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چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش ســنجش آمادگی کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی مؤسســات و مراکز پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی برای ایجاد سازمان دانش محور است.

روش شناسی پژوهش: روش انجام این پژوهش پیمایش تحلیلی است. 112 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی موسسات و مراکز 

پژوهشــی تابعه ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جامعه پژوهش را شکل داده اند. با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته داده های موردنیاز 
پژوهش گردآوری شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.

یافته ها: یافته های این پژوهش نشــان داد که میانگین مولفه های آمادگی ســازمانی در جامعه پژوهش 73 درصد و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در بین 
مولفه های شــش گانه آمادگی ســازمانی، مولفه »آمادگی فرهنگی« با فراوانی 77 )86/24 درصد( بیشــترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین 

یافته های پژوهش نشان داد که میزان دانش محور بودن کتابخانه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 67/7 درصد است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج برگرفته از این پژوهش، در جامعه موردبررســی، بین مؤلفه های ســنجش آمادگی سازمانی و مؤلفه های سازمان دانش محور 
رابطه مثبت و معناداری وجود داشته  است.

کلیدواژه ها: آمادگی ســازمانی، ســازمان دانش محور، کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی، مدیریت دانش، ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی.

آمادگی سازمانی در سازمان های دانش محور
مطالعه موردی: کتابخانه های واحدهای پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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مقدمه

در عصر اطالعات، استفاده از اطالعات و دانش قدرت است. 
امــروزه دارایی های فیزیکــی و ملموس ســازمان ها ازقبیل پول، 
ساختمان و تجهیزات به عنوان مزیت های رقابتی تلقی نمی شوند، 
بلکه نیروی انســانی دانشــی و ســرمایه های فکری و علمی نقش 
تعیین کننده ای در افزایش توان رقابتی ســازمان ها بازی می کنند. 
مفهوم دانش به قدمت تاریخ تفکر انسان است. امروزه با تغییرات 
اجتماعی، پیشــرفت های ســریع فناورانه، جهانی شــدن و رقابت 
فزاینده، ســازمان ها به ناچار باید توانایی یادگیری خود را ارتقاء 
دهنــد )ســنگه1 ،1990(. در عصر جدید که عصــر تحول و عدم 
اطمینان های محیطی است، ســازمان هایی موفق هستند که به طور 
مســتمر دانش تولید کنند، به روشــی مناســب دانش را ســازمان 
دهند، آن را در سازمان اشــاعه داده و در محصوالت و خدمات 
خــود به کارگیرند. میزان موفقیــت ســازمان ها در بهره گیری از 
دانــش تا حدودی به میزان آشــنایی، به کارگیری و اهمیت دادن 
آن ها به این فرایندها بســتگی دارد )حسن زاده،1383، ص 101(. 
گرچــه مدیریت اطالعــات و داده، عناصر مهــم مدیریت دانش 
هســتند، هدف غائی مدیریت دانش ترویج، اشتراک و یادگیری 
مشارکتی دانش در سازمان ها است )صراف زاده، 1384(. بنابراین، 
دانش کلیدی ترین عنصر نهفته در فلسفه وجودی سازمان ها است. 
»آمادگــی« پیش نیازی ضــروری برای موفقیت یک شــخص یا 
ســازمان در مواجهه با تغییرات ســازمانی است )هالت2 ، 2000(. 
بنابراین، »آمادگی برای مدیریت دانش« مجموعه ای از قابلیت ها 
اســت که شرکت یا ســازمان برای دسترســی به زیرساخت های 
الزم در مدیریت دانــش و ظرفیت های به کارگیری آن نیاز دارد 

)موسی خانی، 1389: 14(.
با توجه به ورود کتابخانه ها به قرن بیست و یکم و استفاده مؤثر 
از مدیریت دانش، تغییر در ســاختار کتابخانه ها، مدیریت مناسب 
کارکنان، بازنگری در آموزش کارکنان، بازنگری در خدمات و 
در معیارهای ارزیابی ضروری اســت )پریرخ،1382(. کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رســانی در مراکز پژوهشــی نقش مهمی در اشاعه 

اطالعات و دانش دارند. آن ها می توانند با رفع نیازهای اطالعاتی 
محققیــن، در کوتاه تریــن زمان و آســان ترین روش، دسترســی 
بــه منابع اطالعاتــی موردنیاز آن ها را فراهــم آورده و واحدهای 
زیرپوشــش خود را در امر دانش محور شدن یاری نمایند )افشار 
زنجانــی، 1383، ص 63(. کتابداران و اطالع رســانان نیز باید در 
حوزه مدیریت دانش ســازمان ها نقش عمده ای ایفا کنند. باتوجه 
بــه اینکه در حال حاضــر مدیریت دانش، تنهــا روش و رویکرد 
نوین مدیریتی است که از تکامل سایر روش های مدیریتی حاصل 
آمده و در عین حال مشــکالت روش های مدیریتی پیشین را نیز 
ندارد، کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی، به منزله نهادهای نیازمند 
اجرای رویکردهای مدیریتی قوی و منسجم، باید مدیریت دانش 

را بپذیرند.
تاکنــون درزمینــه مدیریت دانــش و آمادگی ســازمانی در 
ســازمان های مختلــف پژوهش های زیادی انجام شــده اســت. 
حســین قلی زاده )1383( و زارع )1386( هر دو جایگاه مدیریت 
دانــش را در ســازمان ها بررســی کرده انــد. حســین قلی زاده در 
پژوهش خود به این نتیجه رســید که مدیران دانشگاه فردوسی به 
تشــریک و تبادل دانش با دیگران تمایل نداشته و بیشتر به درونی 
کردن دانش و رقابت با دیگران عالقمند هستند. بالعکس زارع در 
پژوهش خود به این نتیجه رسید که مدیران دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بجنورد بیشــتر تمایل به تشــریک و تبادل دانش و تجارب 
خــود با یکدیگر دارنــد تا به درونی کردن دانــش. رجایی پور و 
رحیمــی )1387( در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که بین 
فرایند تبدیل مدیریت دانش و میزان عملکرد همبســتگی مثبت و 
معناداری وجود دارد. برور )1383(، طبرسا و اورمزدی )1387( و 
ربیعی و معالی )1391( در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند 
که اســتقرار مدیریــت دانش در دانشــگاه های چمــران، تهران، 
آزاد و کارکنان شــرکت برق منطقه ای غرب امکان پذیر نیست. 
اعرابی و موســوی )1388(، مددی و همکاران )1388(، رضائیان 

1- Sangeh, S.P.
2-Holt
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و همــکاران )1390(، مرادی، نجف بیگــی و همکاران )1390(، 
اخوان و همکاران، جباری و عالی مجیدآباد و همکاران، موالئی 
و هجرت در ســال )1393( در پژوهش هایی کــه انجام دادند به 
این نتیجه رســیدند که بین مؤلفه های فرهنگ ســازمانی، ساختار 
ســازمانی، مدیریت و رهبری، آمادگی منابــع و مدیریت دانش 
رابطه معناداری وجود دارد. رفعتی شــالدهی و همکاران )1387( 
و شــیروانی و همــکاران )1388( در پژوهش هایی بــه این نتیجه 
رسیدند که بعضی از مؤلفه های مدیریت دانش به منظور استقرار و 
پیاده سازی کمتر از حد متوسط است. بابازاده )1386(، کریمی و 
همکاران )1388(، فتح اللهی )1389(، بیک زاده و دودمانی ملکی 
)1390( در پژوهش های انجام شــده نتیجه گرفتند که در استقرار 
مدیریــت دانش، مؤلفه فناوری اطالعات عامل مؤثری اســت اما 
دیگر مؤلفه ها )فرهنگ ســازمانی، ســاختار ســازمانی، آموزش، 
منابع انســانی، جریان اطالعــات و ارتباطات( تأثیــر چندانی در 
اســتقرار مدیریت دانش نداشــتند. اما بالعکس فتح اللهی )1389( 
در پژوهــش خود نتیجه می گیرد که فناوری اطالعات تأثیری در 
پیاده ســازی مدیریت دانش نداشته است اما مؤلفه های فرهنگ و 
عوامل انســانی، و ســاختار و فرآیندها از تأثیر بیشتری برخوردار 
بوده اســت. مهــدوی )1388( در پژوهشــی نتیجه گیــری کرده 
اســت که جامعه موردبررســی در معیارهای سودمندی و تناسب 
در اهــداف، وضعیت مطلوبی دارد و در 19 عامل فرعی دیگر از 
وضعیت مناسبی برخوردار نیست. جعفری و همکاران )1390( در 
پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که اعتماد سازمانی، توجه به 
کیفیت و اهمیت دادن به افــکار خالقانه و فعالیت های نوآورانه، 
ســبک های مدیران در ارتباطات و تعامالت با کارکنان دانشــی، 
انجام کار تیمی و پروژه های اثربخش، وجود اصول و ارزش های 
اخالقی فراگیر، و ایجاد روندهای پایدار به جای اتکا بر اشخاص، 

اصلی ترین عوامل برای دستیابی به اهداف پژوهش است.
حســن پور و همــکاران )1391( در پژوهشــی به ایــن نتیجه 
رســیدند که عوامل حمایت مدیران ارشــد و اشــتراک مناسب 
دانــش میان اعضاء از بیشــترین اولویــت، و عوامل عدم تمرکز و 

عدم رسمی ســازی از کمتریــن اولویت ســازمانی برخوردارند. 
حمیدی زاده و اشرفی )1389( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که 
دانشگاه علوم پزشکی ایران ازلحاظ سازمانی ویژگی های سازمان 
یادگیرنده را ندارد و میزان آمادگی آن برای تبدیل شدن به سازمان 
یادگیرنده ضعیف است. جعفری و همکاران )1390( در پژوهشی 
به این نتیجه رســیدند که اعتماد سازمانی، توجه به کیفیت کار و 
اهمیت دادن به افکار خالقانه و فعالیت های نوآورانه، سبک های 
مدیران در ارتباط با کارکنان دانشی، انجام کار تیمی و پروژه های 
اثربخــش، وجود اصــول و ارزش های اخالقی فراگیــر و ایجاد 
روندهای پایدار به جای اتکا بر اشخاص، اصلی ترین عوامل برای 
دســتیابی به اهداف پژوهش بوده اند. فضلی و علیشــاهی )1391( 
در پژوهــش خود نتیجــه گرفتند که فرهنگ و راهبرد ســازمانی 
و مدیریــت دانــش بر عملکرد جامعــه بانکــی موردمطالعه تأثیر 
مثبت داشته اســت، درحالی که تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد 
قابل توجه نبوده است. لگزیان و همکاران )1391( در پژوهشی با 
نرخ باالی شکســت و عدم موفقیت پروژه های استقرار نظام های 
اطالعاتی در ســازمان ها روبرو شــدند. ظهرابــی )1392( نیز در 
پژوهشــی دیگر درزمینه استراتژی مدیریت دانش دریافت که در 
بخش میز خدمات ســازمان های دانش محــور، رویکرد راهبردی 
از اهمیتی وافر برخوردار اســت. صادقی پور )1393( در پژوهشی 
درخصوص اثربخشــی گروه هــای دانش محور در ســازمان ها به 
این نتیجه رســید که ایجاد گروه های کاری با هدف مشــخص و 
توســعه روابط انســانی، می تواند در افزایش اثربخشی گروه های 
دانش محور مؤثر باشــد. رســتم لو )1394( در پژوهشــی درزمینه 
اهمیــت مدیریت دانش و ســازمان های آموزش محور در پویایی 
دانش جاری ســازمان ها به این نتیجه رســید که دانش، موضوعی 
کلیــدی در اقتصاد مدرن اســت و باید به دنبال کشــف راه هایی 
بود که ســازمان ها برای دســتیابی به مزیت رقابتی پایدار از آن ها 
استفاده کنند. صادقی پور )1393( در پژوهشی در زمینه اثربخشی 
گروه های دانش محور در ســازمان ها به این نتیجه رسید که ایجاد 
گروه های کاری با هدف توسعه روابط انسانی می تواند در افزایش 
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اثربخشــی گروه های دانش محور مؤثر باشد. رستم لو )1394( در 
پژوهشی دیگر نتیجه گرفت که دانش موضوعی کلیدی در اقتصاد 
مدرن است و برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، باید راه هایی 
را برای به روز کردن دانش ســازمان ها کشف کرد. صادقی راد و 
افتخار )1395( در یک پژوهش درزمینه ســازوکارهای مدیریت 
موفق دانش در ســازمان های دانش محور، به این نتیجه رســیدند 
که تســهیم دانش یکی از مهم ترین موضوعــات مدیریت دانش 
اســت. آذربخش و همکاران )1396( نیز در بررسی صریح سازی 
و شخصی ســازی ســاختارهای ســازمان های دانش محور به این 
نتیجه رســیدند که ساختار سازمانی، یکی از عوامل بسیار مهم در 

موفقیت راهبردهای مدیریت دانش است.
در پژوهش های خارجی نیز آجیفروک1  )2003( به این نتیجه 
رسیده است که متخصصان اطالع رسانی معتقدند در هر سازمانی 
این کتابداران هستند که برنامه مدیریت دانش را معرفی کرده اند. 
لو2  و همکاران )2003(، یه )2005(، عبدالحکیم3  و همکارانش 
)2009( و نوردیــن4  )2012( نیــز در پژوهش هایــی جداگانــه 
بــه این نتیجه رســیدند که در تأثیرگذاری و به اشــتراک گذاری 
مؤلفه های مدیریت دانش در ســازمان، نقــش رهبری و حمایت 
مدیران بســیار بااهمیت است. محمدخلیفه و ونیسیالیو5  )2003(، 
وی )2006(، تین چین وانــگ و تیســانگ هان چانگ )2007(، و 
عبداهلل6  و همکارانش )2008( در پژوهش های خود نتیجه گیری 
کردند که در پیاده ســازی مدیریت دانــش، مؤلفه های مدیریتی 
موردبررســی تأثیرگذار بوده و نقش بسیار مهمی داشته اند. تیلور 
و رایــت7  )2004(، ووراپــا8  )2006( و ریوکوماراتــو9  )2014( 
در پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که در پیاده سازی مدیریت 
دانــش، انتقال دانــش و فراگیری دانش، اشــتراک گذاری نقش 
بســیار مهــم و پراهمیتــی دارد. گوپتــا و شــارما10  )2004( در 
پژوهش خود دریافتند که در ارزیابی عناصر ســاختار ســازمانی، 
مدیریت دانش بااهمیت اســت اما از توصیــف جامع پویایی ها و 
پیچیدگی های مرتبط عاجز است. رابل11  )2007( در پژوهشی به 
این نتیجه رســید که مهم ترین مانع مدیریت دانش در دانشگاه ها 

نبود نظامی برای تفکر درباره مدیریت دانش است. محی الدین12  
و همکارانــش )2007( نیز در پژوهش خود دریافتند که فرهنگ 
اطالعاتــی مهم تریــن متغیر اســت و تغییر در فرهنــگ و عوامل 
انســانی بسیار دشوار اســت اما این تغییرات در موفقیت مدیریت 
دانش تأثیرات چشــم گیری دارند. ساراواناوانگ13  و همکارانش 
)2009( در پژوهشــی به این نتیجه رســیدند که الگوی راهبردی 
تدوین شــده با بهره گیری از فناوری اطالعات، دانش تولیدشــده 
را ضبط، ذخیره و اشاعه می دهد و در پیاده سازی مدیریت دانش 
نقش بســیار مهمی دارد. و در نهایــت کریم و محمد )2011( در 
پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند که برای پیاده سازی مدیریت 
دانش باید آمادگی ســازمانی و اطالعات الزم درباره آن کسب 

شود و به این دلیل یک طرح جامع در این زمینه ارائه کردند.
با بررســی پیشــینه های پژوهش هایی که در داخل و خارج از 
کشــور انجام شده، چنین به نظر می رسد که مباحثی مانند مدیریت 
دانــش، ســازمان های دانش محــور، ســازمان های دانش بنیان و 
مؤلفه هــای آن ها موضوعاتــی گریزناپذیرند و بایــد موردتوجه 
ســازمان ها و نیز کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی قرار گیرند. اما 
تاکنون درزمینه دانش محور شدن کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 
پژوهشی مستقل انجام نشده است. بیشتر پژوهش ها در دانشگاه ها، 
شرکت ها و سازمان ها و به منظور پیاده سازی مدیریت دانش انجام 
شــده اســت. کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی ازجمله مراکزی 
هســتند که کمتر به دانش محور شــدن آن ها توجه شده است. در 
این پژوهش، آمادگی ســازمانی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 
مســتقر در موسسات و مراکز پژوهشی تابعه ســازمان تحقیقات، 

1- Ajiferuke, I.
2- Loh, B.
3- Abdelhakim, N.
4- Nordin, N.
5- Mohamed Khalifa and Vanessa Liu
6- Abdullah, R.
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9- Maruta, Rikio
10- Gupta, J. N. D., Sharma S. K.
11- Wróbel, P.
12- Mohayidin, M. G.
13- Sarawanawong, J.
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آمــوزش و ترویج کشــاورزی در سراســر کشــور از جنبه های 
آمادگی منابع ســازمانی، آمادگی راهبردی، آمادگی مدیریتی و 
رهبری، آمادگی فرهنگی، آمادگی ســاختاری و آمادگی قانونی 
برای ایجاد ســازمان دانش محور موردســنجش قرار گرفته است. 
همــه پژوهش های پیشــین فقط بــر برخی از جنبه هــای آمادگی 
ســازمانی برای دانش محور شدن تأکید داشــته اند و هیچ یک از 
پژوهش ها، همه جنبه های آمادگی ســازمانی را موردبررسی قرار 
نداده اند. برای دستیابی به هدف این پژوهش که سنجش آمادگی 
سازمانی برای ایجاد ســازمان دانش محور در کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی مؤسسات و مراکز پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی اســت، به سؤال های زیر پاسخ داده 

شده است:
میزان آمادگی سازمانی کتابخانه های موسسات و مراکز   •
پژوهشــی تابعه ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

برای دانش محور شدن چقدر است؟
وضعیــت مؤلفه های دانش محــور در ایــن کتابخانه ها   •

چگونه است؟

روش شناسی پژوهش

 پژوهش حاضــر از نوع پژوهش های کاربردی اســت. برای 
انجــام پژوهش از روش پیمایش تحلیلی اســتفاده شــده اســت. 
همه کتابــداران و اطالع رســانان شــاغل در کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی واحدهای پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویــج کشــاورزی )112 نفر شــاغل در 58 موسســه و مراکز 
پژوهشــی( اعم از زن و مرد با مدرک کتابداری یا غیرکتابداری 
به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی با مدرک تحصیلی حداقل 
کاردانی، کارشناســی و کارشناســی ارشــد و باالتــر جامعه این 
پژوهش را شــکل داده اند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشــنامه 
محقق ساخته اســت. پرسشنامه اول، ســنجش آمادگی سازمانی، 
شــامل شــش بعد و 29 ســؤال اســت که ابعاد آن آمادگی منابع 
با 11 ســؤال، آمادگی راهبــردی با 7 ســؤال، آمادگی مدیریت 

و رهبــری با 4 ســؤال، آمادگــی فرهنگی با 4 ســؤال، آمادگی 
ســاختاری با 5 ســؤال و آمادگی قانونی با دو سؤال و پرسشنامه 
سازمان دانش محور با 14 سؤال طراحی شد. برای سنجش روایی 
پرسشنامه ها از روش روایی صوری استفاده شد و ضمن مشورت 
با اســاتید مجرب، پرسشنامه ها تکمیل شدند. برای سنجش پایایی 
ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ اســتفاده شده است. میزان 
آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه آمادگی سازمانی 0/97 و برای 
پرسشنامه سازمان دانش محور 0/95 محاسبه شد که نشانگر اعتبار 
باالی ابزار اندازه گیری است. پرسشنامه ها، به صورت الکترونیکی 
و در بعضــی مــوارد به صورت حضوری در بیــن جامعه پژوهش 
توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی 
)میانگیــن، فراوانــی و آزمــون کولموگــورف - اســمیرنف( و 
روش های آمار استنباطی )ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون 
و آنووا( استفاده شده است. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار 

اس پی اس اس نگارش 21 تحلیل شده اند.

یافته های پژوهش

در پاسخ به سوال نخست پژوهش و بررسی وضعیت آمادگی 
ســازمانی کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی مستقر در موسسات 
و مراکز پژوهشــی تابعه ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشاورزی در سراسر کشــور برای دانش محور شدن، شش جنبه 
آمادگی منابع ســازمانی، آمادگی راهبردی، آمادگی مدیریتی و 
رهبری، آمادگی فرهنگی، آمادگی ســاختاری و آمادگی قانونی 
موردســنجش قرار گرفته است. برای پاسخ به سوال دوم پژوهش 
و بررســی وضعیت مولفه های دانش محوری در جامعه پژوهش، 
14 سوال مطرح شده بود که برآیند پاسخ ها در اینجا مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
 نکته قابل اشــاره آن که برای پاســخ به ســؤال های پژوهش 
و بررســی مثبت بودن یــا منفی بودن نظرات پاســخ دهندگان در 
هر پرســش، بایــد مبنا را کســب امتیاز 50 درصد بــه باال در هر 
ســؤال پژوهش قرار دهیم. یعنی اگــر میانگین امتیازات درصدی 
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گزینه های هر سؤال پژوهش باالتر از 50 درصد باشد نشانگر نظر 
مثبت و زیر 50 درصد، نشــانگر نظر منفی پاســخ دهندگان نسبت 
به ســؤال پژوهش اســت. با توجه به اینکه در هر گزینه 5 انتخاب 
)خیلی کم، کم، متوســط، زیاد و خیلی زیــاد( وجود دارد، اگر 
بخواهیم انتخاب هــا را از خیلی کم به خیلی زیاد، به درصد تبدیل 
کنیم، ســهم هر انتخاب 20 درصد )100 تقســیم بر 5 برابر است 
بــا 20( خواهد بود که باید از بــاال به پایین و بر مبنای 100 )برای 
تبدیل به درصد( اختصاص یابد. بنابراین، برای محاســبه میانگین 
نمره هر پرسش پژوهش، مبنا 50 درصد و باالتر خواهد بود. یعنی 
اگر در هر پرسش پژوهش، جمع نمرات بیش از 50 درصد باشد، 
نشــانگر نظر مثبت پاســخ دهندگان به آن پرســش و اگر زیر 50 
درصد قرار داشــته باشد نشــانگر مخالفت پاسخ گویان با پرسش 
پژوهش اســت. از آن جا که در پژوهش حاضر، مبنای هر گزینه 
از ســؤال پژوهش 100 درنظر گرفته شده اســت، بنابراین، برای 
محاســبه نمره هر گزینه، باید جمع امتیــاز درصدی انتخاب های 

»خیلی زیاد« و »زیاد« را با نصف امتیاز گزینه »متوســط« )به منظور 
محاســبه 50 درصد پاسخ ها و بیشتر( جمع کرد تا امتیاز هر گزینه 
به دســت آید. بنابراین، ســتون میانگین در جداول به معنی جمع 
امتیازات ســتون های »خیلی زیاد« و »زیاد« بــا نصف امتیاز گزینه 
ستون متوســط، و ســتون درصد نیز بیانگر درصد ستون میانگین 

است.

وضعیت آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش

در تجزیه وتحلیل داده ها و برای پاســخ به این سؤال که 
میزان آمادگی ســازمانی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 
مســتقر در موسســات و مراکــز پژوهشــی تابعه ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی در سراسر کشور 
برای دانش محور شــدن چقدر اســت؟ ابتدا وضعیت شش 
مولفه موردبررسی آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش در 

جدول 1 ارائه شده است.

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

کلدرصدفراوانیمؤلفه های آمادگی سازمانی

5966/08112آمادگی قانونی

7786/24112آمادگی فرهنگی

62/570112آمادگی منابع

6977/28112آمادگی ساختاری

7280/64112آمادگی مدیریتی

51/557/68112آمادگی راهبردی

65/273112میانگین

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

رتبه نخســت قرار دارد. مولفه های »آمادگی مدیریتی« با فراوانی 
72 )80/64 درصد( و »آمادگی ساختاری« با فراوانی 69 )77/28 
درصــد( به ترتیــب رتبه های دوم و ســوم را به خــود اختصاص 

داده اند.
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وضعیت مؤلفه های دانش محور در جامعه پژوهش

در پاسخ به ســوال دوم پژوهش مبنی بر »وضعیت مؤلفه های 
دانش محور در کتابخانه های موسســات و مراکز پژوهشــی تابعه 

ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چگونه است؟«، 
برآیند نتایج 14 پرسش مرتبط با مولفه های دانش محور در جدول 

2 ارائه شده است.
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جدول 2. توزیع فراوانی و درصد پاسخ به میزان دانش محور بودن کتابخانه به عنوان یک سازمان

درصدفراوانی

32/7خیلی کم

87/1کم

5044/6متوسط

3934/8زیاد

1210/7خیلی زیاد

112100کل

باتوجــه بــه جــدول 2 و بــا عنایــت بــه مجمــوع درصــد 
گزینه هــای »خیلی زیــاد«، »زیــاد« و نیمــی از گزینه »متوســط« 
)10/7+34/8+22/3(، می توان اظهار داشت که میزان پاسخ مثبت 
پاسخ دهندگان به پرسش میزان دانش محور بودن کتابخانه ها، 67/7 
درصد است. بنابراین، وضعیت دانش محور بودن کتابخانه های در 
جامعه پژوهش در وضعیت مناســبی قــرار دارد. همان طور که از 

جدول نیز می توان دریافت، گزینه »متوسط«، با فراوانی 50 )44/6 
درصــد( در رتبه نخســت قرار دارد. گزینه »زیــاد« با فراوانی 39 
)34/8 درصد(« و گزینه »خیلی زیاد« با فراوانی 12 )10/7 درصد( 
به ترتیب در تبه های دوم و سوم ازنظر پاسخ دهندگان قرار دارند.

در جدول 3 نتایج ضریب همبســتگی پیرســون بین آمادگی 
سازمانی و ایجاد سازمان دانش محور نشان داده شده است:

جدول 3. نتیجه ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه های آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان دانش محور

آمادگی سازمانیایجاد سازمان دانش محور

R1**0/74ایجاد سازمان دانش محور
sig.)2-tailed(0/00

N112112

R**0/741آمادگی سازمانی
sig.)2-tailed(0/00

N112112

ضریب همبستگی در جدول ماتریسی 3 نشانگر آن است که 
آمادگی سازمانی در فاصله اطمینان 99 درصد با سطح معناداری 
Sig  =0/00 ، با ایجاد ســازمان دانش محور همبستگی معناداری 
 r=0/74 دارد. باتوجــه به این کــه قدر مطلق ضریب همبســتگی

است، شدت این رابطه قوی و مثبت ارزیابی شده و گویای جهت 
مســتقیم رابطه بین آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان دانش محور 

است.
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بحث و نتیجه گیری

 هــدف از پژوهش حاضر ســنجش آمادگی ســازمانی برای 
ایجاد ســازمان دانش محور در کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی 
مؤسســات و مراکز پژوهشی تابعه ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی بود. جامعه پژوهش 112 نفــر از کتابداران و 
اطالع رسانان شاغل در کتابخانه های تخصصی در همه استان های 
ایــران بودند. نتایــج حاصل از پژوهش نشــان داد کــه میانگین 
مولفه های آمادگی ســازمانی در جامعه پژوهش 73 درصد و در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد. در بین مولفه های شــش گانه آمادگی 
سازمانی، مولفه »آمادگی فرهنگی« با فراوانی 77 )86/24 درصد( 
بیشــترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته های 
پژوهش نشان داد که میزان دانش محور بودن کتابخانه های سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 67/7 درصد است.
براســاس یافته های پژوهش، بین سنجش آمادگی سازمانی و 
ایجاد ســازمان دانش محور رابطه معناداری وجود دارد و شــدت 
این رابطه قوی ارزیابی می شــود. به عبارت دیگر، هر چه آمادگی 
سازمانی افزایش یابد امکان ایجاد سازمان دانش محور نیز افزایش 
می یابد و بالعکس. در راســتای این پژوهش پژوهشــگرانی چون 
اعرابی و موســوی، مددی و همکاران در سال 1388، رضائیان و 
همکاران، مرادی، نجف بیگی و همکاران در سال 1390، اخوان و 
همکاران، جباری و عالی مجیدآباد و همکاران، موالئی و هجرت 
در ســال 1393 در پژوهش هایــی مســتقل به این نتیجه رســیدند 
که بیــن مؤلفه های مورددنظر و مدیریت دانــش رابطه معناداری 
وجود دارد که ازنظر نتیجه با پژوهش حاضر همســو بوده اســت. 
محمدخلیفه و ونیســیالیو )2003(، وی )2006(، تین چین وانگ و 
تیســانگ هان چانگ )2007(، عبداهلل و همکاران )20089، کریم 
و محمــد )2011( نیز در پژوهش های خود به این نتیجه رســیدند 
که مؤلفه های مورد بررســی نقش بســیار مهمی در پیاده ســازی 
مدیریت دانش دارند که نتایج حاصل همسو با یافته های پژوهش 
حاضر اســت. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، مؤلفه های 
آمادگی سازمانی برای ایجاد یک ســازمان دانش محور در اکثر 

کتابخانه هــا و مراکز اطالع رســانی مورد بررســی وجــود دارد. 
بنابرایــن، برای ایجاد مدیریت دانش محــور در همه کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رســانی تابعه ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی، باید دوره های مختلف مدیریت دانش برگزار شود تا 
کتابداران و مسئوالن کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی با این نوع 

مدیریت آشنا شوند.
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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 knowledge-
based 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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