
 

 

 

 انمدیرسازمانی کاوی بر عملکرد داده کارگیریبهنقش 

  دولتی تهران با رویکرد مدیریت دانش هایدانشگاههای کتابخانه

 2طاهره حدادی، 1زهرا اباذری
 شناسیمطالعات دانش

 19تا  2ص ، 69 پاییز، 21شماره ، سال سوم

 21/30/69تاریخ دریافت: 

 21/30/69تاریخ پذیرش:
 چکیده

 هایدانشگاههای نی مدیران کتابخانهکاوی بر عملکرد سازماتعیین نقش داده، هدف از انجام این پژوهش
الت که از آمار استنباطی و معاد بودتحلیلی -روش پژوهش پیمایشی .بودتهران با رویکرد مدیریت دانش 

؛ برای بود( 2061نامة دراوی ). ابزار پژوهش پرسشنامة پایانشدها استفاده داده وتحلیلتجزیهساختاری برای 
شامل ، آموس استفاده شده است. جامعة پژوهش ؛ وافزارهای اس.پی.اس.اسها از نرمداده وتحلیلتجزیه

 120، که درمجموع بوددولتی شهر تهران  هایدانشگاههای اقماری مدیران کتابخانه مرکزی و کتابخانه
 200، نمونة پژوهش، فرمول کوکران بر اساسکتابخانه مرکزی و اقماری و به همین تعداد مدیر شناسایی و 

وهی گرتک / اینمونهتکپارامتری آزمون تی از آزمون، هابه نرمال بودن توزیع داده با توجه. شدندمدیر 
ختاری معادالت سا بر اساسهای مدل مفهومی پژوهش نیز . فرضیهشدی بررسی سه فرضیة اول استفاده برا

یریت تنها یک فرضیه )وضعیت مد، که از شش فرضیة پژوهش نشان دادهای پژوهش یافته .شده استتحلیل 
دند. کاوی و وضعیت عملکرد سازمانی تأیید نشداده کارگیریبهوضعیت ، دانش( تأیید شد. دو فرضیة دیگر

تأثیر ، کاوی بر مدیریت دانشکارگیری دادههای مربوط به مدل مفهومی پژوهش )تأثیر بهیک از فرضیههیچ
تر پژوهش های اصلیکاوی بر عملکرد سازمانی و تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی( که فرضیهداده

ران کاوی و عملکرد سازمانی مدیداده کارگیریبهوضعیت ، نتایج پژوهش نشان داد تأیید نشدند.، هستند
متوسط است و وضعیت مدیریت دانش مطلوب است. ، دولتی شهر تهران هایدانشگاههای کتابخانه

تی شهر دول هایدانشگاههای کاوی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانهداده کارگیریبه
یز تأثیرگذار ها نکاوی بر مدیریت دانش از دیدگاه مدیر این کتابخانهداده کارگیریبهان تأثیری ندارند. تهر

ه متغیر ها که سپژوهش مشابهی در کتابخانه تاکنوناست که  جهتازآناصالت و ارزش این پژوهش  نیست.
 ام نشده است.انج، مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را بررسی کرده باشند، کاویداده
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

، مدیر کتابخانه، عملکرد سازمانی، تهراندولتی شهر  هایدانشگاه، کاویداده: واژگان کلیدی
 مدیریت دانش

 مقدمه

ترین نوع دارایی های دانشی مهمهاست و داراییترین عامل در موفقیت سازمانمهم، دانش

و  1گوپتا، یف جامعی از مدیریت دانش. در تعر(1336، 2)کسیها هستند در سازمان

اند: مدیریت دانش رویکردی چند مدیریت دانش را به این شکل تعریف کرده، همکارانش

در  گذاری و انتقال دانشنام، خلق، آوریفراهم، ای است که اغلب با استفاده از فناوریرشته

دو صورت ضمنی و  نماید. دانش بهزمینه فرآیندهای سازمانی خاص حمایت سازمانی می

ت؛ اس در دسترس آسانیبهاغلب به شرکت مدارک سازمانی و ، عینی است )دانش عینی

که در ذهن متخصصان ذخیره شده  است 0دانش ذهنی و شناختی، که دانش ضمنیدرحالی

 (.1331، 1لیاباست(. هدف غایی مدیریت دانش نیز تبدیل دانش ضمنی به عینی است )

می در تبدیل و تبادل دانش مؤثر و مدیریت دانش در عملیات و اقدامات نقش مه

برای «( تبدیل دانش ایستا به پویا» 1کاربردی )دانش ذاتی ایستا به دانش فرآیندی پویا

مند دانش اثرگذار و عملیاتی نماید و در ذخیره کردن نظاممحصوالت و خدمات ایفا می

، . از دیدگاه سازمانی(1320، 9و بانسال سبیتها، )بهاراراکند کمک می، جدید در مخزن دانش

 ؛ وقوانین، محصوالت، اندهیفرآ، هاشده است که در روالاطالعات پردازش منزلهبهدانش 

ی سهم کاوکند. دادههای سازمانی را فعال میتعبیه شده است که فعالیت سازمانیفرهنگ

مهمی در مدیریت دانش و ایجاد دانش سازمانی دارد و درنتیجه منجر به عملکرد بهتر 

 .(1331، 0)هه و کهنها خواهد شد سازمان

                                                           

1. Xie 

2. Gupta 

3. Subjective and cognitive 

4. Bali 

5. Static substance knowledge and dynamic process knowledge 

6. Bharara, Sabitha & Bansal 

7. He & Chen 
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 های ...ی مدیران کتابخانهسازمانکاوی بر عملکرد داده یریکارگبهنقش  

 

هاست. کشف دانش موجود در سازمان، کاوییکی از کارکردهای فناوری داده

ه هایی است کته میان دادهها برای رسیدن به روابط ناشناخکاوی فرآیند پردازش دادهداده

کاوی اطالعات . با داده(1331، و وانگ 2)وانگ ها جالب هستندبرای کاربران داده

دانش  ،کاویشود. به مدد فن دادهبه دانش مفید تبدیل می، از منابع مختلف آمدهدستبه

، )طاهریشود گیرندگان کشف میو خالصه برای مدیران و تصمیم میرمستقیغ، مستقیم

کاوی بخش مهمی از مدیریت دانش است که یک . داده(1323، و افقری سرائی، صفوی

 اطالعات و دانش سرعتبهتواند هاست و مینش مؤثر در استفاده از دادهفرآیند مدیریت دا

گیری را کشف نماید و بهبود کارایی مدیریت دانش سازمانی را مؤثر در مدیریت و تصمیم

 .(1336، )کسیافزایش دهد 

وب و سایر مخازن اطالعات مانند ، 1هاانبار داده، های دادهمنابع داده شامل پایگاه

، 0پی و کمبر، )هانپویا در نظام جاری هستند  صورتبههایی است که ها و یا دادهکتابخانه

وی هایی حامکان، پیداست هاآنطور که از نام رسانی همانا و مراکز اطالعه. کتابخانه(1321

ای متفاوت و مختلفی برای توانند انبارهای دادههای متنوع هستند که میانبوهی از داده

ها هها به کتابخانکاوی فراهم آورند. در حقیقت از آغاز دهة شصت میالدی با ورود رایانهداده

ند و افزارهای هوشمنظام کتابخانه این امکان فراهم آمد تا با استفاده از نرمو خودکار شدن 

شکار آ، هاآندر  موجودو الگوهای  وتحلیلتجزیه، های تولید در کتابخانهداده، گرتحلیل

عرضة خدمات و امور مربوط به ، شامل مدیریت مدارک طورکلیبهشود. عملیات کتابداری 

 ه است.اداره و مدیریت کتابخان

جداگانه  طوربهها سروکار دارد و هرکدام از این کارکردها با انواع مختلفی از داده

 ،های مربوط به آمار شمارش مراجعانشود. با استفاده از گردآوری و تحلیل دادهپردازش می

نیکی و کاربرد منابع الکترو، تهیة مواد، گسترش مجموعه، یاکتابخانهنیبامانت ، میز امانت

 ،های اداری کتابخانهگیریکاوی برای تحکیم تصمیماز داده، ندهای استفاده از وبرو

                                                           

1. Wang 

2. Data warehouses 

3. Han, Kamber & Pei 
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

گرفتن  جذب مراجعان بیشتر برای امانت دیگرعبارتبهافزایش میزان امانت گرفتن منابع و یا 

ون انبار هایی دربه داده هاآنشود. نیازسنجی موضوعی از کاربران و تبدیل منابع استفاده می

آورد. با این کار نیازهای کاربران که هدف فراهم می یکاودادهبستر مناسب را برای  هاداده

 .(2061، )فرخاریشود تبیین می یدرستبه، ای استغایی هر کتابخانه

 هایاتخاذ تصمیم منظوربهکشف روندهای عمومی ، ها درواقعکاوی در کتابخانهداده

اهی که جزء های دانشگهاست. کتابخانهافزایش کارایی و عملکرد کتابخانه جهیدرنتبهتر و 

ا نیازهای این نهاد ارتباط مستقیمی بنیستند.  مستثناانواع کتابخانه هستند نیز از این قاعده 

های آموزشی و پژوهشی استادان و دانشجویان دارد و هدف اساسی آن حمایت از برنامه

خدمت  ،امکان پیشرفت تحصیلی دانشجویان کردنآموزشی و پژوهشی دانشگاه است. فراهم 

های های پژوهشی و مطالعات پیشرفته از رسالتو اعتالی برنامه به استادان در امر انتقال دانش

های های پژوهشی گسترده دانشگاه و برگزاری دورهدانشگاهی است. موفقیت برنامه نةکتابخا

 ةکتابخان زاخدمات شایسته  عرضةمنوط به تدارک منابع غنی و ، عالی تحقیقاتی و تخصصی

های و اهمیت عملکرد سازمانی کتابخانه شدهگفتهبه اهمیت موارد  با توجه دانشگاهی است.

شود و های دانشگاهی استفاده میکاوی در کتابخانهت که آیا از دادهمعلوم نیس، دانشگاهی

با نقش ، هاآنعملکرد مدیران  ویژهبههای دانشگاهی تأثیر آن بر عملکرد سازمانی کتابخانه

چگونه است؛  هاآنکاوی و مدیریت دانش در میانجی مدیریت دانش چیست و اهمیت داده

های کاوی بر عملکرد مدیران کتابخانهنقش دادهبه مطالعة ، دارد در نظرلذا این پژوهش 

 بپردازد. دولتی تهران با رویکرد مدیریت دانش هایدانشگاه

بیشتر تمرکز بر ارائه مدل و یا ، موضوع پژوهش در خصوصشده های انجامپژوهش

ام انجکاوی هاست که با استفاده از فن دادهها و شرکتهای مدیریت دانش در سازمانروش

، مظفری، هانظام تأثیرگذار خواهد بود. ازجمله: در کتابخانه عملکردبر  درنتیجهاند که شده

 هکتابخان مراجعان نیازهای به بندیاولویت»ر پژوهشی با عنوان د (2061)و مظفری  حیاتی

ز پرسشنامه گیری ابا بهره« چندمعیاره گیریتصمیم و کاویداده متون از استفاده با ایران ملی

ت یک الگوی تلفیقی با استفاده از ساختمان و موقعی، و توزیع میان کاربران کتابخانه ملی
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 های ...ی مدیران کتابخانهسازمانکاوی بر عملکرد داده یریکارگبهنقش  

 

، ماتگیری از خدمات و سایر خدشرایط بهره، خدمات جانبی، انسانینیروی ، منابع، کتابخانه

 کنندگان ارائه دادند.های ارتقای رضایت مراجعهبندی برنامهبرای اولویت

 ردبر عملک کاویداده تأثیر بررسی»تحت عنوان ، هاترین پژوهشدر یکی از مرتبط

 خدمات دهندهارائه هایشرکت: موردی مطالعه) دانش مدیریت میانجی متغیر با سازمان

کاوی بر عملکرد سازمانی به بررسی تأثیر داده (2061)دراوی « (الکترونیکی داریبانک

به نقش  وجهتگیری( با پذیری و بهبود تصمیمرقابت، نوآوری، خالقیت، اثربخشی، )کارآیی

دهندة ههای عرضمدیریت دانش با استفاده از پرسشنامه در میان مدیران و کارشناسان شرکت

کاوی این پژوهش حاکی از آن بود که داده جینتاخدمات بانکداری الکترونیکی پرداخت. 

داری بر عملکرد سازمانی دارد و همچنین مدیریت دانش که یک متغیر تأثیر مثبت و معنی

 کند.کاوی بر عملکرد سازمانی را تقویت میتأثیر داده، تمیانجی اس

 به ابعمن تخصیص سیستم و نظارت سیستم ارتقای»در پژوهشی با نام  (2061)فرجی 

 دجدی ترکیبی روش کاربرد با هاآن بندیدرجه طریق از کشور عمومی هایکتابخانه

های پراهمیت در شاخص« هاکتابخانه درجه تعیین جهت الگویی استخراج و کاویداده

 ها را به پنج گروه عمدهآوری و کتابخانهکاوی جمعها را با روش دادهبندی کتابخانهدرجه

 بندی کرد.متوسط و ضعیف تفکیک، خوب، خیلی خوب، عالی

، شتریم با ارتباط مدیریت بین رابطة بررسی»ای با نام در مطالعه (2061)آقامیریان و دری 

 سبک رویکرد با مشتری دانش مدیریت ایجاد و دستیابی جهت دانش مدیریت و کاویداده

خبرگان ، ناسانکارشبا توزیع پرسشنامه میان « الکترونیکی تجارت در هاسازمان رقابتی مزیت

گی بین همبستبه این نتیجه رسیدند که  کل توسعه بازار بانک ملت ةنظران ادارو صاحب

تری شکاوی و مدیریت دانش با هم و با مدیریت دانش مداده، مدیریت ارتباط با مشتریان

ه به این معنی ک، خطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد ةهمچنین رابط وجود دارد؛

ها در تجارت کاربرد مدیریت دانش مشتری سبب کسب مزیت رقابتی برای سازمان

 .شودالکترونیکی می

 مدلی ارائة»در تحقیقی با عنوان  (2063)پورآذر کریمهای دیجیتال کتابخانه در حوزة

 از دهاستفا با وب تحت دیجیتال هایکتابخانه در جستجو نتایج سازیشخصی برای
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های سازی نتایج جستجو در کتابخانهمدل مفهومی برای شخصی« کاویداده هایتکنیک

ان از ابتدایی نش، این پژوهش جینتاارائه دادند.  رویکرد انطباقی هیبریدبا  تحت وب دیجیتالِ

وع ها از نکتابخانهدر ها سازیبودن فناوری در این حوزه است و قسمت وسیعی از شخصی

 .ای قرار دارندو البته هنوز در سطح پایه خودکارراهنما هستند و نه  -کاربر

در پژوهشی با عنوان  (1321) و دیگران 1گزمه-سیگنزا، های خارج از کشوردر پژوهش

 هایی کهمقاله« های دانشگاهیکاوی در کتابخانههای کاربردهای دادهمروری بر پژوهش»

های دانشگاهی کاوی در کتابخانهکاربردهای داده در خصوص 1321تا  2661های بین سال

، ندیبکاوی )خوشهکارکردهای اصلی داده بر اساسبررسی کردند. هر مقاله ، اندانجام شده

های کتابخانه در چهار زمینة اصلی فعالیت هاآنو کاربرد  2بندی و رگرسیون(طبقه، ارتباط

های این پژوهش بندی شدند. یافتهطبقه 3آوری و رفتار استفاده(جمع، کیفیت، )خدمات

وسعه مجموعه ت، ویژهبهسازی و تحلیل رفتار استفاده کاربران نشانگر آن بود که به مجموعه

. بیشتر توجه شده است، هادر این پژوهش، ها و خدمات پیوستهسایتربردی بودن وبو کا

 بندی و رگرسیون بوده است.کاوی بیشترین توجه به طبقهاز کارکردهای داده

کاوی استفاده از داده»ای با عنوان در مطالعه (1323) 4و پوکاجت دودزیک، کواکویک

 ر اساسبحلی برای خدمات کتابخانه دیجیتال راه« برای بهبود خدمات کتابخانه دیجیتالی

دادند. با استفاده از فنون  ( پیشنهاد5شدهبینیبندی پیشبندی و ردهکاوی )خوشهفنون داده

ندی بکاربران را خوشه، هاآنپروفایل کاربران و رفتار جستجوی  بر اساسو  کاویداده

بی به کاربران جدید خدمات مناس، تواندسیستم موجود می، بندیاین خوشه بر اساسکردند. 

 عرضه نماید.

ر دها و ارتباط داده وتحلیلتجزیهروش »در تحقیقی با نام  (1336) 6ملتو و کاتسیریکو

از « یکاوکاوی و متنهای دادهخدمات کتابخانه با استفاده از فنهای کیفی شاخص مورد

                                                           

1. Siguenza-Guzman 

2. Clustering, association, classification, and regression 

3. Services, quality, collection, and usage behavior 

4. Kovacevic, Devedzic & Pocajt 

5. Predictive classification 

6. Meletiou & Katsirikou 

http://www.emeraldinsight.com/author/Kovacevic%2C+Ana
http://www.emeraldinsight.com/author/Devedzic%2C+Vladan
http://www.emeraldinsight.com/author/Pocajt%2C+Viktor
http://www.emeraldinsight.com/author/Meletiou%2C+Aristeidis
http://www.emeraldinsight.com/author/Katsirikou%2C+Anthi
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 های ...ی مدیران کتابخانهسازمانکاوی بر عملکرد داده یریکارگبهنقش  

 

 در مدیریت کتابخانه دانشگاه فنی یونان استفاده کردند؛ بدین، کاویکاوی و متنهای دادهفن

 برای هاآنگیرندگان به برای تصمیم آمدهدستبههای جدید اطالعات و شاخص، طریق

ند کمک خواهد کرد که درنتیجه منجر به عملکرد سازمانی مریزی نظامگیری و برنامهتصمیم

 شود.ها و بهبود خدمات در کتابخانه میکتابخانه

کاوی برای عرضة استفاده از فناوری داده»ای تحت عنوان در مقاله (1330)کهن و کهن 

، میهای رقوبه علت حجم باالی داده در کتابخانه« خدمات پیشنهادی در کتابخانه رقومی

الکترونیک  هایمعماری سیستم پیشنهادی برای ارتقای خدمات کتابخانة رقومی در کتابخانه

شده قادر است نیازهای کاربران را مرتفع نماید. این نظام عالوه بر ارائه دادند. سیستم ارائه

ب برای های مناسابتکار عملی را در یافتن کتاب، ها برای کاربران در وبجستجوی کتاب

 آورد.خوانندگان به همراه می

کاوی در حل مسائل استفاده از فناوری داده»نام در تحقیقی با  (1339)و کهن  1چنگ

ی درصدد امتحان کردن فناور« بندی: مطالعه موردی کتابخانه دیجیتالی یک دانشکدهرده

ها نشان داد کاوی برای برطرف کردن نیازها و ملزومات کاربران کتابخانه هستند. یافتهداده

لفی )پنج های مختنابع و انتشارات به گروهعالیقشان به م بر اساسکاربران ، کاویبعد از داده

التحصیالن و های خاص خود( تقسیم شدند. برخی )فارغخوشه و هر خوشه به ویژگی

نین ای دارند؛ همچهای چندرسانهدستیاران پژوهشگر( نیز ترجیح زیادی به استفاده از داده

 ابد.یبه استفاده از منابع دیجیتالی افزایش می هرسالهتمایل کاربران 

یتال های دیجکاوی بیشتر در حوزة کتابخانهمبحث داده، ها مشهود استآنچه از پژوهش

شناسایی  کاربران را انواعتوانند های مختلف میبندی کاربران به دستهمطرح است و با خوشه

 و درنتیجه کیفیت خدمات به کاربران را افزایش دهند.

 روش

نباطی و ها از آمار استداده وتحلیلتجزیهبرای  که استحلیلی ت-پییمایشی، روش پژوهشی

( است 2061نامة دراوی )شود. ابزار پژوهش پرسشنامه پایانمعادالت ساختاری استفاده می

                                                           

1. Chang 
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که تنها با برخی تغییرات کوچک مانند تغییر اصطالح شرکت به کتابخانه برای این پژوهش 

صان بررسی روایی به سه نفر از متخصشده برای به تغییرات ناچیز اعمال با توجهتنظیم شد 

 01 ،شناسی ارسال شد. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخعلم اطالعات و دانش

افزارهای اس.پی.اس.اس. )سه فرضیة ها از نرمداده وتحلیلتجزیهدرصد به دست آمد. برای 

پژوهش که در ذیل آمده های مدل مفهومی یعنی فرضیه، اول( و آموس )برای سه فرضیة دوم

های شامل مدیر کتابخانه مرکزی و کتابخانه، است( استفاده شده است. جامعة پژوهش

کتابخانه مرکزی و  120، شود که درمجموعدولتی شهر تهران می هایدانشگاهاقماری 

مدیر  200، نمونة پژوهش، فرمول کوکران بر اساساقماری و به همین تعداد مدیر شناسایی و 

 شود.می

، شدها بررسی میبایست وضعیت توزیع دادهمی، های پژوهشقبل از بررسی فرضیه

 ادتعد هرچه یعنی، دارد پژوهش نمونة تعداد با معکوس رابطة داریمعنی سطح ازآنجاکه

 توزیع ررسیب برای روش بهترین بنابراین آید؛می پایین داریمعنی سطح، باشد تربیش نمونه

 توزیع دارای موردنظر متغیر، باشد 1 تا -1 بین چولگی اگر. است چولگی از هاستفاد هاداده

. در این (2061، یبی)حب بود خواهد غیرنرمال توزیع دارای صورت این غیر در و نرمال

کاوی و عملکرد سازمانی هر سه داده کارگیریبه، سه متغیر اصلی مدیریت دانش، پژوهش

های پارامتری هستند؛ بنابراین از توزیع نرمال برخوردارند و از آزمون 11/3دارای چولگی 

 ،شود. برای بررسی سه فرضیة اول )وضعیت مدیریت دانشها استفاده میبرای بررسی فرضیه

اده گروهی استفای/تکنمونهتککاوی( از آزمون تیداده کارگیریبهعملکرد سازمانی و 

 شرط مدل معادالتنبودن متغیرهای که پیش هم خطبار عاملی و ، شود. قبل از ارائة مدلمی

ای ت رتبهعل ها )بهای گویهنیز به میانگین رتبه جاهمانبررسی شدند. در ، ساختاری هستند

ها از گویه هر یک( برای مقایسه با یکدیگر اشاره شده است. برای بررسی وضعیت هاآنبودن 

فاده شده ای لیکرت هستند( نیز از میانه استها که طیف پنج رتبهای بودن گویه)به دلیل رتبه

نباشد  0باشد وضعیت مطلوب و اگر بیشتر از  0بیشتر از  اگر است. 0است. معیار بررسی میانة 

 متوسط است. 0نامطلوب و برابر 
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 های پژوهش به شرح ذیل هستند:فرضیه

 از تهران دولتی هایدانشگاه هایکتابخانه در کاویداده کارگیریبه وضعیت. 2 ضیةفر

 .است متوسط حد از بهتر، هاآن مدیران دیدگاه

 از تهران دولتی هایدانشگاه هایکتابخانه در مدیران سازمانی عملکرد وضعیت. 1 فرضیة

 .است متوسط حد از بهتر، هاآن مدیران دیدگاه

 دیدگاه از تهران دولتی هایدانشگاه هایکتابخانه در دانش مدیریت وضعیت. 0 فرضیة

 .است متوسط حد از بهتر، هاآن مدیران

 و کاویداده کارگیریبه بین داریمعنی رابطة(. پژوهش مفهومی مدل 2 فرضیة) 1 فرضیة

 هایانشگاهد هایکتابخانه در( دانش مدیریت بر کاویداده کارگیریبه تأثیر) دانش مدیریت

 .دارد وجود، هاآن مدیران دیدگاه از تهران شهر دولتی

 و کاویداده کارگیریبه بین داریمعنی رابطة(. پژوهش مفهومی مدل 1 فرضیة) 1 فرضیة

 در( مدیران سازمانی عملکرد بر کاویداده کارگیریبه تأثیر) مدیران سازمانی عملکرد

 .دارد وجود، هاآن مدیران دیدگاه از تهران شهر دولتی هایدانشگاه هایکتابخانه

 عملکرد و دانش مدیریت بین داریمعنی رابطة(. پژوهش مفهومی مدل 0 فرضیة) 9 فرضیه

 هایاهدانشگ هایکتابخانه در( سازمانی عملکرد بر دانش مدیریت تأثیر) مدیران سازمانی

 .دارد وجود، هاآن مدیران دیدگاه از تهران شهر دولتی
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 مدل مفهومی پژوهش به شکل ذیل است:

 

 هایافته

ز ا دولتی تهران هایدانشگاههای کتابخانهکاوی در داده کارگیریبه. وضعیت 2فرضیة 

 بهتر از حد متوسط است.، هاآندیدگاه مدیران 

 کاویداده کارگیریبه یانمونهآمار تک .1جدول 

 میانگین مفروض میانگین واقعی تعداد 

 03 10/03 200 کاویداده کارگیریبه

 کاویداده کارگیریبهای نمونهآزمون تک .2جدول 

 
مقدار 

 آزمون تی

 ةدرج

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 میانگین

 ایبرآورد فاصله

 حد باال حد پایین

 31/2 -21/3 10/3 29/3 09/2 06/2 کاویداده کارگیریبه

 کارایی

  یریکارگبه

 کاویداده
عملکرد 

 سازمانی

 اثربخشی

 خالقیت

 مدیریت دانش

 نوآوری

 مزیت رقابتی

 گیریبهبود تصمیم

 کاربرد دانش تسهیم دانش ذخیره دانش خلق دانش
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 یبرای تفسیر آن از آزمون ت، دارای توزیع نرمال استکاوی داده کارگیریبه ازآنجاکه

شود که زمانی استفاده می، کنیم. این آزمونای/تک گروهی استفاده مینمونهتک

استاندارد و یا حتی یک عدد فرضی و مورد ، خواهیم آن را با یک حالت معمول و رایجمی

(. عدد مفروض در اینجا ضرب 2011، شالیپورگتابی و صفریانتظار مقایسه کنیم )حبیب

)حد وسط طیف لیکرت( است که  0پرسش( در  23) کاویدهدا کارگیریبهتعداد سؤاالت 

ن شود. در تفسیر نتایج ایکه این مقدار با میانگین واقعی مقایسه می شودمی 03برابر عدد 

و مقدار آزمون تی توجه  2آزمون همواره باید به اختالف این دو میانگین یا اختالف میانگین

 باشد مقدار تی نیز بیشتر خواهد بود و هر چهکرد. هر چه تفاوت بین دو میانگین بیشتر 

( خواهد بود. 31/3تر از تر )کوچکداری کوچکسطح معنی، تر باشداختالف میانگین بیش

نتایج  به تفسیر بهتر، های تیای( در آزموناطمینان )برآورد فاصله ةبه مقادیر فاصل توجه

باید گفت ، 0و حد پایین 1باال حد ریمقادبا توجه به ، کند. در این برآوردآزمون کمک می

 که:

 تر است و میانگین مورد انتظار از مقدار آزمون بزرگ، هرگاه حد پایین و باال مثبت باشد

 دار است.تفاوت میانگین معنی

 اوت تر است و تفمیانگین از مقدار آزمون کوچک، هرگاه حد پایین و باال منفی باشد

 دار است.میانگین معنی

  دار میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت معنی، پایین منفی و حد باال مثبت باشدهرگاه حد

 (.101، 2011، شالیپورگتابی و صفریندارد )حبیب

درصد  61دهد که با اطمینان نشان می 1( در جدول 06/2ای )نمونهتکمقدار آزمون تی

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود تفاوت معنی 31/3تر از و سطح خطای کوچک

مقدار  بان ؛ بنابراین میانگییکی مثبت و دیگری منفی استدارد؛ همچنین حد پایین و باال ن

ار میانگین واقعی مقد، 1جدول  بر اساس. ضمن آنکه ندارددار آزمون تفاوت معنیمورد 

                                                           

1. Mean Difference 

2. Upper 

3. Lower 
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رسد وضعیت به نظر می؛ تفاوت چندانی ندارد( 03مقدار میانگین مفروض ) با( 10/03)

 ،دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر هایدانشگاههای کاوی در کتابخانهداده کارگیریبه

 .شودمینبنابراین فرضیة موجود تأیید متوسط است؛ 

ز ا دولتی تهران هایدانشگاههای کتابخانهدیر در . وضعیت عملکرد سازمانی م1فرضیة 

 بهتر از حد متوسط است.، هاآندیدگاه مدیر 

 عملکرد سازمانی یانمونهآمار تک .3جدول 

 میانگین مفروض میانگین واقعی تعداد 

 93 20/92 200 عملکرد سازمانی

 عملکرد سازمانیای نمونهآزمون تک. 4جدول 

 
مقدار 

 آزمون تی

 ةدرج

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 میانگین

 ایبرآورد فاصله

 حد باال حد پایین

 11/1 -20/3 20/2 36/3 209 02/2 عملکرد سازمانی

درصد  61دهد که با اطمینان نشان می، 1( در جدول 02/2ای )نمونهتکمقدار آزمون تی

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود تفاوت معنی 31/3تر از و سطح خطای کوچک

مقدار  بان ؛ بنابراین میانگییکی مثبت و دیگری منفی استدارد؛ همچنین حد پایین و باال ن

ر میانگین واقعی مقدا، 0جدول  بر اساسضمن آنکه  ندارد؛دار آزمون تفاوت معنیمورد 

رسد وضعیت به نظر می؛ تفاوت چندانی ندارد( 93مقدار میانگین مفروض ) با( 20/92)

 ،دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر هایدانشگاههای عملکرد سازمانی مدیر در کتابخانه

 .شودمینفرضیة موجود تأیید ، رومتوسط است؛ ازاین

اه از دیدگ دولتی تهران هایدانشگاههای کتابخانه. وضعیت مدیریت دانش در 0فرضیة 

 بهتر از حد متوسط است.، هاآنمدیر 

 مدیریت دانش یانمونهآمار تک .5جدول 

 میانگین مفروض میانگین واقعی تعداد 

 12 00/11 200 مدیریت دانش
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 بروز رفتار ناایمنای نمونهآزمون تک .6جدول 

 
مقدار 

 آزمون تی

 ةدرج

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 میانگین

 ایبرآورد فاصله

 حد باال حد پایین

 1/1 3//11 16/2 332/3 20/3 11/0 مدیریت دانش

درصد  61دهد که با اطمینان نشان می 9( در جدول 00/11ای )نمونهتکمقدار آزمون تی

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود تفاوت معنی 31/3تر از و سطح خطای کوچک

زمون تفاوت آمورد مقدار  با؛ بنابراین میانگین هردو مثبت استدارد؛ همچنین حد پایین و باال 

مقدار میانگین  از( 00/11ی )مقدار میانگین واقع، 1جدول  بر اساس ییاز سو دارد؛دار معنی

شود وضعیت مدیریت دانش در لذا فرضیة سوم تأیید می؛ است تربزرگ( 12مفروض )

ن فرضیة بنابرای؛ متوسط است، دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر هایدانشگاههای کتابخانه

 .شودتأیید می سوم

رداختن به مدل مفهومی قبل از پ. های معادالت ساختاری )مدل مفهومی پژوهش(فرضیه

 ،فرض الزم در این خصوصانجام شود. اولین پیش هاآنهای الزم برای فرضالزم است پیش

 .انجام تحلیل عامل تأییدی است، فرض الزمنبودن متغیرهاست. دومین پیش هم خطبررسی 

نبودن  هم خطبررسی ، فرض الزم برای اجرای مدلترین پیشمهم :متغیرها یهم خط

و  1تولرانس، 2های عامل تورم واریانستوجه به آماره یهم خطمتغیرهاست. در بررسی 

دهد که نشان می، نوسان دارد 2تا  3که بین  است. ضریب تولرانس 0شاخص وضعیت

هرچه مقدار ، با همدیگر دارند؛ بنابراین هم خطیرابطة ، متغیرهای مستقل تا چه اندازه

 ،تر باشدکمتر است و هرچه به صفر نزدیک هم خطیمیزان ، دباش 2تولرانس نزدیک به 

، بیشتر باشد 1هرچه مقدار آن از ، عامل تورم واریانس در خصوصباالست.  هم خطیمیزان 

هرچه مقدار این شاخص کمتر ، مقدار شاخص وضعیت در موردبیشتر است.  هم خطیمیزان 

 21تر از مقدار آن بزرگ کهیهنگامبین متغیرهای مستقل است.  هم خطینشان از نبود ، باشد

نباید  03بین متغیرهای مستقل است. این مقدار از  هم خطیدهندة احتمال وجود نشان، باشد
                                                           

1. Variance Inflation Factor 

2. Tolerance 

3. Condition index 
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

 اهآنرا که احتمال وجود  ییهاهم خطکم یا  هاییهم خطتر باشد. گفتنی است بزرگ

روابط  بر اساس. (2011، شالیپورگتابی و صفری)حبیبتوان نادیده گرفت می، وجود دارد

بودن به شرح  هم خطیبررسی  1و  0های های جدولموجود در مدل مفهومی پژوهش و داده

 شود:ذیل می

 عملکرد سازمانی )متغیر وابسته( هم خطیآمارة  .7جدول 

 عامل تورم واریانس تولرانس شاخص وضعیت متغیرهای مستقل

کاویداده کارگیریبه  69/21  66/3  331/2  

02/19 مدیریت دانش  66/3  331/2  

 مدیریت دانش )متغیر وابسته( هم خطیآمارة  .8جدول 

 عامل تورم واریانس تولرانس شاخص وضعیت متغیر مستقل

کاویداده کارگیریبه  0/29  2 2 

 مدیریت دانش هر دو نقش متغیر وابسته، مدل مفهومی پژوهش بر اساسبه آنکه  توجهبا 

متغیر وابسته است. در جدول ، 0متغیر مستقل و در جدول ، 0و مستقل را دارد؛ لذا در جدول 

نیز بین  1ندارد و در جدول  هم خطعملکرد سازمانی با متغیرهای مستقل خود رابطه ، 0

 دارد.وجود ن هم خطکاوی رابط داده کارگیریبهمستقل خود یعنی مدیریت دانش و متغیر 

گویه  1رود که بیش از کار می هایی بهتحلیل عاملی تأییدی برای متغیرها و شاخص

( هستند و ممکن 0/3هایی که پایین )کمتر از دارند. با تحلیل عاملی تأییدی بار عاملی گویه

شوند. بررسی تحلیل عاملی متغیرهای حذف می، است در برازش مدل خالل ایجاد نمایند

گزارش  ها نیزذیل هستند؛ همچنین میانگین گویه به ترتیب 22تا جدول  6پژوهش در جدول 

 شده است.

 کاویداده کارگیریبههای ای گویه. بار عاملی و میانگین رتبه9جدول 

 عاملیبار  ایمیانگین رتبه میانه کاویداده کارگیریبههای گویه ردیف

2 
 کامپیوتری جهت هاییس   تمس   تا چه حد در کتابخانه شما 

 ذخیره اطالعات کاربران نقش دارد.
0 30/9 231/3 
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 های ...ی مدیران کتابخانهسازمانکاوی بر عملکرد داده یریکارگبهنقش  

 

 عاملیبار  ایمیانگین رتبه میانه کاویداده کارگیریبههای گویه ردیف

1 
در این کت  ابخ  ان  ه از ابزاره  ای فن  اوری اطالع  ات جه  ت  

 .شودیماستخراج اطالعات استفاده 
1 20/9 11/3- 

0 
 س   ازیذخیرهدر این کت ابخ ان ه از ب انک اطالعاتی جهت     

 .شودیماطالعات استفاده 
0 61/1 01/3 

1 
در این کتابخانه از بانک اطالعاتی جهت دس  تیابی به دانش 

 .شودیماستفاده  موردنظر
1 29/9 230/3- 

1 
اهمیت  نو هاییدهااین کتابخانه به  هاییاس   تراتژدر تنظیم 

 .شودیمداده 
0 01/1 11/3 

9 
گ بزر یهادادهدر این کتابخانه اس   تخراج دانش از پایگاه 

 .شودیمکارشناسان واقع  موردتوجه
0 31/1 01/3 

0 
 هاادهداس  تخراج دانش از پایگاه ، کارش  ناس  ان این کتابخانه

 .دداننیمیک مزیت رقابتی برای کتابخانه  عنوانبهرا 
0 10/1 19/3 

1 
اکثر ک ارش   ناس   ان این کتابخانه ش   ناخت کافی در مورد   

 را دارند. کاویداده کارگیریبه
0 31/1 00/3 

6 
در این کتابخانه از ابزار جستجوی اطالعات جهت استخراج 

 .شودیمالگوهای دانش استفاده 
0 16/1 00/3 

23 

کلی ه کارش   ناس   ان اعتقاد دارند که اس   تفاده از ابزارهای   

فن  اوری اطالع  ات ب  اع  ث بهبود عملکرد م  دیر کت  ابخ  ان  ه 

 .گرددیم

1 20/9 16/3- 

 0ها میانة )شرایط مطلوب( و سایر گویه 1دوگویه میانة ، دهدنشان می 6های جدول داده

در این کتابخانه از بانک اطالعاتی جهت دستیابی به دانش »)شرایط متوسط( دارند. گویة 

های این ژیدر تنظیم استرات»دارای بیشترین میانگین است و گویة .« شودیماستفاده  موردنظر

گیری کاربیشترین بار عاملی و رابطه با به 11/3با « .ودشهای نو اهمیت داده میکتابخانه به ایده

 شوند.دارند که حذف می 0/3کاوی را داراست. چهار گویه نیز بار عاملی کمتر از داده
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

 های ابعاد مدیریت دانشای گویه. بار عاملی و میانگین رتبه11جدول 

عاد
 اب

ف
ردی

 

 میانه های ابعاد مدیریت دانشگویه
میانگین 

ایرتبه  
 بار عاملی

ش
دان

ق 
خل

 

11/1 0 .شودیمدر کتابخانه شما تا چه اندازه دانش یک ارزش محسوب  2  0/3  

1 
بدون مش   کالت از طریق  تواندیمآی ا دانش در کت ابخ ان ه ش   م ا      

 ؟شودیمبحث و گفتگو تولید  یهاگروه
0 69/0  00/3  

0 
مدیریتی مفیدی همچون نظام  یهاس   امانهآی ا در کت ابخ ان ه ش   ما     

 وجود دارد؟ هایدهابرای درگیری افراد در ارائه  هایشنهادپ
0 16/6  36/3-  

13/6 0 ؟کنندیمکارکنان را برای تولید دانش تشویق ، آیا مدیر کتابخانه 1  21/3  

ش
دان

ره 
خی

 ذ

1 
در کتابخانه ش   ما تا چه میزان اطالعات مربوط به کاربران نگهداری 

 ؟شودیم
0 01/1  10/3  

9 
 هاییلفا یجابهکامپیوتری  هاییلفادر کتابخانه شما تا چه اندازه از 

 ؟شودیمکاغذی استفاده 
1 19/6  10/3  

0 
تندسازی مکانیزه مس هاییستمسدر کتابخانه ش ما تا میزان اس تفاده از   

 )پورتال کتابخانه( تا چه حد است؟
1 62/6  20/3-  

11/6 0 دانش طراحی گردیده است؟ دهیسازمانآیا فرآیند مدونی جهت  1  20/3  

ش
دان

م 
سهی

 ت

10/1 0 ؟شودیمآیا در کتابخانه شما دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل  6  131/3  

23 
 دمنعالقهآی ا ک ارکن ان ش   اغ ل در کت ابخانه ش   ما به انتقال دانش       

 ؟باشندیم
0 06/6  31/3-  

22 
س   اختار س   ازمانی در کتابخانه ش   ما تا چه حد به تبادل دان کمک 

 ؟کندیم
0 00/1  11/3  

21 
در  یآس   انبهدانش را از طریق اینترانت ، تا چه اندازه کتابخانه ش   ما

 ؟دهدیماختیار کارکنان قرار 
0 00/6  16/3  

20 
منظم برای تبادل دانش  یهانش   س   ت ، ت ا چه اندازه کتابخانه ش   ما 

 ؟کندیمبرگزار 
0 26/6  39/3  

ش
دان

رد 
ارب

 ک

21 
تص   میمات مطم ن  توانیمتا چه حد  ب ا دانش موجود در کت ابخانه  

 گرفت؟
0 09/0  21/3  

21 
در کت ابخ ان ه ش   م ا ک ارکنان تا چه اندازه از دانش خود در جهت      

 ؟کنندیماهداف کتابخانه استفاده 
0 16/1  10/3  

29 
آی ا دانش در کت ابخانه منجر به تولید خدمات جدید یا ارائه خدمات   

 ؟گرددیمبهتر 
0 11/1  21/3  



07 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ز 
ایی

پ
69

 

 

 های ...ی مدیران کتابخانهسازمانکاوی بر عملکرد داده یریکارگبهنقش  

 

عاد
 اب

ف
ردی

 

 میانه های ابعاد مدیریت دانشگویه
میانگین 

ایرتبه  
 بار عاملی

20 
 ادهمورداستفتا چه اندازه دانش کتابخانه برای حل مش کالت موجود  

 ؟گیردیمقرار 
0 11/6  136/3  

دارند.  0ها میانة و سایر گویه 1دو گویه میانة  است که آن بیانگر 23 جدول هایداده

( کتابخانه پورتال) مستندسازی مکانیزه یهاستمیس از استفاده میزان تا شما کتابخانه در» گویة

 کنانکار شما کتابخانه در» گویة و دارد را وضعیت بهترین 62/6 میانگین با «است؟ حد چه تا

 دارای 10/3 مقدار با «؟کنندیم استفاده کتابخانه اهداف جهت در خود دانش از اندازه چه تا

 .دارند 0/3 از کمتر عاملی بار نیز گویه نه. است عاملی بار بیشترین

 های ابعاد عملکرد سازمانیای گویه. بار عاملی و میانگین رتبه11جدول 

عاد
 اب

ف
ردی

 

 میانگین های ابعاد عملکرد سازمانیگویه
میانگین 

ایرتبه  

بار 

 عاملی

یی
ارا

 ک

2 
استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات کارکنان را در انجام درست 

 .رساندیمیاری  هاآنکارهای محوله به 
0 30/22  32/3  

1 
ابزارهای فناوری اطالعات  کارگیریبهوجود م دیری ت دانش در   

 .کندیمجهت انجام خدمات به کاربران کمک 
0 11/23  21/3  

0 
ابزاره ای فن اوری اطالع ات باعث اس   تفاده بهینه منابع اطالعاتی    

 .گرددیمکتابخانه 
0 10/23  2/3  

1 
ده جهت استفا کاویداده کارگیریبهوجود مدیریت دانش باعث 

 .گرددیمکتابخانه  منابعبهینه از 
1 10/22  11/3  

شی
بخ

اثر
 

1 
ابزاره ای فن اوری اطالع ات ب اعث افزایش کیفیت      ک ارگیری ب ه 

 .کرددیمبه کاربران  شدهارائهخدمات 
0 91/22  29/3  

9 
ابزارهای جستجوی اطالعات  کارگیریبهنقش مدیریت دانش در 

 است. مؤثرجهت افزایش کیفیت خدمات 
1 16/22  91/3  

0 
یه که کل ش   ودیمابزارهای فناوری اطالعات باعث  ک ارگیری ب ه 

 صورت گیرد. یدرستبه شدهانجامکارهای 
0 61/23  10/3  

قی
خال ت

 1 
 نش ان دهد که نتایج نظرسنجی  تواندیمتا چه اندازه کتابخانه ش ما  

 ؟گیردیم به کاربرای بهبود خدمات  مؤثر طوربهرا 
0 10/23  11/3  
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

عاد
 اب

ف
ردی

 

 میانگین های ابعاد عملکرد سازمانیگویه
میانگین 

ایرتبه  

بار 

 عاملی

6 
نو کارکنان کتابخانه در جهت رفع مشکالت  هاییدهاتا چه اندازه 

 ؟گیردیمقرار  موردتوجه
0 62/23  11/3  

23 
ت ا چ ه ان دازه کتابخانه به توان تخص   ص   ی کارکنان خود توجه     

 ؟کندیم
0 00/1  06/3  

ی
ور

وآ
 ن

22 
نوین کارکنان جهت ارتقاء  هاییدهاتا چه میزان کتابخانه ش  ما از 

 ؟کندیمعملکرد مدیر کتابخانه استفاده 
0 01/23  01/3  

21 
 از خالقیت اس   تفادهت ا چ ه ان دازه کت ابخ ان ه نوآوری نوین را با       

 آورده است؟ به وجودکارکنان خود 
0 10/23  12/3  

20 
نوآوری نوین کارکنان باعث افزایش  ک ارگیری ب ه ب ا   کت ابخ ان ه   

 عملکرد مدیر کتابخانه گردیده است.
0 91/6  06/3  

تی
رقاب

ت 
مزی

 

21 
ا رقبای ب یس  همقاقابلاس  تراتژیک کتابخانه  هاییتمزتا چه اندازه 

 خود است؟
0 10/6  26/3  

21 
م  دیری  ت دانش  ک  ارگیریب  هت  ا چ  ه ان  دازه نت  ایج ح  اص   ل از  

 ؟باشندیمخود  ترازهم یهاکتابخانهبا  یسهمقاقابل
0 16/22  00/3  

29 
باعث ایجاد مزیت  کاویدادهتا چه میزان دس تاوردهای حاصل از  

 ؟شودیمرقابتی 
0 10/6  16/3  

ود
بهب

صم 
ت

یم
ی

گیر
 

20 
ابزارهای فناوری اطالعات باعث بیان درس  ت اهداف  کارگیریبه

 .گرددیم
0 11/6  

231/

3 

21 
 در انجام امور کتابخانه خود از گیرییمتصمچقدر کارکنان برای 

 ؟برندیمابزار فناوری اطالعات بهره 
0 91/23  

311/

3-  

26 
ابزارهای فناوری اطالعات باعث ارزیابی  کارگیریبهت ا چه میزان  

 ؟گرددیمدرست اهداف 
0 21/23  

311/

3 

13 
ت ا چ ه ح د اس   تف اده از ابزاره ای فناوری اطالعات باعث تعیین      

 .گرددیممختلف و ممکن یک مس له  یهاحلراه
0 01/23  

31/3

- 

 میانة خوب وبیانگر آن است که در عملکرد سازمانی نیز دو گویه  22های جدول داده

 فزایشا باعث اطالعات فناوری ابزارهای کارگیریبه»سایر موارد میانة متوسط دارند. گویة 

وضعیت مساعدتری دارد  91/22با میانگین « .کرددیم کاربران به شدهارائه خدمات کیفیت

 شافزای جهت اطالعات جستجوی ابزارهای کارگیریبه در دانش مدیریت نقش»و گویة 
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 های ...ی مدیران کتابخانهسازمانکاوی بر عملکرد داده یریکارگبهنقش  

 

( را داراست. ده گویه نیز بار عاملی 91/3بیشترین بار عاملی )« .است مؤثر خدمات کیفیت

 دارند. 0/3کمتر از 

( بدین منظور است 2ها به مدلبررسی برازش مدل )برازش داده. برازش مدل مفهومی پژوهش

دازه با تجربی تا چه ان یشینهپچهارچوب نظری و  بر مبنای شدهینتدومدل ، که مشخص شود

کنندة مدلی است که به تا چه حد حمایت شدهیگردآورهای واقعیت انطباق دارد و داده

 های برازشترین شاخصبه مهم، لحاظ نظری تدوین شده است. برای سنجش برازش مدل

 کنیم که به شرح ذیل هستند:مدل اشاره می

ترین شاخص برازش در معادلة کاربردی ترین وعمومی، اسکوئرکای :(𝑥2) 1اسکوئرکای

ترین شاخص برازش است. دربارة تفسیر و مهم نخستینساختاری است. این شاخص درواقع 

هتر ها به مدل ببرازش داده، تر باشداسکوئر باید گفت هرچه مقدار آن کوچکمقدار کای

کوئر در اسگفتنی است شاخص کای. باشد 1و مساوی  ترکوچکاین مقدار باید . است

 بیان شده است. CMIN/DFافزار آموس تحت عنوان نرم

این دو  (:AGFI) 1شدهاصالح( و شاخص نیکویی برازش GFI) 0شاخص نیکویی برازش

آورد شده را به کمک بر یدبازتولندارد و نسبت واریانس  بستگی نمونه شاخص به حجم 

بیانگر میزان دقت مدل در تکرار ، GFIکنند. محاسبه می شدهمشاهده کوواریانسمقدار 

، است GFIکه مرتبط به مقدار  AGFIاست. شاخص  شدهمشاهده کوواریانسماتریس 

نماید؛ دامنه می یمتنظرا بر اساس میزان درجه آزادی مدل  GFIشاخصی است که 

 .(2011، )قاسمی است 36/3تر و مساوی بزرگ، برای هر دو شاخص یرشموردپذ

این شاخص برای ارزیابی برازش کلی )مدل  (:RMR) 1ریشة دوم میانگین مربعات باقیمانده

. کاربرد آن شودبین دو متغیر( استفاده می شدهیفتعرتدوین شده( و برازش جزئی )پارامتر 

ذکر  RMRیکسان است. مقدار مشخصی برای  یهابرای مقایسة دو مدل متفاوت با داده

                                                           

7. Model Fit Indices 

2. Chi-Square 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Root Mean Square Residual 
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تر باشد مدل از برازش نشده اما حداقل مقدار آن صفر است و هرچه به صفر نزدیک

 تری برخوردار است.مناسب

های برخالف بسیاری از شاخص (:RMSEA) 2ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد

این شاخص برای فواصل ، استای سازی که تنها دارای برآورد نقطهدر مدل، برازش دیگر

آیا مقدار ، شوداست که با استفاده از مشخص می محاسبهقابلاطمینان مختلف نیز 

ر شاخص دار دارد یا خیر. اگتفاوت معنی 31/3برای مدل تدوین شده با مقدار  آمدهدستبه

RMSEA مدل از برازش مطلوبی برخوردار است؛ البته در ، باشد 31/3تر و مساوی کوچک

 نیز اشاره شده است. 2/3ها به مقدار برخی از پژوهش

هرچه پارامتر  (:NNFI) 0شاخص برازش هنجار نشده، (NFI) 1شاخص برازش هنجار شده

یابد. مقدار این شاخص برای برازش افزایش می NFIمقدار شاخص ، به مدل افزوده شود

این شاخص نیز ، تر باشدهر چه این ضرایب کوچک است. 6/3و مساوی  تربزرگمناسب 

 است. NFIتری را نشان خواهد داد. مقدار این شاخص همانند مقدار کوچک

مقدار شاخص مطلوب برای  :(RFI) 1شاخص برازش نسبی( و CFI) 1شاخص برازش تطبیقی

CFI ،مقدار شاخص است.  6/3تر و مساوی بزرگRF ،کند. بین صفر تا یک تغییر می

 .(2011، )قاسمیکند برازش بهتری برای مدل تفسیر می، مقدار نزدیک به یک کهیطوربه

برازش مدل مفهومی  تفسیربرای  مدل مفهومی )اصلی( پژوهش آمده است.، 16-1در نمودار 

و مقدار محاسبه شدة  هاآنها به همراه مقدار مقبول نام شاخص، 12جدول تحقیق در 

 :استشده در مدل پژوهش آورده  هاآن

 برازش هایشاخص شدة محاسبه مقدار و مقبول مقدار .12جدول 
هانام شاخص شدهمحاسبهمقدار  مقدار مقبول   

𝑥2 1≤ 92/2  

RMSEA 31/3 ≤ 390/3  

                                                           

1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Normed Fit Index 

3. Non-Normed Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Relative Fit Index 
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هانام شاخص شدهمحاسبهمقدار  مقدار مقبول   

GFI 6/3 ≥ 12/3  

AGFI 6/3 ≥ 09/3  

RMR نزدیک به صفر، بین صفر تا یک  22/3  

NFI 6/3 ≥ 136/3  

RFI نزدیک به یک، بین صفر تا یک  01/3  

CFI 6/3 ≥ 92/3  

ی مدل از برازش کاف، منطبق با مقدار مقبول باشد شدهمحاسبهاگر حداقل سه شاخص 

برای ، RMRو  X ،RMSEA 1 سه شاخص، های جدول باالیافته بر اساسبرخوردار است. 

 از برازش مطلوبی برخوردار است. موردنظرپس مدل ، مدل مفهومی پژوهش برقرار هستند

مدل مفهومی تحقیق )مدل در حالت ، 1شکل در . پژوهش مفهومی مدل هایفرضیه

های به بررسی فرضیه، 20جدول مدل و نتایج آمده در  بر اساسداری( آمده است. معنی

 شود.میمربوط به مدل پرداخته 

 های پژوهشاز مدل مفهومی تحقیق برای فرضیه آمدهدستبههای نتایج یافته .13جدول 

 -t هافرضیه ردیف

value 

نتیجة 

 فرضیه

ضریب 

 همبستگی

رابطه و 

 تأثیر

2 
ک اوی ب ا مدیریت دانش   :داده ک ارگیری ب ه رابط ة  

 کاوی بر مدیریت دانش(داده کارگیریبه)تأثیر 
 - - رد -90/2

1 

کاوی و عملکرد س   ازمانی داده کارگیریبهرابط ة  

کاوی بر عملکرد سازمانی داده کارگیریبهمدیران )

 مدیران(

 - - رد -11/2

0 
رابط ة مدیریت دانش با عملکرد س   ازمانی مدیران  

 )تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران(
 - - رد -10/2

داری در معادالت ساختاری است در معنی که همان سطح t-value، 20در جدول 

، باشد 69/2تا  -69/2مشخص شده است. اگر مقدار آن در بازة  .C.Rافزار آموس با نرم

رت در صو، افزار آموسشود. در نرمفرضیه رد و در صورت نبودن در بازة مذکور تأیید می

شخص  Estimateافزار آموس با ضریب همبستگی )میزان رابطه( که در نرم، تأیید هر فرضیه
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رابطه ضعیف بین ، باشد 0/3ریب کمتر از در جدول گزارش شده است. اگر این ض، شودمی

 (.2011، قاسمی)قوی است  9/3تر از متوسط و بیش 9/3تا  0/3
ی کاو:داده کارگیریبهداری بین هومی پژوهش(. رابطة معنیمف مدل 2)فرضیة  1فرضیة 

 هایکاوی بر مدیریت دانش( در کتابخانهداده کارگیریبهو مدیریت دانش )تأثیر 

 وجود دارد.، هاآندولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر  هایدانشگاه

در بازة مذکور است؛  t-valueیا همان  .C.Rمقدار ، دهدمی نشان 20های جدول داده

و  یکاودادهکارگیری بهداری بین شود و رابطة معنیپژوهش تأیید نمی 1بنابراین فرضیة 

 هایانشگاهدهای کاوی بر مدیریت دانش( در کتابخانهداده کارگیریبهمدیریت دانش )تأثیر 

 وجود ندارد.، هاآندولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر 

 کاویداده کارگیریبهداری بین مفهومی پژوهش(. رابطة معنی لمد 1)فرضیة  1فرضیة 

های کاوی بر عملکرد سازمانی مدیر( در کتابخانهداده کارگیریبهو عملکرد سازمانی مدیر )

 وجود دارد.، هاآندولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر  هایدانشگاه

برده در بازة نام t-valueیا همان  .C.Rمقدار  کهنشانگر آن است  20های جدول داده

و  یاوکدادهکارگیری بهداری بین شود و رابطة معنیپژوهش تأیید نمی 1است؛ لذا فرضیة 

های کاوی بر مدیریت دانش( در کتابخانهداده کارگیریبهعملکرد سازمانی مدیر )تأثیر 

 وجود ندارد.، هاآندولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر  هایدانشگاه

داری بین مدیریت دانش و عملکرد مدل مفهومی پژوهش(. رابطة معنی 0)فرضیة  9فرضیه 

دولتی  هایدانشگاههای سازمانی مدیر )تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی( در کتابخانه

 وجود دارد.، هاآنشهر تهران از دیدگاه مدیر 

در بازة مذکور  t-valueیا همان  .C.Rمقدار  کهبیانگر آن است  20های جدول داده

کارگیری بهداری بین شود و رابطة معنیپژوهش تأیید نمی 9فرضیة ، رواست؛ ازاین

های کاوی بر مدیریت دانش( در کتابخانهداده کارگیریبهو مدیریت دانش )تأثیر  یکاوداده

 وجود ندارد.، هاآندولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر  هایدانشگاه
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 گیرینتیجهبحث و 

ات شدد تنها یک مورد اثب، از شش فرضیة پژوهش، های پژوهش نشان دادگیری از یافتهنتیجه

 ینبدنشدند؛  یدیتأ، تر هستندهش که سه فرضیة اصلیو سه فرضیة مربوط به مدل مفهومی پژو

 هایکاوی و عملکرد سازمانی مدیر در کتابخانهداده کارگیریبهوضعیت ، یبترت

متوسط است و چندان مساعد نیست. میانة ، هاآندولتی شهر تهران از دید مدیر  هایدانشگاه

نیز تأییدکنندة این نتیجه است. با آنکه مدیریت دانش در این  هاآنهای بودن اغلب گویه 0

ر د تأثیری ندارد. هاآنشرایط مطلوبی دارد؛ اما بر عملکرد سازمانی مدیر ، هاکتابخانه

ن کاوی بر عملکرد سازمانی مدیرا:داده کارگیریبه، های اصلی پژوهش نیزضیهفر خصوص

 ؛ثر نیستمؤ، هادولتی شهر تهران و مدیریت دانش در این کتابخانه هایدانشگاههای کتابخانه

ای بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی مشاهده نشد. با توجه به نتایجی که همچنین رابطه

کاوی و عملکرد داده کارگیریبهل پژوهش )مناسب نبودن شرایط برای سه فرضیة او

 ارگیریکبهنتایج حاصل طبیعی است. آنچه از نتایج مشهود است ، به دست آمد سازمانی(

ه مند نیست؛ همچنین با آنکنظام، دولتی شهر تهران هایدانشگاههای کاوی در کتابخانهداده

یز در مدیریت دانش ن کارگیریبهیط بهتری دارد؛ اما ها شرامدیریت دانش در این کتابخانه

 مند نیست.نظام، دولتی شهر تهران هایدانشگاههای کتابخانه

کاوی تأثیر ( داده2061در پژوهش دراوی )، در این پژوهش آمدهدستبهبرعکس نتیجه 

انجی یداری بر عملکرد سازمانی دارد و همچنین مدیریت دانش که یک متغیر ممثبت و معنی

دری  آقامیریان وکند. در پژوهش کاوی بر عملکرد سازمانی را تقویت میتأثیر داده، است

مزیت  سبکبهبود عملکرد سازمانی و درنتیجه کاربرد مدیریت دانش مشتری سبب  (2061)

ابتدایی و ، کاویفن داده کارگیریبهنیز  (2063) پورآذرکریمشود. در پژوهش رقابتی می

، (1321و دیگران ) گزمه-سیگنزاهای خارجی مانند پژوهش سطحی است. در پژوهش

کهن و کهن ، (1336) ملتو و کاتسیریکو، (1321) و پوکاجت دودزیک، کواکویک

اند به کاوی وضعیت بهتری دارد و توانسته( استفاده از فن داده1339چنگ و کهن )، (1330)
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منجر به ارتقای عملکرد سازمانی و عرضة  درنتیجهخود بپردازند و بندی کاربران خوشه

 شود.خدمات بهتر می

 ،در این خصوص، کاوی نقش مهمی در استخراج دانش و اطالعات دارد؛ بنابراین:داده

 ویژهبه، بارهیندراهای نو های اطالعاتی استفاده و به ایدههای اطالعاتی و پایگاهباید از سیستم

 جتخرادولتی به اینکه اس هایدانشگاههای بها داده شود. مدیران کتابخانه، به نظر کارشناسان

 ،به همراه دارد هاآنیک ارزش است و مزیت رقابتی برای ، دانش و وجود آن در کتابخانه

مهم  یراهکارهاکاوی به مدیران و کارشناسان از دیگر توجه نمایند. آموزش فنون داده

، انشد ذخیرة، گرفتن رویکردهایی برای خلق دانش در نظر، ست. در این موردپیشنهادی ا

، های اطالعاتیها و سیستمپایگاه، دانش )مانند استفاده از پرتال سازمانی کارگیریبهتسهیم و 

تشویق ، هاابخانههای کتمکانیزه بودن فعالیت، تشویق کارکنان به تولید دانش، هایشنهادپنظام 

سهیم های منظم برای تبرگزاری نشست، ه تسهیم و انتقال دانش خود به دیگرانکارکنان ب

هبود ب درنتیجهدر جهت اهداف کتابخانه و  آمدهدستبهدانش و درنهایت استفاده از دانش 

 عملکرد سازمانی و جلب رضایت کاربران( بسیار کارساز خواهد بود.

 منابع

و  ویکاداده، (. بررسی رابطة بین مدیریت ارتباط با مشتری2061بهروز. )، بهمن؛ و دری، آقامیریان

مدیریت دانش جهت دستیابی و ایجاد مدیریت دانش مشتری با رویکرد کسب مزیت رقابتی 

سازمان ها در تجارت الکترونیکی. مقاله ارائه شده در هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

 تهران: انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران.، المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکیبین

سازمان با متغیر میانجی مدیریت  بر عملکردکاوی (. بررسی تأثیر داده2061رضا. )محمد، دراوی

امه ندهندة خدمات بانکداری الکترونیکی( )پایانهای ارائهدانش )مطالعه موردی: شرکت

مرکز ، اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت، (. دانشکده دانشگاه پیام نورارشد یکارشناس

 تهران غرب.

های عمومی (. ارتقای سیستم نظارت و سیستم تخصیص منابع به کتابخانه2061محمدرضا. )، جیفر

کاوی و استخراج با کاربرد روش ترکیبی جدید داده هاآنبندی کشور از طریق درجه
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اه آزاد (. دانشکده دانشگکارشناسی ارشدنامه ها )پایانالگویی جهت تعیین درجه کتابخانه

 گروه صنایع.، دانشکده صنایع و مکانیک، م و تحقیقات قزوینواحد علو، اسالمی

مقاالت نخستین  مجموعه. در هاکتابخانهو نقش آن در  یکاوداده(. 2061فاطمه. )، فرخاری

المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی. نخستین کنفرانس کنفرانس بین

های شیراز: مرکز توسعة آموزش، ره سوم و علوم انسانیالمللی و دومین کنفرانس ملی هزابین

 نوین ایران )متانا(.

یتال های دیجسازی نتایج جستجو در کتابخانه(. ارائة مدلی برای شخصی2063آسیه. )، پورآذرکریم

اه (. دانشگکارشناسی ارشدنامه کاوی )پایانهای دادهتحت وب با استفاده از تکنیک

 اصفهان.

بندی به نیازهای مراجعان کتابخانه (. اولویت2061افسانه. )، زهیر؛ و مظفری، عظیمه؛ حیاتی، مظفری

گیری چندمعیاره. فصلنامه مطالعات ملی کاوی و تصمیمملی ایران با استفاده از متون داده

 .211-220، (0)10، اطالعات دهیسازمانکتابداری و 
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