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 APO ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش براساس چهارچوب
)نمونه پژوهی: کتابخانه های  مرکزی و دانشکده ای دانشگاه رازی(

چڪیده

هدف: تعیین سطح بلوغ، میزان آمادگی برای مدیریت دانش، و نیز شناسایی حوزه های 

نیازمند ابتکارات مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه رازی 

براساس چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی.

روش شناسی: پژوهش حارض کاربردی است و به روش پیامیشی انجام شد. ابزار گردآوری 

داده ها، پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی بود. پایایی پرسشنامه نیز با توجه به 

مقدار رضیب آلفای کرونباخ، 0/9 محاسبه شد. جامعه پژوهش 31 نفر بودند که 94 درصد 

آنان به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 

23 استفاده شد. برای سنجش میانگین گروه های هفت گانه معیار از آزمون های  همبستگی 

پیرسون، آزمون تی تک  منونه ای، و آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و برای رتبه بندی گروه های 

معیار از آزمون غیرپارامرتیک فریدمن بهره گرفته شد.

یافته ها: وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه رازی در 

هفت گروه معیار پایین تر از چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار داشت. 

میزان آمادگی کتابخانه برای قبول مدیریت دانش در سطح آغاز ارزیابی شد. نتایج رتبه بندی 

گروه های معیار نیز نشان داد »فناوری اطالعات« در باالترین و »رهربی« در پایین ترین 

رتبه قرار دارد. رتبه بندی سایر گروه های معیار به ترتیب از باال به پایین عبارت بودند از: 

»فرایندهای دانشی«، »نتایج مدیریت دانش«، »یادگیری و نوآوری«، »فرایند«، و »کارکنان«.

نتیجه گیری: به نظر می رسد کتابخانه مرکزی در راستای اجرای مدیریت دانش باید نسبت به 

شناسایی حوزه های نیازمند ابتکارات مدیریت دانش، شناسایی نقاط قوت، و زمینه هایی که 

نیاز به بهبودی دارند اقدام کند. همچنین در قالب برنامه ای منظم و براساس پیشنهادهای 

برگرفته از نتایج پژوهش، به سمت دستیابی به سطوح باالتر، یعنی توسعه و اجرای فراگیر 

مدیریت دانش، پاالیش و ارزیابی پیوسته برنامه های مدیریت دانش، و بلوغ و فراگیرکردن 

مدیریت دانش گام بردارد.

ڪلیدواژه ها 

بلوغ مدیریت دانش، چهارچوب سازمان بهره وری آسیایی، کتابخانه مرکزی، کتابخانه های 
APO ،دانشکده ای، دانشگاه رازی
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 APO ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش براساس چهارچوب
)نمونه پژوهی: کتابخانه های  مرکزی و دانشکده ای دانشگاه رازی(

مقدمه 
بلوغ سازمانی، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتیجه تداوم رضایت ذی نفعان 
سازمان در راستای زمان است و این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه سازمان بتواند تغییرات 
محیطی را شناسایی و از آن برای روزآمدسازی برنامه های راهبردی و چشم انداز خود استفاده 
کند )رضایی منش، محمدنبی، و محمدنبی، 1391(. امروزه، یافتن راه هایی برای کاهش هزینه 
و بهبود کیفیت به دلیل افزایش فشار بر سازمان ها برای کسب یا حفظ مزیت رقابتی اهمیت 
دارد. از این رو، مدل های بلوغ سازمانی مبنایی برای ارزیابی و مقایسه بهبود و با هدف اتخاذ 
رویکرد آگاهانه برای افزایش قابلیت حوزه ای خاص در سازمان استفاده می شود )کوار1، 
2014(. ارزیابی بلوغ مدیریت دانش به سازمان امکان می دهد از چگونگی وضعیت مدیریت 
دانش خود آگاه شود. از این نظر مدل هایی برای سنجش و اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت 
دانش در سازمان ها شکل گرفته است. در این مدل ها، باید شاخص هایی در سازمان سنجش 

شود که ارزش و اثربخشی مدیریت دانش را بیان کند.
بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای نشان می دهد 
این مراکز با بهره گیری از دانش، تخصص، و تجربه طیف گسترده ای از متخصصان رشته  های 
علم اطالعات و دانش شناسی، علوم رایانه، و... به گردآوری، سازماندهی، و اشاعه اطالعات 
و دانش برای جمع زیادی از دانشجویان، استادان، و پژوهشگران مشغول است. در این گونه 
کتابخانه ها، حجم عظیمی از دانش با اجرای وظایف و فرایندهای کاری تولید می شود که 

و  اطالعـات  علـم  دکتـرای   .1
علـم  گـروه  مـدرس  دانش شناسـی؛ 
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قسمتی از آن در قالب اسناد و مدارک، گزارش ها، نرم افزارها، دستورعمل ها، و... ثبت می شود 
و بخشی دیگر نیز به شکل ناملموس بوده و در قالب تجربیات، روابط، مهارت ها، بینش ها 
و... در ذهن افراد پنهان مانده است و شانس اندکی برای انتقال و به کارگیری مجدد می یابند. 
تسهیم نکردن و به کارنگرفتن  مجدد دانش تولیدشده به وسیله کتابخانه، به هدردادن منابع دانشی 
منجر می شود که نشان دهنده  نبود بهره وری است. از سوی دیگر، ازآنجاکه دانش ناملموس در 
ذهن افراد پنهان است، با خروج این افراد از کتابخانه )به هر دلیلی( در عمل این دانش نیز از 
سازمان خارج می شود. نظام   های مدیریت دانش، در چنین فضایی و با هدف تأثیرگذاری بر 
شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، انتقال، و به کارگیری دانش ضروری در سازمان به وجود 
آمدند. با توجه به ضرورت مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی و کارهایی که 
با حمایت مدیریت دانش در مراکز اطالعاتی انجام می شود، اکنون کتابخانه های دانشگاهی 
با این پرسش مهم مواجه هستند که آیا این فعالیت ها، وضعیت و جایگاه آنها را در مدیریت 
دانش بهبود بخشیده است یا خیر؟ مدل های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش عالوه بر فراهم کردن 
فرصت شناخت وضع موجود کتابخانه، درباره ابتکارات مدیریت دانش خود، امکان آگاهی 
از اقدام های ضروری برای ارتقای بلوغ را نیز فراهم می کند. بنابراین، در این پژوهش تالش 
شده است تا از یک سو، ضمن بررسی وضعیت موجود و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در 
کتابخانه مرکزی و دانشکده ای دانشگاه رازی، حوزه هایی که می باید ابتکارات مدیریت دانش 
در آن متمرکز شود، شناسایی و حوزه هایی که نیاز به بهبود دارند مشخص و از سوی دیگر، 

زمینه برای پیاده سازی مدیریت دانش فراهم شود.
مدل های بلوغ، مدل هایی هستند که مسیر تحول مطلوب، منطقی، طبیعی، و پیش بینی پذیر 
را به سمت رشد نشان می دهند. مدل های بلوغ، چگونگی توسعه یک موجودیت را طی 
زمان تشریح می کنند که این موضوع می تواند هر موضوع درخور عالقه ای اعم از انسان ، 
واحدی سازمانی، فناوری، فرایند، و مانند آن را دربرگیرد. در پژوهش حاضر موجودیت 
مدنظر، مدیریت دانش است. در ساخت یک مدل ایده آل بلوغ مدیریت دانش، پژوهشگران 
نیازمندی های مختلفی را مشخص کرده اند: 1( نخست آنکه مدل باید برای اهداف و حیطه های 
مختلف تجزیه و تحلیل، کاربردپذیر باشد؛ 2( مدل باید دیدگاه های فعاالن واحدهای مختلف 
مرتبط با فعالیت های مدیریت دانش در سازمان را مدنظر قرار دهد؛ 3( مدل باید رویکرد 
نظام مند و ساختار یافته ای ایجاد کند که شفافیت روند و اعتمادپذیربودن نتایج ارزیابی را 
تضمین کند؛ و 4( مدل باید یادگیری و بهبود مستمر در سازمان را پشتیبانی کند )خدیور و 
عباسی، 1395(. مدل بلوغ مدیریت دانش، شناختی از سطوح بلوغ مدیریت دانش هر سازمان 
براساس ارتباط آن با مجموعه ای از فعالیت های مدیریت دانش استاندارد ایجاد می کند. این 

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش
  APO براساس چهارچوب
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مدل، ارزیابی عینی ای از سطح فعالیت های مدیریت دانش در هر سازمان ارائه و اطالعات 
ارزشمندی را درباره اقدامات مناسبی فراهم می کند که باید سازمان برای رسیدن به سطح 
بعدی بلوغ از نظر توسعه مدیریت دانش انجام دهد. مدل بلوغ مدیریت دانش زیر بنایی فراهم 
می کند که نقشه راه مدیریت دانش سازمان بر آن ایجاد می شود. این مدل، طی زمان الزم برای 
هر سطح بلوغ را مشخص نمی کند و زمان توقف هر سازمان در یک سطح مشخص، ممکن 

است از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد )سپهری، 1395(. 
در این پژوهش با توجه به ویژگی های گفته شده، از مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش 
»سازمان بهره  وری آسیایی«1 برای سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه مرکزی و 
دانشکده ای دانشگاه رازی استفاده شده است. سطوح بلوغ مدیریت دانش مدل APO در پنج 
سطح واکنش )انفعال(، آغاز، توسعه، پاالیش )کنترل(، و بلوغ تعریف و نمره ارزیابی هر سطح 

نیز مشخص شده است )جدول 1(.

جدول 1. سطوح پنج گانه بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی

مدل یادشده درک مشترکی از مدیریت دانش در میان کشورهای آسیایی عضو فراهم 
کرده است و بر ارزش این چهارچوب، برای کسب موفقیت های سازمانی تأکید می کند. این 
چهارچوب براساس تجربه عملی چندین کشور آسیایی در زمینه مدیریت دانش و بهترین 
تجارب کشورهای امریکایی، استرالیایی، و اروپایی طراحی شده است. چهارچوب مدیریت 
دانش APO ساده و جامع است که تمامی عناصر مربوط به هر راهکار مدیریت دانش را نشان 
می دهد و مرجعی برای تمامی سازمان ها تلقی می شود. هدف این چهارچوب بهبود عملکرد 
سازمانی با استفاده از مدیریت دانش است. ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری 
آسیایی، روشی را برای شناسایی حوزه هایی ارائه کرده است که سازمان می باید ابتکارات 

1. Asian Productivity 
   Organization (APO)

رشحسطح بلوغمنره ارزیابی

مدیریت دانش در سازمان غالب استبلوغ210-189

اجرای مدیریت دانش پیوسته در سازمان ارزیابی و بهبود داده می شودپاالیش )کنرتل(188-147

اجرای فراگیر مدیریت دانش در سازمانتوسعه146-126

رشوع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمانآغاز125-84

واکنش )انفعال(83-24
ناآگاهی درخصوص چیستی مدیریت دانش، و اهمیت آن در بهبود بهره وری 

و رقابت پذیری.

سلیامن شفیعی
محمود مرادی| حمید احمدی
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مدیریت دانش خود را متمرکز کند. نتیجه ارزیابی با این ابزار، شناسایی نقاط قوت سازمان، 
و نیز حوزه هایی است که نیاز به بهبودی دارند. اهداف خاص ابزار ارزیابی مدیریت دانش 

سازمان بهره وری آسیایی عبارت اند از:
الف( تعیین اینکه آیا مدیریت دانش از قبل در سازمان در حال اجرا بوده یا نه، و اینکه 

در چه سطحی به کار گرفته شده است؛
ب( تعیین اینکه آیا سازمان، شرایط مناسب برای ایجاد و استمرار نظام مند فرایندهای 

مدیریت دانش را دارد یا خیر؛
پ( شناسایی نقاط قوت و فرصت های سازمان برای بهبود مدیریت دانش )کرمی، 1394(.
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی 
و دانشکده ای دانشگاه رازی براساس چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری است؛ 

بنابراین درصدد پاسخ گویی به این پرسش هاست:
-     وضعیت گروه های معیار مدیریت دانش )رهبری، فرایند، کارکنان، فناوری های اطالعات، 
فرایندهای دانشی، یادگیری و نوآوری، و نتایج مدیریت دانش( کتابخانه های مرکزی و 

دانشکده ای دانشگاه رازی چگونه است؟
-   سطح بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه رازی به چه 

میزان است؟ 
بررسی پیشینه های پژوهش نشان می دهد بحث ارزیابی بلوغ مدیریت دانش و ابعاد 
مختلف آن در سازمان ها موضوع مهم و درخور تأملی است. بیشتر این پژوهش ها، در بخش 
صنعت انجام  شده و نتایج آن نیز در این سازمان ها به کار گرفته شده است؛ اما این موضوع در 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی کمتر توجه شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در راستای 
پرکردن این خالء و با هدف سنجش میزان آمادگی کتابخانه  مرکزی و دانشکده ای دانشگاه 
رازی برای مدیریت دانش اجرا شده است. محمدي استاني، شعباني، و رجایي پور )1390( 
نشان دادند امکان پیاده سازي مدیریت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان برپایه 
مدل بکوویتز و ویلیامز1 پایین تر از حد متوسط بود و پیاده سازي آن نیز به طور یکسان وجود 
نداشت. نتایج پژوهش پارسائیان و ریاحی نیا )1393( حاکی از آن بود که مدیریت دانش در 
کتابخانه ها  دانشگاهی استان یزد مطلوب نیست و فرهنگ سازمانی و امکانات فناوری مهم ترین 
عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش بودند. دشتی، صادقی، آقاحسن شیرازی، و خدامرادی 
)1393( نیز با ارزیابی مدیریت دانش برمبنای مدل APO در شرکت برق منظقه ای تهران نشان 
دادند وضعیت بلوغ مدیریت دانش شرکت در مرحله آغاز قرار داشت. در پژوهشی مشابه 
Bukowitz & Williams .1ارزانی و سایه بانی )1394( با ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش شرکت های تولید برق هرمزگان 
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براساس چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی بیان کردند شرکت مدیریت تولید 
برق هرمزگان در مرحله توسعه، یعنی مرحله اجرای فراگیر مدیریت دانش در سازمان قرار 
گرفته و شاخص های فناوری، یادگیری و نوآوری، و رهبری مدیریت دانش در رده های اول 
تا سوم و فرایندهای دانشی در جایگاه آخر قرار دارد. پژوهش کرمی )1394( نیز به بررسی 
ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های توزیع برق براساس چهارچوب مدیریت 
دانش سازمان بهره وری آسیایی التفات داشت. هدف از این طرح تعیین میزان مدیریت دانش در 
سازمان، گزینش فرایندهای مدیریت دانش که به شکل درست و پایدار و به طور نظام مند انجام 
شده است، و شناسایی نقاط قوت و حوزه های بهبود برای استقرار مدیریت دانش بود. سیادت، 
کالنتری، و شفاهی )2016( در پژوهشی مشابه با دشتی و همکاران، ارزانی و سایه بانی، و کرمی 
با استفاده از چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی سطح بلوغ مدیریت دانش را 
در شرکت پالستیک مان استان تهران بررسی کردند و نشان دادند میان سود، همکاری، یادگیری، 
اعتماد، خالقیت سازمانی، مدیریت مالی، و سطح بلوغ مدیریت دانش ارتباط وجود داشت و بین 
درآمد، مشتری، و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه ای وجود نداشت. خدیور و عباسی )1395( 
نیز در پژوهش خود، با بررسی بلوغ مدیریت دانش در 300 شرکت برتر ایرانی براساس مدل 
مرکز مدیریت و بهره وری امریکا نشان دادند به ترتیب فرهنگ، فناوری، فرایند، رهبری، و ازریابی 

در این شرکت ها وضعیت بهتری نسبت به سایر عوامل دارند. 
ویجتانگ1 )2012( با استفاده از مدل کورگر2، سطح بلوغ مدیریت دانش را در کتابخانه 
دانشگاه سریالنکا در چهار جنبه اولیه، آگاهی، مدیریت، و بهینه سازی در قالب شش مرحله 
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت اطالعات، تدوین اصول مدیریت دانش، 
سیاست و راهبرد، پیاده سازی مدیریت دانش، و دانش فراگیر و رشد دانش ارزیابی کرد. نتایج 
پژوهش حاکی از ارتقای کتابخانه مطالعه شده از مرحله اولیه به آگاهی بود. در پژوهشی دیگر، 
رمادحنی، هیداجت تجاکرات مادجا، و توها3 )2012( با بررسی سطح بلوغ دانش سازمانی 
در دانشگاه تکنولوژی نفت اندونزی با استفاده از ابزار ارزیابی بهره وری آسیایی نشان دادند 
سطح بلوغ این دانش پایین بود. دانشگاه در توسعه مدیریت دانش با مسائل مختلفی ازجمله 
سرمایه گذاری کم در مدیریت دانش، نبود تشویق و درک مناسب از بهبود سطح اجرا، نبود 
اشتراک  دانش، و خلق و نوآوری دانش روبه رو بود. آریاز- پرز و دورانگو-ایپس4 )2015( نیز 
در پژوهش خود با بررسی بلوغ مدیریت دانش از نظر کارکردگرایی و عمل گرایی، سطح بلوغ 
مدیریت دانش را براساس مدل پنچ مرحله ای آغازین، آگاهی، تعریف شده، مدیریت، و بهینه شده 
در شرکت های بزرگ مدیلند و کولومبیا بررسی کردند. یافته های پژوهش نشان داد فقط دو 

شرکت در مرحله سوم سطح بلوغ مدیریت دانش قرار داشتند. 

1. Wijetunge 
2.  Kruger 
3. Ramadhani, Hidajat 

Tjakraatmadja, & Thoha
4. Arias-Pérez & Duran-

go-Yepes
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روش شناسی
پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. 31 نفر از کارکنان کتابخانه  
مرکزی و کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه رازی جامعه آماری پژوهش بودند. ابزار گردآوری 
داده ها، پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی بود. نمره کلی ارزیابی 210 و متوسط 
نمره هریک از گروه های اصلی 30 بود. پرسشنامه از هفت گروه اصلی و 46 پرسش تشکیل 
شده بود. سؤاالت در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شد. روایی پرسشنامه با توجه به 
استانداردبودن آن پیشتر از سوی سازمان بهره وری آسیایی احراز شده است. پایایی پرسشنامه 
نیز با توجه به مقدار ضریب آلفای کرونباخ، 0/9 محاسبه شد. 94 درصد از پاسخ  گویان که در 
تمامی سطوح کتابخانه قرار داشتند به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از 
نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 استفاده شد. برای سنجش میانگین گروه های هفت گانه معیار 
با چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی از آزمون های  همبستگی پیرسون1، 
آزمون تی تک نمونه ای2، و آزمون کلموگروف-اسمیرنوف3 و برای رتبه بندی گروه های معیار 

از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد.

یافته ها 
در راستای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش، ابتدا میزان همبستگی پیرسون میان گروه های 

معیار و چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی مشخص  شد. 

جدول 2. ضریب همبستگی پیرسون گروه های معیار با چهارچوب مدیریت دانش
 سازمان بهره وری آسیایی

نتایج مدیریت 

دانش

یادگیری و 

نوآوری

فرایندهای 

دانشی

فناوری 

اطالعات
کارکنان فرایند رهربی  همبستگی

1 رهربی 

1 0/81 فرایند

1 0/76 0/78 کارکنان

1 0/15 0/33 0/09 فناوری اطالعات

1 0/23 0/71 0/67 0/65
فرایندهای 

دانشی

1 0/78 0/07 0/87 0/74 0/8 یادگیری و نوآوری

1 0/88 0/87 0/18 0/8 0/75 0/74
نتایج مدیریت 

دانش

1.  Pearson correlation coef-
ficient 

2.  One-Sample T Test 
3.  Kolmogorov-Smirnov 
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مطابق با یافته های جدول 2، با توجه به مثبت بودن مقدار ضریب همبستگی برای تمامی 
معیارها می توان نتیجه گرفت بین گروه های معیار و چهارچوب مدیریت دانش سازمان 
بهره وری آسیایی همبستگی مثبت وجود دارد. مقدار معناداری آزمون کمتر از 0/05 بود که 
بر این اساس می توان گفت فرض صفر آزمون مبنی بر ناهمبستگی میان متغیرها در سطح 

معناداری 0/05 رد شد. 
از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف یک نمونه ا ی، ضمن برازش نمونه و  با استفاده 
سنجش نرمال بودن صفت مطالعه شده، پارامتریک و ناپارامتریک بودن سؤاالت پرسشنامه 

نیز مشخص شد. 

جدول 3. نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

با توجه به جدول 3، آماره آزمون کلموگروف-اسمیرنوف بین 1/96+ و 1/96- قرار 
دارد و بر این اساس می توان استدالل کرد که توزیع فراوانی تجمعی مشاهده شده با توزیع 
فراوانی تجمعی مورد انتظار یکسان بود و توزیع صفت مطالعه شده به توزیع نرمال نزدیک بود 

و بر این مبنا، از آزمون پارامتری تی تک نمونه ای استفاده شد. 

•  وضعیت گروه های معیار مدیریت دانش 
برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج آزمون برای 

هفت گروه معیار در جدول 4 ارائه شده است. 

جدول 4. وضعیت گروه های معیار مدیریت دانش براساس آزمون تی تک نمونه ای

نتایج مدیریت 
دانش

یادگیری و 
نوآوری

فرایندهای 
دانشی

فناوری 
اطالعات کارکنان فرایند رهربی  رشح

29 29 29 29 29 29 29 پاسخ دهندگان

16/13 16/06 16/41 23 15/37 16/1 15/17 میانگین

4/27 5/5 0/4/2 7/3 5/4 4/7 4/98 انحراف معیار

0/088 0/113 0/135 0/121 0/16 0/193 0/145 z آماره

0/2 0/2 0/187 0/2 0/055 0/007 0/124 سطح معناداری

ارزش آزمون= 30

سطح اطمینان 0/95مؤلفه ها
اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی مقدار تی

حد پایین حد باال

-16/73 -12/93 -14/83 0/000 28 -16/037 رهربی 
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با توجه به جدول 4، سطح معناداری آزمون تی تک نمونه ای از 0/05 کوچک تر بود؛ 
بنابراین فرض صفر رد شد. با توجه به منفی بودن مقدار آماره تی در تمامی گروه های معیار 
مدیریت دانش، میانگین این هفت شاخص پایین تر از چهارچوب مدیریت دانش سازمان 

بهره وری آسیایی است.

جدول 5. امتیازات معیارهای هفت گانه سطح بلوغ مدیریت دانش

مطابق یافته های جدول 5، نمره کل ارزیابی 117/05 بود که با توجه به سطوح پنج گانه
بلوغ مدیریت دانش در جدول 1، نمره ارزیابی بین 84-125 و در سطح آغاز، یعنی 

-16/68 -12/10 -13/89 0/000 28 -15/895 فرایند

-16/68 -12/55 -14/62 0/000 28 -14/507 کارکنان

-8/4 -5/59 -7/00 0/000 28 -10/179 فناوری اطالعات

-15/21 -11/95 -13/58 0/000 28 -17/05 فرایندهای دانشی 

-16/03 -11/82 -11/82 0/000 28 -13/55 یادگیری و نوآوری

-15/48 -12/23 -13/86 0/000 28 -17/51 نتایج مدیریت دانش

ارزش آزمون= 30

سطح اطمینان 0/95مؤلفه ها
اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی مقدار تی

حد پایین حد باال

گروه 
معیار

ستون 3ستون 2ستون 1

نام گروه معیار
منره 

کسب شده 
سازمان

حداکرث منره 
ممکن

رتبه بندی گروه ها )از 1 تا 7(
1= باالترین رتبه

7= پایین ترین رتبه

15/17306رهربی 1

15/6304فرایند 2

15/37305کارکنان 3

23301فناوری اطالعات4

16/41302فرایندهای دانشی 5

15/37305یادگیری و نوآوری 6

16/13303نتایج مدیریت دانش 7

117/05210جمع منرات
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شروع به درک نیاز به مدیریت دانش قرار گرفته است. همچنین، گروه معیار »فناوری 
اطالعات« با نمره 23 و »رهبری« با نمره 15/17 از 30 امتیاز، به ترتیب باالترین و پایین ترین 

رتبه را به خود اختصاص داده اند.
 

جدول 6. رتبه بندی گروه های معیار براساس آزمون فریدمن

x2 = 18/55, df=6, sig= 0/000

همچنین رتبه بندی گروه های معیار نیز از طریق آزمون غیرپارامتریک فریدمن1 بررسی 
شد که نتایج آن در جدول 6 نشان داده شده است. با  توجه  به  اینکه  میزان  سطح  معناداری 
کمتر از 0/05 است فرض صفر رد شد و ادعای یکسان بودن رتبه ها پذیرفته نخواهد شد. 
بنابراین، با اطمینان 95 درصد می توان برای گروه های هفت گانه معیار رتبه بندی درنظر گرفت. 
نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد »فناوری اطالعات« باالترین و »رهبری« پایین ترین رتبه را 
به خود اختصاص داده اند. رتبه بندی سایر گروه های معیار به ترتیب اولویت عبارت بودند از: 

»فرایندهای دانشی«، »نتایج مدیریت دانش«، »یادگیری و نوآوری«، »فرایند«، و »کارکنان«.

نتیجه گیری
شناسایی  برای  نظام مند  روشی  آسیایی،  بهره وری  سازمان  دانش  مدیریت  ارزیابی  ابزار 
حوزه هایی است که سازمان می باید ابتکارات مدیریت دانش خود را بر آن متمرکز کند و 
نتایج آن می تواند درک درستی از میزان آمادگی سازمان ها در سطوح مدیریت دانش فراهم 
کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی 
و دانشکده ای دانشگاه رازی در هفت گروه معیار، یعنی رهبری، فرایند، کارکنان، فناوری 
اطالعات، فرایندهای دانشی، یادگیری و نوآوری، و نتایج مدیریت دانش مدیریت دانش 
پایین تر از چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار داشت. همچنین میزان 

رتبه میانگین گروه های معیار

3/05 رهربی 

3/41 فرایند

3/16 کارکنان

6/52 فناوری اطالعات

4/19 فرایندهای دانشی

3/79 یادگیری و نوآوری

3/88 نتایج مدیریت دانش

1. Friedman test
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آمادگی کتابخانه برای قبول و پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سطح آغاز، یعنی شروع درک 
نیاز به مدیریت دانش ارزیابی شد که با نتایج پژوهش دشتی و همکاران )1393( هم راستا بود؛ 

اما با پژوهش ارزانی و سایه بانی )1394( هم خوانی نداشت.
 بر این اساس، کتابخانه باید در قالب برنامه ای منظم به تدریج به سمت دستیابی به 
سطوح باالتر، یعنی توسعه و اجرای فراگیر مدیریت دانش، پاالیش و ارزیابی پیوسته 
برنامه های مدیریت دانش، و بلوغ و فراگیرکردن مدیریت دانش گام بردارد. همچنین نتایج 
رتبه بندی گروه های معیار نشان داد »فناوری اطالعات« باالترین و »رهبری« پایین ترین رتبه 
را به خود اختصاص داده است. رتبه بندی سایر گروه های معیار از باال به پایین به ترتیب 
نوآوری«،  و  »یادگیری  دانش«،  مدیریت  »نتایج  دانشی«،  »فرایندهای  از:  بودند  عبارت 
»فرایند«، و »کارکنان«. بنابراین، کتابخانه برای توسعه ابتکارات مدیریت دانش و درنهایت، 
پیاده سازی و دستیابی به مرحله بلوغ باید اقدام های عملی متناسب با هریک از گروه های 
معیار هفت گانه انجام دهد. این پیشنهادات عملیاتی برپایه تجزیه و تحلیل پاسخ های 
داده شده به سؤاالت پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی تنظیم شده است که در 

ادامه به بعضی از آنها اشاره شده است: 
در معیار »رهبری مدیریت دانش« الزم است کتابخانه، چشم انداز، مأموریت، و اهداف 
خود را با کارکنان تسهیم کند؛ واحد هماهنگی مرکزی مدیریت دانش و مدیر عالی دانش ایجاد 
کند؛ گروه های فناوری ارتباطات و بهبود کیفیت، سازماندهی شود؛ منابع مالی الزم به ابتکارات 
مدیریت دانش در سازمان اختصاص یابد؛ و به تشویق های الزم برای بهبود عملکرد، یادگیری 
فردی و سازمانی، تسهیم و خلق دانش، و نوآوری توجه شود. درباره معیار »فرایند«، کتابخانه 
می تواند قابلیت های اصلی را مشخص و با مأموریت و اهداف راهبردی خود هماهنگ کند؛ 
روش های کاری و فرایندهای کلیدی برای خلق ارزش برای مشتریان و دستیابی به تعالی 
عملکرد، طراحی کند؛ و نظامی برای مدیریت موقعیت های بحرانی یا رخدادهای پیش  بینی نشده 
سازماندهی کند که انجام فعالیت های مستمر و نیل به بهبود را تضمین کند. در معیار »کارکنان«، 
کتابخانه باید برنامه های تربیتی، آموزشی، و توسعه شغلی در سازمان و نیز دانش، مهارت ها، و 
شایستگی های ضروری برای افراد ایجاد کند؛ فرایند نظام مندی برای آشناسازی کارکنان جدید 
با نظام و ابزارهای مدیریت دانش و مزایای آن خلق کند؛ کار گروهی به طور فعاالنه ای درنظر 
گرفته شود؛ بانک اطالعاتی جامعی از قابلیت های کارکنان طراحی و تدوین کند؛ و کارکنان در 
گروه های کوچکی مانند حلقه های کیفیت و بهبود کار سازماندهی شوند. در معیار »فناوری 
اطالعات« ضروری است زیرساخت های فناوری اطالعات ایجاد و با زیرساخت فناوری 

اطالعات و راهبرد مدیریت دانش سازمان هماهنگ شود. 
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درباره معیار »فرایندهای دانشی« بهتر است کتابخانه فرایندهای نظام مندی برای شناسایی، 
خلق، ذخیره، تسهیم، و به کارگیری دانش ایجاد کند؛ مخزنی برای شناسایی، جمع آوری، و 
نگهداری اطالعات دارایی های دانشی و منابع دانشی طراحی کند؛ و بستر الزم برای تسهیم 
دانش حاصل از کارها یا طرح  های تمام شده فراهم کند. در معیار »یادگیری و نوآوری« 
ضروری است کتابخانه ارزش های مربوط به یادگیری و نوآوری را به طور مستمر تشریح و 
تقویت کند؛ مخاطره پذیری، فرصت یادگیری تلقی شود؛ گروه های میان وظیفه ای برای مقابله 
با مسائل یا مشکالتی تشکیل شود که در واحدهای مختلف کتابخانه روی می دهد؛ و به 
مشوق هایی برای کارکردن افراد با یکدیگر و تسهیم اطالعات توجه شود. درنهایت، در معیار 
»نتایج مدیریت دانش« مناسب است سابقه فعالیت های انجام شده درباره اجرای موفق مدیریت 
دانش و سایر ابتکارات مشابه نگهداری شود و شاخص هایی برای ارزیابی تأثیر ابتکارات 

دانشی و سهم افراد در آنها درنظر گرفته شود.
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