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بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت دانش در
کتابخانههای عمومي استان خوزستان
محمدصادق رجایی ،1منصور کوهی رستمی ،2عبداله فاضلی ،3فاطمه مقتدایی

4

چکيده
هدف :هدف اين مقاله بررسی چهار شاخص ساختار سلسله مراتبی غیر منعطف ،عدم اعتقاد و
حمايت مديران ارشد ،نبود سیستمهای انگیزشی و عدم وجود فضای اعتماد در سازمان ،به عنوان
موانع درونسازمانی استقرار مديريت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان است.
روششناسی :جامعه آماری پژوهش  620نفر از کتابداران اين سازمان هستند که تعداد  050نفر از
آنان به شکل تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که برای
سنجش روايی آن ،از روش تحلیل عاملی تأيیدی و برای سنجش پايايی آن از محاسبه آلفای کرونباخ
استفاده شد .برای تجزيه و تحلیل دادهها ،از تحلیل عاملی تأيیدی و برای آزمون فرضیهها از بررسی
معادالت ساختاری به کمک نرمافزار  Lisrelاستفاده شد.
یافتهها :نتايج نشان داد ،تمامی شاخصها از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند .در اين میان

شاخص"عدم اعتقاد و حمايت مديران ارشد" با بار عاملی  0/26بیشترين تأثیر را نشان میدهد و
شاخص عدم اعتماد در سازمان ،نبود سیستمهای انگیزشی و ساختار سلسله مراتبی غیر منعطف ،به
ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
نتيجهگيری :نتايج حاکی از آن است که تمامی شاخصهای مورد بررسی در اين تحقیق ،نقش

 . 0دانشجوی دکتری جامعه شناسی .دانشگاه ياسوج email: sadeghrajaiei@yahoo.com
 . 6دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و معاون کتابخانه های عمومی
خوزستان 

Email: rostami.mk@googlemail.com
 . 3دانشجوی دکتری جامعه شناسی .دانشگاه ياسوج email: a.fazelli@yahoo.com
 . 4کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور دزفول
email: moghtadaee61@yahoo.com
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تأثیرگذاری در عدم توفیق مديريت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان دارند.
واژگان كليدی :مديريت دانش ،کتابداران ،کتابخانههای عمومی ،موانع درون سازمانی ،خوزستان

مقدمه و بيان مسأله
عصر دانايی محـور که در آن ،دانش بسان مهمترين سرمايـه سازمانها محسوب می
شـود ،نیازمنـد رويکـرد متفاوت مديـريتی نسبت به مسائـل سازمان و کارکنـان است .تغییر
ماهیـت فعالیتهای سازمانها به کارهای دانشی موجب اهمـیت يافتن روزافـزون کاربرد
مديريت دانـش در سازمانها شده است (صادقی .)02 :0332 ،امروزه ،برخورداری از
اطالعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی ،اجتماعی و سازمانی
تبديل شده است تا حدی که دانش ،جزئی اساسی از سرمايه سازمانها تلقی میشود
(داونپورت 0و ديگران .)02 :6000 ،از اين رو سازمانهای موفق ،به شکل مستمری میزان
تولید ،نشر ،تبادل و بکارگیری دانش در بین کارکنـان خود را به وسیله روشهای مختلف،
مورد ازريابی قرار میدهند تا از اين طريق بتوانند راهکارهای نیل به اهداف سازمانی را
کسب کنند (صادقی .)02 :0332 ،از جمله داليلی که موجب شده مديريت دانش در مرکز
توجه کتابخانههای عمومی قرار گیرد و آنها را نیازمند بهرهگیری از مديريت دانش کند
عبارتند از :بهـرهوری بیشتر از سرمايههای انسانی ،يادگیـری کارآمدتر و موُثرتر کارکنان،
رضايتمندی مشتريان و کارکنان ،پیشگیری از تکرار اشتباهات ،کاهـش دوباره کاریها،
صرفـهجويی در وقت ،برانگیختن انگیزه خالقیت و نوآوری و … (منصوری.)62 :0335 ،
عالوه بر اين ،طی چند سال آينده بخش عمدهای از کتابداران و مديران کتابخانههای عمومی
استان خوزستان بازنشسته خواهند شد .لذا بیم آن وجود دارد که اين روند منجر به از دست
دادن قسمت عمده از دانش و خبرگی حیاتی سازمان شود ،چرا که اين افراد تمامی دانش،
مهارت و تجربه  30ساله را با خود از سازمان بیرون میبرند و سازمان برای دستيابی به

- Davenport

1
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اين دانشها عالوه بر اين که میبايست زمان و هزينه بسیار زيادی را متحمل شود ممکن
است دچار بحران و چالشهای دانشی فراوانی گردد .از اين رو در اختیار گرفتن،
اشتراکگذاری و استفاده از دانش اين افراد قبل از بازنشسته شدن ،يکی از مخاطرات و
مشکالت اصلی مديران ارشد کتابخانههای عمومی استان خوزستان خواهد بود .در اين
راستا ،مديريت دانش به عنوان يکی از آخرين ابزارها و تکنیکهای مديريتی؛ نقش مهمی در
حفظ حافظه سازمانی دارد .اما ،کتابخانههای عمومی قبل از استقرار نظام مديريت دانش،
ابتدا بايد طرحهايی را برای ايجاد محیط و فضای دانشی پیريزی کند و شرايط الزم برای
پاگیری نظام مديريت دانش و برنامههای دانشمحور فراهم آورند (داونپورت.)642 :6000 ،
صاحبنظران مديريت دانش همچون :داونپورت و پروساک ،0پروبست ،6روب 3و
روهاردت ،4آلن رادينگ 5و  ...عواملی که بستر الزم را برای اجرای نظام مديريت دانش
فراهم میآورند و فقدان آنها مانع استقرار مديريت دانش میشوند را در چهار گروه عمده
جای دادهاند که عبارتند از -0 :عوامل فردی و انسانی -6 ،عوامل ساختاری و درون
سازمانی -3 ،عوامل فرهنگی و  -4عوامل فنی و تکنیکی.
بديهی است که استقرار موفق نظام مديريت دانش در گروه رفع موانع و فراهم آوردن
بسترهای الزم در هر چهار حوزه مذکور است .اما اين پژوهش ،در راستای محدود کردن
منطقی دامنه تحقیق و با توجه به شناختی که پژوهشگران اين تحقیق از مجموعه شرايط
کتابخانههای عمومی استان خوزستان دارند ،عوامل درون سازمانی را به عنوان يکی از زير
ساختهای الزم برای استقرار مديريت دانش ،مورد بررسی و ارزيابی قرار دادهاند .بنابراين
اين تحقیق ،ضمن شرح مباحث چرخـه دانش ،2انواع دانش ،الگوهای خلق دانش ،فرآيند
1 - Prusak
2 - Probst
3 - Raub
4- Romhardt
5- Alan Radding
6- Kno wledge Cycle
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مديريت دانش ،بررسی ضرورت و اهمیت بکارگیری آن در کتابخانههای عمومی استان
خوزستان ،در پی پاسخ به اين سؤال است که :موانع درون سازمانی تا چه حد بر استقـرار
مديريت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان تأثیرگذارند؟ عوامل مؤثر در توفیق
استقرار مديريت دانش در جامعه مورد مطالعه کدامند؟ و در نهايت پیشنهادهايی برای
استقرار موفقیتآمیز سیستم مديريت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان ارائه
مینمايد.

پيشينهی پژوهش
پژوهشهای زيادی دربارهی مديريت دانش در داخل کشور انجام شده اسـت ،از جملـه،
اخوان و جعفری ( )0334در پژوهشی با عنوان "ناکامی مديريت دانش در سازمانها" ،ضمن
مطالعه موردی شرکت اروپايی کالبرو 0به دنبال پاسـخی بـرای ايـن پرسـش هسـتند کـه در
صورت ناکامی مديريت دانش در سازمان ،ريشه آن را در چه عـواملی بايـد جسـتجو کـرد؟
نويسندگان اين پژوهش علل ناکـامی اسـتقرار مـديريت دانـش در شـرکت کالبـرو را عـدم
بسترسازی مناسب؛ عدم شناخت درست از سازمان و ارتباطات داخلی آن؛ عدم نهادينه شدن
فرهنگ مشارکت جهت پذيرش نظام مديريت دانش؛ عدم حمايـت صـريم مـديران ارشـد؛
ساختار سازمانی و در نهايت مقاومت در برابر تغییر میدانند .نتايج پژوهش عطايی ( ) 0335
نیز نشان میدهد که ،تعهد و حمايت عملی مديران ارشد از مديريت دانش ،شناخت و درک
مفاهیم مديريت دانش ،فراهم نمودن بستر فرهنگی مناسب ،ايجاد ساختار سازمانی مطلـوب،
اندازهگیری ،تجزيه و تحلیل ،برنامهريزی و انجام اقدامات و تغییرات الزم از عوامل اصـلی و
ضروری استقرار مديريت دانش میباشد .عالو بر ايـن نتـايج تحقیـق صـادقی (  ) 0332در
1. Calabro Company
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صنعت برق با عنوان " موانع استقرار مـديريت دانـش در سـازمان ها " نیـز نشـان
می دهد عوامـل انسـانی ،عوامـل سـاختاری ،عوامـل مـديريتی ،عوامـل شـغلی،
سیستم های حقوق و دستمزد ،سیستم های آموزشی ،عوامـل فرهنگـی و عوامـل
سیاسی از جمله مهم ترين عوامل فردی و درون سازمانی هستند کـه مـی تواننـد
در عدم استقرار موفقیت آمیز مديريت دانش تأثیرگذار باشند.
تحقیقات و پژوهشهای زيادی دربارهی مديريت دانش؛ در خارج از کشور انجـام شـده
است؛ از جمله :نتايج پژوهش مارتنسون ،) 6000 ( 0با عنوان "بررسی نقادانه مديريت دانـش
به عنوان ابزاری مديريتی" ،نشان میدهد استراتژی کوچکسازی ،منجـر بـه از دسـت رفـتن
دانش با اهمیت میشود ،زيرا کارکنان با ترک کار ،دانشی را با خود میبردند که طی سـالها
اندوختهاند .اين امر سازمانها را واداشـته جهـت تـالش بـرای حفـظ و نگهـداری کارکنـان
دانشی؛ برای سود آينده سازمان ،استراتژی "مديريت دانش" را اتخاذ کننـد .نتـايج پـژوهش
مک الوری و فايرستون .) 6006 ( 6با عنوان "کاربردهای چارچوب چرخۀ عمر دانش" ،نشان
میدهد ،مديريت دانش بايد وظايف خطیری برای تغییر ساختار و فرهنـگ سـازمانی انجـام
دهد تا به اشتراک دانش و انتقال آن برای درک ارزش واقعی منابع دانش سازمانی نائل شـود.
پژوهش لیبوويتز ) 6004 ( 3در کتاب خود با عنوان " آموزههايی از مهندسـی دانـش" ،بیـان
میکند که بنیانهای اساسی مديريت دانش بر افراد ،فرهنگ و فناوری استوار اسـت .جوانـب

2- Martinson.
3- Mark mc Elroy& Joseph Fireston.
4- Jay Liebowitz.
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فرهنگی و مردمی مديريت دانش ،ريشه در ساختار و در نتیجه منابع انسانی ،رفتـار سـازمانی
و اصول مديريت سازمان دارد.
نورت و وارلس ( ،)6000با توجه به نتـايج تحقیقـاتی کـه در  430مؤسسـه آمريکـايی و
اروپايی انجام شده است ،اهم مشکالت پیش روی انجام مديريت دانش در سازمان ها را بـه
شرحی که در جدول  0آمده است فهرستبندی کردهاند.
جدول  :3مشکالت مدیریت دانش در سازمان به نقل از نورت و وارلس ()2003
مشکل
تغییر رفتار کارکنان

درصد
%52

اندازه گیری ارزش قابلیت های دانش

%43

تعیین اينکه چه دانشی بايد هدايت شود

%40

تامین منابع برای مديريت دانش

%34

مشخص نمودن دانش موجود در سازمان

%63

ايجاد محیط و شرايط الزم برای مديريت دانش

%34

هم چنین ،براساس اظهار داونپورت ( ،)6000در اين تحقیق ،علـل اصـلی مقاومـت در
برابر استقرار مديريت دانش و سهم هريک از کل ،چهار عامل هسـتند کـه عبارتنـد از عامـل
فردی و فرهنگی به میزان  ،%45عامل ناتوانی مديريت عالی بـه روشـن سـازی موضـوع بـه
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میزان  36درصد ،عامل ساختار سـازمانی بـه میـزان  43درصـد ،و عامـل کمبـود مسـلولیت
پاسخگويی برای مشکالت به میزان 62/5درصد.
در ايران غالب پروژههايی کـه بـرای اسـتقرار مـديريت دانـش طراحـی شـدهاند ،زيـر-
ساختهای ضروری برای استقرار مديريت دانش را کمتر مورد توجه قرار دادهانـد .يکـی از
اين زيرساختها که از ديدگاه جامعهشناختی قابل تأمل است ،بحث شناخت نـیمرخ روانـی،
فرهنگی و ساختار سازمان قبل از اجرای نظام مديريت دانش میباشد .لذا پیش از هر اقدامی
برای اجرای نظام مديريت دانش ،الزم است نـیمرخ روانـی ،فرهنگـی و سـاختاری سـازمان
توسط متخصصین مربوطه رصد شود و نحوه تعاملها و ارتباطـات در سـازمان بـه گونـهای
تعريف شود که ساختارها آمادگی مطلوب برای پذيرش طرحهايی ماننـد مـديريت دانـش را
داشته باشند (رجايی .)63 :0331 ،لذا اين تحقیق به بررسی ساختارها و موانع درونسـازمانی
میپردازد که بر استقرار مديريت دانش تأثیرگذار هستند.

مفاهيم و نظریهها
تعریف مدیریت دانش:
دانش ضمنی( 0پنهان) :اين دانش مجموعهای از تجارب ،مهارتها ،آموزشهـا ،تحصـیالت،
نظام ارزشی و ذهنی است که جايگاه آن در ذهن آدمی میباشـد و فعالیتهـای او را شـکل
میدهد.
دانش صريم( 6آشکار) :دانشی است که عینی بوده و در مستندات و مدارک سازمانی و نظاير
اينها وجود دارد (نوناکا.)0114،3

1-Tacit knowledge
2- Explicit knowledge
3
- Nonaka
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مديريت دانش شیوۀ شناسايی ،در اختیار گرفتن ،سازماندهی و پردازش اطالعات جهـت
خلق دانش میباشد ،که پس از آن در دسترس ديگران قرار میگیـرد تـا بـرای خلـق دانـش
بیشتر به کار گرفته شود (رادينگ.)36 :0332 ،
از نظر هیوبرت ساينت اونگ 0مديريت دانش عبارت است از ايجاد ارزش از دارايیهای
پنهان شرکت و زمانی ايـن هـدف تـأمین میشـود کـه سـازمان بتوانـد بسـترهای تبـادل و
گردآوری دانش را فراهم آورد (به نقل از عالم تبريز و ديگران.)50-50 :0332 ،
موانع درون سازمانی :مجموعه عواملی که استقرار مديريت دانش در سازمان را تحت تأثیر
قرار میدهد .در اين تحقیق چهار عامل اساسی بررسی و ارزيابی شده است که عبارتنـد از:
ساختار سلسله مراتبی غیر منعطف ،عدم اعتقاد و حمايت مديران ارشـد ،نبـود سیسـتمهای
انگیزشی و عدم وجود فضای اعتماد در سـازمان (رادينـگ 032 ،و داونپـورت و پروسـاک،
.)666
كتابخانه عمومی :کتابخانههای عمومی يکی از مهمترين مراکز اطالعات در هر کشور
محسوب میشوند .اين کتابخانهها به طور رايگان يا در برابر مبلغی جزئی در خدمت عموم
مردم يک جامعه هستند .همچنین اين کتابخانهها ممکن است به اقشار خاصی از استفاده
کنندگان مانند کودکان ،بیماران بیمارستانها ،کارگران و يا کارمندان سرويس [خدمات] دهند
(مختاری معمار.)0322 ،

چارچوب نظری
ديدگاهها و نظريههای مختلفی درباره مراحل اجرای مديريت دانـش و بسـترها و موانـع
استقرار آن ارائه شده است که در اين پژوهش ،با توجه به اهـداف تحقیـق ،ازديـدگاههـای

1- Hubert Saint Onge
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نوناکا ،پروبست و همکاران و آلن رادينگ ،برای تدوين چارچوب نظری استفاده شده است
که به تشريم آنها میپردازيم.
 -3نظریه نوناكا و تاكه

اوچی3

نوناکا و تاکه اوچی دو نوع دانش را نام میبرند و بین آنها تمايز قائـل میشـوند .دانـش
ضمنی و دانش صريم ،اين دو دانش در واقع دو روی يک سـکهاند و مجموعـهی دانـش را
شکل میدهند :دانش ضمنی کـه در نظريـه ايـن انديشـمندان شـامل :تجربیـات ،مهارتهـا،
آموزشها و تحصیالت است ،نقش کلیدی را در مديريت دانش بازی میکند؛ چالش اصـلی
مديريت دانش نیز تبديل هر چه بیشتر دانش ضمنی به دانش صريم است .نکته مهمتـر ايـن
که ،آنچه باعث رشد سازمان میگردد؛ جريان دانـش اسـت ،چـرا کـه دانـش راکـد و ايسـتا
نمیتواند موفقیت سازمان را تضمین کند .اين جريان از تعامل دو نوع دانش آشکار و پنهـان
به وجود میآورد و چرخه حیات دانش سازمان را شکل میدهـد (نوناکـا .) 0114 ،نوناکـا و
تاکه اوچی در سال  ،0115چهار مرحله تبديل دانش را معرفی کردند:
0ـ جامعهپذيری :6تبديل دانش ضمنی به ضمنی از طريق مشارکت در تجربیـات و تمرينـات
و تقلید.
 -6درونی کردن( 3دانش عملیاتی) :تبديل دانش ضمنی به دانش صريم.
 -3ترکیب :4تبديل دانش صريم به دانش صريم.
 -4برونی کردن( 5دانش مفهومی) :تبديل دانش صريم به دانش ضمنی (الوانی.) 0336 :
1- takeuchi
1- Socialization

2 -Externalization
3- Combination
4- Internalization
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برونی کردن

ترکیب

دانش آشکار
فرد

دانش پنهان
فرد

دانش آشکار
جمع

دانش پنهان
جمعی

جامعه پذيری

درونی کردن

شکل  :3مدل نوناكا و تاكه اوچی(افرازه)3140 ،
 -2نظریه مدیریت دانش و موانع استقرار آن از نظر پروبست و همکاران
يکی از کاملترين مدلهای ارائه شده برای اجرای مـديريت دانـش در سـازمانها ،مـدل
سنگ بنای مديريت دانش 0است که توسط پروبست و همکاران وی طراحی شده اسـت .در
اين مدل مديريت دانش به صورت چرخهای پويا در نظر گرفته شـده کـه در چـرخش دائـم
است ،مراحل اجرای اين مدل شامل هشت مرحله متشـکل از دو چرخـه بیرونـی و درونـی
است .در هر مرحله با موانعی روبرو است که سازمانها میبايست قبـل از اجـرای مـديريت
دانش اين موانع را شناسايی و مرتفع کنند.
الف) چرخه بيرونی:

1- Building stones of Knowledge Management
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 -0تعیین هدفهای دانش :هدفهای مديريت دانش بايد از هدفهای اصلی سازمان نشأت
گرفته و در سه سطم اهداف تجويزی ،راهبـردی و عملیـاتی مشـخص شـوند (پروبسـت و
رامهارد .(0113 ،0يکی از موانع شناسايی دانش ،بیاطالعی از مهارتهـای کارکنـان سـازمان
است.
 6ـ ارزيابی دانش :نحوه رسیدن به هدفهای معین و استفاده از نتايج آن به عنوان بـازخورد؛
برای تعیین يا اصالح هدف به اين بخش مربوط است.
ب) چرخه درونی:
 -0شناسايی دانش :دانش بیرونی عبارت است از تجزيه و تحلیل کردن و شرح دادن دانـش
محیطی .مديريت دانش اثربخش ،بايسـتی شـفافیت را در مقولـه کـارايی درونـی و بیرونـی
تضمین نمايد.
 -6کسب دانش :بسیاری از شرکتها قسمت قابل توجهی از دانش خود را از منـابع بیرونـی
وارد میکنند يکی از موانع کسب دانش ،عدم استفاده از ابزارهای مناسب کسب دانش اسـت
(پروبست و رامهارد.)6000،
3ـ توسعه دانش :توسعه دانش سنگ بنايی میباشد که مکمـل فرآينـد کسـب دانـش اسـت.
تمرکز اصلی آن بر روی ايجـاد مهارتهـای جديـد ،محصـوالت جديـد ،ايـدههای بهتـر و
فرآيندهای کاراتر میباشد .رد کـردن ايـدههای خـوب توسـط فرهنـگ و سـاختار موجـود،
بزرگترين مانع توسعه دانش در سطم سازمان است.
 -4اشــتراک و توزيــع دانــش :در ايــن مرحلــه پــیش شــرطهای اساســی عبــارت از تقســیم
قابلیتهای افراد در محدوده توزيع و اشتراک دانش ،تحلیل چگونگی انتقال دانش از فرد بـه
گروه در سازمان میباشد.
1- Probst and Romhardt
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موانع اشتراک دانش :فرهنگ سازمانی و عدم وجود اعتماد در سـازمان ،سـاختاری سـازمانی
غیر منعطف و سلسله مراتبی ،نبود مشوقهای دانشمدار و مکانیسمهای ارزشیابی ،اشتراک و
توزيع دانش را دشوار میسازد (پروبست و رامهارد.)0113 ،
 -5بکارگیری دانش :مفهوم کلی مديريت دانش ،کسب اطمینان از اين مسلله است که دانـش
موجود در يک سازمان به صورت مؤثر و پُرباری به نفع کل سازمان به کارگرفته میشود.
در اين مرحله نیز موانع متعدد ساختاری و روان شناختی وجود دارنـد کـه اسـتفاده افـراد از
دانش را کند میسازند از جمله:
 -0موانع فرهنگی :عالوه بر سستی و رخوت عمومی که افـراد را بـه ادامـه شـیوههای
کهنه و عادی متمايل میسازد ،اغلب قواعد پنهانی وجود دارند که استفاده از دانش
ناشناخته را مانع میشوند.
 -6مديريت :اقدامات مـديريتی کـه متغیرهـای سـاختاری و فرهنگـی را هـدف قـرار
میدهند و به کارکنان کمک میکند تا از دانـش جديـد اسـتفاده کننـد .افـراد بايـد
تشويق شوند تا نسبت به شیوههای فعلی نگرشی اساسی داشته باشند(همان.)656 :
 2ـ نگهداری دانش :سازمانها برای نگهداری دانش بايد حداقل بر سـه فرآينـد پايـه تسـلط
داشته باشند .اوّالً بايد از میان بسیاری از رويدادها ،اشخاص و فرآيندها آنهـايی را انتخـاب
کنند که ارزش نگهداری دارند .ثانیاً بايد قادر باشند که تجربهی خود را به يک شکل مناسب
ذخیره کنند و در آخر بايد تضمین کنند که حافظه سازمانی روزآمد میشود (همان.) 620 :

-1نظریه مدیریت دانش و موانع استقرار آن از نظر آلن رادینگ
آلن رادينگ نیز فرآيند مديريت دانش را بر پايـهی چهـار مرحلـهی :در اختیـار گـرفتن،
ذخیره سازی ،پردازش ،و انتقال ،طراحی کرده است و عوامل زير را از جمله موانـع اسـتقرار
مديريت دانش میداند:
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عدم حمایت مدیریت سطح باال :اگر مديريت سطم باال با قدرت در حرف ،عمل و رفتار از
مديريت دانش حمايت نکند هر تالشی در زمینه مديريت دانش خدشهدار خواهد شد.
نبود سيستمهای انگيزشی برای همکاری و مشاركت كاركنان :مديريت دانش مستلزم
میزانی از تمايل به همکاری مشارکتی در سازمانها از طريق طراحی سیستمهای انگیزشی و
پاداشدهی به کارکنان و مديران است (رادينگ.)033 :0332 ،
مقاومت كاركنان :بزرگترين مانع وقتی روی میدهد که از کارکنان خواسته شود دانش خـود
را با ديگران به اشتراک بگذارند .در اين صورت مقاومت محتمل اسـت و هـر ابتکـاری کـار
ساز نخواهد بود.
تمایل به اعتماد :مديران بايد به کارکنان اطمینان دهند که از دانش و دارايی با ارزش آنها در
راستای موفقیت خودشان بکار گرفته میشود و از دارايیهای دانشی آنها سوء استفاده
نمیشود .مديران بايد محیطی را به وجود آورند که رفتار توام با اعتماد مورد تشويق،
حمايت و شناسايی قرار گیرد و مهمتر از همه پاداش داده شود.
مقاومت مدیران ميانی :توانمندسازی کارکنان بدون استثنا مديريت میانی را تهديد می کند.
قرار دادن دانش در دستان کارکنان و دادن اقتدار به آنها جهت تصمیم گیری و اقدام به طور
مستقل بر اساس آن دانش و به دست آوردن پاداش جهت موفقیت و ساخت و ايجاد
دارايیهای دانش ،برای مديران میانی کالسیک خیلی خوشايند و آرام بخش نخواهد بود.
چرا که دستیابی به اطالعات نقش مديران میانی را به عنوان واسطهها و تصفیه کنندگان
اطالعات دچار هراس میکند .به همین منوال مديريت دانش نیز نقش مديران میانی را به
عنوان خط مقدم تصمیم گیران دارای اختیار تهديد میکند (همان منبع.)034 -032 :
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مدل نظری و مفهومی تحقيق
بر اساس آنچه در چارچوب نظری تحقیق درباره اجرای مديريت دانش و موانع استقرار
آن بیان شد ،مدل نظری و مفهومی تحقیق طبق شکل  6مفروض است .در اين مدل و بر
اساس نظريه پروبست و همکاران و همچنین نظريه آلن رادينگ عوامل درونسازمانی و
ساختاری عبارتند از :ساختار سلسله مراتبی غیر منعطف ،عدم اعتقاد و حمايت مديران
ارشد ،نبود سیستمهای انگیزشی و عدم وجود فضای اعتماد در سازمان که بر چرخه دانش
ضمنی و صريم اثر میگذارد و مانع استقرار مديريت دانش میشود.
دانش نیز بر اساس نظريه نوناکا و تاکهاوچی شامل :تمامی تجربیات ،مهارتها ،آموزشها
و تحصیالتی است که طی سالها سابقه کار سازمانی در اذهان کارکنان و مديران
کتابخانههای عمومی استان خوزستان ذخیره شده است.

فرضيههای پژوهش
فرضیه اصلی :موانع درون سازمانی بر استقرار مديريت دانش تأثیرگذارند.
فرضیه فرعی اول" :اعتماد در سازمان" بر استقرار مديريت دانش تأثیرگذار است.
فرضیه فرعی دوم" :ساختار سلسله مراتبی غیر منعطف" بر استقرار مديريت دانش تأثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم" :اعتقاد و حمايت مديران ارشد" بر استقرار مديريتدانش تأثیر دارند.
فرضیه فرعی چهارم" :سیستمهای انگیزشی جهت مشارکت کارکنان" ،بـر اسـتقرار مـديريت
دانش تأثیرگذار است.

بررسی موانع درون سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش …

309

تجربیات

ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف
موانع
درون سازمانی

عدم وجود سیتمهای انگیزشی

استقرار
مديريت دانش

عدم اعتقاد و حمايت مديران ارشد

عدم وجود اعتماد

تحصیالت
مهارتها
آموزشها

شكل  :2مدل نظري و مفهوميتحقيق
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روششناسی پژوهش
اين پژوهش با روش پیمايشی انجام شده اسـت .جامعـه آمـاری پـژوهش  620نفـر از
کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان در سال  0313است .نمونه آماری بـر اسـاس
فرمول نمونهگیری کوکران و در سطم خطای  ،0/05تعداد  050نفر محاسبه شده است .ابـزار
گردآوری دادهها ،پرسشنامه است که بر اساس مطالعه پیشینه تحقیق و مبـانی نظـری تـدوين
شده و شامل  60گويه است که  3گويه برای سنجش متغیر وابسته و  06گويه برای سنجش
متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .برای اطمینـان از اعتبـار محتـوا نظـرات متخصصـین
دانشگاهی مرتبط با موضوع مديريت دانش و بـرای انـدازهگیری پايـايی پرسشـنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده شده است .برای محاسبه ضـريب آلفـای کرونبـاخ پرسشـنامهی ايـن
تحقیق ابتدا تعداد  40پرسشنامه به صورت تصادفی توسط کتابداران تکمیـل شـد .سـپس بـا
استفاده از نرم افزار  ،SPSSمقدار آلفای گويههای متغیرهای مسـتقل برابـر  ،0/25و مقـدار
آلفای گويههای متغیرهای وابسته برابر  ،0/34و مقدار آلفا بـرای تمـام گويـهها برابـر 0/30
محاسبه شده است .بنابراين يافتهها نشان دهنده قابلیت اعتماد الزم برای ابزار سنجش اسـت.
به منظور تجزيه و تحلیل دادههای بدست آمـده ،از تحلیـل عـاملی تأيیـدی بـرای شـناخت
متغیرهای مکنون ،و نیز تحلیـل همبسـتگی و مدلسـازی معـادالت سـاختاری بـرای آزمـون
فرضیههای پژوهش استفاده شده است .در مدلسازی معادالت ساختاری از يک طرف میـزان
انطباق دادههای پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسـی شـد و از طـرف ديگـر معنـاداری
روابط در اين مدل برازش يافته آزمون شد .شاخصهای بـرازش مناسـب مـدل شـامل، X2

( )2AGFI( ،)GFI2( ،)RMSEA5( ،)RMR4( ،)CFI3( ،)NNFI6( ،)NFI0میباشــند،
بدين صورت که ،مدلی از برازش مناسب برخـوردار اسـت کـه میـزان X2بـه درجـه آزادی
)1- Normed Fit Index(NFI
) 2- Non – normed Fit Index ( NNFI
) 3- Comparative Fit Index ( CFI
) 4- Root Mean Square Residuals ( RMR
)5-Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA
)6-Goodness Of Fit Index (GFI
)7 - Adjusted Goodness Of Fit Index(AGFI
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کوچکتر از  3باشد و نیز  CFIGFI ،NNFI ،NFIاز  10تا  15درصد در حـد مطلـوب و از
 15درصد بیشتر برازش عالی مدل را نشان میدهند .همچنین  RMSEAبین  0/05تـا 0/03
و  RMRکمتر از  0/05برازش مطلوب مدل را نشان میدهد .برای انجام اين تحلیلها از نرم
افزارهای آماری  SPSSو  LISRELاستفاده شده است (شوماخر و ديگران.)0333 ،

یافتههای پژوهش ،حاصل از تحليل عاملی تأیيدی
يکی از روشهای معتبر علمی برای مطالعه ساختار داخلی يک مجموعه از شـاخصها و
اندازهگیری آنها ،روش تحلیل عاملی تأيیدی است که به بـرآورد بـار عـاملی و روابـط بـین
مجموعهای از شاخصها و عوامل میپردازد .بار عاملی ،معرف همبستگی شاخص بـا عامـل
مربوطه است .مقدار آن بین صـفر و يـک اسـت و ماننـد هرگونـه همبسـتگی ديگـر تفسـیر
میشود .بر اين اساس ،هر چه يک شاخص در يک عامل به يک نزديکتر باشـد ،در تفسـیر
آن عامل بايد وزن بیشتری به آن شاخص داده شود ( کالين .) 30 :0330 ،در ايـن پـژوهش
برای تعیین بار عاملی عوامل درونسازمانی و عوامل مديريت دانش و ابعـاد و شـاخصهای
منتج از آنها ،از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شده است.

شکل  : 1تحليل عاملی شاخصهای بُعد "موانع درون سازمانی" استقرار مدیریت دانش
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جدول : 1نتایج تحليل عاملی شاخصهای بُعد "موانع درون سازمانی" استقرار مدیریت
دانش
رديف
شاخص
0

شاخصهای بُعد موانع

سطم معنی

درون سازمانی

داری

عدم اعتماد در سازمان

0/000

1/66

0/000

03/23

0/020

0/000

03/13

0/020

0/26

0/000

3/05

0/023

0/20

شاخص

ساختار سلسله مراتبی و

6

غیر منعطف

شاخص

عدم اعتقاد و حمايت

3

مديران ارشد

شاخص
4

نبود سیستمهای انگیزشی

اماره T

خطای

بار

استاندارد

عاملی

0/022

0/24

0/43

نتایج
تحلیل عاملی تأيیدی ابعاد «موانع درونسازمانی» نشان میدهد ،تمامی شاخصها از بـار
عاملی قابل قبولی برخوردارند و همبستگی مناسبی بـا عامـل يعنـی"موانـع درون سـازمانی"
دارند .در واقع شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش «موانـع درون سـازمانی» کـامالً
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مناسب هستند و به خوبی آن را میسنجند .در میان شاخصهای مورد بررسی ،شاخص"عدم
اعتقاد و حمايـت مـديران ارشـد" بـا بـار عـاملی  ،0/26بیشـترين تـأثیر را نشـان میدهـد.
شاخصهای ديگر به ترتیب بار عاملی عبارتند از :عدم وجود اعتماد در سازمان با بار عـاملی
 ،0/24نبود سیستمهای انگیزشی با بار عاملی  0/20و ساختار سلسله مراتبی غیر منعطـف بـا
بار عاملی 0/43

شکل :9تحليل عاملی ابعاد مدیریت دانش.
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جدول :9نتایج تحليل عاملی ابعاد مدیریت دانش
ردیف

ابعاد مدیریت

سطح

دانش

معناداری

آماره T

خطای
استاندارد

بار عاملی

شاخص3

تجربيات

0/003

39/94

0/099

0/92

شاخص2

مهارتها

0/003

39/90

0/091

0/99

شاخص1

آموزشها

0/003

32/31

0/090

0/92

شاخص9

تحصيالت

0/003

33/49

0/093

0/93

نتايج تحلیل عاملی تأيیدی نشان میدهد ،تمـامی شـاخصها از بـار عـاملی قابـل قبـولی
برخوردارند و همبستگی مناسبی با عامل "مديريت دانش" دارند .در واقـع شـاخصهای در
نظر گرفته شده برای سـنجش «مـديريت دانـش» کـامالً مناسـب هسـتند و بـه خـوبی آن را
میسنجند .در میان شاخصهای مورد بررسی ،شـاخص"تحصـیالت" بـا بـار عـاملی ،0/30
بیشترين تأثیر را نشان میدهد .شاخصهای ديگر به ترتیب بار عاملی عبارتند از مهـارت بـا
بار عاملی  ،0/24تجربیات با بار عاملی  0/20و آموزشها با بار عاملی .0/43

آزمون برازش مدل مفهومی
هدف از ارزيابی برازش کل مدل اين است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با
دادههای تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد (کالنتری .) 0333 ،شاخصهای
برازش مناسب مدل شامل،)RMSEA( ،)RMR( ،)CFI( ،)NNFI( ،)NFI( ، X2
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( )AGFI( ،)GFIمیباشند ،بنابراين در اين پژوهش با توجه به خروجی لیزرل نسبت X2
محاسبه شده بر درجه آزادی برابر با  0/33میباشد که پايین بودن مقدار اين شاخص نشان
دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با دادههای تجربی پژوهش است .همچنین
میزان مناسب شاخصهای  RMSEAبا مقدار  NFI ،0/021با  NNFI ،%12با CFI ،%12
با  IFI ،%12با  GFI ،%12با  %15و  RMRبا  0/044در حد عالی ،برازش مناسب مدل
تحقیق را نشان میدهند.

شكل  :5برازش مدل مفهومي تحقيق

آزمون فرضيههای پژوهش با استفاده از مدل معادلههای ساختاری
پس از آزمون برازش مدل ساختاری و بر اساس آن با استفاده از نرم افزار لیزرل به
آزمون فرضهای تحقیق میپردازيم .نتايج تحلیل نشان میدهد ضرايب مسیر متغیرهای
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اصلی که فرضیههای اصلی تحقیق حاضر را شامل میشود معنادار و مثبت هستند که به
بررسی آنها میپردازيم.
اين پژوهش شامل يک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است ،که آزمون آنها با توجه
به مقدار بار عاملی ،مقدار آماره  Tو سطم معناداری مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتايج آزمون
فرضیههای تحقیق در جدول شماره ( )5آورده شده است.
جدول :9نتایج آزمون فرضيههای اصلی و فرعی پژوهش
سطم

آماره T

نتیجهآزمون

00/12

تأيید

آماره T

نتیجه آزمون

0/000

1/66

تأيید

0/000

03/2

تأيید

عدم حمايت مديران ،بر استقرار مديريت دانش تأثیر دارد

0/000

03/1

تأيید

نبود سیستم انگیزشی ،بر استقرار مديريت دانش تأثیر دارد

0/000

3/05

تأيید

فرضيه اصلی
موانع درون سازمانی بر استقرار مديريت دانش تأثیر دارد.

فرضیههای فرعی
نبود اعتماد سازمانی ،بر استقرار مديريت دانش تأثیر دارد.
ساختار سلسله مراتبی غیرمنعطف ،براستقرار مديريت دانش
تأثیرگذار است

معناداری
0/05
سطم
معناداری
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جدول  5نتايج تحلیل آزمون فرضیههای اصلی و فرعی پژوهش را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود يافتههای تحلیل عاملی ،تأيید کننده فرضیهی اصلی پژوهش
میباشد .به عبارتی يافتههای تحلیل نشان میدهند عوامل درون سازمانی ،موانعی جدی برای
استقرار مديريت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان ايجاد میکنند.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،يافتههای تحلیل عاملی تأيید کننده فرضیههای
فرعی پژوهش است؛ به عبارت ديگر يافتههای تحلیل نشان میدهند عواملی همچون "عدم
وجود اعتماد سازمانی"" ،ساختار سلسله مراتبی غیر منعطف"" ،عدم حمايت مديران ارشد"،
"نبود سیستم انگیزشی جهت مشارکت کارکنان" پیشبینیکنندههای مناسبی برای بُعد عوامل
درون سازمانی هستند و میتوانند موانعی جدی برای استقرار مديريت دانش در کتابخانههای
عمومی استان خوزستان ايجاد کنند.

بحث و نتيجهگيری
تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع درون سازمانی موجود بر سر راه اسـتقرار مـديريت
دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان انجام گرفته اسـت .موانـع درون سـازمانی در
قالب چهار بعد عدم وجود اعتماد سازمانی ،ساختار سلسله مراتبی غیر منعطف ،عدم حمايت
مديران و نبود سیستم انگیزشی مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج نیز حکايت از تأثیر هـر
چهار بعد بر استقرار مديريت دانش دارد .نتايج اين پـژوهش بـا يافتـههای محققـانی چـون
داونپــــورت و پروســــاک ( ،)0113 - 0115مارتنســــون (  ،) 6000فايرســــتون و مــــک
الروری (  ،) 6006لیبوويتز (  ، ) 6004در خارج از کشور و تحقیقات صادقی (  ،) 0332اخـوان
و جعفری (  ) 0334و عطايی (  ) 0335در داخل کشور مطابقـت دارد .بـر اسـاس نتـايج ايـن
پژوهش عواملی مانند عدم حمايت صريم مـديران ارشـد ،تعهـد عملـی مـديران ارشـد بـه
مــديريت دانــش ،وجــود جــو اعتمــاد در ســازمان  ،ايجــاد ســاختار ســازمانی مطلــوب و
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سیستم های انگیزشی حقوق و دستمزد در اسـتقرار يـا عـد م اسـتقرار مـديريت
دانش در سازمان ها ت أ ثیر دارند.
بر اساس يافته های پژوهش حاضر يکی از موانع استقرار مديريت دانش ،وجود فضای
عدم اعتماد در بین کتابداران و مسلوالن سازمان است .حاکمیت چنین فضايی  ،مانع از آن
میشود که کتابداران افکار ،ايدهها ،دانش و تجارب خود را در اختیار مسلوالن سازمان قرار
دهند .در چنین فضايی کتابداران همواره تصور میکنند از افکار و ايدههای آنان بهرهبرداری
شخصی خواهد شد .پیامد اين شرايط ،هدر رفتن دانش و تجربیات و ايدههای کتابداران و
ناتوانی سازمان در بهرهگیری از آنها است .در چنین شرايطی نیاز به ايجاد محیطی در درون
کتابخانههای عمومی خوزستان و کل سازمان که در آن رفتار توأم با اعتماد مورد شناسايی و
تشويق و حمايت قرار گیرد بیش از پیش آشکار میگردد.
در ارتباط با تأثیر منفی ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف بر استقرار مديريت دانش،
میتوان استدالل کرد که نهاد کتابخانههای کشور طی سالیان گذشته سیاستی را به اجرا
گذاشته که میتوان از آن تحت عنوان «تمرکز گرايی» 0نام برد .به عبارت ديگر ،کلیه برنامه-
ريزیها و تصمیمگیریها در يک مرکز و توسط فرد يا افراد خاصی صورت میگیرد و سپس
برای اجرا به کلیه واحدهای آن سازمان ابالغ میگردد .در نهاد کتابخانههای عمومی کشور
تصمیمات عمده و اصلی و سیاستگذاری و خط مشیهای سازمانی همگی توسط دبیرکل و
معاونین در ستاد کل تهران اخذ میشود .اين امر خصوصاً در برخی حوزهها مانند حوزه
انتخاب منابع اطالعاتی با وضوح بیشتری قابل مشاهده است .بخش عمده منابع کتابخانههای
عمومی کشور توسط نهاد کل (اداره کل منابع) در تهران انتخاب و فراهم میشوند .از آنجا
که برای انتخاب منابع هیچگونه کار علمی يا نظرسنجی انجام نمیشود ،همواره اين احتمال
وجود دارد که منابع انتخاب شده مطابق نیازهای اطالعاتی مراجعین به کتابخانهها نباشد.

- Centralism

1
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تنوع قومی ،زبانی و فرهنگی گسترده در سطم کشور تنوع نیازها و عاليق مطالعاتی را در پی
خواهد داشت و بنابراين فرايند انتخاب منابع را فرايندی کامالً «بومی» میسازد که ضروری
است بر اساس دانش ،تجربیات و مهارت کتابداران و مسلوالن کتابخانههای هر استان و
شهرستان انجام گیرد .وجود چنین شرايطی میتواند يکی از عواملی باشد که مانع استفاده از
تجارب و دانش کتابداران و مسلوالن بومی در استان خوزستان است.
عامل ديگری که میتواند مانع از استقرار مديريت دانش در نهاد کتابخانههای عمومی
استان خوزستان شود ،عدم حمايت عملی مديران سازمان از مديريت دانش است .همچنان
که رادينگ ( )0332بیان میکند اگر مديريت سازمان ،در حرف ،عمل و رفتار ،از مديريت
دانش حمايت جدّی نکند هر تالشی در اين زمینه بیاثر خواهد بود .يکی از عواملی که
موجب میشود مديران سازمان کتابخانههای عمومی استان خوزستان -به ويژه مديران سطم
میانی اين سازمان -از مديريت دانش حمايت جدی نکنند ،میتواند وجود اين تصّور باشد
که حرکت به سوی مديريت دانش و توانمندسازی کتابداران ،موقعیت آنان را در سازمان به
خطر میاندازد .مشارکت دادن کتابداران و مسلوالن کتابخانهها در فرايند تصمیمگیریهای
سازمان ،به معنای سهیم شدن آنان در قدرت و اقتدار سازمانی است و مديرانی که اينگونه به
موضوع مديريت دانش نگاه میکنند ،قطعاً نمیتوانند حامیان قدرتمندی برای استقرار آن در
سازمان باشند.
فقدان نظام انگیزش و پاداش از ديگر موانع استقرار موفقیتآمیز مديريت دانش در
کتابخانههای عمومی است .اگر سازمان کتابخانههای عمومی استان خوزستان به افرادی که
تحصیالت ،دانش ،تجربیات و مهارتهای باالتری دارند ،توجه کافی نداشته باشد و
سیستمهای انگیزشی مناسب برای جذب آنها طراحی نگردد ،اين افراد نیز دانش و
مهارتهای خود را در اختیار سازمان قرار نمیدهند و عدم مشارکت فعال کارکنان به منزله
عقیم ماندن نظام مديريت دانش خواهد بود .بر اساس يافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهادها و
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توصیههای زير جهت استقرار موفقیتآمیز نظام مديريت دانش در سازمان کتابخانههای
عمومی استان خوزستان ارائه میگردد.
 -0وجود يک فضای اعتماد برای اشتراک مؤثر دانش ضـروری اسـت ،امّـا خلـق ايـن فضـا
دشوار است .تنها از طريق سرمشق مثبت و به آهستگی میتوان اعتماد را ايجاد کـرد ،روابـط
شخصی و اعتماد ،ارتباط بسیار نزديک و مستقیم با هم دارند .نشستهای رو در روی افـراد
مسلول میتواند ارتباطی نزديک به وجود آورد .ارتباط مسـلوالن از طريـق ارتبـاط رو در رو
برای مبادله دانش ،اعتماد فی ما بین را افزايش داده و سـبب میشـود تـا پیشـرفتهای قابـل
مالحظهای برای انجام کارهای تعهد شده ،به وجود آيد.
اعتماد میبايستی از طريق راههای زير گسترش يابد تا بازار دانش در سازمان رونق بگیرد.


اعتماد بايد مشهود باشد :اعضای سازمان میبايسـتی ببیننـد کـه بـا اشـتراکگذاری
دانش ،کسب اعتبار میکنند .آنان بايد اعتماد متقابل را مستقیماً بیازمايند.




اعتماد بايد در همه جا احساس شود :اگر بیاعتمادی بر قسـمتی از فضـای دانـش
سازمان حاکم باشد ،اين بازار کم اثر و نامتقارن خواهد شد.
قابلیت اعتماد بايد از باال جريان يابد :اعتماد در سازمانها از باال بـه پـايین جريـان
میيابد .اگر مديران باال قابل اعتماد باشند ،حـس اعتمـاد بـه سـمت پـايین رخنـه
میکند و سراسر سازمان را در بر میگیرد.



فرهنگ اعتماد را ارتقاء دهید ،فرهنگـی کـه در آن اشـتباهات تحمـل میشـوند و
بنابراين روحیهی نوآوری میان کارکنان ترغیب میشود.

 -6ساختارهای سلسله مراتبی و غیر منعطف نمیتوانند محمل خوبی برای پیادهسازی دانش
باشند .بنابراين ارتباط عمودی از طريق کانالهای رسمی میبايست بهطور فزاينده جای خود
را به ارتباطات افقی دهد .متخصصان مستقیماً با هم گفتگو کنند و با اين امر کیفیت تماسها
بهبود يابد.

 مطالعات كتابداری و علم اطالعات .سال ششم ،شماره  ،2پائيز و زمستان 3141

320

 -3حمايت مديران از طرحهای دانشی دگرگونساز برای موفقیت اين طرحها انکارناپذير
است ،مديريت ارشد بايستی سطم قانع کنندهای از تعهد و مشارکت با کار را از خود نشان
دهد .اگر مديران میخواهند بین دانش سازمان و موفقیت سازمان ارتباط در خور توجهی
ايجاد شود ،بايستی مديريت دانش نه به عنوان يک آرايه يا دست گرمی بلکه بايستی به طور
مؤثر و به عنوان يک منبع رشد ،معرفی گردد.
انواع حمايتهای مفید مديريت ارشد ،عبارتند از:




القای پیامهايی مبنی بر حیاتی بودن مديريت دانش و يادگیری برای توفیق سازمان.
هموار ساختن راه و تأمین بودجه برای استقرار زير ساختها و زير بناها.
تصريم نوع دانشی که بیشترين اهمیت را برای سازمان دارد.

 -4برای ايجاد زمینۀ مشارکتی پويا در سـازمان بـرای اسـتفاده از دانـش ،بايـد از سیسـتم
انگیزشی ارزشمند استفاده شود .جايزه و پاداشهای مادی ،افزايش حقوق ،ارتقای درجه و
امثال آنها میتوانند نتايج قابل توجهی را به بار آورند .اشتراکگذاری دانش میبايسـت بـه
عنوان يکی از معیارهای اصلی ارزشیابی فعالیتها مطرح و ايـن يکـی از روشهـای مـؤثر
برای پرداخت بهای منصفانه به افـراد دانشـی در سـازمان خواهـد بـود .سـازمان بايـد بـر
انگیزشهای روانی تأکید زيادی داشته باشـد ،چـرا کـه رفتارهـای پذيرفتـه شـده و مـورد
عنايت ،همواره شکوفا میشوند در حالی که رفتارهای مورد غفلـت و بیمهـری ،بیگمـان
تضعیف می شوند و از بین می روند.
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… بررسی موانع درون سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش
Investigating the organizational barriers affecting the
implementation of Knowledge Management in Khouzestan
Public Libraries

Abstract
Goals: The purpose of this paper is to investigate organizational
barriers effecting on implementation of knowledge management in
Khouzestan public libraries. These barriers consist of lack of trust in
the organization, hierarchical and non-flexible, non-belief and
support for the involvement of senior management and the lack of
incentive systems.
Methodology: the Study populations consist of 260 librarians, 150
of which are selected randomly as sample. Data collection tool is
questionnaire that to assess its validity and reliability, confirmatory
factor analysis and a reliability measure of Cranach's Alpha (0/896)
was used. Confirmatory factor analysis and Lisrel software was used
to test the hypotheses.
Results: all hypotheses of this study were accepted. The Results of
the confirmatory factor analysis showed that all dimensions of
organizational barriers (namely lack of trust in the organization,
hierarchical and non-flexible, non-belief and support for the
involvement of senior management and the lack of incentive
systems) have acceptable factor bars. No belief and support for the
involvement of senior management have the strongest effect with
0.72.
Conclusion: organizational barriers such as lack of trust in the
organization, hierarchical and non-flexible, non-belief and support
for the involvement of senior management and the lack of incentive
systems influence knowledge management have failed.
Keywords: Knowledge Management, librarians, organizational
barriers, Khouzestan Province.

