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دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 54، شماره 2،   تابستان  1399، 87-101

 
 

اطالعات با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان  ی مدل ارتباطی فناوری ارائه

    دانشگاه فرهنگیان

 

 3، محمد باقر خطیبی2، مهشید خاکپور1علیرضا بادله
 

 1399/ 06/ 24تاریخ پذیرش:      98/ 20/12تاریخ دریافت:  

 

  چکیده
سازمانی در کارکنان دانشگاه  دانش و یادگیریاطالعات با مدیریتارتباطی فناوری پژوهش تدوین مدل هدف   :هدف

 باشد.  می  ساختاریفرهنگیان است که روش آن توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر معادالت

بودن حجم نفر است که با توجه به مشخص  220آماری، کارکنان دانشگاه فرهنگیان تهران، به تعداد  یجامعه    :روش

نمونه در  طبقه تقسیم و با درنظرگرفتن نسبت هر طبقه، حجمبودن آن در نوع استخدام، ابتدا جامعه به سه  جامعه وهمگن

نفر به عنوان نمونه انتخاب   140کوکران،  ساده و با استفاده از فرمولها تعیین شد، سپس از هر طبقه به روش تصادفی آن

 الوسون دانش  و مدیریت  نیفهسازمانی  یادگیری  تورنگ و لین،  فناوری اطالعاتهای  شدند. در این پژوهش ازپرسشنامه

آزمودنی   30مقدماتی با  ی  مطالعهشان در یک  ها به تأیید متخصصان و اساتید رسیده و پایایی روایی آنکه  استفاده شده  

 است. شدهمحاسبه 93.0و  92.0، 95.0کرونباخ و با آلفای

فرهنگیان و بین سازمانی در کارکنان دانشگاه  دانش و یادگیریاطالعات با مدیریتبین فناوری  داد،نشان    ها یافته:  هایافته

-مؤلفهو   دانش(و نگهداری  ، توسعه، اشتراک، بکارگیری، تحصیلدانش )تشخیصهای مدیریتاطالعات با مؤلفهفناوری

یادگیریه )مهارت ای  مدل هایسازمانی  چشم هایفردی،  دانشگاه  ذهنی،  کارکنان  در  تفکرسیستمی(  مشترک،  انداز 

فناوریارتباطی آنفرهنگیان رابطه وجود دارد و مدل اطالعات بیشترین ها از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین 

   دارد 76.0ذهنی با ضریب تأثیر هایو مدل 0.75دانش با ضریب اشتراکی هاتأثیر را بر مؤلفه

 یادگیری سازمانی، فناوری اطالعات، مدل ارتباطیمدیریت دانش،  :یکلید واژگان
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   مقدمه

تر خود را با شرایط  تر و منطقیتواند بهتر، سریعفرد یا سـازمان مطلـع مـی  بر همگان روشن است کهامروزه  

 داده گیری درستی انجام  بینی مناسب و تصمیمپیش  ،آمده دستمبنای اطالعات به  متغیر محیطی تطبیق دهد و بر

-سیستم ذهنی دریافتدر    به معنای تغییراتی است که اطالعات  (.  95،  1380زاده،  ایران)  یابدموفقیت دست  و به  

از  ایجاد شده ننده دگرگونی  ک  بکاهدبی  و  انسانیسیستم  در  آن حاصل  که    نظمی  و    ،های  دانش  پدیدآمدن 

ارگیری کنیاز ضروری خلق و بنه تنها پیش  ، اطالعات  (.125،  1393زاده،  صرافی)   گیری است توانایی تصمیم

فناوری در دنیای امروز (.  1395مهیار و امامی،  )  کندانتقال دانش عمل می  ی هبلکه به عنوان واسط ،دانش است

ها ملزم به استفاده از یکی از انواع آن، به عنوان راهی برای نوسازی که اکثر سازماننقشی حیاتی داشته به طوری

فناوری اطالعات، (.  67،  1393طالقانی و نوربخش لنگرودی،  ) پذیری هستند  تولید و افزایش رقابتهای  قابلیت

نوعی   میبه  اطالق  فناوری  در  شوداز  را  فرد  ذخیره   که  پردازش،ضبط،  دریافت   سازی،  و  انتقال  بازیابی، 

 الکترونیکی افزارنرم و  افزارسخت یا   رایانه به  این نوع از فناوری، (.  65،  1392طالقانی،  )  ددهاطالعات، یاری می

به باور  (.  2012،  1یانگ )شود  می استفاده  اطالعات گذاری اشتراک به  و  تولید بازیابی،  برای  که کندمی اشاره 

هایی که فناوری اطالعات یا قابلیت استفاده از آن را ندارند، از نظر کسب،  ( امروزه سازمان2012)  2مارکوارت 

فناوری در کمیت و کیفیت یادگیری اثرگذار است و به   چون ذخیره و انتقال دانش، دچار زیانی کامل هستند، 

یی که ابزارهایکی از    بخشد.یش از روش غیرالکترونیکی سرعت میها بسازی داده جریان اطالعات و ذخیره 

است   3، مدیریت دانش شودمحقق می  ی فناوری اطالعاتدر سایه  ها برای بقای خود بدان نیاز دارند وسازمان

است از گرفتن اطالعات صحیح، در زمان صحیح و از افراد صحیح و  مدیریت دانش عبارت  (.  2012،  4باقی)

ای که عملکرد افراد را به  بکارگیری اطالعات به شیوه کمک به کارکنان در جهت خلق و اشتراک دانش و  

  5سیمون از نظر   (.25،  1392زاده،  پور و مهدیاکبری لنگوری، عابدینی، تقی)  شکل قابل سنجشی ارتقا بخشد

با قصد افزایش، نوسازی اشتراک یا    ...مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرآیندها، ابزار، ساختار و  (  1999)

عنصر سرمایه از سه  کدام  هر  در  که  است  دانش  از  استفاده  یعنی    یبهبود  و  عناصرفکری  انسانی  ساختاری، 

های سازمان است. موفقیت، به ایجاد محیط  تمرکز مدیریت دانش، بر بهبود تواناییشود.  اجتماعی نمایان می

های اطالعاتی نش و تجربه به سادگی تسهیم شوند، فرایندها و فناوری کاری جدیدی نیاز دارد که در آن، دا 

ها در سازمان هم باید در این راستا قرار گیرد تا اطالعات و  نیز برای این هدف باید اعمال شوند. رفتار انسان 

وری بیشتری بهره دانش آنان ادغام شود و در زمان مناسب، به دست افرادی برسد که به آن نیاز دارند تا بتوانند با  

همچنین هدف مدیریت دانش، ایجاد یکپارچگی مستمر بین دانش درونی و  (. 1393مقدم، جعفریعمل کنند )

نوآوری   محیطی به منظور انطباق با تغییرات درونی و بیرونی سازمان و به منظور حل مشکالت موجود و همچنین

ابزارمی  ، فناوری اطالعاتدر این راستا    (.1389بیگی،  حسن)در توسعه کسب و کار است    یتواند به عنوان 
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وجوه مدیریت دانش شامل، تسخیر، اشتراک و    یبرای همه  را  ثر و کارآمدؤو ابزارهایی م  کرده   قدرتمند عمل

گذاری  هایی که روی مدیریت دانش سرمایهدهد، سازمانالعات اخیر نشان میطکاربرد دانش فراهم آورد. م

  های مناسب فناوری اطالعات تأکید دارند وماً برای رسیدن به اهداف خود بر ایجاد زیر ساختکنند، عممی

جهت پشتیبانی از  که    ، تشخیص دانش  (1)های مدیریت دانش عبارتند از:  ترین مؤلفهمهم(.  2012،  1تسانگ )

کاف میان دانش  و ش  قرار گرفته  شناساییافراد مورد  های  توانایی  ، اهداف سازمان ضروری است و توسط آن

  ، تحصیل دانش  (2)،  (61،  1395سجادحسینی، حسینی و شفقت،  )  گرددنیاز مشخص میموجود و دانش مورد

های پژوهشی دانش جدید را از طریق استخدام کارشناسان، همکاری و مشارکت با مؤسسه  تواندسازمان میکه  

دانش زمانی ارزشمند  بدین معنا که    ،بکارگیری دانش  ( 3)،  (89،  1396سرلک،  و دانشگاهی بدست آورد )

بکار گرفته شود  دانش مورد    و  است که  بایستی  )نسازمان  بکار گیرد  مناسب آن  را در محل  رحیمین و  ظر 

الزم است که دانش در سطح کل سازمان توزیع و به اشتراک   یعنی، اشتراک دانش  (4(، )1390زنجانی، شامی

  آن سازمان می تواند به توزیع دانش در درون    و ساختار رسمی  های اطالعاتیگذارده شود، استفاده از فناوری

افراد    کرده کمک   )توابدین وسیله میو  باشند  داشته  تعامل  با یکدیگر  و سقافی،  نند  اخوان  ، 1395دسترنج، 

دانشتوسعه  (5)،  (125 تمامی  که    ،ی  ایجاد ظرفیت تالششامل  برای  مدیریتی  است ک های  هنوز در  هایی  ه 

 محافظت دانش سازمان را تضمین خواهد کرد. که ، نگهداری دانش  (6اند و )سازمان به وجود نیامده 

بینی کنند و بقای  ها و تغییرات محیطی را به موقع پیشتوانند ضرورتهایی میاز طرفی دیگر، فقط سازمان

یادگیری سازمانی باعث    تمرکز و تأکید کنند.   2خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی

آورند، در رفتارشان به کارببندند که این امر موجب  هایشان به دست میشود، افراد، دانشی را که در سازمانمی

از فناوری اطالعات قابل تحقق  ی استفاده  ی این موارد در سایهگردد، که همهایجاد کارآفرینی سازمانی می

( مشبکی،  است  و  فانی  کردناییج،  می(.  1389خانعلیزاده،  خالصه  طور  گفت،  به  به  توان  سازمانی  یادگیری 

آگاهانه و  ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطالعات و حافظه که به صورت صورت مجموعه

اثر می مثبت سازمانی  بر تحول  از  (.   89،  2002،  3نیفه ) استگذارد،  یا غیرآگاهانه  یادگیری سازمانی  فرآیند 

رهنمود، )ی سازمانی  کسب دانش، توزیع اطالعات، تفسیر اطالعات و حافظه  عبارت است از:  4هابر دیدگاه  

را به عنوان بنیاد    آن  5پیترسنگه   ، کهفردیهایمهارت(1)  عبارتند از:ترین ابعاد یادگیری سازمانی  مهم(.  1391

به سطح مهارت  کند.  می  یادگیرنده معرفیسازمان اشاره  اشیاء است.  افراد و  بر  برتری  به معنای احراز  فردی 

های خود را بهبود و تکامل مهارتبه صورت مستمر    است که طی آن فردد و نظامی  ای از تخصص دارویژه 

ی باورها،  در برگیرنده که  الگوهایی هستند    که  ،های ذهنیمدل  (2)  ،(62،  1390یعقوبی و همکاران،  )  بخشدمی

تجربه، کسب  در واقع گذارند. ما اثر می  کردی عملبر فهم ما از جهان و نحوه  و   باشندمیها مفروضات و ارزش

 ،(2002نیفه،  )  دهند را شکل می  افراد  های ذهنیجامعه، فرهنگ و هنجارهای اجتماعی مدلدانش، سنت و عرف  
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ای که در پی آن  توانایی ایجاد یک تصویر و آرمان مشترک از آینده   ، که به معنایانداز مشترکچشم  (3)

مارکوارت،  )  کند تا حول یک هویت و حس مشترک حرکت کنند به کارکنان کمک می  و   باشد ، میهستیم

اصل بنیادین سازمان یادگیرنده و ابزاری بسیار قوی برای تسهیل یادگیری   که  ،سیستمی  تفکر  ( 4)  و  (74،  2012

ها  کند که چگونه آنتر ارائه نموده و تعیین میچارچوب مفهومی برای ایجاد الگوهای روشنو  سازمانی است

 (.1389خانعلیزاده و همکاران، کنند ) ای اثربخش تغییر میبه گونه

ها و مراکز آموزش عالی به علت داشتن دو عامل کلیدی و  در این راستا، شاید بتوان اذعان کرد که دانشگاه 

بــه    همچنین (.  1395برارپور،  شوند )مزیت آفرین مرکز تولید و نشر، عامل اصلی تغییرات جامعه محسوب می

-ها انتظــار مــیلحــاظ نقــش راهبــردی مراکــز آمــوزش عالــی در پیشــبرد اهــداف کشــور، از دانشــگاه 

بــرای   الزم رود کــه بــر تولیــد دانــش تمرکــز کننــد و بــه تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد  

مبـدأ   زیــرا  گمارنــد؛  همــت  کشـوری    ت تحوالکشــور  هـر  میدر  قلی)  شوند محسوب  و  طهماسبی،  پور 

های  سالدر    و داشته  ی کیفیتزمینه  نیاز به تحول ویژه در  ه هایی که امروزازجمله دانشگاه   (.1391جواهرزاده،  

با مسائل و چالش  بوده  هایی روبهاخیر   (. 40،  1397خدیوی و سیدکالن،  )  دانشگاه فرهنگیان است.،  استرو 

هایی است که هر سازمان در اختیار دارد و مؤثرترین ترین داراییبدیهی است که نیروی انسانی، یکی از با ارزش

آوردن مزیت رقابت و دستیابی به اهداف سازمانی در عصر حاضر، کارآمدترکردن کارکنان دستراه برای به

این است که  کارکنان دانشگاه فرهنگیان  یکی از مشخصات (.  2010،  3و هسیائو  2و هانگ   1چن)ها است  سازمان

-نسبت به تغییرات محیطی حساس بوده و از سرعت الزم جهت انطباق با تغییرات برخودار باشد. ضرورت بهره 

زمینه در  سازمانی  یادگیری  از  اطالعات گیری  فناوری  از  استفاده  به  توجه  با  دانش  مدیریت  اجرای  بهبود  ی 

دانش با تأثیر بر یادگیری سازمانی باعث ایجاد نوآوری و چابکی سازمانی شده و نوآوری  باشد. مدیریت  می

یادگیری سازمانی، یکی از راهبردهای   وگردد.  ها میحاصل، باعث بهبود عملکرد کارکنان و توانمندسازی آن 

های  پژوهش  (.1389گامتیان،  گودرزی و  )  های امروزی استاساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمان

است نیز مؤید این مطلب است که فناروی اطالعات در مدیریت دانش  مختلفی که در این زمینه صورت گرفته

در پژوهشی تحت عنوان رابطه یادگیری سازمانی و    ،(  2017)  و همکاران  4رویز  و یادگیری سازمانی مؤثر است.

قابل   تأثیر مثبت و  فناوری اطالعات  به همراه  به تنهایی و  نشان دادند که یادگیری شخصی  فناوری اطالعات 

عملکرد  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  سازمانی  و  فردی  یادگیری  و همچنین  دارد  سازمانی  یادگیری  بر  توجهی 

پور مصطفی  وری  اطالعات می تواند عملکرد سازمان را به طور مثبتی تحت تأثیر قرار دهد.سازمانی دارد. لذا فنا 

ی بین مدیریت دانش با به کارگیری فناوری اطالعات در  تحت عنوان رابطهپژوهشی    ( در 1397)  و همکاران

ی فناوری اطالعات  بدنی نشان دادند که بین مدیریت دانش با به کارگیرهای ورزشی و مرتبط با تربیتسازمان

برای کاربرد  بینی کننده ترین پیشداری وجود دارد و خرده مقیاس اکتساب دانش مناسبی مثبت و معنیرابطه
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ی بررسی ( درباره 2017)  1بورزفناوری اطالعات در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان است. نتایج پژوهش  

با   فناوری اطالعات  های  ی معاونت آموزشی دانشگاه استقرار فرایند مدیریت دانش درحوزه رابطه فرهنگ و 

ی ابعاد فرایند مدیریت دانش و همچنین  ی ابعاد فرهنگ سازمانی و همه دولتی شهر تهران، نشان داد که بین همه

قابلیت فناوری اطالعات و همهبین  ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطههای   ارد.ی مثبت و معناداری وجود دی 

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش فناوری اطالعات در فرایند سیستم مدیریت 1395)  دولتی و همکاران

نشان دادند که وضعیت فناوری اطالعات موجود   ،خمینی(  ی موردی دانشگاه علوم دریایی امام  دانش )مطالعه

ی دانش  بوده و از نظر بعد توسعهنظران مطلوب های دانشی، از نظر صاحب در دانشگاه، فقط از بعد تعیین هدف

ب و نگهداری آن در حد متوسط و از ابعاد شناسایی دانش، تسهیم دانش و ارزیابی دانش در وضعیت نامطلو

دارد.   همکاران  شریفقرار  و  در1393)زاده  تحت  پژوهش  (  ابتکارات عنوان  ی  موفقیت  و  اطالعات  فناوری 

های مدیریت دانش در  ی فعالیت یافتند که کاربرد فناوری اطالعات بر توسعهمدیریت دانش به این نتایج دست 

های نرم مدیریت دانش است های سخت نسبت به فعالیت سازمان تأثیرگذار است و قوت رابطه در مورد فعالیت

افزار مورد افزار و نرم و حمایت مدیر ارشد و کیفیت کارکنان فناوری اطالعات و دسترسی کارمندان به سخت 

ی  ( در مطالعه1390)نادی و همکاران  همچنین  .  ها از اهمیت بیشتری برخودار استنیاز نسبت به سایر شاخص

ی بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی خود با عنوان تحلیل رابطه 

تحصیلی   در سال  اصفهان  که،  1388  -89دانشگاه  دادند  نشان  یادگیری  ،  با سطوح  دانش  مدیریت  ابعاد  بین 

ی معناداری وجود دارد و از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی  سازمانی رابطه

  دست یافت  به این نتیجه ، در پژوهش خود ( 1395) 2شپارد باشند. های مدیریت دانش میکننده بینیبهترین پیش

در تدریس و یادگیری تا حد زیادی بستگی به سطح یادگیری    (ICT)که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  

نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت و    ( در تحقیق خود 1395)  4و سرالواج   3دیمووسکی  سازمانی دارد. این  به 

بین یادگیری سازم نشان    ( در پژوهشی1395)و همکاران    5رئال   انی و فناوری اطالعات وجود دارد.مستقیمی 

فراهم آورنده   و  توانمندساز  نقش یک  اطالعات در  فناوری  یادگیری سازمانی عمل کرده  دادند که  و زمینه 

رویز و    دهد که نتیجه آن بهبود عملکرد سازمان است.قابلیت های تکنولوژیک سازمان را تحت تأثیر قرار می

دار با  ی مثبت و معنیکه یادگیری همراه با فناوری اطالعات گروهی و فردی رابطه( نشان داد  2006)  همکاران

یادگیری سازمانی دارد. از سوی دیگر برخالف فناوری اطالعات گروهی و فردی، یادگیری گروهی و فردی 

حیطی برای  دار و مثبت با عملکرد سازمانی دارد. بنابراین فناوری اطالعات فقط زمانی که شرایط مرابطه معنی

پژوهشی با عنوان    ،(  2015)  6مانیرباالسوب.  دار و مثبت داردی معنییادگیری مهیا باشد، با عملکرد سازمانی رابطه

که ابعاد یادگیری، ،ارتباط بین یادگیری سازمانی، جو سازمانی و نوآوری سازمانی و فناوری اطالعات انجام داده  
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در    (2014)  1باشند. چوهانگکننده دیگری میبینیهر یک پیش  فناوری اطالعاتنوآوری و جو سازمانی و  

ها مجبور هستند که نوآوری  پژوهش خود با عنوان دانش در سازمان یادگیرنده، نشان داد که امروزه سازمان

پایداری در مدیریت داشته باشند که اصول نوآوری از طریق یادگیری مستمر کسب شده و یادگیری از طریق 

توان نتیجه  های صورت گرفته میپژوهشبا توجه به    آید. تسهیم دانش در بین کارکنان و مشتریان به وجود می

پژوهش اکثر  دارد. در  بسزایی  نقش  یادگیری سازمانی  و  دانش  اطالعات در مدیریت  فناوری  ها،  گرفت که 

ی فناوری اطالعات بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به طور مجزا بررسی شده است ولی در این  رابطه

های نو بودن موضوع  ررسی قرار گرفته است، که این خود یکی از جنبهپژوهش این رابطه، به طور همزمان مورد ب

تدوین مدل ارتباطی فناوری اطالعات با مدیریت دانش  "پژوهش حاضر است. بنابراین هدف پژوهش حاضر،  

ی این مدل، از این جهت ضروری است که  باشد. ارائهمی  "و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان

بردارند.  نان دانشگاه فرهنگیان کمک میبه کارک  به جلو گام  با تغییرات محیطی رو  تا همگام و همسو  کند، 

 اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

مؤلفه  • و  اطالعات  فناوری  اشتراک،  بین  بکارگیری،  تحصیل،  )تشخیص،  دانش  مدیریت  های 

 توسعه و نگهداری دانش( رابطه وجود دارد. 

-های ذهنی، چشمهای فردی، مدلهای یادگیری سازمانی )مهارتاطالعات و مؤلفهبین فناوری   •

 نداز مشترک و تفکر سیستمی( رابطه وجود دارد. ا

 شناسی پژوهشروش

ی تحقیق توصیفی از نوع همبستگی این پژوهش از نظر ماهیت مسئله و نوع هدف، کاربردی و از نظرشیوه 

بر   مبتنی  به طور مشخص  )و  دانشگاه ی  کلیهآماری    یامعهباشد. ج( میSEMمعادالت ساختاری  کارکنان 

به دست آمد  نفر   140  ، حجم نمونهفرمول کوکرانبا توجه به  باشد. نفر می  220فرهنگیان استان تهران به تعداد  

ابتدا با توجه به    یعنی؛  انتخاب شدند  نوع استخدام  به تفکیک، این افراد  ایگیری تصادفی طبقهبه روش نمونهکه  

بودن حجم جامعه و همگن بودن آن در نوع استخدام، جامعه به سه طبقه از نظر نوع استخدام تقسیم و  مشخص

سپس با توجه به نسبت هر طبقه، حجم نمونه در آن مشخص شده و از هر طبقه به روش تصادفی ساده، افرادی  

 اند. انتخاب شده 

 3و لین   2تورنگ ی فناوری اطالعات  برای دستیابی به اهداف تحقیق، سه پرسشنامهها  اده ابزار گردآوری د

سازمانی    (،2005) دانش    (،2002)   نیفهیادگیری  است.   (2003)  4الوسن مدیریت  فناوری پرسشنامه  بوده  ی 

براساس    23دارای    ، اطالعات که  است  گزینهسوال  پنج  )مقیاس  لیکرت  و  ای  متوسط، کم  زیاد،  زیاد،  بسیار 

تورنگ و لین  پذیری دارد.  های سرعت، پاسخگویی، شایستگی و انعطافو زیر مقیاسساخته شده  بسیارکم(  

  24حاوی    ،یادگیری سازمانی  یپرسشنامه  اند.گزارش نموده   0.88کرونباخ این پرسشنامه را  میزان آلفای  (2005)

تفکر    و  انداز مشترکهای ذهنی، چشمهای فردی، مدل مهارت)  یادگیری سازمانیبعد از   4باشد که در  سوال می
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ای از کامالً موافقم تا کامالً درجه  7گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت  . نمره سنجد( را میسیستمی

استاندارد    پرسشنامه  گزارش شده است.   0.89، میزان آلفای این پرسشنامه  (2002نیفه )در پژوهش    بوده ومخالفم  

های مدیریت دانش شامل تشخیص، تحصیل، بکارگیری، اشتراک، توسعه و  بررسی مؤلفه به   ،مدیریت دانش

 متوسط، زیاد، زیاد، ای لیکرت )بسیاردرجه پنج مقیاس طول در سؤال 6 با مؤلفه پردازد. هرنگهداری دانش می

 از یک هر بین همبستگی طریق از است، سؤال 30 از متشکل که آنروایی  شود وکم( سنجیده میخیلی کم،

گزارش   0.89به اثبات رسیده و ضریب پایایی آن براساس آلفای کرونباخ    الوسن  توسط های پرسشنامه،مؤلفه

و بارها در مطالعات متعدد خارجی و    بوده استاندارد    ی استفاده شده در پژوهش،هر سه پرسشنامه  شده است.

،  در این تحقیقهمچنین  .  استها  روایی مناسب این پرسشنامه  یدهنده نشانکه این امر    اندبکار گرفته شده داخلی  

پایا بودن  متخصصین و خبرگان این رشته سنجیده شده است.    توسط  ها،اعتبار پرسشنامه اطمینان از  به منظور 

  ،بعد  یآوری گردید. در مرحلهآماری توزیع و سپس جمع  یمیان نمونه  هاعدد از آن   30ها، تعداد  پرسشنامه

با استفاده از نرمهای جمعداده  و ضریب آلفای    گرفت  مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS  21  افزارآوری شده 

های پژوهش  برای تمامی سازه ،  ضرایب بدست آمده که    محاسبه گردید  هاآن برای    و پایایی ترکیبی  کرونباخ

از    آمده،دستی بههاتجزیه و تحلیل داده   به منظورباشند.  ها میپایایی باالی پرسشنامهبیانگر  مورد قبول بوده و  

استنباطی   تحلیلو رد فرضیات پژوهش از روش    تأییدتوصیفی )میانگین، واریانس، انحراف معیار( و برای    تحلیل

   هایاز برنامه  با استفاده  فرضیات آزمون و  ترکیب و  توصیف مراحل میه شد. تما)معادالت ساختاری( استفاد

PLS 21وSPSS ه استشد انجام . 

 های پژوهشیافته

ی ، توزیع فراوانی نمونه1آوری گردید. جدول  ی تکمیل شده و صحیح جمعپرسشنامه  140در این مطالعه،  

 دهد. تحصیالت نشان میمنتخب را برحسب جنسیت، نوع استخدام و سطح 
 ها برحسب جنسیت، نوع استخدام و سطح تحصیالت دهندگان به پرسشنامه توزیع فراوانی پاسخ. 1جدول

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی در پژوهش -نتایج آزمون کولموگروف. 2جدول

 نتیجه آزمون  اسمیرنوف  - کولموگروف متغیرها 

 سطح معناداری  K-Sآماره 

 نرمال  0.09 0.089 اطالعات  فناوری

 نرمال  0.097 0.069 دانش  مدیریت

 نرمال  0.2 0.038 سازمانی  یادگیری

 درصد  فراوانی  متغیر  -آماره  درصد  فراوانی  متغیر  -آماره 

 27.1 38 کاردانی سطح تحصیالت  67.9 95 مرد  جنسیت

 40 56 کارشناسی 32.1 45 زن

 32.9 46 ارشد کارشناسی 50.7 71 رسمی استخدام نوع 

 100 140 جمع کل  49.3 69 قراردادی
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نتایج جدول به  برای    دهدنشان میاسمیرنوف  -، آزمون کولموگروف2با توجه  چون مقادیر سطح معناداری 

α  0.05متغیرهای هرسه پرسشنامه، بزرگتر از سطح آزمون ) ها،  ی پرسشنامه های همهباشد، بنابراین داده ( می=

 های پارامتریک استفاده شده است.ها، از آزموندارای توزیع نرمال هستند. از این رو جهت انجام آزمون فرضیه 
 های ساختاری ها و معیارهای مدلنتایج شاخص. 3جدول

 مسیر: 

 متغیر وابسته  متغیر مستقل 

𝛃 t-Value 𝑹𝟐 
 متغیر وابسته 

𝑸𝟐 
 متغیر وابسته 

 0.204 0.622 22.749 0.789 مدیریت دانش  فناوری اطالعات 

 0.226 0.604 16.247 0.777 یادگیری سازمانی  فناوری اطالعات 

 به ترتیب به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  𝑹𝟐برای   67.0و  33.0، 19.0سه مقدار  •

 بینی کم، متوسط و قوی به ترتیب قدرت پیش 𝑸𝟐برای  35.0و 15.0، ، 02.0سه مقدار  •

 به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ  𝒇𝟐برای   35.0و  15.0، 02.0سه مقدار  •

 مدل مفهومی  با ضرایب استاندارد شده بار عاملی )ارزیابی مدل ساختاری(  (1)نمودار

 
 )ارزیابی مدل ساختاری(  t-Valuesمدل پژوهش با  ضرایب  (2)نمودار

 
در جدولهمان که  مقادیر  مالحظه می  3طور  وابسته    tشود،  و  مستقل  متغیرهای  تمامی  بین  شده  محاسبه 

توان  می  2درصد معنادار هستند. همچنین با توجه نمودار    95بوده و در سطح    1.96موجود در مدل، بزرگتر از  

های خود نیز بیشتر از حد  بین هر دو متغیر اصلی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با مؤلفه  tگفت که مقدار  
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زای اصلی مدل برای متغیرهای درون  𝑅2کند. مقادیرها را تأیید میورد شده و روابط بین آن برآ  1.96مرزی  

محاسبه شده که در حد بسیار مناسبی   0.604و  0.622یعنی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به ترتیب برابر

همچنین شاخص دارد.  تعیین  قرار  پیش ((𝑅2های ضریب  ارتباط  و    و ضرایب  𝑄2بین ، شاخص  )بتا(  مسیر 

های ساختاری را به  (  همگی در حد مناسب و قابل قبول بوده که مناسبت مدلt-valueمعناداری آن )مقادیر  

 نمایش گذاشته است. 

بین فناوری اطالعات با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه ی اصلی تحقیق:  فرضیه

 فرهنگیان رابطه وجود دارد. 
ورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده فناوری اطالعات بر مدیریت دانش و یادگیری آنتایج بر .4جدول

 سازمانی

 ضریب مسیر فرضیه اول

(B) 

 مقدار تی

(t-value ) 

ضریب 

 تعیین 

 نتیجه  همبستگی پیرسون 

r sig 

 تأیید  0.00 0.773 0.622 22.749 0.789 مدیریت دانش  فناوری اطالعات 

 تأیید  0.00 0.767 0.604 16.247 0.777 یادگیری سازمانی  فناوری اطالعات 

دهد که نشان می  4بررسی ضریب اثر فناوری اطالعات بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در جدول  

ها  ( آنt-valueمعناداری )براورد شده است. با توجه به اینکه مقدار عدد    0.777و    0.789ضریب مسیر به میزان  

ت که این ضرایب  توان نتیجه گرفباشند، میمی  1.96است که هر دو بیشتر از    16.247و    22.749به ترتیب برابر با  

دار هستند؛ یعنی فناوری اطالعات بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، تأثیر  معنا 0.05مسیر در سطح خطای 

ی اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه  های گردآوری شده، فرضیهبنابراین با توجه به داده مثبت و معناداری دارد.  

با احتمال   با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان  درصد    95فناوری اطالعات 

 د. شوتأیید می

تحصیل، بکارگیری،   های مدیریت دانش )تشخیص، بین فناوری اطالعات و مؤلفه اول:    فرعی  یفرضیه

 اشتراک، توسعه و نگهداری دانش( رابطه وجود دارد.
های مدیریت دانش ورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده فناوری اطالعات بر مؤلفه آنتایج بر .5جدول

 ی فرعی اول( )فرضیه 

 ضریب مسیر  ی فرعی اول فرضیه

(B ) 

 مقدار تی 

(t-value) 

 نتیجه همبستگی پیرسون  ضریب تعیین 

r sig 

 تأیید  0.00 0.488 0.264 7.943 0.513 تشخیص دانش   فناوری اطالعات  

 تأیید  0.00 0.505 0.260 8.284 0.510 تحصیل دانش   فناوری اطالعات  

 تأیید  0.00 0.669 0.455 12.925 0.675 بکارگیری دانش فناوری اطالعات  

 تأیید  0.00 0.741 0.567 19.584 0.753 اشتراک دانش   فناوری اطالعات  

 تأیید  0.00 0.582 0.585 8.804 0.585 توسعه دانش  فناوری اطالعات  

 تأیید  0.00 0.518 0.524 7.790 0.524 نگهداری دانش  فناوری اطالعات  



 

 1399تابستان ، 54دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 

  

96 

مؤلفه بر  اطالعات   فناوری  اثر  ضریب  دانش  بررسی  مدیریت  دانش،  های  تحصیل  دانش،  تشخیص  شامل 

دهد که ضریب مسیر نشان می  5بکارگیری دانش، اشتراک دانش، توسعه دانش و نگهداری دانش در جدول  

از  تمامی آن بنابراین می  1.96ها  این ضرایب مسیر در سطح خطای  بیشتر است،  نتیجه گرفت که    0.05توان 

های مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ی مؤلفهیهباشند. یعنی فناوری اطالعات بر کلدار میمعنا

توان فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین فناوری اطالعات با  با توجه به داده های گرد آوری شده می

 درصد تأیید نمود.   95های مدیریت دانش را با احتمال مؤلفه

های  های فردی، مدلهای یادگیری سازمانی )مهارتفهبین فناوری اطالعات و مؤلدوم:    فرعی  یفرضیه

 انداز مشترک و تفکر سیستمی( رابطه وجود دارد.ذهنی، چشم
های یادگیری سازمانی  . نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیراستاندارد شده فناوری اطالعات بر مؤلفه 6جدول

 ی فرعی دوم( )فرضیه 

 مسیرضریب  ی فرعی دوم فرضیه

(B) 

 مقدار تی

(t-value ) 

ضریب 

 تعیین 

 نتیجه  همبستگی پیرسون 

r sig 

 تأیید  0.00 0.585 0.363 9.478 0.602 های فردیمهارت فناوری اطالعات 

 تأیید  0.00 0.765 0.587 19.453 0.766 های ذهنی مدل  فناوری اطالعات 

 تأیید  0.00 0.611 0.377 8.473 0.614 چشم انداز مشترک  فناوری اطالعات 

 تأیید  0.00 0.479 0.230 6.739 0.479 تفکر سیستمی  فناوری اطالعات 

بر مؤلفه فناوری اطالعات   اثر  های  های فردی، مدلهای یادگیری سازمانی شامل مهارت بررسی ضریب 

، 602.0مسیر به ترتیب به میزان  دهد که ضرایب  نشان می  6انداز مشترک و تفکر سیستمی در جدول  ذهنی، چشم

ها از  ی آن ( همه t-valueبراورد شده است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )  0.479و    0.614،  0.766

دار هستند، یعنی فناوری معنا  0.05توان نتیجه گرفت که این ضرایب مسیر در سطح خطای  بیشتر است، می  1.96

ازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین با توجه به داده های گرد آوری  های یادگیری ساطالعات بر مؤلفه 

بین فناوری اطالعات و مؤلفهشده می با  توان فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه  های یادگیری سازمانی 

 شود.درصد تأیید می 95احتمال 

 گیریبحث و نتیجه

ایجاد و استقرار فرایند مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. دانشگاه 

فرهنگیان به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزشی کشور از این امر مستثنی نبوده و نیاز به دانش روزآمد  

مل در تحقق مدیریت دانش و به دنبال  ترین و مؤثرترین عواشک یکی از مهمفناوری اطالعات بی.  و دقیق دارد

آن یادگیری سازمانی است و نقش انکارناپذیری در راستای ارتقای یادگیری سازمانی دارد. اهمیت نقش فناوری  

است که جای هرگونه   بدیهی و آشکار  آنقدر  مناسب  تبع آن کارآفرینی  به  اطالعات در تحقیق و توسعه و 

گذارد.  ن در دنیای امروز که به عصر ارتباطات معروف است باقی نمیتعریف و شرح را در ضرورت و اهمیت آ

با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه  نتایج پژوهش نشان داد که بین فناوری اطالعات 
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پور و  مصطفی  هایباشد با نتایج پژوهش ی مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه همسو میفرهنگیان رابطه

 ( 2015)  1شومی  و(  1390)  مخلصی و همکاران  ،(  2016)  بورز  ،(  1395)دولتی و همکاران  (،  1397)  مکارانه

محمدزکی و گروسی   هایکه نشان دادند بین فناوری اطالعات و مدیریت دانش رابطه وجود دارد و پژوهش

همکاران  (،  1395) و  اسالمیه  (،  1394)عماداالسالمی  و  همکاران    (،1394)شریفی  و  شپارد  (،  2017)رویز 

رابطه بین  وجود  ( که  2015)  باالسوبرمانی(، 2016)(، رئال و همکاران  2016) دیمووسکی و سرالواج (،  2016)

 توان اظهار داشت که، تکنولوژیدر تبیین این یافته میاند.  فناوری اطالعات و یادگیری سازمانی را نشان داده 

در    و ... کار یا روند جریان اسناد و کردناداره  و دانش، مدیریت تسهیم برای را هاییحلراه  دانش مدیریت در

-کارکنان و دست که کنندمی ایجاد را  امنی مرکزی مکان ابزارها اینکند.  می ایجاد های آموزشیمحیط

 اشتراک به را دهند، دانش  تغییر را اطالعات ها،توانند با استفاده از آنمی هاها و سایر سازمانندرکاران دانشگاه ا

بخشد.  کنند و همین امر یادگیری سازمانی را نیز ارتقا می هدایت بهتر گیریتصمیم  برای را یکدیگر و گذارند

استراتژی اعمال  با  سازمانی  به  یادگیری  بخشی  آگاهی  آموزشی،  مؤسسات  و  سازمان  در  اعتمادسازی  های 

خود، تشویق به پذیرش نتایج، دادن اختیار به کارکنان، القای احساس آزادی  ی کار  کارکنان از نتایج حاصله

های آنان از طریق جلسات بارش فکری، باعث توانمندی هر چه بیشتر آنان  گیری از نظرات و ایده عمل و بهره 

ر تمام  گردد. وجود فناوری اطالعات در این بین باعث سرعت بخشیدن و دقت باالی کارها، ایجاد امکان کامی

گردد که همین امر موجب افزایش دانش و  پذیری و افزایش نوآوری و خالقیت در کارکنان میوقت، انعطاف

 یادگیری در دانشگاه و سازمان خواهد شد.  

های مدیریت دانش شامل تشخیص دانش، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین فناوری اطالعات با مؤلفه

ی مثبت و معناداری ، اشتراک دانش، توسعه دانش و نگهداری دانش رابطهتحصیل دانش، بکارگیری دانش

وجود دارد. تشخیص دانش مورد نیاز برای پشتیبانی از اهداف دانشگاه ضروری است. با تشخیص دانش، توانایی  

ز  گیرد و شکاف میان دانش موجود و دانش موردنیاو تخصص افراد و از جمله کارکنان مورد شناسایی قرار می

می میمشخص  سازمان  که  است  آن  معنای  به  دانش  تحصیل  استخدام  شود.  طریق  از  را  جدید  دانش  تواند 

های پژوهشی و دانشگاهی دیگر بدست آورد. فناوری اطالعات، با  کارشناسان، همکاری و مشارکت با مؤسسه

بهبود فعالیتفراهم بستری جهت  باعثکردن  ارتقای دانش عمومی و    ها و فرایندهای سازمانی و دانشگاهی، 

کند تا توانمندی بیشتری در خلق دانش داشته باشند،  ها کمک میدانش صنعتی و تخصصی در افراد شده و به آن 

های فکر را تسهیل و تسریع کرده و با استفاده از ابزارهای  به طوری که فرایند تولید ایده و تقویت تأمالت اتاق

نماید و با داشتن  کاوی به بهترین نحو نسبت به تحلیل اطالعات کمک می  سازی و پردازش اطالعات و داده شبیه

-ها را برای طراحان میسر میی گرافیکی و بخصوص چندبعدی، طیف وسیعی از طراحیهای گسترده قابلیت

سازد. بکارگیری دانش به این معناست که دانش زمانی ارزشمند است که بکار گرفته شود. هدف غایی مدیریت 

در این میان، فناوری اطالعات   کاربرد دانش در جهت بهبود عملکرد سازمانی و مؤسسات آموزشی است.  دانش،

های مدیریت ترین بخش. از طرفی، یکی از مهمدکنو ارتباطات، بستر را برای استفاده بهتر از دانش فراهم می

 
1 Shomi 
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میان اعضای خود توزیع نموده و از این  تواند، اطالعات را  دانش، اشتراک دانش است که طی آن دانشگاه می

طریق یادگیری را ارتقاء بخشد و درک جدیدی از دانش را به وجود آورد. در این زمینه، فناوری اطالعات با  

از گروه  برای تشکیل گروه استفاده  افزار، اختصاص مکان  ابزارهای گروه  اینترنت، ویدئو  های تخصصی،  ها، 

ی دانش در میان کارکنان ها، آموزش چندگانه افراد در توسعهها بعد از اتمام آن کنفرانس، بررسی و مرور فعالیت

ها سازی دانش را تضمین خواهد کرد. سازماندانشگاه تأثیر بسزایی دارد. نگهداری دانش، محافظت و به هنگام

هایی را انتخاب دها، آنبرای دسترسی سریع به دانش خود در ابتدا باید میان بسیاری از رویدادها، اشخاص و فراین

کنند که ارزش نگهداری دارند، سپس قادر باشند که تجربه خود را به یک شکل مناسب ذخیره کنند و در آخر 

   شود.ی سازمانی روزآمد میباید تضمین کنند که حافظه

ادگیری  ی وجود رابطه بین فناوری اطالعات و یدهنده ی دوم پژوهش نیز نشاننتایج پژوهش برحسب فرضیه 

سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان است. یادگیری سازمانی، بهبود کارایی سازمان و از جمله دانشگاه 

-کند. یادگیری سازمانی هرگونه تغییر در مدلهای گسترده نیروی کار فراهم میرا از طریق بکارگیری مهارت

های ذهنی، الگوهایی هستند در بر مدلشود.  ان میهای سازمانی است که منجر به بهبود یا حفظ عملکرد سازم

گذارند. عدم آگاهی  ی عمل ما اثر میبر فهم ما از جهان و نحوه   وها هستند  ی باورها، مفروضات و ارزشگیرنده 

نقش و تأثیر مدل های ذهنی در طراحی های مسائل،  خواهد شد.از این الگوها، موجب کاهش اثر یادگیری  

هایی که دارد تحوالت  نوآوری ها بسیار مهم است که در این میان فناوری اطالعات با ویژگیتصمیم گیری ها و  

آورد و بسترهای ارتباطی قویتری را برای کارکنان دانشگاه فراهم شگرفی در دستیابی به اطالعات بوجود می

پروری  نه را برای نوآوری و ایده اند و زمیها اهمیت و ارزش اطالعات و ارتباطات را باال برده کند. این فناوریمی

اشاره به دورنمای مطلوب سازمان و دانشگاه دارد و میزان تعهداتی  نداز مشترک،  اند. چشم اخالقانه  ایجاد کرده 

کند. فناوری اطالعات زمینه را برای افزایش که کارکنان به این دورنما و اهداف آن مؤسسه دارند را مشخص می

تفکر   فعالیت گفتگوها،  میانتقادی،  فراهم  تجربیات  پاالیش  و  دانش  تسهیم  احتماالً های گروهی  این  و  کند 

موجب تقریب نگرش نسبت به کسب و کار سازمان، ایجاد تصویر و انتظارات مشترک، سهیم شدن در دانش و  

ها  ها و گروه تیم  های ادراکی و اعتقاد و عمل به فعالیت در داخلای، ارتقاء مهارتهای شغلی و حرفهآموخته

شود، زیرا دستیابی گیری کارکنان سازمان میشود. بکارگیری فناوری اطالعات موجب افزایش مسئولیت تصمیم

به اطالعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری، کنترل و نظارت بیشتر بر سازمان و فرایندها، امکان تجزیه و تحلیل  

باشد. تفکر سیستمی، اصل بنیادین سازمان در سازمان می  شرایط، اثرات چشمگیری از وجود فناوری اطالعات

یادگیرنده و ابزاری بسیار قوی برای تسهیل یادگیری سازمانی است. تفکر سیستمی راه و روشی برای کل نگری 

کند تر ارائه نموده و تعیین میاست. به بیان دیگر تفکر سیستمی، چارچوب مفهومی برای ایجاد الگوهای روشن 

چگونه  گونهآن  که  به  میها  تغییر  اثربخش  سازمانای  در  اطالعات  فناوری  حضور  یادگیری  کنند.  برای  ها 

بخش انعطاف میان  بر روابط  فناوری اطالعات  است،  دارد و موجب تسهیل  پذیر  های مختلف سازمان داللت 

محصوالت فناوری    شود که کیفیت خدمات و گردد. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میروابط در آن می

و   توجه  اعضای سازمان  اهداف مرکزی  به  دانشگاه  این  مدیران  یابد و  بهبود  فرهنگیان  دانشگاه  اطالعات در 
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اهمیت نشان داده و به کسب و فراگیری دانش جدید اهمیت دهند. همچنین مسئوالن دانشگاه در افراد جهت  

های جدید حل  برای جستجوی منابع جدید دانش و روش ی ابتکارتغییر رفتارها و افکار قدیمی، استفاده از قوه 

تقویت دانش و پرورش مهارت به  با  مسئله، ایجاد انگیزه نمایند و توجه جدی  نیاز کارکنان  های شغلی مورد 

شود  می  ای کاری صورت گیرد. از طرفی توصیه ههدف تقویت احساس مؤثر بودن کارکنان در حیطه فعالیت

ش در سازمان حمایت گردد و میزان تعامل و رابطه متقابل جهت مشارکت در کاربرد که از توزیع و تسهیم دان

 تسهیم به وقتی کارکنان که چرا گردد ایجاد اعتماد بر مبتنی دانش به حداکثر ممکن افزایش یابد و محیطی

 کنندگاناستفاده به    ،نتایجاین   از آگاهیکه    امید آن  .باشند داشته  یکدیگر اعتماد به  که  دارند تمایل خود  دانش

های پیش روی ناشی از محیط  گذار از چالش جهت  اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، هانآأس  ر  در و

کامالً رقابتی و پرتالطم کنونی و دستیابی به راهکارهای عملی برون رفت از وضعیت فعلی و رهنمون شدن به  

 ارائه نماید.های شایان توجهی تعالی سازمانی کمک

 

 تشکر و قدردانی 

این پژوهش یاری کردند،  انجام  تهران که ما را در  استان  اساتید و کارکنان محترم دانشگاه فرهنگیان  از 

 کنیم. سپاسگزاری می 
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