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چكيده
هدف از پژوهش حاضر ،ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش در بین اعضای
هیئتعلمی دانشگاههای دولتی تهران بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری
شامل کلیه اعضای هیئتعلمی دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر تهران با
حجم  300نفر در سال تحصیلی  1395-1396بود .ابتدا بامطالعه ادبیات پژوهش ،به استخراج مؤلفهها و
نشانگرهای مدیریت دانش و تدوین پرسشنامه اقدام شد .پسازآن ،برای هر  300نفر اعضای هیئتعلمی
دانشکدههای مذکور در شش دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،شهید بهشتی ،خوارزمی ،تربیت مدرس و
الزهراء به روش سرشماری پرسشنامه مدیریت دانش ارسال شد .یافتههای پژوهش نشان داد که پرسشنامه
مدیریت دانش از روایی محتوایی و صوری قابل قبولی برخوردار است .روایی سازه با استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی تعیین شد .درنهایت پرسشنامه در قالب هشت عامل حاصل از
ساختار عاملی شامل «دانش پنهان فردی»« ،فرایند آشکارسازی»« ،دانش آشکار فردی»« ،فرایند ترکیب»،
«دانش آشکار جمعی»« ،فرایند درونی سازی»« ،دانش پنهان جمعی»« ،فرایند اجتماعی سازی» تهیه شد .با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه 0/80،به دست آمد .با توجه به روایی و پایایی
مناسب پرسشنامه مدیریت دانش ،میتواند در پژوهشهای سازمانی مربوط به مدیریت دانش به کار رود.
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واژگان كليدي :دانش پنهان ،دانش آشکار ،فرایندهای مدیریت دانش ،روایی ،پایایی.

مقدمه
در هزاره سوم دانش مهمترین و باارزشترین دارایی سازمانها در دستیابی به مزیت رقابتی

1

تلقی میگردد (زارکویک ،ورکو و باریلوویک2104 ،2؛ شارما و کومار )2016 ،3و
سازمانی که دانش را در اختیار دارد ،میتواند از آن بهعنوان یک استراتژی سود جوید
(الحکیمی .)2017 ،4به عقیده پیتر دراکر )1993( 5در هزاره سوم اجرای مدیریت دانش
برای سازمانها ،ضروری شده و مؤسسات باید با برنامهریزی برای آن اقدام کنند (برگرون،
 .)1387ازاینرو مدیریت دانش 6همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور میشود.
مدیریت دانش نظامی است که افراد ،گروهها و کل سازمانها را بهطور جمعی و
سیستماتیک به ایجاد ،اشتراک و اعمال دانش ،برای رسیدن بهتر به اهدافشان قادر میسازد
(آلناشری ،2015 7به نقل از الحکیمی .)2017 ،بهعبارتدیگر نفوذ مدیریت دانش بر
عملکرد سازمانهای امروزی به دلیل اهمیت دانش بهعنوان یک ارزش رقابتی افزوده برای
انسانها ،سازمانها و ملتها است (اریکسون و روت برگ.)2014 ،8
مدیریت دانش موضوعی گسترده ،پیچیده و پویاست که طیف وسیعی از فعالیتهای
متنوع را دربرمی گیرد .به همین علت ناگزیر ابعاد و نگرشهای مختلفی در این خصوص به
وجود آمده است؛ بهطوریکه تاکنون  26مدل در مورد مدیریت دانش از سوی
اندیشمندان مختلف ارائهشده است .اکثر این مدلها ازنظر محتوایی تقریباً مشابهاند اما
دارای واژهها و فازهایی با ترتیبات متفاوت هستند و اتفاقنظری در مورد آنها وجود ندارد.
بهعنوانمثال نیومن 9در سال ( )1999مدل عمومی مدیریت دانش شامل چهار گام خلق و
اکتساب دانش ،تسهیم دانش ،سازماندهی و ذخیرهسازی دانش و کاربرد دانش را مطرح
1. Competitive advantage
2. Žarkovic & Vrecko & Barilovic
3. Sharma& Kumar
4. Al Hakimi
5. drucker
6. Knowledge management
7. Alnashri
8. Erickson & Rothberg
9. Newman
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کرد .ویگ )1999( 1همین چهار گام را بهعنوان فعالیتهای چرخه مدیریت مطرح میکند.
کارکولین ،هاالوی و کارتی )2008( 2سه مرحله تسهیم دانش ،حفظ دانش و بهکارگیری
دانش را بهعنوان فعالیتهای اصلی مدیریت دانش معرفی میکنند و هایسگ)2009( 3
چهار فعالیت محوری 4مرتبط با مدیریت دانش را خلق ،ذخیره ،تسهیم و بهکارگیری دانش
معرفی نمود (به نقل از محمدی مقدم.)1390،
با بررسی مدلهای موجود در حوزه مدیریت دانش میتوان نتیجه گرفت که مدیریت
دانش مجموعهای از فرایندهاست که دادهها و اطالعات موجود در سازمان را به دانشی
ارزشمند تبدیل میکند؛ بنابراین ،در مطالعه مدیریت دانش باید به فرایندهای مدیریت
دانش توجه ای خاص مبذول داشت .این در حالی است که برخی پژوهشها بر فرایند
اشتراک دانش تأکیددارند (آلونی ،وی مارک و جونز2007 ،5؛ لی و چوی2003 ،6؛
فرگوسن ،ماهور و شاه )2005 ،7و برخی دیگر بر ارزش خلق دانش تأکید میکنند
(ایمانی2007 ،8؛ چو یه ،یه لینگ و یوهوآ2012 ،9؛ زاویلینگ2016 ،10؛ طیار ،کاظمی و
میر افتخاری .)2016 ،11مدل نوناکا و تاکی یو چی ،)1995( 12بهطور عمده توسط محققان
بهعنوان چارچوبی برای تجزیهوتحلیل فرایندهای خلق و اشتراک دانش شناختهشده است
(سید مصطفی .)2016 ،13در این مدل فرض بر آن است که دانش ابتدا در ذهن افراد تولید
و با به اشتراکگذاری آن میتواند به دانش سازمانی تبدیل شود؛ و دانش سازمانی خود
منشائی برای تولید دانش فردی خواهد بود (نوناکا و تاکه اوچی.)1995 ،
بر اساس مدل  SECIنوناکا ،دانشآفرینی سازمانی یک فرایند مارپیچی است که در
آن کارکرد مذکور ،از طریق چهار فرایند بهطور متناوب روی میدهد )1( :از ضمنی به
1. Wiig
2. Karkoulian & Halawi & Carthy
3. Heisig
4. Core activities
5. Alony &Whymark & Jones
6. Lee & Choi
7. Ferguson &Mathur &Shah
8. Imani
9. chuYeha & Yi-ling &Yu-Hua
10. Zwilling
11. Tayyar& Kazem i& Mireftekhari,
12. Nonaka & Takeuchi
13 . Syed Mustapha
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صریح ،برون سازی1؛ ( )2از صریح به صریح ،ترکیب2؛ ( )3از صریح به ضمنی ،درون
سازی3؛ و ( )4از ضمنی به ضمنی ،اجتماعی سازی .4بهطور مختصر ماهیت فرایند اجتماعی
سازی اشتراک دانش ،ماهیت فرایند برون سازی تدوین دانش ،ماهیت فرایند ترکیب
ذخیرهسازی و پردازش دادهها ،اطالعات و دانش و ماهیت فرایند درونی سازی یادگیری
است (زاویلینگ.)2016 ،
انواع مؤسسات بهمنظور بقاء و توسعه خویش و انطباق با تغییرات محیط رقابتی پیرامون
نیازمند اجرای اثربخش مدیریت دانش هستند (کومار ،جین و راجیو2013،5؛ میشل و
جیمز)2014 ،6؛ دانشگاهها و سازمانهای آموزشی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و مانند
سایر سازمانها فرصتهای قابلتوجهی برای استفاده از مدیریت دانش در انجام
رسالتهای خود در آموزش ،پژوهش و خدمات عمومی دارند (کامنز .)2012 ،7محیط
کنونی دانشگاهها ،شرایطی را فراهم نموده که داده و اطالعات به شکل انفجاری تولید
گردیده و تغییرات محیطی و فنّاوری بسیار سریع است ،روابط علت و معلولی بسیار پیچیده
شده ،توقع و نیازهای فراگیران تغییر نموده و رقابت بین دانشگاههای داخلی و خارجی
شدیدتر شده است ،بهطوریکه دانشگاهها فرصت انطباق با آنها را ندارند (پابلوس،8
 .)2003حتی میتوان گفت عملکرد مدرسان دانشگاهها نیز مانند سایر متخصصان
دستخوش مدیریت دانش شده است زیرا کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به
چگونگی عملکرد آنها وابسته است (قریشی و احمدی .)1387 ،بااینوجود ،تعداد کمی از
سازمانهای آموزشی را میتوان یافت که توانستهاند مدیریت دانش را بهصورت تمامعیار
بهکارگیرند (کرانفلید2011 ،9؛ دوی ،چونگ و وانگ )2013 ،10و تنها  6درصد مؤسسات

1. externalization
2. combination
3. internalization
4. socialization
5. Kumar & Jain & Rajiv
6. Michael & James
7. Kamens
8. Pablos
9. Cranfield
10. Devi & Chong & Wong
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آموزشی بهطور رسمی به برنامهریزی ،جمعآوری و مستندسازی برنامههای خود در سطح
سازمان میپردازند (کیدول ،لیند و جوهانسون.)2000 ،1
شواهد حاکی از آن است که هنوز توسعه مدیریت دانش موفق امر بسیار دشواری
است و تقریباً  84درصد برنامههای مدیریت دانش با شکست مواجه میشوند و پیادهسازی
آن در سازمان سخت و پیچیده است .از سوی دیگر ،فقدان راهبردهای صحیح پیادهسازی
موفق مدیریت دانش این نوع سرمایهگذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی
تبدیل کرده است (انوری رستمی و شهائی .)1388 ،یکی از مهمترین موارد در جهت
کسب موفقیت در اجرای مدیریت دانش ،شناخت کامل نسبت به ماهیت و اهمیت دانش و
مدیریت دانش در سازمان است تا با شناخت مؤلفهها و کارکردهای آن و در جهت
دستیابی به مزایای راهبردی حاصل از پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان ،به بسترها و
زمینههای موفقیت آن و نحوه برقراری تعامل و تعادل میان این عوامل ،توجه ویژهای مبذول
داشت (نوناکا و تاکه اوچی .)1995 ،نکته اساسی و محوری در ارزیابی وضعیت مدیریت
دانش ،داشتن نگرش صحیح به دانش و مدیریت دانش است .مدل نوناکا و تاکه اوچی از
زمان انتشار توسط نوناکا و همکاران ( ،)1991یک جایگاه پارادایمی را به خود اختصاص
داده است ،زیرا چارچوب دقیقی است (ناتک و زاویلینگ )2016 ،2که برای صنایع
مختلف و نظامهایی مانند آموزش ،تولید ،توسعه نرمافزار ،امور مالی ،کسبوکار و سایر
قابل کاربرد است (سید مصطفی )2016 ،3و بهطور گستردهای در ادبیات تجربی و نظری
مورداستفاده قرارگرفته است (زاویلینگ2016 ،؛ طیار و همکاران2016 ،؛ پاسیل ،یوتیال و
ملکاس2013 ،4؛ ساندرسان و زانگ2012 ،5؛ استرهوزن ،اسکات و دوتویت.)2012 ،6
مدل نوناکا ،انواع دانش را پوشش میدهد و نحوه تبدیل این دو نوع دانش به یکدیگر
از طریق فرایندهای خلق و اشتراک دانش بهصورت واضح و جداگانه بیان میکند (نوناکا
و تاکه اوچی .)1995 ،در بررسی مدیریت دانش هردوی این عوامل (سطوح دانش و

1. Kidwell & Linde & Johnson
2. Natek & Zwilling
3. Syed Mustapha
4. Pässilä & Uotila & Melkas
5. Sundaresan & Zhang
6. Esterhuizen & Schutte& du Toit
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فرایندهای تبدیل) از اهمیت برخوردارند و باید در نظر گرفته شوند (کروگ و گراند،1
)2000؛ اما آنچه در ادبیات مدیریت دانش به چشم میخورد ،اتخاذ نگاه بخشی بر
فرایندهای مدیریت دانش است و غالب ًا از یک دیدگاه کل گرایانه که شامل انواع مختلف
دانش هم باشد ،غفلت شده است .عالوه بر این بیشتر تحقیقات انجامشده درزمینه کاربردی
مدیریت دانش اغلب متمرکز بر بخش تجاری بوده است و تعداد مطالعات انجامشده در
سازمانهای آموزشی انگشتشمارند و نیز شواهد تجربی محدودی در رابطه با آنها وجود
دارد (دوی و همکاران2013 ،؛ فولوود ،راولی و دلبریج .)2013 ،2در این رابطه به تعدادی
از پژوهشهای انجامگرفته برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی اشاره
میشود.
رفعتی شالدهی و همکاران ( )1387بر اساس مدل نوناکا ،به ارزیابی مدیریت دانش در
یک مرکز تحقیقاتی نظامی پرداخته و نتایج پژوهش وی حاکی از ضعیف عمل کردن
سازمان هدف ،در سطح دانش آشکارسازمانی و فرایند ترکیب است .درحالیکه در سطح
دانش آشکار سازمانی و فرایند اجتماعی سازی وضعیت بهتری دارد .مینویی ،پورزرندی و
ناردی ( )1389بر اساس مدل نوناکا به ارزیابی وضعیت مدیریت دانش با توجه به فرایندها و
سطوح مختلف دانش در شرکت تالیا پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که سازمان در
بخشهای دانش آشکار فردی و سازمانی و فرایندهای برون سازی و درونی سازی
ضعیفترین عملکرد را دارد ولی در بخشهای دانش پنهان فردی و سازمانی عملکرد
مطلوبی دارد .آفریده و شفیعی زاده ( )1386برای ارزیابی سطح ریسک مدیریت دانش
سازمانی و مدیریت دانش مشتریان در صنعت پتروشیمی از مدل هشت سطحی نوناکا
استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد وضعیت کلی جامعه موردپژوهش به لحاظ
دانشمحور بودن و بهرهگیری از سرمایههای دانشی سازمان و دانش مشتریان کمتر از حد
متوسط است .عالوه بر این وضعیت جامعه را ،در هریک از هشت سطح مدل نشان میدهد
و بر اساس آن پروژههای بهبود سازمان را پیشنهاد میکند .پژوهش حسنقلی زاده ()1383
در دانشگاه فردوسی مشهد ،از معدود پژوهشهایی است که بر اساس مدل نوناکا و
بهمنظور ارزیابی مدیریت دانش در دانشگاه انجام شده است .وی نشان داد که درونی سازی
1. Krogh & Grand
2Fullwood &Rowley & Delbridge
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در قلمرو مدیریت دانش از باالترین جایگاه برخوردار است و فرایندهای اجتماعی سازی،
برونیسازی و ترکیب در مراتب بعدی قرارگرفتهاند .در این پژوهش ،دانش پنهان و آشکار
در سطوح فردی و سازمانی سنجیده نشده است و فقط فرایند موردتوجه بوده است .در
پژوهش رجایی پور و رحیمی ( )1387در دانشگاههای دولتی منتخب اصفهان و پژوهش
علی احمدی ،اخوان و باقری ( )1393در دانشگاه علم صنعت ،نیز اگرچه از مدل نوناکا
برای ارزیابی مدیریت دانش استفاده شده است اما تنها چهار فرایند اجتماعی سازی ،برون
سازی ،ترکیب و درونی سازی موردسنجش قرارگرفتهاند .سالمی ،نوبهار و رودی ()1394
میزان کاربست مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاههای دولتی و علوم پزشکی در
استان مازندران را ،بر اساس مدل هیسیگ 1با مؤلفههای کسب و خلق ،ثبت ،اشتراک و
بکار گیری دانش مورد ارزیابی قراردادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد میانگین تمام ابعاد
مدیریت دانش در جامعه مذکور پایینتر از حد متوسط قرار دارد و تنها مؤلفه بهکارگیری
دانش کمی از حد متوسط باالتر است .موسیوند ،امرایی و سیاوشی ( )1394بهمنظور
سنجش وضعیت مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش جوانان ،از مدل چهار حلقهای
جاشپارا 2با مؤلفههای تولید ،ذخیرهسازی و ساماندهی ،تبادل و بهکارگیری دانش استفاده
کردند .نتایج حاکی از این بود که مؤلفه ذخیرهسازی و ساماندهی دانش در حد متوسط و
بقیه مؤلفههای مدیریت دانش پایینتر از میانگین قرار دارند.
درمجموع میتوان گفت خأل وجود مطالعهای که با دیدی جامع به تهیه ابزار ارزیابی
ال
وضعیت مدیریت دانش در سطح سازمانهای آموزشی و دانشگاهها پرداخته باشد کام ً
محسوس است .این پژوهش باهدف ساخت و تعیین پایایی و روایی پرسشنامه مدیریت
دانش در دانشگاه انجام گرفته است تا بتواند هم وضعیت دانش پنهان و آشکار در سطوح
فردی و سازمانی را مشخص کند و هم بتواند میزان تبدیالت این دو دانش به یکدیگر را
طی فرایندهای مختلف ،در دانشگاه اندازهگیری نماید.

روش
1. Hicks
2. Jashpara
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پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی  -پیمایشی و ازنظر هدف از نوع پژوهش کاربردی
است .جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای هیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه دولتی شهر تهران شامل :عالمه طباطبایی ،تهران ،شهید بهشتی ،خوارزمی ،تربیت
مدرس و الزهراء بود .با بررسی وبسایت دانشگاههای مذکور و همچنین تماس مستقیم با
دانشکدهها 300 ،نفر بهعنوان اعضای هیئتعلمی مشغول به خدمت در سال تحصیلی -96
 95بهعنوان جامعه پژوهش فهرست شدند .برای تعیین حجم نمونه ،مالک روش و طرح
تحقیق که آزمونسازی و تحلیل عاملی است موردتوجه قرارگرفته است .به اعتقاد گیلفورد
( )1956در تحقیقات آزمونسازی از نوع تحلیلی عاملی و برای دستیابی به ساختار عاملی
معتبر ،حداقل حجم موردنیاز  200است (به نقل از کالین .)1381 ،با در نظر گرفتن احتمال
ریزش آزمودنی ،پژوهشگر با روش سرشماری برای هر  300نفر اعضای هیئتعلمی در 6
دانشکده مذکور ،پرسشنامه پژوهش را بهصورت کتبی و الکترونیک ارسال نمود .با
مراجعات مکرر حدود  241پرسشنامه برگشت داده شد که از این میان ،فقط  200پرسشنامه
( 0/67درصد) بهصورت کامل تکمیلشده بود و کار استخراج و تجزیهوتحلیل دادهها بر
روی آنها انجام گرفت.
برای تدوین سؤاالت پرسشنامه ،ابتدا ادبیات مدیریت دانش موردمطالعه قرار گرفت و
پس از بررسی نشانگرهای مورداستفاده در پژوهشها و مقایسه موارد مذکور و با تأکید بر
مدل نوناکا و تاکه اوچی ،مقیاسی در قالب  39گویه بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت
از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم تنظیم شد .در جدول ( )1فرایندهای مدیریت دانش به
همراه نشانگرهای آن در پژوهشهای مختلف آورده شده است.
جدول  .1فرایندها و نشانگرهای مدیریت دانش
ردیف

نشانگرها

منبع

دانش نهان فردی
1

قدرت حل مسئله

لئوناردو سنسیپر ( ،)1998زابر اسکریت (،)2005
رفعتی (.)1387

2

مطالعات شخصی

آنوتایانون ( ،)2006کریمی (،)1388

3

تاثیر مهارت افراد در نظام ارتقا شغلی

کریمی ( ،)1388آتشک و ماه زاده (.)1388

4

خالقیت

شفیعی زاده و آفریده ()1386

5

واکنش سریع

شفیعی زاده و آفریده ()1386

فرایند آشکارسازی
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1

تبادلنظر و تجربه با همکاران

2

سیستم پاداش در برابر ارائه دانش مستند

3

نوناکا و کانو ( ،)1998کریمی ( ،)1388رفعتی
(.)1387
انتهایی ( ،)1387حسینقلی زاده ( ،)1384شفیعی زاده
و آفریده (.)1386

وجود قوانین و نظامنامهها جهت ملزم کردن و

حسینقلی زاده ( ،)1384کریمی ( ،)1388رفعتی

تشویق افراد به آشکارسازی دانش

(.)1387

4

اشتراکگذاری دانش

5

استفاده از سیستم برای مستندسازی

شفیعی زاده و آفریده ( ،)1386حسین کشاورزی
(.)1386
شفیعی زاده و آفریده ( ،)1386رویکار و همکاران
( ،)2005یانگ و لو)1999( 1

دانش آشکار فردی
1

برنامههای آموزشی

شفیعی زاده و آفریده ( ،)1386رفعتی (.)1387

2

دسترسی به کتابخانه و مدارک از طریق سیستم

آنوتایانون ( ،)2006رفعتی (.)1387

3

تسلط به نرمافزارهای مربوط به کار

شفیعی زاده و آفریده ()1386

4

دورههای آمورشی گذرانده شده توسط کارکنان

شفیعی زاده و آفریده ( ،)1386زابر اسکریت
( ،)2005رفعتی (،)1387

فرایند ترکیب
1

مستندسازی سوابق

آنوتایانون ( ،)2006رفعتی (.)1387

2

نظام پاداش دهی مطلوب در برابر دانش

رفعتی ( ،).1387آتشک و ماه زاده (.)1388

3

استفاده از سیستم جهت ذخیرهسازی و توزیع

4

تمایل به انتشار دانستههای فردی

5

مطلوبیت زیرساختهای کامپیوتری برای تبادل

یانگ و لو ( ،)1999شفیعی زاده و آفریده (،)1386
رویکار و همکاران (،)2005
شفیعی زاده و آفریده ( ،)1386لوپز نیکالس و
سوتوآکوستا ()2010
اودیل و گرایسون ( ،)1995رویکار و همکاران
(،)2005

دانش پنهان جمعی
رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (.)1386

1

سرمایهگذاری در تحقیقات

2

عضویت در بانکهای دانشی مرتبط

3

تعامل واحد تحقیقات با سطوح دیگر

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (.)1386

4

وجود رویههای مستند شده با قابلیت بازیابی
تجربیات پیشین

شفیعی زاده و آفریده (.)1386

آنوتایانون ( ،)2006رفعتی ( ،).1387آتشک و ماه
زاده (.)1388

1. Yang & Liu
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5

میزان مستندات موجود در سازمان

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386
کریمی (،)1388

فرایند درونی سازی
شفیعی زاده و آفریده ( ،)1386آنوتایانون (،)2006

1

مقاومت کارکنان در برابر دانش و روش جدید

2

میزان تغییر در رویهها و فرایندهای کاری

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386

3

پایبندی به نظامنامههای سازمان

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386

4

میزان تقلید و آزمایشگری

رفعتی (،).1387

چوی و لی ( ،)2002لی و چوی ( ،)2003لوپز
نیکالس و سوتوآکوستا ()2010

سطح دانش پنهان جمعی
رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386

1

نهادینه شدن شعارها و ارزشهای سازمان

2

میزان توجه به سرمایههای معنوی

3

بهرهمندی از ارتباطات مناسب با رقبا

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386

4

قدرت ریسکپذیری

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386

5

میزان انعطافپذیری

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386

6

سابقه فعالیت در تولید محصول یا خدمات فعلی

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386
حسنزاده ()1387

شفیعی زاده و آفریده (،)1386

فرایند اجتماعی سازی
1

تمایل به کار گروهی

رفعتی ( ،)1387حسنزاده ( ،)1387آنوتایانون
( ،)2006شفیعی زاده و آفریده (،)1386

2

روابط دوستانه بین پرسنل

رفعتی ( ،)1387حسنزاده ( ،)1387شفیعی زاده و
آفریده (،)1386

3

تعامالت غیررسمی (جلسات بحث و گفتگو)

اریکسون و کلوگ ،)2000( ،1نارویک.)2001( ،2
شفیعی زاده و آفریده (،)1386

4

شرکت در مجامع جهت تبادل اطالعات

شفیعی زاده و آفریده ()1386

5

ارتقا سطح علمی بعد از حضور در سازمان

رفعتی ( ،).1387شفیعی زاده و آفریده (،)1386

این پرسشنامه ،مطابق با مدل نوناکا و تاکه اوچی مدیریت دانش را در هشت سطح؛
دانش پنهان فردی ،فرایند آشکارسازی ،دانش آشکار فردی ،فرایند ترکیب ،دانش آشکار
جمعی ،فرایند درونی سازی ،دانش پنهان جمعی ،فرایند اجتماعی سازی مورد ارزیابی قرار
1. Erickson & Kellogg
2. Narwick

ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش77 /...

میدهد .بهطوریکه سطح دانش پنهان فردی (سؤاالت  1الی  ،)5فرایند آشکارسازی دانش
پنهان فردی (سؤاالت  6الی  ،)10سطح دانش آشکار فردی (سؤاالت  11الی  ،)14فرایند
تبدیل دانش آشکار فردی به دانش آشکار جمعی (سؤاالت  15الی  ،)19سطح دانش
آشکار جمعی (سؤاالت  20الی  ،)24سطح فرایند تبدیل دانش آشکار جمعی به دانش
پنهان جمعی (سؤاالت  25الی  ،)28سطح دانش پنهان جمعی (سؤاالت  29الی  )34و فرایند
تبدیل دانش پنهان جمعی به دانش پنهان فردی (سؤاالت  35الی  )39میشود.
بهمنظور بررسی روایی صوری پرسشنامه ازنظر استاد راهنما و مشاور و  4نفر از دیگر
متخصصان در دسترس در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران استفاده شد .در این مرحله چندین
بار شاخصهای موردنظر بازبینی و اصالح شدند و نسبت به رفع اشکال پرسشنامه و تطبیق
آن به لحاظ ظاهری با الگوی پیشنهادی اقدام شد .سپس پرسشنامه بهصورت پایلوت 1در
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در بین  35نفر از اعضای
هیئتعلمی توزیع شد و نقطه نظرات آنان بر اساس یک طیف  5درجهای از بسیار نامطلوب
تا بسیار مطلوب جمعآوری شد .میزان همبستگی نظرات از طریق ضریب توافق کندال
( 0/65 )Wمحاسبه شد که قابلقبول بود و بر وجود روایی محتوا در این آزمون اذعان
داشت .پایایی پرسشنامه نیز ،از روش همسانی درونی 2به طریق آلفای کرونباخ موردبررسی
قرار گرفت که برای کل مقیاس  0/80محاسبه شد.

نتایج
در این قسمت ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش و یافتههای توصیفی ارائه
شد و پسازآن ساختار عاملی پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت.

جدول  .2فراوانی و درصد ویژگیهای جمعیت شناختی
متغیر
فراوانی

جنسیت

دانشگاه

زن

مرد

عالمه

تهران

بهشتی

97

103

38

33

31

مدرس

32

مرتبه علمی
خوارزمی

30

الزهراء

36

مربی

19

استادیار

88

دانشیار

استاد

75

18

1. Pilot study
2. Internal consistency
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درصد

39/5

60/5

19

16/5

15/5

16

15

18

9 /5

44

37/5

9

همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میشود ،از مجموع  200نفری که به پرسشنامهها
پاسخ دادند 38 ،نفر ( )%19از دانشگاه عالمه طباطبایی 33 ،نفر ( )%16/5از دانشگاه تهران،
 31نفر ( )%15/5از دانشگاه شهید بهشتی 32 ،نفر ( )%16از دانشگاه تربیت مدرس 30 ،نفر
( )15%از دانشگاه خوارزمی و  36نفر ( ) %18از دانشگاه الزهراء تهران بودند .عالوه بر این،
در بین پاسخگویان  97نفر ( )%39/5زن و  103نفر مرد ( )%60/5حضور داشتند .اکثریت
پاسخگویان به لحاظ مرتبه علمی استادیار ( )%44و دانشیار ( )%37/5بوده و  %18/5درصد
پاسخگویان ،مربی و استاد تمام بودند.
جدول  .3یافتههای توصیفی پرسشنامه مدیریت دانش
ردیف

سطوح هشتگانه دانش

میانگین

خطای استاندارد اندازهگیری

انحراف معیار

1

پنهان فردی

3/51

0/198

2/80

2

آشکار فردی

3/27

0/165

2/34

3

ترکیب

3/22

0/217

3/07

4

برونیسازی

2/80

0/245

3/46

5

آشکار جمعی

3/32

0/239

3/28

6

درونی سازی

2/96

0/165

2/33

7

پنهان جمعی

3/15

0/217

3/06

8

اجتماعی سازی

2/94

0/228

3/22

تحلیل سؤاالت پرسشنامه برای هرکدام از  8قسمت مدل نوناکا ،نشانگر این مطلب
است که بهطورکلی وضعیت سازمانهای موردمطالعه در تمامی قسمتها ،نزدیک به
متوسط و یا باالتر از متوسط است .همچنین دانش پنهان فردی باالترین میانگین و فرایند
آشکارسازی پایینترین میانگین را در میان سطوح هشتگانه ،به خود اختصاص دادهاند.

ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش79 /...

در ادامه ،بهمنظور انجام تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی همراه با
چرخش واریماکس ،ابتدا الزم بود تا با بررسی آزمونهای  KMOوکرویت بارتلت امکان
انجام تحلیل عاملی بررسی شود.
جدول  .4نتایج آزمون کرویت و آزمون KMO
0/67

 :KMOشاخص کفایت نمونهبرداری

5401/342

آزمون کرویت و بارتلت :مقدار خی دو

465

درجه آزادی

0 /0

معنیداری

در تحلیل دادههای این پرسشنامه ،مقدار ضریب ( KMOشاخص کفایت
نمونهبرداری) و آزمون کرویت بارتلت (شاخص کفایت ماتریس همبستگی) نشان از وجود
شواهد کافی برای انجام تحلیل عوامل داشت .مقدار ضریب  KMO = 0/67و مقدار
آزمون کرویت بارتلت =5401/342

محاسبه شد که در جدول ( )4ارائه شد.

جدول  .5نتایج تحلیل عوامل پرسشنامه مدیریت دانش بعد از چرخش
شماره سؤال

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

1

2

3

4

5

6

7

8

 .3اعضای هیئتعلمی دانشگاه
شما تا چه حد در کار خود
خالقیت و نوآوری دارند؟
 .4اعضای هیئتعلمی دانشگاه
شما تا چه حد درزمینهٔ تخصصی
خود به مطالعه شخصی

0/881

0/870

میپردازند؟
 .1اعضای هیئتعلمی دانشگاه
شما تا چه میزان توانایی حل
مسائلی که در کار خود با آنها

0/855

مواجه میشوند رادارند؟
 .5تا چه میزان شایستگیهای
حرفهای اعضای هیئتعلمی معیار

0/825

نظام پاداشدهی است؟
 .34تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی شعارها و ارزشهای
دانشگاه خود را باور دارند؟

0/861
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 .31تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی با همکاران خود در
سایر دانشگاهها ارتباطات دانشی

0/846

برقرار میکنند؟
 .32میزان توجه دانشگاه شما به
سرمایههای معنوی خود چقدر
است؟
 .29تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی جهت ورود به
حوزههای جدید از انعطافپذیری

0/716

0/646

الزم برخوردار هستند؟
 .30تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی خطرپذیرند و از
موقعیتهای دشوار کاری استقبال

0/571

میکنند؟
 .33میانگین سوابق آموزشی و
پژوهشی اعضای هیئتعلمی

0/522

دانشگاه شما چقدر است؟
 .36در این دانشگاه تا چه میزان
روابط دوستانه و بر اساس اعتماد

0/852

شکلگرفته است؟
 .35تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی از طریق گفتگو و
تعامالت غیررسمی با عقاید ،افکار
و اطالعات شخصی همکاران که

0/833

مبتنی بر تجارب آنان است آشنا
میشوند؟
 .37تمایل به کار گروهی میان
افرادی که ایدههای مشترکی

0/757

دارند به چه میزان است؟
 .38تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی در مجامع علمی
(سمینارها و کنفرانسها) جهت
تبادل دانش و تجربیات شرکت
میکنند؟

0/732

ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش81 /...
 .39تا چه میزان سطح علمی
اعضای هیئتعلمی بعد از حضور

0/718

در این دانشگاه ارتقاءیافته است؟
 .22تعامل واحد تحقیقات دانشگاه
شما با اعضای هیئتعلمی به چه

0/830

میزان است؟
 .24در دانشگاه شما امکانات
پژوهشی و سرمایهگذاری در
تحقیقات برای اعضای هیئتعلمی

0/801

به چه میزان فراهم است؟

 .20مستندات موجود درزمینهٔ
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

0/751

اعضای هیئتعلمی چقدر است؟
 .23تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی به بانکهای دانشی
مرتبط با حوزه تخصصی خود

0/739

(کتابخانه ،بانکهای تحت وب
و )...دسترسی دارند؟
 .21تا چه میزان دانش مستند
اعضای هیئتعلمی دانشگاه شما
قابلیت بازیابی و استفاده توسط

0/735

همکاران را دارد؟
 .15در این دانشگاه تا چه میزان
دانش مستند شده در مستندات
رسمی ،پایگاهها ،بانکهای

0/844

اطالعاتی ،پورتالها ،آئیننامهها.
قرار میگیرد؟
 .18مطلوبیت نظام پاداش دهی
(مادی و معنوی) در برابر تبادل
دانش در دانشگاه شما چه میزان
است؟
 .17تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی در این دانشگاه تمایل
دارند دانستههای فردی خود را
منتشر کنند؟

0/779

0/760
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 .16تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی دانشگاه شما از سیستم
الکترونیکی جهت ذخیره و توزیع

0/693

دانش خود (تبدیل اطالعات)
استفاده میکنند؟
 .19تا چه میزان زیرساختهای
ارتباطی به لحاظ شبکههای
کامپیوتری و امثالهم برای توزیع و

0/579

تبادل اطالعات در دانشگاه شما
مطلوب است؟
 .8تا چه میزان اعضای هیئتعلمی
دانشگاه شما از سیستم
الکترونیکی جهت مستندسازی

0/820

تجارب خود استفاده میکنند؟
 .7تا چه میزان در قبال ارائه مستند
تجربیات پاداش به اعضای

0/787

هیئتعلمی تعلق میگیرد؟
 .6تا چه میزان قوانین و نظامنامهها
اعضای هیئتعلمی را ملزم به
مستندسازی تجارب خود

0/725

میسازد؟
 .9تا چه میزان در دانشگاه شما
گردهماییهای رسمی و
غیررسمی برای تبادل نظرات و

0/643

تجربیات برگزار میشود؟
 .10تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی دانشگاه شما عالقهمند
به در اختیار قرار دادن دانش خود
به همکاران هستند؟
 .25تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی توانمندیهای خود را
بر اساس دانش جدید بهروز

0/623

0/905

میکنند؟
 .28تا چه حد اعضای هیئتعلمی
در برابر استفاده از متدها و

0/859

ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش83 /...
دانشهای جدید ،مقاومت
میکنند؟
 .26تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی از همکاران خود در

0/765

سایر دانشگاهها الگوبرداری
میکنند؟
 .27میزان پایبندی اعضای

0/680

هیئتعلمی به آییننامههای
دانشگاه چقدر است؟
 .12تا چه میزان اعضای
هیئتعلمی جهت دسترسی به

0/879

کتابخانه و مدارک علمی و فنی از
سیستم الکترونیکی استفاده
میکنند؟
 .11برنامههای آموزشی (مثل
سمینارها ،کارگاهها و )...در درون

0/803

و بیرون دانشگاه تا چه میزان
توسط اعضای هیئتعلمی
دانشگاه شما برگزار میشود؟
 .13میزان تسلط اعضای

0/691

هیئتعلمی به نرمافزارهای
موردنیاز خود چقدر است؟
 .14دورههای آموزشی گذرانده

0/518

شده توسط اعضای هیئتعلمی
چقدر است؟
ارزش ویژه

6/46

6/66

3/62

2/77

2/66

2/25

1/97

1/61

درصد واریانس

16/56

11/96

9/29

7/11

6/83

5/78

5/06

4/15

واریانس کل

66/77

چنانکه در جدول ( )5مالحظه شد هشت عامل باارزش ویژه بزرگتر از 1
قابلاستخراج است و میزان تبیین واریانس مشترک برای  8عامل بر رویهم برابر با 66/77
درصد کل واریانس متغیر است .برای استخراج تعداد عوامل ،عالوه بر توجه به مقدار
واریانس تبیین شده توسط هر عامل ،توجه به نمودار اسکری نیز از اهمیت برخوردار است.
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بدینصورت که با توجه به شیب نمودار ،عوامل آشکارکننده درشیب تند نمودار بهعنوان
عوامل اصلی قلمداد شد .نمودار اسکری نیز وجود  8عامل را تائید کرد.
بدین ترتیب  8عامل استخراجشده بر اساس مدل نوناکا بهاینترتیب نامگذاری شدند:
سؤاالت  4 ،3 ،2 ،1و  5عامل اول سطح دانش پنهان فردی ،سؤاالت  30 ،29 ،32 ،31 ،34و
 33عامل دوم سطح دانش پنهان جمعی ،سؤاالت  38 ،37 ،35 ،36و  39عامل سوم فرایند
اجتماعی سازی ،سؤاالت  23 ،20 ،24 ،22و  21عامل چهارم سطح دانش آشکار جمعی،
سؤاالت  16 ،17 ،18 ،15و  19عامل پنجم فرایند ترکیب ،سؤاالت  9 ،6 ،8،7و  10عامل
ششم فرایند آشکارسازی ،سؤاالت  26 ،28 ،25و  27عامل هفتم فرایند درونی سازی و
باالخره سؤاالت  13 ،11 ،12و  14عامل هشتم سطح دانش آشکار فردی نامگذاری شدند.
در این پژوهش پایایی مقیاس از روش همسانی درونی به طریق آلفای کرونباخ
موردبررسی قرار گرفت .در محاسبه پایایی مقیاس ساختهشده برای کل مقیاس  ،0/80برای
عامل اول سطح دانش پنهان فردی  ،0/89برای عامل دوم سطح دانش پنهان جمعی ،0/85
برای عامل سوم فرایند اجتماعی سازی  ،0/84برای عامل چهارم سطح دانش آشکار جمعی
 ،0/84برای عامل پنجم فرایند ترکیب  ،0/84برای عامل ششم فرایند آشکارسازی ،0/80
برای عامل هفتم فرایند درونی سازی  0/83و برای عامل هشتم سطح دانش آشکار فردی
 0/77محاسبه شد .باالترین همبستگی را عامل اول سطح دانش پنهان فردی با کل مقیاس
داشت که مقدار آن  0/89به دست آمد .در مقابل پایینترین همبستگی را عامل هشتم سطح
دانش آشکار فردی با کل مقیاس داشت که مقدار آن  0/77محاسبه شد.

بحث و نتيجهگيري
کلیه سازمانهای آموزشی ،دانش را در بطن و متن خوددارند و طی روند روزمره اطالعات
را پردازش و به دانش تبدیل میکنند و با درآمیختن ارزشها ،راهبردها و تجارب ،مبنای
تصمیمگیری و اقدامات آینده سازمان را شکل میدهند .آنچه در این فرایند مهم است،
آگاهی و دانشآفرینی آگاهانه است .مؤسسات آموزش عالی در نقش سازمانهای
دانشمحور عمدتاً فعالیتهای اصلی خود را معطوف به یادگیری ،خلق و نشر دانش
میکنند .دانشگاه بهعنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیتهای دانش را انجام
میدهد؛ بنابراین الزم است جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی تصریح ،آنگاه با

ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش85 /...

نظریهی مؤلفههای اصلی مدیریت دانش ،روندی را برای هماهنگی فعالیتهای مربوط به
فرایندهای تبدیل و تولید دانش تدبیر کرد (راولی .)2000 ،1درواقع تنها سازمانی نتایج
مطلوبی از استفاده از مدیریت دانش کسب میکند که با شناخت کامل و دقیق وضعیت
دانشی ،اقدام به برنامهریزی و پیشبرد اهداف کرده باشد (محمدی فاتح ،سبحانی و

محمدی .)1387 ،بر این اساس ضرورت تهیه آزمونهای روا و پایا درزمینهٔ ارزیابی
وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه احساس میشود.
این پژوهش ،باهدف ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی مدیریت دانش در
دانشگاههای دولتی تهران انجام گرفت .در این راستا ،با الگوبرداری از مدل نوناکا و تاکه
اوچی ،پرسشنامهای با  39سؤال تنظیم شد .در خصوص ارزیابی پایایی و روایی که از
مهمترین شاخصهای اعتبار یابی یک مقیاس است ،از روشهای مختلفی استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب دانشگاه عالمه طباطبایی تائید
گردید .برای سنجش روایی سازه نیز از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی همراه با
چرخش واریماکس استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی برای ارزیابی روایی سازه ازآنجاییکه
حداقل بار عاملی  0/40در نظر گرفته شد ،حاکی از این است که پرسشنامه  39سؤالی
مدیریت دانش بهطور قابل قبولی  8سازه نظری مدل نوناکا یعنی دانش پنهان فردی ،فرایند
آشکارسازی ،دانش آشکار فردی ،فرایند ترکیب ،دانش آشکار جمعی ،فرایند درونی
سازی ،دانش پنهان جمعی و فرایند اجتماعی سازی را موردسنجش قرار میدهد .ضریب
آلفای کرونباخ  0/80نیز نشاندهنده پایایی باالی عوامل احصاء شده است.
رفعتی شالدهی و همکاران ( ،)1387مینویی و همکاران ( )1389و آفریده و شفیعی
زاده ( )1386مشابه با پژوهش حاضر ،با در نظر گرفتن هر  8سطح مدل مدیریت دانش
نوناکا اقدام به طراحی پرسشنامه نمودند؛ اما علی احمدی و همکارن ( ،)1393رجایی پور و
رحیمی ( )1387تنها با در نظر گرفتن چهار فرایند اصلی مدل نوناکا ،یعنی فرایندهای
اجتماعی سازی ،ترکیب ،درونی سازی و آشکارسازی برای مطالعه خود پرسشنامه ساختند.
در پژوهشهای ذکرشده ،فقط روایی محتوایی توسط محقق مورد ارزیابی قرار گرفت و
پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تائید شد .محمود زاده ،ضرغام بروجنی و صداقت
( )1393عالوه بر روایی محتوایی ،روایی همگرا را با استفاده از معیار میانگین واریانس
1. Rowley
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استخراجشده ،)AVE( 1برای پرسشنامه خود محاسبه کردند؛ اما سازههای موردمطالعهی
آنها ،فرایندهای ایجاد ،ذخیره ،نشر و کاربرد دانش بود .فتاحیان و همکاران ()1393
روایی سازه را نیز موردبررسی قرار داده و همچون پژوهش حاضر از روش تحلیل عاملی به
شیوه چرخش واریماکس استفاده کرد؛ اما سازههای موردمطالعه او نیز متفاوت با پژوهش
حاضر و شامل فرایندهای کسب ،تبدیل ،کاربرد و حفاظت از دانش بود .لی و چوی
( ،)2003نیکالس و آکوستا )2010( 2در پژوهش خود ،پرسشنامه خلق دانش را با در نظر
گرفتن چهار فرایند اصلی مدل نوناکا طراحی کردند .روایی سازه پرسشنامه آنها از طریق
همسانی درونی عوامل با نمره کل مقیاس و تحلیل عاملی به روش چرخش واریماکس
تائید شد و ضریب آلفای کرونباخ  0/89پایایی باالی آن را تائید کرد.
شناخت مناسب از وضعیت دانشی سازمان ،چالشی است که پیش روی مدیران در
پیادهسازی و ارتقاء مدیریت دانش سازمان وجود دارد .در این راستا ،پرسشنامه  39سؤالی
مدیریت دانش ،از اعتبار و روایی کافی برای ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه و
دیگر سازمانهای آموزشی برخوردار است .منحصر کردن این مطالعه به اعضای
هیئتعلمی دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر تهران ،عدم
پاسخگویی بهموقع اساتید و پراکندگی زیاد دانشکدهها از محدودیتهای این پژوهش بود
که منجر بهصرف زمان و هزینه بیشتری برای انجام پژوهش گردید .تعیین روایی و پایایی
ابزار ،از طریق روشهای خاص ازجمله محدودیتهای دیگر این پژوهش بود .از دالیل
اصلی آن میتوان به عدم وجود ابزارهایی که ویژگیهای روانسنجی آنها خصوص ًا
ساختار عاملی ،بهاندازه کافی روشن باشد ،اشاره کرد .بهعنوان پیشنهاد باید گفت که
پیگیری کفایت روانسنجی این پرسشنامه هنوز میتواند بهوسیله سایر پژوهشگران در دیگر
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دستیافت ،باشد تا مدیران دانش را در اجرای هر چهبهتر برنامههای مدیریت دانش یاری
رساند.
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