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  چکیده          

 ،شپژوه روش. ستاهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی 
شامل کلیه کارکنان اعم از اعضاء هیأت علمی و کارمندان اداري  ،جامعه مورد مطالعه. ستاتوصیفی از نوع همبستگی 
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  مقدمه
موج این تغییرات، زندگی همه ما را خواسته و نا خواسته تحت تأثیر قرار خواهد . ستاو دگرگونی  عصر ما عصر شتاب ، سرعت

از این رو جامعه اي در جهت سازگاري با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروي انسانی ماهر و متخصص، خالق، . داد
بنابراین، ). 1388سجادي، ( کشور ما نیازمند یک نظام آموزشی پویا و مترقی است این روحیه در. خود باور و دانش مدار برخوردار باشد

با نظر به درك اهمیت این موضوع که در عصر فناوري اطالعات، دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیت 
از ).  1383 رضازاده،(آموزش عالی تصریح شود هاي مربوط به دانش را انجام می دهد و الزم است جایگاه مدیریت دانش در نظام 

مدیریت دانش به عنوان رویکردي نوین جهت بهره برداري و توسعه سرمایه هاي یک سازمان با هدف پیشبرد اهداف  1990اوایل 
ر ست براي خلق و به اشتراك گذاري دانش دامدیریت دانش مجموعه اي از رویه هایی ). 2002، 1بت( یک سازمان ظهور کرد

 تأکیدمدیریت دانش روي خلق ارزش ). 2001 ،2تاونلی( سازمان که دستیابی به مأموریت و اهداف سازمان را به حداکثر  می رساند
می کند و به معناي اداره کردن دانش موجود و تبدیل آن به دانش مفید در سازمان است و دو جزء مهم دارد؛ اداره دانش و افزایش 

 3جدید و نوآوري که منجر به اهمیت یافتن یادگیري و یادگیري زدایی می شود، در این ارتباط مالهوتراتوانایی براي خلق دانش 
بیان می کند مدیریت دانش فرایندي است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیري، خلق، گسترش و کاربرد دانش ) 2003(

  . مهارت هاي مورد نیاز را کسب می کنند
بزاري قدرتمند جهت مشارکت کشورهاي در حال توسعه در انقالب دانشی به شمار می رود که نقش تعیین کننده دانش به عنوان ا

در عصري که از آن به جامعه دانش مدار و اقتصاد دانش مدار یاد می شود، پیاده سازي . اي در کاهش فاصله بین کشورها دارد
ها نیز به عنوان یکی از مراکز خلق و  اقتصادي نیست؛ بلکه دانشگاه هابنگاه و  سازمان هاصحیح مدیریت دانش تنها مختص به 
تحقیقاتی براي جذب بهترین محققان و سرمایه  ه هايدر فضاي رقابتی جوامع کنونی مؤسس. اشاعه دانش می توانند از آن بهره ببرند

رین سرمایه گذاران یعنی اساتید و دانشجویان دست آوردن بهته ها نیز به دنبال ب دیگرند؛ دانشگاه گذاران در حال رقابت با یک
 ي درگیر در امر مدیریت دانش از یک طرف با چالشسازمان هاچون سایر  هم ،آموزش عالی مؤسسه هايها و  دانشگاه. هستند

اجه اند و هاي رقابتی و در کل تغییر سریع مو چون فشارهاي مالی، رشد سریع فناوري، نقش در حال تغییر کارکنان، ارزش هایی هم
برخورد . از طرف دیگر، در تالش براي دستیابی به اهداف اساسی خود یعنی، آموزش، پژوهش و خدمت رسانی به جامعه هستند

صحیح با چالش ها و دستیابی به اهداف تنها در صورتی امکان پذیر است که دانشگاه بتواند آگاهانه و به روشنی فرایندهاي مرتبط با 
-85 :1390آدینه،( کند و راه حل آسانی براي پذیرش عقاید و فرایندهاي مرتبط با مدیریت دانش داشته باشد خلق دانش را مدیریت

براي پرداختن به این مهم ایجاد جو و فضایی مناسب در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در اولویت قرار می گیرد، جو مطلوب ). 63
و رشد این روحیه را در کارکنان آن سازمان فراهم آورد، نبود جو مناسب  باعث از بین  و مساعد در هر سازمان نیز می تواند شکوفایی

با توجه به اینکه مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردي و جمعی از طریق فرآیند رفتن روحیه  رشد در کارکنان خواهد شد و 
ظور دستیابی به اهداف سازمانی می باشد و جو سازمانی می تواند کارگیري آن به کمک فناوري به منه تولید دانش، تسهیم دانش و ب

نظران جو سازمانی را متالطم ارزیابی می کنند و بر این باورند که کارکنان باید  بر اعضاي سازمان تأثیر شگرف بگذارد و صاحب
ر براي بهره وري بیشتر و تمایل به درس بتوانند به سهولت خود را با تحوالت مستمر و تالطمات محیط جدید کار، تطبیق دهند و فشا

از این رو . گرفتن از موفقیت دیگران، دانش آنها و بهبود مستمر، موضوعاتی هستند که نمی توان به سادگی از آنها چشم پوشید
مجموعه اي  جو سازمانی به. همواره از همه افراد سازمان خواسته می شود که علی رغم فشار تغییرات و تنیدگی، موفقیت کسب کنند

که در رفتار  است از خواص محیط کار گویند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط کارکنان درك شده، و نیروي عمده اي
جو سازمانی به کیفیت درونی سازمان مطابق ادراك و تجربه اعضاي آن سازمان می ). 2011، 4اکوال( کند کارکنان سازمان نفوذ می
چنان که شخصیت به  هایی اطالق می شود که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد، هم ویژگی باشد و به مجموعه اي از

در بیان ) 2008( 5موناکو). 1389 عالقه بند،( مربوط است سازمان هاپایدار  ویژگی هايخصوصیات اساسی فرد اشاره دارد، جو نیز به 
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معتقد است که علی رغم عمومیت یافتن  دانشگاه هاجه به جو سازمانی در ضرورت پژوهش و تحقیق در حیطه مدیریت دانش با تو
که دانشگاه ها با  در حالی. ، مدیریت جایگاه خود را بدست نیاورده استدانشگاه هامدیریت دانش در عرصه تجارت و اقتصاد، هنوز در 

 کارگیري مدیریت دانش در جامعه باشنده شرو بداشتن مراکز تحقیقاتی به عنوان منبع تولید دانش به حساب می آیند و باید پی
ایجاد مدیریت دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضروري می باشد تا با ایجاد و ) 1380(به زعم مهینی  ).2008:  11، موناکو(

 -وري در آموزش، یادگیرينگهداري چارچوبی که همه اعضاي دانشگاه ها با استفاده آن به اشتراکات و استفاده از دانش براي بهره 
یاددهی و تحقیق و نیز اهدافی که آنان را قادر می سازد تا در جو سازمانی مناسب  به راحتی و همزمان بتوانند به اطالعات مورد نیاز 

بنابراین یکی از مسائل مطرح در پژوهش حاضر این است که آیا بین  .)1380 ،2 ،مهینی( خود در هر زمان و مکان دست یابند
مدیریت دانش و جو سازمانی رابطه اي وجود دارد؟ هدف از این مقاله ارائه تصویري روشن از میزان رابطه بین مدیریت دانش و جو 

  .ي آموزشی استسازمان هاتربت جام در پیشبرد اهداف ) پیام نور، آزاد و علمی کاربردي (ي دانشگاه هاسازمانی در میان کارکنان 
ي پیشرو به ایجاد فرهنگ اشتراك دانش میان سازمان هااعتقاد دارد که مدیریت دانش در ) 2009( 1كنپورت و پروساودا 

 کارکنان کمک می کند و با تبدیل سرمایه هاي انسانی به دارایی هاي فکري سازمان یافته براي سازمان ایجاد ارزش می کند
هاي اخیر در سازمان و محیط پیرامون آن حاصل شد، پیشرفت هاي گوناگونی هم که در دهه ). 12:2009 ،كنپورت و پروساودا(

بخش عظیمی از این تغییرات به منظور بهبود عملکرد، افزایش رقابت و . مدیران را با کثرت فرایندها و تغییرات سازمانی مواجه ساخت
مدیریت  ).2،2000دبوتگا( احتمال بقاي سازمان بر توسعه و کاربرد سرمایه هاي فکري و رشد شایستگی هاي اساسی متمرکز شد

دانش، کلیه فعالیت هاي الزم براي هماهنگ سازي محیطی که در آن، کارکنان به استفاده و به کارگیري، توسعه، به اشتراك گذاري، 
ترکیب و تثبیت دانش مرتبط با کارهاي خود دعوت شده و این امر به گونه اي براي آنها تسهیل گردد که خواسته ها و تمایالت 

به عبارتی مدیریت دانش به منزله چالش کشف دانایی هاي فردي و تبدیل آن ). 1389 اخگر، ( جمعی خود را تحقق بخشند فردي و
نحوي که بتوان آن را در پایگاه هاي اطالعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند ه به یک موضوع اطالعاتی است ب

ترین سرمایه ارزشمند سازمانی یعنی سرمایه فکري  انش موضوع مهمی است، زیرا به مهممدیریت د. کارهاي روزمره به کارگرفت
در واقع، مدیریت دانش حرفه اي ست که سازمان را قادر به شناسایی، حفاظت و حفظ دانش و ). 1387 منجم زاده،( مربوط می شود

ل در عملیات ان عمل، تبادل و انتقال دانش، ثبات اعمادر زم مهارت هارسانی دانش انتقادي و  روزه ي حیاتی، ساخت و بمهارت ها
. 1: عملکردهاي مدیریت دانش شامل). 2011 ،3جان( دانش یک دارایی مهم و تعیین کننده در سازمان است سازمان می سازد،

هدف ها ضروري  گویی به نیازهاي فعلی و قابل پیش بینی آینده و تحقق اثربخش فرایند اکتساب دانش براي پاسخ: اکتساب دانش
به کاربرده اند، توزیع یا سهیم  4اصطالح دیگري که پژوهشگران براي فرآیند اشاعه: اشاعه یا به اشتراك گذاري دانش. 2 است؛
و حتی فراتر از آن، به بیرون از سازمان است؛ به عبارت  6فرآیند اشاعه عبارت است از توزیع دانش تا نقاط فعالیت. دانش است 5سازي

یا اعمال قدرت دانش آخرین فرایند مدیریت  7کاربست: کاربست. 3 نتقال دانش سازمانی، به هر شخصی که نیاز دارد؛عبارت دیگر، ا
اگر دانش تبدیل به عمل نشود و . مهم ترین فرایند هم می باشد 8فیفر و سوتندانش است؛ اما از دیدگاه اکثر پژوهشگران از جمله 

 ).1383 عدلی،( ان نباشد همۀ فعالیت ها و فرایند هاي مدیریت دانش عقیم و بی ثمر استفعالیت هاي سازمانی بر اساس دانش سازم
مدیریت دانش در آموزش عالی حسی متعالی از جمله ترکیب قدرتمند درك و دریافت خوب، دانش چگونگی عملی و احساسی براي 

آموزش عالی، عالی ترین تفسیر را به  مؤسسه هايآنچه که ممکن است به عنوان سرمایه اي ضروري بر اثربخشی مدیریت دانش در 
مدیریت دانش در آموزش عالی از طریق ایجاد چارچوبی جهت درك و فهم چگونگی ارزیابی . همراه داشته باشد را ایجاد می کند

دید در حالی که مفهوم مدیریت دانش ممکن است یک موضوع ج). 2005 ،9راکوم(مناسب به مخاطبان این نظام کمک می کند 
آموزش عالی به ایجاد و انتشار دانش پرداختن که از زمان تأسیس آنها به واسطه تحقیق و تدریس ایجاد و تولید  مؤسسه هايباشد، 
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فعالیت اعضاي هیأت علمی در جهت انتقال دانش و اطالعات در درون دانشگاه و بیرون از آن به واسطه ارتباطات آنها . شده است
چنین بیان ) 2000 ،1کیدول(ل مطرح است که دلیل اهمیت یافتن مدیریت دانش در آموزش عالی چیست؟ این سؤا. صورت می گیرد

می کند که استفاده از روش ها و فناوري هاي مدیریت دانش در آموزش عالی از اهمیت یکسان و یا حتی بیشتر در بخش هاي 
عالی و دانشگاه ها هر روز شاهد افزایش رقابت دانشجویان  آموزش مؤسسه هاياز سوي دیگر ). 2002ول،کید( مشابه برخوردار است

آموزش عالی، به عنوان مهم تري  مؤسسه هاياستعداد اعضاي هیأت علمی و کیفیت پژوهش هاي آنان در . و منابع مختلف هستند 
وجود و ایجاد و تولید مدیریت دانش انتشار و انتقال دانش م. مطرح است مؤسسه هايعامل در جذب دانشجویان و کسب منابع در 

استفاده بالقوه از مدیریت دانش در . دانش جدید را که شامل همکاري هاي مربوط به رشته هاي مختلف علمی را تسهیل می کند
آموزش عالی دربرگیرنده ایجاد منابع و مخازن تخصصی و علمی و مورد عالقه با قابلیت دستیابی عمومی به منظور پیشرفت و ترقی 

در نهایت اینکه، استفاده از مدیریت دانش به طور سیستماتیک و جهت ایجاد کانال ها و فرصت هایی براي . العات استمبادله اط
  ).  2002 ،2استین( انتقال دانش به نگهداري و انتشار دانش پنهان در دانشگاه ها کمک خواهد کرد

مان یا مؤسسه گویند، که در دانشگاه از دو بخش اعضاء به مجموعه رفتارهاي بین فردي در میان کارکنان یک ساز ،جو سازمانی
عوامل بیرونی  .هیأت علمی و غیرعلمی تشکیل شده که درك آنها از دانشگاه بسته به برخی عوامل داخلی و خارجی در دانشگاه دارد

رفتار متقابل : خلی مانندمکان، اندازه، جمعیت دانشجویی، سیاست هاي آموزشی و اجتماعی و تغییرات اقتصادي و عوامل دا: مثل
دانشگاه می تواند به عنوان یک سیستم اجتماعی منجر به تعامل . رئیس و کارکنان، کارکنان با یکدیگر و دانشجویان با کارکنان است

 پایدار محیط جو دانشگاه نیز کیفیت نسبتاً). 2011، 3ورد( دانشجویان با کارکنان براي دستیابی به اهداف مشترك شناخته شود
؛ مسئوالن، اساتید، کارکنان و دانشگاه هادرونی  گروه هايآموزشی است که حاصل تالش، کوشش، روابط و کنش هاي متقابل میان 

). 1391ثناگو،( دانشجویان می باشد حاصل نهایی این تعامالت شکل گیري ارزش ها، اعتقادات و موازین اجتماعی نظام دانشگاه است
چه تحقیقات داخلی  و چه تحقیقات  تحقیقات اندکی صورت گرفته است، جه به گستردگی بحث،در زمینه موضوع پژوهش با تو

  .که براي روشن شدن مطلب به اختصار به نمونه هایی از آنها اشاره می شود خارجی،
روي انسانی ترین عامل بر فرایند مدیریت دانش، نی نشان دهنده آن است که مهم) 2004( 4مونتزپئون پژوهش لوپز ویافته هاي 

  .توانمند و یادگیري سازمانی است و مهمترین راهکار توانمند سازي نیروي انسانی را مهارت آموزي و آموزش آنها در سازمان می دانند
نشان داد که مهم ترین عامل براي اجراي مدیریت دانش ترکیب درستی از مشارکت انسانی و ابزارهاي ) 2003( 5پژوهش نقیب 

نیاز آذري  .نگرش افراد به جنبه هاي مختلف مدیریت دانش پیش نیاز مهمی در طرح هاي مدیریت دانش استفناورانه است و 
ي آزاد اسالمی استان مازندران پرداخت، یافته هاي پژوهش دانشگاه ها، به بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در )1386(

رار مدیریت دانش است و با توجه به فرهنگ سازمانی، یادگیري سازمانی و نشان داد که فناوري اطالعاتی عامل مؤثري بر استق
نشان می دهد ) 1384( نتایج پژوهش منوریان.  نیروي انسانی، این عوامل در این پژوهش بر استقرار مدیریت دانش تأثیري نداشته اند
أثیر گذار هستند و مهم ترین عامل بر اجراي که فرهنگ سازمانی، فناوري اطالعاتی نیروي انسانی و آموزش بر مدیریت دانش ت

طی پژوهشی یا عنوان بررسی رابطه بین جو سازمانی و ) 2005(6بیرن و همکاران .مدیریت دانش در سازمان ها عامل فرهنگی است
جو سازمانی وجدان کاري با عملکرد شغلی، به این نتیجه رسیدند که وجدان کاري تنها هنگامی منجر به عملکرد باال می شود که 

مثبت باشد؛ زیرا افرادي که وجدان کاري بیشتري دارند، نیاز به سازمان یافتن در حد باالیی دارند و اگر جو منفی و مبهم باشد، قادر 
در طی پژوهشی با عنوان رابطه جو سازمانی و تعهد ) 1387( دلگشایی و همکاران .نخواهند بود وظایف خود را درست انجام دهند

تواند باعث افزایش تعهد کارکنان و  ارکنان و مدیران بیمارستان هاي همدان، دریافتند که؛ بهبود در جو سازمانی میسازمانی ک
به ) 1387-88(صادقی  سمیه .ها و مزایاي رقابتی سازمان گردد مدیران به سازمان شود و می تواند پیوسته منجر به حفظ توانائی

نتیجه این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه . رورش روحیه ي کار آفرینی دانشجویان پرداختبررسی رابطه جو نظام آموزش عالی و پ
                                                             

1. Kidwell 
2. Steyn  
3. Voord  
4. Lopez & Montes peon  
5. Naghib  
6. Byrne & et al  
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چه اعضا، جو نظام آموزش عالی را بسته  تی وجود دارد و چنانهاي جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه کار آفرینی رابطه مثب
 رتباط با مدیریت در کم ترین حد و عملکرد بر مبناي بخشنامه هاست اا درك کنند تمایلی به همکاري ندارند، بی تعهدي در آنها باال

ست و ا ست در نتیجه از کار خالق و نوآور خبري نیست؛ اما اگر اعضا، جو نظام آموزش عالی را باز درك کنند، روحیه گروهی باالا
 ویژگی هايرابطه بین جو سازمانی با  ، پژوهشی با عنوان بررسی)1384( سیادت .همکاري بین اعضا براي کارهاي خالق وجود دارد
شخصیتی مدیران  ویژگی هاياي بین  هاي اصلی پژوهش نشان داد که رابطه یافتهشخصیتی مدیران مدارس شهر اصفهان انجام داد، 

   .با جو سازمانی وجود ندارد) همکارانه متعهدانه، تحدیدي، دستوري،( ت یدرهر یک از ابعاد چهارگانه شخص

  روش 

  .است بین مدیریت دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی ف از این پژوهش بررسی رابطههد :هدف
  بین مدیریت دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي معنا داري وجود دارد؛ :فرضیه اصلی پژوهش

  معنا داري وجود دارد؛بین اکتساب دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي  :فرضیه هاي فرعی پژوهش
  ؛بین به اشتراك گذاري دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي معنا داري وجود دارد ـ
  .کارگیري دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي معنا داري وجود دارده بین ب ـ

  نوع پژوهش

  .این پژوهش کاربردي، غیر علّی و از نوع همبستگی است

  :معه آماري، نمونه و روش نمونه گیريجا

جامعه آماري در این پژوهش به کلیه افرادي اطالق می شود که عمل تعمیم پذیري در مورد آنها صورت می گیرد که جامعه مورد  
تربت ) ربرديکا -آزاد، پیام نور و علمی(دانشگاه هاي  ) اعم از اعضاء هیأت علمی و کارمندان(مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان 

 ازاستفاده شده است که  "سی و مورگانکرج"نمونه از جامعه آماري مفروض  جهت تعیین حجم نمونه از جدول تعیین. جام می باشد
  .انجام شده استتصادفی  –طبقه اي  گیري به شیوهاین پژوهش، نمونه در. اند انتخاب شدهنفر  165 ،نفر 290
  

  ابزار اندازگیري

ي جو سازمانی استاندارد شده پرسش نامه .استفاده شده است پرسش نامهاي جمع آوري داده ها و اطالعات از در این پژوهش بر 
، مورد استفاده و )1هالپین کرافتاستاندارد  پرسش نامهبرگرفته از ( که توسط مزدارانی جهت اندازه گیري جو سازمانی تدوین گشته

محقق ساخته مدیریت دانش با مراجعه  پرسش نامه. محقق ساخته استفاده شده است پرسش نامهبراي اندازه گیري مدیریت دانش از 
براي . به اساتید راهنما و مشاور و جمعی دیگر از اساتید آگاه پس از اصالح و تصحیح و دریافت نظرات تخصصی آنان تدوین گشت

مدیریت دانش  پرسش نامه. تهیه گردد ش نامهپرسمحقق ساخته سعی شد سؤاالت آن با توجه به اهداف  پرسش نامهتعیین روایی 
براي کسب اطمینان الزم از روایی  .را می سنجد) کارگیري دانش ه اکتساب دانش، به اشتراك گذاري دانش، ب(سه مؤلفه اصلی 

ضریب آلفاي از  پرسش نامهدر این پژوهش براي برآورد اعتبار  .ها از نظریات متخصصان مربوطه نیز استفاده شده است  پرسش نامه
با  پرسش نامهمدیریت دانش و جوسازمانی از طرح اجراي مقدماتی  پرسش نامهبراي محاسبه پایایی  .نباخ استفاده شده استوکر

مربوط به مؤلفه هاي مدیریت دانش؛ اکتساب دانش و  سؤاالتنباخ  براي وضریب آلفاي کر. نفر استفاده شده است 30حجم نمونه  
% 88مربوط به جو سازمانی  سؤاالت ،%89 مدیریت دانش سؤاالتاست، کل % 82 کارگیري دانشه ، ب%85 به اشتراك گذاري دانش

  .ستامناسبی  ییکه نشان دهنده پایا

                                                             
1 . Halpin craft 
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  یافته ها 
در بخش استنباطی جهت . ، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گشت3، 2، 1هاي فرضیه اصلی پژوهش و فرضیه

  .استفاده شده است - 16SPSS ل داده ها از نرم افزارتجزیه و تحلی
  .بین مدیریت دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي معنا داري وجود دارد: فرضیه اصلی

  .میزان همبستگی مدیریت دانش و جو سازمانی :1جدول                                                      

 داده ها سازمانیعامل مؤثر برجو  

 مدیریت دانش

733/0 پیرسونمقدار ضریب همبستگی 
045/0 مقدار احتمال آزمون

165 تعداد

  
       محاسبه شده که مقداري قابل توجه در قبول رابطه بین دو عامل به شمار 0/ 733میزان ضریب همبستگی بین این دو عامل

می توان نتیجه گرفت که بین مدیریت دانش و جو بنابراین . کوچکتر است  05/0که از   045/0مقدار احتمال آزمون برابر با  . می رود
  .سازمانی رابطه ي معنی داري وجود دارد

  :فرضیه فرعی اول
  بین اکتساب دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي معنا داري وجود دارد؛

  :فرضیه فرعی دوم
  ازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي معنا داري وجود دارد؛بین به اشتراك گذاري دانش و جو س

  :فرضیه فرعی سوم
  کارگیري دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه ي معنا داري وجود دارد؛ه بین ب

  میزان همبستگی مؤلفه هاي مدیریت دانش و جو سازمانی :2جدول 

 داده ها عامل مؤثر برجو سازمانی

 اکتساب دانش
 730/0 قدار ضریب همبستگی پیرسونم

 03/0 مقدار احتمال آزمون
 165 تعداد

 به اشتراك گذاري دانش
 781/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 043/0 مقدار احتمال آزمون
 165 تعداد

 کاربرد دانش
 855/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 006/0 مقدار احتمال آزمون
 165 تعداد

  
هر سه عامل اکتساب دانش، به اشتراك ) 05/0کوچکتر از( که از نتایج جدول فوق و مقدار احتمال آزمون  بر می آید طور همان

  . گذاري دانش و به کارگیري دانش از جمله ي عوامل تأثیر گذار بر جو سازمانی می باشند
شده است و در ادامه به ترتیب آزمون را براي نتایج جداول فوق از کلیه ي دانشگاه هاي مورد بررسی شهرستان تربت جام حاصل 

  : هرکدام از دانشگاه هاي آزاد، پیام نور و علمی کاربردي نیز انجام داده ایم که نتایج به تفکیک زیر است
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  .همبستگی مؤلفه هاي مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه آزاد میزان :3جدول 

 داده ها سالمیعامل مؤثر برجو سازمانی در دانشگاه آزاد ا

 اکتساب دانش
 630/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 مقدار احتمال آزمون
 109 تعداد

 به اشتراك گذاري دانش
 701/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 003/0 مقدار احتمال آزمون
 109 تعداد

 کاربرد دانش
 888/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 مقدار احتمال آزمون
 109 تعداد

  
  .میزان همبستگی مؤلفه هاي مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه پیام نور :4جدول 

 داده ها عامل مؤثر برجو سازمانی در دانشگاه پیام نور

 اکتساب دانش
 430/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 003/0 مقدار احتمال آزمون
 24 تعداد

 به اشتراك گذاري دانش
 698/0 قدار ضریب همبستگی پیرسونم

 001/0 مقدار احتمال آزمون
 24 تعداد

 کاربرد دانش
 767/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 مقدار احتمال آزمون
 24 تعداد

  
  .همبستگی مؤلفه هاي مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه علمی کاربردي میزان - 5جدول 

 داده ها نی در دانشگاه علمی کاربرديعامل مؤثر برجو سازما

 اکتساب دانش

 595/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 03/0 مقدار احتمال آزمون
 32 تعداد

 به اشتراك گذاري دانش

 612/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 043/0 مقدار احتمال آزمون
 32 تعداد

 کاربرد دانش

 754/0 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 003/0 مقدار احتمال آزمون
 32 تعداد

کارگیري ه ، به اشتراك گذاري دانش و ببه ترتیب مؤثر بودن اکتساب دانش دست آمده در جداول فوق می توانه با بررسی نتایج ب
و جو  تحلیل هاي آماري نشان می دهند که بین مدیریت دانش. دانش بر جو سازمانی را در تفکیک دانشگاه ها نیز مشاهده کرد

  .سازمانی در تمام مراکز آموزش عالی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
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  بحث و نتیجه گیري

بین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه هاي شهرستان تربت جام رابطه ي "دست آمده از فرضیه اول، ه با توجه به نتایج ب  
مدیریت دانش عاملی مؤثر بر جو سازمانی است لذا میزان ضریب ه تحلیل هاي آماري نشان می دهند ک :"معنی داري وجود دارد

پس می . محاسبه شده که مقداري قابل توجه در قبول رابطه بین دو عامل به شمار  می رود r=  0/ 733همبستگی بین این دو متغیر 
کارکنان از سطح علم و دانش باالیی توان بیان کرد که هر چقدر به دانش و مدیریت دانش در دانشگاه اهمیت بیشتري داده شود و 

برخوردار باشند در نتیجه داراي جو سازمانی بهتري خواهیم بود و این خود باعث ایجاد زمینۀ بهتري براي پیشرفت مدیریت دانش در 
  .مایندپیشنهاد می گردد، مسئولین تا حد ممکن فضاي مناسبی براي رشد و پیشرفت دانش در دانشگاه فراهم ن. دانشگاه می شود

بین اکتساب دانش و جو سازمانی در دانشگاه هاي شهرستان  تربت جام رابطه ي معنی " ،دست آمده از فرضیه دومه با توجه به نتایج ب
در نتیجه می توان . می باشد  r= 730/0که در آمار بدست آمده ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با  :"داري وجود دارد

و می توان ادعا کرد با اکتساب دانش بیشتر کارکنان . ي دو متغیر بر هم را پذیرفت و فرضیه مورد نظر را مورد تأیید قرار دادتأثیرگذار
پیشنهاد می گردد، مسئولین کارکنان را تشویق کنند به اکتساب دانش هر چه بیشتر و دادن مزایا،  .جو سازمانی بهتري خواهیم داشت

  .آنان کمکی در تسهیل حصول اهداف دانش سازمانی دانشگاه خواهد شدکه کسب دانش آگاه ساختن آنها به این
بین به اشتراك گذاشتن دانش و جو سازمانی در دانشگاه هاي شهرستان تربت جام " دست آمده از فرضیه سوم،ه با توجه به نتایج ب  

می باشد و نشانگر تأثیر مثبت  r=781/0ورد مطالعه برابر با که در آمار بدست آمده ضریب همبستگی بین دو متغیر م :"رابطه وجود دارد
می توان گفت ارتباطات بین اعضاي سازمان و  می باشد، پس) جو سازمانی(وابسته بر متغیر ) به اشتراك گذاري دانش(متغیر مستقل 

 پیشنهاد می گردد،. جو دانشگاه داردتشویق اعضاء به تبادل دانش منجر به تصمیم گیري اثربخش می شود و این خود تأثیر مثبتی بر 
ایجاد صمیمیت و حس همکاري در بین . فراهم آوردن زمینه اي براي کارکنان در تسهیم دانش و تبادل افکار و عقاید کاربردي شان

  .ن قرار بدهنداکارکنان تا آنان هدف سازمان را هدف خودش
ارگیري دانش و جو سازمانی در دانشگاه هاي شهرستان  تربت جام رابطه بین به ک" دست آمده از فرضیه چهارم،ه با توجه به نتایج ب

پس . رابطه معنا داري وجود دارد r=  855/0تحلیل هاي آماري نشان می دهند که بین این دو متغیر با ضریب همبستگی . "وجود دارد
تسریع در دستیابی به اهداف دانشگاه  توجه به بکارگیري دانش در دانشگاه موجب تصمیم گیري اثربخش شده و در نهایت موجب

تشویق کارکنان به استفاده از دانش و فراهم آوردن زمینه اي براي  ،پیشنهاد می گردد .شده و تأثیر مثبت بر جو دانشگاه می گذارد
  .کاربرد دانش در سازمان در جهت حصول اهداف سازمانی

از آنجا که  .دانش و جو سازمانی رابطه مستقیم و مثبت وجود داردنتایج پژوهش نشانگر این هستند که بین مؤلفه هاي مدیریت 
مدیریت دانش فرایند سیستماتیک و سازمانی براي کسب، تسهیم و انتقال دانش صریح و تلویحی کارکنان است؛ با این هدف که 

ست و شرط موفقیت سازمان ها دیگران از دانش براي اثربخشی و بهره وري استفاده کنند و دانش براي بقاي سازمان ها ضروري ا
. این حصول موفقیت هر سازمانی در تحقق مدیریت دانش آن  می باشد دستیابی به دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است، بنابر

 با توجه به بررسیهاي انجام شده، الزم به ذکر است که تاکنون پژوهشی در رابطه با بررسی مدیریت دانش و جو سازمانی یعنی این دو
با هم صورت نگرفته و پژوهش هاي گذشته هر یک از این متغیرها را با متغیر دیگري بررسی ) مدیریت دانش و جو سازمانی( متغیر 

  .کرده اند و هم اکنون ما نتیجه را بر اساس یافته هاي همین پژوهش ارائه کرده ایم
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   .نگاه دانش ،لچین علمگ
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