/3تعهد مستمر، تعهد هنجاری، به ترتیب 

انحراف معیار افزایش  -16/3ش یک انحراف معیار در تعهد عاطفی ، قدرت تبیین متغیر وابسته رادارد به عبارتی به ازای کاه-16/3بتای 
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تعهد (+  151/1) تعهد هنجاری. در مدیریت دانش به وجود می آید که رابطه ای از نوع معنادار و معکوس بین این دو متغیر برقرار است 

 مدیریت دانش  ، -858/9 -(119/3)تعهد عاطفی (+   411/3) مستمر

اسالمی  آزاد دانشگاه های هیئت علمی اعضای و خودکارآمدی سازمانی تعهد براساس دانش مدیریت مدل استقرار :سئوال دوم اصلی

کدام است؟  برای پاسخ به سئوال دوم اصلی پژوهش و ارایه مدل  از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل و از  8منطقه 

میزان بارگذاری یا )میزان المبدای  .استفاده گردیده است( GFI)نیکویی برازششاخص های  برازش مدل که مهمترین آن شاخص 

شایستگی » kh3،11/3« شایستگی پژوهش» kh2، 91/3« شایستگی تدریس» kh1شامل ( kh)متغیر پنهان بیرونی خودکارآمدی ( تأثیر

تغیر خودکارآمدی   شکل می گیرد و در ، می باشد که از تجمیع این شاخص ها  م51/3« شایستگی فردی» kh4، 11/3« اجتماعی

از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش  -16/3ضریب تأثیرگذاری بر روی متغیر مدیریت دانش دارد به عبارت دقیق تر  -16/3مجموع 

ارد پیش بینی، توسط مجموعه ای از این شاخصها پوشش داده شده و رابطه معنی دارو معکوس بین این دو متغیر برقرار است و بقیه مو

متغیر شایستگی اجتماعی بیانگر باالترین شدت انسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می . توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود

« تعهد مستمر» t2، 59/3« تعهد عاطفی » t1شامل ( t)متغیر پنهان بیرونی تعهد سازمانی ( میزان بارگذاری یا تأثیر)میزان المبدای .دهد

59/3 ،t3 « ضریب  49/3، می باشد که از تجمیع این شاخصها  متغیر تعهدسازمانی شکل می گیرد و در مجموع 94/3«تعهد هنجاری

درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش توسط مجموعه ای از 49تأثیرگذاری بر روی متغیر مدیریت دانش دارد به عبارت دقیق تر 

متغیر تعهد عاطفی بیانگر باالترین . پوشش داده شده و بقیه موارد پیش بینی، توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود این شاخص ها

 m1شامل ( m)میزان المبدای متغیر پنهان درونی ابعاد مدیریت دانش . شدت انسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می دهد

 ، 11/3« انتشار دانش»m5 ، 18/3« ذخیره دانش»m4 ، 99/3« سازماندهی دانش»m3 ، 19/3 «جذب دانش» m2، 18/3« دانش آفرینی»

m6«متغیر ذخیره دانش باالترین و . ، می باشد که از تجمیع این شاخص ها متغیر مدیریت دانش  شکل می گیرد15/3« کاربرد دانش

 .را نشان می دهد سازماندهی دانش کمترین رقم شدت انسجام درونی در متغیر پنهان درونی

نشان دهنده برازش  9کوچکتر از   df/1xاست ، وجود  41/3محاسبه شده   df/1xبا توجه به خروجی لیزرل ، مقدار : تفسیر برازش مدل

باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب  3.4نیز باید بیشتر از  CFIو  NFIو  AGFIو  GFIمیزان مولفه های . مناسب مدل است

باشد که در مدل تحت بررسی برابر  35/3نیز بایستی باید کوچکتر از  RMRهمچنین مقدار . است 45/3و  49/3و 45/3و  46/3برابر 

به شاخص ها و خروجی های با توجه .است  364/3بدست آمده که این مقدار  35/3نیز کوچکتر از   RMSEAاست و مقدار 36/3

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
 های مرتبط با برازش مدل  زیر معرف شاخص .(61)جدول

 تفسیر میزان شاخص

GFI 46/3  (43/3مالک بیش از)برازش عالی 

RMSEA 364/3  (35/3مالک کمتر یا مساوی )برازش عالی 

AGFI  45/3  (43/3مالک بیش از)برازش عالی 

NFI 49/3  (43/3مالک بیش از)برازش عالی 

CFI 45/3  (43/3مالک بیش از)برازش عالی 
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 (  با استفاده ازنرم افزار لیزرل)مدل سازی معادالت ساختاری 

مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر 

ه گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را ب

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

جهت ارزیابی مدل شاخص های . که مدل ما دارای ویژگی های همانندی باشد امکان آزمون آن و ارزیابی مدل فراهم می شود زمانی

که این شاخصها در جدول زیر درج . متعددی وجود دارد که در سه دسته کلی  شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته معرفی شده اند

 .ن شاخصها که در ای پژوهش گزارش شده اند مورد بررسی قرار می گیردبرای فهم بهتر برخی از ای. شده است
 شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته برازش. ( 61)جدول 

 1شاخص های تعدیل یافته شاخص های نسبی 6شاخص های مطلق

 NFI PGFIشاخص نرم شده برازندگی مجذور کای

 PNFIشده برازندگیشاخص نرم  NNFIشاخص نرم شده برازندگی  :X2/dfنسبت 

 ------------- IFIشاخص برازندگی فزاینده  میانگین مجذور پسماندها

GFI شاخص برازندگی تطبیقی CFI ----------------- 
AGFI ------ ---------- 

. باشد، مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برازندگی است 133تا  15وقتی حجم گروه نمونه برابر با : X2/dfمجذور کای و نسبت 

این مسئله، با توجه به این مطلب که برای . اما برای مدلهای با تعداد نمونه بیشتر مجذور کای تقریبا همیشه از لحاظ آماری معنادار است

به   X2/dfدر میان شاخص های مطلق مجذور کای و نسبت . صیه می شود، تناقض داردگروههای نمونه  با حجم زیاد تو SEMروش 

باید یادآور شویم  که توزیع مجذورکای به گونه ای است که مقدار مورد انتظار آن برابر با درجه . قدر مطلق پسماندها اشاره دارد

 .هد بوددر یک برازش ایده آل برابر با یک خوا X2/dfبنابراین . آزادی آن است

ریشه دوم میانگین مجذور پسماندها یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه (: RMR)ریشه میانگین مجذور پسماندها

برای یک مدل نزدیک تر به  RMRهرچه . نمونه و عناصر ماتریس براورد یا پیشبینی شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است

 .برازش بهتری است صفر باشد مدل مذکور دارای

 .باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود/. 43مقدار ان بر پایه قرار داد باید دست کم  9:(CFI)شاخص برازندگی تطبیقی

(GFI)شاخص برازندگی  
 
بستگی به حجم نمونه ندارد و نشان می دهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن برازش بهتری  :

را برای آن پیشنهاد /. 45این شاخص نسبت به سایر شاخص های برازندگی اغلب بزرگتر است، بر خی از پژوهشگران نقطه برش . دارد

 .باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود/. 43یا بزرگتر از بر پایه قرار اد، مقدار این شاخص باید برابر . کرده اند

                                                       
1 . Abslut Index 2. Adjasted Index 3 .Comparative fit index 
4. Goodness of Fit Index   
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(AGFI)شاخص تعدیل یافته برازندگی 
 

باشد تا مدل مورد نظر /.  43باید بزرگتر از FIاین شاخص نیز مانند : 

 G شاخص  .پذیرفته شود

را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص /. 43برابر یا بزرگتر از  NFIمقادیر : 1( NFI)شاخص نرم شده برازندگی 

 .خوبی برای برازندگی مدل های نظری توصیه کرده اند

مقدار این شاخص که در واقع همان آزمون انحراف با هر  9(:RMSEA)شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب

نشان /. 38مقادیر باالتر از آن تا . است/. 35ه باشند کمتر از درجه آزادی است، برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشت

یا بیشتر باشد برازش ضعیفی /. 63آنها  RMSEAهایی که  مدل. دهنده  خطای معقولی برای تقریب در جامعه است

 .   دارند

 و پیشنهادات نتیجه گیری

 یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد با یسازمان  وتعهد  یخودکارآمد  نیب ایآ که پژوهش یاصل سؤال به پاسخ در

  دارد؟ وجود رابطه(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه

 بیضر. دارد وجود یدار یمعن رابطه دانش تیریمد  با یسازمان تعهد و یخودکارآمد نیب که میدیرس جهینت نیا به ما

 ریمتغ   که نمود اظهار توان می تعیین ضریب مشاهده با نیهمچن باشد می باالیی سطح در و48/3 متغیرها بین همبستگی

 اتیه یاعضا    دانش تیریمد وابسته متغیر راتییتغ از درصد 41 حدود مجموع در یکارآمد خود و  یسازمان تعهد یها

 .اند نموده نییتب را(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم

 همکاران و  روچا ،(1369)  جوک و رلیدم: دارد خوانی هم پژوهش این های یافته با لیذ پژوهشگران های  یافته

 شاوران ،(6946) ییقال ،(6946) وهمکاران یجعفر ،(6449) باندورا ،(1338) ترسونیپ ،( 1334)  یلون و وزیفا ،(1338)

 ندریل یال ،(6981) وهمکاران یناد ،(6988) یدریح( 1369) همکاران و  باعزت ،(1369) همکاران و  یشار ،(6943)

 ،( 1334) ویساسترووارد یساراسوات ،( 1363) وهمکاران  ستفرهانسونیکر ،(1363)  کیساراجد نایدیالر ،(1369)

 (.1331)  سیدوپلس ایمارن ،( 1338)  یچ لونونگ

 آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد  با یخودکارآمد نیب ایآ:که پژوهش  اول یفرع سؤال به پاسخ در

 اتیه یاعضا دانش تیریمد  با یخودکارآمد نیب که میدیرس جهینت نیا به دارد؟ما وجود رابطه(  هشت منطقه) یاسالم

 مشاهده با  نیهمچن باشد می باالیی سطح در و 41/3 متغیرها بین همبستگی بیوضر دارد وجود معنادار رابطه یعلم

 متغیر راتییتغ از درصد 49   حدود مجموع در  درسازمان  یخودکارآمد ریمتغ که نمود اظهار توان می تعیین ضریب

 یافته با لیذ پژوهشگران های  یافته. است نموده نییتب را(8 منطقه) آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا دانش تیریمد وابسته

 ترسونیپ ،( 1334)  یلون و وزیفا ،(1338) همکاران و  روچا ،(1369)  جوک و رلیدم: دارد خوانی هم پژوهش این های

   ،(6449) باندورا ،(1338)

                                                       
1 . Adjusted Goodness of Fit Index                     2. Normed Fit Index                                      
3. Root Mean Square Error of Approximation 
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 دانشگاه یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد  با یخودکارآمد ابعاد  نیب ایآ که پژوهش دوم یفرع سؤال به پاسخ در

 یستگیشا. یفرد یستگیشا)بعد سه نیب که میدیرس جهینت نیا به ما دارد؟ وجود رابطه( هشت منطقه) یاسالم آزاد

 معنادار رابطه دانشگاه یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد  با یخودکارآمد بعد چهار از( پژوهش یستگیشا. یاجتماع

 همبستگی بیضر و. نشد مشاهده یدار یمعن رابطه چیه دانش تیریمد با سیتدر یستگیشا بعد در فقط و دارد وجود

 ریمتغ ابعاد که نمود اظهار توان می تعیین ضریب مشاهده با نیهمچن باشد می باالیی سطح در و 41/3 متغیرها بین

 آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا  دانش تیریمد وابسته متغیر راتییتغ از درصد 45/3حدود مجموع در   یخودکارآمد

 یجعفر: دارد خوانی هم پژوهش این های یافته با لیذ پژوهشگران های  یافته.اند نموده نییتب هشت منطقه یاسالم

 (. 1369) همکاران و  باعزت ،(1369) همکاران و  یشار ،(6943) شاوران ،(6946) ییقال ،(6946) وهمکاران

 آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا  دانش تیریمد با یسازمان تعهد نیب ایآ که پژوهش سوم یفرع سؤال به پاسخ در

 اتیه یاعضا  دانش تیریمد با یسازمان تعهد نیب که میدیرس جهینت نیا به دارد؟ما وجود رابطه(  هشت منطقه) یاسالم

 سطح در و 48/3 متغیرها بین همبستگی بیضر دارد وجود معنادار رابطه(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم

 درصد 41/3 حدود مجموع در  یسازمان  تعهد که نمود اظهار توان می تعیین ضریب مشاهده با نیهمچن. باشد می باالیی

 . است نموده نییتب را دانش تیریمد وابسته  متغیر راتییتغ از

 ،(6984) مطلق پور عیشف ،(6941) بردبار: دارد خوانی هم پژوهش این های یافته با لیذ پژوهشگران های  یافته

 منتید و  نگهامیماس ،(1369)  داتیاوب ،(1338) همکاران و  روچا ،(6984) مطلق پور عیشف ،( 6946) همکاران و یطرف

 (.1334)  گراف ،(1334)  گراف ،(1366)  جرج ،(1369)  فالکو ،(1334)

 یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد با یسازمان  ابعادتعهد نیب ایآ که پژوهش چهارم یفرع سؤال به پاسخ در

 تعهد. مستمر تعهد)بعد دو نیب که میدیرس جهینت نیا به ما دارد؟ وجود رابطه(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه

 بعد در فقط و دارد وجود معنادار رابطه دانشگاه یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد  با یسازمان  تعهد بعد سه از( یهنجار

 دانش تیریمد. یعاطف تعهد کاهش با گرید عبارت به. شد مشاهده دانش تیریمد با معکوس معنادار رابطه یعاطف تعهد

 باشد می باالیی سطح در و 48/3 متغیرها بین همبستگی بیضر و. کند یم دایپ شیافزا آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا

 از درصد 41/3حدود مجموع در  یسازمان  تعهد ریمتغ ابعاد که نمود اظهار توان می تعیین ضریب مشاهده با نیهمچن

 های  یافته. اند نموده نییتب هشت منطقه یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا دانش تیریمد وابسته متغیر راتییتغ

 انیطراو ،(6984) یفیظر ،(6943) انیفخار ،(6943) یرینص:  دارد خوانی هم پژوهش این های یافته با لیذ پژوهشگران

  ،(1369)  همکاران و رلیدم ،(1369)  پساما ،(1369)  فالکو ،(1369)  بورمن نیآر ،(1369) وهمکاران رحمان ،(6985)

  وتعهد  یخودکارآمد براساس دانش تیریمد ساختاری الگوی که پژوهش یاصل سؤال نیدوم به پاسخ در   

 نیا به شده اجرا مدل مشاهده از ما چیست؟ یاسالم(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یسازمان

 ،11/3 پژوهش یستگیشا ،91/3  سیتدر یستگیشا شامل یخودکارآمد یرونیب پنهان ریمتغ ریتاث زانیم میدیرس جهینت

 یم شکل   یخودکارآمد ریمتغ  شاخصها نیا عیتجم از که باشد ی،م51/3   یفرد یستگی،شا11/3یاجتماع  یستگیشا

 راتییتغ از -16/3 تر قیدق عبارت به دارد   دانش تیریمد ریمتغ یرو بر یگذار ریتاث بیضر -16/3 مجموع در و ردیگ

 نیا نیب معکوس دارو یمعن رابطه و شده داده پوشش شاخصها نیا از یا مجموعه توسط   دانش تیریمد وابسته ریمتغ

 انگریب یاجتماع یستگیشا ریمتغ.شود یم ینیب شیپ رهایمتغ ریسا ،توسطینیب شیپ موارد هیبق و است برقرار ریدومتغ
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 نیشتریب یاجتماع یستگیشا ریمتغ گرید عبارت به. دهد یم نشان را یرونیب پنهان ریمتغ در یدرون انسجام شدت نیباالتر

 .کند یم فایا(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یشغل یخودکارآمد یریگ شکل در را ریتأث

 ،94/3 یهنجار تعهد ، 59/3  مستمر تعهد ،59/3 یعاطف تعهد شامل یسازمان تعهد یرونیب پنهان ریرمتغیتاث زانیم 

 بر یگذار ریتاث بیضر 49/3 مجموع در و ردیگ یم شکل   یسازمان  تعهد ریمتغ  شاخصها نیا عیتجم از که باشد یم

 یا مجموعه توسط   دانش تیریمد وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد49 تر قیدق عبارت به دارد   دانش تیریمد ریمتغ یرو

    یعاطف تعهد ریمتغ.شود یم ینیب شیپ رهایمتغ ریسا ،توسطینیب شیپ موارد هیبق و شده داده پوشش شاخصها نیا از

 نیشتریب    یعاطف تعهد ریمتغ گرید عبارت به. دهد یم نشان را  یرونیب پنهان ریمتغ در یدرون انسجام شدت نیباالتر انگریب

 . کند یم فایا(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یسازمان تعهد یریگ شکل در را ریتأث

 یسازمانده ،19/3  دانش ،جذب18/3 ینیآفر دانش شامل    دانش تیریمد ابعاد یدرون پنهان ریمتغ ریتاث زانیم

 ریمتغ شاخصها نیا عیتجم از که باشد ی،م15/3 دانش کاربرد ، 11/3 دانش انتشار ، 18/3 دانش رهیذخ ، 99/3 دانش

 در یدرون انسجام شدت رقم نیکمتر دانش یسازمانده و نیباالتر دانش رهیذخ ریمتغ.ردیگ یم شکل  دانش تیریمد

 در را ریتأث نیکمتر دانش یسازمانده نیشتریب دانش رهیذخ ریمتغ گرید عبارت به دهد یم نشان را یدرون پنهان ریمتغ

 .  کند یم فایا(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا    دانش تیریمد یریگ شکل

 وهمکاران یصالح ،(6943) یداریق یموسو ،(6943) ی،داراب(6943)ی،موسو(6941)وهمکاران نیمت ییخدا

 ،(6988) آزادمنش ،(6988) یشاه وملک یس یبن ،(6984) وهمکاران یویخد ،(6984) نظر وخوش رزادیش ،(6984)

 وهمکاران  ستفرهانسونیکر ،(1363)  کیساراجد نایدیالر ،(1369) ندریل یال ،(6981) وهمکاران یناد ،(6988) یدریح

 (1331)  سیدوپلس ایمارن ،( 1338)  یچ لونونگ ،( 1334) ویساسترووارد یساراسوات ،( 1363)

 پژوهش پیشنهادهای 

 یسازمان  وتعهد  یخودکارآمد براساس دانش تیریمد ساختاری الگوی که پژوهش اصلی سئوال براساس - 

 در و است پژوهش این ماحصل که الگویی  چیست؟ یاسالم(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا

 یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا نیب در دانش تیریمد مناسب الگوی عنوان به است شده ارایه چهار فصل

 مسئوالن برای مناسب آموزشی های دوره گذاشتن با شود می پیشنهاد لذا. گردد می پیشنهاد یاسالم(  هشت منطقه)

 ، اتیه یاعضا یسازمان  وتعهد  یخودکارآمد در آن تأثیر چگونگی بررسی و دانش تیریمد با رابطه در ها دانشگاه

 پژوهش، این نتایج به توجه با که چرا شود اقدام ها دانشگاه در دانش مدیریت تقویت به نسبت و ارائه پیشنهادی مدل

 بیشتری شتاب با دانش تیریمد با رابطه در را ها دانشگاه تواند می پژوهش این نتایج از استفاده است متعقد پژوهشگر

 .  دهد سوق جلو به 6939 انداز چشم سند به توجه با آنها اهداف تحقق جهت

 اتیه یاعضا دانش تیریمد  با آن وابعاد یخودکارآمد نیب ایآ که پژوهش دوم و اول یفرع یها سؤال براساس

 یخودکارآمد ، دانش تیریمد متغیر افزایش با که آنجا از دارد؟ وجود رابطه(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم

 توان می باشند می دانش تیریمد دارای که یعلم اتیه یاعضا کارگیری به با شود می پیشنهاد کند می پیدا افزایش یشغل

 مؤلفه این به مدیران شودکه می پیشنهاد و. نمود شایانی کمک منطقه یها دانشگاه در یشغل یخودکارآمد افزایش   به
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 اتیه یواعضا کارکنان و ها دانشگاه مسئوالن برای مناسب آموزشی های دوره گذاشتن با و باشند داشته ای ویژه توجه

 .شود اقدام  یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد تقویت به نسبت و ارایه پیشنهادی مدل یعلم

 یاعضا دانش تیریمد  با آن وابعاد یسازمان  تعهد نیب ایآ که پژوهش چهارم و سوم یفرع یها سؤال به پاسخ در

  تعهد ، دانش تیریمد متغیر افزایش با که آنجا از دارد؟ وجود رابطه(  هشت منطقه) یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 داشته ای ویژه توجه مؤلفه این به مدیران شودکه می پیشنهاد کند می پیدا افزایش دانشگاه یعلم اتیه  یاعضا یسازمان

 پیشنهادی مدل یعلم اتیه یواعضا کارکنان و ها دانشگاه مسئوالن برای مناسب آموزشی های دوره گذاشتن با و باشند

 تیریمد تقویت نیوهمچن.شود اقدام  یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا دانش تیریمد تقویت به نسبت و ارایه

 طور به منطقه یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان و اندرکاران دست هیکل ودر اخص طور به یعلم اتیه یاعضا در دانش

 قرار یاسالم آزاد دانشگاه  یمرکز سازمان رانیگ میوتصم نیمسئول یساز فرهنگ و یکار یها برنامه سرلوحه در اعم

 .ردیگ

 منابع

 فارسی

 :قابل بازیابی در پرتال جامع علوم انسانی. 694. ماهنامه کار و جامعه "تغییر سازمانی"(. 6943)بخشی، ناهید  -

نامه پایان. "بررسی میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاهها "(. 6985)بذرافشان مقدم، م   -

 .دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت

 .655شماره . تدبیر. جمه حمیدرضا جمالی مهموئی و سعید اسدیتر« سایبرنتیک چیست؟»(. 6989)الف بیر، -

ترجمه . سایبرنتیک منظر از آن رهبری و علمی سازمان کنند، می کار چگونه هادانشگاه(. 6981)بیرن بائوم، ر  -

 .عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش موسسه : تهران. حمیدرضا آراسته

نشر : تهران. های دانشگاهی ایراناستانداردهای کتابخانه(. 6943)تعاونی، ش؛ حریری، مهرانگیز؛ مهراد، ج  -

 .6ص ملی جمهوری اسالمی ایران، کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه

ی مرکزی دانشگاه آزاد ها کتابخانهمقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در (. 6986)حریری، نجال  -

 .11 -46(: 9)69. کتابفصلنامه . ها دانشگاهاسالمی با سایر 

 هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران. مبانی مدیریت رفتار سازمانی(. 6981)رضائیان، ع  -

 . 68، ص(سمت)

آمرانه و )و تصمیم گیری ( تبادلی و تحول آفرین)بررسی روابط بین سبک های رهبری »(. 6984)شاهی، س  -

کنان از عدالت رویه ای در سازمان کل آموزش و پرورش استان فارس و مدیران و ادراک کار( مشارکتی

دانشکده روانشناسی و . دانشگاه شهید چمران اهواز. نامه کارشناسی ارشدپایان. «نواحی چهارگانه شهر شیراز

 .علوم تربیتی

دانشگاه آزاد نجف میزان کاربست مؤلفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت »(. 6946)شیر اسماعیل، الف   -

 .دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد. نامه کارشناسی ارشدپایان. «آباد
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