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 چکيده

هدف این پژوهش بررسی تاثیرگذاری مدیریت دانش بر سالمت سازمانی در کارکنان آموزش و  

یزد تحقیق  می  پرورش شهرستان  ماهیت  بر حسب  و  کاربردی  نظر هدف  از  پژوهش  این  باشد. 

گردید و با توجه به    ها از جدول مورگان استفادهپیمانی است. به منظور گردآوری داده  - صیفی  تو

نفر براساس جدول مورگان و به روش    217باشد تعداد  نفر می   500  اینکه جامعه آماری این پژوهش

بستگی  همها، با استفاده از آزمون  تصادفی ساده از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده 

های این  فرضیهام شده نتایج  های انجمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به آزمونپیرسون  

ذخیره سازی دانش، توزیع  )دانش آفرینی،    های مدیریت دانشباشد که مولفه پژوهش بیانگر این می

در کارکنان  دارد. بنابراین در  بر سالمت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری  دانش و بکارگیری دانش(  

ذخیره سازی دانش،  آفرینی،  )دانش    های مدیریت دانشمولفه  آموزش و پرورش شهرستان یزد

بنابراین  توانند سالمت کارکنان را افزایش دهند.  توزیع دانش و بکارگیری دانش( افزایش یابند می

 گردد.هر چهار فرضیه فرعی این تحقیق تایید می

دانش،    :يديکل  واژگان سازمانی،مدیریت  آفرینی،    سالمت  دانش،  دانش  سازی  ذخیره 

 .توزیع دانش
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 2صدیقه واحدي ، 1محمد امين کشوري

 .ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور عسلویهکارشناس  1
 . کارشناس ارشد تکنولوژی آموزش دانشگاه آزاد واحد یزد 2

 

 نام نویسنده مسئول: 
 محمد امين کشوري 

 بررسی تاثيرگذاري مدیریت دانش بر سالمت سازمانی 

 در آموزش و پرورش شهرستان یزد 

 15/09/1400تاریخ دریافت: 

 30/11/1400تاریخ پذیرش: 

http://www.joas.ir/


 26 -37، ص 1401، بهار 25ابداری، شماره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حس
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه 

ایجاب مییادن امروز  متغیر  که میکند که سازمانی  ابزارهایی  از  یکی  باشند،  نوین  ابزاری  دنبال  به  بقاء  برای  تواند  ها 

کند  ها کمک میبه سازمانها را در تأمین این اهداف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که سازمان

ت، آموختن  هایی چون حل مشکالدهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیتاطالعات مهم را بیابند، گزینش، سازمان

اند  های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کردهگیری ضروری است. در سالپویا و تصمیم

دانش و سازمان  چون کاردانش، دانش  و مفاهیم جدیدی دانشی خبر  کار، مدیریت  روند می های  این  یافتن  دهند.  از شدت 

دهند.  های بی ثبات وفق میگاری منفعالنه، بلکه به واسطه کارکرد متقابل فعال، خود را با محیطها نه تنها از طریق سازسازمان

از دیدگاه  توانند تغییر شکل دهند، باها به راحتی میسازمان از یک حاین همه، بسیاری  الت  های موجود در زمینه سازمان 

مل خود با محیط در حال تغییر است، باید عالوه بر خلق اطالعات  منفعالنه و ایستا برخوردارند. سازمانی که درصدد سازگاری کا 

ان باید نه تنها منفعل نبوده، بلکه باید به  ها را به طرز موثری، مورد پردازش قرار دهد هم چنین اعضای سازمو دانش، بتواند آن

  های سازمان و نها با استفاده از تئوریهای امروزی و مدیریت اثر بخش آنوآوری عمل کنند. ایجاد سازمان عنوان عامل فعال در

دیریت  (.  به همین لحاظ اهمیت پیشرفت م1394علم مدیریت، شاید بزرگترین پیشرفت انسان در قرن حاضر باشد)توفیقی،  

فنّی بشر  هایرفتاند زیرا پیشانگیز فنّی و تکنولوژیکی دانستههای شگفت  گیری دانش مربوطه را همتراز پیشرفتدانش و شکل

های اجتماعی و کار سازمان یافته است. مدیریت، دانش را از حالت تفننی و تجملی در  خود ناشی از توان او در تشکیل سازمان

نماید.  را فراهم می  …، فرهنگی وی اقتصادی، اجتماعی، علمی کند و موجبات توسعهایه ملی تبدیل میآورده و آن را به یک سرم 

مدیر آن سازمان بستگی دارد. چه اینکه سازمان مورد نظر یک واحد  های  بی تردید موفقیت هر سازمان به شایستگی وتوانائی

صنعتی، نهاد دولتی، آموزشی، پزشکی، بانک و یا مذهبی باشد. شایستگی مدیریت سازمان تعیین کننده شایستگی سازمان  

ان برای اداره کارکنان ای که مدیرو اهمیت آن چیزی نیست که در امور سازمان گم شود. در این راستا سبک و شیوهخواهد بود  

نماید بر بسیاری از جهات سازمانی از جمله کارایی کارکنان، انگیزش کارکنان و. .. تاثیر به سزایی خواهد خویش انتخاب می

به   پژوهش این در شهرستان یزدآموزش و پرورش  مدیران به کمک راستای در این،(. بنابر2009، 1داشت )آالونی و دانایی فرد

های نامشهود  ها به سرمایهاست. همچنین امروزه سازمان شده پرداخته  تاثیرگذاری مدیریت دانش بر سالمت سازمانی بررسی

های دانش سازمانی،  دستیابی به اندوخته   نگرند.شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی میو معنوی که همان دانش نامیده می

ها قبل از اقدامات دانشی، بایستی  ( معتقد است که سازمان2010) 2باشد. اوجیراپونگپان و همکارانیادگیری ممکن نمیبدون 

نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی درصحنه مدیریت دانش مطرح  

تکنولوژی و قابلیت نوآوری در مدیریت و فرایندها به نوبه خود متکی بر توانایی  ست. قابلیت و توانایی استفاده از اطالعات و  ا

های کاری  یادگیری نهفته درون سازمان است. سیستم مدیریت دانش درون یک سازمان یادگیرنده، باید قادر باشد که فعالیت

های کافی باشد تا بتوانند همه اعضا را جذب  یزهها و انگسازد و نیز باید در برگیرنده محرک و یادگیری افراد را با هم هماهنگ 

طبق تحقیقات انجام شده یکی از   (.2010،های درون سازمانی نماید)اوجیراپونگپان و همکاراننموده و آنها را درگیر فعالیت

های  جنبه   باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترینی میها، فرهنگ سازمان موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمان

دهد تا  ها یاری میمدیریت دانش فرایندی است که به سازمان (2014،  3باشد)رودریگو و مانوئل هر نظام مدیریت دانش می

فعالیت برای  که  است  تخصصی  دانش  مدیریت  کنند.  منتشر  و  گزینش،سازماندهی  بیابند،  را  مهم  چاطالعات  ون حل هایی 

( مدیریت دانش توجه به شیوة  4،2003بردی و تصمیم گیری ضروری است. )واتسون ریزی راهمشکالت آموختن پویا، برنامه

باشد. در این مدیریت توجه به جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و روشی برای بهره وری و بهبود عملکرد می

امروزه کارکنان هوشمند و با دانش به  باشد.  های مختلف میعملکرد از طریق رویه  سازی دانش سازمانی برای افزایشبهینه 

فناوریترین سرمایهعنوان مهم نوین،  نوآوری، خلق فرآیندهای سازمانی  به قدرت خالقیت و  با توجه  های  های یک سازمان 

 
1 Alvani, S. M., & Danayifard 
2 Aujirapongpan et al. 
3 Rodrigo  and, Manoel  
4 Watson 
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های نوآورانه در سازمان  کنند. تالشمی  جدید و توسعه محصوالت و خدمات جدید، سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون

ها  شود سازمانگذاری هدفمند در فرآیند یادگیری و ارتقاء مدیریت دانش است. نظام مدیریت دانش، موجب مییجه سرمایهنت

ها، صرفه  حلبطور هوشمند عمل کرده و فرآیندها با سرعت و کارآیی بیشتر، انجام بگیرند و به دلیل کاهش نیاز به بازآفرینی راه

های سالم و دارای قدرت دانش خواهند توانست تغییرات و  کند. از طرف دیگر سازمانمی  های زیادی را متوجه سازمانجویی

فرصتپویایی  و  محیطی  برتریهای  و  شناسایی  را  جوامع  های جدید  نمایند.  رقابتی حفظ  عرصه  در  را  خود  بلندمدت  های 

های دانش افزا  آوریبه فن زا جای خود راهای نیرو افند که در آن به تدریج فن آوریفراصنعتی امروز جوامع اطالعاتی هست

های هزاره  توان گفت مدیریت موثر برسرمایه دانش پایدارترین منبع توسعه محسوب شده و نیاز اساسی سازماندهند. لذا میمی

ها  م در سازمانهای تولید محور، دانش از عوامل مهسازمان  جای  های دانش محور بهسوم است. امروزه با تأکید فزاینده بر سازمان

ها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده  آید، و برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای ادامه حیات سازمانبه حساب می

های مهم و بهبود عملکردهای  ضوعتر در موها باید با تکیه بر دانایی برتر، اتخاذ تصمیمات معقولاست. بنابراین مدیریت سازمان

انش راه خود را پیدا کند. در کشور ما اغلب به اندازه کافی و متناسب با رقبا و همتایان خود در کشورهای پیشرفته مبتنی بر د

ی  و عدم برخورداری از مزیت رقابت کنند که خود موجب فقر دانش علمیو مدیریت آن سرمایه گذاری نمی در تولید دانش علمی

نمایند که نتیجه این اقدام موجب بهبود یت دانش مزیت رقابتی باال ایجاد میارگیری مدیردر عرصه جهانی شده است با بک

بنابراین هدف از این  سالمت سازمانی، بهره مندی اصولی از منافع و توانمند سازی پایدار دانش در دوره عمر سازمانی خواهد.  

و سوال اصلی تحقیق   باشدرستان یزد میانش بر سالمت سازمانی در آموزش و پرورش شه پژوهش بررسی تاثیرگذاری مدیریت د

 عبارتست از: آیا مدیریت دانش بر سالمت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان یزد تاثیر معنادار دارد؟

 

 اهداف تحقيق 

 : هدف اصلی اول

 .موزش و پرورش شهرستان یزدآ  درهای مدیریت دانش بر سالمت سازمانی تعیین تاثیرگذاری مولفه 

 اهدف فرعی: 

 تعیین تاثیرگذاری دانش آفرینی بر سالمت سازمانی. هدف اول: 

 . تعیین تاثیرگذاری ذخیره سازی دانش بر سالمت سازمانیهدف دوم: 

 . سالمت سازمانی تعیین تاثیرگذاری توزیع دانش برهدف سوم: 

 . ش بر سالمت سازمانیتعیین تاثیرگذاری بکارگیری دانهدف چهارم: 
  

 هاي تحقيق فرضيه
 :فرضیه اصلی اول

 تاثیر معناداری دارد. در آموزش و پرورش شهرستان یزدهای مدیریت دانش بر سالمت سازمانی مولفه 

 : های فرعی سوال اصلی اولفرضیه 

 دانش آفرینی بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد.  -1

 دارد. مت سازمانی تاثیر معناداریذخیره سازی دانش بر سال -2

 توزیع دانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد.  -3

 بکارگیری دانش و سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد.  -4
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 ی تحقيق  شناسروش

های  به پیمایشی )با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه در پی جن  _تحقیقی توصیفی  ، این پژوهش    از نظر هدف

پردازد( ست و تنها به توصیف رفتار پدیده میتوصیفی است، به صورت رابطه علت و معلولی یا مقایسه ای با جامعه ای دیگر نی

 . باشدو  یک تحقیق کاربردی می

بوده است. برای این   در آموزش و پرورش شهرستان یزدهدف مطالعه کنونی تاثیر مدیریت دانش بر سالمت سازمانی  

از همبستگی  منظور ی به اهداف مطالعه را محقق میپیرسون که تا حدود زیادی دستکی  انتخاب گردیده است.  یابی  سازد 

 انجام شده است.   SPSSتجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک 

 

  گيري و حجم نمونهجامعه، روش نمونه

شد. همچنین نمونه  بامی 1400سال در  آموزش و پرورش شهرستان یزدجامعه آماری شامل کلیه کارکنان واجد شرایط 

 باشد.  نفر می 217آنها با توجه به جدول مورگان 

 : قلمرو تحقيق

 بررسی تاثیرگذاری مدیریت دانش بر سالمت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان یزد : قلمروموضوعی

 شود.درنظرگرفته می 1400از نظر زمانی سال : قلمروزمانی

 مد نظر است.  ش شهرستان یزدورپرآموزش و   : قلمرومکانی

 متغيرهاي تحقيق:     

 گردد. های مدیریت دانش  که به شرح ذیل اعالم میدر این پژوهش مولفه متغیرهای مستقل

 خلق دانش؛ توزیع دانش؛ بکارگیری دانش؛ ذخیره سازی دانش 

 متغیر وابسته:    

 سالمت سازمانی کارکنان  

 یافته هاي پژوهش 

 ( های تحقیقسی فرضیهها )بررتحلیل داده

داده بودن  نرمال  از  باید  تحقیق  آزمون فرضیات  از  از  قبل  بودن جمالت خطا  نرمال  آزمون  پیدا کرد،برای  اطمینان  ها 

باشد که در این تحقیق نیز اسمیرنوف می  -ها،آزمون کولموگروفتوان استفاده کرد. یکی از این آزمونهای مختلفی میآزمون 

 شده است.  هز این آزمون استفادا

0H متغیرهای مدل نرمال هستند : 

1Hمتغیرهای مدل نرمال نیستند : 

 اي براي متغيرهاي تحقيق اسميرنوف یک نمونه -(: آزمون کولموگروف 1جدول شماره ) 

 متغیر zآماره  سطح معناداری

 دانش آفرینی  96/0 18/0

 ذخیره سازی دانش 05/1 121/0

 توزیع دانش 26/1 073/0

 بکارگیری دانش  71/0 273/0

 سالمت سازمانی  39/0 61/0

 

شود  مشاهده می 1شماره طور که در جدول کند. همانهای آماری را مشخص میآزمون نرمال بودن متغیرها، نوع آزمون

 ین متغیرهاست. بیانگر نرمال بودن ا ، باشدصدم می 5 باالینتیجه سطح معناداری این آزمون برای تمامی متغیرها، 
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 اول آزمون  

 همبستگی بین دانش آفرینی و سالمت سازمانی  

0H ندارد: دانش آفرینی بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری 

1Hدانش آفرینی بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد : 

 ای هستند، برای آزمون فرضیه اول نیز ازهر دو متغیر دانش آفرینی و سالمت سازمانی دارای مقیاس فاصلهازآنجاکه  

 شود. روش همبستگی پیرسون استفاده می

 (: همبستگی پيرسون بين دانش آفرینی و سالمت سازمانی 2جدول شماره )

 معناداریسطح  ضریب همبستگی پیرسون  حجم نمونه  2متغیر  1متغیر 

 000/0 919/0 235 سالمت سازمانی  دانش آفرینی 

 

 919/0سون بین دانش آفرینی و سالمت سازمانی برابر  شود ضریب همبستگی پیرطور که در جدول مشاهده میهمان

تحقیق دانش  کند. با توجه به نتایج  خوبی این مطلب را تائید می  معنادار است. نمودار پراکنش نیز به   001/0ت که در سطح  اس

 شود.آفرینی بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد، فرضیه اول تائید می

 

 آزمون دوم 

 و سالمت سازمانی تاثیر معناداری یره سازی دانش همبستگی بین ذخ

0H ندارد: بین ذخیره سازی دانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری رابطه وجود 

1H سازمانی تاثیر معناداری رابطه وجود دارد : بین ذخیره سازی دانش بر سالمت 

ای هستند، برای آزمون فرضیه دوم  یاس فاصلهازآنجاکه هر دو متغیر بین ذخیره سازی دانش و سالمت سازمانی دارای مق

 شود.ن استفاده مینیز از روش همبستگی پیرسو

 (: همبستگی پيرسون بين ذخيره سازي دانش و سالمت سازمانی3جدول شماره ) 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون  حجم نمونه  2متغیر  1متغیر 

 000/0 900/0 235 سالمت سازمانی  ذخیره سازی دانش

 

و سالمت سازمانی    شود ضریب همبستگی پیرسون بین ذخیره سازی دانشمشاهده می  3طور که در جدول شماره  همان

کند. با توجه به نتایج  معنادار است. نمودار پراکنش نیز به خوبی این مطلب را تائید می 001/0است که در سطح  900/0برابر 

 شود. طه وجود دارد، فرضیه دوم تائید میتحقیق ذخیره سازی دانش بر سالمت سازمانی راب

 

 آزمون فرضيه سوم 

 همبستگی بین توزیع دانش و سالمت سازمانی 

0H  ندارد توزیع دانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری 

1H  توزیع دانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد : 

  ای هستند، برای آزمون فرضیه سوم نیز از روشس فاصلههر دو متغیر توزیع دانش و سالمت سازمانی دارای مقیاازآنجاکه  

 شودهمبستگی پیرسون استفاده می
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 (:  همبستگی پيرسون بين توزیع دانش و سالمت سازمانی 4جدول شماره )

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون  حجم نمونه  2متغیر  1متغیر 

 000/0 796/0 235 سالمت سازمانی  یع دانشتوز

 

سازمانی برابر  شود ضریب همبستگی پیرسون بین توزیع دانش و سالمت  مشاهده می  4ل شماره  که در جدوطور  همان

کند. با توجه به نتایج تحقیق خوبی این مطلب را تائید میمعنادار است. نمودار پراکنش نیز به  001/0است که در سطح    796/0

 شود.ه سوم تائید میتوزیع دانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد فرضی

 

 آزمون فرضيه چهارم 

 انی همبستگی بین بکارگیری دانش و سالمت سازم

0Hندارد : بکارگیری دانش و سالمت سازمانی تاثیر معناداری 

1H بکارگیری دانش و سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد : 

دارد ، برای آزمون فرضیه چهارم نیز از روش ازآنجاکه هر دو متغیر بکارگیری دانش و سالمت سازمانی تاثیر معناداری  

 شود.همبستگی پیرسون استفاده می

 (: همبستگی پيرسون بين بکارگيري دانش و سالمت سازمانی 5شماره ) جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون  حجم نمونه  2متغیر  1متغیر 

 000/0 562/0 235 سالمت سازمانی  بکارگیری دانش 

 

  562/0شود ضریب همبستگی پیرسون بین بکارگیری دانش و سالمت سازمانی برابر  ول مشاهده میر جدکه دطور  همان

به  001/0است که در سطح   نیز  پراکنش  نمودار  است.  تائید میمعنادار  را  این مطلب  تحقیق  خوبی  نتایج  به  توجه  با  کند. 

 شود.ئید میم تاچهاربکارگیری دانش و سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد، فرضیه 

 

 آزمون فرضيه اصلی رگرسيون چندگانه

0H  مولفه های مدیریت دانش پیش بینی کننده معنادار سالمت سازمانی نمی باشند : 

1H .مولفه های مدیریت دانش پیش بینی کننده معنادار سالمت سازمانی می باشند : 

 

 خالصه مدل 

از یکدیگر رد شودرصورتی  ا با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از خطاهد و  که فرضیه استقالل خطاها 

شود. چنانچه  برای بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده می   5واتسون -رگرسیون وجود ندارد. بدین منظور از آزمون دوربین

این  شود و در غیر  ذیرفته میهمبستگی بین باقیمانده پآزمون یعنی عدم وجود     0Hقرار بگیرد،    5/2تا  5/1 در بازه    این آماره

 جدول هاییافته بر اساس آماره  ها همبستگی وجود دارد. اینتوان پذیرفت که بین باقیمانده شود یعنی میرد می  0Hصورت 

ر رعایت شده است.  باشد . بنابراین فرض استقالل خطاها از یکدیگر با توجه به جدول زیمی   98/1این مدل  برابر   زیر برای

 گیرد.ل موردسنجش قرار میدر ادامه بهینه بودن مد همچنین

 

 
 

 
5- Durbin-Watson  
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 (: خالصه مدل تحقيق6جدول شماره )

 واتسون -آماره آزمون دوربین خطای استاندارد برآورد شده  شده تعدیل Rمجذور  Rمجذور  R مدل 

1 992/0 983/0 983/0 10764/0 98/1 

 

مدل رگرسیون قدرت توضیح دهندگی بسیار باالیی    دهنده این ست کهباشد که نشانمی  98/0در این جدول    Rمقدار  

واریانس    57/0شده  توانیم بگوییم که مدل انتخابباشد که میمی  75/0شده  تعدیل  2R.  همچنین در جدول فوق  مقدار  دارد

 شده قدرت تبیین متوسط دارد.انتخاب دهد مدلحساب آورده است. که نشان می در متغیر مالک را به

 بین و مالک وجود رابطه خطی بین متغیر پیشبررسی معناداری کل مدل و    

 ( جهت تعيين معناداري فرضيه ANOVAراهه  )(: آزمون تحليل واریانس یک 7جدول شماره ) 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  مدل 

1 

 000/0 773/1971 55/22 4 218/114 رگرسیون 

   008/0 230 923/1 ده باقیمان 

    234 141/116 کل

 

معنادار است. همچنین   001/0سطح  است که بیانگر آن است که کل مدل در    773/1971در جدول فوق برابر    Fمقدار  

 بین و مالک رعایت شده است.جدول فوق بیانگر این است که مفروضه وجود رابطه خطی بین متغیر پیش

 بینپیشضرایب رگرسیونی متغیرهای 

 بين (: ضرایب رگرسيونی متغيرهاي پيش 8جدول شماره )

 مدل 
 ضریب استانداردشده ضریب استاندارد نشده 

t 
سطح 

 بتا خطای استاندارد بتا ریمعنادا

 03/0 185/2  032/0 071/0 اثر ثابت

 000/0 112/37 325/5 152/0 648/5 دانش آفرینی 

 000/0 875/40 486/2 055/0 249/2 ذخیره سازی دانش

 000/0 865/41 057/1 033/0 375/1 توزیع دانش

 000/0 95/3 147/0 03/0 119/0 بکارگیری دانش 

 

دهد که سطح معناداری متغیرهای دانش آفرینی، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و بکارگیری جدول نشان مینتایج  

نتایج تحقیق متغیره  05/0دانش در سطح   به  توجه  با  آفرینی، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و  معنادار است.  ای دانش 

بنابراین مولفه های مدیریت دانش پیش بینی  ،  سازمانی هستندبینی کننده معنادار سالمت  تنهایی نیز پیشبکارگیری دانش به

 . کننده معنادار سالمت سازمانی می باشند، تایید می شود

 

 بحث و نتيجه گيري 
شد. طبق فرضیه  بررسی  دانش بر سالمت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان یزد  تاثیرگذاری مدیریت تحقیق این در

مورد بررسی  قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده متغیر دانش  ر سالمت سازمانی،  دانش آفرینی ب فرعی اول که تاثیر  

باشد، لذا بر سالمت سازمانی  درصد می  5قبول  آفرینی با توجه به ضریب مثبت و این که سطح معناداری آن کمتر از سطح مورد  

آموزش و یعنی با توجه به افزایش در دانش آفرینی، در  تاثیر مثبت و معناداری دارد    آموزش و پرورش شهرستان یزد  کارکنان
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سالمت  یابد. بنابراین فرضیه فرعی اول که دانش آفرینی بر  ، سالمت سازمانی کارکنان نیز افزایش میپرورش شهرستان یزد

 افزایش یعنی دانش، مدیریت که بیان نمود (2004) هالگردد. با توجه به تحقیق  سازمانی تاثیر معناداری دارد ، تایید می

 و خود موفقیت  برای کارکنان و است  ضروری کارکنان پویایی و شغلی امور بهبود برای  است این راهی و کاری دانش و توانایی

دانش نیازمند سازمان  (2002)  هلوتزی همچنین، گردد. حفظ نیز سازمانی  سالمت ترتیب بدین تا هستند حورم  مدیریت 

 موجبدانش آفرینی   است معتقد و دهدمی گزارش بزرگ سازمانهای موفقیت در مهم  عامل یک نش رادا مدیریت از استفاده

 دنبال به و شده سازمان سازی  ندتوانم باعث سازمانی فرهنگ این  که  شد خواهد پویا و قوی سازمانی فرهنگ آمدن یک بوجود

 لیو و چانگ (،2009هایویلستون) پژوهش در حاضر پژوهش بر عالوه موضوع این گردد.می اثربخشی و افزایش ،کارآیی آن

 .شد داده گزارش نیز (،1384ابزاری و کرمانی القریشی ) (2008) کیالین و (، میرسون2008)

قرار گرفته است. با توجه به نتایج    مورد بررسیانش بر سالمت سازمانی،  ذخیره سازی دطبق فرضیه فرعی دوم که تاثیر  

درصد   5ره سازی دانش با توجه به ضریب مثبت و این که سطح معناداری آن کمتر از سطح مورد قبول  بدست آمده متغیر ذخی

اری دارد یعنی با توجه به افزایش تاثیر مثبت و معناد  آموزش و پرورش شهرستان یزد  باشد، لذا بر سالمت سازمانی کارکنانمی

یابد. بنابراین فرضیه فرعی  ت سازمانی کارکنان نیز افزایش می، سالمآموزش و پرورش شهرستان یزددر ذخیره سازی دانش، در  

  گردد. با توجه به اینکه ذخیره سازی دانش که دوم که ذخیره سازی دانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد ، تایید می

 و کرد خواهد حاکم سازمان در را بیشتری آرامش خود دنبال به گردد،می آنها از بهینه استفاده موجب سازماندهی اطالعات و

خواهد را سازمان  سالمت  هایویلستون مطالعات جمله از  تحقیقات  اکثر  در  حاضر پژوهش بر عالوه موضوع  داد.این افزایش 

 ( نیز مورد تایید قرار گرفته است. 1384کرمانی القریشی) ابزاری و (،2008الین  )کی و میرسون  (،2008)  لیو و چانگ (،2009)

با توجه به نتایج بدست    مورد بررسی  قرار گرفته است.توزیع دانش بر سالمت سازمانی،  رضیه فرعی سوم که تاثیر  طبق ف

باشد، لذا  درصد می 5ر از سطح مورد قبول آمده متغیر توزیع دانش با توجه به ضریب مثبت و این که سطح معناداری آن کمت

تاثیر مثبت و معناداری دارد یعنی با توجه به افزایش در توزیع    پرورش شهرستان یزدآموزش و    بر سالمت سازمانی کارکنان

زیع یابد. بنابراین فرضیه فرعی سوم که تو، سالمت سازمانی کارکنان نیز افزایش میآموزش و پرورش شهرستان یزددانش، در 

در ایجاد و ارتقاء سالمت سازمانی اهمیت بسزایی    گردد. توزیع دانشدانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد، تایید می

یابد. با توجه به اینکه توزیع دانش با نفوذ مدیر ارتباطی مستقیم و  دارد و با ارتقاء توزیع دانش، سالمت سازمانی نیز ارتقاء می

ی نفوذ مدیر  تمال رشد مؤلفهی توزیع بیشتر استفاده گردد، احواقع کارکنان اعتقاد دارند هر چه از مؤلفه  معنی دار دارد، در

بیشتر وجود خواهد داشت. بدین معنا که توانایی مدیر در تأثیرگذاری بر اطرافیان و ترغیب دیگران نسبت به توجه به مسائل  

د  افزایش توزیع دانش رفتار باز و دوستانه مدیران کاهش یافته و احترام، اعتما   سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر با 

متقابل، همکاری و پشتیبانی کمتری از سوی مدیران شاهد خواهیم بود. همچنین مواد و لوازم اساسی کار کمتر در اختیار 

داد. این نتیجه همچنین با نتایج تحقیقات  کارکنان قرار خواهد گرفت و سازمان برتری علمی و تولیدی، خود را از دست خواهد  

( مطابقت 1388( و گودرزی و همکاران )1389(، سلطان حسینی و همکاران )  2008( میرسون وکالین )2009هایویلسون )

 دارد.

با توجه به نتایج بدست   مورد بررسی  قرار گرفته است.بکارگیری دانش و سالمت سازمانی،   طبق فرضیه چهارم که تاثیر  

باشد،  درصد می  5متر از سطح مورد قبول  آمده متغیر بکارگیری دانش با توجه به ضریب مثبت و این که سطح معناداری آن ک

پرورش شهرستان یزد  لذا بر سالمت سازمانی کارکنان افزایش در   آموزش و  به  با توجه  تاثیر مثبت و معناداری دارد یعنی 

  مچهاریابد. بنابراین فرضیه فرعی  ، سالمت سازمانی کارکنان نیز افزایش مییزد  آموزش و پرورش شهرستانبکارگیری دانش، در  

 گردد. که بکارگیری دانش بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد، تایید می

 :است طرح قابل زیر پیشنهادهای پژوهش، این هاییافته  به توجه با

این که دانش آفرینی بر سالمت سازمانی تاثیر  وهش در مورد  حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول پژ نتایج   به توجه با-1

 .معناداری دارد
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ی نفوذ مافوق بیشتر وجود خواهد داشت. بدین  هر چه از مؤلفه دانش آفرینی بیشتر استفاده گردد، احتمال رشد مؤلفه 

پیدا خواهد کرد. بنابراین  مانی افزایش  معنا که توانایی در تأثیرگذاری بر اطرافیان و ترغیب دیگران نسبت به توجه به مسائل ساز

آفرینی توجه داشته شود به مولفه دانشآفرینی به مدیران آموزش و پرورش شهرستان یزد پیشنهاد میبا توجه به اهمیت دانش

متری  مورد توجه قرار دهند تا بتوانند اشتباهات ک  آموزش و پرورش شهرستان یزدهمچنین میزان آموزش را در کارکنان   باشند.

شود توجه نمایند و  فضای  های جدیدی که توسط کارکنان ارائه میندان به دنبال داشته باشند. و همچنین به ایدهرا کارم

های کارکنان را در اختیار قرار دهند. و همچنین توجه مدیران به این موارد و شرکت دادن مناسب برای به اجرا درآوردن ایده

 باشد.   های شرکت میهای آنان در استراتژیایده و استفاده ازهای مختلف کارکنان در زمینه

حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش در مورد این که ذخیره سازی دانش بر سالمت سازمانی   نتایج   به  توجه با-2

 .تاثیر معناداری دارد

گردد، احتمال بوجود آمدن بیشتر    دانش بیشتر استفادهاز مؤلفه ذخیره سازی    آموزش و پرورش شهرستان یزدهر چه در  

ی ذخیره های روحیه، حمایت از منابع،  ساختاردهی و یگانگی نهادی وجود دارد. بنابراین در صورت استفاده از مؤلفهمؤلفه 

ای سازمانی ایجاد  سازی دانش در این سازمان، قابلیت سازگاری سازمان با محیط افزایش پیدا می کند وحدت رویه در برنامه ه 

گردد و استانداردهای عملکرد و انتظارات شغلی کارکنان به درستی ی شود، موانع اداری و سلسله مراتبی توسط مدیر رفع میم

گردد در ثبت و نگهداری اطالعات و پژوهش و تجارب ارزنده کارکنان تالش تعریف و مشخص می شوند. به مدیران پیشنهاد می

 ستقبال بیشتری گردد.  های کارکنان اروژهبیشتری گردد و از پ 

حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش در مورد این که توزیع دانش بر سالمت سازمانی تاثیر   نتایج به توجه با-3

دارد اشتراک   .معناداری  به  و  تجربیات  تسهیم  به صورت  آن  زمینه  و  علل  فراهم کردن  و  دانش  توزیع  برقراری  برای  تالش 

ازمان میتواند شرایطی در سازمان فراهم کند تا رفتار کارکنان مدیر باز و دوستانه تر شود و  انش و اطالعات در س گذاشتن د

گردد از  پیشنهاد می  آموزش و پرورش شهرستان یزداحترام، اعتماد متقابل، همکاری و پشتیبانی بیشتر نمود یابد. به مدیران  

استفاده گردد و آنها را تشویق به نشر  نیروی دریایی  ی  استای اهداف سازماندانش و تجارب کارکنان در جهت صحیح و در ر

دانش خود کنند و همچنین امکانات الزم را در راستای نشر دانش خود به کارکنان دهند. برای استفاده از دانش کارکنان نیاز  

ه این موارد بیشتر توجه د که مدیران باید ب باشبه جلسات بیشتری در راستای تبادل اطالعات میان مسئولین و کارکنان نیاز می

 نمایند.  

حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش در مورد این که بکارگیری دانش و سالمت سازمانی   نتایج به توجه با-4  

 .تاثیر معناداری دارد

 دارد. وجود عناداریم کارکنان همبستگی مثبت وسالمت سازمانی   و دانش کارگیریبه  بین که گرفت توان نتیجهمی

 حال این با است. کارکنان داشتهسالمت سازمانی  بر   معنادار و کنندهتعیین تأثیری دانش کارگیریبه یا کاهش  افزایش یعنی

سالمت  به دستیابی برای سازمان، اهداف راستای در سازمان دانش و کارکنان تجربیات از استفاده و مؤلفه به این توجه محقق

که هر چه میزان بکارگیری دانش در سطح بیشتری انجام شود، توانایی کارکنان در  .کندیم  توصیه کارکنان را بهترسازمانی  

تأثیرگذاری بر رؤسا و مافوق خود، ترغیب آن ها به توجه بیشتر به مسائل سازمان به نسبت کمتری کاهش خواهد یافت و  

ه نسبت بیشتری توانایی مدیر در مشخص  لسله مراتبی مواجه خواهد شد و همچنین بسازمان تا حدودی با موانع اداری و س

کردن مناسبات و روابط کاری با کارکنان، انتظارات شغلی، استانداردهای عملکرد و روش های انجام کار افزایش خواهد یافت و  

مدیران   به  یابد.  می  افزایش  را  سازمانی  سالمت  کلی  طور  ش  نبه  پرورش  و  یزدآموزش  می  هرستان  در  پیشنهاد  گردد 

استفاده نمایند تا اینکه کارکنان خود را جدا   آموزش و پرورش شهرستان یزدیرهای خود از تجارب و دانش کارکنان  گتصمیم

باشد. یکی  کنند که این تجارب و دانش آنها در راستای اهداف سازمانی میاز سازمان نداند و با این امر مهم کارکنان درک می

 ان که دارای تجارب و دانش بیشتری دارند.ز مهمترین کارهای مدیران شناسایی کارکنا
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، زمینه ی ایجاد و بکارگیری مدیریت دانش و متغیرهای موثر  آموزش و پرورش شهرستان یزدمدیران و دست اندرکاران  

دانش تمرکز نمایند و جهت تقویت جنبه بر آن را فراهم کرده و بر دانش آفرینی، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و بکارگیری  

 ی ضعیف تر سالمت سازمانی برنامه ریزی شایسته صورت گیرد. ها
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