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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،تعیین نقش دادهکاوی بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانههای دانشگاههای
تهران با رویکرد مدیریت دانش است .روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی است که از آمار استنباطی و معادالت
ساختاری برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود .ابزار پژوهش پرسشنامة پایاننامة دراوی ( )2361است؛
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس .و آموس استفاده شده است .جامعة پژوهش،
شامل مدیران کتابخانه مرکزی و کتابخانههای اقماری دانشگاههای دولتی شهر تهران است که درمجموع،
 123کتابخانه مرکزی و اقماری و به همین تعداد مدیر شناسایی و براساس فرمول کوکران ،نمونة پژوهش،
 230مدیر میشود .باتوجه به نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون پارامتری آزمون تیتکنمونهای /
تکگروهی برای بررسی سه فرضیة اول استفاده میشود .فرضیههای مدل مفهومی پژوهش نیز براساس
معادالت ساختاری تحلیل میشوند .یافتههای پژوهش ،حاکی از آن است که از شش فرضیة پژوهش ،تنها
یک فرضیه (وضعیت مدیریت دانش) تأیید شد .دو فرضیة دیگر ،وضعیت به کارگیری دادهکاوی و وضعیت
عملکرد سازمانی تأیید نشدند .هیچیک از فرضیههای مربوط به مدل مفهومی پژوهش (تأثیر بهکارگیری
دادهکاوی بر مدیریت دانش ،تأثیر دادهکاوی بر عملکرد سازمانی و تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی)
که فرضیههای اصلیتر پژوهش هستند ،تأیید نشدند .نتایج پژوهش نشان داد ،وضعیت به کارگیری دادهکاوی
و عملکرد سازمانی مدیران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران ،متوسط است و وضعیت مدیریت
دانش مطلوب است .به کارگیری دادهکاوی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانههای
دانشگاههای دولتی شهر تهران تأثیری ندارند .به کارگیری دادهکاوی بر مدیریت دانش از دیدگاه مدیر این
کتابخانهها نیز تأثیرگذار نیست .اصالت و ارزش این پژوهش از آن جهت است که تاکتون پژوهش مشابهی
در کتابخانهها که سه متغیر دادهکاوی ،مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را بررسی کرده باشند ،انجام نشده
است.
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مقدمه
دانش ،مهمترین عامل در موفقیت سازمانهاست و داراییهای دانشی مهمترین نوع دارایی
در سازمانها هستند (کسی .)1006 ،2در تعریف جامعی از مدیریت دانش ،گوپتا 1و
همکارانش ،مدیریت دانش را به این شکل تعریف کردهاند :مدیریت دانش رویکردی چند
رشتهای است که اغلب با استفاده از فناوری ،فراهمآوری ،خلق ،نامگذاری و انتقال دانش در
زمینه فرآیندهای سازمانی خاص حمایت سازمانی مینماید .دانش به دو صورت ضمنی و
عینی است (دانش عینی ،اغلب به شرکت مدارک سازمانی و به آسانی دردسترس است؛
درحالیکه دانش ضمنی ،دانش ذهنی و شناختی 3است که در ذهن متخصصان ذخیره شده
است) .هدف غایی مدیریت دانش نیز تبدیل دانش ضمنی به عینی است (بالی.)1001 ،1
مدیریت دانش در عملیات و اقدامات نقش مهمی در تبدیل و تبادل دانش مؤثر و
کاربردی (دانش ذاتی ایستا به دانش فرآیندی پویا« 1تبدیل دانش ایستا به پویا») برای
محصوالت و خدمات ایفا مینماید و در ذخیره کردن نظاممند دانش اثرگذار و عملیاتی
جدید در مخزن دانش ،کمک میکند (بهارارا ،سبیتها ،و بانسال .)1020 ،9از دیدگاه
سازمانی ،دانش به منزله اطالعات پردازششده است که در روالها ،قرآیندها ،محصوالت،
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قوانین .و فرهنگ سازمانی تعبیه شده است که فعالیتهای سازمانی را فعال میکند .دادهکاوی
سهم مهمی در مدیریت دانش و ایجاد دانش سازمانی دارد و درنتیجه منجر به عملکرد بهتر
سازمانها خواهد شد (هه و کهن.)1008 ،0
یکی از کارکردهای فناوری دادهکاوی ،کشف دانش موجود در سازمانهاست.
دادهکاوی فرآیند پردازش دادهها برای رسیدن به روابط ناشناخته میان دادههایی است که
برای کاربران دادهها جالب هستند (وانگ 8و وانگ .)1008 ،با دادهکاوی اطالعات به دست
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
8. Wang
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آمده از منابع مختلف ،به دانش مفید تبدیل میشود .به مدد فن دادهکاوی ،دانش مستقیم،
غیر مستقیم و خالصه برای مدیران و تصمیمگیرندگان کشف میشود (طاهری ،صفوی،
سرائی ،و افقری .)1020 ،داده کاوی بخش مهمی از مدیریت دانش است که یک فرآیند
مدیریت دانش مؤثر در استفاده از دادههاست و میتواند به سرعت اطالعات و دانش مؤثر
در مدیریت و تصمیمگیری را کشف نماید و بهبود کارایی مدیریت دانش سازمانی را افزایش
دهد (کسی.)1006 ،
منابع داده شامل پایگاههای داده ،انبار دادهها ،2وب و سایر مخازن اطالعات مانند
کتابخانهها و یا دادههایی است که به صورت پویا در نظام جاری هستند (هان ،کمبر ،و پی،1
 .)1021کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی همانطور که از نام آنها پیداست ،مکانهایی حاوی
انبوهی از دادههای متنوع هستند که میتوانند انبارهای دادهای متفاوت و مختلفی برای
دادهکاوی فراهم آورند .در حقیقت از آغاز دهة شصت میالدی با ورود رایانهها به کتابخانهها
و خودکار شدن نظام کتابخانه این امکان فراهم آمد تا با استفاده از نرمافزارهای هوشمند و
تحلیلگر ،دادههای تولید در کتابخانه ،تجزیه و تحلیل و الگوهای موحود در آنها ،آشکار
شود .عملیات کتابداری به طور کلی شامل مدیریت مدارک ،عرضة خدمات و امور مربوط
به اداره و مدیریت کتابخانه است.
هرکدام از این کارکردها با انواع مختلفی از دادهها سروکار دارد و به طور جداگانه
پردازش میشود .با استفاده از گردآوری و تحلیل دادههای مربوط به آمار شمارش مراجعان،
روندهای استفاده از وب ،از دادهکاوی برای تحکیم تصمیمگیریهای اداری کتابخانه،
افزایش میزان امانت گرفتن منابع و یا به عبارت دیگر جذب مراجعان بیشتر برای امانت گرفتن
منابع استفاده میشود .نیازسنجی موضوعی از کاربران و تبدیل آنها به دادههایی درون انبار
دادهها بستر مناسب را برای دادهگاوی فراهم میآورد .با این کار نیازهای کاربران که هدف
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میز امانت ،امانت بین کتابخانهای ،گسترش مجموعه ،تهیة مواد ،کاربرد منابع الکترونیکی و

غایی هر کتابخانهای است ،به درستی تبیین میشود (فرخاری.)2361 ،
1. Data warehouses
2. Han, Kamber & Pei
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دادهکاوی در کتابخانهها درواقع ،کشف روندهای عمومی به منظور اتخاذ تصمیمهای
بهتر و در نتیجه افزایش کارایی و عملکرد کتابخانههاست .کتابخانههای دانشگاهی که جزء
انواع کتابخانه هستند نیز از این قاعده مستثنی نیستند .این نهاد ارتباط مستقیمی با نیازهای
آموزشی و پژوهشی استادان و دانشجویان دارد و هدف اساسی آن حمایت از برنامههای
آموزشی و پژوهشی دانشگاه است .فراهم کردن امکان پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،خدمت
به استادان در امر انتقال دانش ،و اعتالی برنامههای پژوهشی و مطالعات پیشرفته از رسالتهای
کتابخانة دانشگاهی است .موفقیت برنامههای پژوهشی گسترده دانشگاه و برگزاری دورههای
عالی تحقیقاتی و تخصصی ،منوط به تدارک منابع غنی و عرضة خدمات شایسته از کتابخانة
دانشگاهی است .باتوجه به اهمیت موارد گفته شده و اهمیت عملکرد سازمانی کتابخانههای
دانشگاهی ،معلوم نیست که آیا از دادهکاوی در کتابخانههای دانشگاهی استفاده میشود و
تأثیر آن بر عملکرد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی به ویژه عملکرد مدیران آنها ،با نقش
میانجی مدیریت دانش چیست و اهمیت دادهکاوی و مدیریت دانش در آنها چگونه است؛
لذا این پژوهش درنظر دارد ،به مطالعة نقش دادهکاوی بر عملکرد مدیران کتابخانههای
دانشگاههای دولتی تهران با رویکرد مدیریت دانش بپردازد.
پژوهشهای انجامشده درخصوص موضوع پژوهش ،بیشتر تمرکز بر ارائه مدل و یا
روشهای مدیریت دانش در سازمانها و شرکتهاست که با استفاده از فن دادهکاوی انجام
شده اند که در نتیجه بر عمکرد نظام تأثیرگذار خواهد بود .ازجمله :در کتابخانهها ،مظفری،
حیاتی ،و مظفری ( )2361در پژوهشی با عنوان «اولویتبندی به نیازهای مراجعان کتابخانه
ملی ایران با استفاده از متون دادهکاوی و تصمیمگیری چندمعیاره» با بهرهگیری از پرسشنامه
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و توزیع میان کاربران کتابخانه ملی ،یک الگوی تلفیقی با استفاده از ساختمان و موقعیت
کتابخانه ،منابع ،نیروی انسانی ،خدمات جانبی ،شرایط بهرهگیری از خدمات و سایر خدمات،
برای اولویتبندی برنامههای ارتقای رضایت مراجعهکنندگان ارائه دادند.
در یکی از مرتبطترین پژوهشها ،تحت عنوان «بررسی تأثیر دادهکاوی برعملکرد
سازمان با متغیر میانجی مدیریت دانش (مطالعه موردی :شرکتهای ارائهدهنده خدمات
بانکداری الکترونیکی)» دراوی ( )2361به بررسی تأثیر دادهکاوی بر عملکرد سازمانی
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(کارآیی ،اثربخشی ،خالقیت ،نوآوری ،رقابتپذیری و بهبود تصمیمگیری) با توحه به نقش
مدیریت دانش با استفاده از پرسشنامه در میان مدیران و کارشناسان شرکتهای عرضهدهندة
خدمات بانکداری الکترونیکی پرداخت .نتابج این پژوهش حاکی از آن بود که دادهکاوی
تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد سازمانی دارد و همچنین مدیریت دانش که یک متغیر
میانجی است ،تأثیر دادهکاوی بر عملکرد سازمانی را تقویت میکند.
فرجی ( )2361در پژوهشی با نام «ارتقای سیستم نظارت و سیستم تخصیص منابع به
کتابخانههای عمومی کشور از طریق درجهبندی آنها با کاربرد روش ترکیبی جدید
دادهکاوی و استخراج الگویی جهت تعیین درجه کتابخانهها» شاخصهای پراهمیت در
درجهبندی کتابخانهها را با روش دادهکاوی جمعآوری و کتابخانهها را به پنج گروه عمده
عالی ،خیلی خوب ،خوب ،متوسط و ضعیف تفکیکبندی کرد.
آقامیریان و دری ( )2361در مطالعهای با نام «بررسی رابطة بین مدیریت ارتباط با مشتری،
داده کاوی و مدیریت دانش جهت دستیابی و ایجاد مدیریت دانش مشتری با رویکرد کسب
مزیت رقابتی سازمانها در تجارت الکترونیکی» با توزیع پرسشنامه میان کارشناسان ،خبرگان
و صاحبنظران ادارة کل توسعه بازار بانک ملت به این نتیجه رسیدند که همبستگی بین
مدیریت ارتباط با مشتریان ،دادهکاوی و مدیریت دانش با هم و با مدیریت دانش مشتری
وجود دارد؛ همچنین رابطة خطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد ،به این معنی که
کاربرد مدیریت دانش مشتری سبب کسب مزیت رقابتی برای سازمانها در تجارت
الکترونیکی میشود.

در حوزة کتابخانههای دیجیتال کریمپورآذر ( )2360در تحقیقی با عنوان «ارائة مدلی
تکنیکهای دادهکاوی» مدل مفهومی برای شخصیسازی نتایج جستجو در کتابخانههای
دیجیتالِ تحت وب با رویکرد انطباقی هیبرید ارائه دادند .تایج این پژوهش ،نشان از ابتدایی
بودن فناوری در این حوزه است و قسمت وسیعی از شخصیسازیها در کتابخانهها از نوع
کاربر -راهنما هستند و نه اتوماتیک و البته هنوز در سطح پایهای قرار دارند.
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برای شخصیسازی نتایج جستجو در کتابخانههای دیجیتال تحت وب با استفاده از
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در پژوهشهای خارج از کشور ،سیگنزا-گزمه 1و دیگران ( )1021در پژوهشی با عنوان
«مروری بر پژوهشهای کاربردهای دادهکاوی در کتابخانههای دانشگاهی» مقالههایی که
بین سالهای  2668تا  1021درخصوص کاربردهای دادهکاوی در کتابخانههای دانشگاهی
انجام شدهاند ،بررسی کردند .هر مقاله براساس کارکردهای اصلی دادهکاوی (خوشهبندی،
ارتباط ،طبقهبندی و رگرسیون) 2و کاربرد آنها در چهار زمینة اصلی فعالیتهای کتابخانه
(خدمات ،کیفیت ،جمعآوری و رفتار استفاده) 3طبقهبندی شدند .یافتههای این پژوهش
نشانگر آن بود که به مجموعهسازی و تحلیل رفتار استفاده کاربران به ویژه ،توسعه مجموعه
و کاربردی بودن وبسایتها و خدمات پیوسته ،در این پژوهشها ،بیشتر توجه شده است.
از کارکردهای دادهکاوی بیشترین توجه به طبقهبندی و رگرسیون بوده است.
کواکویک ،دودزیک ،و پوکاجت )1020( 4در مطالعهای با عنوان «استفاده از دادهکاوی
برای بهبود خدمات کتابخانه دیجیتالی» راهحلی برای خدمات کتابخانه دیجیتال براساس فنون
دادهکاوی (خوشهبندی و ردهبندی پیشبینیشده )5پیشنهاد دادند .با استفاده از فنون
دادهکاوی ،و براساس پروفایل کاربران و رفتار جستجوی آنها ،کاربران را خوشهبندی
کردند .براساس این خوشهبندی ،سیستم موجود میتواند ،به کاربران جدید خدمات مناسبی
عرضه نماید.
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ملتو و کاتسیریکو )1006( 6در تحقیقی با نام «روش تجزیه و تحلیل و ارتباط دادهها
درمورد شاخصهای کیفی خدمات کتابخانه با استفاده از فنهای دادهکاوی و متنکاوی» از
فنهای دادهکاوی و متنکاوی ،در مدیریت کتابخانه دانشگاه فنی یونان استفاده کردند؛ بدین
طریق ،اطالعات و شاخصهای جدید به دست آمده برای تصمیمگیرندگان به آنها برای
تصمیمگیری و برنامهریزی نظاممند کمک خواهد کرد که درنتیجه منجر به عملکرد سازمانی
کتابخانهها و بهبود خدمات در کتابخانه میشود.
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
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کهن و کهن ( )1000در مقالهای تحت عنوان «استفاده از فناوری دادهکاوی برای عرضة
خدمات پیشنهادی در کتابخانه رقومی» به علت حجم باالی داده در کتابخانههای رقومی،
معماری سیستم پیشنهادی برای ارتقای خدمات کتابخانة رقومی در کتابخانههای الکترونیک
ارائه دادند .سیستم ارائه شده قادر است نیازهای کاربران را مرتفع نماید .این نظام عالوه بر
جستجوی کتابها برای کاربران در وب ،ابتکار عملی را در یافتن کتابهای مناسب برای
خوانندگان به همراه میآورد.
چنگ 1و کهن ( )1009در تحقیقی با نام «استفاده از فناوری دادهکاوی در حل مسائل
ردهبندی :مطالعه موردی کتابخانه دیجیتالی یک دانشکده» درصدد امتحان کردن فناوری
دادهکاوی برای برطرف کردن نیازها و ملزومات کاربران کتابخانه هستند .یافتهها نشان داد
بعد از دادهکاوی ،کاربران براساس عالیقشان به منابع و انتشارات به گروههای مختلفی (پنج
خوشه و هر خوشه به ویژگیهای خاص خود) تقسیم شدند .برخی (فارغالتحصیالن و
دستیاران پژوهشگر) نیز ترجیح زیادی به استفاده از دادههای چندرسانهای دارند؛ همچنین
تمایل کاربران هر ساله به استفاده از منابع دیجیتالی افزایش مییابد.
آنچه از پژوهشها مشهود است ،مبحث دادهکاوی بیشتر در حوزة کتابخانههای دیجیتال
مطرح است و با خوشهبندی کاربران به دستههای مختلف میتوانند انوع کاربران را شناسایی
و درنتیجه کیفیت خدمات به کاربران را افزایش دهند.

روش
معادالت ساختاری استفاده می شود .ابزار پژوهش پرسشنامه پایاننامة دراوی ( )2361است
که تنها با برخی تغییرات کوچک مانند تغییر اصطالح شرکت به کتابخانه برای این پژوهش
تنظیم شد باتوجه به تغییرات ناچیز اعمالشده برای بررسی روایی به سه نفر از متخصصان علم
اطالعات و دانششناسی ارسال شد .پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 01 ،درصد
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روش پژوهشی ،پییمایشی-نحلیلی لست که برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی و

به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس( .سه فرضیة اول)
1. Chang
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و آموس (برای سه فرضیة دوم ،یعنی فرضیههای مدل مفهومی پژوهش که در ذیل آمده
است) استفاده شده است .جامعة پژوهش ،شامل مدیر کتابخانه مرکزی و کتابخانههای
اقماری دانشگاههای دولتی شهر تهران میشود که درمجموع 123 ،کتابخانه مرکزی و
اقماری و به همین تعداد مدیر شناسایی و براساس فرمول کوکران ،نمونة پژوهش 230 ،مدیر
میشود.
قبل از بررسی فرضیههای پژوهش ،میبایست وضعیت توزیع دادهها بررسی میشد ،از
آنجا که سطح معنیداری رابطة معکوس با تعداد نمونة پژوهش دارد ،یعنی هرچه تعداد نمونه
بیشتر باشد ،سطح معنیداری پایین میآید؛ بنابراین بهترین روش برای بررسی توزیع دادهها
استفاده از چولگی است .اگر چولگی بین  -1تا  1باشد ،متغیر مورد نظر دارای توزیع نرمال
و در غیر این صورت دارای توزیع غیرنرمال خواهد بود (حبیبی .)2361 ،در این پژوهش ،سه
متغیر اصلی مدیریت دانش ،به کارگیری دادهکاوی و عملکرد سازمانی هر سه دارای چولگی
 0/11هستند؛ بنابراین از توزیع نرمال برخوردارند و از آزمونهای پارامتری برای بررسی
فرضیهها استفاده میشود .برای بررسی سه فرضیة اول (وضعیت مدیریت دانش ،عملکرد
سازمانی و به کارگیری دادهکاوی) از آزمون تیتکنمونهای/تکگروهی استفاده میشود.
قبل از ارائة مدل ،بار عاملی و همخط نبودن متغیرهای که پیششرط مدل معادالت ساختاری
هستند ،بررسی شدند .در همانجا نیز به میانگین رتبهای گویهها (به علت رتبهای بودن آنها)
برای مقایسه با یکدیگر اشاره شده است .برای بررسی وضعیت هر یک از گویهها (به دلیل
رتبهای بودن گویهها که طیف پنج رتبهای لیکرت هستند) نیز از میانه استفاده شده است.
معیار بررسی میانة  3است .اگر بیشتر از  3باشد وضعیت مطلوب و اگر بیشتر از  3نباشد
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 69

نامطلوب و برابر  3متوسط است.
فرضیههای پژوهش به شرح ذیل هستند:
فرضیة  .2وضعیت بهکارگیری دادهکاوی در کتابخانههای دانشگاههای دولتی تهران از دیدگاه
مدیران آنها ،بهتر از حد متوسط است.
فرضیة  .1وضعیت عملکرد سازمانی مدیران در کتابخانههای دانشگاههای دولتی تهران از دیدگاه
مدیران آنها ،بهتر از حد متوسط است.
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فرضیة  .3وضعیت مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاههای دولتی تهران از دیدگاه مدیران آنها،
بهتر از حد متوسط است.
فرضیة ( 1فرضیة  2مدل مفهومی پژوهش) .رابطة معنیداری بین بهکارگیری دادهکاوی و مدیریت دانش (تأثیر
بهکارگیری دادهکاوی بر مدیریت دانش) در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران آنها ،وجود
دارد.
فرضیة ( 1فرضیة  1مدل مفهومی پژوهش) .رابطة معنیداری بین بهکارگیری دادهکاوی و عملکرد سازمانی مدیران (تأثیر
بهکارگیری دادهکاوی بر عملکرد سازمانی مدیران) در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران آنها،
وجود دارد..
فرضیه ( 9فرضیة  3مدل مفهومی پژوهش) .رابطة معنیداری بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
مدیران (تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی) در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران از
دیدگاه مدیران آنها ،وجود دارد.

مدل مفهومی پژوهش به شکل ذیل است:
کارایی
اثربخشی
به کارگیری

عملکرد

خالقیت

دادهکاوی

سازمانی
نوآوری
مزیت رقابتی
مدیریت دانش

خلق دانش

ذخیره دانش

تسهیم دانش

کاربرد دانش
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بهبود تصمیمگیری
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یافتهها
فرضیة  .2وضعیت به کارگیری دادهکاوی در کتابخانههای دانشگاههای دولتی تهران از
دیدگاه مدیران آنها ،بهتر از حد متوسط است.
جدول  .1آمار تکنمونهای به کارگیری دادهکاوی
به کارگیری دادهکاوی

تعداد

میانگین واقعی

میانگین مفروض

230

30/13

30

جدول  .2آزمون تکنمونهای به کارگیری دادهکاوی

به کارگیری
دادهکاوی

مقدار

درجة

سطح

اختالف

برآورد فاصلهای

آزمون تی

آزادی

معنیداری

میانگین

حد پایین

حد باال

2/36

2/39

0/29

0/13

-0/28

2/01

ازآنجا که به کارگیری دادهکاوی دارای توزیع نرمال است ،برای تفسیر آن از آزمون تی
تکنمونهای/تک گروهی استفاده میکنیم .این آزمون ،زمانی استفاده میشود که
میخواهیم آن را با یک حالت معمول و رایج ،استاندارد و یا حتی یک عدد فرضی و مورد
انتظار مقایسه کنیم (حبیبپورگتابی و صفریشالی .)2388 ،عدد مفروض در اینجا ضرب
تعداد سؤاالت به کارگیری دادهکاوی ( 20پرسش) در ( 3حد وسط طیف لیکرت) است که
برابر عدد  30میشود ،که این مقدار با میانگین واقعی مقایسه میشود .در تفسیر نتایج این
آزمون همواره باید به اختالف این دو میانگین یا اختالف میانگین 2و مقدار آزمون تی توجه
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 69

کرد .هر چه تفاوت بین دو میانگین بیشتر باشد مقدار تی نیز بیشتر خواهد بود و هر چه
اختالف میانگین بیشتر باشد ،سطح معنیداری کوچکتر (کوچکتر از  )0/01خواهد بود.
توجه به مقادیر فاصلة اطمینان (برآورد فاصلهای) در آزمونهای تی ،به تفسیر بهتر نتایج

1. Mean Difference
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آزمون کمک میکند .در این برآورد ،با توجه به مقادیرحد باال 2و حد پایین ،1باید گفت
که:
 هرگاه حد پایین و باال مثبت باشد ،میانگین مورد انتظار از مقدار آزمون بزرگتر است و
تفاوت میانگین معنیدار است.
 هرگاه حد پایین و باال منفی باشد ،میانگین از مقدار آزمون کوچکتر است و تفاوت
میانگین معنیدار است.
 هرگاه حد پایین منفی و حد باال مثبت باشد ،میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت معنیدار
ندارد (حبیبپورگتابی و صفریشالی.)138 ،2388 ،
مقدار آزمون تیتکنمونهای ( )2/36در جدول  1نشان میدهد که با اطمینان  61درصد
و سطح خطای کوچکتر از  0/01تفاوت معنیداری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود
ندارد؛ همچنین حد پایین و باال یکی مثبت و دیگری منفی است؛ بنابراین میانگین با مقدار
مورد آزمون تفاوت معنیدار ندارد .ضمن آنکه براساس جدول  ،1مقدار میانگین واقعی
( )30/13با مقدار میانگین مفروض ( )30تفاوت چندانی ندارد؛ به نظر میرسد وضعیت به
کارگیری دادهکاوی در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر ،متوسط
است؛ بنابراین فرضیة موجود تأیید نمیشود.
فرضیة  .1وضعیت عملکرد سازمانی مدیر در کتابخانههای دانشگاههای دولتی تهران از
دیدگاه مدیر آنها ،بهتر از حد متوسط است.

عملکرد سازمانی

تعداد

میانگین واقعی

میانگین مفروض

230

92/23

90
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جدول  .3آمار تکنمونهای عملکرد سازمانی

1. Upper
2. Lower
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جدول  .4آزمون تکنمونهای عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی

مقدار

درجة

سطح

اختالف

برآورد فاصلهای

آزمون تی

آزادی

معنیداری

میانگین

حد پایین

حد باال

2/02

239

0/06

2/23

-0/20

1/11

مقدار آزمون تیتکنمونهای ( )2/02در جدول  ،1نشان میدهد که با اطمینان  61درصد
و سطح خطای کوچکتر از  0/01تفاوت معنیداری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود
ندارد؛ همچنین حد پایین و باال یکی مثبت و دیگری منفی است؛ بنابراین میانگین با مقدار
مورد آزمون تفاوت معنیدار ندارد؛ ضمن آنکه براساس جدول  ،3مقدار میانگین واقعی
( )92/23با مقدار میانگین مفروض ( )90تفاوت چندانی ندارد؛ به نظر میرسد وضعیت
عملکرد سازمانی مدیر در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر،
متوسط است؛ ازاینرو ،فرضیة موجود تأیید نمیشود.
فرضیة  .3وضعیت مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاههای دولتی تهران از دیدگاه
مدیر آنها ،بهتر از حد متوسط است.
جدول  .5آمار تکنمونهای مدیریت دانش
مدیریت دانش

تعداد

میانگین واقعی

میانگین مفروض

230

11/30

12

جدول  .6آزمون تکنمونهای بروز رفتار ناایمن
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مدیریت دانش

مقدار

درجة

سطح

اختالف

برآورد فاصلهای

آزمون تی

آزادی

معنیداری

میانگین

حد پایین

حد باال

3/11

0/23

0/002

2/16

0//18

1 /1

مقدار آزمون تیتکنمونهای ( )11/30در جدول  9نشان میدهد که با اطمینان  61درصد
و سطح خطای کوچکتر از  0/01تفاوت معنیداری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود
دارد؛ همچنین حد پایین و باال هردو مثبت است؛ بنابراین میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت
معنیدار دارد؛ ازسویی براساس جدول  ،1مقدار میانگین واقعی ( )11/30از مقدار میانگین
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مفروض ( )12بزرگتر است؛ لذا فرضیة سوم تأیید میشود وضعیت مدیریت دانش در
کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر ،متوسط است .بنابراین فرضیة
سوم تأیید میشود.
فرضیههای معادالت ساختاری (مدل مفهومی پژوهش) .قبل از پرداختن به مدل مفهومی
الزم است پیشفرضهای الزم برای آنها انجام شود .اولین پیشفرض الزم در این خصوص،
بررسی همخط نبودن متغیرهاست .دومین پیشفرض الزم ،انجام تحلیل عامل تأییدی است.
همخطی متغیرها :مهمترین پیشفرض الزم برای اجرای مدل ،بررسی همخط نبودن
متغیرهاست .در بررسی همخطی توجه به آمارههای عامل تورم واریانس ،2تولرانس 1و
شاخص وضعیت 3است .ضریب تولرانس ،که بین  0تا  2نوسان دارد ،نشان میدهد که
متغیرهای مستقل تا چه اندازه ،رابطة همخطی با همدیگر دارند؛ بنابراین ،هرچه مقدار
تولرانس نزدیک به  2باشد ،میزان همخطی کمتر است و هرچه به صفر نزدیکتر باشد ،میزان
همخطی باالست .درخصوص عامل تورم واریانس ،هرچه مقدار آن از  1بیشتر باشد ،میزان
همخطی بیشتر است .درمورد مقدار شاخص وضعیت ،هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد،
نشان از نبود همخطی بین متغیرهای مستقل است .هنگامی که مقدار آن بزرگتر از  21باشد،
نشاندهندة احتمال وجود همخطی بین متغیرهای مستقل است .این مقدار از  30نباید بزرگتر
باشد .گفتنی است همخطیهای کم یا همخطهایی را که احتمال وجود آنها وجود دارد،
میتوان نادیده گرفت (حبیبپورگتابی و صفریشالی .)2388 ،براساس روابط موجود در
میشود:
جدول  .7آمارة همخطی عملکرد سازمانی (متغیر وابسته)
تولرانس

عامل تورم واریانس

وضعیت
مستقل
شاخص
متغیرهای
کاوی
داده21
به کارگیری /69

0/66

2/001

19
دانش
مدیریت /02

0/66

2/001
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مدل مفهومی پژوهش و دادههای جدولهای  0و  8بررسی همخطی بودن به شرح ذیل

1. Variance Inflation Factor
2. Tolerance
3. Condition index
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جدول  .8آمارة همخطی مدیریت دانش (متغیر وابسته)
شاخص وضعیت
متغیر مستقل
کاوی
به کارگیری داده29/0

تولرانس عامل تورم واریانس
2

2

باتوجه به آنکه براساس مدل مفهومی پژوهش،مدیریت دانش هر دو نقش متغیر وابسته و
مستقل را دارد؛ لذا در جدول  ،0متغیر مستقل و در جدول  ،0متغیر وابسته است .در جدول
 ، 0عملکرد سازمانی با متغیرهای مستقل خود رابطه همخط ندارد و در جدول  8نیز بین
مدیریت دانش و متغیر مستقل خود یعنی به کارگیری دادهکاوی رابط همخط وجود ندارد.
تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرها و شاخصهایی به کار میرود که بیش از  1گویه
دارند .با تحلیل عاملی تأییدی بار عاملی گویههایی که پایین (کمتر از  )0/3هستند و ممکن
است در برازش مدل خالل ایجاد نمایند ،حذف میشوند .بررسی تحلیل عاملی متغیرهای
پژوهش در جدول  6تا جدول  22بهترتیب ذیل هستند؛ همچنین میانگین گویهها نیز گزارش
شده است.
جدول  .9بار عاملی و میانگین رتبهای گویههای به کارگیری دادهکاوی
ردیف
2
1
3
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1
1
9

گویههای به کارگیری دادهکاوی
تا چه حد در کتابخانه شممما سممیسممتمهای کامپیوتری جهت
ذخیره اطالعات کاربران نقش دارد.
در این کتممابخممانممه از ابزارهممای فنمماوری اطالعممات جهممت
استخراج اطالعات استفاده میشود.
در این کتمابخمانمه از بمانک اطالعاتی جهت ذخیره سمممازی
اطالعات استفاده میشود.
در این کتابخانه از بانک اطالعاتی جهت دسممتیابی به دانش
مورد نظر استفاده میشود.
در تنظیم اسمممتراتژیهای این کتابخانه به ایدههای نو اهمیت
داده میشود.
در این کتابخانه اسمممتخراج دانش از پایگاه دادههای بزرگ
مورد توجه کارشناسان واقع میشود.

میانه

میانگین رتبهای

بار عاملی

3

9/03

0/201

1

9/23

-0/11

3

1/61

0/31

1

9/29

-0/203

3

1/31

0/18

3

1/01

0/31

نقش به کارگیری دادهکاوی بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانههای ...
ردیف

گویههای به کارگیری دادهکاوی
کارشناسان این کتابخانه ،استخراج دانش از پایگاه داده همما

0

را به عنوان یک مزیت رقابتی برای کتابخانه میدانند.
اکثر کمارشمممناسمممان این کتابخانه شمممناخت کافی در مورد

8

بکارگیری داده کاوی را دارند.
در این کتابخانه از ابزار جستجوی اطالعات جهت استخراج

6

الگوهای دانش استفاده میشود.

میانه

میانگین رتبهای

بار عاملی

3

1/10

0/19

3

1/01

0/33

3

1/86

0/30

کلیمه کارشمممناسمممان اعتقاد دارند که اسمممتفاده از ابزارهای
فنمماوری اطالعممات بمماعممث بهبود عملکرد مممدیر کتممابخممانممه

20

1

9/23

-0/16

میگردد.

دادههای جدول  6نشان میدهد ،دوگویه میانة ( 1شرایط مطلوب) و سایر گویهها میانة 3
(شرایط متوسط) دارند .گویة « در این کتابخانه از بانک اطالعاتی جهت دستیابی به دانش
مورد نظر استفاده میشود ».دارای بیشترین میانگین است و گویة «در تنظیم استراتژیهای این
کتابخانه به ایدههای نو اهمیت داده میشود ».با  0/18بیشترین بار عاملی و رابطه با بهکارگیری
دادهکاوی را داراست .چهار گویه نیز بار عاملی کمتر از  0/3دارند که حذف میشوند.
ردیف

جدول  .11بار عاملی و میانگین رتبهای گویههای ابعاد مدیریت دانش

ابعاد

گویههای ابعاد مدیریت دانش
2

3
1

ذخیره دانش

1
9

در کتابخانه شما تا چه اندازه دانش یک ارزش محسوب میشود8/18 3 .

0 /3

0/69 3

0/00

6/16 3

-0/06

آیا مدیر کتابخانه ،کارکنان را برای تولید دانش تشویق میکنند؟ 6/10 3

0/21

8/01 3

0/13

6/89 1

0/13

آیما دانش در کتمابخمانمه شممممما میتواند بدون مشمممکالت از طریق
گروههای بحث و گفتگو تولید میشود؟
آیما در کتمابخمانمه شمممما سمممامانههای مدیریتی مفیدی همچون نظام
پیشنهادات برای درگیری افراد در ارائه ایدهها وجود دارد؟
در کتابخانه شمممما تا چه میزان اطالعات مربوط به کاربران نگهداری
میشود؟
در کتمابخمانمه شممممما تما چمه انمدازه از فمایلهای کامپیوتری به جای
فایلهای کاغذی استفاده میشود؟
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خلق دانش

1

میانگین
میانه
رتبهای

بار عاملی
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ردیف
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6/62 1

-0/20

8

آیا فرآیند مدونی جهت سازماندهی دانش طراحی گردیده است؟ 6/11 3

0/23

6

آیا در کتابخانه شما دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل میشود؟ 8/10 3

0/101

6/06 3

-0/01

8/00 3

0/11

6/33 3

0/16

6/26 3

0/09

0/09 3

0/21

8/86 3

0/80

8/18 3

0/28

6/11 3

0/106

ابعاد

میانگین
میانه
رتبهای

بار عاملی

گویههای ابعاد مدیریت دانش
0

20

تسهیم دانش

22
21
23
21

کاربرد دانش

21
29
20

در کتابخانه شمما تا میزان اسمتفاده از سیستمهای مکانیزه مستندسازی
(پورتال کتابخانه) تا چه حد است؟

آیما کمارکنمان شممماغمل در کتابخانه شمممما به انتقال دانش عالقه مند
میباشند؟
سممماختار سمممازمانی در کتابخانه شمممما تا چه حد به تبادل دان کمک
میکند؟
تا چه اندازه کتابخانه شممما ،دانش را از طریق اینترانت به آسممانی در
اختیار کارکنان قرار میدهد؟
تما چه اندازه کتابخانه شمممما ،نشمممسمممتهای منظم برای تبادل دانش
برگزار میکند؟
بما دانش موجود در کتابخانه ،تا چه حد میتوان تصممممیمات مطم ن
گرفت؟
در کتمابخمانمه شممممما کمارکنان تا چه اندازه از دانش خود در جهت
اهداف کتابخانه استفاده میکنند؟
آیما دانش در کتمابخانه منجر به تولید خدمات جدید یا ارائه خدمات
بهتر میگردد؟
تا چه اندازه دانش کتابخانه برای حل مشکالت موجود مورد استفاده
قرار میگیرد؟

دادههای جدول  20بیانگر آن است که دو گویه میانة  1و سایر گویهها میانة  3دارند.
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گویة «در کتابخانه شما تا میزان استفاده از سیستمهای مکانیزه مستندسازی (پورتال کتابخانه)
تا چه حد است؟» با میانگین  6/62بهترین وضعیت را دارد و گویة «در کتابخانه شما کارکنان
تا چه اندازه از دانش خود در جهت اهداف کتابخانه استفاده میکنند؟» با مقدار  0/80دارای
بیشترین بار عاملی است .نه گویه نیز بار عاملی کمتر از  0/3دارند.

نقش به کارگیری دادهکاوی بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانههای ...

ردیف

جدول  .11بار عاملی و میانگین رتبهای گویههای ابعاد عملکرد سازمانی

2

استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات کارکنان را در انجام درست
3
کارهای محوله به آنها یاری میرساند.

22/00

0/02

1

وجود ممدیریمت دانش در بکمارگیری ابزارهای فناوری اطالعات
3
جهت انجام خدمات به کاربران کمک میکند.

20/11

0/21

3

ابزارهمای فنماوری اطالعمات باعث اسمممتفاده بهینه منابع اطالعاتی
3
کتابخانه میگردد.

20/13

0 /2

1

وجود مدیریت دانش باعث بکارگیری داده کاوی جهت اسممتفاده
1
بهینه از منابه کتابخانه میگردد.

22/10

0/18

1

بکممارگیری ابزارهممای فنمماوری اطالعممات بمماعممث افزایش کیفیممت
3
خدمات ارائه شده به کاربران میکردد.

22/91

0/29

9

نقش مدیریت دانش در بکارگیری ابزارهای جسممتجوی اطالعات
1
جهت افزایش کیفیت خدمات مؤثر است.

22/16

0/91

0

بکمارگیری ابزارهمای فنماوری اطالعمات باعث میشمممود که کلیه
3
کارهای انجام شده به درستی صورت گیرد.

20/68

0/13

8

تا چه اندازه کتابخانه شمما میتواند نشمان دهد که نتایج نظرسنجی
3
را به طور مؤثر برای بهبود خدمات بکارمی گیرد؟

20/10

0/11

6

تا چه اندازه ایدههای نو کارکنان کتابخانه در جهت رفع مشکالت
3
مورد توجه قرار میگیرد؟

20/62

0/11

20

تما چمه انمدازه کتابخانه به توان تخصمممصمممی کارکنان خود توجه
3
میکند؟

8/00

0/36

22

تا چه میزان کتابخانه شممما از ایدههای نوین کارکنان جهت ارتقاء
3
عملکرد مدیر کتابخانه استفاده میکند؟

20/01

0/31

21

تما چمه انمدازه کتمابخمانه نوآوری نوین را با اسمممتفتده از خالقیت
3
کارکنان خود بوجودآورده است؟

20/13

0/12

23

کتمابخمانمه بما بکمارگیری نوآوری نوین کمارکنمان باعث افزایش
3
عملکرد مدیر کتابخانه گردیده است.

6/98

0/36

21

تا چه اندازه مزیتهای اسمتراتژیک کتابخانه قابل مقایسه با رقبای
3
خود است؟

6/13

0/26

ابعاد

رتبهای

عاملی

گویههای ابعاد عملکرد سازمانی

میانگین

کارایی
اثربخشی
خالقیت
نوآوری
رقابتی

مزیت
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ردیف
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تصمیم گیری

رتبهای

عاملی

21

تما چمه انمدازه نتمایج حماصمممل از بکمارگیری مدیریت دانش قابل
3
مقایسه با کتابخانههای همتراز خود میباشند؟

22/16

0/33

29

تا چه میزان دستاوردهای حاصل از داده کاوی باعث ایجاد مزیت
3
رقابتی میشود؟

6/13

0/16

20

بکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات باعث بیان درسمممت اهداف
3
میگردد.

6/88

28

چقدر کارکنان برای تصممممیم گیری در انجام امور کتابخانه خود
3
از ابزار فناوری اطالعات بهره میبرند؟

20/91

26

تما چمه میزان بکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات باعث ارزیابی
3
درست اهداف میگردد؟

20/21

10

تما چه حد اسمممتفاده از ابزارهای فناوری اطالعات باعث تعیین راه
3
حلهای مختلف و ممکن یک مس له میگردد.

20/01

ابعاد

میانگین

بار

گویههای ابعاد عملکرد سازمانی

میانگین

/201
0
/081

بهبود

-0
/081
0
0/01
-

دادههای جدول  22بیانگر آن است که در عملکرد سازمانی نیز دو گویه میانة خوب و
سایر موارد میانة متوسط دارند .گویة «بکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات باعث افزایش
کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران میکردد ».با میانگین  22/91وضعیت مساعدتری دارد
و گویة «نقش مدیریت دانش در بکارگیری ابزارهای جستجوی اطالعات جهت افزایش
کیفیت خدمات مؤثر است ».بیشترین بار عاملی ( )0/91را داراست .ده گویه نیز بار عاملی
کمتر از  0/3دارند.
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برازش مدل مفهومی پژوهش .بررسی برازش مدل (برازش دادهها به مدل )2بدین منظور است
که مشخص شود ،مدل تدوین شده برمبنای چهارچوب نظری و پیشینة تجربی تا چه اندازه با
واقعیت انطباق دارد و دادههای گردآوری شده تا چه حد حمایتکنندة مدلی است که به
لحاظ نظری تدوین شده است .برای سنجش برازش مدل ،به مهمترین شاخصهای برازش
مدل اشاره میکنیم که به شرح ذیل هستند:

7. Model Fit Indices

08

نقش به کارگیری دادهکاوی بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانههای ...

کایاسکوئر :)𝑥 2 ( 2کایاسکوئر ،عمومیترین و کاربردیترین شاخص برازش در معادلة
ساختاری است .این شاخص درواقع نخستین و مهمترین شاخص برازش است .دربارة تفسیر
مقدار کایاسکوئر باید گفت هرچه مقدار آن کوچکتر باشد ،برازش دادهها به مدل بهتر
است .این مقدار باید کوچکتر و مساوی  1باشد .گفتنی است شاخص کایاسکوئر در
نرمافزار آموس تحت عنوان  CMIN/DFبیان شده است.
شاخص نیکویی برازش )GFI( 1و شاخص نیکویی برازش اصالح شده :)AGFI( 3این دو
شاخص به حجم نمونه بستگی ندارد و نسبت واریانس باز تولید شده را به کمک برآورد
مقدار کواریانس مشاهده شده محاسبه میکنند ،GFI .بیانگر میزان دقت مدل در تکرار
ماتریس کواریانس مشاهده شده است .شاخص  AGFIکه مرتبط به مقدار  GFIاست،
شاخصی است که  GFIرا بر اساس میزان درجه آزادی مدل تنطیم مینماید؛ دامنه مورد
پذیرش برای هر دو شاخص ،بزرگتر و مساوی  0/06است (قاسمی..)2388 ،
ریشة دوم میانگین مربعات باقیمانده :)RMR( 1این شاخص برای ارزیابی برازش کلی (مدل
تدوین شده) و برازش جزئی (پارامتر تعریف شده بین دو متغیر) استفاده میشود .کاربرد آن
برای مقایسة دو مدل متفاوت با دادههای یکسان است .مقدار مشخصی برای  RMRذکر
نشده اما حداقل مقدار آن صفر است و هرچه به صفر نزدیکتر باشد مدل از برازش
مناسبتری برخوردار است.
برازش دیگر ،در مدلسازی که تنها دارای برآورد نقطهای است ،این شاخص برای فواصل
اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است که با استفاده از مشخص میشود ،آیا مقدار به دست
آمده برای مدل تدوین شده با مقدار  0/01تفاوت معنیدار دارد یا خیر .اگر شاخص
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ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد :)RMSEA( 1برخالف بسیاری از شاخصهای

1. Chi-Square
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
4. Root Mean Square Residual
5. Root Mean Square Error of Approximation
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 RMSEAکوچکتر و مساوی  0/08باشد ،مدل از برازش مطلوبی برخوردار است؛ البته در
برخی از پژوهشها به مقدار  0/2نیز اشاره شده است.
شاخص برازش هنجار شده ،)NFI( 2شاخص برازش هنجار نشده :)NNFI( 1هرچه پارامتر
به مدل افزوده شود ،مقدار شاخص  NFIافزایش مییابد .مقدار این شاخص برای برازش
مناسب بزرگتر و مساوی  0/6است .هر چه این ضرایب کوچکتر باشد ،این شاخص نیز
مقدار کوچکتری را نشان خواهد داد .مقدار این شاخص همانند  NFIاست.
شاخص برازش تطبیقی )CFI( 3و شاخص برازش نسبی :)RFI( 1مقدار شاخص مطلوب برای
 ،CFIبزرگتر و مساوی  0/6است .مقدار شاخص  ،RFبین صفر تا یک تغییر میکند .به
طوری که مقدار نزدیک به یک ،برازش بهتری برای مدل تفسیر میکند (قاسمی..)2388 ،
در نمودار  ،16-1مدل مفهومی (اصلی) پژوهش آمده است .برای تفسیر برازش مدل مفهومی
تحقیق در جدول  ،12نام شاخصها به همراه مقدار مقبول آنها و مقدار محاسبه شدة
آنها در مدل پژوهش آورده شده است:
جدول  .12مقدار مقبول و مقدار محاسبه شدة شاخصهای برازش
شاخصها
مقدار مقبول
نام

مقدار محاسبه شده
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2
≤𝑥1
≤0/08
RMSEA

0/090

≥0/6
GFI

0/82

≥0/6
AGFI

0/09

2/92

نزدیک به صفر
بین صفر تا یک،
RMR

0/22

≥0/6
NFI
نزدیک به یک
بین صفر تا یکRFI،

0/106
0/31

≥0/6
CFI

0/92

1. Normed Fit Index
2. Non-Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Relative Fit Index
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اگر حداقل سه شاخص محاسبه شده منطبق با مقدار مقبول باشد ،مدل از برازش کافی
برخوردار است .براساس یافتههای جدول باال ،سه شاخص  RMSEA ،X 1و  ،RMRبرای
مدل مفهومی پژوهش برقرار هستند ،پس مدل مورد نظر از برازش مطلوبی برخوردار است.
فرضیههای مدل مفهومی پژوهش .در شکل  ،1مدل مفهومی تحقیق (مدل در حالت
معنیداری) آمده است .براساس مدل و نتایج آمده در جدول  ،23به بررسی فرضیههای
مربوط به مدل پرداخته میشود.
جدول  .13نتایج یافتههای به دست آمده از مدل مفهومی تحقیق برای فرضیههای پژوهش
ردیف
2

فرضیهها
رابطة به کارگیری دااده:کماوی بمما مممدیریمت دانش
(تأثیر به کارگیری دادهکاوی بر مدیریت دانش)

tvalue
-2/93

نتیجة

ضریب

رابطه و

فرضیه

همبستگی

تأثیر

رد

-

-

رابطة به کارگیری داده کاوی و عملکرد سمممازمانی
1

مممدیمران (بممه کممارگمیری داده کمماوی بر عملکرد

-2/18

رد

-

-

سازمانی مدیران)
3

رابطمة مدیریت دانش با عملکرد سمممازمانی مدیران
(تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران)

-2/13

رد

-

-

در جدول  t-value ،23که همان سطحمعنیداری در معادالت ساختاری است در
نرمافزار آموس با  C.R.مشخص شده است .اگر مقدار آن در بازة  -2/69تا  2/69باشد،
فرضیه رد و در صورت نبودن در بازة مذکور تأیید میشود .در نرمافزار آموس ،در صورت
تأیید هر فرضیه ،ضریب همبستگی (میزان رابطه) که در نرمافزار آموس با  Estimateشخص
 0/3تا  0/9متوسط و بیشتر از  0/9قوی است (قاسمی.)2388 ،
فرضیة ( 1فرضیة  2مدل مفهومی پژوهش) .رابطة معنیداری بین به کارگیری دااده:کاوی
و مدیریت دانش (تأثیر به کارگیری دادهکاوی بر مدیریت دانش) در کتابخانههای
دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر آنها ،وجود دارد.
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میشود ،در جدول گزارش شده است .اگر این ضریب کمتر از  0/3باشد ،رابطه ضعیف بین
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دادههای جدول  23نشان میدهد ،مقدار  C.R.یا همان  t-valueدر بازة مذکور است؛
بنابراین فرضیة  1پژوهش تأیید نمیشود و رابطة معنیداری بین به کارگیری دااده:کاوی و
مدیریت دانش (تأثیر به کارگیری دادهکاوی بر مدیریت دانش) در کتابخانههای دانشگاههای
دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر آنها ،وجود ندارد.
فرضیة ( 1فرضیة  1مدل مفهومی پژوهش) .رابطة معنیداری بین به کارگیری دادهکاوی
و عملکرد سازمانی مدیر (به کارگیری دادهکاوی بر عملکرد سازمانی مدیر) در کتابخانههای
دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر آنها ،وجود دارد.
دادههای جدول  23نشانگر آن است که ،مقدار  C.R.یا همان  t-valueدر بازة نامبرده
است؛ لذا فرضیة  1پژوهش تأیید نمیشود و رابطة معنیداری بین به کارگیری دااده:کاوی و
عملکرد سازمانی مدیر (تأثیر به کارگیری دادهکاوی بر مدیریت دانش) در کتابخانههای
دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر آنها ،وجود ندارد.
فرضیه ( 9فرضیة  3مدل مفهومی پژوهش) .رابطة معنیداری بین مدیریت دانش و عملکرد
سازمانی مدیر (تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی) در کتابخانههای دانشگاههای دولتی
شهر تهران از دیدگاه مدیر آنها ،وجود دارد.
دادههای جدول  23بیانگر آن است که ،مقدار  C.R.یا همان  t-valueدر بازة مذکور
است؛ ازاینرو ،فرضیة  9پژوهش تأیید نمیشود و رابطة معنیداری بین به کارگیری
دااده:کاوی و مدیریت دانش (تأثیر به کارگیری دادهکاوی بر مدیریت دانش) در
کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیر آنها ،وجود ندارد.
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 69

بحث و نتیجهگیری
نتیجهگیری از یافتههای پژوهش نشان داد ،از شش فرضیة پژوهش ،تنها یک مورد اثبات شدد
و سه فرضیة مربوط به مدل مفهومی پژوهش که سه فرضیة اصلیتر هستند ،تأیید نشدند؛
بدینترتیب ،وضعیت به کارگیری دادهکاوی و عملکرد سازمانی مدیر در کتابخانههای
دانشگاههای دولتی شهر تهران از دید مدیر آنها ،متوسط است و چندان مساعد نیست .میانة
 3بودن اغلب گویههای آنها نیز تأییدکنندة این نتیجه است .با آنکه مدیریت دانش در این
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کتابخانهها ،شرایط مطلوبی دارد؛ اما بر عملکرد سازمانی مدیر آنها تأثیری ندارد .درخصوص
فرضیههای اصلی پژوهش نیز ،به کارگیری داده:کاوی بر عملکرد سازمانی مدیران
کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران و مدیریت دانش در این کتابخانهها ،مؤثر نیست.؛
همچنین رابطه ای بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی مشاهده نشد .با توجه به نتایجی که
برای سه فرضیة اول پژوهش (مناسب نبودن شرایط به کارگیری دادهکاوی و عملکرد
سازمانی) به دست آمد ،نتایج حاصل طبیعی است .آنچه از نتایج مشهود است به کارگیری
دادهکاوی در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران ،نظاممند نیست؛ همچنین با آنکه
مدیریت دانش در این کتابخانهها شرایط بهتری دارد؛ اما به کارگیری مدیریت دانش نیز در
کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران ،نظاممند نیست.
برعکس نتیجه یه دست آمده در این پژوهش ،در پژوهش دراوی ( )2361دادهکاوی
تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد سازمانی دارد و همچنین مدیریت دانش که یک متغیر
میانجی است ،تأثیر دادهکاوی بر عملکرد سازمانی را تقویت میکند .در پژوهش آقامیریان
و دری ( )2361کاربرد مدیریت دانش مشتری سبب بهبود عملکرد سازمانی و درنتیجه کسب
مزیت رقابتی میشود .در پژوهش کریمپورآذر ( )2360نیز به کارگیری فن دادهکاوی،
ابتدایی و سطحی است .در پژوهشهای خارجی مانند پژوهش سیگنزا-گزمه و دیگران
( ،)1021کواکویک ،دودزیک ،و پوکاجت ( ،)1021ملتو و کاتسیریکو ( ،)1006کهن و
کهن ( ،)1000چنگ و کهن ( )1009استفاده از فن دادهکاوی وضعیت بهتری دارد و
توانستهاند به خوشهبندی کاربران خود بپردازند و در نتیجه منجر به ارتقای عملکرد سازمانی
و عرضة خدمات بهتر میشود.
باید از سیستمهای اطالعاتی و پایگاههای اطالعاتی استفاده و به ایدههای نو در این باره ،به
ویژه به نظر کارشناسان ،بها داده شود .مدیران کتابخانههای دانشگاههای دولتی به اینکه
استخرا .ج دانش و وجود آن در کتابخانه ،یک ارزش است و مزیت رقابتی برای آنها به
همراه دارد ،توجه نمایند .آموزش فنون دادهکاوی به مدیران و کارشناسان از دیگر
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داده:کاوی نقش مهمی در استخراج دانش و اطالعات دارد؛ بنابراین ،در این خصوص،

راهمکارهای مهم پیشنهادی است .در این مورد ،درنظر گرفتن رویکردهایی برای خلق
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دانش ،ذخیرة دانش ،تسهیم و به کارگیری دانش (مانند استفاده از پرتال سازمانی ،پایگاهها
و سیستم های اطالعاتی ،نظام پیشنهادات ،تشویق کارکنان به تولید دانش ،مکانیزه بودن
فعالیتهای کتابخانه ها ،تشویق کارکنان به تسهیم و انتقال دانش خود به دیگران ،برگزاری
نشست های منظم برای تسهیم دانش و درنهایت استفاده از دانش به دست آمده در جهت
اهداف کتابخانه و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی و جلب رضایت کاربران) بسیار کارساز
خواهد بود.
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