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اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذيرش  آمادگیسنجش 

 مديريت دانش بر مبنای الگوی فراگرد اتخاذ يکپارچه
 زادهمحمد جواد هاشم 

 الهه محمدی
 لیلی سیفی

 چکیده:
آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش  سنجشهدف پژوهش حاضر  

این پژوهش از نظر هدف  .بودفرایند مدیریت دانش بر اساس الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچه 
 نامهپرسش از اطالعات گردآوری برای انجام شده است. پیمایشی کاربردی و به روش

تأیید کردند وبرای  نظرانصاحب  و متخصصانرا  آن روایی کهشد  استفاده ساختهمحقق
 اعضای همهپژوهش،  آماری جامعه .شد استفاده( 925/0) کرونباخ آلفای از آن پایایی تعیین
ای غیر نسبتی انجام گیری به روش تصادفی طبقهبیرجند بودند. نمونه دانشگاه علمی هیئت

میزان  کلی میانگیننتایج نشان داد نفر انتخاب شد.  160نمونه  حجمگرفت که بر این اساس 
بر اساس  برای پذیرش فرایند مدیریت دانش آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند

( %80کمتر از حد مطلوب ) اما ،(%61کپارچه بیشتر از حد متوسط )الگوی فراگرد اتخاذ ی
هر بر اساس مذکور برای پذیرش فرایند  جامعه پژوهشها نشان داد میزان آمادگی یافته بود.

 آن بود.تر از الگوی پژوهش با حد مطلوب تفاوت داشته و پایینگانه پنجهای مؤلفهکدام از 
های بین تمایل اعضای هیئت علمی برای پذیرش با آمادگی به طور کلی )ترکیب مؤلفه

. میزان نقش شترابطه وجود دا« سازمانی ساختار»جز ها بهمؤلفههر کدام از گانه( و پنج
 .شدبینی پیش درصد 35نیز  برای پذیرش مدیریت دانش یتمایل در آمادگ

  
اعضای تمایل یکپارچه، اتخاذ ، مدیریت دانش، الگوی فراگرد پذیرش آمادگی ها:کلیدواژه

 ، دانشگاه بیرجندهیئت علمی
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 مقدمه

 کرده روبرو مختلفی هایچالش با را هاسازمان امروز، دنیای در سریع تغییرات

 از نوین هایفناوری و مدیریتی ابزارهای کمك به سعی دارند تا هاسازماناکثر  است.

 دانش مدیریت .استفاده کنند سازمانی اهداف به برای رسیدن شده ایجاد هایفرصت
-اعمال مدیریت و زمینه» از ابزارهاست. مدیریت دانش عبارت است این از یکی1

با گردآوری، به عیان )و بالعکس( در سازمان دانش سازی برای تبدیل دانش نهان به 
عنوان یك سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به گذاری و استفاده از دانش بهاشتراک

سازی فرایند مدیریت دانش تنها مزایای پیاده (.1386زاده، )حسن «اهداف سازمان
 یم دانشعنوان مخازن عظها بهدانشگاههای اقتصادی نیست و بنگاه منحصر به

عنوان تولیدکنندگان و ها بهدانشگاه مزایای آن بهره گیرند و استادانتوانند از می
 (.1387زاده و بودالیی، شریف) در اجرای آن دارند نقش مهمیدهندگان دانش اشاعه

 هایبازهدر  ای از منابع مالی و انسانی خود را عموماًعمدهها بخش سازمان بسیاری از
به  یتوجهکماند. اما به دلیل دهکرمدت زمانی صرف استقرار مدیریت دانش  ،طوالنی

بنا بر امکانات، منابع زیربنایی و اهداف  که معموالً تأثیرگذارو عناصر  هازیرساخت
ها در عمل در ، بیشتر سازماناستراهبردی نیازمند نگرش ویژه در هر سازمان 

لذا ضروری  .انداثربخش، ناکام مانده برداریبهرهموفق مدیریت دانش و یا  سازیپیاده
آمادگی عناصر سازمانی قبل از شروع کار مورد سنجش قرار گیرد. در همین  است که

که بیشترین مقاومت را در برابر پذیرش رویه نیروی انسانیفرهنگ سازمانی و  رابطه
اجرای  جهتترین مانع در دهند، اولین و اساسیهای نوین مدیریتی از خود نشان می

نیز به آن اذعان دارند. لذا  نظرانصاحبکه تمامی  استآمیز مدیریت دانش موفقیت
مدیریت دانش  سازیپیادهپذیرش و سنجش میزان آمادگی کارکنان، نخستین گام در 

 در هر سازمانی است.
 در سازمان یك یا شخص یك موفقیت برای ضروری نیازیپیش ،2آمادگی

مدیریت دانش را میپذیرش بنابراین آمادگی برای ؛ است سازمانی تغییر با مواجهه
دانش تعریف  مدیریت موفق اجرای برای ضروری نیازهایای از پیشتوان مجموعه

برای سنجش آمادگی در زمینه مدیریت دانش  .(2007، 3و همکاران کرد )هالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Knowledge management  

Readiness. 2 
3. Holt et al  
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بیشتر در نوع عوامل مؤثر بر آمادگی  آنهاالگوهای مختلفی وجود دارد که تفاوت 

 «1یکپارچهاتخاذ الگوی فراگرد » پژوهش حاضر با استفاده از. استپذیرش این فرایند 
، 2فرهنگ سازمانی انجام شده است و با استفاده از این الگو بر اساس پنج مؤلفه

اتخاذ  در جهت 6تالش انتظار و 5انتظار عملکرد ،4فناوری اطالعات ،3ساختار سازمانی
میزان آمادگی اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفته فرایندهای مدیریت دانش، 

تمایل میزان در این پژوهش . همچنین (2009، 7الدین، عبدالکریم و محمد)جالل است
ها یت دانش و رابطه آن با آمادگی آنفرایند مدیراعضای هیئت علمی برای پذیرش 

 قرار گرفته است. سنجشمورد 
( در پژوهشی پیمایشی به 1386زمانی، حسینی و یارمحمدزاده ) رابطه،در همین  

های الزم مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از بررسی وضعیت موجود زیرساخت
 دادنشان آنان های پژوهش اند. یافتهدیدگاه اعضای هیئت علمی این دانشگاه پرداخته
مشکلی در آن زمان ر دانشگاه اصفهان که از نظر زیرساخت فنی برای مدیریت دانش د

ولی دو عامل مدیریت و فرهنگ سازمانی در شرایط مناسبی قرار  نداشتوجود 
 .نداشتند

( عوامل مؤثر در پذیرش آموزش 1388) و همکاران ساالریدر پژوهشی دیگر  
های پژوهش . یافتهاندرا بررسی کردهالکترونیك توسط دانشجویان رشته پرستاری 

 .بودنشان داد که میزان درک از سهولت و درک از مفید بودن در سطح مطلوب 
آمادگی دانشگاه  پیمایشی ( در پژوهشی1388) الهی، افشارزنجانی و نوذریفتح

که  بودها حاکی از آن یافته. را بررسی کردندمدیریت دانش  سازیپیادهاصفهان برای 
مدیریت دانش  سازیپیادهبرای  دانشگاه اصفهان از لحاظ زیرساخت فناوری اطالعات 

ولی از نظر ساختار و فرایندهای سازمانی و فرهنگ و بود مناسب دارای آمادگی 
 عوامل انسانی آمادگی در حد مطلوب نبود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Integrated process adoption pattern 
2. Organization Culture 
3. Organization Structure 
4. Information Technology 
5. Expected performance 
6. Expected effort 
7. Jalaldeen, Abdul Karim and Mohamed  
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ز ( در پژوهشی به ارزیابی آمادگی مرک1389دسترنج ممقانی، اخوان و ثقفی ) 

 بودپرداختند. نتایج حاکی از آن برای اجرای مدیریت دانش تحقیقات مخابرات ایران 
و از داشت  فیضعوضعیتی  ،زیرساخت فنیکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران از نظر 

 .بودفرهنگ سازمانی در حد متوسط نظر عوامل ساختار سازمانی و 
به بررسی میزان پیمایشی ( در پژوهشی 1392متین، موسوی و ذبیحی ) خدایی 

سازی مدیریت دانش از دیدگاه آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد برای پیاده
اند. نتایج نشان داد که میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی اعضای هیئت علمی پرداخته

در حدی بیش از وضعیت متوسط سازی مدیریت دانش در همه ابعاد مشهد برای پیاده
 .نبود

( در پژوهشی به بررسی آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی 2012)و همکاران  لشکری 
مدیریت  هایزیرساخت وضعیت سازی مدیریت دانش بر اساسپیاده نیشابور برای

های یافتهمانی و فناوری اطالعات( پرداختند. سازمانی، ساختار سازدانش )فرهنگ
سازی ح متوسط از آمادگی برای پیادهد که دانشگاه آزاد اسالمی در سطپژوهش نشان دا

فرهنگ سازمانی بیشترین  ،این دانشگاه تعیین وضعیتو در  داشتمدیریت دانش قرار 
 .داشتندازمانی کمترین اهمیت را اهمیت و ساختار س

های سایتپذیرش وب با هدف بررسی پیمایشی ( در پژوهشی2002) 1سلیم 
شده و سهولت استفاده از ابزار آموزش و یادگیری، سودمندی درک عنوانبههسته 
بر اساس نتایج  .کردرا بررسی یان و رابطه این عوامل با میزان پذیرش دانشجو پذیرش

مثبت بر نگرش  تأثیری ،شده و درک از سهولت کاربریسودمندی درک ،ویپژوهش 
 .داشتندتفاده از اینترنت در یادگیری به تمایل اسجامعه پژوهش 

( به بررسی آمادگی کتابخانه ملی 2007) 2و همکاران حمید ،در پژوهشی دیگر 
آن درک  در که اندآن پرداخته سازیپیادهمالزی برای پذیرش مدیریت دانش قبل از 

ختلف مدیریت دانش مد نظر های مکتابداران و کارمندان کتابخانه ملی مالزی از جنبه
و عوامل توانمندساز  عناصر. نتایج نشان داد که در کتابخانه ملی مالزی همه بود

مدیریت دانش )شامل مدیریت و توسعه منابع انسانی، فناوری اطالعات، حمایت 
این . با وجود بوددر حد مطلوب  های مدیریت دانش(مدیران ارشد و زیرساخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Selim 
2 . Hamid et al 
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مدیریت دانش به فرهنگ کار  قبل از اجرای برنامهپژوهشگران به نتیجه رسیدند که 

های مدیریت دانش باعث موفقیت بهتر برنامه زیراشود بیشتر سازمان باید توجه 
 خواهد شد.

 سازیپیاده تجربی مطالعه به پیمایشی پژوهشی در (2008) 1عبداهلل و همکاران 

بررسی آمادگی  منظوربه مالزی دولتی عالی آموزش مؤسسات در دانش مدیریت نظام
مدیریت دانش در  نظامسازی د پیادهداها نشان . یافتهاندپرداختهاین مؤسسات 

کلی در  طوربه هنوز فرهنگ اشتراک دانش در این مؤسسات مؤسسات پذیرفته شده
و فقط وضعیت نامناسب  ،. وضعیت ساختار سازمانیسطح مطلوب قرار نداشت
 .برآورده شدمدیریت دانش در سطح مطلوب  نظامسازی فناوری اطالعات برای پیاده

به بررسی عوامل وش پیمایشی ر با( در پژوهشی 2011عبدالکریم ) و الدینجالل 
در جامعه کارکنان دانشگاه مالزی ی پذیرش مدیریت دانش مؤثر بر قصد افراد برا

 باانی، ساختار سازمانی و فناوری، منتایج نشان داد که عوامل فرهنگ سازپرداختند. 
توانمندساز مدیریت دانش و انتظار تالش و عملکرد، بر قصد افراد برای عناصرعنوان 

 .شتدا تأثیردرگیری با فرایند مدیریت دانش 
های انجام شده در زمینه مدیریت بیشتر پژوهشها نشان داد که بررسی پیشینه 

اجرای  آمیزموفقیتسازی بر پیاده مؤثربه شناسایی و بررسی عوامل کنون تادانش 
اند و در بعد سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش پرداختهمدیریت دانش و امکان

 عنوانبههای مدیریت دانش های انجام شده فقط زیرساختپژوهش بیشتردر  ،آمادگی
مورد کامل که مبتنی بر الگویی فراگیر باشد،  چنداننهدر قالبی عوامل مؤثر بر آمادگی 

ها را متوسط سازمانضعیف تا آمادگی  در حدو نتایج آنها  رفته استتوجه قرار گ
که  الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچهبا استفاده از در پژوهش حاضر . نشان داده است

انسانی و سازمانی است، بنیادی ترکیبی از عوامل و شده  تأییدعلمی و الگویی  درواقع
دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند به بررسی میزان آمادگی اعضای هیئت علمی 

مشخص نیست که میزان آمادگی  رابطه،در این . یریت دانش پرداخته شده استمد
های الگوی وضعیت هر یك از مؤلفهاعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند با توجه به 

و شرایط و امکانات موجود برای پذیرش مدیریت دانش چقدر اتخاذ فراگرد یکپارچه 
، اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه اساساست؟ بر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Abdullah et al 
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تمایل برای برای پذیرش مدیریت دانش تا چه حد آمادگی دارند؟ و در نهایت 

 بر این اساس ؟نقش داردها آنپذیرش فرایند مدیریت دانش به چه میزان در آمادگی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه میزان آمادگی و تمایل سنجش  هدف اصلی این پژوهش

 بیرجند برای پذیرش مدیریت دانش بر مبنای الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه است.

 
 پژوهش هایسؤال
)فرهنگ سازمانی،  های الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچهبا توجه به مؤلفه .1

ها کدام مؤلفه ساختار سازمانی، فناوری اطالعات، انتظار عملکرد و انتظار تالش(،
معناداری با میزان تمایل برای پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای  رابطه

 هیئت علمی دانشگاه بیرجند دارند؟

نقش تمایل برای پذیرش فرایند مدیریت دانش در آمادگی اعضای هیئت  .2
 علمی دانشگاه بیرجند به چه میزان است؟

 
 پژوهش هایفرضیه
دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند بین آمادگی اعضای هیئت علمی  .1

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، ) گانهپنجهای بر اساس مؤلفهمدیریت دانش 
با حد مطلوب تفاوت معناداری  (فناوری اطالعات، انتظار عملکرد و انتظار تالش

 وجود دارد.

برای پذیرش فرایند  مادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجندآبین میزان  .2
 تفاوت معناداری وجود دارد. مختلف آموزشی هایحوزه در مدیریت دانش

بین میزان تمایل پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی  .3
 های مختلف آموزشی تفاوت معنادار وجود دارددانشگاه بیرجند در حوزه

 
 پژوهش روش

جامعه  ه روش پیمایشی انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و ب
مشغول به فعالیت نفر(  278اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند ) همهوهش ژپآماری 

در چهار حوزه آموزشی علوم پایه، علوم مهندسی، علوم کشاورزی و  93-92در سال 
 برای تعیینو  غیر نسبتی بودهای گیری تصادفی طبقهروش نمونه .بودندعلوم انسانی 
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از جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است که نمونه  حجم

 .به دست آمدنفر  160نظر حجم نمونه  با توجه به جامعه مورد
بر اساس طیف ساخته از پرسشنامه محققها برای گردآوری دادهاین پژوهش  در

ها نظر، سؤال مورد هایبر اساس مؤلفهو استفاده شد ارزشی لیکرت به روش کمی پنج
اطالعات »بخش شامل  سههای پژوهش و با توجه به هدف پژوهش در و فرضیه
تمایل افراد برای »و  الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچههای مؤلفه»، «شناختیجمعیت

ظر ن با. روایی پرسشنامه شدگویه طراحی  66 در قالب« پذیرش فرایند مدیریت دانش
ه شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از محاسب تأییدظران نو صاحب استاداننفر از  6

دهد پرسشنامه از پایایی که نشان می(  r=925/0ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد )
های آمار توصیفی و ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده قابل قبولی برخوردار است.

 مطلوبرصد و حد د 50حد متوسط در پژوهش حاضر استنباطی استفاده شده است. 
 در نظر گرفته شده است. درصد 80

 
 های پژوهشيافته

ها رابطه ، کدام مؤلفهالگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه هایبا توجه به مؤلفه سؤال اول:
معناداری با میزان پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه 

 بیرجند دارند؟

د که بین میزان تمایل اعضای هیئت علمی برای پذیرش فرایند داها نشان یافته
ساختار » جزبههای الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچه مدیریت دانش و تمام مؤلفه

های الگوی استفاده شده در رابطه معنادار وجود دارد؛ و از بین مؤلفه« سازمانی
یشترین رابطه معنادار ب« اتخاذ فرایند مدیریت دانش واسطهبهانتظار عملکرد »پژوهش 

اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند  از سویرا با میزان تمایل پذیرش این فرایند 
به ترتیب در « فناوری اطالعات»و « فرهنگ سازمانی»، «انتظار تالش»دارد. بعد از آن 

نشان داده شده  (1)های بعدی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول رتبه
 است.
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های همبستگی بین میزان تمايل پذيرش فرايند مديريت دانش با هر يک از مؤلفه (1)جدول 
 و آمادگی پژوهشالگوی 

 هامؤلفه
 آزمون همبستگی پیرسون

 r p-valueضريب 

برای  تمایل

پذیرش فرایند 

 مدیریت دانش

 000/0 392/0 فرهنگ سازمانی

 132/0 -125/0 ساختار سازمانی

 001/0 265/0 اطالعاتفناوری 

 000/0 741/0 انتظار عملکرد

 000/0 708/0 انتظار تالش

های ترکیب مؤلفه) آمادگی کلی

 گانه(پنج
587/0 000/0 

 

در این بخش نیز رابطه بین آمادگی پذیرش اعضای هیئت علمی برای پذیرش  
گانه( و میزان تمایل پذیرش های پنجکلی )ترکیب مؤلفه طوربهفرایند مدیریت دانش 

های پژوهش وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر را مورد آزمون قرار گرفت. یافته
 (. p-value، 587/0=r= 000/0نیز نشان داد )

 بینی کننده میزانچقدر پیش تمایل برای پذیرش فرایند مدیریت دانشوم: دسؤال 
 است؟ اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند آمادگی

 05/0ضریب بتا در این آزمون مثبت و از نظر آماری در سطح  نتایج نشان داد که 
. بنابراین افراد با میزان تمایل بیشتر، آمادگی بیشتری برای پذیرش فرایند استدار معنی

ازای هر واحد  توان گفت بهمی ،آمده دستبه  با توجه به نتایجمدیریت دانش دارند. 
 35/0افزایش تمایل پذیرش برای مدیریت دانش میزان آمادگی اعضای هیئت علمی 

 نشان داده شده است. (2)نتایج در جدول  یابد.افزایش می واحد
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 ضرايب رگرسیون (2)جدول 

 )ضریب ثابت(

 تمایل پذیرش

ضريب بتای استاندارد 

 نشده

ضرايب 

 T p-value استاندارد شده

B بتا معیار خطای 

885/1 

35/0 
137/0 587/0 

70/13 

69/8 

000/0 

000/0 

  

بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش  فرضیه اول:
گانه با حد مطلوب تفاوت های پنجفرایند مدیریت دانش بر اساس هر یك از مؤلفه

 معنادار وجود دارد.
ای استفاده شده است. نتایج نمونهآزمون تی یكبرای پاسخگویی به این فرضیه از 

 ارائه شده است. (3)در جدول 

 
گانه با حد های پنجهر يک از مؤلفه آمادگی بر اساس هایهمقايسه میانگین نمر (3)جدول 

 مطلوب

 مؤلفه

 4 ≤حد مطلوب 

 tمقدار  میانگین تعداد
اختالف 

 میانگین

درجه 

 آزادی
p-

value 

 %95حدود اطمینان 

حد 

 پايین
 حد باال

فرهنگ 

 سازمانی
146 01/3 463/19- 98798/0- 145 0001/0 0883/1- 8877/0- 

ساختار 

 سازمانی
146 70/2 621/22- 29080/1- 145 0001/0 4036/1- 1780/1- 

 -9436/0 -1482/1 0001/0 145 -04588/1 -206/20 95/2 146فناوری 
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 مؤلفه

 4 ≤حد مطلوب 

 tمقدار  میانگین تعداد
اختالف 

 میانگین

درجه 

 آزادی
p-

value 

 %95حدود اطمینان 

حد 

 پايین
 حد باال

 اطالعات

انتظار 

 عملکرد
146 30/3 329/11- 69620/0- 145 0001/0 8177/0- 5747/0- 

انتظار 

 تالش
146 27/3 976/13- 72552/0- 145 0001/0 8281/0- 6229/0- 

 
آمادگی اعضای هیئت علمی بر اساس  هایههای پژوهش بین نمربا توجه به یافته

داری وجود دارد و با توجه به گانه و حد مطلوب تفاوت معناهای پنجتمامی مؤلفه
ها کمتر از حد مطلوب است میانگین به دست آمده، میزان آمادگی بر اساس همه مؤلفه

(05/0> 000/0 =p-value.) 
 هایحوزه دربین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند فرضیه دوم: 

 مختلف آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد.

استفاده شده که  طرفهیكبرای پاسخ به این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس  
 ارائه شده است. (4)نتایج در جدول 

 
های آزمون معناداری تفاوت بین میانگین نمرات آمادگی اعضای هیئت علمی حوزه (4)جدول 

 مختلف آموزشی

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 F p-value درجه آزادی

 3 46/1 هابین گروه
816/2 041/0 

 142 57/27 هادرون گروه
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بین میزان آمادگی اعضای  ،نشان داده شده است( 4) که در جدول طورهمان 

های مختلف هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش در حوزه
(. برای p-value=041/0، تفاوت معناداری وجود دارد )05/0آموزشی در سطح 

 .شدتعیین تفاوت موجود از آزمون توکی استفاده 

 
های بررسی آمادگی اعضای هیئت علمی در حوزه برایخالصه نتايج آزمون توکی  (5)ول جد

 1مختلف آموزشی

 
آمادگی  هایهنتایج حاصل از آزمون توکی نیز نشان داد که بین میانگین نمر 

اعضای هیئت علمی حوزه آموزشی علوم انسانی با علوم مهندسی تفاوت معنادار 
ها، اعضای هیئت علمی گروه با توجه به میانگین .(p-value=025/0)وجود دارد 

آمادگی بیشتری برای پذیرش فرایند مدیریت دانش نسبت  20/3مهندسی با میانگین 
 دارند. 90/2به اعضای هیئت علمی گروه علوم انسانی با میانگین 

بین میزان تمایل پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت  فرضیه سوم:
 های مختلف آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد.بیرجند در حوزه علمی دانشگاه

استفاده شده که  طرفهیكبرای پاسخ به این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس  
 ارائه شده است. (6)نتایج در جدول 

اعضای هیئت  از سویتمايل پذيرش فرايند مديريت دانش  هایه( تفاوت میانگین نمر6)جدول 
 های مختلف آموزشیعلمی در حوزه

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 F p-value درجه آزادی

 3 63/20 هابین گروه
21/15 000/0 

 142 20/64 هادرون گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هایی که تفاوت معنادار داشتند، گزارش شده است.نتایج آزمون فقط در حیطه .1

 p-value هااختالف میانگین های آموزشیحوزه مؤلفه مورد بررسی
آمادگی پذیرش فرایند 

 مدیریت دانش

 مهندسی -علوم انسانی

 

3/0- (=2/3-9/2) 

 

025/0 
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( نشان داد که بین میزان تمایل اعضای 6نتایج حاصل از آزمون این فرضیه )جدول 

های مختلف آموزشی تفاوت مدیریت دانش در حوزههیئت علمی برای پذیرش فرایند 
 (.p-value=000/0معنادار وجود دارد )

 
اعضای هیئت علمی در  از سویآزمون توکی تمايل پذيرش فرايند مديريت دانش  (7)جدول 

 1های آموزشیحوزه

 p-value هااختالف میانگین های آموزشیحوزه مؤلفه مورد بررسی

تمایل برای پذیرش 

 مدیریت دانش فرایند

 علوم پایه -علوم انسانی

 مهندسی -علوم انسانی

 کشاورزی -علوم انسانی

797/0- (=57/3-77/2) 

900/0- (=67/3-77/2) 

818/0- (=59/3-77/2) 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

 
نتایج حاصل از آزمون توکی نیز نشان داد بین میزان تمایل اعضای هیئت علمی 

برای پذیرش فرایند مدیریت دانش با میزان تمایل اعضای حوزه آموزشی علوم انسانی 
ها های آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد. مقایسه میانگینهیئت علمی سایر حوزه

( 77/2نشان داد که اعضای هیئت علمی حوزه آموزشی علوم انسانی با میانگین )
عضای هیئت کمترین میزان تمایل را برای پذیرش فرایند مدیریت دانش نسبت به ا

 موزشی دارندهای آعلمی سایر حوزه

 
 یریگجهینتبحث و 

کلی میزان آمادگی اعضای هیئت  طوربهنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 
 61علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بیشتر از حد متوسط )

 .است درصد(
پژوهش نشانگر آن بود که بین میزان تمایل برای  اول سؤالنتایج حاصل از بررسی 

پذیرش فرایند مدیریت دانش و آمادگی اعضای هیئت علمی رابطه معنادار وجود دارد 
بیشترین میزان رابطه را با تمایل برای  ،گانه انتظار عملکردهای پنجو از بین مؤلفه

شود که افراد در صورتی تمایل به پذیرش نشان داد. بر اساس این نتایج تصور می
پذیرش یك فرایند جدید خواهند داشت که به اعتقاد آنها منافع و مزایای کافی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هایی که تفاوت معنادار داشتند، گزارش شده استنتایج آزمون فقط در حیطه .1
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بود. برایشان داشته باشد، لذا میزان تمایل آنها برای پذیرش آن فرایند بیشتر خواهد 

دهد که اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند از نتایج مثبت این امر نشان می
سازی فرایند مدیریت دانش در دانشگاه تا حد زیادی آگاه بوده و نیازمند پیاده
های حاصل از این پژوهش تا حدودی با نتایج . یافتههستندمندی از مزایای آن بهره

( مشابه است. ساالری و 1388ان )( و ساالری و همکار2002پژوهش سلیم )
را  فنّاوریهمکارانش در پژوهش خود وجود رابطه بین هر یك از عوامل پذیرش 

. نتایج نشان داد که بین دو عامل درک از سهولت و درک از اندمورد بررسی قرار داده
دارد و بیشترین میزان  وجودهمبستگی  ،مفید بودن با تمایل به استفاده از سیستم

از مفید بودن و تمایل گزارش شده است. در پژوهش  ( بین درک631/0گی )همبست
( مربوط به انتظار 741/0حاضر نیز نتایج نشان داد که بیشترین ضریب همبستگی )

توان گفت که نتایج این دو پژوهش تا حدودی با عملکرد بود و از این جهت می
د رابطه معنادار بین درک از ( نیز وجو2002یکدیگر مشابه است. نتایج پژوهش سلیم )

 مفید بودن و میزان تمایل را نشان داد که از این نظر با پژوهش حاضر همخوانی دارد.
توان میچنین  را از فرضیه اول فرهنگ سازمانینتایج حاصل از آزمون مؤلفه 

بین مدیریت عالی و  مناسبهنوز ارتباط احتماال در این دانشگاه د که کراستنباط 
قدردانی دانشگاه از  است، برقرار نشده خوبیبهاعضای هیئت علمی دانشگاه 

اعتماد کافی بین  و نیستاز نظر اعضای هیئت علمی کافی  ایحرفهعملکردهای 
کمتر ها و یا اهداف فردی ها، رفتارها، تواناییاعضای سازمان در خصوص نگرش

اعضای هیئت  ارتباطهای غیر رسمی برای رصتهمچنین نبود ف است.داشته وجود 
علمی در جهت بهبود انجام وظایف شغلی باعث ایجاد چالش در انجام وظایف آنها 

اعتماد در میان همکاران و  نبودشده است. در این زمینه شناسایی و رفع عوامل ایجاد 
ستفاده از ا منظوربهای برای تولید و تسهیم های علمی و حرفههمچنین تشکیل انجمن

تواند اثربخش باشد. های شغلی میدانش همکاران در جهت برطرف کردن چالش
اللهی، فتح (؛1386) پژوهش زمانی، حسینی و یارمحمدزادهنتایج پژوهش با نتایج 

 خدایی (؛1389) ، اخوان و ثقفیدسترنج ممقانی ؛(1388) افشار زنجانی و نوذری
 نورمنحمید، باکار و  ؛(2012لشکری و همکاران ) ؛(1392) متین، موسوی و ذبیحی

که وضعیت فرهنگ سازمانی را نامناسب و ( 2008( و عبداهلل و همکاران )2007)
 است.مشابه  ،اندتر از حد مطلوب گزارش کردهپایین



 

 

112 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه

 
توان چنین می رااز فرضیه اول  ساختار سازمانینتایج حاصل از آزمون مؤلفه 

های مشخص و مدون برای ثبت دانش پژوهشگران و اه رویهاستنباط کرد که در دانشگ
های اعضای سازمان وجود ندارد همچنین حل گروهی مشکالت و پرورش شایستگی

و بیشتر اختیارات در رأس سازمان متمرکز بوده و این نشان از میزان تمرکز زیاد و 
ها به میانگین مدیریت عمودی در ساختار سازمانی این دانشگاه دارد. همچنین با توجه

و اینکه در این دانشگاه اعضای هیئت علمی قدرت و اختیار کافی در مورد چگونگی 
گیری در انجام امور را ندارند، انجام کارها نداشته و چندان حق مشارکت و تصمیم

نیز در ساختار  پذیرانعطاف هایرویهنوع ارتباط سلسله مراتبی و شود که تصور می
 راهن دانشگاه از شود تا مسئوالاین زمینه پیشنهاد می در. استسازمانی دانشگاه زیاد 

افزایش بیشتر ارتباطات بین اعضای سازمان و مدیریت و ایجاد ساختارهای مدیریتی 
 ؛ها در سازمان از میزان تمرکز موجود بکاهندگیریغیرمتمرکز و توزیع اختیار تصمیم

 صورتبهکند که اعضای هیئت علمی ار سازمانی افقی محیطی را فراهم میزیرا ساخت
های پژوهش با سازی فرایند مدیریت دانش مشارکت کنند. یافتهداوطلبانه در پیاده

رنج ممقانی، اخوان و دست (؛1388هی، افشار زنجانی و نوذری )اللفتحنتایج پژوهش 
و  (2012لشکری و همکاران ) (؛1392)خدایی متین، موسوی و ذبیحی  (؛1389ثقفی )
های خود وضعیت ساختار سازمانی را برای که در پژوهش (2008و همکاران ) عبداهلل

، باکار و نورمن مشابه است. حمید ،اندنامناسب گزارش کردهاجرای مدیریت دانش 
( در نتایج حاصل از پژوهش خود به وضعیت مطلوب ساختار سازمانی در 2007)

اند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ی کتابخانه ملی مالزی اشاره کردهبررسی آمادگ
 ندارد.

چنین  اول فرضیه مؤلفه زیرساخت فناوری ازنتایج حاصل از آزمون با توجه به 
شود که از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند وضعیت زیرساخت استنباط می

فرایند مدیریت دانش مناسب نیست و یکی از سازی فناوری در این دانشگاه برای پیاده
های مختلف های تولید شده در بخشتواند قابل استفاده نبودن دادهمی دالیل تفاوت

تواند ناشی از قابل استفاده این خود می ؛دانشگاه توسط اعضای هیئت علمی باشد
باشد و یا های اطالعاتی موجود ها با استفاده از امکانات و سامانهنبودن این داده

های اطالعاتی موجود در دانشگاه استفاده از سامانه برایهای الزم مهارت نداشتن
ن دانشگاه شود که مسئوالین مورد پیشنهاد میدر ا .توسط اعضای هیئت علمی باشد

های ایجاد سامانه نقشه دانش به حل این مشکل بپردازند. یعنی با ایجاد بانك با
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از اعضای هیئت علمی در چه  یكکدامکند یاطالعاتی تخصصی که مشخص م

موضوعی و در چه بخشی از سازمان دانش خاصی را داراست، به این امر پرداخته و 
و بتوانند از باشند همچنین سایر همکاران در صورت نیاز بتوانند به آن دسترسی داشته 

این های . یافتهکنندی خود در دانشگاه استفاده آن در جهت حل مشکالت پژوهش
لشکری  و (1389) ، اخوان و ثقفیهای دسترنج ممقانیهای پژوهشبخش نیز با یافته

سازی مدیریت ات برای پیاده( که وضعیت زیرساخت فناوری اطالع2012و همکاران )
، های زمانیهمخوانی دارد. در حالی که در پژوهش ،دانش را نامناسب نشان داده است

عبداهلل و  ؛(1388)، افشار زنجانی و نوذری الهیفتح (؛1386)محمدزاده حسینی و یار
وضعیت زیرساخت فناوری در  (2007)باکار و نورمن  ،( و حمید2008همکاران )

های مورد بررسی آنها مطلوب گزارش شده است که با نتایج پژوهش حاضر سازمان
 متفاوت است.

توان استنباط کرد که با توجه به نتایج مؤلفه انتظار عملکرد در فرضیه اول می
اعضای هیئت علمی این دانشگاه تا حدودی از مفید بودن این فرایند در بهبود 

در  ؛آگاهی دارند که پذیرش این فرایند برایشان دارد،عملکردشان و مزایای شغلی 
یر فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری با توجه به الگوی پژوهش و تأث همین زمینه

برای افزایش بر درک سودمندی فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی، 
ن به بهبود وضعیت این دو انتظار عملکرد، توجه بیشتر مسئوالآمادگی بر اساس مؤلفه 

های آموزشی و سمینارها برای افزایش آگاهی زیرساخت و همچنین برگزاری کارگاه
کارگیری فرایند مدیریت دانش در زمینه شغل هیئت علمی از منافع و مزایای به اعضای

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه تا حدودی با  شود.و بهبود عملکرد پیشنهاد می
به بررسی عوامل مؤثر ( که در پژوهش خود 1388نتایج پژوهش ساالری و همکاران )

اند، قابل در پذیرش آموزش الکترونیکی توسط دانشجویان رشته پرستاری پرداخته
حاضر با مقایسه است. بر اساس نتایج این پژوهش درک از مفید بودن که در پژوهش 

عنوان انتظار عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است در پذیرش آموزش الکترونیکی در 
های پژوهش حاضر تا حدی قابل قیاس است. یکی از با یافتهکه  استحد مطلوب 

( است که بر اساس 2002های مرتبط در خارج از کشور نیز پژوهش سلیم )پیشینه
ابزار آموزش  عنوانبههای هسته سایتنتایج آن انتظار عملکرد برای پذیرش وب

قریباً الکترونیکی در حد مطلوب گزارش شده است که با نتایج پژوهش حاضر ت
 همخوانی دارد.
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توان استنباط کرد که با توجه به نتایج مؤلفه انتظار تالش در فرضیه اول می

های ساختار سازمانی و فناوری اطالعات بر انتظار تالش نیز تأثیر وضعیت زیرساخت
های فناوری اطالعات امکانات و سامانه ،از دیدگاه اعضای هیئت علمیعالوه هب .دارد

 یدهسازمانهای ثبت شده پژوهشگران و موجود در دانشگاه برای دستیابی به پژوهش
نشان از وضعیت نامطلوب  درواقعکه  ستینو مدیریت اطالعات تخصصی کافی 

تواند بر تصور آنها مبنی بر سخت بودن خلق دانش زیرساخت فناوری است و این می
یکی از فرایندهای مدیریت دانش است، تأثیر گذاشته و باعث عدم آمادگی  جدید که

در این زمینه نیز بهبود وضعیت زیرساخت فناوری  .پذیرش این فرایند شده باشد
موجود در جهت اجرای فرایندهای مدیریت دانش و آموزش افراد در جهت استفاده از 

شود. یکی پیشنهاد میصصی آنها و مدیریت دانش تخ یدهسازمانبرای  هایفناوراین 
( است که بر 1388مرتبط در این زمینه پژوهش ساالری و همکاران ) هایاز پژوهش

اساس نتایج آن میزان انتظار تالش در بین دانشجویان پرستاری برای پذیرش آموزش 
در بخش " یحدالکترونیکی در حد مطلوب قرار داشت که با نتایج پژوهش حاضر تا 

های پژوهش در خارج از کشور نیز نشان داد قابل قیاس است. بررسی پیشینه "فناوری
( که در آن نیز میزان 2002های این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش سلیم )که یافته

های هسته مطلوب گزارش شده است سایتعملکرد در رابطه با پذیرش وب انتظار
 تقریباً همخوانی دارد.

بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی که نشان داد نتایج پژوهش حاضر نیز 
های آموزشی علوم انسانی و مهندسی تفاوت معناداری وجود دانشگاه بیرجند در حوزه

وجود تفاوت در روحیه فرهنگ تسهیم  خاطر بهرود این تفاوت دارد که احتمال می
ای در بین اعضای هیئت علمی رشتههای گروهی و بیندانش و انجام پژوهش

در این زمینه ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و برگزاری  .های مختلف آموزشی باشدگروه
های آموزشی در زمینه آشنایی با فرایندهای مدیریت دانش و منافع و مزایای کارگاه
آن در جهت بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف دانشگاه از طریق این فرایند،  بالقوه

طبق نتایج پژوهش آنها، بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی . تواند راهگشا باشدمی
های مختلف آموزشی تفاوت معنادار وجود نداشت و از این لحاظ با نتایج در حوزه

 پژوهش حاضر مطابقت ندارد.
وجود تفاوت معنادار بین میزان تمایل برای پژوهش،  سومن فرضیه نتایج آزمو

پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی با میزان 
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یکی از دالیل تفاوت بین میزان تمایل . استها ئت علمی سایر حوزهتمایل اعضای هی

حوزه آموزشی علوم برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بین اعضای هیئت علمی 
تفاوت در نگرش آنها نسبت به اجرای  خاطر بهتواند می ،هاانسانی با سایر حوزه

شود که اعضای هیئت علمی حوزه علوم فرایند مدیریت دانش باشد و تصور می
انسانی با توجه به وضعیت موجود نگرش مثبتی نسبت به اجرای فرایند مدیریت 

دانند. یکی دیگر از دالیل آمیز نمیدانش در دانشگاه ندارند و انجام آن را موفقیت
تواند ناشی از تفاوت در میزان آگاهی و درک ارزش استفاده تر به پذیرش میتمایل کم

از هیئت علمی این حوزه آموزشی باشد. اعضای  از سویاز فرایند مدیریت دانش 
سازمان تأثیر داشته باشد  هرتواند بر میزان تمایل اعضای عوامل دیگری که می

شود که این پژوهش تصور می مقاومت در برابر تغییر است که با توجه به نتایج
 برایآمادگی الزم  یشناخترواناعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی هنوز از نظر 

ن شود مسئوالاین زمینه پیشنهاد می پذیرش فرایند جدیدی را در دانشگاه ندارند. در
های آموزشی در زمینه مدیریت دانش، اتخاذ تدابیری برای دانشگاه با برگزاری کارگاه

دانشگاه در راستای انجام فرایندهای مدیریت دانش،  استاداندانش و عملکرد  رتقاءا
های تبادل اطالعات، بحث، گفتگو و تحقیق در مورد مقاومت در برگزاری کارگاه
فرایند مدیریت دانش، در جهت افزایش تمایل اعضای  یریکارگبهبرابر پذیرش و 

 .کنندهیئت علمی اقدام 
که بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی و  شدهمچنین بعد از بررسی مشخص 

تواند پس تمایل برای پذیرش می ؛رابطه معنادار وجود دارد ،برای پذیرش آنهاتمایل 
مؤثر بر موفقیت اجرای فرایند مدیریت دانش مورد توجه قرار گیرد. لذا  یعامل عنوانبه

مدیریت دانش در سازمان، به بررسی تمایل اعضای اجرای فرایند  مسئوالن باید قبل از
سازمان برای پذیرش فرایند مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن پرداخته تا عوامل 

 منفی تأثیرگذار شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
توان نتیجه گرفت که اعضای هیئت علمی کلی از انجام این پژوهش می طوربه

دانشگاه بیرجند تا حدی برای پذیرش فرایند مدیریت دانش آمادگی الزم را دارند و 
و استفاده از آن در انجام وظایف و بهبود عملکرد خود پی  یریکارگبهبه ارزش 

جود دارد که با توجه شکالتی وهای مدیریت دانش ماند اما در زمینه زیرساختبرده
 با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش تواند برطرف شود.ن میبیشتر مسئوال

 :شودپیشنهاد می
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 های های آموزشی ضمن خدمت و ایجاد فرصتدانشگاه با برگزاری دوره

ها و مهارت ارتقاء منظوربهاعضای هیئت علمی  مطالعاتی برای مدیران و
هایشان، ایجاد فرهنگ تسهیم دانش در دانشگاه و تشویق اعضای هیئت علمی توانایی

 ایجاد فرایند مدیریت دانش را بهبود بخشد. هایزمینهگذاری دانش خود به اشتراک

  تسهیم دانش در سازمان  استفاده و برایفرهنگ استفاده از فناوری اطالعات
از  توانینماین فرهنگ در سازمان وجود نداشته باشد،  زیرا تا زمانی که ایجاد شود؛

 .دستیابی به اهداف مدیریت دانش در سازمان بهره گرفت برایفناوری اطالعات 

 های الزم فنی برای تبادل بهتر است اقداماتی در جهت ایجاد زیرساخت
رج های خاهای دیگر کشور و حتی با دانشگاهاطالعات اعضای هیئت علمی با دانشگاه

 از کشور در جهت افزایش دانش تخصصی آنها انجام شود.

 برایاعضای سازمان انگیزشی برای ایجاد تمایل در مشوق و  هایبرنامه 
و  پاداش ویژه نظر گرفتنبرای مثال در  .شودتدوین  انجام فرایندهای مدیریت دانش

یا برگزاری مراسم رسمی تشکر برای کارکنانی که بیشترین مشارکت و نقش را در 
 .اندداشتهدانش  یریکارگبهکسب، تولید، انتقال و 

 ابراز عقاید و تبادل افکار بین همکاران فراهم شود و مدیران در  زمینه
ه روابط ها از نظرات سازنده اعضای هیئت علمی استفاده کنند و با توسعگیریتصمیم

های الزم برای افزایش انگیزه اعضا در جهت انتقال دانش و انجام غیر رسمی زمینه
 را تقویت کنند. های مدیریت دانشسایر فرایند
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