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 -1کارشناس ارشد مدیریت اطالعات ،موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
-2دانشیار مرکز فناوری اطالعات و اطالعرسانی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
-3دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1396/10/04 :

تاریخ پذیرش1397/10/28 :

چکیده

هدف :هدف از انجام این پژوهش ســنجش آمادگی کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی مؤسســات و مراکز پژوهشی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی برای ایجاد سازمان دانشمحور است.

روششناسی پژوهش :روش انجام این پژوهش پیمایش تحلیلی است 112 .نفر از کتابداران شاغل در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی موسسات و مراکز
پژوهشــی تابعه ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی جامعه پژوهش را شکل دادهاند .با استفاده از دو پرسشنامه محققساخته دادههای موردنیاز
پژوهش گردآوری شد .برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.

یافتهها :یافتههای این پژوهش نشــان داد که میانگین مولفههای آمادگی ســازمانی در جامعه پژوهش  73درصد و در وضعیت مطلوبی قرار دارد .در بین
مولفههای شــشگانه آمادگی ســازمانی ،مولفه «آمادگی فرهنگی» با فراوانی  86/24( 77درصد) بیشــترین رتبه را به خود اختصاص داده است .همچنین
یافتههای پژوهش نشان داد که میزان دانشمحور بودن کتابخانههای سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی  67/7درصد است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج برگرفته از این پژوهش ،در جامعه موردبررســی ،بین مؤلفههای ســنجش آمادگی سازمانی و مؤلفههای سازمان دانشمحور
رابطه مثبت و معناداری وجود داشتهاست.
کلیدواژهها :آمادگی ســازمانی ،ســازمان دانشمحور ،کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی ،مدیریت دانش ،ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی.

*

نویسنده مسئول ،پست الکترونیک m.taghikhani@rvsri.ac.ir :
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مقدمه

اطالعات و دانش دارند .آنها میتوانند با رفع نیازهای اطالعاتی

در عصر اطالعات ،استفاده از اطالعات و دانش قدرت است.

محققیــن ،در کوتاهتریــن زمان و آســانترین روش ،دسترســی

امــروزه داراییهای فیزیکــی و ملموس ســازمانها ازقبیل پول،

بــه منابع اطالعاتــی موردنیاز آنها را فراهــم آورده و واحدهای

ساختمان و تجهیزات بهعنوان مزیتهای رقابتی تلقی نمیشوند،

زیرپوشــش خود را در امر دانشمحور شدن یاری نمایند (افشار

بلکه نیروی انســانی دانشــی و ســرمایههای فکری و علمی نقش

زنجانــی ،1383 ،ص  .)63کتابداران و اطالعرســانان نیز باید در

تعیینکنندهای در افزایش توان رقابتی ســازمانها بازی میکنند.

حوزه مدیریت دانش ســازمانها نقش عمدهای ایفا کنند .باتوجه

مفهوم دانش به قدمت تاریخ تفکر انسان است .امروزه با تغییرات

بــه اینکه در حال حاضــر مدیریت دانش ،تنهــا روش و رویکرد

اجتماعی ،پیشــرفتهای ســریع فناورانه ،جهانیشــدن و رقابت

نوین مدیریتی است که از تکامل سایر روشهای مدیریتی حاصل

فزاینده ،ســازمانها به ناچار باید توانایی یادگیری خود را ارتقاء

آمده و در عین حال مشــکالت روشهای مدیریتی پیشین را نیز

دهنــد (ســنگه .)1990، 1در عصر جدید که عصــر تحول و عدم

ندارد ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،بهمنزله نهادهای نیازمند

اطمینانهای محیطی است ،ســازمانهایی موفق هستند که بهطور

اجرای رویکردهای مدیریتی قوی و منسجم ،باید مدیریت دانش

مســتمر دانش تولید کنند ،به روشــی مناســب دانش را ســازمان

را بپذیرند.

دهند ،آن را در سازمان اشــاعه داده و در محصوالت و خدمات

تاکنــون درزمینــه مدیریت دانــش و آمادگی ســازمانی در

خــود بهکارگیرند .میزان موفقیــت ســازمانها در بهرهگیری از

ســازمانهای مختلــف پژوهشهای زیادی انجام شــده اســت.

دانــش تا حدودی به میزان آشــنایی ،بهکارگیری و اهمیت دادن

حســینقلیزاده ( )1383و زارع ( )1386هر دو جایگاه مدیریت

آنها به این فرایندها بســتگی دارد (حسنزاده ،1383،ص .)101

دانــش را در ســازمانها بررســی کردهانــد .حســینقلیزاده در

گرچــه مدیریت اطالعــات و داده ،عناصر مهــم مدیریت دانش

پژوهش خود به این نتیجه رســید که مدیران دانشگاه فردوسی به

هســتند ،هدف غائی مدیریت دانش ترویج ،اشتراک و یادگیری

تشــریک و تبادل دانش با دیگران تمایل نداشته و بیشتر به درونی

مشارکتی دانش در سازمانها است (صرافزاده .)1384 ،بنابراین،

کردن دانش و رقابت با دیگران عالقمند هستند .بالعکس زارع در

دانش کلیدیترین عنصر نهفته در فلسفه وجودی سازمانها است.

پژوهش خود به این نتیجه رسید که مدیران دانشگاه آزاد اسالمی

«آمادگــی» پیشنیازی ضــروری برای موفقیت یک شــخص یا

واحد بجنورد بیشــتر تمایل به تشــریک و تبادل دانش و تجارب

ســازمان در مواجهه با تغییرات ســازمانی است (هالت.)2000 ، 2

خــود با یکدیگر دارنــد تا به درونی کردن دانــش .رجاییپور و

بنابراین« ،آمادگی برای مدیریت دانش» مجموعهای از قابلیتها

رحیمــی ( )1387در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که بین

اســت که شرکت یا ســازمان برای دسترســی به زیرساختهای

فرایند تبدیل مدیریت دانش و میزان عملکرد همبســتگی مثبت و

الزم در مدیریت دانــش و ظرفیتهای بهکارگیری آن نیاز دارد

معناداری وجود دارد .برور ( ،)1383طبرسا و اورمزدی ( )1387و

(موسیخانی.)14 :1389 ،

ربیعی و معالی ( )1391در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند

با توجه به ورود کتابخانهها به قرن بیست و یکم و استفاده مؤثر

که اســتقرار مدیریــت دانش در دانشــگاههای چمــران ،تهران،

از مدیریت دانش ،تغییر در ســاختار کتابخانهها ،مدیریت مناسب

آزاد و کارکنان شــرکت برق منطقهای غرب امکانپذیر نیست.

کارکنان ،بازنگری در آموزش کارکنان ،بازنگری در خدمات و

اعرابی و موســوی ( ،)1388مددی و همکاران ( ،)1388رضائیان

در معیارهای ارزیابی ضروری اســت (پریرخ .)1382،کتابخانهها
و مراکز اطالعرســانی در مراکز پژوهشــی نقش مهمی در اشاعه
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و همــکاران ( ،)1390مرادی ،نجفبیگــی و همکاران (،)1390

عدم رسمیســازی از کمتریــن اولویت ســازمانی برخوردارند.

اخوان و همکاران ،جباری و عالی مجیدآباد و همکاران ،موالئی

حمیدیزاده و اشرفی ( )1389در پژوهش خود نتیجه گرفتند که

و هجرت در ســال ( )1393در پژوهشهایی کــه انجام دادند به

دانشگاه علوم پزشکی ایران ازلحاظ سازمانی ویژگیهای سازمان

این نتیجه رســیدند که بین مؤلفههای فرهنگ ســازمانی ،ساختار

یادگیرنده را ندارد و میزان آمادگی آن برای تبدیلشدن به سازمان

ســازمانی ،مدیریت و رهبری ،آمادگی منابــع و مدیریت دانش

یادگیرنده ضعیف است .جعفری و همکاران ( )1390در پژوهشی

رابطه معناداری وجود دارد .رفعتیشــالدهی و همکاران ()1387

به این نتیجه رســیدند که اعتماد سازمانی ،توجه به کیفیت کار و

و شــیروانی و همــکاران ( )1388در پژوهشهایی بــه این نتیجه

اهمیت دادن به افکار خالقانه و فعالیتهای نوآورانه ،سبکهای

رسیدند که بعضی از مؤلفههای مدیریت دانش بهمنظور استقرار و

مدیران در ارتباط با کارکنان دانشی ،انجام کار تیمی و پروژههای

پیادهسازی کمتر از حد متوسط است .بابازاده ( ،)1386کریمی و

اثربخــش ،وجود اصــول و ارزشهای اخالقی فراگیــر و ایجاد

همکاران ( ،)1388فتحاللهی ( ،)1389بیکزاده و دودمانیملکی

روندهای پایدار بهجای اتکا بر اشخاص ،اصلیترین عوامل برای

( )1390در پژوهشهای انجام شــده نتیجه گرفتند که در استقرار

دســتیابی به اهداف پژوهش بودهاند .فضلی و علیشــاهی ()1391

مدیریــت دانش ،مؤلفه فناوری اطالعات عامل مؤثری اســت اما

در پژوهــش خود نتیجــه گرفتند که فرهنگ و راهبرد ســازمانی

دیگر مؤلفهها (فرهنگ ســازمانی ،ســاختار ســازمانی ،آموزش،

و مدیریــت دانــش بر عملکرد جامعــه بانکــی موردمطالعه تأثیر

منابع انســانی ،جریان اطالعــات و ارتباطات) تأثیــر چندانی در

مثبت داشته اســت ،درحالیکه تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد

اســتقرار مدیریت دانش نداشــتند .اما بالعکس فتحاللهی ()1389

قابلتوجه نبوده است .لگزیان و همکاران ( )1391در پژوهشی با

در پژوهــش خود نتیجه میگیرد که فناوری اطالعات تأثیری در

نرخ باالی شکســت و عدم موفقیت پروژههای استقرار نظامهای

پیادهســازی مدیریت دانش نداشته است اما مؤلفههای فرهنگ و

اطالعاتی در ســازمانها روبرو شــدند .ظهرابــی ( )1392نیز در

عوامل انســانی ،و ســاختار و فرآیندها از تأثیر بیشتری برخوردار

پژوهشــی دیگر درزمینه استراتژی مدیریت دانش دریافت که در

بوده اســت .مهــدوی ( )1388در پژوهشــی نتیجهگیــری کرده

بخش میز خدمات ســازمانهای دانشمحــور ،رویکرد راهبردی

اســت که جامعه موردبررســی در معیارهای سودمندی و تناسب

از اهمیتی وافر برخوردار اســت .صادقیپور ( )1393در پژوهشی

در اهــداف ،وضعیت مطلوبی دارد و در  19عامل فرعی دیگر از

درخصوص اثربخشــی گروههــای دانشمحور در ســازمانها به

وضعیت مناسبی برخوردار نیست .جعفری و همکاران ( )1390در

این نتیجه رســید که ایجاد گروههای کاری با هدف مشــخص و

پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که اعتماد سازمانی ،توجه به

توســعه روابط انســانی ،میتواند در افزایش اثربخشی گروههای

کیفیت و اهمیت دادن به افــکار خالقانه و فعالیتهای نوآورانه،

دانشمحور مؤثر باشــد .رســتملو ( )1394در پژوهشــی درزمینه

ســبکهای مدیران در ارتباطات و تعامالت با کارکنان دانشــی،

اهمیــت مدیریت دانش و ســازمانهای آموزشمحور در پویایی

انجام کار تیمی و پروژههای اثربخش ،وجود اصول و ارزشهای

دانش جاری ســازمانها به این نتیجه رســید که دانش ،موضوعی

اخالقی فراگیر ،و ایجاد روندهای پایدار بهجای اتکا بر اشخاص،

کلیــدی در اقتصاد مدرن اســت و باید به دنبال کشــف راههایی

اصلیترین عوامل برای دستیابی به اهداف پژوهش است.

بود که ســازمانها برای دســتیابی به مزیت رقابتی پایدار از آنها

حســنپور و همــکاران ( )1391در پژوهشــی به ایــن نتیجه

استفاده کنند .صادقیپور ( )1393در پژوهشی در زمینه اثربخشی

رســیدند که عوامل حمایت مدیران ارشــد و اشــتراک مناسب

گروههای دانشمحور در ســازمانها به این نتیجه رسید که ایجاد

دانــش میان اعضاء از بیشــترین اولویــت ،و عوامل عدمتمرکز و

گروههای کاری با هدف توسعه روابط انسانی میتواند در افزایش
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اثربخشــی گروههای دانشمحور مؤثر باشد .رستم لو ( )1394در

12

نبود نظامی برای تفکر درباره مدیریت دانش است .محیالدین

پژوهشی دیگر نتیجه گرفت که دانش موضوعی کلیدی در اقتصاد

و همکارانــش ( )2007نیز در پژوهش خود دریافتند که فرهنگ

مدرن است و برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،باید راههایی

اطالعاتــی مهمتریــن متغیر اســت و تغییر در فرهنــگ و عوامل

را برای بهروز کردن دانش ســازمانها کشف کرد .صادقیراد و

انســانی بسیار دشوار اســت اما این تغییرات در موفقیت مدیریت

افتخار ( )1395در یک پژوهش درزمینه ســازوکارهای مدیریت

دانش تأثیرات چشــمگیری دارند .ساراواناوانگ 13و همکارانش

موفق دانش در ســازمانهای دانشمحور ،به این نتیجه رســیدند

( )2009در پژوهشــی به این نتیجه رســیدند که الگوی راهبردی

که تســهیم دانش یکی از مهمترین موضوعــات مدیریت دانش

تدوینشــده با بهرهگیری از فناوری اطالعات ،دانش تولیدشــده

اســت .آذربخش و همکاران ( )1396نیز در بررسی صریحسازی

را ضبط ،ذخیره و اشاعه میدهد و در پیادهسازی مدیریت دانش

و شخصیســازی ســاختارهای ســازمانهای دانشمحور به این

نقش بســیار مهمی دارد .و در نهایــت کریم و محمد ( )2011در

نتیجه رســیدند که ساختار سازمانی ،یکی از عوامل بسیار مهم در

پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند که برای پیادهسازی مدیریت

موفقیت راهبردهای مدیریت دانش است.

دانش باید آمادگی ســازمانی و اطالعات الزم درباره آن کسب

در پژوهشهای خارجی نیز آجیفروک )2003( 1به این نتیجه

شود و به این دلیل یک طرح جامع در این زمینه ارائه کردند.

رسیده است که متخصصان اطالعرسانی معتقدند در هر سازمانی

با بررســی پیشــینههای پژوهشهایی که در داخل و خارج از

این کتابداران هستند که برنامه مدیریت دانش را معرفی کردهاند.

کشــور انجامشده ،چنین بهنظر میرسد که مباحثی مانند مدیریت

لو 2و همکاران ( ،)2003یه ( ،)2005عبدالحکیم 3و همکارانش

دانــش ،ســازمانهای دانشمحــور ،ســازمانهای دانشبنیان و

( )2009و نوردیــن )2012( 4نیــز در پژوهشهایــی جداگانــه

مؤلفههــای آنها موضوعاتــی گریزناپذیرند و بایــد موردتوجه

بــه این نتیجه رســیدند که در تأثیرگذاری و به اشــتراکگذاری

ســازمانها و نیز کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی قرار گیرند .اما

مؤلفههای مدیریت دانش در ســازمان ،نقــش رهبری و حمایت

تاکنون درزمینه دانشمحور شدن کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

مدیران بســیار بااهمیت است .محمدخلیفه و ونیسیالیو،)2003( 5

پژوهشی مستقل انجام نشده است .بیشتر پژوهشها در دانشگاهها،

وی ( ،)2006تینچینوانــگ و تیســانگهانچانگ ( ،)2007و

شرکتها و سازمانها و بهمنظور پیادهسازی مدیریت دانش انجام

عبداهلل 6و همکارانش ( )2008در پژوهشهای خود نتیجهگیری

شــده اســت .کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی ازجمله مراکزی

کردند که در پیادهســازی مدیریت دانــش ،مؤلفههای مدیریتی

هســتند که کمتر به دانشمحور شــدن آنها توجه شده است .در

موردبررســی تأثیرگذار بوده و نقش بسیار مهمی داشتهاند .تیلور

این پژوهش ،آمادگی ســازمانی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

و رایــت ،)2004( 7ووراپــا )2006( 8و ریوکوماراتــو)2014( 9

مســتقر در موسسات و مراکز پژوهشی تابعه ســازمان تحقیقات،

در پژوهشهایی به این نتیجه رسیدند که در پیادهسازی مدیریت
دانــش ،انتقال دانــش و فراگیری دانش ،اشــتراکگذاری نقش
بســیار مهــم و پراهمیتــی دارد .گوپتــا و شــارما )2004( 10در
پژوهش خود دریافتند که در ارزیابی عناصر ســاختار ســازمانی،
مدیریت دانش بااهمیت اســت اما از توصیــف جامع پویاییها و
پیچیدگیهای مرتبط عاجز است .رابل )2007( 11در پژوهشی به
این نتیجه رســید که مهمترین مانع مدیریت دانش در دانشگاهها
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آمــوزش و ترویج کشــاورزی در سراســر کشــور از جنبههای

و رهبــری با  4ســؤال ،آمادگــی فرهنگی با  4ســؤال ،آمادگی

آمادگی منابع ســازمانی ،آمادگی راهبردی ،آمادگی مدیریتی و

ســاختاری با  5ســؤال و آمادگی قانونی با دو سؤال و پرسشنامه

رهبری ،آمادگی فرهنگی ،آمادگی ســاختاری و آمادگی قانونی

سازمان دانشمحور با  14سؤال طراحی شد .برای سنجش روایی

برای ایجاد ســازمان دانشمحور موردســنجش قرار گرفته است.

پرسشنامهها از روش روایی صوری استفاده شد و ضمن مشورت

همــه پژوهشهای پیشــین فقط بــر برخی از جنبههــای آمادگی

با اســاتید مجرب ،پرسشنامهها تکمیل شدند .برای سنجش پایایی

ســازمانی برای دانشمحور شدن تأکید داشــتهاند و هیچیک از

ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ اســتفاده شده است .میزان

پژوهشها ،همه جنبههای آمادگی ســازمانی را موردبررسی قرار

آلفای محاسبهشده برای پرسشنامه آمادگی سازمانی  0/97و برای

ندادهاند .برای دستیابی به هدف این پژوهش که سنجش آمادگی

پرسشنامه سازمان دانشمحور  0/95محاسبه شد که نشانگر اعتبار

سازمانی برای ایجاد ســازمان دانشمحور در کتابخانهها و مراکز

باالی ابزار اندازهگیری است .پرسشنامهها ،بهصورت الکترونیکی

اطالعرسانی مؤسسات و مراکز پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات،

و در بعضــی مــوارد بهصورت حضوری در بیــن جامعه پژوهش

آموزش و ترویج کشاورزی اســت ،به سؤالهای زیر پاسخ داده

توزیع شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی

شده است:

(میانگیــن ،فراوانــی و آزمــون کولموگــورف  -اســمیرنف) و

•

میزان آمادگی سازمانی کتابخانههای موسسات و مراکز

روشهای آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون ،رگرسیون

پژوهشــی تابعه ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

و آنووا) استفاده شده است .دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار

برای دانشمحور شدن چقدر است؟

اس پی اس اس نگارش  21تحلیل شدهاند.

•

وضعیــت مؤلفههای دانشمحــور در ایــن کتابخانهها

چگونه است؟

یافتههای پژوهش

در پاسخ به سوال نخست پژوهش و بررسی وضعیت آمادگی
روششناسی پژوهش

ســازمانی کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی مستقر در موسسات

پژوهش حاضــر از نوع پژوهشهای کاربردی اســت .برای

و مراکز پژوهشــی تابعه ســازمان تحقیقات ،آمــوزش و ترویج

انجــام پژوهش از روش پیمایش تحلیلی اســتفاده شــده اســت.

کشاورزی در سراسر کشــور برای دانشمحور شدن ،شش جنبه

همه کتابــداران و اطالعرســانان شــاغل در کتابخانهها و مراکز

آمادگی منابع ســازمانی ،آمادگی راهبردی ،آمادگی مدیریتی و

اطالعرسانی واحدهای پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات ،آموزش

رهبری ،آمادگی فرهنگی ،آمادگی ســاختاری و آمادگی قانونی

و ترویــج کشــاورزی ( 112نفر شــاغل در  58موسســه و مراکز

موردســنجش قرار گرفته است .برای پاسخ به سوال دوم پژوهش

پژوهشــی) اعم از زن و مرد با مدرک کتابداری یا غیرکتابداری

و بررســی وضعیت مولفههای دانشمحوری در جامعه پژوهش،

بهصورت قراردادی ،پیمانی و رسمی با مدرک تحصیلی حداقل

 14سوال مطرح شده بود که برآیند پاسخها در اینجا مورد بررسی

کاردانی ،کارشناســی و کارشناســی ارشــد و باالتــر جامعه این

قرار خواهد گرفت.

پژوهش را شــکل دادهاند .ابزار گردآوری دادهها دو پرسشــنامه

نکته قابل اشــاره آنکه برای پاســخ به ســؤالهای پژوهش

محققساخته اســت .پرسشنامه اول ،ســنجش آمادگی سازمانی،

و بررســی مثبت بودن یــا منفیبودن نظرات پاســخدهندگان در

شــامل شــش بعد و  29ســؤال اســت که ابعاد آن آمادگی منابع

هر پرســش ،بایــد مبنا را کســب امتیاز  50درصد بــه باال در هر

با  11ســؤال ،آمادگی راهبــردی با  7ســؤال ،آمادگی مدیریت

ســؤال پژوهش قرار دهیم .یعنی اگــر میانگین امتیازات درصدی
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گزینههای هر سؤال پژوهش باالتر از  50درصد باشد نشانگر نظر

«خیلیزیاد» و «زیاد» را با نصف امتیاز گزینه «متوســط» (به منظور

مثبت و زیر  50درصد ،نشــانگر نظر منفی پاســخدهندگان نسبت

محاســبه  50درصد پاسخها و بیشتر) جمع کرد تا امتیاز هر گزینه

به ســؤال پژوهش اســت .با توجه به اینکه در هر گزینه  5انتخاب

به دســت آید .بنابراین ،ســتون میانگین در جداول به معنی جمع

(خیلی کم ،کم ،متوســط ،زیاد و خیلی زیــاد) وجود دارد ،اگر

امتیازات ســتونهای «خیلیزیاد» و «زیاد» بــا نصف امتیاز گزینه

بخواهیم انتخابهــا را از خیلیکم به خیلیزیاد ،به درصد تبدیل

ستون متوســط ،و ســتون درصد نیز بیانگر درصد ستون میانگین

کنیم ،ســهم هر انتخاب  20درصد ( 100تقســیم بر  5برابر است

است.

بــا  )20خواهد بود که باید از بــاال به پایین و بر مبنای ( 100برای
وضعیت آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش

تبدیل به درصد) اختصاص یابد .بنابراین ،برای محاســبه میانگین
نمره هر پرسش پژوهش ،مبنا  50درصد و باالتر خواهد بود .یعنی

در تجزیهوتحلیل دادهها و برای پاســخ به این سؤال که

اگر در هر پرسش پژوهش ،جمع نمرات بیش از  50درصد باشد،

میزان آمادگی ســازمانی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

نشــانگر نظر مثبت پاســخدهندگان به آن پرســش و اگر زیر 50

مســتقر در موسســات و مراکــز پژوهشــی تابعه ســازمان

درصد قرار داشــته باشد نشــانگر مخالفت پاسخگویان با پرسش

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشــاورزی در سراسر کشور

پژوهش اســت .از آنجا که در پژوهش حاضر ،مبنای هر گزینه

برای دانشمحور شــدن چقدر اســت؟ ابتدا وضعیت شش

از ســؤال پژوهش  100درنظر گرفته شده اســت ،بنابراین ،برای

مولفه موردبررسی آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش در

محاســبه نمره هر گزینه ،باید جمع امتیــاز درصدی انتخابهای

جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1توزیع فراوانی و درصد مؤلفههای آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش
فراوانی

درصد

کل

مؤلفههای آمادگی سازمانی

آمادگی قانونی

59

66/08

112

آمادگی فرهنگی

77

86/24

112

62/5

70

112

آمادگی ساختاری

69

77/28

112

آمادگی مدیریتی

72

80/64

112

آمادگی راهبردی

51/5

57/68

112

میانگین

65/2

73

112

آمادگی منابع

همانطــور که در جدول  1نشــان داده شــده اســت ،از نظر
پاســخدهندگان ،میانگین مولفههای آمادگی سازمانی در جامعه
پژوهــش  73درصــد و در وضعیــت مطلوبی قــرار دارد .مولفه
«آمادگی فرهنگی» با فراوانی  86/24( 77درصد) بیشترین رتبه را
در بین مولفههای آمادگی ســازمانی به خود اختصاص داده و در

رتبه نخســت قرار دارد .مولفههای «آمادگی مدیریتی» با فراوانی
 80/64( 72درصد) و «آمادگی ساختاری» با فراوانی 77/28( 69
درصــد) به ترتیــب رتبههای دوم و ســوم را به خــود اختصاص
دادهاند.
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وضعیت مؤلفههای دانشمحور در جامعه پژوهش

ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی چگونه است؟»،

در پاسخ به ســوال دوم پژوهش مبنی بر «وضعیت مؤلفههای
دانشمحور در کتابخانههای موسســات و مراکز پژوهشــی تابعه

برآیند نتایج  14پرسش مرتبط با مولفههای دانشمحور در جدول
 2ارائه شده است.

جدول  .2توزیع فراوانی و درصد پاسخ به میزان دانشمحور بودن کتابخانه بهعنوان یک سازمان
فراوانی

درصد

خیلی کم

3

2/7

کم

8

7/1

متوسط

50

44/6

زیاد

39

34/8

خیلی زیاد

12

10/7

کل

112

100

باتوجــه بــه جــدول  2و بــا عنایــت بــه مجمــوع درصــد

جدول نیز میتوان دریافت ،گزینه «متوسط» ،با فراوانی 44/6( 50

گزینههــای «خیلیزیــاد»« ،زیــاد» و نیمــی از گزینه «متوســط»

درصــد) در رتبه نخســت قرار دارد .گزینه «زیــاد» با فراوانی 39

( ،)22/3+34/8+10/7میتوان اظهار داشت که میزان پاسخ مثبت

( 34/8درصد)» و گزینه «خیلیزیاد» با فراوانی  10/7( 12درصد)

پاسخدهندگان به پرسش میزان دانشمحور بودن کتابخانهها67/7 ،

به ترتیب در تبههای دوم و سوم ازنظر پاسخدهندگان قرار دارند.

درصد است .بنابراین ،وضعیت دانشمحور بودن کتابخانههای در

در جدول  3نتایج ضریب همبســتگی پیرســون بین آمادگی

جامعه پژوهش در وضعیت مناســبی قــرار دارد .همانطور که از

سازمانی و ایجاد سازمان دانشمحور نشان داده شده است:

جدول  .3نتیجه ضریب همبستگی پیرسون بین مولفههای آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان دانشمحور

ایجاد سازمان دانشمحور

ایجاد سازمان دانشمحور

آمادگی سازمانی

1

**0/74

R
(sig.)2-tailed

0/00

N

آمادگی سازمانی

R

112

112

**0/74

1

(sig.)2-tailed

0/00

N

112

112

ضریب همبستگی در جدول ماتریسی  3نشانگر آن است که

است ،شدت این رابطه قوی و مثبت ارزیابی شده و گویای جهت

آمادگی سازمانی در فاصله اطمینان  99درصد با سطح معناداری

مســتقیم رابطه بین آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان دانشمحور

 ، Sig =0/00با ایجاد ســازمان دانشمحور همبستگی معناداری

است.

دارد .باتوجــه به اینکــه قدر مطلق ضریب همبســتگی r=0/74
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بحث و نتیجهگیری

کتابخانههــا و مراکز اطالعرســانی مورد بررســی وجــود دارد.

هــدف از پژوهش حاضر ســنجش آمادگی ســازمانی برای

بنابرایــن ،برای ایجاد مدیریت دانشمحــور در همه کتابخانهها و

ایجاد ســازمان دانشمحور در کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی

مراکز اطالعرســانی تابعه ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

مؤسســات و مراکز پژوهشی تابعه ســازمان تحقیقات ،آموزش و

کشاورزی ،باید دورههای مختلف مدیریت دانش برگزار شود تا

ترویج کشــاورزی بود .جامعه پژوهش  112نفــر از کتابداران و

کتابداران و مسئوالن کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی با این نوع

اطالعرسانان شاغل در کتابخانههای تخصصی در همه استانهای

مدیریت آشنا شوند.

ایــران بودند .نتایــج حاصل از پژوهش نشــان داد کــه میانگین
مولفههای آمادگی ســازمانی در جامعه پژوهش  73درصد و در
وضعیت مطلوبی قرار دارد .در بین مولفههای شــشگانه آمادگی
سازمانی ،مولفه «آمادگی فرهنگی» با فراوانی  86/24( 77درصد)
بیشــترین رتبه را به خود اختصاص داده است .همچنین یافتههای
پژوهش نشان داد که میزان دانشمحور بودن کتابخانههای سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی  67/7درصد است.
براســاس یافتههای پژوهش ،بین سنجش آمادگی سازمانی و
ایجاد ســازمان دانشمحور رابطه معناداری وجود دارد و شــدت
این رابطه قوی ارزیابی میشــود .بهعبارتدیگر ،هر چه آمادگی

فهرست منابع
-1آذربخــش ،میثم؛ صمیمــی ،محمدمهدی و نویدکیــا ،پیمان (.)1396
بررسی ساختارهای سازمانهای دانشمحور مرتبط با استراتژی صریح

سازی و شخصیســازی در مدیریت دانش ،فصلنامه تحقیقات جدید
در علوم انسانی .)18( 3 ،ص.101-125 .

-2اخــوان ،پیمــان ( .)1393نقــش مدیریت دانــش در بهبــود فعالیتهای
بازاریابــی  :مطالعــه موردی شــرکتهای فعال در حــوزه تجهیزات

پزشکی .فصلنامه تخصصی رشد فناوری،)41(11 ،

https://www.civilica.com/Paper-JR_TD-JR_TD-11-41_ 004.html

 -3اعرابی ،محمد و موســوی ،سعید ( .)1388الگوی استراتژیک مدیریت

دانش بــرای ارتقــای عملکــرد پژوهشــگاهها .فصلنامــه پژوهش و

سازمانی افزایش یابد امکان ایجاد سازمان دانشمحور نیز افزایش

برنامهریزی در آموزش عالی ،15 ،ص.26-1 .

اعرابی و موســوی ،مددی و همکاران در سال  ،1388رضائیان و

و چرایی آن .فصلنامه علمی و پژوهشــی مطالعــات ملی کتابداری و

مییابد و بالعکس .در راســتای این پژوهش پژوهشــگرانی چون
همکاران ،مرادی ،نجفبیگی و همکاران در سال  ،1390اخوان و

-4افشارزنجانی ،ابراهیم و نوذری ،سودابه ( .)1383مدیریت دانش و چون
سازماندهی اطالعات ،)3(15 ،ص.63-69 .

-5بابازاده ،علی ( .)1386امکانسنجی کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه

همکاران ،جباری و عالی مجیدآباد و همکاران ،موالئی و هجرت

شــهید بهشــتی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی .پایاننامه کارشناســی

که بیــن مؤلفههای مورددنظر و مدیریت دانــش رابطه معناداری

تربیتی و روانشناسی.

در ســال  1393در پژوهشهایــی مســتقل به این نتیجه رســیدند

ارشــد (مدیریت آموزشی) .دانشــگاه شهید بهشــتی ،دانشکده علوم

وجود دارد که ازنظر نتیجه با پژوهش حاضر همســو بوده اســت.

 -5برور ،محمد ( .)1383مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش

محمدخلیفه و ونیســیالیو ( ،)2003وی ( ،)2006تینچینوانگ و
تیســانگهانچانگ ( ،)2007عبداهلل و همکاران ( ،20089کریم
و محمــد ( )2011نیز در پژوهشهای خود به این نتیجه رســیدند
که مؤلفههای مورد بررســی نقش بســیار مهمی در پیادهســازی
مدیریت دانش دارند که نتایج حاصل همسو با یافتههای پژوهش
حاضر اســت .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،مؤلفههای
آمادگی سازمانی برای ایجاد یک ســازمان دانشمحور در اکثر

در شــرکت برق منطقهای غرب .پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت
اجرایی .مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

 -6بیکزاده ،جعفر و دودمانیملکی ،هانیه ( .)1390بررســی تأثیر عوامل
ســازمانی بر عملکرد مدیریــت دانش در آموزشوپــرورش :مطالعه

مــوردی آموزشوپرورش شــهر ملــکان .تحقیقات اطالعرســانی و
کتابخانههای عمومی .شماره  ،67ص676-649 .

-7پریــرخ ،مهری ( .)1382مدیریت دانش :ابــزاری برای ایجاد تحول در
مدیریت کتابخانهها .فصلنامه کتاب ،ش  ،56ص 112 .ـ .126

آمادگی سازمانی در سازمانهای دانشمحورمطالعه موردی :کتابخانههای واحدهای پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

 -8پوراحمد ،ســمانه و ســلیمانینژاد ،عادل ( .)1389بررسی مسئولیتها،
نقشها ،ویژگیها و نیازهای آموزشــی کتابداران سیســتمها :مروری

اجمالی بر پیشینهها .فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی ،33،شماره اول،

جلد .9

 -9جباری ،لطفعلی ( .)1393رابطه زیرســاختهای پیادهســازی مدیریت
دانش با ظرفیت تغییر ســازمانی یکی از دانشگاههای دولتیشهر تهران.

فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات ،)4(6 ،ص.588-567 .

 -10جعفری ،مصطفی؛ اخوان ،پیمان؛ ضرغامی ،حمیدرضا و سبزیکارن،
اسماعیل ( .)1390عوامل انگیزشی ارتباطات اثربخش در سازمانهای

دانشمحور .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،شماره  ،1ص-141 .

.166
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پژوهشنامه مدیریت اجرایی ،8 ،ص.76-59 .

 -20رضائیان ،علی ( .)1390بررسی ،مقایسه و رتبهبندی عوامل هوشمندی
ســازمانهای دانشمحــور .مطالعــات کمی در مدیریت ،ســال دوم،

شماره  ،)4(1ص.1-16 .

 -21رســتم لو ،عباس و قربانی ،بهــزاد ( .)1394اهمیت مدیریت دانش و

ســازمانهای آموزشمحور در پویایی دانش جاری سازمانها ،اولین
همایش ملی بهبود کســبوکار ،کارآفرینی توســعه در بســتر اقتصاد

مقاومتی ،زنجان ،دانشکده فنی و حرفهای الغدیر .ص.922-931 .

 -22رفعتی شــالدهی ،حســن؛ حســنوی ،رضا؛ بهآذین ،فرید و بنیطباء،
علیرضــا ( .)1387بررســی الگــوی مدیریــت دانــش در یک مرکز
تحقیقاتی نظامی .مجله طب نظامی ،)3( 10 ،ص.252 -237 .

 -11حریری ،نجــا ( .)1385اصول و روشهــای پژوهش کیفی .تهران:

 -23رفیعپــور ،فرامــرز ( .)1382تکنیکهــای خــاص تحقیــق در علوم

 -12حسنپور ،حســینعلی؛ جهانشاهی ،حســن؛ احمدی قواقی ،مسعود و

 -24رهنورد ،فرجاهلل و محمدی ،اصغر ( .)1388شناســایی عوامل کلیدی

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات.

دانشپایه ،حمزه ( .)1391شناســایی و تحلیــل عوامل مؤثر در میزان

آمادگی دانشــگاهها برای پیادهســازی موفق مدیریت دانش .فصلنامه

تخصصی رشد فناوری .دوره  ، 8شماره  ،3ص.43-50 .

اجتماعی .تهران :شرکت سهامی انتشار.

موفقیت سیســتم مدیریت دانش در دانشکدهها و مراکز آموزش عالی
تهران .مدیریت فناوری اطالعات ،)3(1 ،ص.52-37.

 -25زارع ،فاطمه ( .)1386بررســی جایگاه مدیریت دانش براساس نظریه

 -13حســنزاده ،محمــد ( .)1383نقــش کتابــداران و اطالعرســانان در

نوناکا و رابطه آن با فرهنگ ســازمانی .بجنــورد :واحد پژوهشهای

علوم کتابداری و اطالعرســانی ایران) .فصلنامه کتاب ،)59(15 ،ص.

 -26شــیروانی ،علیرضــا؛ صفدریان علی و علــوی ،آزاده ( .)1388میزان

مدیریت دانش ســازمانها (با نگاهی به ســرفصلهای مقاطع سهگانه

.113 -101

تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.11 ،

حاکمیــت فرآیندهــای مدیریت دانش در دانشــگاه علوم پزشــکی

 -14حســنزاده ،محمــد ( .)1384مدیریت اطالعــات و مدیریت دانش:

اصفهان .مدیریت اطالعات سالمت ،)1(6 ،ص.81-75 .

 -15حســینقلیزاده ،رضوان ( .)1383جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه

مبتنی بردانش .هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت

پایاننامه کارشناسی ارشــد علوم تربیتی .دانشگاه فردوسی ،دانشکده

https://www.civilica.com/Paper-IKMC-07IKMC353_07.html.

 -16حمیدیزاده ،محمدرضا و اشــرفی ،آزاده ( .)1389سنجش آمادگی

 -28صادقیراد ،محمد و افتخار ،ناصرالدین ( .)۱۳۹۵ســازوکارهای مدیریت

رویکردی مقایسهای .مجله اطالعشناسی ،شماره  1و  ،2ص.7 .

فردوســی مشهد براساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی.

علوم تربیتی و روانشناسی.

دانشگاه علوم پزشــکی ایران برای تبدیلشدن به سازمانی یادگیرنده.
مجله پژوهش در نظامهای آموزشی .شماره  ،8ص.82-61 .

 -17ذراتی ،ماشاءاهلل ( .)1389بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش ()KMS

 -27صادقیپور ،ندا ( .)1394بررســی نحوه ترکیب و اســتقرار ســاختارهای
دانش ،تهران :موسسه اطالعرسانی نفت ،گاز و پتروشیمی .بازیابی از:
تاریخ بازیابی.1394/4/3 :

موفق دانش در ســازمانهای پروژه محور .سومین ســمپوزیوم بینالمللی
علوم مدیریت با محوریت توســعه پایدار .تهران :موسســه آموزشی عالی
مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ،بازیابی از:

و ارائه یک مدل پیشــنهادی .پایاننامه کارشناســی ارشد کتابداری و

https://www.civilica.com/Paper-IMSYM03-IMSYM03_075.html.

 -18ربیعی ،علی و معالی ،مهناز ( .)1391بررســی موانع زیرساختی اعمال

 -29صرافزاده ،مریم ( .)1384کتابــداران و مدیریت دانش :مروری بر

اطالعرسانی .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .دانشگاه تهران.

مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی .سیاست

علم و فناوری ،شماره  ،17ص.16-1 .

 -19رجاییپور ،ســعید و رحیمی ،حمید ( .)1387بررسی رابطه بین فرایند
تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیئتعلمی دانشگاه اصفهان.

تاریخ بازیابی.1395/1/23 :

متون موجود .اطالعشناسی ،شماره  9و  ،10ص.36-23 .

 -30طبرسا ،غالمعلی و اورمزدی ،نوشین ( .)1387تبیین و سنجش عوامل
زمینهای برای استقرار مدیریت دانش :مطالعه موردی در شرکت ملی

پخــش فراوردههای نفتی ایران -منطقه تهران .پیام مدیریت ،26 ،ص.
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.69-3

 -31طبرســا ،غالمعلی و نظرپوری ،امیرهوشــنگ ( .)1392بررسی عوامل
مؤثر بر ارتقای هوشمندی انسانی ـ ساختاری در سازمانهای دانشبنیان.

پژوهشهای مدیریت ایران ،دوره هفدهم ،شماره  ،1ص.132-111 .

 -32عالــی مجیدآباد ،فرهــاد؛ عالی مجیدآبــاد ،میــاد و عطایی ،مهدی

( .)1393بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک مدیران ارشد و موفقیت

پیادهســازی مدیریــت دانش در ســازمانهای دانشبنیــان .کنفرانس
آیندهپژوهی مدیریت و توسعه (نخستین:1393 :شیراز).

 -33فتاحــی ،رحمــتاهلل ( .)1380از اطالعات به دانــش :رویکردی نو به

کارکردهای کتابخانه در عصر فناوری نوین .مجموعه مقاالت ششمین
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Abstract

Purpose: The purpose of this research is to measure the readiness of libraries and information centers of research institutes
and centers affiliated to the Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO) to establish a knowledgebased organization.

Methodology : The method of this research is an analytical survey. 112 librarians working in libraries and information centers

affiliated to institutes and research centers of the AREEO consists the Society of Research population. Data were collected by
two researcher-made questionnaires. To assess the validity of the questionnaire, formal validity and reliability of Cronbach's
alpha test were used.

Findings: The findings of this study showed that the average of components of organizational readiness in the research
community is %73 and is in a favorable situation. Among the six components of organizational readiness, the component of
"cultural readiness" with the abundance of (%86.24( 77 has the highest rank. Also, the findings of this study showed that the
knowledge based level of the AREEO libraries were %67.7.

Results: According to the results of this study, the components of organizational readiness assessment and components of
Knowledge-based organization have a positive and significant relationship in the research population.
Keywords: Organizational Readiness, Knowledge-Based Organization, Libraries and Information Science Centers, Knowledge
Management, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO).
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