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  چکیده 

هاي  وضعیت اجراي مدیریت دانش و همچنین میزان مشارکت کتابداران در برنامه اي ر بررسی مقایسههدف مقاله حاض: هدف

  دانشگاهی می باشد.  هاي مدیریت دانش در کتابخانه

هاي دانشگاه  این پژوهش از نوع کاربردي است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماري پژوهش را کتابخانه روش:

ها از سه ابزار استفاده شد. از پرسشنامه محقق ساخته براي  دهد. براي گردآوري داده م پزشکی مشهد تشکیل میفردوسی و علو

شامل ابعاد تولید دانش، اعتبار بخشی به دانش، ارائه دانش، اشتراك دانش و کاربرد بررسی وضعیت اجراي مدیریت دانش که 

بررسی میزان مشارکت کتابداران در برنامه هاي مدیریت دانش و همچنین  از سواالت باز و سیاهه وارسی نیز براي دانش بود.

ها استفاده شده  بر اساس اسناد و مدارك موجود در کتابخانه سازي مدیریت دانش هاي پیاده و شیوه ها رساختیبررسی وضعیت ز

  است. 

شود، میانگین نمرات مدیریت  اجرا نمی هاي مورد بررسی به صورت مطلوب هاي مدیریت دانش در کتابخانه برنامه :اه یافته

فردي و سازمانی کتابداران در راستاي  هاي فعالیتدر رابطه با باشد.  و همچنین ابعاد مدیریت دانش در حد متوسط میدانش 

هاي آموزشی، شرکت در  مدیریت دانش، مانند شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی سازمانی، برگزاري و شرکت در دوره

هاي باز و سیاهه  پرسش و نیز انتقال و تسهیم دانش در قالب نگارش مقاله و ارائه پیشنهادات، اطالعات علمی و حرفه يها همایش

ها نیز مانند هر سازمان دیگري نیازمند پیاده  کتابخانهاست. نیز اندك  ها فعالیتمشارکت کتابداران در این وارسی نشان داد، 

ها، مشارکت کارکنان در برنامه هاي مدیریت دانش نیز  د. عالوه بر فراهم بودن زیرساختهاي مدیریت دانش هستن سازي برنامه

بایست شرایط الزم را نیز براي همکاري و  هاي مدیریت دانش می ها عالوه بر پیگیري برنامه اهمیت فراوانی دارد. مدیران کتابخانه
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  هاي مدیریت دانش فراهم سازند.  مشارکت کتابداران در برنامه

    ، مشارکت کتابداران، کتابخانه هاي دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکیمدیریت دانشها:  کلیدواژه

  

   مقدمه

دست آوردن دانشی است که اند، تالش در جهت به  ا آن مواجهب ها سازمانچالشی که اکنون 

آنها تقویت و بر غناي دانش سازمانی برتري رقابتی، قدرت خالقیت و نوآوري و یادگیري سازمانی را در 

رقابتی فراهم  يها تیمزبیافزاید. دانش موجود در سازمان بستر مناسب را براي بروز نوآوري و به دنبال آن 

سازمانی باعث غنا، افزایش روزآمد شدن پایگاه دانش سازمانی  يها ينوآورآورد و به طور متقابل  می

 1شود. داونپورت و پروساك زي اصول مدیریت دانش در سازمان مهیا میسا پیاده لهیبه وس. این مهم شود یم

دانشی یک سازمان در جهت تحقق اهداف  يها ییدارابرداري و توسعه  بهره)، مدیریت دانش را 1379(

خود را سامان دهند  توانند ینمبدون دانش  ها سازماننیز مانند سایر  ها کتابخانهاز آنجا که  .دانند یمسازمانی 

اصول مدیریت دانش  سازي پیادهبه عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند  و

نوین، تغییرات وسیعی در  يها يفناور) عقیده دارد، با ورود 1382( در کتابخانه هستند. در این رابطه پریرخ

نیاز دارند  ها کتابخانهت. بنابراین، این ي دانشگاهی، روي داده اسها هکتابخان به خصوص، ها کتابخانهمحیط 

براي ارائه خدمات و برآورده ساختن مطلوب نیاز جامعه دانشگاهی، با تغییرات صورت گرفته هماهنگ 

و ورود  ها کتابخانهشوند. از طرف دیگر کمبود نیروي انسانی و بودجه، تغییر نوع نگرش مسئوالن نسبت به 

مواجه ساخته است. مدیریت دانش،  فراوانی يها چالشبا را  ها بخانهکتاتفکر نوین در عرصه کتابداري، 

، براي ارائه خدمات ها روشدر کنار سایر  توانند یمي دانشگاهی ها هاست که کتابخان ییها روشیکی از 

) بیان 1388در عطاپور،  Lee, 2000، مورد استفاده قرار دهند. لی(گفته شیپ يها چالشبهتر و رویارویی با 

اطالعات و دانش کارکنان خود بستگی  از گیري بهره، به توانایی آنها در ها کتابخانهند که موفقیت ک می

. بنابراین، دانش شود یمبهتري برآورده گونه دارد. چرا که از این طریق، نیازهاي کاربران و سازمان مادر به 

و به اشتراك  يگذار ارزشباید کتابخانه هستند،  يها ییداراکارکنان کتابخانه، که جزء هاي  تجربهو 

بهبود  يها راهي دانشگاهی به عنوان بخشی از یک سازمان مادر، باید در مورد ها هگذاشته شوند. کتابخان

یادگیرنده بازاندیشی کنند تا بتوانند چگونگی شناسایی و اشتراك  يها سازمانخدمات و تبدیل شدن به 

ختیار دیریت دانش به عنوان ابزاري با دوام در ادانش ضمنی و عینی را کشف کنند. بنابراین، م
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شان را  توانند خدمات خود را بهبود بخشیده و توان رقابتی می یق آنکه از طر ي دانشگاهی است،ها هکتابخان

ها، بررسی وضعیت مدیریت  از این رو، با توجه به نقش و اهمیت مدیریت دانش در کتابخانهحفظ کنند. 

مطرح پرسش حال این شهر مشهد مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. انشگاهی ي دها هدانش در کتابخان

ي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد چگونه است و ها هاست که وضعیت مدیریت دانش در کتابخان

  ي مدیریت دانش مشارکت دارند؟ها هکتابداران تا چه حد در برنام

مورد توجه قرار گرفته است، بات  یت دانشاز مدیر )(Bhatt , 2001بات در این پژوهش تعریف 

و کاربرد دانش تعریف کرده است. از دیدگاه وي  اشتراكمدیریت دانش را فرایند خلق، ارزیابی، ارائه، 

این پنج بعد در حوزه مدیریت دانش براي یک سازمان زمینه آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و یا حذف 

سازمان مورد نیاز است.  يها تیقابلاي ایجاد، نگهداري و احیاء بر معموالًکه  آورد یمآموزش را فراهم 

باید محیط مشارکت، همکاري، اشتراك، تبادل و انتقال  ها سازمانبات عقیده دارد، براي مدیریت دانش، 

   .شود یمآورند و این مهم از طریق تعامل بین فناوري، فنون و انسان ممکن  به وجوددانش را 

  

  پیشینه پژوهش

)، در مطالعه خود به بررسی نقش اینترانت به Mophidi and Snyman, 2004( و سنیمان مفیدي

ي دانشگاهی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد، ها هکتابخان عنوان یک ابزار مدیریت دانش در

انش اك و استفاده از دمورد بررسی نسبت به مفهوم مدیریت دانش و نیز ارزش آن براي اشتر يها هکتابخان

ي مورد بررسی نشان داد که دانش موجود در آنها ها هولی محتویات اینترانت در کتابخان آگاه بودند

)، Hamid and Nayan, 2005 ( سازي باید مسیر طوالنی طی شود. حمید و نایان بهینهمحدود است و براي 

. نتایج نشان داد که اکثر اند پرداختهدر پژوهشی به بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه ملی مالزي 

ساز اشتراك  زمینهو میزان روابط بین افراد که  باشند یمکتابداران با مفاهیم مربوط به مدیریت دانش آشنا 

)، در پژوهشی وضعیت Jain, 2007( باشد. جین خوب می در جامعه مورد بررسی در وضعیت دانش است

. آفریقا را مورد پیمایش قرار داد ق و جنوب قارهکشور شر 17ي دانشگاهی ها همدیریت دانش در کتابخان

در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. هیچ یک از  ها کتابخانهکه مدیریت دانش در این  دهد یمنشان  ها افتهی

ي مورد بررسی سیاست و خط مشی مدونی براي مدیریت دانش در اختیار ندارند و اکثر ها هکتابخان

نه به مدیریت دانش.   شود یمبه مدیریت اطالعات مربوط  شود یمانجام  ها کتابخانهکه در این  ییها تیفعال

نسبت به  ها کتابخانه) نیز، دیدگاه کارکنان Roknuzzaman and Umemoto, 2009( روکنازمن و یومموتو
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نشان داد، عوامل  ها افتهیکتابخانه را مورد بررسی قرار دادند.  يها تیفعالآن بر  ریتأثمدیریت دانش و 

بهبود  يها فرصتاز جمله افزایش ارزش دانش در اقتصاد دانش محور، فناوري اطالعات، و راوانی؛ ف

در داخل به مدیریت دانش شده است.  ها کتابخانهکتابخانه باعث توجه کارکنان  يها تیفعالبخشیدن به 

هاي  ابخانه) در پژوهشی به مطالعه راهبردي مدیریت دانش در کت1388غفاري و دیگران ( کشور نیز،

دهد که فناوري، فرهنگ سازمانی و  هاي پژوهش آنها نشان می . یافتهاند پرداختهاراك دانشگاهی شهر 

هاي  و اجراي موفق مدیریت دانش در کتابخانه سازي پیادهعوامل موثر در  نیتر مهمنیروي انسانی 

دانشگاهی هاي  در کتابخانه )، عوامل موثر بر چرخه مدیریت دانش1388دانشگاهی هستند. هاشم عطاپور (

هاي  دهد که ابعاد چهارگانه مدیریت دانش در کتابخانه . نتایج این تحقیق نشان میرا مورد بررسی قرار داد

دهد که عواملی مانند  مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. نتایج تحقیق همچنین نشان می

ي ها هنی به ترتیب بر چرخه مدیریت دانش در کتابخاناجتماعی، فرهنگ سازمانی و منابع انسا يها مهارت

)، نیز تحقیقی را با هدف بررسی عوامل موثر بر 1388کریمی و گورابی( گذارند. می ریتأثدانشگاهی تهران 

کتابداران نبود ارتباطات نشان داد،  ها افتهیهاي دانشگاهی انجام دادند.  بخانهاجراي مدیریت دانش در کتا

مانع و عامل  نیتر مهمکنان جهت تبادل دانش و عدم استقبال آنها از یادگیري مشارکتی را مناسب میان کار

، در پژوهش خود به بررسی فرهنگ سازمانی )1388عباسی (. اند دانستهاجراي مدیریت دانش  بازدارنده

. نتایج نشان اند هپرداختآنها بر میزان اجراي مدیریت دانش  ریتأثو  ها دانشگاههاي مرکزي  حاکم بر کتابخانه

بین الگوهاي فرهنگ  مدیریت دانش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد وها  دهد که در این کتابخانه می

و  میرغفوري وجود دارد. همبستگی مثبت ان اجراي مدیریت دانشسازمانی کارآفرین و گروهی و میز

مدیریت دانش و  يریکارگ به، در ها ارزیابی و بررسی کارایی کتابخانه)، در پژوهشی، 1389(صادقی آرانی

ها نشان  را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته و تأثیر این دو بر بهبود کیفیت خدمات آنها ،نوآوري

مدیریت دانش در ایجاد نوآوري کارا  يریکارگ بههاي شهرستان یزد در  کمتر از نیمی از کتابخانهدهد،  می

  . هستند

ها نیز مانند دیگر  حاکی از آن است که با وجود اینکه کتابخانها ه پژوهشنتایج  به طور کلی،

هاي مدیریت دانش در  ها و برنامه ولی زیر ساخت اند بردهها به اهمیت مدیریت دانش در سازمان پی  سازمان

هاي بیشتر در  این مهم لزوم انجام پژوهش .ها و مراکز اطالع رسانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد کتابخانه

ا آنچه که این پژوهش را از تحقیقات مشابه ام .طلبد یمها را  دانش در کتابخانههاي مدیریت  برنامه بارابطه 

است که عالوه بر استفاده از پرسشنامه از سواالت باز و سیاهه وارسی نیز استفاده شده آن  کند یممتمایز 
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فردي و  يها تیفعالهمچنین میزان  از وضعیت موجود و يتر قیدقبر اساس آن شناخت  توان یماست که 

 .ي مدیریت دانش به عمل آوردها هبرنام راستاي کتابداران در سازمانی 

  

  پژوهش پرسش

  سی و علوم پزشکی مشهد چگونه است؟ي دانشگاه فردوها هدر کتابخان وضعیت مدیریت دانش

  

  پژوهش فرضیه

ي ها هي دانشگاه فردوسی و کتابخاناه هتفاوت معناداري بین میزان اجراي مدیریت دانش در کتابخان

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد وجود دارد. 

  

  نوع و روش پژوهش

را روشی  یشیمایپ) روش 1388( . سرمد و دیگرانپژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردي است

براي . تحقیق کاربردي، تالشی رود یمیک جامعه آماري بکار  يها یژگیودانند که براي بررسی توزیع  می

). هدف از 1387(خاکی، پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیاي واقعی وجود دارد

آن نیازي مشخص  لهیبه وستحقیق کاربردي بدست آوردن درك یا دانش الزم براي تعیین ابزاري است که 

  و شناخته شده برطرف گردد. 

  

  جامعه مورد پژوهش

ي دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد تشکیل ها هجامعه آماري این پژوهش را کتابخان

کتابخانه و  19شامل  جمعاًکه  باشند یم اي ي مرکزي و دانشکدهها هشامل کتابخان ها کتابخانه. این دهد یم

نفر، ارشد  2(دکتري  نفر در دانشگاه فردوسی مشهد 102. از این تعداد کتابدار، باشند یمنفر کتابدار  136

نفر، ارشد  1(دکتري  نفر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 34نفر) و  39نفر، زیر لیسانس  45سانس نفر، لی 16

. در این پژوهش نمونه گیري صورت نگرفته است و به باشند یمنفر)  2نفر، زیر لیسانس  24نفر، لیسانس  5

  تعداد همه افراد پرسشنامه توزیع گردید. 

  

  ابزار گردآوري اطالعات

بود که به بررسی میزان اجراي مدیریت  گویه 22این پرسشنامه شامل ه مدیریت دانش: پرسشنام .الف
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 باشد و در طراحی آن از مدل بات محقق ساخته می به صورت. این پرسشنامه ها پرداخت دانش در کتابخانه

)Bhatt, 2001ارائه دانش ،اعتبار بخشی دانشنج بعد: تولید دانش، ) استفاده شده است که شامل پ، 

  باشد.  و  بکار گیري دانش می ،اشتراك دانش

تکمیلی سؤال نیز که بیشتر جنبه  9تعداد  ،در پرسشنامه مربوط به مدیریت دانشباز:  يها سؤال ب.

گردآوري اطالعات در مورد  ها سؤالهدف از طراحی این طراحی شد.  را داشتند، ها پاسخبرخی از 

کمک کردند که بتوان اطالعاتی در مورد  ها سؤالدیگر این قابل مشاهده بود. به عبارتی  يها تیفعال

   باشند بدست آورد. که در راستاي فرآیندهاي مدیریت دانش انجام گرفته و قابل لمس می ییها تیفعال

هاي  و شیوه ها رساختیزشده، براي بررسی وضعیت  یادهاي  عالوه بر پرسشنامهسیاهه وارسی:  .ج

این  ، از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد.مورد بررسی هاي کتابخانهمدیریت دانش در  سازي پیاده

  مشابه ساخته شده است.هاي  پژوهشسیاهه بر اساس پیشینه نظري و 

مدیریت دانش تأثیر گذار هستند  سازي پیادهبر اساس این سیاهه وارسی برخی از اسناد کتابخانه که در 

هاي کارکنان،  و تجربه ها يتوانمنداطالعاتی مربوط به ثبت  يها گاهیپاي داخلی، اینترانت، ها هاز قبیل نشری

هاي موجود در این راستا، مورد مشاهده  ها و صورت جلسه هاي پاداش، آئین نامه هاي آموزشی، نظام دوره

ي به دست آمده از ها هاز داد يتر قیدقتوان تحلیل کیفی  رسی میابا کمک این سیاهه و قرار گرفت.

   مدیریت دانش به دست آورد.پرسشنامه 

  

  روایی و پایایی ابزار گردآوري اطالعات

بر اساس مطالب پیشینه نظري و متغیرهاي مطرح در حوزه  در این پژوهش پرسشنامه مدیریت دانش

سپس در پیش آزمون نیز تالش شد تا بر اساس نظر  راحی شده استمدیریت دانش و تحقیقات مشابه ط

به حداقل برسد. در نهایت نیز روایی آن توسط اساتید و متخصصان گروه  هاي آنپاسخگویان ابهام

  مورد تائید قرار گرفت. و اطالع رسانی و يکتابدار

ي دانشکده علوم و علوم تربیتی ها هکتابخانپرسشنامه بین کتابداران  12تعداد براي بررسی پایایی، 

خ حاصل از بررسی پیش آزمون در پرسشنامه . آلفاي کرانبامورد پیش آزمون قرار گرفت دانشگاه فردوسی

 ها پرسشنامهاین  يها سؤالبه دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول و ثبات درونی  969/0برابر

  . باشد یم
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   ي پژوهشها هیافت

ي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد ها هوضعیت مدیریت دانش در کتابخان پژوهش: سؤال

  چگونه است؟

فردي و سازمانی  يها تیفعالبررسی وضعیت مدیریت دانش و تعیین میزان  سؤالن هدف از ای

  ي مدیریت دانش است. ها هبرنامراستاي کتابداران در 

   در فرآیند مدیریت دانش به شرح زیر است: یک از ابعادي مربوط به هر ها هگوی

، 14تا 10 يها هدانش: گوی ارائه ، 9 تا 6 يها ه: گویاعتباربخشی به دانش، 5 تا 1ي ها هخلق دانش: گوی

  .  22 تا 20ي ها هدانش: گوی کاربرد ،19تا 15ي ها هدانش: گوی اشتراك

در حدود نیمی از  ها پاسخکه میانگین  دهد یمنشان  1در جدول  ي نظرات کتابدارانها هبررسی داد 

یا  4میانگین  ها گویهکدام از  در هیچ. باشد یم 3کمتر از  ها گویهو در حدود نیمی از  3باالتر از ها  گویه

   .باشد یماین امر نشان دهنده اجراي نسبی برخی از فرایندهاي مدیریت دانش  شود. مشاهده نمی 4باالتر از 

  

به  هاي کتابداران در رابطه با میزان اجراي مدیریت دانش پاسخ ، میانه و انحراف معیار:  میانگین1جدول 

   )n=102( تفکیک دانشگاه

ف
دی

ر
  

  ها یهگو

  کل جامعه

  میانه  میانگین
انحراف 

  معیار

  05/1 4  44/3  مختلفوجود سازوکارهایی براي خلق دانش جدید از منابع   1

  98/0 4  39/3  و دانش جدید توسط کارکنان ها یدهابراي حمایت از عرضه  هایی یمشوجود خط   2

  98/0 3  72/2  نش جدید  توسط کارکنانو خلق دا ها یدهاوجود نظام پاداش در کتابخانه براي حمایت از   3

  06/1 3  97/2  در کتابخانه ها ينوآوررات و یحمایت از تغی  4

  04/1 3  91/2  ي تخصصی در کتابخانهها هو کمیت ها گروهوجود   5

  09/1 3  1/3  و دانش کارکنان ها یتفعالنقد و ارزیابی مداوم   6

  08/1 4  3/3  ردن دانش کارکناني مختلف براي ارزیابی و روزآمد کها هاجراي برنام  7

  15/1 4  35/3  ی در کتابخانهای دوره يها نشستبرگزاري جلسات و   8

  07/1 3  16/3  دانشی کتابخانهذخاثر ي مختلف براي اصالح، ارزیابی و مستندسازي ها هاجراي برنام  9

  11/1 3  87/2  ، تجربیات و دانش کارکنانها یدهابایگانی   10

  97/0 3  63/2  ي بعديها ه، تجربیات و دانش کارکنان براي استفاداه یدهاطبقه بندي   11

  06/1 4  26/3  وجود ابزارهاي نگارشی مختلف (خبرنامه و...) براي ذخیره و ارائه دانش و تجربیات کارکنان  12
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  22/1 3  8/2  ها کتابخانهراهنماي دانش در  يها فهرستوجود   13

  11/1 3  06/3  سترسی همه کارکنان به دانش سازمانیو امکانات الزم براي د ها فرصتوجود   14

  11/1 4  21/3  و دانش بین کارکنان ها یدهاي مختلف براي مبادله ها هوجود فرایندها و برنام  15

5/2  56/2  ها یدهادهی به کارکنان براي اشتراك دانش، تجربیات و  پاداش  16  02/1  

  05/1 4  25/3  براي اشتراك و تبادل دانشوجود ابزارهاي متعدد (وبالگ، اینترانت و ..)   17

  09/1 3  95/2  کتابخانه به منظور اشتراك دانش بین کارکنان هاي یتفعالاز  ییها گزارشانتشار   18

5/3  93/2  مختلف در کتابخانه هاي یشهماو  ها کنفرانسآموزشی،  يها کارگاهبرگزاري سخنرانی،   19  14/1  

  12/1 4  18/3  جدید هاي یتموقعکنان در ي کارها هدانش و اید یريکارگ به  20

  19/1 4  43/3  گیري انجام کارها تصمیممشورت با کارکنان در حل مسائل و   21

  06/1 4  34/3  ي مختلف بر اساس دانش سازمانیها هو آیین نام ها دستورالعملتهیه   22

  

دهی به  پاداش 16، کمترین میانگین مربوط به گویه دهد یمنشان  1ي جدول ها هدادکه  طور همان

دادن پاداش به کارکنان براي ارائه دانش و تجربیات خود  .باشد یم ها دهیاکارکنان براي اشتراك دانش و 

الزم است  رو،باعث ایجاد انگیزه در آنان در جهت اشتراك و تبادل دانش در سازمان شود. از این  تواند یم

مشورت با کارکنان  21شترین میانگین نیز مربوط به گویه بی مسئوالن توجه بیشتري به این مورد داشته باشند.

که  دهد یمنشان  1شماره . همچنین اطالعات جدول باشد یمگیري انجام کارها  تصمیمدر حل مسائل و 

مربوط به بعد ارائه دانش؛ و  13، و 11، 10ي ها همربوط به بعد خلق دانش؛ گوی 5، و 4، 3ي ها هگوی

میانگین کلی،  به طور. باشند یمه بعد اشتراك دانش داراي کمترین میانگین مربوط ب 18و  16ي ها هگوی

  شود. به این  موارد توجه الزم مبذول نمی ي مورد بررسیها هکتابخاندهد که در  ها نشان می پایین پاسخ

، تنها در بعد ارائه دانش  دهد یممیانگین هر یک از ابعاد مدیریت دانش نیز در دو دانشگاه نشان 

و در سایر ابعاد  انگین نمرات کتابداران دانشگاه فردوسی بیشتر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استمی

مدیریت  . میانگین نهایی هر یک از ابعادباشد یممیانگین نمرات کتابداران دانشگاه علوم پزشکی بیشتر 

 3ر سایر ابعاد میانگین باالتر از که جزء در بعد ارائه دانش د دهد یمنشان در مجموع دو دانشگاه نیز دانش 

ولیکن در هیچ یک از ابعاد میانگین  باشد یمکه نشان دهنده اجراي نسبی ابعاد مدیریت دانش  باشد یم

ي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد اجراي ها هدر کتابخان دهد یمکه نشان  باشد ینم 4باالتر از 

 پیشین از جمله يها پژوهشاین امر هم راستا با نتایج  مدیریت دانش در وضعیت مطلوب قرار ندارد که

)Sinotte, 2004 ؛Jain, 2007 ،1388، حاج ابراهیمی و دیگران، 1388، عطاپور، 1387؛ حاج ابراهیمی (

برد.  ي دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی به سر میها هکه اجراي مدیریت دانش در کتابخان دهد یمنشان 
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 آورده شده است.  2ر یک از ابعاد مدیریت دانش در جدول خالصه اطالعات مربوط به ه

 
  به تفکیک دانشگاهمدیریت دانش  ابعاد میزان اجراي نحراف معیاراو  ، میانه: میانگین 2جدول

  

میانگین، انحراف معیار و میانه کلی نظرات کتابداران نسبت به میزان اجراي مدیریت دانش در 

  . باشد یمقابل مشاهده  3جدول  به تفکیک دانشگاه در ها کتابخانه

 
دانشگاه فردوسی و  يها هنحراف معیار میزان اجراي مدیریت دانش در کتابخاناو  ، میانه: میانگین3جدول 

 علوم پزشکی مشهد

  

 انحراف معیار میانه میانگین نام دانشگاه ردیف

06/3 فردوسی 1  18/3  77/0  

25/3 علوم پزشکی 2  27/3  58/0  

11/3 کل 3  23/3  72/0  
  

بر اساس اطالعات این جدول میانگین میزان اجراي مدیریت دانش در هر دو دانشگاه فردوسی و 

. باشد یمباشد که نشان دهنده اجراي نسبی مدیریت دانش در هر دو دانشگاه  می 3علوم پزشکی باالتر از 

از میانگین مدیریت دانش  کمتر 06/3ي دانشگاه فردوسی با عدد ها همیانگین کل مدیریت دانش در کتابخان

کتابداران در هر دو  يها پاسخ. همچنین مقایسه انحراف معیار باشد یم 18/3دانشگاه علوم پزشکی با نمره 

که در نظرات کتابداران دانشگاه علوم پزشکی پراکندگی کمتري وجود دارد،  دهد یمدانشگاه نیز نشان 
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که اختالف بین میانگین و میانه  يبه طور شود یمز دیده این امر در تفاوت بین میانگین و میانه نمرات نی

  ي دانشگاه علوم پزشکی کمتر از دانشگاه فردوسی است. ها هنمرات در کتابخان

که مبتنی بر   ها تنها با پرسشنامه اجراي مدیریت دانش در سازمان بررسی وضعیت با توجه به این که

سؤال  9ار نخواهد بود، این پژوهش از طریق مطرح کردن اظهار نظر پاسخگویان باشد از دقت الزم برخورد

تر میزان اجراي مدیریت دانش با کمک ابزارهاي  به بررسی دقیق تکمیلی در پرسشنامه و یک سیاهه وارسی

هاي اتوماسیون اداري، نشریات،  ها، وبالگ، اینترانت، سیستم قابل مشاهده از قبیل وب سایت کتابخانه

با همچنین  هاي آموزش و هاي پاداش، برنامه ارزشیابی، نظام يها نامه نییآ، اتصورت جلسها،  خبرنامه

  . ي مربوطه و نیز مراجعه مستقیم محقق و مشاهده اسناد پرداختها هکمک مدیران و یا معاونین کتابخان

 دادند،در تحقیقات خود نشان  )Styhre, 2008) و استیهر (Hamid and Nayan, 2005نایان (حمید و 

زمینه  آنهاخاص گسترش روابط غیر رسمی میا ن  به طورترش روابط بین کارکنان در سازمان و گس

تا از این سواالت این بود که  سؤالاولین از این رو،  .دهد یماشتراك و تبادل دانش را در سازمان افزایش 

. دیپرداز یمحد با همکاران خویش به صورت غیر رسمی به بحث و گفتگو و تبادل دانش و تجربه  چه

  قابل مشاهده است. 4شگاه در جدول به تفکیک دان سؤالداده شده به این  يها پاسخ

  

  دانش و تجربیات انتقالي غیر رسمی براي ها هاستفاده از شیو: فراوانی و درصد فراوانی 4جدول 

  

  نام دانشگاه

  هیچ  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  n= 76(  11  47/14  21  63/27  29  15/38  10  15/13  5  75/6فردوسی(

  n=26(  6  07/23  13  50  2  69/7  3  53/11  2  69/7علوم پزشکی (

  n=102(  17  66/16  34  33/33  31  39/30  13  74/12  7  86/6( لک
  

کتابداران بیشتر به صورت در دانشگاه علوم پزشکی  شود یمکه در این جدول مشاهده  طور همان

زیاد با  به طوردرصد کتابداران دانشگاه علوم پزشکی  50. اند داشتهغیر رسمی با همکاران خود ارتباط 

در حالی که در دانشگاه فردوسی  اند پرداختهغیر رسمی به تبادل اطالعات و دانش  به صورتهمکاران 

. نتایج این جدول اند پرداختهبادل اطالعات و دانش زیاد با همکاران به ت به طوردرصد کتابداران  63/27

کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تمایل بیشتري براي ارتباط غیررسمی با همکاران خود دارند  دهد یمنشان 

 يها جدولکه در  طور همانمنجر به افزایش اشتراك دانش و تولید دانش جدید شود.  تواند یمکه این امر 

ي دانشگاه علوم پزشکی ها هشد میانگین نمره اشتراك دانش و تولید دانش در کتابخان نیز نشان داده 3و  2
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ارتباطات غیر  ریتأثتحت  يتا حد تواند یمکه این مهم  باشد یمي دانشگاه فردوسی ها هبیشتر از کتابخان

  رسمی بین کتابداران باشد.

بین  ها سازمانت رسمی در از طریق تشکیل جلسا تواند یم ها سازماندانش موجود در  ازبخشی 

که  یسؤاالتکارکنان به اشتراك گذاشته شود و منجر به تولید دانش جدید شود از این رو، یکی دیگر از 

 5است که نتایج آن در جدول  ها کتابخانهدر این پرسشنامه پرسیده شد میزان تشکیل جلسات رسمی در 

  خالصه شده است.

  

جلسات رسمی تشکیل شده در کتابخانه و تهیه  کت کتابداران درشر : فراوانی و درصد فراوانی5جدول 

  صورت جلسه از جلسات

  

  نام دانشگاه

  تهیه صورت جلسه  خیر  بلی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  n= 76(  52  42/68  24  57/31  35  3/67فردوسی(

  n=26(  20  92/76  6  07/23  18  90( علوم پزشکی

  n=102(  72  58/70  30  41/29  53  96/51کل (
  

درصد کتابداران در  42/68، در دانشگاه فردوسی دهد یمي جدول نشان ها هکه داد طور همان

کتابداران در جلسات  92/76و در دانشگاه علوم پزشکی نیز  اند نمودهجلسات رسمی کتابخانه شرکت 

در صورت  شود یمسمی گفته . با توجه به اینکه مباحثی که در جلسات راند نمودهرسمی کتابخانه شرکت 

ضمن کمک  توان یمعدم ثبت ممکن است بعد از مدتی فراموش شود، با تهیه صورت جلسه در جلسات 

نیز  اند نداشتهدانش مبادله شده در جلسات را به دیگر افرادي که در جلسات حضور  ،به ماندگاري آن

ی است. با توجه به آنچه که در جدول منتقل نمود از این جهت تهیه صورت جلسه در جلسات نیز امر مهم

درصد موارد در جلسات صورت جلسه تشکیل شده است و در دانشگاه علوم پزشکی  30/67آمده است در 

  درصد موارد در جلسات صورت جلسه تشکیل تهیه شده است.  90در 

عث افزایش با تواند یماز عوامل مهمی است که  ها سازمانانتقال دانش و تجربیات بین کارکنان در 

دیگر از  یکی. از این رو، شود یماشتراك دانش در سازمان و به تبع آن تولید دانش جدید در سازمان 

کنید. در این سؤال  این بود که براي انتقال تجارب خود به همکاران از چه ابزارهایی استفاده می ها سؤال

خالصه شده  6به این سؤال در جدول داده شده  يها پاسخ وجود داشت.بیش از یک گزینه امکان انتخاب 

  است. 
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  : فراوانی و درصد فراوانی ابزارهاي مورد استفاده در انتقال تجارب کتابداران6جدول 

  

  نام دانشگاه

  ها روشسایر   اتوماسیون اداري  اینترانت  وبالگ  پست الکترونیک

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  n= 76(  20  31/26  14  42/18  29  15/38  55  36/72  22  94/28ردوسی(ف

  n=26(  14  84/53  4  38/15  13  50  15  69/57  6  07/23علوم پزشکی (

  n=102(  34  33/33  18  64/17  42  17/41  70  62/68  28  45/27کل (
  

ن از پست کتابدارا درصد 33/33دهد که  نشان می 6در جدول  بررسی فراوانی و درصد فراوانی

از اتوماسیون اداري و درصد  62/68از اینترانت، درصد  17/41از وبالگ، درصد  42/18الکترونیک، 

نتایج این بخش از پژوهش  .کنند یمها براي انتقال تجارب خود استفاده  نیز از سایر روشدرصد  45/27

 دهد یم) نشان 1388( اسیو عب) 1386خاتمیان فر و پریرخ (، )1385حسن زاده (همسو با نتایج پژوهش 

و کمترین تعداد نیز مربوط به وبالگ  کنند یمبیشتر کتابداران از اتوماسیون براي انتقال تجربیات استفاده 

هاي بسیار کم هزینه و در  با توجه به این که ابزارهایی مانند پست الکترونیک و وبالگ از روش که باشد یم

ها نشان از آن دارد که کتابداران از  اي دانشگاهی است، درصده دسترس براي اکثریت کتابداران کتابخانه

همچنین الزم به ذکر است با توجه به  کنند. قابلیت این ابزارها در انتقال تجارب خود به درستی استفاده نمی

 اه هیاطالع، فکس، تلفنی به صورتمبادله تجربیات  ها روشمنظور از سایر  اند دادهکه کتابداران  ییها پاسخ

در دارد که  اظهار می )Gao, 2004گائو () در پژوهش خود ضمن اشاره به پژوهش 1388( . عباسیباشد یم

بسترهاي و به ویژه پست الکترونیک به عنوان یکی از  از سایر ابزارهاي انتقال دانشکشورهاي پیشرفته 

ي مورد ها هداران در کتابخانکتاب شود یماز این رو، توصیه  .شود یمگذاري دانش استفاده  اشتراكدر اصلی 

این ابزارها در جهت اشتراك و تبادل دانش با همکاران خود استفاده نمایند. مسئوالن  يها تیقابلاز  بررسی

 ابزارهانیز باید شرایط الزم را براي آموزش کتابداران و حمایت از آنان در جهت استفاده از این  ها کتابخانه

  فراهم نمایند.

فردي کتابداران در راستاي اجراي فرآیندهاي مدیریت  يها تیفعالبطه با میزان سؤال بعدي در را

. در این جدول اطالعات مربوط به شرکت شود یممشاهده  7 دانش بود که اطالعات آن در جدول

هاي آموزشی به عنوان مدرس و  کتابداران در جلسات غیر رسمی و رسمی، نگارش مقاله، شرکت در دوره

  آورده شده است.  هاي مدیریت دانش از جانب کتابداران در راستاي اجراي برنامه ارائه پیشنهاد
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  )n=102کتابداران در راستاي اجراي مدیریت دانش ( يها تیفعال: فراوانی و درصد فراوانی 7جدول 

  

  نام دانشگاه

  ارائه پیشنهاد  تدریس  نگارش مقاله  جلسه رسمیشرکت در   جلسه غیر رسمیشرکت در 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  نیفراوا

  n= 76(  71  42/93  52  42/68  16  05/21  20  31/26  36  36/47فردوسی(

  n=26(  24  3/92  20  92/76  6  07/23  5  23/19  6  07/23( علوم پزشکی

  n=102(  95  13/93  72  58/70  26  49/25  25  5/24  42  17/41کل (
  

کتابداران جلسات غیررسمی در کتابخانه با همکاران  درصد 13/93دهد  مینشان  7نتایج جدول 

در مرتبه باالتر قرار دارد. این امر  درصد 58/70دهند، که در مقایسه با جلسات رسمی  خود تشکیل می

داراي اهمیت باشد. جلسات  ها تیفعالو نقد و بررسی  ها يریگ میتصمتواند در راستاي انتقال تجارب،  می

مناسبی براي انتقال دانش به  يها فرصت غالباًگفتگوهاي غیر رسمی کارکنان در سازمان  و رسمیغیر 

 شود یممتمرکز باشد سبب  اي محل کار و مسائل حرفه يها تیفعال. گفتگوهایی که بر محور دیآ یمشمار 

هی کنند. این در دست اجرا، مشکالت موجود در سازمان نظرخوا يها طرحافراد از یکدیگر در رابطه با 

ي خود ها هو سپس دیگران را در دانست دانند یمچه  واقعاًگران است تا بدانند  مکالمات راهی براي دانش

، 1379سهیم کنند و در خالل این فرآیند به خلق دانش جدید در سازمان بپردازند (داونپورت و پروساك، 

فرصت مناسبی براي تشکیل خرد جمعی حل  تواند یم). برگزاري جلسات رسمی نیز  1388نقل از: عباسی، 

) 1388حاج ابراهیمی و دیگران(نتایج این بخش مؤید نتایج پژوهش باشد.  ها کتابخانهبهتر مسائل در 

آنها در پژوهش خود بیان داشتند که بیشترین نوع اشتراك دانش در بین کارکنان از طریق جلسات  باشد یم

 )Styhre, 2008استیهر(گیرد. در همین راستا  افراد صورت می چهره به چهره بین يها تماسغیر رسمی و 

بیشترین نوع انتقال و اشتراك دانش در سازمان از طریق گفتگوهاي دوستانه و مکالمات رو در  کند یمبیان 

شرایط الزم را در سازمان براي ارتباط بیشتر  ستیبا یمکه مدیران سازمان  ردیگ یمروي کارکنان صورت 

  فراهم آورند.  بین کارکنان

ي آموزشی توسط کتابداران بستر مناسبی در راستاي به ها هو کارگا ها کالسبرگزاري 

عالوه بر این که کتابداران . در این فعالیت، )1388(عباسی،  گذاري دانش و تجربیات آنهاست اشتراك

یشتر جهت آمادگی ، ملزم به مطالعه بدهند یمدانش ذهنی و تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار 

و منابع  ها جزوهتوسط کتابداران و نیز تهیه و انتشار  ییها کالستدریس نیز خواهند شد. با برگزاري چنین 

در این رابطه با کسب نظرات  آموزشی، دانش ذهنی کتابداران به دانش سازمانی تبدیل خواهد شد.

 يها کالسو  ها کارگاهن مدرس در کتابداران تاکنون به عنوا 50/24کتابداران مشخص گردید تنها 
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اطالعاتی،  يها گاهیپاکه کتابداران در زمینه آشنایی با  ییها مهارت. با توجه به اند داشتهآموزشی شرکت 

ي جستجوي اطالعات، سواد اطالعاتی و ... دارند الزم است که فعالیت بیشتري در این زمینه داشته ها هشیو

  بیشتري در این راستا به عمل آورند. يها تیحماباید نیز  ها کتابخانهباشند، مسئولین 

تهیه مقاله و انتشار آن در نشریات نیز در راستاي به اشتراك گذاري دانش ذهنی و تبدیل این نوع 

 اند کردهدانش به دانش عینی مهم است. در این راستا، کارکنان دانشی را که در اثر مطالعه و تجربه کسب 

مشخص گردید  7در این پژوهش مطابق با جدول  .کنند یمدانش سازمانی تبدیل  منتقل نموده و آن را به

 . عباسیباشند یمدرصد کتابداران داراي مقاالت چاپ شده در مجالت تخصصی رشته  49/25که تنها 

کتابداران  %7/16تنها ایران نشان داد که  يها دانشگاه) در پژوهش خود در سطح کتابخانه مرکزي 1388(

. هر چند در این پژوهش باشند ده به پرسشنامه داراي مقاله چاپ شده در مجالت کتابداري میپاسخ دهن

با توجه  رود یمولیکن همچنان انتظار  اند افتهیافزایش  اي تعداد کتابداران داراي مقاله به طور قابل مالحظه

ي داشته باشد که در این راستا به افزایش تعداد کتابداران با تحصیالت تکمیلی باال تعداد مقاالت رشد بیشتر

که در  ییها تیفعالاز دیگر بیشتري انجام دهند.  يها تالش ستیبا یم ها کتابخانهکتابداران و مسئوالن 

تواند منجر به اشتراك دانش و تولید دانش جدید شود وجود نظام پیشنهادات است تا افراد  می ها سازمان

  سازمانی مطرح کنند. يها تیفعالرا در راستاي بهبود  بتوانند به راحتی پیشنهادات و نظرات خود

ي خالق ها هبه راحتی از تجربه و اندیش توانند یماز طریق ایجاد نظام پیشنهادات  ها سازمانبه واقع  

که  طور همانکارمندان خویش در راستاي دستیابی به ابتکارها و نوآوري در سطح سازمان استفاده نمایند. 

که مورد  اند دادهدرصد کتابداران اظهار داشتند که پیشنهادي ارائه  17/41دهد  شان مین 7ي جدول ها هداد

درصد پیشنهادات بیشتري  36/47توجه قرار گرفته است که در این مورد کتابداران دانشگاه فردوسی با 

رصد فراوانی فراوانی و د 8 . جدولاند دادهدرصد ارائه  07/23نسبت به کتابداران دانشگاه علوم پزشکی با 

  .دهد یمرا نشان  اند گرفتهدفعاتی که کتابداران براي ارائه پیشنهاد مورد تشویق قرار 

  تشویق کتابداران براي ارائه پیشنهاد در کتابخانه يها روش: فراوانی و درصد فراوانی 8جدول 

  

  نام دانشگاه

  ایر مواردس  ارتقاء پست و مقام  تشویق کتبی  لوح تقدیر  مرخصی تشویقی  اضافه حقوق

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  فردوسی

)n= 76(  
4  26/5  0  0  12  78/15  12  78/15  0  0  0  0  

  علوم پزشکی

)n=26(  
2  69/7  1  84/3  6  07/23  7  92/26  0  0  0  0  

کل 

)n=102(  
6  88/5  1  98/0  18  64/17  19  62/18  0  0  0  0  
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تعداد خیلی کمی از کتابداران جامعه مورد بررسی  دهد یمکه اطالعات جدول نشان  طور انهم

براي جلب مشارکت بیشتر  ها کتابخانه. الزم است مدیران اند گرفتهبراي ارائه پیشنهاد مورد تشویق قرار 

تشویق و پاداش  کتابداران در امور کتابخانه و افزایش تمایل آنها براي ارائه پیشنهاد توجه بیشتري به

  کتابداران براي شرکت در نظام پیشنهادات داشته باشند.

در راستاي اجراي مدیریت دانش باشد و در نظام پاداش  تواند یمکه  ییها تیفعالنیز  9در جدول 

 يها کالس. شرکت در دهد یمي جدول نشان ها هباشد آورده شده است. داد کتابخانه داراي امتیاز می

دارد. تشویق نامه  ها کتابخانهرا در نظام پاداش  ریتأثدرصد بیشترین  88/55دمت با آموزشی و ضمن خ

ي ها هدرصد در رتب 37/31با  ها شیهمادرصد و شرکت در  29/35درصد، نگارش مقاله با  27/36مدیران با 

  بعدي قرار دارند. 

  ها بخانهکتا: فراوانی و درصد فراوانی عوامل تأثیرگذار در نظام پاداش در 9جدول 

  

  نام دانشگاه

  مواردسایر   تشویق نامه  در کالسشرکت   شرکت در همایش  نگارش مقاله

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  n= 76(  26  21/34  26  21/34  45  21/59  31  78/40  8  52/10فردوسی(

  n=26(  10  46/38  6  07/23  12  15/46  6  07/23  1  84/3( علوم پزشکی

  n=102(  36  29/35  32  37/31  57  88/55  37  27/36  9  82/8کل (
  

میزان اجراي مدیریت دانش در  تر قیعمبررسی  منظورعنوان شد به  تر شیپکه  طور همان

این سیاهه وارسی با کمک مدیران و یا معاونین ) نیز استفاده شد. 10(جدول  از سیاهه وارسی ها کتابخانه

ي این ها هدر رابطه با داد. مربوطه و نیز مراجعه مستقیم محقق و مشاهده اسناد صورت پذیرفت يها هکتابخان

و اگر  1قابل رؤیت بود نمره  ها نمونهبه طور مشخص مصداق مربوطه را دارا بوده و  اي جدول اگر کتابخانه

انه زیرمجموعه و دانشگاه کتابخ 12با توجه به اینکه دانشگاه فردوسی داراي  داده شد. 0وجود نداشت نمره 

ي دانشگاه فردوسی و ها هدر کتابخان ها دادهکتابخانه زیرمجموعه بود. براي مقایسه  7علوم پزشکی داراي 

با یکدیگر جمع شده و به درصد تبدیل شد که نمره نهایی  ها کتابخانهعلوم پزشکی، در هر مصداق نمرات 

. سپس درصدها بر حسب عدد یک در جدول ارائه گردید. نشان داد ها مصداقهر دانشگاه را در هر یک از 

نمره یک  بود یمي زیر مجموعه مصداق مربوطه را دارا ها هبدین صورت که اگر در دانشگاهی همه کتابخان

ي حاصل از این ها ه. دادکردند یمکردند در غیر این صورت عددي کمتر از یک را کسب  را کسب می

  است. قابل مشاهده  10بررسی در جدول 
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 )n=2( ها کتابخانهمدیریت دانش در  سازي پیاده  يها مصداق: بررسی 10جدول 

ف
دی

ر
  

  کل  علوم پزشکی  مشهد  مصداق

  73/0  57/0  83/0 سال اخیر 2ي آموزشی و بازآموزي در ها هبرگزاري دور  1

  15/0  14/0  17/0 وجود پایگاهی از مشخصات متخصصان و ثبت توانمندي کارکنان  2

  15/0  29/0  08/0 و پیشنهادات کارکنان ها طرحبراي ثبت   یگاهوجود پا  3

  31/0  29/0  33/0 و ابزارهایی براي ثبت، اشتراك و انتقال دانش و تجربیات کارکنان وجود انتشارات  4

  0  0  0  ي مدیریت دانشها هبرناموجود واحد هماهنگ کننده   5

  63/0  57/0  67/0 وجود در کتابخانهبرگزاري جلسات هفتگی یا ماهانه براي تحلیل مسائل م  6

7  
ي مدیریت ها هوجود نظام تشویق و پاداش دهی براي کارکنان براي شرکت در برنام

  دانش
25/0  42/0  31/0  

  28/2  28/2  33/2  جمع  

 

 7هر کتابخانه در وضعیت ایده آل باید نمره  ،دهد یمنشان  10ي جدول ها هکه داد گونه همان

ي جدول هیچ ها هبه داد با توجه ي مورد بررسی نمره کامل را نگرفتند.ها هتابخاناز ک کدام چیه .گرفت یم

را  ییها گام ها مصداقواحدي بنام واحد مدیریت دانش ندارند ولیکن در بعضی از  ها، کدام از کتابخانه

، اختالف اه مصداقکلی از لحاظ وجود  به طور. باشند یمکه نیازمند تالش بیشتر در این زمینه  اند برداشته

که دانشگاه  دهد یمي دو دانشگاه وجود ندارد ولی آنچه که قابل مشاهده است نشان ها هزیادي بین کتابخان

ي آموزشی و بازآموزي و همچنین برگزاري جلسات هفتگی یا ماهانه ها هفردوسی در زمینه برگزاري دور

مینه وجود نظام تشویق و پاداش براي تحلیل مسائل کتابخانه نمره بیشتري را کسب کرده است و در ز

و پیشنهادات  ها طرحي مدیریت دانش و همچنین وجود پایگاهی براي ثبت ها هکارکنان براي برنام

  .اند دادهتالش بیشتري را انجام  کتابداران دانشگاه علوم پزشکی

؛ Maponya, 2004( پیشین از جمله يها پژوهشکلی، در این پژوهش نیز مانند برخی از  به طور

Jain, 2007 ،با بررسی سیاهه وارسی مشخص گردید که هیچ یک از 1387؛ و حاج ابراهیمی (

ي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد نه تنها واحد هماهنگ کننده مدیریت دانش ندارد ها هکتابخان

  بلکه هیچ گونه خط مشی و راهبرد خاصی در خصوص مدیریت دانش در کتابخانه وجود ندارد. 

ي دانشگاه فردوسی و علوم ها هتفاوت معناداري بین میزان اجراي مدیریت دانش در کتابخانپژوهش:  فرضیه

  پزشکی در شهر مشهد وجود دارد.  

 يها یژگیوکه بین دو جامعه مورد بررسی در این پژوهش از لحاظ  ییها تفاوتبه دلیل وجود 
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که بین میزان اجراي مدیریت  رود یمار فردي کارکنان وجود دارد انتظ يها یژگیوسازمانی و همچنین 

ي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ها هدانش در کتابخان

گیري صورت نگرفته است و نظرات تمام افراد جامعه مورد  نمونهبراي گردآوري اطالعات در این پژوهش 

 يازیلزوماً ناز آمار توصیفی بهره جست و  توان یمضعیت دو جامعه بررسی قرار گرفته است، براي مقایسه و

نتایج عالوه بر آمار  تر قیدقباشد. در عین حال براي مقایسه  آمار استنباطی نمی يها آزمونبه استفاده از 

ي این پژوهش در مقیاس ها هآمار استنباطی نیز استفاده شده است. از آنجا که داد يها آزمونتوصیفی از 

ویتنی براي آزمودن فرضیه تفاوت میان دو جامعه استفاده شده است.  - از آزمون مان باشند یم اي بهرت

ویتنی را براي اثبات وجود تفاوت در میزان اجراي مدیریت دانش  - نتایج مربوط به آزمون مان 11جدول 

  . دهد یمي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد نشان ها هدر کتابخان

ي ها هویتنی براي اثبات وجود تفاوت در میزان اجراي مدیریت دانش کتابخان - ون مان: آزم11جدول

  دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد

  متغیر

  Mann- Whitney U P- Value  ها رتبهمجموع امتیازات   ها رتبهمیانگین   Nدانشگاه 

  علوم پزشکی  فردوسی  علوم پزشکی  فردوسی  علوم پزشکی  فردوسی

5/884  

427/0**  

  5/1442  5/3810  48/55  14/50  26 76  مدیریت دانش *215/0

  %  95در سطح  تفاوت* نشان دهنده                                                          %99در سطح  تفاوت**نشان دهنده 

  

و در  14/50در دانشگاه فردوسی  ها رتبهمیانگین  دهد یمنشان  11ي جدول ها هکه داد طور همان

% 95% و سطح 99به دست آمده در سطح  P- Valueباشد. از آنجایی که مقدار  می 48/55دانشگاه علوم 

نتیجه گرفت به  توان یمو  شود یماست در نتیجه فرض صفر تائید  05/0ویتنی بیشتر از  - براي آزمون مان

ي دانشگاه فردوسی و علوم ها هلحاظ آماري تفاوت معناداري میان میزان اجراي مدیریت دانش در کتابخان

  . پزشکی مشهد وجود ندارد

ي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی نیز ها هبراي بررسی تفاوت میان ابعاد مدیریت دانش در کتابخان

آورده  12ویتنی در جدول  - ویتنی استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون مان - از آزمون تفاوت مان

  شده است.

  

  

  



 1392 پائیز و زمستان ،2 شماره ،3 سال                             مشهدی فردوس دانشگاه ،یرسان اطالع وي کتابدار نامه پژوهش 108

ویتنی براي اثبات وجود تفاوت در میزان اجراي ابعاد مدیریت دانش  -ن مان: آزمو12جدول 

  هاي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی کتابخانه

  متغیر

  ها رتبهمیانگین 

Mann- Whitney U P- Value  
  علوم پزشکی  فردوسی

 **893/0  5/970  17/52 27/51  تولید دانش

447/0*  

 **184/0  816 12/58 24/49  اعتبار بخشی به دانش

093/0*  

 **353/0  5/867 77/46 09/53  ارائه دانش

178/0*  

 **074/0  756/0 42/60 45/48  اشتراك دانش

037/0*  

 **02/0  693 85/62 62/74  کاربرد دانش

01/0*  

  %  95سطح در  تفاوت* نشان دهنده                                                     %99در سطح  تفاوت**نشان دهنده 

  

به   P- Value% در بعد کاربرد دانش 99در سطح  دهد یمي جدول نشان ها هکه داد طور همان

یعنی بین میزان اجراي بعد کاربرد دانش  شود یمدر نتیجه فرض صفر رد  باشد یم 05/0دست آمده کمتر از 

 -P% نیز 95ارد. در سطح ي دانشگاه فردوسی و  علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دها هدر کتابخان

Value باشد یم 05/0ویتنی در ابعاد اشتراك دانش و کاربرد دانش کمتر از  - به دست آمده از آزمون مان 

% فرض صفر رد شده و تفاوت معناداري بین میزان اجراي بعد 95که این بدین معنی است که در سطح 

ه فردوسی و علوم پزشکی مشهد وجود دارد. ي دانشگاها هکاربرد دانش و اشتراك دانش در بین کتابخان

ي دانشگاه فردوسی و در ها هدر بعد کاربرد دانش کتابخان دهد یمنشان  12ي جدول ها هکه داد طور همان

. الزم به ذکر اند آوردهي دانشگاه علوم پزشکی نمره بیشتري را به دست ها هبعد اشتراك دانش کتابخان

خالصه شده است نیز تا حدودي وجود این  10که در جدول  است اطالعات مربوط به سیاهه وارسی

به طوري که در زمینه برگزاري جلسات هفتگی و ماهانه براي تصمیم  دهد یمتفاوت را مورد تائید قرار 

ي ها هکتابخان باشد یم ها کتابخانهکاربرد دانش در  يها مصداقگیري و تحلیل مسائل کتابخانه که از 

یشتري را کسب کردند. در زمینه وجود نظام تشویق و پاداش و همچنین نظام دانشگاه فردوسی نمره ب

ي دانشگاه علوم پزشکی نمره بیشتري ها هکتابخان باشد یماشتراك دانش  يها مصداقپیشنهادات نیز که از 
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در سایر ابعاد مدیریت دانش یعنی ابعاد تولید، اعتباربخشی و  12را کسب کردند. بر اساس اطالعات جدول 

% و 99ارائه دانش اگرچه بین میانگین نمرات دو دانشگاه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت در سطح 

  . باشد ینم% معنادار 95

  

  گیري   نتیجه

امروزه دانش سازمانی به عنوان یک منبع ناملموس براي کسب برتري رقابتی بسیار ارزشمند 

دانش نامحسوسی جهت به دست آوردن و حفظ به مدیریت چنین  ها سازمانشناخته شده است. بیشتر 

عوامل زیادي از جمله افزایش ارزش دانش در اقتصاد دانش محور، فناوري  .اند کردهمزیت رقابتی توجه 

به مدیریت  ها کتابخانهکتابخانه باعث توجه کارکنان  يها تیفعالبهبود بخشیدن به  يها فرصتاطالعات، و 

  دانش شده است. 

ي مدیریت ها هیت دانش در جامعه مورد بررسی حاکی از آن است که برنامبررسی وضعیت مدیر

، میانگین نمرات مدیریت شود ینمي مورد بررسی به صورت مطلوب اجرا ها هدانش در هیچ یک از کتابخان

. این امر نشان دهنده اجراي نسبی مدیریت باشد یمدانش و همچنین ابعاد مدیریت دانش در حد متوسط 

فردي و سازمانی کتابداران در راستاي  يها تیفعالدر رابطه با . باشد یمعه مورد بررسی دانش در جام

ي ها همدیریت دانش، مانند شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی سازمانی، برگزاري و شرکت در دور

ه و نیز انتقال و تسهیم دانش در قالب نگارش مقاله و ارائ علمی و حرفه يها شیهماآموزشی، شرکت در 

نیز اندك  ها تیفعالاست که مشارکت کتابداران در این  آنپیشنهادات، اطالعات پژوهش حاضر حاکی از 

  گیرد. بوده و تنها بر اساس اظهارات کتابداران میزان برگزاري جلسات غیر رسمی مورد توجه قرار می

یح امکان استفاده از ریزي صح برنامهباید با  ها کتابخانهي این پژوهش مدیران ها هبا توجه به یافت

باید  ها کتابخانهکارکنان  بسترهاي موجود در راستاي اجراي فرآیندهاي مدیریت دانش را فراهم کنند.

کتابخانه  يها تیفعالمیزان درك خود را از مدیریت دانش افزایش داده، دیدگاه سنتی خود را نسبت به 

کتابخانه داشته  يها تیفعالدیریت دانش و م يها ستمیسنگر نسبت به طراحی  کلتغییر دهند، دیدگاهی 

  د، و به هر دو نوع دانش ضمنی و عینی توجه کنند. نباش

بایست با این دید به مدیریت دانش نگاه کنند که کتابخانه نیز مانند هر  کلی کتابداران می به طور

ي ها هبه خوبی با برنام ها کتابخانهاگر سازمانی داراي دانش سازمانی است که این دانش باید مدیریت شود. 

عملی سازند با مدیریت و استفاده صحیح از منابع دانش  ها کتابخانهمدیریت دانش آشنا باشند و آن را در 
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زمینه توسعه عملکرد کتابخانه و  توانند یمو مشکالت کتابخانه  ها چالشموجود در کتابخانه ضمن غلبه بر 

 م کنند.بهبود کیفیت خدمات و رضایت کاربران را فراه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : کتابنامه

، ص. 56، فصلنامه کتابها.  ). مدیریت دانش: ابزاري براي ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه1382پریرخ، مهري(

112 -126. 

مجموعه مقاالت ). طراحی مدل مفهومی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی شناختی.  1388جاهد، حسینعلی(

 .1388. تهران: کتابدار، ها کنشش و علوم اطالعات: پیوندها و برهم همایش ملی مدیریت دان

). بررسی وضعیت و بسترهاي به اشتراك گذاري دانش در سازمان 1386خاتمیان فر، پریسا؛ پریرخ، مهري(

ص. ، 40، رسانی اطالع وکتابداري . -نوناکو و تاکه اوچی–هاي آستان قدس در انطباق با الگوي  کتابخانه

178 -212 .  

 . تهران: بازتاب.روش تحقیق در مدیریت). 1387( خاکی، غالمرضا
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ي دانشگاهی: مطالعه ها هل عوامل موثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخان). بررسی و تحلی1388( عطاپور، هاشم
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  . 1388کتابدار، 
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