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  مدل بکوویتز و ویلیامزپایه بر  اصفهان
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  چکیده
ر ب اي دانشگاهی شهر اصفهانهمدیریت دانش در کتابخانه سازي پیاده امکان بررسی حاضر پژوهش هدف

ران شاغل در اکتابد جامعه آن ، وپیمایشی -ژوهش حاضر توصیفیپانجام روش  .استمدل بکوویتز و ویلیامز  پایه
منظور تعیین حجم نمونه از فرمول به  .بود 1389- 1388در سال تحصیلی  هاي دانشگاهی شهر اصفهانکتابخانه

 يگیرنمونه روش. شد انتخاب پژوهش نهنفر به عنوان نمو 138و تعداد  ري عمومی کوکران استفادهگینمونه
روایی . بودلیکرت  يابا مقیاس پنج درجه ساخته پژوهشگرها پرسشنامه ابزار گردآوري داده و اي طبقه تصادفی

 .استفاده شد) 80/0(تایید و به منظور پایایی آن از ضریب آلفاي کرونباخ  تجربهبا  استادانصوري پرسشنامه توسط 
یجه نت. گردیداستفاده  SPSS 16افزار آماري  آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم ،ها براي تجزیه و تحلیل داده

مدل  پایههاي دانشگاهی شهر اصفهان بر مدیریت دانش در کتابخانه سازي پیادهکه امکان  داد نشان پژوهش
 بر افزون .بطور یکسان وجود نداردنیز آن  سازي پیادهاست و  )36/19( متوسط اندازهتر از بکوویتز و ویلیامز پایین

 سابقه تحصیلی، رشته جنسیت، شناختی جمعیت عامل هايپایه  بر ها آزمودنی میانگین میان شدهدیده  اختالف ،این
در متغیر ولی، ، )<05/0P( ندارد وجود داري معنی تفاوت کتابخانه نوع و کار، نوع تحصیالت، سطح اشتغال،

 ،دیگر سخنی به .)>05/0P( داردابی دانش، تفاوت معناداري وجود تسهیم و ارزیدر مولفه  سطح تحصیالت
 سطح با کتابداران به نسبت را دانش ارزیابی و تسهیم سازي  پیاده امکان دیپلم تحصیالت سطح با کتابداران

  .دانند می بیشتر ارشد کارشناسی و کارشناسی تحصیالت
دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان، دانشـگاه    دانشگاه اصفهان، ، دانش مدیریت سازي  پیاده: ها کلیدواژه
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  نشامدیریت د هاي دانشگاهی، مدل بکوویتز و ویلیامز، کتابخانهصنعتی اصفهان، 
  

 مسئله بیان و مقدمه
اي که کارآفرینان از دانش و  گونه به .مبناي ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است

که حرکت خود را از داد از انقالبی خبر  ثروت آفریناندر کتاب لیسترو تارو  .آفرینند اطالعات ثروت می
به  ریزي در برنامههمچنین،  .هاي جدید است دانش و تخصصدوره چیره شدن ، معاصر دورانو  ها گرفته اندیشه

نشان ویژه اي ایجاد ارزش افزوده توجه  عامل هايترین  اهمیت نقش دانش، فناوري و مهارت به عنوان اصلی
زایش فضاي نو در  ساز زمینهها  در فضاي رقابتی سازمان دگرگونی و تغییر). 4 .، ص1385 ،احسانی(دادند 

که  گونه اي به .است هم آوردهاها فر  دانش را در سازمانپیاپی ، تغییر ها این جریان. فرایند سازمانی شده است
 شیپهاي ر چارچوب دگرگونیدها ملزم به تغییر  سازمان  وقرار داده  یاپیپجریان دانش، بازار را در حال تغییر 

  .گشت پدیدار هاها و تغییر جریان این برابرعنوان سپري در  مدیریت دانش بهبنابراین، . هستند گفته
مدیریت . هاي صنعتی، اقتصادي، و دانشگاهی است قلمروبراي بسیاري از گیرا  موضوعیمدیریت دانش 

 و در کمتر از چند دهه، به یکی از موضوعپدیدار گشت  ها موجود در ذهن "دانش"دانش با شعار مدیریت 
 فناناپذیربه عنوان منبعی دانش  ،یکم با ورود به قرن بیست وهمچنین، . ل شدیبدتمدیریتی گیراي جالب و  هاي

در نتیجه مرز . رسد گیري و کنترل آن ضروري به نظر می و لزوم بهره قرار گرفته امعه هاتوجه بسیاري از جمورد 
دانش  اخیر هاي سالدر . است از دانش بهتربرداري  استفاده و بهرهدر  رهاي پیشرفته و درحال پیشرفت کشو میان

  .گرددتواند سبب مزیت رقابتی  طوري که می شود، به در نظر گرفته مییک کاال به عنوان 
 استفاده مدیریت دانش برتري هايوانستند از برخی اصول و هاي مرتبط نیز ت قلمروها و  ، رشتهدر این میان

تواند با توانمند شدن  بر ماهیت خود می، نظام آموزش عالی بنابرآمده دانشگاهاز آنجا که این مبحث از دل . کنند
نش یکی از بهترین مدیریت دا بنابراین،. یی خود را افزایش دهدو کارا عملکردبه اصول و مبانی مدیریت دانش 

و با توجه به حرکت  استمبدا تولید دانش و علم  دانشگاه. به جامعه دانشگاهی استکمک براي  ها گزینه
ه عجامرشد در شکوفایی و  ه ايیپانقشی  ،دانشمدیریت و کنترل بر  "بنیانانش د"ه سوي اجتماع جامعه بشري ب

  .داشت خواهد ها
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، بلکه براي دارد هاي بزرگ و انتفاعی اهمیت  ها و سازمان  تنها براي شرکت  سازي مدیریت دانش نه یادهپ
 & Mikulecky( میکولکا و میکولکی. استها مهم و ضروري  انتفاعی همچون دانشگاههاي غیر  سازمان

Mikulecka, 1999( دانند هاي مدیریت دانش می مناسب براي کاربرد اصول و روشمحیطی  محیط دانشگاه را. 
ها را براي اشتراك دانش، بهبود سطح همکاري آموزشی و  هاي مدیریت دانش، دانشگاه معرفی ابزارها و روش

 ,Mohayidin et al., 2009(کاري میان کارمندان و دانشجویان توانا خواهد کرد  هاي و بهبود ارتباط ،پژوهشی

p. 302-303.(  
هاي دانشگاهی به منظور بهبود اثربخشی خود و   نوظهور مدیریت دانش فرصتی را براي کتابخانه قلمرو

دانشگاهی در اجراي هر چه هاي  کتابخانه ).100 .ص ،1380 ،تاونلی(است وجود آورده ه هاي مادر ب  سازمان
ها که منبع دانش و  عنوان ملزوماتی در دانشگاه ها به  کتابخانه بنابراین، .دارند مانند بهتر مدیریت دانش نقشی بی

 کتابخانه. می باشندهاي مدیریت دانش برخوردار   سازي سیستم براي پیاده بهتري از موقعیت هستنداطالعات 
توانند پویا و بهتر عمل نموده  می ،مدیریت دانشهاي   وانمندشدن به وسیله برنامهانشگاهی و تخصصی با تهاي د 

  .استدست یافتنی ها نیز  هاي انتفاعی براي کتابخانه  سازمان ت هايو همان مزی
ها را   سازي مدیریت دانش در هر سازمان نیاز به قالب و مدلی است که بتوان تمام این فعالیت براي پیاده

 مرحله هايحاضر از مدل بکوویتز و ویلیامز به دلیل بسط و بررسی بهتر  پژوهشبدین منظور در . ردمند کنظام
هاي مدیریت سازي برنامهادهپی .سازي مدیریت دانش استفاده شد، که به اختصار توضیح داده خواهد شد پیاده

 سازي پیاده  حاضر سعی دارد تا امکان پژوهش بنابراین، سنجی دارد،اي و امکاننهیاز به مطالعات زمدانش نی
هاي دولتی شهر اصفهان که شامل   هاي دانشگاه  مدل بکوویتز و ویلیامز در کتابخانه پایهمدیریت دانش را بر 

باشد، از نظر کتابداران این  دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می
تا چه میزان ": گونه است ه اینحاضر ب پژوهشي پایه اپرسش  ،دیگر سخنی  به .ها بررسی کند کتابخانه

مدل بکوویتز و ویلیامز پایه هاي دانشگاهی دولتی شهر اصفهان بر  سازي مدیریت دانش در کتابخانه پیاده
  "پذیر است؟ امکان
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  پژوهش هپیشین
مدیریت دانش را چنین  1گارتنر گروپ. شودمی پرداخته شابتدا به تعریف مدیریت دانبه منظور درك بهتر 

اي است که رهیافتی یکپارچه را براي شناسایی، تسخیر، ارزیابی، بازیابی، و اشتراك  رشته": نماید توصیف می
، ها پایگاه دادهاین سرمایه اطالعاتی شامل اسناد، . دهد همه سرمایه اطالعاتی یک سازمان ارائه و ترویج می

  ).Yang and Lynch, 2004, p. 30( "استهاي نامضبوط قبلی و تجربیات افراد  ها، تجربه ها، رویه سیاست
مند و صریح از  مدیریت نظام"مدیریت دانش را  )Skyrme, 2003 in Ralph, 2008, p. 29(اسکایرم 

ي ربرداآوري، سازماندهی، اشاعه، استفاده و بهرهدانش حیاتی و فرایندهاي مرتبط با آن از جمله خلق، جمع
طورگسترده در سرتاسر  به به دانش سازمانی است که تبدیل دانش شخصی مدیریت دانش نیازمند. داندمی

  ."شود میارگرفته ک طور مناسب به گذاشته و بهسازمان به اشتراك 
. است دانش ریف هااین تعی بنیاندستمایه  می توان نتیجه گرفت که پیش گفته تعریف هايکه از  آن چنان 

درك نظري و عملی چالش کنونی دانش . نیست و بخشی از ادراك و تجربه انسانی است جدید دانش مفهومی
می ي مشکل چگونگی تعریف دانش گیر شکلبه سرعت ر مورد دانش به امروزه هر بحثی د .این مفهوم است

 تروشن از ماهی یداشتن درک. متفاوتی دارند هايدرباره تعریف و ماهیت دانش نظر انمتخصص. انجامد
فایرستون و در  Aali, 2002( آلی باوربه . می باشدمدیریت دانش که دستمایه اصلی آن دانش است، ضروري 

  .کند میتعیین  چگونگی اداره کردن آن رادانش،  چگونگی تعریف) 13 .، ص1387، 2الروي مک
ها،  ارزش، ه هامخلوطی سیال از تجرب": دهند گونه تشخیص می را این دانش 3داونپورت و پروساك
 ه هاگیري از تجرب هاي کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی براي ارزشیابی و بهره اطالعات موجود و نگرش

  ). 21 .، ص1379 ،داونپورت و پروساك( "دهد اطالعات جدید به دست می
 گونه بیان را این، دانش سرسخت مدیریت دانش نابه عنوان یکی از مخالف (Wilson, 2002) ویلسون

 دانش. م و یادگیري استشامل فرایندهاي ذهنی از درك، فه و دانیم که ما مییزي است چ آندانش : کند می
  .با دنیاي بیرون از ذهن و با دیگران تعامل دارد ولی تنها در ذهن است

                                                        
1 Gartner Group 
2 Fireston & McElroy 
3 Davenport & Prusak 
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دانش شامل خبرگی، آگاهی و . دارتر است تر و معنی از آن غنی بنابراین، ،طالعات مشتق شدهدانش از ا
به  ها دانش از مقایسه، شناسایی مستمر و ارتباطهمچنین، . تجربه یا مطالعه است به روشدرك کسب شده 

 ).National Library for Health, 2005, p. 3(دست می آید 

زیرا . شی از عدم درك واقعی دانش استاطالعات، نااي از  طور کلی پنداشتن دانش به عنوان مجموعه به
. استاي گمشده عنصر انسانی همچون حلقه تعریف هان و در بیشتر ای انش با عنصر انسانی گره خوردهمفهوم د

 به آنها تعریف که باید در  اي از اطالعات یا هر چیز دیگر خاستگاه اصلی دانش عنصر انسانی است نه مجموعه
  .توجه شود

ا ه داراي واژه ولی ،ه یکدیگرندیشب از نظر محتواییدر زمینه مدیریت دانش شده  نمایش دادههاي  ر مدلبیشت
خورد ها به چشم میاین مدل بیشتردر اندازه اي  تااي که  نکته. متفاوت هستند هاي با ترکیب ه هاییو مرحل

به  اي براي ایجاد بسترهاي الزمبه منزله مقدمه مرحله هادیگر کارگیري دانش است و ه بر استفاده و ب تاکید
کا و انوهاي ن  مدل شاملسازي مدیریت دانش   پیادهموجود در زمینه هاي   مدل. می باشداستفاده از دانش  منظور

ها  این و جز 8من ، بک7، بکوویتز و ویلیامز6، نیومن و کونارد5، وگمن4، روگلس3، ویگ2، هیکس1اوچی تاکه
   ). 38 .، ص1384 افرازه( است

سازي مدیریت دانش و  پیاده مرحله هايو گسترش بهتر  توسعهاز یک سو به دلیل مدل بکوویتز و ویلیامز 
هفت مدل بکوویتز و ویلیامز شامل . هاي غیرانتفاعی انتخاب شد تر بودن آن براي محیط دیگر مناسبت ياز سو

. استدانش  1و حذف 14نگهداري /، ایجاد13ارزیابی، 12، تسهیم11، یادگیري10کارگیريه ، ب9نیافت: ولفهم
  :عبارتند از ها ولفهتوصیف این م

                                                        
1 Nonaka & Takeuchi 
2 Hicks 
3 Wiig 
4 Ruggles 
5 Weggeman 
6 Newman & Conard 
7 Bukowitz & Williams 
8 Beckman 
9 Get 
10 Use 
11 Learn 
12 Contribute 
13 Assess 
14 Build/ Sustain 
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یافتن، شناسایی، و سازماندهی دانش مرتبط با نیاز، شناسایی دانش درون و بیرون از : یافتن دانش .1
 سازمان؛

 ها و حل مسائل؛ گیري هاي موجود در تصمیم  استفاده از دانش: گیري دانش کاره ب .2

اربرد آن در هاي قبلی و یادگیري و ک  ها از فعالیت  و آموخته ه هاآوري تجرب جمع: دانشیادگیري  .3
 ؛آتیهاي   ها یا موقعیت  فعالیت

 دانش موجود و انتقال آن به محل مورد نیاز یا فرد متقاضی؛  اشتراك: تسهیم دانش .4

 سازمان؛ ارزیابی دانش موجود و نیازهاي دانش فعلی و آتی: ارزیابی دانش .5

 فناوريمنظور تولید دانش جدید و ذخیره کردن آن با کمک  ایجاد محیطی به: نگهداري دانش/ دایجا .6
 ؛مناسب هاي 

 ،زادهآتشک و ماه (براي آنها  یا ایجاد مخزنی و بدون کاربرد و بیهودهحذف دانش : حذف دانش .7
 ).437-436 .، ص1388

  
  مدل بکوویتز و ویلیامز. 1شکل  

ي صورت گرفته زیادهاي   پژوهش هاي مختلف  سازي مدیریت دانش در بافت پیاده با موضوع پیونددر  
هاي   با پژوهش حاضر، پژوهش پیونددر . استو ارزش دانش و مدیریت آن  که ناشی از درك اهمیت است

ها روشن شد که بیشتر  این پژوهش کوتاهی بربا بررسی . شماري در داخل و خارج از کشور انجام شده است بی
                                                        

1 Divest 
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از جمله آموزش  دیگر قلمروهاو سپس به  ازمانی متمرکز بودهاي تجاري و سقلمروبر در آغاز ها  این پژوهش
 و کتابخانه ها دانشگاه ه بیشتر توجه و تمرکز پژوهش حاضراز آنجا ک .راه یافتها   و کتابخانه ها عالی، دانشگاه

  . می گردداشاره بافت صورت گرفته هاي مشابهی که در این  به پژوهش بنابراینهاي دانشگاهی است،  
آوري اطالعات، ذخیره اطالعات، سازماندهی گردبررسی متغیرهاي   به) 1384(القریشی  ابزري و کرمانی

دانش موجود و استفاده از دانش در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان همیشگی دانش، پاالیش  توزیعدانش، 
مدیریت دانش در  سازي پیاده برايهاي الزم  زمینه ه هايپژوهش نشان داد که میانگین نمراین  نتیجه. پرداخت

  .متوسط است اندازهر مورد بررسی کمتر از شرکت سهامی ذوب آهن، در هر شش متغی
و  نوناکامدل  پایهبر گذاري دانش  اشتراك  در پژوهش خود به بررسی وضعیت به) 1386(فر  خاتمیان

 کلی طور بهکه  هاي پژوهش نشان داد  یافته. پرداخت آستان قدس رضوي مرکزي  در کتابخانه اوچی تاکه
در هاي   مصداق. است مناسب آستان قدس رضوي  ت زیرساختی اشتراك دانش در کتابخانه مرکزيوضعی
فناوري اطالعات، گیري از  آموزش، بهره(کند  اشتراك دانش کمک می  هایی که به  با سه گروه از فعالیتپیوند 
با گروه چهارم  پیونددر  ولی،. شد دیده مرکزي آستان قدس کتابخانه در) هاي رسمی و غیررسمی یتو فعال

گیري  میزان بهرههمچنین، . یافت نشد مصداق هایی) کردن اشتراك دانش ها و راهبردها براي نهادینه  سیاست(
ازي و ترکیب، از میزان استفاده از سازوکارهاي موجود در س کتابداران از این سازوکارها در دو مرحله اجتماعی

  .سازي بیشتر بود مرحله برونی
وضعیت مدیریت دانش در چهار حلقه خلق، سازماندهی، اشاعه و  بررسیبه ) 1387(اصل  الریجانی و نوري

که باالترین  داد ها نشان  یافته. ندپرداختهاي عمومی استان آذربایجان شرقی   کاربستن دانش در کتابخانهه ب
. است) 92/2(تبادل دانش  حلقهدر زمینه ترین میانگین  و پایین) 63/3(کاربرد دانش   حلقهدر زمینه میانگین 

وضعیت متوسط براي سه حلقه  بنابراین،. است 07/3و  15/3میانگین دو حلقه خلق و سازماندهی دانش به ترتیب 
مدیریت دانش در  کننده امیدوار ولی،عیت نه چندان مطلوب وضتر از متوسط براي یک حلقه نشان از  و پایین
  .ها دارد  ابخانهاین کت

ه ایجاد، اشاعه، ذخیره و ب(رخه آن بررسی وضعیت مدیریت دانش در فرایند چ با) 1388(عطاپور 
 هايعامل و ) هاي اجتماعی، تجاري، مدیریتی و تخصصی  مهارت(هاي کتابداران   تاثیر مهارت  ، به)کارگیري
در کتابخانه مرکزي ) هاي ارتباطی، منابع انسانی و آموزش  فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوري(سازمانی 
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هاي   هاي دانشگاهی شهر تهران در جنبه  نشان داد که کتابخانهپژوهش او  یجهنت. اختدپرهاي تهران   دانشگاه
  .میانگین قرار دارند تر از و همگی پایینقرار ندارد مختلف چرخه مدیریت دانش، در وضعیت مناسبی 

 به بررسی میزان کاربست مدیریت دانش و مقایسه آن در کتابخانه خود پژوهش در) 1389(زاده  حسین
میزان  نشان داد که پژوهش یجهنت. پرداخت کتابداران نظر از تبریز و اصفهان پزشکی علوم دانشگاههاي 

مولفه خلق دانش  ر ازلوم پزشکی اصفهان و تبریز به غیهاي ع دانشگاههاي  کاربست مدیریت دانش در کتابخانه
میانگین ذخیره و نشر دانش در هر و متوسط  اندازهمیانگین خلق دانش در هر دو دانشگاه باالتر از . مناسب نیست

پزشکی هاي دانشگاه علوم کتابخانهدر کاربرد دانش  میانگین ،نیهمچن .استتر از متوسط  دو دانشگاه پایین
  .باشد هاي دانشگاه علوم پزشکی تبریز باالتر از متوسط می کتابخانه متوسط و در اندازهتر از  اصفهان پایین

: هاي دانشگاهی هاي مدیریت دانش در کتابخانه  فعالیت"در پژوهشی با عنوان  (Maponya, 2004) ماپونیا
 هاي دانشگاه ناتال آفریقاي جنوبی  دانش در کتابخانهبررسی وضعیت مدیریت  به "مطالعه موردي دانشگاه ناتال

هایی است که کتابداران این   درك وضعیت مدیریت دانش موجود و ایجاد روش اوهدف از پژوهش . پرداخت
بررسی در پی  پژوهشگر. ارزش افزوده ایجاد کنند خود  دانشگاه با تجهیز به مدیریت دانش بتوانند در خدمات

که  دادنشان  یافته ها. بودگهداري دانش ها، رهبري، اشتراك دانش و ن راهبردها و   سیاست هایی همچون  مولفه
و مند   غیرنظام غیررسمی،دانش به صورت  تنها اشتراك یاد شده، عامل هايهاي دانشگاه ناتال از   در کتابخانه

مشی و  هیچ نوع خطهمچنین،  .قرار دارد وضعیت طبیعی در درکارهاي گروهی  ها و همکاري  خبرنامه طریقاز 
   .جود نداردمدیریت دانش و بارهدرویژه اي راهبرد 

هاي اردن   به بررسی اشتراك دانش در دانشگاه یدر پژوهش (Alhammad et al., 2009) و دیگرانالحماد 
جانبه، روندهاي کاري  دو هاي ارتباط براي سنجش اشتراك دانش هفت مولفه انپژوهشگراین . ندپرداخت

سازمان، حس همبستگی، خالقیت، احساس مثبت به اشتراك دانش، اشتیاق به اشتراك دانش و داشتن رفتار 
نشان داد که کارمندان آموزشی نسبت به کارمندان اداري تمایل  ها یافته. ندارا تعیین کرده  اشتراك دانش

، انجام کارهاي دو سویه يها کارمندان آموزشی عالقه کمتري در ارتباط. کمتري به اشتراك دانش دارند
کارمندان جوان به داشتن خالقیت در کار خود  ،افزون بر این. گروهی و انگیزه اشتراك دانش خود دارند

کارمندان مرد و زن در  میانگونه ارتباطی  دموگرافیک نیز، هیچ عامل هايدر مورد تحلیل . شوند نمیتشویق 
  .اشتراك دانش یافت نشد
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  وهشپژ پیشینهاز  گیري نتیجه
توان آنها را در چهار دسته کلی خالصه  می قلمروهاي انجام شده در این  شناسی و بررسی پژوهش  با جریان

  :کرد
تمرکز بر بررسی شرایط  ها پژوهشاین در : هاي اولیه مدیریت دانش  زیرساختدر پیوند با پژوهش هاي  .1

 و) 1387( اصل نوري و الریجانی مانند ،استمدیریت دانش پیاده سازي انجام  برايو بسترهاي الزم 
 . )1389( زاده حسین

ها، اعمال فرایندي در  تمرکز بر سبک ها پژوهش در این: فرایندها و رویکردهادر پیوند با  پژوهش هاي .2
   گرانید و الحماد مانند ،استنظري مدیریت دانش  موضوع هاياشتراك دانش، معرفی رویکردها و 

(Alhammad et al., 2009)ایماپون و (Maponya, 2004). 

کارگیري و بررسی ه تمرکز بر ب ها پژوهشاین در : هاي مدیریت دانش فناوريدر پیوند با  پژوهش هاي .3
 1سنیمان و مفیدي مانند ،استهاي مختلف و سنجش آنها   هاي مدیریت دانش در موقعیت  فناوري

 .(Rodrigues et al., 2006) گرانید و گزیرودر ،)1385(

نی، مدیریت منابع انسانی تمرکز بر عنصر انسا ها پژوهشاین در : عنصر انسانی در پیوند با هايپژوهش  .4
 جامعه هايتشکیل  و مدیریت دانش درستگیري  مدیریت دانش، نقش آنها در شکل هاي  در فعالیت

 .(Shanhong, 2000) هونگ شان مانند ،استکاري 

ها  بر فرایندها و زیرساخت پژوهش هابیشتر . دیدتوان خالءهاي پژوهشی را  ، میآنچه گفته شدبا توجه به 
در  آنهاها و کاربرد  مدل ،به آن کمتر پرداخته شدهی که در مدیریت دانش هایدریکی از مو .استانجام شده 

 يبیشتر هاي پژوهش انجاماز مدیریت دانش نیازمند  قلمرواین  بنابراین،. است سازي مدیریت دانش پیاده
 هاي پژوهش اندك که آنجا از ن،یهمچن .حاضر در راستاي این هدف و مسئله شکل گرفت پژوهش. باشد می

بررسی و  از این رو،. تمرکز داشته اند، توجهی به دیگر مدل ها نشده است اوچی تاکه و نوناکابر مدل  شده انجام
عنوان  به را مدل بکوویتز و ویلیامز حاضر پژوهش بنابراین، .پیاده سازي چنین مدل هایی ضروري به نظر می رسد

                                                        
1 Maphidi & Snyman 



  
     32 1390تابستان بهار و ، 1، سال 1شماره 

 

 دانشگاهی هاي  کتابخانه همچون غیرانتفاعی هاي  محیط درسازي مدیریت دانش  براي پیادهمناسب مدلی 
 این بیشتر بررسی امکان و  بسط شود، میدیگر پژوهش ها با  پژوهشآنچه که باعث تمایز این . است برگزیده

   .است مدل
  عملیاتی هاي تعریف
 پرسشنامه به آماري نمونه ه هاينمر میانگین دانش، مدیریت سازي پیاده امکان از منظور حاضر پژوهش در

. است لیکرت اي درجه پنج مقیاس در ویلیامز و بکوویتز مدل پایه بر پرسشی پنج و چهل ساخته پژوهشگر
 صنعتی اصفهان، دانشگاه سه هر در که باشد یم هایی کتابخانه تمام دانشگاهی، هاي کتابخانه از منظورهمچنین، 
 اعضاي آنها مخاطبان که بوده مرکزي و اي، دانشکده بیمارستانی، قالب در اصفهان پزشکی علوم و اصفهان،

 کتابخانه در که است یکارکنان یتمام کتابدار، از هدف. است دانشگاه کارکنان و دانشجویان، علمی، هیئت
 مدرك داراي خواه کتابدار، عنوان به اصفهان پزشکی علوم و اصفهان، صنعتی اصفهان، هاي دانشگاه هاي 

 .باشند یم فعالیت به مشغول 1389-1388 سال در غیرکتابداري، یا کتابداري

 پژوهش طرح
هاي  جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه .پیمایشی است -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

بیمارستانی سه دانشگاه بزرگ دولتی شهر اصفهان یعنی دانشگاه اصفهان، دانشگاه اي و  مرکزي، دانشکده
 گفتنی است ).نفر 197( است 1388-1389و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی  صنعتی اصفهان

 تنبه علت نداش که می باشدز کاربردي نی –ام نور و دانشگاه جامع علمی شهر اصفهان داراي دو دانشگاه پی
اي مقدماتی  مطالعهدر آغاز منظور تعیین حجم نمونه،  به. ه از جامعه پژوهش کنار گذاشته شداستانداردهاي اولی

گیري عمومی  سپس از فرمول نمونه. ها انجام گرفت و واریانس جامعه محاسبه گردید نفر از آزمودنی  30بر 
 1اي طبقه تصادفی گیرينمونه روش به جامعه اعضاي میان ازنفر  138که در نهایت تعداد  شدکوکران استفاده 

ها، تعداد  عدم برگشت تعدادي از پاسخنامه واز کاهش حجم نمونه  جلوگیريبه منظور همچنین، . ندشد انتخاب
 دریافت کتابداراناز  %02/92 معادل پاسخنامه 127، سرانجام. پخش شد کتابداران میانپرسشنامه در  145

  .گردید

                                                        
1 Random stratified sampling 
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 ،پرسشنامهاین . شد استفادهمدیریت دانش از پرسشنامه  سازي پیادهامکان  یبررسمنظور  حاضر بهدر پژوهش 
پیش گفته  پرسشنامه. بودهاي مدل بکوویتز و ویلیامز  مولفه پایهگویه بر  45 دارايساخته و  پژوهشگر

، )گویه 5(، یادگیري دانش )گویه 6(دانش  به کارگیري، )گویه 7(هاي کتابداران را درباره یافتن دانش دیدگاه
با ) گویه 4(و حذف دانش ) گویه 9(نگهداري دانش  /، ایجاد)گویه 5(، ارزیابی دانش )گویه 9(تسهیم دانش 

در مورد پرسش هایی همچنین، . درک گیري می اندازه) از خیلی کم تا خیلی زیاد(اي لیکرت  طیف پنج درجه
. در آغاز پرسشنامه مطرح شد شتغال، سطح تحصیالت، نوع کار، و نوع کتابخانهجنسیت، رشته تحصیلی، سابقه ا

انجام  یهایبر پایه آن ویرایش  و بررسی) نفر 8( قلمرو این نامتخصص نظر از استفاده با پرسشنامه صوريروایی 
 هاي مولفه شد که ضریب آن براي استفاده روش آلفاي کرونباخ  از پرسشنامهبه منظور تعیین پایایی  .گرفت

 ه هايمدیریت دانش از طریق میانگین نمر سازي پیادهامکان  حاضر پژوهش در .بود 85/0تا  7/0مختلف از 
   .شدگیري  اندازه گفته،پیش پرسشنامه  درنمونه آماري 

در دو سطح توصیفی و استنباطی  SPSS 16هاي پاسخنامه، از نرم افزار آماري  تجزیه و تحلیل دادهبراي 
. صد فراوانی، میانگین، واریانس و انحراف معیار  استفاده شدسطح آمار توصیفی از فراوانی، در در. استفاده شد

ها  اطمینان از نرمال بودن توزیع داده نیازمنددر سطح آمار استنباطی نظر به اینکه استفاده از آزمون پارامتریک 
 tهاي  از آزمون ها اجرا و پس از آن براي تجزیه و تحلیل داده رنوفیسم -کولموگروفآزمون  در آغاز  ،بود

 tآزمون . استفاده شد 3بی شفه، و آزمون تعقی2)مانوا(ره چند متغی انس، تحلیل واری 1هتلینگ t 2 ،اي تک نمونه
یک جامعه و  تنهادر این حالت  رود می کار بهها  میانگین نمونه میاناي براي معنادار بودن تفاوت  تک نمونه

مدیریت دانش بر  سازي پیادهتعیین امکان  براياز این آزمون  .)170 .، ص1384 ،واگان(یک نمونه وجود دارد 
 میانمعنادار بودن اختالف میانگین  یبررس يبرانیز  هتلینگ  t 2آزمون. مدل بکوویتز و ویلیامز استفاده شد پایه

 و 1 آن کمترین ،5 ها شاخص نمره باالترین پژوهش این در .ویلیامز استفاده شدمتغیرهاي مدل بکوویتز و 
  .است 3 ها پرسش میانگین

  
 

                                                        
1 Hotelling 
2 MANOVA 
3 Scheffe 
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  ها یافته ارائه و ها دادهتجزیه و تحلیل 
ارائه می شناختی پرسشنامه  تیرهاي جمعیل متغیه و تحلاز تجزیبه دست آمده  نتیجه بخش، نخستدر این 

  .شود می پرداختهپرسشنامه پرسش هاي ل یه و تحلیبه تجز ،سپس .گردد
ها در  از آزمودنی) %37/39(نفر  50ها نشان داد که  شناختی آزمودنی تجمعی عامل هايتجزیه و تحلیل 

ه علوم پزشکی در دانشگا) %94/40(نفر  52در دانشگاه صنعتی اصفهان، و ) %69/19(نفر  25دانشگاه اصفهان، 
ها در کتابخانه مرکزي،  از آزمودنی %94/40 ؛مرد بقیهها زن، و  از آزمودنی %1/81همچنین، . بودنداصفهان 

 از آزمودنی %65/71. داشتند اشتغال بیمارستانیهاي  در کتابخانه %66/8اي و  هاي دانشکده در کتابخانه 4/50%
ها در بخش  از آزمودنی %56/27. رسانی و بقیه غیرکتابداري بودندها داراي تحصیالت کتابداري و اطالع

در بخش مدیریت یا سرپرستی مشغول به فعالیت  81/11در بخش خدمات عمومی و  %63/60خدمات فنی، 
 %17/14کارشناسی و  %44/72کاردانی،  %3/6ها داراي تحصیالت دیپلم،  از آزمودنی %09/7همچنین، . بودند

تا  7 میان %07/33سال،  6ها داراي سابقه کاري کمتر از  از آزمودنی %84/22در نهایت . کارشناسی ارشد بودند
  . سال بودند 25بیش از  %51/5سال و  24تا  19 %32/17سال،  18تا  13 %26/21سال،  12

 پذیر  امکانهاي دانشگاهی شهر اصفهان   در کتابخانه "یافتن دانش" سازي  پیاده میزان چه تا .1 پرسش
  است؟

  )=3X(تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی tآزمون  نتیجه .1جدول 
  t P انحراف معیار  اختالف میانگین میانگین  اول پرسش

 095/0  68/1 531/0  079/0 07/3  یافتن دانش

  
ول در سطح خطاي از مقدار بحرانی جدبه دست آمده  P، داد نشان 1 جدول در متغیره تک t آزمون نتیجه

 شده، دیدهبا توجه به میانگین همچنین،  ).<05/0P( نیست معنادار شده دیدهو اختالف  بزرگتر 05/0
هر اصفهان باالتر دانشگاهی شهاي  کتابخانهدر  دانش یافتن سازي پیادهامکان بر این باور بودند که  پاسخگویان

   .است متوسط اندازهاز 
 پذیر امکانهاي دانشگاهی شهر اصفهان  در کتابخانه "دانش به کارگیري" سازي پیاده میزان چه تا .2 پرسش

  است؟
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  )=3X(تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی tآزمون  نتیجه .2جدول 
 t P انحراف معیار  اختالف میانگین میانگین  دوم پرسش

 285/0  073/1 569/0  064/0 064/3  کارگیري دانشه ب

  
سطح خطاي  از مقدار بحرانی جدول دربه دست آمده  P، داد نشان 2 جدول در متغیره تک t آزمون نتیجه

 ،به دست آمدهبا توجه به میانگین همچنین،  .)<05/0P( نیست شده معنادار دیدهو اختالف  بزرگتر 05/0
هاي دانشگاهی شهر  در کتابخانه دانش کارگیريه ب و سازي پیاده امکانبر این باور بودند که  پاسخگویان

  .استمتوسط  اندازهاصفهان باالتر از 
 پذیر  امکانهاي دانشگاهی شهر اصفهان  در کتابخانه "یادگیري دانش" سازي پیاده میزان چه تا .3 پرسش

  است؟
  )=3X(غیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضیتتک م tآزمون  نتیجه .3جدول 

 t P انحراف معیار  میانگین اختالف میانگین  سوم پرسش

 001/0  -55/6 725/0  -422/0 57/2  دانش یادگیري

از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي به دست آمده  P، داد نشان 3 جدول در متغیره تک t آزمون نتیجه
 ،به دست آمدهبا توجه به میانگین همچنین،  .)>05/0P( استشده معنادار  دیدهو اختالف  کوچکتر 05/0

هاي دانشگاهی شهر اصفهان  در کتابخانه دانشیادگیري  سازي پیادهامکان بر این باور بودند که  پاسخگویان
  .استمتوسط  اندازهتر از پایین

  است؟ پذیر امکانهاي دانشگاهی شهر اصفهان  در کتابخانه "تسهیم دانش" سازي پیاده میزان چه تا .4 پرسش
  )=3X(تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی tآزمون  نتیجه .4جدول 

 t P انحراف معیار  اختالف میانگین میانگین  چهارم پرسش

 001/0  -225/6 618/0  -341/0 65/2  تسهیم دانش

و  کوچکتر 05/0نی جدول در سطح خطاي از مقدار بحرابه دست آمده  P، داد نشان 4 جدول هاي داده
بر این باور  پاسخگویان، به دست آمدهبا توجه به میانگین همچنین،  .)>05/0P( است معنادار شده دیدهاختالف 
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متوسط  اندازهتر از  هاي دانشگاهی شهر اصفهان پایین در کتابخانه دانش تسهیم سازي پیادهامکان بودند که 
    .است

 پذیر  امکانهاي دانشگاهی شهر اصفهان  در کتابخانه "ارزیابی دانش" سازي پیاده میزان چه تا .5 پرسش
  است؟

  )=3X(تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی tآزمون  نتیجه .5جدول 
  t P انحراف معیار  انحراف میانگین میانگین  پنجم پرسش
 001/0  -875/3 804/0  -276/0 72/2  دانش ارزیابی

از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي  به دست آمده P، داد نشان  5 جدول در متغیره تک t آزمون نتیجه
 ،به دست آمدهبا توجه به میانگین همچنین،  .)>05/0P( است معنادار شده دیدهاختالف  و کوچکتر 05/0

 ن پایینهاي دانشگاهی شهر اصفها در کتابخانه دانش ارزیابی سازي پیادهامکان بر این باور بودند که  پاسخگویان
  .استمتوسط  اندازهتر از 

هاي دانشگاهی شهر اصفهان  در کتابخانه "نگهداري دانش /ایجاد" سازي پیاده میزان چه تا .6 پرسش
  است؟ پذیر امکان

  )=3X(تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی tآزمون  نتیجه .6 جدول
 t P انحراف معیار  انحراف میانگین میانگین  ششم پرسش

 001/0  -514/5 649/0  -317/0 68/2  دانش نگهداري/ ایجاد

نی جدول در سطح خطاي از مقدار بحرابه دست آمده  P، داد نشان 6 جدول متغیره تک t آزمون نتیجه
 ،به دست آمدهبا توجه به میانگین همچنین،  ).>05/0P( استمعنادار  شده دیدهو اختالف  کوچکتر 05/0

هاي دانشگاهی شهر  در کتابخانه دانش نگهداري/ ایجاد سازي پیادهامکان بر این باور بودند که  پاسخگویان
 .استمتوسط  اندازهتر از  اصفهان پایین

 پذیر  امکانهاي دانشگاهی شهر اصفهان   در کتابخانه "حذف دانش" سازي پیاده میزان چه تا .7 پرسش
  است؟
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  )=3X(تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی tآزمون  نتیجه .7 جدول
 t  P انحراف معیار  انحراف میانگین میانگین  هفتم پرسش

 001/0  -844/5 811/0  -42/0 57/2  حذف دانش

خطاي نی جدول در سطح از مقدار بحرابه دست آمده  P، داد نشان 7 جدول در متغیره تک t آزمون نتیجه
 ،به دست آمدهبا توجه به میانگین همچنین،  .)>05/0P( استشده معنادار  دیدهو اختالف  کوچکتر 05/0

 هاي دانشگاهی شهر اصفهان پایین  در کتابخانه دانش حذف سازي  پیاده امکانبر این باور بودند که  گویانپاسخ
  .استمتوسط  اندازهتر از 

مدل  پایهان بر هاي دانشگاهی شهر اصفه  کتابخانه مدیریت دانش در سازي  پیادهامکان آیا  .8 پرسش
  دارد؟ طور یکسان وجود  بکوویتز و ویلیامز به

 کتابخانه در گفته شیپ مدل هاي  مولفه میان آیا که شود مشخص است الزم هشت پرسش به پاسخ براي
  .شدهتلینگ استفاده   t 2 آزمون ازبنابراین،  .دارد وجود معناداري تفاوت اصفهان شهر دانشگاهی هاي 

  

  هاي دانشگاهی شهر اصفهان در کتابخانه و ویلیامز هاي مدل بکوویتز مولفه نمقایسه میانگی. 8 جدول
  انحراف معیار میانگین  و ویلیامز هاي مدل بکوویتزولفهم
 531/0 07/3  دانش یافتن

  569/0  064/3  دانش گیريبه کار
  725/0  57/2  دانش یادگیري

  618/0  65/2  دانش تسهیم
  804/0  72/2  دانش ارزیابی

  649/0  68/2  دانش نگهداري/ ایجاد
  811/0  57/2  دانش حذف
 00/0= P                              673/6 = F           927/38  =t 2  

  
 میانگین میانیعنی تفاوت  .می باشد معنادار P ≥ 05/0در سطح  به دست آمده P ،8هاي جدول  یافته پایهبر 

هاي  مدیریت دانش در کتابخانه سازي  پیادهامکان  بنابراین،. است ل بکوویتز و ویلیامز معنادارهاي مد ولفهم
 دادنشان  ها یافتههمچنین، . یکسان وجود ندارد طوره بمدل بکوویتز و ویلیامز  پایهدانشگاهی شهر اصفهان بر 
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و حذف  یادگیريدر زمینه  و کمترین امکان  07/3دانش با میانگین  یافتندر پیوند با که بیشترین امکان موجود 
  .است 57/2دانش با میانگین 

 و جنسیت، رشته تحصیلی، سابقه اشتغال( شناختی جمعیت متغیرهاي  از یک هر میان یتفاوت آیا .9 پرسش
 دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش مدیریت سازي پیاده براي الزم امکانات با پیوند در کتابداران  دیدگاه و )غیره
 وجود دارد؟ ویلیامز و بکوویتز مدل پایه بر اصفهان شهر

 ي جنسیت، رشته( شناختی جمعیت عامل هاي پایهها بر  آزمودنی ه هاينمرتعیین معناداري میانگین  براي
واریانس چند متغیره  تحلیلاز آزمون ) اشتغال، سطح تحصیالت، نوع کار، و نوع کتابخانه تحصیلی، سابقه

ها بر  مودنیمیانگین آز میانشده  دیدهشود، اختالف  می دیده 9طور که در جدول  همان. شد استفاده) مانوا(
داري وجود ندارد  اصفهان تفاوت معنی شهرهاي دانشگاهی   در کتابخانه شناختی جمعیت عامل هاي پایه

)05/0P>(. ،م یتسهدر مولفه ولی  نبود معنادار تفاوت کلی طور  به چه اگر التیتحص سطحدر عامل با این وجود
قیبی شفه استفاده تعیین منبع این تفاوت از آزمون تعبراي . شددیده  )0P>05/0(دانش تفاوت معنادار ابی یو ارز

کتابداران با سطح تحصیالت دیپلم دیدگاه  میان داداین آزمون نشان  نتیجه. شود می دیده 10که در جدول  شد
دیگر کتابداران با سطح تحصیالت دیپلم  یسخنبه . کارشناسی ارشد تفاوت معناداري وجود دارد بهنسبت 
سطح تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداران با تسهیم و ارزیابی دانش را نسبت به  سازي پیادهامکان 

  .دانند بیشتر می
  )مانوا(هاي پژوهش  با توجه به مولفه شناختی جمعیت عامل هايسب آماره بر ح .9جدول 

 F  P شناختی جمعیت عامل هاي

 73/2  26/1 جنسیت

  255/0  302/1  تحصیلی رشته
  144/0  29/1  سابقه   
  184/0  28/1 تحصیالت سطح  

  931/0  501/0  کار نوع
  28/0  164/1  کتابخانه نوع  
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 تحصیالت سطح به توجه با دانش ارزیابی و تسهیم امکان نمره میانگین اختالف زوجی مقایسه .10 جدول
  میانگین اختالف  P  تحصیالت سطح  متغیر

  دانش تسهیم
  709/0  011/0  کارشناسی       دیپلم                       
  706/0  043/0  ارشدکارشناسیدیپلم                         

  دانش یارزیاب
  834/0  029/0  کارشناسی                  دیپلم          

  966/0  031/0  ارشدکارشناسیدیپلم                          
 
 گیرينتیجه و بحث

 و بوده متوسط اندازه از کمتر ها مولفه تمام دانش، به کارگیري و یافتن مولفه دوجز  به که داد نشان یافته ها
 P که داد نشان ویلیامز و بکوویتز مدل نوعی به یا ها مولفه کل آزمون و تحلیل. دنندار قرار مناسبی وضعیت در

 است معنادار شده دیده اختالف و کوچکتر 05/0 خطاي سطح در جدول بحرانی مقدار از) 00/0(به دست آمده 
)05/0P< .( ،به دست آمده  میانگین به توجه باهمچنین)21( فرضی میانگین به نسبت) 36/19X=(، پاسخگویان 

 مدل پایه بر اصفهان شهر دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش مدیریت سازي پیاده امکانبر این باور بودند که 
 به بیشتر توجه به نیاز بنابراین، .ندارد قرار مناسبی وضعیت در و است متوسط اندازه از ترپایین ویلیامز و بکوویتز
 از یکی. است دانش مدیریت هاي برنامه سازي پیاده براي دانشگاه سه این در مناسب هاي زیرساخت و امکانات

 از ناشی کهمی باشد  دانش اشتراك فرهنگ نبود ها دانشگاه در دانش مدیریت سازي پیاده در یبنیان هاي چالش
 اصولی سازي پیاده در را نقش بیشترین انسانی و یفرهنگ عامل هاي. است مناسب سازمانی فرهنگ نداشتن

  .است امر این به بیشتر توجه نیازمند که دارند دانش مدیریت هاي برنامه
. می باشدآنها در یک راستا  بیشترهاي مشابه نشان داد که با  با پژوهشمقایسه این پژوهش در  یافته هاي  

با  دارد، کهمناسبی قرار  اصفهان در وضعیتی شهر هاي دانشگاهدانش در کتابخانه به کارگیريمولفه یافتن و 
  .دارد یهمخوان) 1387(الریجانی و نوراصل  پژوهش

هاي  در کتابخانه استهاي مدیریت دانش  نوعی مرکز ثقل برنامه  مولفه تسهیم دانش که مهمترین مولفه و به
 نداشتن علت  به ها نیز در تسهیم دانش بیشتر سازمان. صفهان در وضعیت مناسبی قرار نداردهاي شهر ا دانشگاه
تسهیم دانش نیاز به  .است ریزي و توجه جدي برنامهنیازمند با مشکل مواجه هستند که  مناسب سازمانی فرهنگ
هاي  این مولفه با پژوهش .کتابداران بتوانند دانش خود را به اشتراك بگذارندتر و زمینه مناسبی دارد که ایجاد بس
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 و ،)1384(القریشی  ، ابزري وکرمانی)1387(اصل  ، الریجانی و نوري)1388(عطاپور  ،)1389(زاده  حسین
  .همخوانی دارد )Alhammad et al., 2009( الحماد و دیگران

این نتیجه  .اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد هاي شهر هاي دانشگاه در کتابخانه مولفه ارزیابی دانش
نیاز به تعیین معیارهاي  این مولفه. شود در یک راستا قلمداد می) 1384(القریشی  ابزري و کرمانی پژوهشنیز با 

 /مولفه ایجادهمچنین، . مجزا دارد ارزیابی دانش موجود و آتی مورد نیاز هر بخش و واحد به طور برايمناسب 
هاي  با پژوهش لوبی قرار ندارد،فهان در وضعیت مطاص هاي شهر هاي دانشگاه نگهداري دانش که در کتابخانه

 با .می باشددر یک راستا  )(Maponia, 2004 ماپونیا و، )1384(القریشی  ابزري و کرمانی، )1388(عطاپور 
 با بیشتر دانش خلق و ایجاد ولی، .است مناسب اندازه اي تا دانش ذخیره و نگهداري وضعیت فناوري، از استفاده

  .باشند داشته توجه مسئله این به باید مسئوالن که دارد کار و سر انسانی عامل هاي
 پایهها بر  میانگین آزمودنی میانشده  دیدهاختالف نشان داد که  شناختی جمعیت عامل هاي نتیجههمچنین، 

 هاي دانشگاهی در کتابخانه کتابخانه نوعو  جنسیت، رشته تحصیلی، سابقه اشتغال، سطح تحصیالت، نوع کار
م و یدر مولفه تسه تحصیالت سطح عاملتنها در ). <05/0P( داري وجود ندارد معنیاصفهان تفاوت شهر 

 کتابداران با سطح تحصیالت دیپلم امکان ،دیگر سخنیبه ). >05/0P( شددیده دانش تفاوت معناداري  ابییارز
کارشناسی ارشد بیشتر سطح تحصیالت کارشناسی و  با کتابدارانتسهیم و ارزیابی دانش را نسبت به  سازي  پیاده

، نیستندالت کتابداري و آگاهی کتابدارانی که داراي تحصیدرك  نبودتواند ناشی از  ن امر مییا .دانند می
کتابداران داراي مدرك  که گرفت جهینت نیچن توان یمهمچنین،  .باشد ه مبحث دانش و مدیریت دانش ب نسبت

 .دارند را دانش هاي مدیریت برنامه مدیریت و اجرا توانبهتر ، اطالعات و دانش درك علت به کتابداري

ها، مدیریت دانش ابزاري بسیار  هایی همچون دانشگاه با توجه به اهمیت روز افزون دانش در سازمان
هاي  از برنامه استفادههاي دانشگاهی با  کتابخانههمچنین، . مندي از مزایاي آن خواهد بود بهره برايسودمند 

سازمانی بهترین سود را هاي توانند از دانش کتابداران، اطالعات و دانش موجود در مخزن  میمدیریت دانش 
کند، بخش مرجع و  استفاده هاي مدیریت دانش تواند از برنامه هاي کتابخانه که می یکی از بهترین بخش. ببرند

 با توان می بیشتر تخصصی کارهاي علت  به بخش این در زیرا است) بندي فهرستنویسی و رده(خدمات فنی 
اجراي  رسانی با ها و مراکز اطالع کتابخانه. شد دانش اشتراك تسهیل موجب دانش، مدیریت هاي فعالیت اعمال
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 و نیازهاي اطالعاتی مراجعه دادهد ارائه خدمات خود را بهبود نتوان هاي مدیریت دانش می برنامهصحیح 
  :گردد پژوهش بیان می هاي مولفه باپیوند ي کاربردي در پیشنهادها بنابراین،. دنکنندگان را بهتر برآورده ساز

 ؛ها گیري توجه بیشتر به مشارکت کتابداران در حل مسائل و تصمیم -

 هاي کتابداري؛ مستمر با گروه پیوندهاي آموزشی مناسب،  هاي ضمن خدمت، برنامه برگزاري دوره -

، دانش میتسه براي )تشویق، احترام(غیرمادي و ) افزایش حقوق، ترفیع شغلی(هاي مادي  ایجاد مشوق -
 دانش؛  تسهیمرهنگ ایجاد ف دانش، تسهیممدیریت از  پشتیبانی

 ها؛ شکل و نوع دانش مورد نیاز هر یک از بخش نییتع  هاي کیفی ارزیابی دانش، سنجه تعیین -

ژه افراد ویه از کارمندان با تجربه و ب بهینه استفاده غیررسمی و دوستانه،تعامل  برايهایی  مکان ایجاد -
 ؛بازنشستگینزدیک به 

 .بدون کاربرد موردهايعینی براي حذف ایجاد شاخص م ي منابع دانش،دنبال کردن فرایند روزآمد -

  آتی هاي پژوهش براي پیشنهادهایی
  :شود می ارائه است، حاضر پژوهش با در پیوند که ییپیشنهادهادر ادامه 

 کشور؛ هاي دانشگاه دیگر هاي کتابخانه در دانش مدیریت سازي پیاده سنجی امکان -

 آن؛ تفاوت تعیین و دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش مدیریت سازي پیاده مدل دو تطبیقی بررسی -

 دانشگاهی؛ هاي محیط در دانش مدیریت هاي برنامه سازي پیاده يها مشکل و ها مانع بررسی -

 .دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش اشتراك در ارتباطی و اطالعاتی هاي فناوري اثر تعیین و بررسی -
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