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چکیده:
هدف پژوهش حاضر سنجش آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش
فرایند مدیریت دانش بر اساس الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچه بود .این پژوهش از نظر هدف
کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
محققساخته استفاده شد که روایی آن را متخصصان و صاحب نظران تأیید کردند وبرای
تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ ( )0/925استفاده شد .جامعه آماری پژوهش ،همه اعضای
هیئت علمی دانشگاه بیرجند بودند .نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای غیر نسبتی انجام
گرفت که بر این اساس حجم نمونه  160نفر انتخاب شد .نتایج نشان داد میانگین کلی میزان
آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بر اساس
الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه بیشتر از حد متوسط ( ،)%61اما کمتر از حد مطلوب ()%80
بود .یافتهها نشان داد میزان آمادگی جامعه پژوهش برای پذیرش فرایند مذکور بر اساس هر
کدام از مؤلفههای پنجگانه الگوی پژوهش با حد مطلوب تفاوت داشته و پایینتر از آن بود.
بین تمایل اعضای هیئت علمی برای پذیرش با آمادگی به طور کلی (ترکیب مؤلفههای
پنجگانه) و هر کدام از مؤلفهها بهجز «ساختار سازمانی» رابطه وجود داشت .میزان نقش
تمایل در آمادگی برای پذیرش مدیریت دانش نیز  35درصد پیشبینی شد.

تاريخ دريافت مقاله94/11/03 :

سنجش آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذيرش
مديريت دانش بر مبنای الگوی فراگرد اتخاذ يکپارچه
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مقدمه
تغییرات سریع در دنیای امروز ،سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده
است .اکثر سازمانها سعی دارند تا به کمك ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین از
فرصتهای ایجاد شده برای رسیدن به اهداف سازمانی استفاده کنند .مدیریت دانش
1یکی از این ابزارهاست .مدیریت دانش عبارت است از «اعمال مدیریت و زمینه-
سازی برای تبدیل دانش نهان به دانش عیان (و بالعکس) در سازمان با گردآوری ،به
اشتراکگذاری و استفاده از دانش بهعنوان یك سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به
اهداف سازمان» (حسنزاده .)1386 ،مزایای پیادهسازی فرایند مدیریت دانش تنها
منحصر به بنگاههای اقتصادی نیست و دانشگاهها بهعنوان مخازن عظیم دانش
میتوانند از مزایای آن بهره گیرند و استادان دانشگاهها بهعنوان تولیدکنندگان و
اشاعهدهندگان دانش نقش مهمی در اجرای آن دارند (شریفزاده و بودالیی.)1387 ،
بسیاری از سازمانها بخش عمدهای از منابع مالی و انسانی خود را عموماً در بازههای
طوالنی ،مدت زمانی صرف استقرار مدیریت دانش کردهاند .اما به دلیل کمتوجهی به
زیرساختها و عناصر تأثیرگذار که معموالً بنا بر امکانات ،منابع زیربنایی و اهداف
راهبردی نیازمند نگرش ویژه در هر سازمان است ،بیشتر سازمانها در عمل در
پیادهسازی موفق مدیریت دانش و یا بهرهبرداری اثربخش ،ناکام ماندهاند .لذا ضروری
است که آمادگی عناصر سازمانی قبل از شروع کار مورد سنجش قرار گیرد .در همین
رابطه فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی که بیشترین مقاومت را در برابر پذیرش رویه
های نوین مدیریتی از خود نشان میدهند ،اولین و اساسیترین مانع در جهت اجرای
موفقیتآمیز مدیریت دانش است که تمامی صاحبنظران نیز به آن اذعان دارند .لذا
سنجش میزان آمادگی کارکنان ،نخستین گام در پذیرش و پیادهسازی مدیریت دانش
در هر سازمانی است.
آمادگی ،2پیشنیازی ضروری برای موفقیت یك شخص یا یك سازمان در
مواجهه با تغییر سازمانی است؛ بنابراین آمادگی برای پذیرش مدیریت دانش را می
توان مجموعهای از پیشنیازهای ضروری برای اجرای موفق مدیریت دانش تعریف
کرد (هالت و همکاران .)2007 ،3برای سنجش آمادگی در زمینه مدیریت دانش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الگوهای مختلفی وجود دارد که تفاوت آنها بیشتر در نوع عوامل مؤثر بر آمادگی
پذیرش این فرایند است .پژوهش حاضر با استفاده از «الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه»1
انجام شده است و با استفاده از این الگو بر اساس پنج مؤلفه فرهنگ سازمانی،2
ساختار سازمانی ،3فناوری اطالعات ،4انتظار عملکرد 5و انتظار تالش 6در جهت اتخاذ
فرایندهای مدیریت دانش ،میزان آمادگی اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفته
است (جاللالدین ،عبدالکریم و محمد .)2009 ،7همچنین در این پژوهش میزان تمایل
اعضای هیئت علمی برای پذیرش فرایند مدیریت دانش و رابطه آن با آمادگی آنها
مورد سنجش قرار گرفته است.
در همین رابطه ،زمانی ،حسینی و یارمحمدزاده ( )1386در پژوهشی پیمایشی به
بررسی وضعیت موجود زیرساختهای الزم مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از
دیدگاه اعضای هیئت علمی این دانشگاه پرداختهاند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد
که از نظر زیرساخت فنی برای مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان در آن زمان مشکلی
وجود نداشت ولی دو عامل مدیریت و فرهنگ سازمانی در شرایط مناسبی قرار
نداشتند.
در پژوهشی دیگر ساالری و همکاران ( )1388عوامل مؤثر در پذیرش آموزش
الکترونیك توسط دانشجویان رشته پرستاری را بررسی کردهاند .یافتههای پژوهش
نشان داد که میزان درک از سهولت و درک از مفید بودن در سطح مطلوب بود.
فتحالهی ،افشارزنجانی و نوذری ( )1388در پژوهشی پیمایشی آمادگی دانشگاه
اصفهان برای پیادهسازی مدیریت دانش را بررسی کردند .یافتهها حاکی از آن بود که
دانشگاه اصفهان از لحاظ زیرساخت فناوری اطالعات برای پیادهسازی مدیریت دانش
دارای آمادگی مناسب بود ولی از نظر ساختار و فرایندهای سازمانی و فرهنگ و
عوامل انسانی آمادگی در حد مطلوب نبود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دسترنج ممقانی ،اخوان و ثقفی ( )1389در پژوهشی به ارزیابی آمادگی مرکز
تحقیقات مخابرات ایران برای اجرای مدیریت دانش پرداختند .نتایج حاکی از آن بود
که مرکز تحقیقات مخابرات ایران از نظر زیرساخت فنی ،وضعیتی ضعیف داشت و از
نظر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در حد متوسط بود.
خدایی متین ،موسوی و ذبیحی ( )1392در پژوهشی پیمایشی به بررسی میزان
آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد برای پیادهسازی مدیریت دانش از دیدگاه
اعضای هیئت علمی پرداخته اند .نتایج نشان داد که میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد برای پیادهسازی مدیریت دانش در همه ابعاد در حدی بیش از وضعیت متوسط
نبود.
لشکری و همکاران ( )2012در پژوهشی به بررسی آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی
نیشابور برای پیادهسازی مدیریت دانش بر اساس وضعیت زیرساختهای مدیریت
دانش (فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی و فناوری اطالعات) پرداختند .یافتههای
پژوهش نشان داد که دانشگاه آزاد اسالمی در سطح متوسط از آمادگی برای پیادهسازی
مدیریت دانش قرار داشت و در تعیین وضعیت این دانشگاه ،فرهنگ سازمانی بیشترین
اهمیت و ساختار سازمانی کمترین اهمیت را داشتند.
سلیم )2002( 1در پژوهشی پیمایشی با هدف بررسی پذیرش وبسایتهای
هسته بهعنوان ابزار آموزش و یادگیری ،سودمندی درکشده و سهولت استفاده از
پذیرش و رابطه این عوامل با میزان پذیرش دانشجویان را بررسی کرد .بر اساس نتایج
پژوهش وی ،سودمندی درکشده و درک از سهولت کاربری ،تأثیری مثبت بر نگرش
جامعه پژوهش به تمایل استفاده از اینترنت در یادگیری داشتند.
در پژوهشی دیگر ،حمید و همکاران )2007( 2به بررسی آمادگی کتابخانه ملی
مالزی برای پذیرش مدیریت دانش قبل از پیادهسازی آن پرداختهاند که در آن درک
کتابداران و کارمندان کتابخانه ملی مالزی از جنبههای مختلف مدیریت دانش مد نظر
بود .نتایج نشان داد که در کتابخانه ملی مالزی همه عناصر و عوامل توانمندساز
مدیریت دانش (شامل مدیریت و توسعه منابع انسانی ،فناوری اطالعات ،حمایت
مدیران ارشد و زیرساختهای مدیریت دانش) در حد مطلوب بود .با وجود این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پژوهشگران به نتیجه رسیدند که قبل از اجرای برنامه مدیریت دانش به فرهنگ کار
سازمان باید توجه بیشتر شود زیرا باعث موفقیت بهتر برنامههای مدیریت دانش
خواهد شد.
1
عبداهلل و همکاران ( )2008در پژوهشی پیمایشی به مطالعه تجربی پیادهسازی
نظام مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی دولتی مالزی بهمنظور بررسی آمادگی
این مؤسسات پرداختهاند .یافتهها نشان داد پیادهسازی نظام مدیریت دانش در
مؤسسات پذیرفته شده هنوز فرهنگ اشتراک دانش در این مؤسسات بهطور کلی در
سطح مطلوب قرار نداشت .وضعیت ساختار سازمانی ،نامناسب و فقط وضعیت
فناوری اطالعات برای پیادهسازی نظام مدیریت دانش در سطح مطلوب برآورده شد.
جاللالدین و عبدالکریم ( )2011در پژوهشی با روش پیمایشی به بررسی عوامل
مؤثر بر قصد افراد برای پذیرش مدیریت دانش در جامعه کارکنان دانشگاه مالزی
پرداختند .نتایج نشان داد که عوامل فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی و فناوری ،با
عنوان عناصر توانمندساز مدیریت دانش و انتظار تالش و عملکرد ،بر قصد افراد برای
درگیری با فرایند مدیریت دانش تأثیر داشت.
بررسی پیشینهها نشان داد که بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینه مدیریت
دانش تاکنون به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفقیتآمیز اجرای
مدیریت دانش و امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت دانش پرداختهاند و در بعد
آمادگی ،در بیشتر پژوهشهای انجام شده فقط زیرساختهای مدیریت دانش بهعنوان
عوامل مؤثر بر آمادگی در قالبی نهچندان کامل که مبتنی بر الگویی فراگیر باشد ،مورد
توجه قرار گرفته است و نتایج آنها در حد آمادگی ضعیف تا متوسط سازمانها را
نشان داده است .در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه که
درواقع الگویی علمی و تأیید شده و ترکیبی از عوامل بنیادی انسانی و سازمانی است،
به بررسی میزان آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند
مدیریت دانش پرداخته شده است .در این رابطه ،مشخص نیست که میزان آمادگی
اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند با توجه به وضعیت هر یك از مؤلفههای الگوی
اتخاذ فراگرد یکپارچه و شرایط و امکانات موجود برای پذیرش مدیریت دانش چقدر
است؟ بر اساس الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه ،اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Abdullah et al
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برای پذیرش مدیریت دانش تا چه حد آمادگی دارند؟ و در نهایت تمایل برای
پذیرش فرایند مدیریت دانش به چه میزان در آمادگی آنها نقش دارد؟ بر این اساس
هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان آمادگی و تمایل اعضای هیئت علمی دانشگاه
بیرجند برای پذیرش مدیریت دانش بر مبنای الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه است.
سؤالهای پژوهش
 .1با توجه به مؤلفههای الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچه (فرهنگ سازمانی،
ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات ،انتظار عملکرد و انتظار تالش) ،کدام مؤلفهها
رابطه معناداری با میزان تمایل برای پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای
هیئت علمی دانشگاه بیرجند دارند؟
 .2نقش تمایل برای پذیرش فرایند مدیریت دانش در آمادگی اعضای هیئت
علمی دانشگاه بیرجند به چه میزان است؟
فرضیههای پژوهش
 .1بین آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند
مدیریت دانش بر اساس مؤلفههای پنجگانه (فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی،
فناوری اطالعات ،انتظار عملکرد و انتظار تالش) با حد مطلوب تفاوت معناداری
وجود دارد.
 .2بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند
مدیریت دانش در حوزههای مختلف آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد.
 .3بین میزان تمایل پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی
دانشگاه بیرجند در حوزههای مختلف آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه
آماری پژوهش همه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند ( 278نفر) مشغول به فعالیت
در سال  93-92در چهار حوزه آموزشی علوم پایه ،علوم مهندسی ،علوم کشاورزی و
علوم انسانی بودند .روش نمونهگیری تصادفی طبقهای غیر نسبتی بوده و برای تعیین
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حجم نمونه از جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است که
با توجه به جامعه مورد نظر حجم نمونه  160نفر به دست آمد.
در این پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته بر اساس طیف
پنجارزشی لیکرت به روش کمی استفاده شد و بر اساس مؤلفههای مورد نظر ،سؤالها
و فرضیههای پژوهش و با توجه به هدف پژوهش در سه بخش شامل «اطالعات
جمعیتشناختی»« ،مؤلفههای الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه و «تمایل افراد برای
پذیرش فرایند مدیریت دانش» در قالب  66گویه طراحی شد .روایی پرسشنامه با نظر
 6نفر از استادان و صاحبنظران تأیید شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ( )r =0/925که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی
قابل قبولی برخوردار است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .حد متوسط در پژوهش حاضر  50درصد و حد مطلوب
 80درصد در نظر گرفته شده است.
يافتههای پژوهش
سؤال اول :با توجه به مؤلفههای الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه ،کدام مؤلفهها رابطه
معناداری با میزان پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه
بیرجند دارند؟
یافتهها نشان دا د که بین میزان تمایل اعضای هیئت علمی برای پذیرش فرایند
مدیریت دانش و تمام مؤلفههای الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچه بهجز «ساختار
سازمانی» رابطه معنادار وجود دارد؛ و از بین مؤلفههای الگوی استفاده شده در
پژوهش «انتظار عملکرد بهواسطه اتخاذ فرایند مدیریت دانش» بیشترین رابطه معنادار
را با میزان تمایل پذیرش این فرایند از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند
دارد .بعد از آن «انتظار تالش»« ،فرهنگ سازمانی» و «فناوری اطالعات» به ترتیب در
رتبه های بعدی قرار گرفتند .نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( )1نشان داده شده
است.
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جدول ( )1همبستگی بین میزان تمايل پذيرش فرايند مديريت دانش با هر يک از مؤلفههای
الگوی پژوهش و آمادگی
مؤلفهها

آزمون همبستگی پیرسون
ضريب r

p-value

فرهنگ سازمانی

0/392

0/000

ساختار سازمانی

-0/125

0/132

تمایل برای

فناوری اطالعات

0/265

0/001

پذیرش فرایند

انتظار عملکرد

0/741

0/000

مدیریت دانش

انتظار تالش

0/708

0/000

0/587

0/000

آمادگی کلی (ترکیب مؤلفههای
پنجگانه)

در این بخش نیز رابطه بین آمادگی پذیرش اعضای هیئت علمی برای پذیرش
فرایند مدیریت دانش بهطور کلی (ترکیب مؤلفههای پنجگانه) و میزان تمایل پذیرش
مورد آزمون قرار گرفت .یافته های پژوهش وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر را
نیز نشان داد (.)r =0/587 ،p-value =0/000
سؤال دوم :تمایل برای پذیرش فرایند مدیریت دانش چقدر پیشبینی کننده میزان
آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند است؟
نتایج نشان داد که ضریب بتا در این آزمون مثبت و از نظر آماری در سطح 0/05
معنیدار است  .بنابراین افراد با میزان تمایل بیشتر ،آمادگی بیشتری برای پذیرش فرایند
مدیریت دانش دارند .با توجه به نتایج به دست آمده ،میتوان گفت به ازای هر واحد
افزایش تمایل پذیرش برای مدیریت دانش میزان آمادگی اعضای هیئت علمی 0/35
واحد افزایش مییابد .نتایج در جدول ( )2نشان داده شده است.
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جدول ( )2ضرايب رگرسیون
ضريب بتای استاندارد

ضرايب

نشده

استاندارد شده

B
(ضریب ثابت)

1/885

تمایل پذیرش

0/35

خطای معیار

بتا

0/137

0/587

T

p-value

13/70

0/000

8/69

0/000

فرضیه اول :بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش
فرایند مدیریت دانش بر اساس هر یك از مؤلفههای پنجگانه با حد مطلوب تفاوت
معنادار وجود دارد.
برای پاسخگویی به این فرضیه از آزمون تی یكنمونهای استفاده شده است .نتایج
در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( )3مقايسه میانگین نمرههای آمادگی بر اساس هر يک از مؤلفههای پنجگانه با حد
مطلوب
حد مطلوب ≥ 4
مؤلفه

فرهنگ
سازمانی
ساختار
سازمانی
فناوری

تعداد

میانگین

مقدار t

اختالف

درجه

میانگین

آزادی

pvalue

حدود اطمینان %95
حد
پايین

حد باال

146

3/01

-19/463

-0/98798

145

0/0001

-1/0883

-0/8877

146

2/70

-22/621

-1/29080

145

0/0001

-1/4036

-1/1780

146

2/95

-20/206

-1/04588

145

0/0001

-1/1482

-0/9436
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حد مطلوب ≥ 4
مؤلفه

تعداد

میانگین

مقدار t

اختالف

درجه

میانگین

آزادی

pvalue

حدود اطمینان %95
حد

حد باال

پايین

اطالعات
انتظار
عملکرد
انتظار
تالش

146

3/30

-11/329

-0/69620

145

0/0001

-0/8177

-0/5747

146

3/27

-13/976

-0/72552

145

0/0001

-0/8281

-0/6229

با توجه به یافتههای پژوهش بین نمرههای آمادگی اعضای هیئت علمی بر اساس
تمامی مؤلفههای پنجگانه و حد مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به
میانگین به دست آمده ،میزان آمادگی بر اساس همه مؤلفهها کمتر از حد مطلوب است
(.)p-value =0/000 >0/05
فرضیه دوم :بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در حوزههای
مختلف آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یكطرفه استفاده شده که
نتایج در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول ( )4آزمون معناداری تفاوت بین میانگین نمرات آمادگی اعضای هیئت علمی حوزههای
مختلف آموزشی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

بین گروهها

1/46

3

درون گروهها

27/57

142

F

p-value

2/816

0/041
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همانطور که در جدول ( )4نشان داده شده است ،بین میزان آمادگی اعضای
هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش در حوزههای مختلف
آموزشی در سطح  ،0/05تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p-value=0/041برای
تعیین تفاوت موجود از آزمون توکی استفاده شد.
جدول ( )5خالصه نتايج آزمون توکی برای بررسی آمادگی اعضای هیئت علمی در حوزههای
1
مختلف آموزشی
مؤلفه مورد بررسی

حوزههای آموزشی

اختالف میانگینها

p-value

آمادگی پذیرش فرایند

علوم انسانی -مهندسی

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

0/025

مدیریت دانش

نتایج حاصل از آزمون توکی نیز نشان داد که بین میانگین نمرههای آمادگی
اعضای هیئت علمی حوزه آموزشی علوم انسانی با علوم مهندسی تفاوت معنادار
وجود دارد ( .)p-value=0/025با توجه به میانگینها ،اعضای هیئت علمی گروه
مهندسی با میانگین  3/20آمادگی بیشتری برای پذیرش فرایند مدیریت دانش نسبت
به اعضای هیئت علمی گروه علوم انسانی با میانگین  2/90دارند.
فرضیه سوم :بین میزان تمایل پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت
علمی دانشگاه بیرجند در حوزههای مختلف آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یكطرفه استفاده شده که
نتایج در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول ( )6تفاوت میانگین نمرههای تمايل پذيرش فرايند مديريت دانش از سوی اعضای هیئت
علمی در حوزههای مختلف آموزشی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

بین گروهها

20/63

3

درون گروهها

64/20

142

F

p-value

15/21

0/000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نتایج آزمون فقط در حیطه هایی که تفاوت معنادار داشتند ،گزارش شده است.
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نتایج حاصل از آزمون این فرضیه (جدول  )6نشان داد که بین میزان تمایل اعضای
هیئت علمی برای پذیرش فرایند مدیریت دانش در حوزههای مختلف آموزشی تفاوت
معنادار وجود دارد (.)p-value=0/000
جدول ( )7آزمون توکی تمايل پذيرش فرايند مديريت دانش از سوی اعضای هیئت علمی در
1
حوزههای آموزشی
مؤلفه مورد بررسی
تمایل برای پذیرش
فرایند مدیریت دانش

حوزههای آموزشی

اختالف میانگینها

p-value

علوم انسانی -علوم پایه

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

0/0001

علوم انسانی -مهندسی

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

0/0001

علوم انسانی -کشاورزی

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

0/0001

نتایج حاصل از آزمون توکی نیز نشان داد بین میزان تمایل اعضای هیئت علمی
حوزه آموزشی علوم انسانی برای پذیرش فرایند مدیریت دانش با میزان تمایل اعضای
هیئت علمی سایر حوزه های آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد .مقایسه میانگینها
نشان داد که اعضای هیئت علمی حوزه آموزشی علوم انسانی با میانگین ()2/77
کمترین میزان تمایل را برای پذیرش فرایند مدیریت دانش نسبت به اعضای هیئت
علمی سایر حوزههای آموزشی دارند
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بهطور کلی میزان آمادگی اعضای هیئت
علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بیشتر از حد متوسط (61
درصد) است.
نتایج حاصل از بررسی سؤال اول پژوهش نشانگر آن بود که بین میزان تمایل برای
پذیرش فرایند مدیریت دانش و آمادگی اعضای هیئت علمی رابطه معنادار وجود دارد
و از بین مؤلفههای پنجگانه انتظار عملکرد ،بیشترین میزان رابطه را با تمایل برای
پذیرش نشان داد .بر اساس این نتایج تصور میشود که افراد در صورتی تمایل به
پذیرش یك فرایند جدید خواهند داشت که به اعتقاد آنها منافع و مزایای کافی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نتایج آزمون فقط در حیطه هایی که تفاوت معنادار داشتند ،گزارش شده است.
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برایشان داشته باشد ،لذا میزان تمایل آنها برای پذیرش آن فرایند بیشتر خواهد بود.
این امر نشان می دهد که اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند از نتایج مثبت
پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در دانشگاه تا حد زیادی آگاه بوده و نیازمند
بهرهمندی از مزایای آن هستند .یافته های حاصل از این پژوهش تا حدودی با نتایج
پژوهش سلیم ( )2002و ساالری و همکاران ( )1388مشابه است .ساالری و
همکارانش در پژوهش خود وجود رابطه بین هر یك از عوامل پذیرش فنّاوری را
مورد بررسی قرار دادهاند  .نتایج نشان داد که بین دو عامل درک از سهولت و درک از
مفید بودن با تمایل به استفاده از سیستم ،همبستگی وجود دارد و بیشترین میزان
همبستگی ( )0/631بین درک از مفید بودن و تمایل گزارش شده است .در پژوهش
حاضر نیز نتایج نشان داد که بیشترین ضریب همبستگی ( )0/741مربوط به انتظار
عملکرد بود و از این جهت میتوان گفت که نتایج این دو پژوهش تا حدودی با
یکدیگر مشابه است .نتایج پژوهش سلیم ( )2002نیز وجود رابطه معنادار بین درک از
مفید بودن و میزان تمایل را نشان داد که از این نظر با پژوهش حاضر همخوانی دارد.
نتایج حاصل از آزمون مؤلفه فرهنگ سازمانی از فرضیه اول را چنین میتوان
استنباط کرد که در این دانشگاه احتماال هنوز ارتباط مناسب بین مدیریت عالی و
اعضای هیئت علمی دانشگاه بهخوبی برقرار نشده است ،قدردانی دانشگاه از
عملکردهای حرفهای از نظر اعضای هیئت علمی کافی نیست و اعتماد کافی بین
اعضای سازمان در خصوص نگرشها ،رفتارها ،تواناییها و یا اهداف فردی کمتر
وجود داشته است .همچنین نبود فرصتهای غیر رسمی برای ارتباط اعضای هیئت
علمی در جهت بهبود انجام وظایف شغلی باعث ایجاد چالش در انجام وظایف آنها
شده است .در این زمینه شناسایی و رفع عوامل ایجاد نبود اعتماد در میان همکاران و
همچنین تشکیل انجمنهای علمی و حرفهای برای تولید و تسهیم بهمنظور استفاده از
دانش همکاران در جهت برطرف کردن چالشهای شغلی میتواند اثربخش باشد.
نتایج پژوهش با نتایج پژوهش زمانی ،حسینی و یارمحمدزاده ()1386؛ فتحاللهی،
افشار زنجانی و نوذری ()1388؛ دسترنج ممقانی ،اخوان و ثقفی ()1389؛ خدایی
متین ،موسوی و ذبیحی ()1392؛ لشکری و همکاران ()2012؛ حمید ،باکار و نورمن
( )2007و عبداهلل و همکاران ( )2008که وضعیت فرهنگ سازمانی را نامناسب و
پایینتر از حد مطلوب گزارش کردهاند ،مشابه است.
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نتایج حاصل از آزمون مؤلفه ساختار سازمانی از فرضیه اول را چنین میتوان
استنباط کرد که در دانشگاه رویههای مشخص و مدون برای ثبت دانش پژوهشگران و
همچنین حل گروهی مشکالت و پرورش شایستگیهای اعضای سازمان وجود ندارد
و بیشتر اختیارات در رأس سازمان متمرکز بوده و این نشان از میزان تمرکز زیاد و
مدیریت عمودی در ساختار سازمانی این دانشگاه دارد .همچنین با توجه به میانگینها
و اینکه در این دانشگاه اعضای هیئت علمی قدرت و اختیار کافی در مورد چگونگی
انجام کارها نداشته و چندان حق مشارکت و تصمیمگیری در انجام امور را ندارند،
تصور میشود که نوع ارتباط سلسله مراتبی و رویههای انعطافپذیر نیز در ساختار
سازمانی دانشگاه زیاد است .در این زمینه پیشنهاد میشود تا مسئوالن دانشگاه از راه
افزایش بیشتر ارتباطات بین اعضای سازمان و مدیریت و ایجاد ساختارهای مدیریتی
غیرمتمرکز و توزیع اختیار تصمیمگیریها در سازمان از میزان تمرکز موجود بکاهند؛
زیرا ساختار سازمانی افقی محیطی را فراهم میکند که اعضای هیئت علمی بهصورت
داوطلبانه در پیاده سازی فرایند مدیریت دانش مشارکت کنند .یافتههای پژوهش با
نتایج پژوهش فتحاللهی ،افشار زنجانی و نوذری ()1388؛ دسترنج ممقانی ،اخوان و
ثقفی ()1389؛ خدایی متین ،موسوی و ذبیحی ()1392؛ لشکری و همکاران ( )2012و
عبداهلل و همکاران ( )2008که در پژوهشهای خود وضعیت ساختار سازمانی را برای
اجرای مدیریت دانش نامناسب گزارش کردهاند ،مشابه است .حمید ،باکار و نورمن
( ) 2007در نتایج حاصل از پژوهش خود به وضعیت مطلوب ساختار سازمانی در
بررسی آمادگی کتابخانه ملی مالزی اشاره کردهاند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی
ندارد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون مؤلفه زیرساخت فناوری از فرضیه اول چنین
استنباط می شود که از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند وضعیت زیرساخت
فناوری در این دانشگاه برای پیادهسازی فرایند مدیریت دانش مناسب نیست و یکی از
دالیل تفاوت میتواند قابل استفاده نبودن دادههای تولید شده در بخشهای مختلف
دانشگاه توسط اعضای هیئت علمی باشد؛ این خود میتواند ناشی از قابل استفاده
نبودن این دادهها با استفاده از امکانات و سامانههای اطالعاتی موجود باشد و یا
نداشتن مهارتهای الزم برای استفاده از سامانههای اطالعاتی موجود در دانشگاه
توسط اعضای هیئت علمی باشد .در این مورد پیشنهاد میشود که مسئوالن دانشگاه
با ایجاد سامانه نقشه دانش به حل این مشکل بپردازند .یعنی با ایجاد بانكهای
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اطالعاتی تخصصی که مشخص میکند کدامیك از اعضای هیئت علمی در چه
موضوعی و در چه بخشی از سازمان دانش خاصی را داراست ،به این امر پرداخته و
همچنین سایر همکاران در صورت نیاز بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند از
آن در جهت حل مشکالت پژوهشی خود در دانشگاه استفاده کنند .یافتههای این
بخش نیز با یافتههای پژوهشهای دسترنج ممقانی ،اخوان و ثقفی ( )1389و لشکری
و همکاران ( )2012که وضعیت زیرساخت فناوری اطالعات برای پیادهسازی مدیریت
دانش را نامناسب نشان داده است ،همخوانی دارد .در حالی که در پژوهشهای زمانی،
حسینی و یارمحمدزاده ()1386؛ فتحالهی ،افشار زنجانی و نوذری ()1388؛ عبداهلل و
همکاران ( )2008و حمید ،باکار و نورمن ( )2007وضعیت زیرساخت فناوری در
سازمان های مورد بررسی آنها مطلوب گزارش شده است که با نتایج پژوهش حاضر
متفاوت است.
با توجه به نتایج مؤلفه انتظار عملکرد در فرضیه اول میتوان استنباط کرد که
اعضای هیئت علمی این دانشگاه تا حدودی از مفید بودن این فرایند در بهبود
عملکردشان و مزایای شغلی که پذیرش این فرایند برایشان دارد ،آگاهی دارند؛ در
همین زمینه با توجه به الگوی پژوهش و تأثیر فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری
بر درک سودمندی فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی ،برای افزایش
آمادگی بر اساس مؤلفه انتظار عملکرد ،توجه بیشتر مسئوالن به بهبود وضعیت این دو
زیرساخت و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها برای افزایش آگاهی
اعضای هیئت علمی از منافع و مزایای بهکارگیری فرایند مدیریت دانش در زمینه شغل
و بهبود عملکرد پیشنهاد میشود .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه تا حدودی با
نتایج پژوهش ساالری و همکاران ( )1388که در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر
در پذیرش آموزش الکترونیکی توسط دانشجویان رشته پرستاری پرداختهاند ،قابل
مقایسه است .بر اساس نتایج این پژوهش درک از مفید بودن که در پژوهش حاضر با
عنوان انتظار عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است در پذیرش آموزش الکترونیکی در
حد مطلوب است که با یافته های پژوهش حاضر تا حدی قابل قیاس است .یکی از
پیشینههای مرتبط در خارج از کشور نیز پژوهش سلیم ( )2002است که بر اساس
نتایج آن انتظار عملکرد برای پذیرش وبسایتهای هسته بهعنوان ابزار آموزش
الکترونیکی در حد مطلوب گزارش شده است که با نتایج پژوهش حاضر تقریباً
همخوانی دارد.

114

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

با توجه به نتایج مؤلفه انتظار تالش در فرضیه اول میتوان استنباط کرد که
وضعیت زیرساخت های ساختار سازمانی و فناوری اطالعات بر انتظار تالش نیز تأثیر
دارد .بهعالوه از دیدگاه اعضای هیئت علمی ،امکانات و سامانههای فناوری اطالعات
موجود در دانشگاه برای دستیابی به پژوهشهای ثبت شده پژوهشگران و سازماندهی
و مدیریت اطالعات تخصصی کافی نیست که درواقع نشان از وضعیت نامطلوب
زیرساخت فناوری است و این میتواند بر تصور آنها مبنی بر سخت بودن خلق دانش
جدید که یکی از فرایندهای مدیریت دانش است ،تأثیر گذاشته و باعث عدم آمادگی
پذیرش این فرایند شده باشد .در این زمینه نیز بهبود وضعیت زیرساخت فناوری
موجود در جهت اجرای فرایندهای مدیریت دانش و آموزش افراد در جهت استفاده از
این فناوریها برای سازماندهی و مدیریت دانش تخصصی آنها پیشنهاد میشود .یکی
از پژوهشهای مرتبط در این زمینه پژوهش ساالری و همکاران ( )1388است که بر
اساس نتایج آن میزان انتظار تالش در بین دانشجویان پرستاری برای پذیرش آموزش
الکترونیکی در حد مطلوب قرار داشت که با نتایج پژوهش حاضر تا حدی "در بخش
فناوری" قابل قیاس است .بررسی پیشینه های پژوهش در خارج از کشور نیز نشان داد
که یافته های این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش سلیم ( )2002که در آن نیز میزان
انتظار عملکرد در رابطه با پذیرش وبسایتهای هسته مطلوب گزارش شده است
تقریباً همخوانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی
دانشگاه بیرجند در حوزههای آموزشی علوم انسانی و مهندسی تفاوت معناداری وجود
دارد که احتمال میرود این تفاوت به خاطر وجود تفاوت در روحیه فرهنگ تسهیم
دانش و انجام پژوهشهای گروهی و بینرشتهای در بین اعضای هیئت علمی
گروههای مختلف آموزشی باشد .در این زمینه ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و برگزاری
کارگاه های آموزشی در زمینه آشنایی با فرایندهای مدیریت دانش و منافع و مزایای
بالقوه آن در جهت بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف دانشگاه از طریق این فرایند،
میتواند راهگشا باشد .طبق نتایج پژوهش آنها ،بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی
در حوزه های مختلف آموزشی تفاوت معنادار وجود نداشت و از این لحاظ با نتایج
پژوهش حاضر مطابقت ندارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش ،وجود تفاوت معنادار بین میزان تمایل برای
پذیرش فرایند مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی با میزان
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تمایل اعضای هیئت علمی سایر حوزهها است .یکی از دالیل تفاوت بین میزان تمایل
برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بین اعضای هیئت علمی حوزه آموزشی علوم
انسانی با سایر حوزهها ،میتواند به خاطر تفاوت در نگرش آنها نسبت به اجرای
فرایند مدیریت دانش باشد و تصور میشود که اعضای هیئت علمی حوزه علوم
انسانی با توجه به وضعیت موجود نگرش مثبتی نسبت به اجرای فرایند مدیریت
دانش در دانشگاه ندارند و انجام آن را موفقیتآمیز نمیدانند .یکی دیگر از دالیل
تمایل کمتر به پذیرش میتواند ناشی از تفاوت در میزان آگاهی و درک ارزش استفاده
از فرایند مدیریت دانش از سوی اعضای هیئت علمی این حوزه آموزشی باشد .از
عوامل دیگری که میتواند بر میزان تمایل اعضای هر سازمان تأثیر داشته باشد
مقاومت در برابر تغییر است که با توجه به نتایج این پژوهش تصور میشود که
اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی هنوز از نظر روانشناختی آمادگی الزم برای
پذیرش فرایند جدیدی را در دانشگاه ندارند .در این زمینه پیشنهاد میشود مسئوالن
دانشگاه با برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت دانش ،اتخاذ تدابیری برای
ارتقاء دانش و عملکرد استادان دانشگاه در راستای انجام فرایندهای مدیریت دانش،
برگزاری کارگاه های تبادل اطالعات ،بحث ،گفتگو و تحقیق در مورد مقاومت در
برابر پذیرش و بهکارگیری فرایند مدیریت دانش ،در جهت افزایش تمایل اعضای
هیئت علمی اقدام کنند.
همچنین بعد از بررسی مشخص شد که بین میزان آمادگی اعضای هیئت علمی و
تمایل آنها برای پذیرش ،رابطه معنادار وجود دارد؛ پس تمایل برای پذیرش میتواند
بهعنوان عاملی مؤثر بر موفقیت اجرای فرایند مدیریت دانش مورد توجه قرار گیرد .لذا
مسئوالن باید قبل از اجرای فرایند مدیریت دانش در سازمان ،به بررسی تمایل اعضای
سازمان برای پذیرش فرایند مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن پرداخته تا عوامل
منفی تأثیرگذار شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
بهطور کلی از انجام این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اعضای هیئت علمی
دانشگاه بیرجند تا حدی برای پذیرش فرایند مدیریت دانش آمادگی الزم را دارند و
به ارزش بهکارگیری و استفاده از آن در انجام وظایف و بهبود عملکرد خود پی
بردهاند اما در زمینه زیرساختهای مدیریت دانش مشکالتی وجود دارد که با توجه
بیشتر مسئوالن میتواند برطرف شود .با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش
پیشنهاد میشود:
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 دانشگاه با برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد فرصتهای
مطالعاتی برای مدیران و اعضای هیئت علمی بهمنظور ارتقاء مهارتها و
توانایی هایشان ،ایجاد فرهنگ تسهیم دانش در دانشگاه و تشویق اعضای هیئت علمی
به اشتراکگذاری دانش خود زمینههای ایجاد فرایند مدیریت دانش را بهبود بخشد.
 فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات برای استفاده و تسهیم دانش در سازمان
ایجاد شود؛ زیرا تا زمانی که این فرهنگ در سازمان وجود نداشته باشد ،نمیتوان از
فناوری اطالعات برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش در سازمان بهره گرفت.
 بهتر است اقداماتی در جهت ایجاد زیرساختهای الزم فنی برای تبادل
اطالعات اعضای هیئت علمی با دانشگاههای دیگر کشور و حتی با دانشگاههای خارج
از کشور در جهت افزایش دانش تخصصی آنها انجام شود.
 برنامههای مشوق و انگیزشی برای ایجاد تمایل در اعضای سازمان برای
انجام فرایندهای مدیریت دانش تدوین شود .برای مثال در نظر گرفتن پاداش ویژه و
یا برگزاری مراسم رسمی تشکر برای کارکنانی که بیشترین مشارکت و نقش را در
کسب ،تولید ،انتقال و بهکارگیری دانش داشتهاند.
 زمینه ابراز عقاید و تبادل افکار بین همکاران فراهم شود و مدیران در
تصمیمگیری ها از نظرات سازنده اعضای هیئت علمی استفاده کنند و با توسعه روابط
غیر رسمی زمینه های الزم برای افزایش انگیزه اعضا در جهت انتقال دانش و انجام
سایر فرایندهای مدیریت دانش را تقویت کنند.

سنجش آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذيرش ...
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