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Abstract
Introduction: In this study, facilitating factors in the implementation of knowledge management
with respect to the mediating variable role of organizational structure in public libraries in
Kermanshah province were studied and based on that, the estimated structural model was presented.
Methodology: The research method was a correlational design with path analysis method and
structural equation model. The statistical community of this research was composed of
librarians of public libraries. Krejcie and Morgan formulas with an error level of 0.05 were used
to estimate the sample size. The sample size was estimated at 109 people. 92 people (84.5)
answered the questionnaire. In this study, a questionnaire was used to collect data. The opinions
of knowledge management experts were used to evaluate the content validity. Cronbach's alpha,
combined reliability and mean variance were used to evaluate the reliability of items and
structures. SPSS software version 26 was used to describe the data and path-structural modeling
based on the partial least squares approach (Smart PLS 3.3) was used to analyze the data.
Findings: The results showed that there was a significant difference between the views of
male and female librarians on the factors facilitating the implementation of knowledge
management. The results of the partial least squares test confirmed the research hypotheses
based on which the measurement and the structural models were statistically appropriate. The
results showed that knowledge management strategy, organizational culture, information
technology and human resources had a positive and significant effect on the implementation
of knowledge management. Knowledge management strategy had the highest (0.310) and
information technology (0.261) had the lowest impact factor on knowledge management
implementation. The results also showed that organizational structure did not play a role in
modulating the relationships between facilitators and implementing knowledge management.
Conclusion: The results obtained from data analysis confirmed the effects of facilitating
factors on the implementation of publishing management. Therefore, it can be designed and
implemented to facilitate the implementation of knowledge management.
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چکیده
هدف :در این پژوهش عوامل تسهیلگر در پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی در
کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بررسی شد و بر مبنای آن مدل ساختاری برآورد شده ارائه گردید.
روششناسی :روش پژوهش بر اساس هدف پژوهش از نوع کاربردی است .براساس نحوه گردآوری دادهها روش پژوهش پیمایشی
از نوع طرحهای همبستگی به شیوه تحلیل مسیر و الگوی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری این پژوهش را کتابداران کتابخانههای
عمومی تشکیل داد .برای برآورد حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان با سطح خطای  0/05استفاده شد .حجم نمونه  109نفر
برآورد شد 92 .نفر ( )84/5به پرسشنامه پاسخ دادند .در این پژوهش از پرسشنامه جهت گردآوری دادهها استفاده شد .برای بررسی
اعتبار محتوایی از نظرات کارشناسان و خبرگان مدیریت دانش استفاده شد .برای بررسی پایایی گویهها و سازهها از آلفای کرونباخ،
پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده استفاده گردید .برای توصیف دادهها از نرمافزار اسپیاساس نسخه  26و برای
تجزیهوتحلیل دادهها از مدلسازی مسیری ـ ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )Smart PLS 3.3استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد بین دیدگاههای کتابداران زن و مرد در مورد عوامل تسهیلکننده پیادهسازی مدیریت دانش تفاوت
معناداری وجود داشت .نتایج آزمون حداقل مربعات جزئی حکایت از تأیید فرضیههای پژوهش داشت و بر این اساس مدلهای
اندازهگیری و ساختاری از نظر آماری برازش مناسبی داشتند .نتایج نشان داد راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،فناوری
اطالعات و منابع انسانی اثر مثبت و معناداری بر پیادهسازی مدیریت دانش داشتند .استراتژی مدیریت دانش باالترین ( )0/310و
فناوری اطالعات ( )0/261کمترین ضریب تأثیر را بر پیادهسازی مدیریت دانش داشتند .همچنین نتایج پژوهش نشان داد ساختار
سازمانی بهعنوان متغیر میانجی در تعدیل روابط بین عوامل تسهیلکننده و پیادهسازی مدیریت دانش نقشی نداشت.
نتیجه گیری :نتایج بهدست آمده از تحلیل دادهها اثرات عوامل تسهیلکننده بر پیادهسازی مدیریت دانش را تأیید کرد.
بنابراین می توان به مدل طراحی شده و عوامل تسهیلگر پیادهسازی مدیریت دانش تکیه کرد و نتایج بهدست آمده را برای
پیادهسازی مدیریت دانش به کتابخانهها تعمیم داد.
واژه های کلیدی :مدیریت دانش ،عوامل تسهیلگر ،پیادهسازی ،کتابخانههای عمومی ،کرمانشاه
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مقدمه
در عصر دانایی محوری ،دانش یکی از منابع متمایزکننده سازمان و ضروری جهت حفظ مزیت
رقابتی است؛ به این دلیل سازمانها نیازمند آن هستند که ارزش دانش را در محاسبات و برنامهریزیهای
خود لحاظ کنند و با دانش ،برخوردی نظاممند همانند منابع محسوس داشته باشند (خاوری ،حمیدی،
سجادی و جاللی فراهانی1395 ،؛ داونپورت و پروساک1379 ،1؛ نوناکا و تاکوچی .)1385 ،بسیاری از
سازمانها حوزه مدیریت دانش را برمیگزینند تا حاشیه رقابتی پایداری را برای خود ایجاد کنند .به همین
دلیل نیاز به مطالعه نظاممند عوامل تسهیلگر مؤثر بر توانمندی استفاده از مدیریت دانش ،امری ضروری
و حیاتی است (کاظمی و ملکزاده)1391 ،؛ بنابراین ،با طراحی و سازماندهی فرایند مدیریت دانش در
سازمان میتوان دانش ضمنی ،مهارتها و جریان کاری را به رویهها ،استانداردسازی و تحلیل محتوای
مستندسازی منتقل کرد و بستری برای ایجاد رقابت ،مزیت رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود ( Chang,
 .)Hung, Yen & Tseng, 2009اینکه چگونه و چه عواملی سبب موفقیت مدیریت دانش میشود سؤالی
است که مستلزم بررسیهای وسیعی میباشد .دامنه وسیعی از عواملی که میتوانند اجرای موفقیتآمیز
مدیریت دانش را تحت تأثیر قرار دهند .برای نمونه ،به اعتقاد چانگ )2009( 2رهبری بهعنوان اصلیترین
عامل موفقیت مدیریت دانش و در مرحله بعد استراتژی ،فرایندهای تجارت و فرهنگ سازمانی قرار داشت.
فناوری ،افراد و خالقیت جزء عوامل ضعیفتر محسوب شدند .تیرو ،دیمترویس و گئوگیوس)2011( 3
موفقیت دانش فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد را مهمترین عوامل موفقیت در فرایند اجرای استراتژی
مدیریت دانش ذکر کردند .بهزعم ونگ و آسپینوال )2005( 4عوامل فرهنگ ،فناوری اطالعات و رهبری
بهعنوان مالحظاتی مهم در خصوص اجرای مدیریت دانش مطرح میباشند .لی ،لی و کانگ)2005( 5
رهبری ،فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعاتی ،ارزیابی و پاداش را مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پیادهسازی
مدیریت دانش معرفی کردند .انصاری ،رحمانی یوشانلوئی ،رحمانی ،پاسبانی و عسگری ( )1391در
پژوهشی تحت عنوان ارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی
در شرکتهای کوچک و متوسط با ارائه مدلی تأثیر موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش بر کسب مزیت
رقابتی را به کمک روش حداقل مربعات جزئی و تحلیل مسیر موردبررسی قرار دادند .یافتههای پژوهش
آنها نشان میدهد ،پنج عامل استراتژی مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی ،فناوری اطالعات
و ساختار سازمانی در پیادهسازی موفق مدیریت دانش تأثیرگذار هستند .فرهنگ سازمانی و فناوری
اطالعات بیشترین تأثیر را بر موفقیت مدیریت دانش داشته و ساختار سازمانی نیز کمترین تأثیر را دارد.

1. Davenport & Prosak
2. Chang
3. Theriou, Dimitrios & Georgios
4. Wong & Aspinwall
5. Lee, Lee & Kang

 145پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،12شماره  ،1بهار و تابستان 1401

باندارانیاک و پوشپاکوماری )2021( 1در قالب یک مقاله مروری نشان دادند رهبری ،فناوری و فرهنگ
سازمانی مهمترین عوامل موفقیت مدیریت دانش بودهاند .قاسمی و والمحمدی )2021( 2در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که مدیریت منابع انسانی باالترین اولویت و تعهد و حمایت رهبری و سرمایه فکری
بهترتیب در رتبههای دوم و سوم مهمترین عوامل در پیادهسازی مدیریت دانش بودند .خاوری و همکاران
( )1395در پژوهشی که با هدف طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه عوامل تسهیلکننده بهمنظور
پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که الگوی 5
عاملی فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعات ،منابع انسانی ،استراتژی مدیریت دانش و ساختار سازمانی
مهمترین عوامل موفقیت مدیریت دانش هستند .مرجانی ،زارعی ،زاهدی نوقابی ،ضرابی ،ریگی و اورعی
( )1399عوامل بازدارنده تأثیرگذار در پیادهسازی سامانههای مدیریت دانش در سازمان کتابخانهها ،موزهها
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی را موردبررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد دالیل فقدان
سامانه مدیریت دانش در سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در سه مقوله اصلی
عوامل سازمانی ،عوامل انسانی و عوامل فنی دستهبندی شدند .ایمانیکیا ( )1400در پژوهشی به بررسی
و رتبهبندی عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی استان گلستان پرداخت.
پژوهش وی نشان داد درک مدیران کتابخانههای دانشگاهی رتبه اول ( 90درصد)؛ زیرساختهای فناوری
اطالعات رتبه دوم ( 71درصد)؛ آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش رتبه سوم ( 64درصد)؛ و
فرهنگ سازمانی رتبه چهارم ( 61درصد) مهمترین عوامل بر مدیریت دانش و پیادهسازی آن بودند.
لطیفیکیا ،کابارانزاد قدیم ،حقیقت منفرد و مرجانی ( )1400در پژوهش خود نشان دادند فرهنگ
سازمانی ،فناوری اطالعات و ساختار عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی
هستند .قربانیزاده ،قربانی پاجی و افروز ( )1400در پژوهش خود عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش
را در سازمانهای ایرانی بررسی کردند .یافتهها نشان داد متغیرهای فرهنگ سازمانی ( ،)0/502فناوری
اطالعات ( ،)0/526حمایت مدیران ارشد ( ،)0/604اشتراک و تسهیم دانش ( ،)0/608انگیزه (،)0/554
آموزش ( ،)0/537توانمندسازی ( ،)0/540مشارکت ( ،)0/557کار تیمی ( ،)0/727مدیریت منابع انسانی
( )0/645بیشترین اندازه اثر را داشتند .قاسمی ،غضنفری و یدالهی ( )1400نقش فرهنگ سازمانی را در
استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه بررسی کردند .نتایج نشان داد نقش فرهنگ سازمانی در استقرار
مدیریت دانش باالتر از متوسط بود.
کتابخانهها و مراکز اطالعاتی جزو سازمانهای دانشمحور تلقی میشوند .بهزعم کوستاگیوالس3
( )2012در شرایط پر تغییر محیطی ،کتابخانههای عمومی بهعنوان عضوی از جامعه دستکم از دو جهت
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به مدیریت دانش نیاز دارند .اول آنکه آنها ایجادکننده سرمایه مهمی برای جوامع بهشمار میروند ،و دوم
آنکه از سرمایه فکری ایجاد شده و داراییهای دانشی بهمنظور ارائه خدمات بهتر استفاده میکنند .این
بدین معنا است که چنانچه مدیریت دانش بهدرستی در این مراکز استقرار پیدا کند و همچنین عوامل
تسهیلکننده آن شناسایی شوند ،این موضوع میتواند کتابخانهها را در نیازسنجی ،برنامهریزی و اجرای
صحیح مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست استراتژیهای مدیریت دانش کاهش یابد .علیرغم
پژوهشهای وسیعی که در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است ،هنوز پیادهسازی مدیریت دانش در
این مراکز ،سخت و پیچیده است .در نتیجه شناسایی عوامل تسهیلگر مدیریت دانش عالوه بر شناخت
استراتژیهای آن و بهکارگیری آنها در فرایند مدیریت دانش به اجرای مؤثرتر آن کمک فراوانی میکند
(اخوان و همکاران .)1389 ،بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد عوامل تسهیلگر پیادهسازی مدیریت
دانش را در کتابخانههای عمومی بررسی کند و اثرات هر یک از عوامل تسهیلگر را بر اجرای موفق مدیریت
دانش بررسی نماید .همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل کلیدی موفقیت در تولید ،اجرا و حفظ
مدیریت دانش در سازمانها ساختار سازمانی است ،لذا در این پژوهش سعی خواهد شد نقش ساختار
سازمانی بهعنوان متغیر میانجی در تعدیل روابط بین عوامل تسهیلکننده و پیادهسازی مدیریت دانش
بررسی شود .با این دید که با شناسایی عوامل اصلی به اقدامی مناسب در خصوص بهبود و اثربخشی
مدیریت دانش پرداخته و به استقرار مناسب مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی کمک کنند .توجه
کافی به شناخت این عوامل بالقوه و اقدام بهجا و بهموقع در خصوص بهبود آنها منجر به ایجاد زمینهای
در کتابخانه میشود که به تقویت عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش کمک میکند؛ زیرا از نظر
صاحبنظران مدیریت دانش ،نگرشهای محدود و غیر نظاممند ،موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش را به
خطر میافکنند (ابطحی و صلواتی.)1385 ،
عوامل تأثیرگذار بر پیادهسازی مدیریت دانش
علیرغم پژوهشهای وسیعی که در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است ،هنوز پیادهسازی
مدیریت دانش دشوار است .بر این اساس شناسایی عوامل تسهیلگر مانند استراتژی مدیریت دانش ،فرهنگ
سازمانی ،ساختار سازمانی و مانند آن میتواند به شناخت بهتر فرایند مدیریت دانش و همچنین
پیادهسازی و اجرای آن کمک فراوانی نماید .عواملی که آگاهی نسبت به آنها میتواند مدیریت را در اجرای
صحیح استراتژیهای مدیریت دانش کمک نماید .با تعیین این عوامل تسهیلگر ،مرجع مناسبی برای
کمک به حفظ مسیر و اطمینان از موفقیت و حتی اندازهگیری عوامل موفقیت در کسبوکار یا پروژه
ایجاد میشود و کمک میکند تا تمام چیزهایی که مهم هستند بهخوبی شناسایی گردند (خاوری و
همکاران .)1395 ،در این بخش مهمترین عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش بررسی شده است.
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راهبرد مدیریت دانش
پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان نیازمند شناخت دقیق وضعیت سازمان است تا با ارائه راهکارهایی
راهبردی به اجرا درآید .دارا بودن استراتژی مناسب ،یکی از راههای رسیدن به موفقیت در پیادهسازی مدیریت
دانش است .راهبردهای دانش ،راهبردهایی است که مسیر اهداف دانشی را در سازمان مشخص میکند.
سازمانهایی که میخواهند مدیریت دانش را اجرا نمایند ،عالوه بر اهداف معمولی سازمانی ،باید اهداف دانشی
خود را نیز معین نمایند و پسازآن با تعریف راهبردهای دانش ،دستیابی به آن اهداف را مشخص کنند (اخوان
و همکاران .)1389 ،راهبرد مدیریت دانش در بیان ساده ،توضیح میدهد چگونه یک سازمان ،دانش خود را
بهتر به نفع خود و ذینفعانش مدیریت میکند؛ استراتژی مدیریت دانش تعیین میکند چگونه آنچه را که
راهبرد دانش تبیین و مشخص نموده در مکان مناسب ،زمان مناسب و توسط شخص مناسب به انجام
میرسد .در تعریفی دیگر ،راهبرد مدیریت دانش مجموعهای از تاکتیکها و اقدامات عملیاتی برای پیادهسازی
مدیریت دانش است (الهی ،خدیورپور و حسنزاده .)1389 ،وجود راهبرد مدیریت دانش در کتابخانههای
عمومی موجب میشود چشمانداز مشترکی در میان کتابداران در رابطه با اهداف کتابخانه شکل بگیرد؛
راهبرد مدیریت دانش با راهبرد سازمان همسو شود و حمایت و پشتیبانی راهبرد مدیریت دانش از مسائل
اصلی کتابخانه افزایش پیدا کند.
فرهنگ سازمانی
اهمیت فرهنگ در مدیریت دانش به این علت است که بخش قابلتوجهی از دانش بهعنوان فرهنگ
از نسلهای گذشته آموخته شده است (.)Bandaranayake & Pushpakumari, 2021; Bartiano & Orza, 2011
بنابراین ،سازمانها قبل از پرداختن به اجرای مدیریت دانش به بررسی فرهنگ سازمانی نیاز دارند .اگر
یک سازمان به نوع فرهنگ خود پی ببرد ،میتواند درجه تناسب الزم میان شیوههای مدیریت دانش خود
و فرهنگ را برای یک محیط کسبوکار مشخص در نظر گیرد .عالوه بر این ،سازمان میتواند فرهنگ
ترویجکننده تسهیم دانش را ایجاد کند که این امر برای موفقیت سازمان مهم است .بهعبارتی به ابزارهای
فرهنگی و عملیاتی بهتری برای سازمانهای دانش آفرین نیاز است .داونپورت و پروساک ( )1379معتقدند
انواع متفاوتی از فرهنگ تبادل و اشتراک دانش وجود دارد که ممکن است از تبدیل دانش ممانعت و یا
حتی آن را متوقف کنند و امکان دارد بخشی از دانش در طول تبدیل از دست برود؛ بنابراین اقدامات باید
در جهت بهسازی فرهنگ کارکنان و نظامهای پاداش باشد تا کارکنان ترغیب شوند و بخواهند که تجربیات
و دانش خود را دیگران تسهیم کنند .از سوی دیگر ،با توجه به نقش و جایگاهی که کتابخانههای عمومی
در اشاعه فرهنگ مطالعه دارند ،میتوانند نقش مهمی در پیادهسازی مدیریت دانش داشته باشند .این امر
مستلزم فهم عوامل مؤثر بر مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی کتابخانه است .از این منظر بررسی اثرات

سال  ،12شماره  ،1بهار و تابستان 1401

بررسی عوامل تسهیلگر در پیادهسازی مدیریت دانش148 ...

فرهنگ سازمانی در استقرار و اجرای مدیریت دانش در کتابخانهها مبحثی مهم و جدی است.
ساختار سازمانی
سازمانها باید ساختارهایی را بپذیرند که به آنها اجازه دهد تا حد امکان دانش بیشتری را خلق و
انتقال دهند .ساختار سازمانی ،راه یا شیوههای است که بهوسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم،
سازماندهی و هماهنگ میشوند .سازمانها ،ساختارهایی را بهوجود میآورند تا فعالیتهای عوامل انجام
کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند .اولین گام برای اجرای هر سیستم شناخت عوامل
کلیدی موفقیت آن سیستم است .یکی از عوامل کلیدی موفقیت در تولیدْ اجرا و حفظ مدیریت دانش در
سازمانها ساختار سازمانی است .ساختار سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل ،سیستمها و فرایندها
عملیاتی و افراد و گروههایی است که برای نیل به هدف تالش میکنند .ساختار سازمانی مجموعه راههایی
است که کار را به وظایف مشخص تقسیم میکند و میان آنها هماهنگی ایجاد میکند .در پژوهشی آمده
که در  25درصد مواقع ،ساختار سازمانی نامناسب ،مانع اصلی در استقرار مدیریت دانش است .از سویی
دیگر ،بدون وجود ساختاری مناسب که از این فرایند حمایت کند ،استقرار مدیریت دانش ،امکانپذیر
نیست (جاللی ،افرازه و نظافتی.)1386 ،
بدون تردید یکی از تحوالت مدیریتی ،باز طراحی ساختار سازمانی مناسب برای کتابخانههای عمومی
جهت حفظ و صیانت نیروی انسانی و باال بردن انگیزه کارکنان جهت انطباق بیشتر با تغییرات محیطی
است .از آن جهت که کتابداران مهمترین نیروی انسانی در کتابخانههای عمومی هستند ،لذا میزان توجه به
ابتکار عمل و خالقیت آنان در انجام وظایف و همچنین نحوه سازماندهی آنان میتواند ضمن افزایش انگیزه
آنان ،بر اجرای مدیریت دانش و فعالیتهای دانشی اثرگذار باشد (رجوعی ،عربشاهی و مغانی.)1395 ،
فناوری اطالعات
فناوری اطالعات بهعنوان یک ابزار قوی ،مؤثر و کارآمد در تمام جنبههای مدیریت دانش از قبیل
تسخیر ،اشتراک و کاربرد عمل میکند .فناوریهایی مثل سیستم مدیریت بانکهای اطالعاتی مرتبط،
سیستم مدیریت اسناد ،اینترنت ،اینترانت ،سیستمهای پشتیبانی تصمیم ،پست الکترونیک ،موتورهای
جستجو ،دادهکاوی ،ذخیره دادهها و مانند آن میتوانند نقش اساسی در تسهیل مدیریت دانش داشته
باشند ،اما فناوری اطالعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت دانش ایفا میکند .فناوری اطالعات به افراد
کمک میکند تا اطالعات موردنظر خود را پیدا نمایند اما تنها خود افراد میتوانند تعیین کنند که آیا این
اطالعات مناسب نیاز آنها میباشد یا نه (سرلک ،مقدسان و روستایی .)1389 ،فناوری اطالعات با فراهم
کردن فضای ارتباطی بر خط ،کمک بسیاری در پیشبرد و تسریع اهداف پروژه مدیریت دانش مینماید.
زیرساختهای فناوری اطالعات شامل سختافزار ،نرمافزار و شبکه افزار ،پرتالها و مخازن دانش از عوامل
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مهم و تأثیرگذار در این رابطه میباشند (جعفری ،گرجی ،صالحی و رستگاری مهر .)1390 ،نقش فناوری
اطالعات در توسعه مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی میتواند در اشکال مختلفی از جمله ایجاد
ساختار مناسبی جهت ذخیرهسازی اطالعات ،دسترسی سریعتر به منابع اطالعاتی و بهکارگیری
نرمافزارهای اختصاصی مدیریت دانش متناسب با نیاز کاربران تبلور پیدا کند.
نیروی انسانی
در عصر دانش اغلب سازمانها درک کردهاند که موفقیت آنها نه بهدلیل داراییهای فیزیکیشان
بلکه به خاطر تجارب و مهارتهای کارکنانشان میباشد .در حوزه مدیریت دانش سه مؤلفه مهم و اصلی
وجود دارد که عبارتاند از :انسان ،فرایند و تکنولوژی .از بین این ابعاد نیروی انسانی بهعنوان مهمترین
ورودی سازمان و عاملی که در نهایت عامل بهکارگیری سایر ورودیها و تبدیل آنها به خروجیهای
سازمان میباشد حائز اهمیت است (شریفزاده و بودالیی .)1387 ،اجرای موفقیتآمیز هر یک از مراحل
اجرای مدیریت دانش در سازمانها نیاز به شناسایی مهمترین منبع در سازمان یعنی منابع انسانی دارد.
دانش در اذهان انسانی خلق میشود و بدون آنکه کسی از نحوه خلق آن آگاهی داشته باشد به وجود
میآید .دانش با ذهن انسانها کسب میشود و انتقال پیدا میکند و اشاعه مییابد و در نهایت توسط
انسانهایی که آن را پذیرفتهاند به کار گرفته میشود (الوانی.)1385 ،
در دوره اقتصاد دانش ،کتابخانهها به آموزش حرفهای و آموزش مداوم کارکنان کتابخانه برای افزایش
ال به ارزش انسان عالقه
دانش علمی و توانایی کسب و ابداع دانش اهمیت قائل خواهند بود .همچنین آنها کام ً
و توجه دارند ،تحت تأثیر تواناییهای خرد کارکنان کتابخانه قرار میگیرند ،توسعه منابع دانش را در ذهن
کارکنان کتابخانه بهعنوان روشی مهم در افزایش اثربخشی کار تلقی میکنند .بهبود همهجانبه کیفیت کارکنان
کتابخانه و ارزش جایگاه انسان اهداف مهم مدیریت دانش در کتابخانهها خواهد بود (.)Shanhong, 2002
فرضیههای پژوهش
 )1راهبرد مدیریت دانش بر پیادهسازی مدیریت دانش اثر معناداری دارد.
 )2فرهنگ سازمانی بر پیادهسازی مدیریت دانش اثر معناداری دارد.
 )3فناوری اطالعات بر پیادهسازی مدیریت دانش اثر معناداری دارد.
 )4نیروی انسانی بر پیادهسازی مدیریت دانش اثر معناداری دارد.
 )5ساختار سازمانی بهعنوان یک متغیر میانجی در بر روابط بین متغیرهای تسهیلکننده مدیریت دانش
و پیادهسازی آن اثر معناداری دارد.
 )6بین میانگین عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش از نظر متغیرهای جمعیت شناختی سازمانی (سن،
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جنس ،سابقه کار ،مدرک تحصیلی) تفاوت معناداری وجود دارد.
 )7در شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش نمایش داده شده است.
مدل مفهومی پژوهش
در شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش نمایش داده شده است .با توجه به مدل مفهومی در مرحله اول
اثرات متغیرهای نیروی انسانی ،فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی و راهبرد مدیریت دانش بر مدیریت
دانش بررسی خواهد شد و در مرحله دوم ساختار سازمانی بهعنوان یک متغیر میانجی بررسی و نقش آن
در تعدیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی میشود.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
با توجه به کمبود مطالعه با رویکرد عوامل تسهیلگر مدیریت دانش با نقش متغیر میانجی ،این
مطالعه میتواند دستاوردهای جدیدی در زمینه مدیریت بهدنبال داشته باشد .در عین حال ،نتایج مطالعه
از نظر کاربردی نیز میتواند از سوی سیاستگذاران و برنامهریزان در حوزههای مدیریت دانش در
کتابخانههای عمومی و دیگر سازمانها مورد بهرهبرداری قرار گیرد .بنابراین این مطالعه ،بر اساس هدف
پژوهش ،از نوع کاربردی است .از سوی دیگر ،روش این پژوهش از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این
پژوهش را کتابداران کتابخانههای عمومی تشکیل داد .برای برآورد حجم نمونه از فرمول کرجسی و
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مورگان با سطح خطای  0/05استفاده شد .حجم نمونه  109نفر برآورد شد 92 .نفر ( )84/5به پرسشنامه
پاسخ دادند .در این پژوهش از پرسشنامه خاوری و همکاران ( )1395مبتنی بر الگوی  5عاملی که پایایی
و روایی آن به تأیید رسیده بود جهت گردآوری دادهها و آزمون مدل و فرضیات پژوهش استفاده شد.
متغیرهای پژوهش از اطالعات گذشته ،راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی و فناوری
اطالعات (متغیرهای برونزا) ،پیادهسازی مدیریت دانش (متغیر درونزا) و ساختار سازمانی (متغیر میانجی)
تشکیل شده است .مقیاس مورداستفاده در این پرسشنامه طیف لیکرت  5درجهای که از  30سؤال تشکیل
شده است .برای بررسی اعتبار محتوایی از نظرات کارشناسان خبره استفاده شد .همچنین روایی واگرا و
روایی همگرا متغیرهای مشاهدهپذیر و سازهها نیز بررسی شد .برای بررسی پایایی گویهها و سازهها از
آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجشده استفاده گردید .برای توصیف دادهها (آمار
توصیفی) و همچنین سنجش نرمالیتی دادهها از نرمافزار اسپیاساس نسخه  26و برای تجزیهوتحلیل
دادهها از مدل سازی مسیری ـ ساختاری (واریانس ـ محور) مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی
( )Smart PLS 3.3استفاده شد.
تحلیل دادههای پژوهش
در جدول ( )1ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان کتابخانههای عمومی نشان داده شده است.
بیشتر نمونهها زن ( )0/63و دارای تحصیالت کارشناسی ارشد ( )57/6بودند 60 .نفر ( )65/2در رشته
کتابداری تحصیل کرده بودند.
جدول  .1دادههای جمعیتشناختی مدیران
جنسیت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

زن

58

0/63

مرد

34

0/37

کتابداری

60

65/2

سایر رشتهها

32

34/8

کاردانی

5

5/4

کارشناسی

32

34/8

کارشناسی ارشد

53

57/6

دکترا

2

2/2

تحلیل اکتشافی متغیرهای جمعیتشناختی (جنس ،رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی)

برای پاسخ به این فرضیه که بین متغیرهای جنسیت ،رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی و عوامل
تسهیلکننده مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد از روش تحلیل اکتشافی استفاده شد .دادههای
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مندرج در جدول ( )2حکایت از آن دارد که بین دیدگاههای کتابداران زن و مرد در خصوص اثرات اساس
عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد ،به نحوی که اثرات این متغیرها بر
پیادهسازی مدیریت دانش از نظر کتابداران زن ( 2/64از  )5نسبت به کتابداران مرد ( 2/47از  )5تفاوت
وجود دارد .همچنین با توجه به میانگین ( 1تا  )5خطای معیار ،توزیع متغیر در حدود ( )2/4و ( )2/8در
اطراف میانگین پراکنده شده است .از نظر رشته تحصیلی دادهها نشان میدهد کتابدارانی که در رشتههای
غیر کتابداری تحصیل کردهاند ( )2/65نسبت به کتابدارانی که در رشته کتابداری تحصیل کردهاند ()2/47
نقش عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش را در پیادهسازی مدیریت دانش در مرتبه باالتری ارزیابی کردند.
همچنین از نظر مقطع تحصیلی دادهها نشان میدهد کتابدارانی که مقطع تحصیلی کارشناسی دارند
( )2/6نسبت به سایر مقاطع تحصیلی (کاردانی2/1 ،؛ کارشناسی ارشد2/5 ،؛ دکترا  )2/3نقش عوامل
تسهیلکننده مدیریت دانش را در مرتبه باالتری ارزیابی کردند.
جدول  .2تحلیل اکتشافی متغیر توسعه دانش مدیران برحسب متغیر جنسیت
میانگین

جنسیت
رشته
تحصیلی
مدرک
تحصیلی

 0/95فاصله اطمینان میانگین

خطای

چولگی

کشیدگی
-0/4

کرانه پایین

کرانه باال

استاندارد

زن

2/64

2/4

2/8

0/12

0/2

مرد

2/47

2/3

2/6

0/7

0/3

-0/4

کتابداری

2/47

2/3

2/6

0/7

0/26

-0/4

سایر

2/65

2/4

2/8

0/11

0/27

-0/24

کاردانی

2/1

1/6

2/5

0/15

1/7

3/3

کارشناسی

2/6

2/3

2/8

0/12

0/2

-0/4

ارشد

2/5

2/3

2/6

0/8

0/12

-0/2

دکترا

2/3

-3/9

8/7

0/5

0/3

-0/6

تجزیهوتحلیل دادهها به کمک نرمافزار Smart PLS

برای بررسی فرضیات مدل ،از مدلیابی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده
شده است .از دالیل استفاده از این رویکرد :توانایی باالی آن در پیشبینی مدل ،توسعه مدلهای جدید،
پشتیبانی از مدلهای اندازهگیری ترکیبی و انعکاسی ،عدم حساسیت به نرمال بودن دادهها و عدم
حساسیت به حجم نمونه .در این رویکرد از پرکاربردترین نرمافزار آن  Smart PLSاستفاده شده است .در
بخش اول تحلیل کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی موردبررسی قرار گفت .در بخش دوم کیفیت مدل
ساختاری و در نهایت برازش کلی مدل موردبررسی قرار گرفت.
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آزمون مدل اندازهگیری انعکاسی

آزمون مدل اندازهگیری انعکاسی در دو مرحله آزمون پایایی و آزمون روایی میباشد .بر اساس نظر
محققان در صورتی مدل اندازهگیری انعکاسی مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بار عاملی هر یک از
متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان آن مدل دارای حداقل مقدار  0/4باشد و در سطح معناداری
موردنظر معنادار باشد .طبق خروجی کلی نرمافزار بهصورت گرافیکی (شکل  )1کلیه بارهای عاملی مدل
اندازهگیری انعکاسی (متغیرهای راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی و فناوری اطالعات)
باالی  0/4بوده و در سطح اطمینان  95درصد معنادار میباشند .در مدل پایایی مدلهای اندازهگیری
انعکاسی مقادیر باالی  0/7نشاندهنده سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری انعکاسی است .بهترتیب
پایایی مرکب برای متغیرهای راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی و فناوری اطالعات
 0/87 ،0/92 ،0/91 ،0/91و  0/87بهدست آمده است که نشان از سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری
انعکاسی پژوهش دارد (شکل .)2

شکل  .2مدل اندازهگیری انعکاسی ـ بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهپذیر

برای بررسی اعتبار درونی متغیرهای پژوهش ،مقادیر باالی  0/5نشاندهنده همسانی یا اعتبار درونی
مدل اندازهگیری انعکاسی است .شاخص  AVEاز خروجی نرمافزار به مقدار  0/57نشان از روایی همگرای
این متغیرها میباشد .این شاخص بهترتیب برای سایر متغیرهای راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی،
منابع انسانی و فناوری اطالعات  0/63 ،0/55 ،0/59و  0/53به دست آمد.
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برای سنجش روایی تشخیصی دو روش آزمون بار عرضی و آزمون فورنل ـ الرکر وجود دارد .آزمون
فورنل و الرکر اعتبار بیشتری به نسبت آزمونهای دیگر در سنجش روایی افتراقی مدلهای اندازهگیری
انعکاسی دارد .برای سنجش روایی تشخیصی در سطح معرف (متغیرهای مشاهدهپذیر) طبق آزمون فورنل
و الرکر چنانچه بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان مربوط به خود حداقل  0/1بیشتر
از بار عاملی همان متغیر مشاهده پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشد ،مدل اندازهگیری انعکاسی شده
مربوطه دارای روایی تشخیصی در سطح سازههایش است.
نتایج جدول ( )3حاکی از آن است که متغیرهای راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،منابع
انسانی و فناوری اطالعات از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار هستند.
جدول  .3روایی افتراقی براساس جدول فورنل و الرکر
راهبرد مدیریت دانش

فناوری اطالعات

منابع انسانی

راهبرد مدیریت دانش

0/770

فناوری اطالعات

0/669

0/725

منابع انسانی

0/663

0/686

0/792

فرهنگ سازمانی

0/756

0/628

0/766

فرهنگ سازمانی

0/744
1

کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی توسط شاخص اشتراک یا روایی متقاطع (  )CV Comمحاسبه
میشود .این شاخص در واقع توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر
متغیر پنهان متناظرشان میسنجد .برای بررسی کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی مقادیر مثبت این شاخص
نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است .طبق نتایج حاصل از خروجی نرمافزار ،شاخص
 CV Comبهترتیب برای متغیرهای راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی و فناوری اطالعات
 0/49 ،0/33 ،0/45و  0/42که همگی مثبت بوده و کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی اثبات میشود.
آزمون کیفیت مدل ساختاری

در تحلیل مدلهای ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزئی ،سه معیار اصلی برای آزمون
مدل ساختاری وجود دارد )1 :شاخص ضریب تعیین ( )2 ،)R2معناداری ضرایب مسیر (بتا) ( )T-valueو
 )3شاخص افزونگی یا ارتباط پیشبین .معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزای مدل مسیر،
ضریب تعیین است .این شاخص نشان می دهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا توسط متغیر برونزا
صورت میگیرد .مقادیر  0/33 ،0/67و  0/19برای متغیرهای مکنون درونزا (وابسته) در مدل مسیر
ساختاری (درونی) به ترتیب قابل توجه ،متوسط و ضعیف توصیف شده است .طبق شکل ( )1مقدار R2
بهدست آمده بهترتیب برای متغیرهای انعکاسی شده راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی
1. consrtact crossvalidated communality
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و فناوری اطالعات  ...میباشد .کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی ( )CV Red1نیز محاسبه
میشود .هدف این شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در پیشبینی کردن بهروش چشمپوشی 2است.
معروفترین و شناختهشدهترین معیار اندازهگیری این توانایی ،شاخص  Q2استونـگایسلر است که بر اساس
این مالک مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزای انعکاسی را پیشبینی کند .مقادیر باالی صفر
نشان میدهد که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد .بهعبارتی در
صورتی که تمامی مقادیر بهدست آمده برای شاخص افزونگی با در نظر داشتن متغیر پنهان درونزای انعکاسی
شده مثبت باشد ،میتوان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است .طبق نتایج حاصل از
خروجی نرمافزار ،شاخص افزونگی برای متغیرهای مدل مثبت بوده و کیفیت آن اثبات میشود (جدول .)4
جدول  .4کیفیت مدل ساختاری براساس شاخص افزونگی
متغیر

CV Red

راهبرد مدیریت دانش

0/452

فرهنگ سازمانی

0/195

منابع انسانی

0/499

فناوری اطالعات

0/333

ساختار سازمانی

0/195

یکی دیگر از شاخصهای تأیید روابط در مدل ساختاری معنادار بودن ضرایب مسیر است .معناداری
ضرایب مسیر مکمل بزرگی در جهت عالمت ضریب بتای مدل است (شکل .)3

شکل  .3معناداری ضرایب مسیر ()t-value

چنانچه مقدار بهدست آمده باالی حداقل آماره در سطح مورد اطمینان در نظر گرفته شده باشد،
1. consrtact crossvalidated redundancy
2. blindfolding
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آن رابطه یا فرضیه تأیید میشود .در سطح معناداری  95درصد ضرایب مسیر مدل (جدول  )5نشان
میدهد تمامی فرضیههای پژوهش تأیید میشود.
جدول  .5آزمون فرضیههای مدل پژوهش
ضریب مسیر
Beta
0/310

معناداری
T-value
19/939

تأیید

فرهنگ سازمانی اثر معناداری بر پیادهسازی مدیریت دانش دارد.

0/286

18/852

تأیید

منابع انسانی اثر معناداری بر پیادهسازی مدیریت دانش دارد.

0/278

18/950

تأیید

فناوری اطالعات اثر معناداری بر پیادهسازی مدیریت دانش دارد.

0/261

19/325

تأیید

ساختار سازمانی بهعنوان یک متغیر تعدیلگر اثر معناداری بر پیادهسازی
مدیریت دانش دارد.

-0/003

0/503

رد

فرضیه
راهبرد مدیریت دانش اثر معناداری بر پیادهسازی مدیریت دانش دارد.

رد/تأیید

در مرحله بعد نقش متغیر ساختار سازمانی بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده در رابطه با میزان رابطه
متغیرهای مستقل و وابسته موردبررسی قرار گرفت .روشهای گوناگونی برای محاسبه میزان اثر متغیر
تعدیلکننده وجود دارد .رویکرد ساخت متغیر تعاملی یا حاصلضربی هنسلر و فاسوت )2010( 1یکی از
پرکاربردترین روشهای تحلیل نقش متغیر تعدیلکننده است .این رویکرد زمانی استفاده میشود که
متغیر تعدیلکننده و برونزا از نوع فاصلهای باشد و مدل اندازهگیری از نوع انعکاسی باشد .همان طور که
در شکل ( )4مشخص است ضریب معناداری مربوط به متغیر تعدیلکننده ساختار سازمانی 0/288
محاسبه شده است که بهدلیل کمتر بودن از  ،1/96در سطح اطمینان  95درصد نمیتوان تأثیر متغیر
ساختار سازمانی را بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده تأیید کرد.

شکل  .4اثر متغیر میانجی ساختار سازمانی
1. Henseler & Fassott
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آزمون کلی مدل

پس از منسوخ شدن معیار نیکویی برازش ( )GOFاز دو شاخص برای آزمون کلی مدل استفاده شد.
 )1شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ( )SRMRو  )2شاخص  .RMS Thetaمقدار
شاخص  SRMRکمتر از  0/1یا  0/08مناسب قلمداد میشود .مبنای شاخص  RMS Thetaهمبستگی
بین متغیرهای خطا یا باقیماندهها است .هرچه این همبستگی کوچکتر باشد شاخص  RMSکوچکتر شده
و مطلوبتر خواهد بود .حداقل آن صفر و نقطه برش آن  0/12است و انتظار میرود برای مدلهای تحلیل
شده از این مقدار کمتر باشد هوو و بنتلر )1999( 1شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد
شده این مدل ( )SRMR=0.08و شاخص همبستگی بین متغیرهای خطا یا باقیماندهها ( RMS
 )Theta=0.12است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد.
نتیجهگیری
بهزعم اخوان و همکاران ( )1389علیرغم پژوهشهای وسیعی که در حوزه مدیریت دانش صورت
گرفته است ،هنوز پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها ،سخت و پیچیده است ،این در حالی است که
تأثیر پروژههای مدیریت دانش بر موفقیت کلی سازمان بهطور گستردهای تأیید شده است .با وجود
ویژگیهای مهم مدیریت دانش و منافعی که به سازمانها میرساند ،اکثر سازمانها از این مهم غافل
مانده و یا در پیادهسازی آن دچار شکست شدهاند .در نتیجه سازمانها بایستی ضمن آگاهی از مزایای
مدیریت دانش ،عوامل مؤثر در موفقیت آن را شناسایی و زمینه اجرای موفقیتآمیز آن را مهیا کنند .بر
این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی عوامل
تسهیلگر مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه را شناسایی کرد و ضمن سنجش اثرات
هر یک از عوامل بر اجرای موفق مدیریت دانش ،نقش متغیرهای میانجی ساختار سازمانی را نیز
موردبررسی قرار داد؛ با این دید که با شناسایی عوامل اصلی به اقدامی مناسب در خصوص بهبود و
اثربخشی مدیریت دانش پرداخته و به استقرار مناسب مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی کمک
کنند .نتایج تحلیل اکتشافی بیانگر آن بود که بین دیدگاههای کتابداران زن و مرد در مورد عوامل
تسهیلکننده پیادهسازی مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین دیدگاههای کتابداران
دارای تخصص کتابداری و غیرکتابداری نیز تفاوت وجود داشت .پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان
نیازمند شناخت دقیق وضعیت سازمان است تا با ارائه راهکارهایی راهبردی به اجرا درآید .دارا بودن راهبرد
مناسب ،یکی از راههای رسیدن به موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش است .راهبرد مدیریت دانش
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شامل سه عامل حمایت مدیران ،همسویی راهبردی و الگوبرداری رقابتی است .بهاتی ،حسین و
( )2013اذعان میدارد که حمایت مدیران بهعنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت اجرای مدیریت دانش
در سازمانها شناخته شده است که با نتایج پژوهش حاضر همراستا است .همچنین ،یافتههای این پژوهش
با نظریات لویس ،کارلوس ،کامبیز و مرکادو )2010( 2و هیسینگ )2009( 3در خصوص کلیدی بودن
عامل راهبرد مدیریت دانش همسو میباشد .کارابگ )2010( 4و لویس و همکاران ( )2010نیز در پژوهش
خود به شناسایی موانع و عوامل موفقیت اجرای مدیریت دانش در سازمانها و ارائه مدل در این زمینه
پرداخته است و حمایت مدیریت ارشد را در قالب عوامل انسانی موفقیت مدیریت دانش عنوان نموده
است که با نتایج این پژوهش سازگاری دارد .نتایج برخی پژوهشهای انجامشده در ایران قاسمی ،غضنفری
و یدالهی ()1400؛ قربانیزاده ،قربانیپاجی ،و افروز ()1400؛ حسنزاده ()1386؛ انصاری و همکاران
()1392؛ و خاوری و همکاران ( )1395با تأکید بر نقش رهبری ،حمایت مدیریت ارشد و راهبرد مدیریت
دانش در اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان همخوانی دارد .اخوان و همکاران ( )1389در بین هفت
عامل اولویتدار در سه مرحله فرایند کسب ،عرضه و بهکارگیری دانش ،حمایت مدیریت ارشد را بهعنوان
رتبه دوم قرار دادند .در پژوهش دیگری نکودری و یعقوبی ( )1390عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش در
سازمان مدیریت بحران کشور و ادارات کل تابعه را موردبررسی قرار داده ،شناسایی و رتبهبندی نمودند و
راهبرد بهعنوان عامل تأثیرگذار بر تسهیل مدیریت دانش ،رابطه معنیداری بهدست نیاوردند که از این جهت
با پژوهش حاضر همسو نبود .پژوهش حسنزاده ( )1386نیز نشان میدهد که مدیران ردهباال یکی از عوامل
مؤثر بر استقرار مدیریت دانش هستند ،با این وجود مشارکت کافی برای انجام مدیریت دانش ندارند.
یکی دیگر از عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی است .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که از نظر کتابداران کتابخانههای عمومی فرهنگ سازمانی اثر معناداری بر پیادهسازی مدیریت دانش
دارد .توجه به عوامل انسانی ،وجود فرهنگ دانشگرا و زیربنای انسانی مناسب (فرهنگ) مهمترین دلیل
موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها است .آمارها حاکی از آن هستند که  50درصد از
مشکالت پیادهسازی مدیریت دانش مربوط به عامل فرهنگ و نیروی انسانی بوده و مشکالت مرتبط به
حوزه ساختاری و فناوری هرکدام تنها  25درصد نقش دارند؛ جاللی ،افزازه و نظافتی ()1386؛ ایمانیکیا
( .)1400دلونگ و فای )2000( 5در آکادمی مدیریت آمریکا با انجام مطالعهای دریافتند که مدیریت مؤثر
دانش بهطور مستقیم با فرهنگ سازمان در ارتباط است .از طرف دیگر نیازآذری و عمویی ( )1386در
پژوهشی دریافتند که فرهنگ سازمانی ،یادگیری سازمانی و نیروی انسانی ،بر استقرار مدیریت دانش تأثیر
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نداشتهاند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد .محیط آموزشی و جامعه آماری پژوهش مذکور
میتواند دلیل اختالف این نتایج باشد.
پژوهش حاضر سه بعد از فرهنگ سازمانی شامل :اعتماد ،پاداش و تشویق و یادگیری را موردبررسی
قرار داده است؛ آنها بهعنوان متغیرهای اصلی مطرح در ایجاد فرهنگ شناخته شدهاند .همچنین ،تأثیر
آنها بر مدیریت دانش در سازمانها قویاً تأیید شده است (نجاتیان ،قاسمی و میرغفوری .)1394 ،دیگر
متغیرهای اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش ،فناوری اطالعات است .یافتههای این پژوهش با نظریات
ونگ و آسپینوال ()2005؛ ایمانیکیا ()1400؛ قربانیزاده و همکاران ()1400؛ نجاتیان ،قاسمی و
میرغفوری ()1394؛ جعفری و اخوان ()1385؛ عرضه ( )1386و اخوان و همکاران ( )1389در خصوص
کلیدی بودن عامل فناوری اطالعات همسو میباشد.
نتایج پژوهش پارک )2006( 1نشان داد فناوری اطالعات اثر معناداری بر قابلیتهای تسهیم دانش
کارکنان در سازمانهای دولتی و خصوصی تأثیر مثبت دارد .همچنین نیازآذری و همکاران ( )1386نیز
در پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران
دریافتند که فناوری اطالعات عامل مؤثری بر استقرار مدیریت دانش است؛ در حالی که چان 2و همکاران
( )2011در مطالعهای به این نتیجه دست یافتند که عوامل فناوری ،افراد و خالقیت در تجارت جزء عوامل
ضعیفتر در موفقیت مدیریت دانش محسوب میشوند.
نیروی انسانی متغیر دیگری است که بر پیادهسازی مدیریت دانش اثرگذار است .یافتههای این
پژوهش نشان داد از نظر کتابداران کتابخانههای عمومی نیروی انسانی یکی از عوامل اثرگذار بر پیادهسازی
مدیریت دانش است .یافتههای این پژوهش با نظریات قاسمی ،غضنفری و یدالهی ()1400؛ قربانزاده،
قربانی پاجی ،و افروز ()1400؛ نجاتیان ،قاسمی و میرغفوری ()1394؛ انصاری و همکاران ( )1392در
خصوص کلیدی بودن عامل منابع انسانی در فعالیتهای مدیریت دانش همخوانی دارد .همچنین با
نظریات جعفری و همکاران ()1390؛ اخوان و همکاران ()1389؛ رهنورد ( )1387نیز همسو میباشد.
یافتههای این پژوهش با یافتههای چان و همکاران ( )2011و تیرو و همکاران ( )2011که منابع انسانی
را در درجه دوم اهمیت قرار میدهند ،همسو نمیباشد .چراکه آنها معتقدند بسیاری از مسائل مهم
مرتبط با منابع انسانی از قبیل :تشویق ،پاداش و انگیزههای فردی در فرهنگ سازمانی جای میگیرد .از
آنجایی که در پژوهش آنها فرهنگ سازمانی بهعنوان مهمترین عامل شناختهشده بنابراین عدم ارتباط
معنیدار منابع انسانی با مدیریت دانش قابل توجیه میباشد.
در این پژوهش تأثیر ساختار سازمانی بهعنوان یک متغیر میانجی بر مدیریت دانش بررسی شد.
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نتایج نشان داد ضریب معناداری مربوط به متغیر تعدیلکننده ساختار سازمانی بهدلیل کمتر بودن از
 ،1/96در سطح اطمینان  95درصد نتوانست تأثیر معناداری بر عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش داشته
باشد .یافتههای این پژوهش در خصوص کلیدی بودن عامل ساختار سازمانی در موفقیت مدیریت دانش
با نظرات عرضه ()1386؛ دسترنج ممقانی ،اخوان و ثقفی ( )1390همسو نبود .نکودری و یعقوبی ()1390
در بین عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش ،ارتباط معنیداری بین مؤلفههای راهبرد و ساختار سازمانی
با تسهیل مدیریت دانش ،بهدست نیاوردند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .چراکه ممکن است
ساختار سازمانی نقش مستقیم بر پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها نداشته باشد و بهعنوان نقش
میانجی عمل نماید ( .)Lai, 2013جعفری و همکاران ( )1390نیز معتقدند که هر چه رسمیت و پیچیدگی
در سازمان کمتر باشد و در عوض جریان ارتباطات آزاد و روان باشد ،مدیریت دانش در سازمان با کمترین
مشکل قابلاجرا بوده و میتوان از این نکته در جهت رشد و اعتالی سازمان و افزایش کیفیت خدمات
استفاده کرد .بعد رسمیت اجرای مدیریت دانش با میزان قوانین و مقررات ناظر بر تصمیمات و روابط
کاری مرتبط است.
یکی از راههای رسیدن به موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش دارا بودن راهبرد مناسب است .بر
این اساس پیشنهاد میگردد کتابخانههای عمومی نسبت به تدوین راهبرد مدیریت دانش مبتنی بر حمایت
مدیران ارشد و همسویی راهبردی اقدام نمایند.
با توجه به معنادار بودن اثرات فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش پیشنهاد میگردد کتابخانههای
عمومی بهمنظور توسعه مدیریت دانش نسبت به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد ،پاداش و
تشویق و یادگیری اقدام نمایند.
با توجه به معنادار بودن اثرات نیروی انسانی بر مدیریت دانش پیشنهاد میگردد بهمنظور توسعه
نیروی انسانی اقداماتی از قبیل تدوین برنامه راهبردی بر مبنای دانش ،شکلگیری گروههای دانشی،
استقرار نظام ارتقاء بر مبنای فعالیتهای دانشی ،بهرهگیری از نظامهای ذخیرهسازی دانش کارکنان ،ایجاد
رویههای مستندسازی و برنامههای آموزشی مستمر در اولویت کاری قرار دهند.
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