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 چکیده

کنرد  شرنا ت نطرا      کار بردن دانش بررای ادرداس سرازمانا را دردایت مرا      مدیریت دانش در سازمان، فرایند ایجاد، توزیع و بهمقدمه: 
رو پروودش حاضرر بره     توانرد برر رونرد مردیریت دانرش ترذایر  رذارد  از ایرن         جریان دانش در سازمان، ما ضعف و موانع عوامل موفطیت

وری و کیفیرت   دای دانشگادا براسرا  مردب بغرود مردیریت دانرش مرکر  ب رر         بندی موانع جریان دانش در کتابخانه شناسایا و اولویت

 پردازد  آمریکا ما

درا   درای مرکر ی دانشرگا     نفر از مدیران کتابخانره  184تحغیغا است  جامعه آماری شامل  -روش پوودش حاضر پیمایشا شناسی: روش

 سا ته انجام شد  دا از طریق پرسشنامه محطق باشند که دمه آن ا با سرشماری در پوودش شرکت داد  شدند   ردآوری داد  ما

در رتبره اوب، بععرد منبرع دانرش برا       72/5مردیریتا برا میرانگین    موانع جریان دانش از نظر درجه ادمیت به ترتیب اولویت؛ عوامل  ها: یافته
درای   رتبره ه رارم، بععرد کانراب     37/4رتبه سوم، بععد عوامل زمانا برا میرانگین    67/4رتبه دوم، بععد عوامل سازمانا با میانگین  17/5میانگین 

رتبره دفرتم و بععرد     92/3شم، بععد عوامل فنراوری برا میرانگین    رتبه ش 21/4رتبه پنجم، بععد عوامل فردی با میانگین  22/4ارتباطا با میانگین 

بندی موانع ابعاد جریان دانش با سطح بغود مدیریت دانش، به ترتیرب   رتبه دشتم قرار دارند  از نظر رتبه 72/3دای دانش با میانگین  ویو ا

 باشند  سطح شروع ما سازی، سطح استانداردسازی، سطح توسعه و ترین موانع، سطح نوآوری، سطح ب ینه بیش

دایا مواجه دسرتند  ا رهره ایرن موانرع      دای اصغا هر ه مدیریت دانش با موانع و  غو ا  دای دانشگادا در  ام کتابخانه گیری: نتیجه
ردبرری  دای  تر است  بنابراین توجه به شا ص در کل ابعاد جریان دانش وجود دارد اما این موانع در بععد مدیریتا از دیگر عوامل مغمو 

 باشد  کارآمد، سبک درست مدیریت، حمایت سازمانا، توجه به کارکنان دانشا، برای رفع موانع ضروری ما

 دای دانشگادا، مدیریت دانش  : ابعاد دانش، بغود مدیریت دانش، جریان دانش، کتابخانهها کلیدواژه
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 مقدمه

 رذاری و خ یرر  کرردن     بره اشرترا    شد  و سا تارمند برای ایجاد، ری ی مدیریت دانش دید ادا برنامه

دانش در حکم دارایا سازمانا است که برای ارتطای توانمندی، سرعت و ااربخشا سازمان در ارائره محورو ت   

-، اولیرایا، دسرترن   ا روان باشد ) یا عرضه  دمات به مشتریان در راستای حفظ و تطویت رادبرد کسب و کار ما

(  تجربره نشران داد  اسرت    1389الدینا، موسوی و شعبانا،  نطل از تاج به؛ Fadlalla, 2003؛ 1389و اطفا،  ممطانا

سررعت تیییررات محری      موضوع مدیریت دانش بحثا نیست که ادمیت  ود را از دست ددد؛ بغکره برا توجره بره    

ای در تئوری و عمل بحث شد  است،  طور  سترد  شود  ا رهه از مدیریت دانش به ماروز بیشتر  ارزش آن روزبه

 ,Sharifuddin, Ikhsan and Rowland, 2004اما دنوز در بخش دولتا روی آن کار  اصا انجام نگرفته است )

مختغفا بر سرر  دای دولتا توجه  اصا نشد  است و موانع  (  متذسفانه دنوز به مطوله مدیریت دانش در سازمان96

سرمت   درا را بره   رسد در این زمینه دولرت بایرد سرازمان    نظر ما دای دولتا وجود دارد  به را  استطرار آن در سازمان

روز  دا بتوانند جوابگوی شرای  متییر و ارباب رجروعا کره روزبره    مدیریت دانش تشویق و ترغیب کند تا سازمان

درا کرامالب بره اسرتفاد  از      انرد کره ا رهره سرازمان     دا نشان داد  بررسا(  1392، ابرادیماشوند، باشند ) تر ما دانشا

مدیریت دانش واقف دستند، ولا بعضاب تحت تذایر موانع مردیریت دانرش، از جمغره فردنرز سرازمانا نامناسرب،       

درای مررتب  و مسرتمر و نبرود      سا تار سازمانا نامناسب، نبود وجود منرابع انسرانا توانمنرد، نبرود وجرود آمروزش      

(  در اجررای نظرام مردیریت دانرش در سرازمان      1387ای ندارند )مومیونرد،   دای روز موفطیت قابل مالحظه اوریفن

که  که هه موانعا در مسیر جریان دانش وجود داشته و هه تذایری بر پیشرفت آن دارند و دمچنین شنا ت این این

است  لذا انجام تحغیغا عمیق از سرطح کیفرا    توانند در میدان رقابت پیروز شوند، م م دا و رقبا ما هگونه شرکت

دررا و  سررازمان در زمینرره مرردیریت دانررش امررری ضررروری اسررت  سررطح کیفیررت مرردیریت دانررش، میرر ان قابغیررت  

درایا کره در    دای سازمان در ابعاد مختغف مؤار بر مدیریت دانش است  در سازمان، با توجه بره فعالیرت   توانمندی

ددنرد  وضرعیت جراری      یرد که این سطح نشران  در سطحا از کیفیت قرار ماددد  زمینه مدیریت دانش انجام ما

(  از نظر اسرمیت، مردیریت   1388پور، عابدی جعفری و  طیبیان، سازمان در زمینه مدیریت دانش است )حسنطغا

توانرد بره اشرترا   رذارد       کند که دانش و تجربه در آن به آسرانا مرا   دانش یک محی  کاری جدید ایجاد ما

ای از  (  نیومن بر این باور بود کره مردیریت دانرش مجموعره    1389بیگا،  و کاراتر عمل کنند )نطل در: حسن شوند

 یررد )نطرل    کار یری دانش خدنا و عینا در یک سازمان را دربر ما دایا است که پدیدآوری، اشاعه و به پدید 

 ( 1388نجم،  در: ددطان

درای یرک سرازمان برا عروامغا ماننرد قردرت  القیرت و          مایهترین سر عنوان م م امروز  کارکنان دانشا به

دای جدید و توسعه محوو ت و  دمات جدید، سرازمان را بره   نوآوری،  غق فرآینددای سازمانا نوین، فناوری

http://www.ensani.ir/fa/6842/profile.aspx
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دا باید به دمه این امور توجه داشرته   (  سازمانPee & Kankanhalli, 2009کنند ) م یت رقابتا پایدار ردنمون ما

کنرد و ابر ار پیشررفت     را مدیریت دانش دمچون یک استراتوی کاری، دم مان، در کل سازمان عمل ماباشند؛ زی

درای بیرونرا را    کند تا سرازمان هرالش   شود  این اب ار در سازمان قدرت ایجاد ما برنامه کغا سازمان محسوب ما

درای   اعرث برروز محردودیت   (  از طرفا موانع جریران دانرش، معمرو ب ب   1393برطرس سازد )م روعا نورآبادی، 

شرود کره در نتیجره     درا مرا   موقتا، کمبود انگی   در کارمندان، کمبود آ ادا و عدم دمادنگا کافا میان بخرش 

توانرد باعرث    درا مرا   کند  شنا ت این موانع و تالش برای از برین برردن آن   د ینه سنگینا را به سازمان تحمیل ما

(  امروز  ددس اجررای نظرام مردیریت دانرش در     1392طغب،  طتتس یل و ب بود روند مدیریت دانش  ردد )حطی

سازمان، در  این واقعیت است که هه موانعا در مسیر جریان دانش وجود داشته و هه ترذایری برر پیشررفت آن    

درای   دمین دلیل برای سازمان، تشخیص موانعا که ممکن است در حین توسرعه و تسر یم دانرش و برنامره     دارد، به

Desouza, 2003رسد ) نظر ما ا آن ا بر ورد کنند ضروری بهمدیریت دانش ب
 )  

دای هر ه مدیریت دانش کره شرامل  غرق دانرش،      مثابه سازمان، بر اسا   ام دای دانشگادا به کتابخانه

 ذاری دانش، دسترسا به دانش و اسرتفاد  از دانرش اسرت، بررای      آوری دانش، به اشترا  شناسایا دانش، جمع

عروامغا هرون ب برود  ردمات مشتری، تسریع  دمات کراربران و کرادش    یریت دانرش توجه برهاجرای برنامه مد

رو برای مدیران، شنا ت نطا  قوت و ضعف  (  از اینAjinferuke, 2003درای عمغیات تجاری نیاز دارند ) د ینره

 و درا  قابغیرت  ن میر ان دا امری حیاتا اسرت  بررسرا وضرعیت موجرود و تعیری      مؤار بر مدیریت دانش در کتابخانه

 دانرش  مردیریت  زمینره  در کره  دایا فعالیت به توجه با جریان دانش، مختغف ابعاد در دا دای کتابخانه توانمندی

 منظرور  بره  دارند، م رم اسرت  پروودش حاضرر     مدیریت دانش قرار بغود از هه سطحا ددند و اینکه در انجام ما

درای دانشرگادا دارای    که کدام بععد جریران دانرش در کتابخانره    اینخدنا مدیران، در باب  دغدغه به  ویا پاسخ

دای دانشگادا  بیشترین موانع نسبت به ابعاد دیگر جریان دانش است؟ و از نظر سطح بغود مدیریت دانش کتابخانه

 دای زیر پردا ته است  در هه سطحا قرار دارند؟ به بررسا فرضیه

 داری وجود دارد  رابطه معنا دای دانش و موانع جریان دانش بین ویو ا 

 داری وجود دارد  بین منبع دانش و موانع جریان دانش رابطه معنا 

 داری وجود دارد  دای ارتباطا و موانع جریان دانش رابطه معنا بین کاناب 

 داری وجود دارد  بین عوامل زمانا و موانع جریان دانش رابطه معنا 

 داری وجود دارد  ابطه معنابین عوامل مدیریتا و موانع جریان دانش ر 

 داری وجود دارد  بین عوامل سازمانا و موانع جریان دانش رابطه معنا 

 داری وجود دارد  بین عوامل فردی و موانع جریان دانش رابطه معنا 
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 داری وجود دارد  بین عوامل فناوری و موانع جریان دانش رابطه معنا 

 

 مبانی نظری

دست  وادد آورد که در جریران باشرد و    زمانا ادمیت واقعا  ود را به دانش مادیتا پویا و سیار دارد و

توس  افراد انتطاب یابد و یا به اشترا   ذارد  شود، هراکه تن ا در این صرورت اسرت کره بررای سرازمان م یرت       

دمرا   وادد داشت  جریان دانرش در موفطیرت سرازمان، عرامغا کغیردی اسرت و سربب         رقابتا و ارزش اف ود  به

بررای   ( 1396شرود )رفیعره،    برداری از آن دستند، ما دایا از سازمان که قادر به ب ر  تر آن به بخش رش سریع ست

وجود آمد  که برحسب  ووصیاتشان نسبت به ابعاد، افراد،  دای  ونا ونا برای مدیریت دانش به این منظور مدب

دب مدیریت دانش برای حرکت و ارزیابا توسعه باشند، اما وجود یک م فرایند و فناوری مدیریت دانش متمای  ما

دای  مدیریت دانش ضروری است  بر دمین اسا ، پوودش حاضر برای شناسایا و تعیین می ان موانع در کتابخانه

APQC» وری و کیفیت آمریکا دانشگادا از مدب مرک  ب ر 
اسرتفاد  نمرود  اسرت کره مردب مردیریت و بغرود         «1

 رذاری   آوری دانش، بره اشرترا    دای  غق دانش، شناسایا دانش، جمع دب با  اماین مباشد   مدیریت دانش ما

دلیل  تر بود  و به دای ارائه شد ، جامع و کاربردی تماما مدب دانش، دسترسا به دانش و استفاد  از دانش نسبت به

  مردیریت دانرش در   آمی سازی موفطیت تواند مبنای مناسبا برای پیاد  کاربرد آن در یک مؤسسه مدیریتا قوی ما

دای دانش، منبرع   ویو ا»شناسا و عامل تذایر ذار بر عمغکرد جریان دانش، ازجمغه:  حوز  عغم اطالعات و دانش

 ( Lin, Yen and Wu, 2012باشد )« دای انتطاب دانش ای دانش و سازوکار دانش، دریافت دانش، عوامل زمینه

ع فراینردی موجرود در دنیرای مردیریت اسرت کره در آن       ترین مدب مرج از در نظر کامل مدب ارزیابا بغود

تالش شد  است تماما فراینددای موجود سازمان تا حد امکان تا سطح فعالیرت شناسرایا شروند  ایرن هرارهوب      

یافته است تا بره تسر یل    عنوان استانداردی باز، توسعه دا است و به ترین منابع فرایند رایا در سازمان یکا از اصغا

د مدیریت و الگوبرداری، صرس نظر از نوع صرنعت، ابعراد یرا عوامرل جیرافیرایا، در سرازمان کمرک        ب بود فراین

 نترای   ن ایتراب  ب بود و کشف شود و ااربخش دای روش اانیاب شود، اجرا و کند تا او ب ب ترین تجارب شناسایا ما

 ( American productivity and quality center, 2011) دست آید به  یری انداز  قابل

سرازی در درر مرحغره، پایره و اساسرا بررای        ای که پیراد    ونه این مدب از پن  سطح تشکیل شد  است، به

 کند  موفطیت و آغاز مرحغه بعدی را فرادم ما

اند   دایا است که مدیریت دانش را آغاز کرد  ترین سطح بغود در سازمان ای سطح شروع: این سطح، پایه

کرار یری   دا فاقد فرآینددا و اقدامات پایدار برای شناسرایا، کسرب، اشرترا ، انتطراب و بره      اندر این سطح، سازم

                                                 
1. American Productivity and Quality Center  
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منردی و   آمی  دانش دستند  در این سطح تمرک  بر آشنایا کارکنران برا مردیریت دانرش و افر ایش عالقره       موفطیت

 باشد  نفعان کغیدی و ردبران ارشد مدیریت دانش ما در  خی

طح بر روی رادبرد و برنامه مدیریت دانش است  رادبرد برای مردیریت دانرش   سطح توسعه: تمرک  این س

طرر    شکل یرک  دا باید ارزیابا شوند و به دا و ارزش وکار سازمان پیوند بخورد  فرصت باید به رادبرددای کسب

  مستند  ردند توجی ا

ددرایا اسرت کره در    سطح استانداردسازی: تمرک  در این سطح بر مدیریت رادبرردی فرآینرددا و رویکر  

کرار یری رویکرددرا و فرآینرددای انتخراب      منظور به دا به اند  شناسایا فرصت سطح دوم شناسایا و تعریف شد 

دا، برقراری ارتبا  با رادبرددا، اجرای رادبرددای مدیریت  شد  مدیریت دانش، تذمین بودجه و منابع برای پایغوت

شناسا اسرتاندارد و تکررار شروند  از ادرداس ایرن       یت دانش به روشتیییر و اصال  رویکرددا و فرآینددای مدیر

 ( 1396، امین، میراعغما و شوتاحسیناباشد ) مرحغه ما

شرروند،  دررای مرردیریت دانررش ایجرراد و استانداردسررازی مررا  سررازی: در سررطح ه ررارم، پایرره  سررطح ب ینرره

ن پرسرنل مردیریت دانرش و واحرددای     صورت دمکارانره بری   دای منابع )زمان و د ینه( مدیریت دانش به نیازمندی

دای تیییر و  بر ان دانشا برای پشتیبانا از جریان دانش در فراینددا و واحددای   ردند  عامل عمغیاتا تعیین ما

درای    یرری و منرابع  زم بررای ترروی  و توسرعه دارایرا       شوند  تیم مدیریت دانش، ج رت  وکار ن ادینه ما کسب

  کند زمان را فرادم مادای کغیدی سا دانشا، شایستگا

درای مردیریت دانرش را بررای      رسد، ردبران، توانمندی که سازمان به سطح پنجم ما سطح نوآوری: زمانا

 یرند  ددس اولیه در ایرن سرطح، ب برود فرآینرددای اصرغا       وکار در نظر ما پشتیبانا از مدب و رادبرددای کسب

صرورت   دا، بره  استاندارد مدیریت دانش و وارد نمودن آن سازی رویکرددا و فرآینددای وکار از طریق ب ینه کسب

درای مطغروب و نروآوری اسرت      منظرور دسرتیابا بره  روجرا     وکار به پشت سردم، درون فرآینددای اصغا کسب

 ( 1396، امین، میراعغما و شوتاحسینا)

 

 پیشینه پژوهش

شرمار اسرت کره     موانعا باشوند وجود  دا ما م مترین عوامغا که موجب افوب مدیریت دانش در سازمان

درایا کره در زمینره موانرع مردیریت       دا با آن ا مواجه دستند  برای آشنایا با این موانع، به بر ا از پوودش سازمان

  ردد  دانش انجام شد  است اشار  ما

درای ایرانرا؛ مطالعره     بررسا موانع اجررای مردیریت دانرش در شررکت    »( پوودشا با عنوان 1396ربیعا )

دای توانمندسازی، تشویق  انجام داد، نتای  حاکا از این بود که مؤلفه« دا( رکت رادبرد و توسعه طر موردی: )ش
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و پشتیبانا، کاربرد دانش، اشترا  دانش، حطوق و م ایا،  القیرت، اعتمراد و عوامرل فنراوری، نطرش اساسرا در       

 اجرای مدیریت دانش دارند 

بررسا ترذایر فنراوری اطالعرات و ارتباطرات برر      »ا عنوان پوودشا ب (1395پور، محبوبا و قرا وزلو ) تطا

، با ددس بررسا تذایر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کادش یا رفع موانع در یکرا  « ذاری دانش موانع اشترا 

 رذاری دانرش در سره مطولره      دای اپراتور تغفن دمرا  در ت رران انجرام دادنرد  بررسرا موانرع اشرترا        از شرکت

ای مثبت و معنادار میان تذایر فناوری اطالعات  ی و فناورانه انجام شد  نتای  نشان داد که وجود رابطهسازمانا، فرد

درصررد، در زمینرره مشررکالت فررردی   66/91 ررذاری دانررش در موانررع سررازمانا   و ارتباطررات بررر موانررع اشررترا  

 د  است درصد به رفع مشکالت کمک نمو 66درصد و موانع فناورانه  62 ذاری دانش  اشترا 

بنرردی موانررع  تعیررین و اولویررت»( پوودشررا بررا عنرروان 1392آبررادی )عغرراپورسررراجیان، اولیرراس و سررغطانا 

« دا و مراک  آموزش عالا، مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالا امام جرواد )ع(   ذاری دانش در دانشگا  اشترا 

عوامرل فردنگرا، عوامرل انسرانا و عوامرل       انجام دادند  نتای  نشان داد که عوامل سا تاری، رادبرددای ردبرری، 

  ذاری دانش دارند  سیستم و فناوری بیشترین تذایر را بر اشترا 

بنردی موانرع اسرتطرار مردیریت دانرش در شررکت مرادر         بررسا و اولویرت »( در پوودش 1395حالجیان )

ردنگرا، عوامرل   ، دریافرت کره معیاردرای عوامرل ف    «دای کشور با روش تحغیرل سغسرغه مراترب    تخووا فرود ا 

باشرند    انسانا، عوامل فنا و فناورانه، عوامل برون سازمانا و عوامرل سرا تاری از درجره اولویرت بر روردار مرا      

سازی در زمینه  غق و تبادب دانش، نبود وجود محی   دای فردنز دمچنین پن  مانع نبود طراحا و اجرای فعالیت

درای  غرق و انتطراب     بانا کافا فردنز سازمانا موجود از فعالیرت مبتنا بر اعتماد نسبت به تس یم دانش، نبود پشتی

دا به اطالعات و دانش  دانش، نبود حمایت مدیریت ارشد سازمان از مدیریت دانش و نبود امکان دستیابا سازمان

 باشند  مورد نیاز در سطح مغا و فرامغا ما

برند  و بازدارند  تس یم  عوامل پیش بندی شناسایا و رتبه»( در پوودش 1393منوریان، فضغا و موباحا )

سازمانا، سا تار سازمانا، فناوری اطالعرات، حمایرت و تع رد     دریافتند که فردنز« دانش در یک سازمان دولتا

 باشند  مدیریت ارشد و عوامل فردی بر تس یم دانش سازمان دولتا مؤار ما

ماب مدیریت دانش و ارائه الگوی ب بود ( در پوودشا به بررسا موانع زیرسا تا اع1391ربیعا و معالا )

سرا تار، فرآینرددای دا غرا، فنراوری، فردنرز، منرابع انسرانا،        »در مراک  آموزش عالا پردا تند  دفرت عامرل   

ج ت استطرار مدیریت دانش در ه ار دانشرگا  دولترا، آزاد و غیرانتفراعا مرورد بررسرا      «  یری و ردبری انداز 

ان داد که تماما مراک  مورد مطالعه آموزش عالا فاقد زیرسا ت مناسب استطرار دای تحطیق نش قرار  رفت  یافته
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 یری، ردبری، منابع انسانا، فراینددای دا غا، فردنرز،   ترتیب عوامل انداز  باشند  دمچنین به مدیریت دانش ما

 باشند  ترین موانع مدیریت دانش ما فناوری و سا تاری از م م

سرازی   بندی موانع فردنگرا در پیراد    شناسایا و رتبه»( در پوودش 1390نا )بیگا و ب متیمورنواد، نجف

ترین مانع  ، سیستم پاداش نامناسب را م م«مدیریت دانش در بین واحددای ستادی و تولیدی شرکت ایران  ودرو

به تراز  وارددرا،   مدیریت دانش و موانع دیگر به ترتیب ادمیت، عدم موفطیت در انتطاب تجربه از افراد با سابطه با  

 دانند  تر  از شکست، کمبود اعتماد متطابل، ا تالس در بیان و عمغکرد مدیران ما

شناسایا و استخراج موانع جریان دانرش مبتنرا برر سرطو  مردب      »( پوودشا با عنوان 1392طغب ) حطیطت

درای   جود براسا   امبا ددس تعیین می ان ادمیت و ر داددای در یک از موانع مو« بغود مدیریت دانش سازمان

کار یری دانش است را بررسا نمرود     ذاری دانش و به هر ه مدیریت دانش که شامل اکتساب دانش، اشترا 

نتیجه پروودش نشران داد کره م متررین موانرع در کرل هر ره مردیریت دانرش شرامل ردبرری ناکارآمرد، دانرش              

ینرددای موجرود، داشرتن انتظرارات غیرواقعرا      درای فنراوری اطالعرات برا فرآ     اعتبارسنجا نشد ، ناساز اری نظام

باشد  دمچنین از م متررین موانرع    کارکنان و عدم تناسب توانایا افراد و کمبود زمان ارتبا  و تعامل بین افراد ما

 رذاری دانرش، عردم وجرود قروانین یرا        دای سازمانا بررای اشرترا    براسا  مرحغه اکتساب دانش، فطدان مشوق

دست آمرد    اعتمادی به استفاد  از دانش و تجربیاتا که از منابع  ارجا به ترا  دانش، بااستاندارددایا برای اش

 است، مخالفت با ورود فناوری و ناتوانا در جذب دانش جدید است 

بندی موانع اسرتطرار مردیریت دانرش در     رتبه» با عنوان (Patil and Kant, 2014) پاتیل و کانت در پوودش

بنردی موانرع اسرتطرار دانرش در زنجیرر        با ددس شناسایا و اولویت« فازی AHP زنجیر  تذمین با استفاد  از روش

عردم  »و « وکرار  یکپارهره نبرودن دانرش در فرآینرددای کسرب     »، «عدم تع د مدیریت ارشرد »نشان دادند که  1تذمین

 باشند   سه مانع م م مدیریت دانش ما«  ذاری دانش سا تار سازمانا مناسب برای ایجاد و به اشترا 

 Cvitanovic, Hobday, VanKerkhoff and) ، دوبردی، ونکر روس و مارشراب   کیترانووی   در پروودش 

Marshall, 2015)  غغبه بر موانع تبادب دانش برای مدیریت منابع انطباقا؛ از دید ا  دانشرمندان دریرایا   »با عنوان

 یرنرد ان   با این ددس که برای مدیریت پایدار منابع طبیعا نیازمند تبادب دانش بین دانشمندان و تومیم «استرالیا

درای   شارکتا، نبود پشتیبانا سازمانا برر فعالیرت  دای م زیست است، اقدامات ناکافا اارات عغما بر فعالیت محی 

دای دیگرر و نبرود بودجره مناسرب بررای       دای تعامغا در کنار مسئولیت تعامغا، نبود زمان کافا برای انجام فعالیت

 یرران   دای تعامغا را از موانرع عمرد  انتطراب دانرش برین دانشرمندان دریرایا اسرترالیا و تورمیم          حمایت از فعالیت

 اند  انستهزیست د محی 

                                                 
1. Supply Chain 

http://www.inderscienceonline.com/author/Patil%2C+Sachin+K
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( منبع دانش،  یرند  دانش، انتطراب دانرش، بافرت    Lin, Tan and Chang, 2008از نظر لین، تن و هانز )

و « منابع دانش»جریان دانش و بافت سازمانا موانع دانش دستند  پوودشگران با رویکرد تذکید بر ادمیت زمینه بین 

 ( Qinxuan and Yingting, 2011)، بر مطالعات قبغا در زمینه سازمانا متمرک  شدند « یرند  دانش»

 

 روش پژوهش

دش حاضر پیمایشا تحغیغا و از نظر ددس، کاربردی است  جامعه آماری پوودش شامل کغیره  روش پوو

درای واحرددای مسرتطل     دای عغروم پ شرکا و دانشرگا     دای دولتا، دانشگا  دای مرک ی دانشگا  مدیران کتابخانه

الما بودنرد کره بررای    دای جامع دانشگا  آزاد اسر  دای عغوم و تحطیطات و دانشگا  دانشگا  آزاد اسالما، دانشگا 

دا از تارنمادای وزارت عغوم، وزارت ب داشت و دانشگا  آزاد اسرالما اسرتفاد  شرد  تعرداد      شناسایا این دانشگا 

وجرود یرک کتابخانره مرکر ی در درر دانشرگا ، جامعره         دانشگا  بود  بدین ترتیب با توجه بره  205دا،  این دانشگا 

ی تعیین شد و برای دمه آن ا پرسشنامه ارسراب شرد کره از ایرن تعرداد       یری و با روش سرشمار آماری بدون نمونه

 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند  184

سؤاب انجام شرد  پرسشرنامه    43بععد و  8سا ته در قالب  دا با استفاد  از دو پرسشنامه محطق  ردآوری داد 

بندی مراحل موانع جریان  وم برای سطحمطیاسا برای تذیید عوامل موانع جریان دانش و پرسشنامه د 5اوب با طیف 

 دانش بر اسا  مدب بغود مدیریت دانش طراحا  ردید 

نفر از اعضای دیذت عغما حوز  عغم اطالعات  20منظور روایا صوری پرسشنامه، نمونه اولیه در ا تیار  به

 زم توسرر  شناسررا، مرردیریت و فنراوری اطالعررات قرررار  رفرت، پررص از انجررام اصرالحات و تیییرررات     و دانرش 

دای در آزمودنا بر حسب آلفرای کرونبرام محاسربه     ضریب پایایا  ویهمتخووان، پرسشنامه ن ایا تدوین شد  

ددنرد  ضرریب پایرایا مناسرب      بود که نشران  7/0بععد اصغا پرسشنامه پوودش، با تر از  8شد  طبق ضریب پایایا 

وصیفا و ضریب دمبسرتگا، آزمرون فریردمن و تاپسریص     دا، از آمار ت اب ار آزمون بود  برای تج یه و تحغیل داد 

 استفاد  شد 

 

 ها یافته

درصرد( از   4/55نفرر )  102دا نشان داد،   ویان به پرسشنامه شنا تا پاسخ آمار توصیفا متییردای جمعیت

 نفرر  88درصرد( کارمنرد و    2/52نفرر )  96درصد( را زنان تشکیل دادند   6/44نفر ) 82جامعه پوودش را مردان و 

درصرد( دارای   5/37نفرر )  69( دارای تحوریالت لیسرانص،   7/8نفرر )  16درصد( عضو دیذت عغما بودند   8/47)

درصد( دارای مدر  دکترا بودند   38نفر ) 70درصد( دانشجویان دکترا و  8/15نفر ) 29لیسانص،  تحویالت فوق
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درای   ( از مردیران کتابخانره  8/22نفرر )  42درای دولترا،    درای دانشرگا    درصد( از مدیران کتابخانره  5/56نفر ) 104

 دای عغوم پ شکا بودند  دای دانشگا  درصد( از مدیران کتابخانه 7/20نفر ) 38دای آزاد اسالما و  دانشگا 

 

 آزمون ضریب مسیر

آوری شد  از نظرر نرمراب برودن یرا نبرودن       دای جمع منظور بررسا وضعیت داد  از آزمون ضریب مسیر به

کنند  وجود رابطه عغرا  طرا و شردت و ج رت رابطره برین دو متییرر         دا استفاد  شد  است  ضریب مسیر بیان آن

ترر ر رسریون    دای سراد   مکنون است  در حطیطت دمان ضریب ر رسیون در حالت استاندارد است که ما در مدب

  کردیم   ساد  و هند انه مشادد  ما

 
 . ضرایب مسیر مربوط به موانع ابعاد جریان دانش1جدول 

 Tمقدار  ضریب مسیر ابعاد دانش

 45/6 96/0 دای دانش ویو ا

 77/6 87/0 منبع دانش

 33/5 79/0 دای ارتباطا کاناب

 19/5 44/0 عوامل زمانا

 57/5 63/0 عوامل مدیریتا

 08/5 54/0 عوامل سازمانا

 55/7 83/0 عوامل فردی

 59/6 78/0 عوامل فناوری

 

دای مختغف موانع جریان دانش عددی برین   ددد که تمام مؤلفه براسا  نتای  فوق، ضرایب مسیر نشان ما

 است  ددند  نبود رابطه عغا  طا بین دو متییر پن ان است که ا ر برابر با صفر شوند، نشان 1تا + -1

 

 های برازندگی شاخص

پص از بررسا برازش مسیر، برازند ا الگوی پیشن ادی مورد بررسا قررار  رفرت  بررای تعیرین کفایرت      

 2درای برازنرد ا مرورد اسرتفاد  قررار  رفرت  جردوب         دا، ترکیبا از شرا ص  برازند ا الگوی پیشن ادی با داد 

دای برازند ا  ، مطادیر شا ص2طبق مندرجات جدوب ددد   دای برازند ا الگوی پیشن ادی را نشان ما شا ص

، شرا ص  98/0( GFI(، شا ص نیکویا برازش )696/1دو با درجه آزادی ) الگوی پیشن ادی، شامل مجذور کای

، شرا ص برازنرد ا   98/0( NFI، شرا ص برازنرد ا دنجرار شرد  )    97/0( AGFIنیکویا برازش تعردیل یافتره )  

و  97/0( TLIلروئیص )  -، شرا ص برازنرد ا ترولر   97/0( IFI ا تطبیطرا ) ، شا ص برازند98/0( CFIاف ایشا )
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ددنرد  بررازش    دست آمد کره نشران   به 058/0(، RMSEAمطدار شا ص جذر میانگین مجذورات  طای تطریب )

 باشد  بسیار مطغوب مدب ما

 های برازندگی . شاخص2جدول 
X2 df X2/df GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA 

98/1455 852 696/1 98/0 97/0 98/0 98/0 97/0 97/0 058/0 

 
 بندی ابعاد مختلف موانع جریان دانش اولویت

ترین موانع نسبت  دای دانشگادا دارای بیش در پاسخ به این سؤاب که کدام بععد جریان دانش در کتابخانه

مختغف جریان دانش وجود دارد داری بین ابعاد  به ابعاد دیگر جریان دانش است و سنجش اینکه آیا ا تالس معنا

 آورد  شد  است  4و  3یا  یر؟ از آزمون فریدمن استفاد  شد  نتای  آزمون مذکور در جداوب 
 های ابعاد مختلف جریان دانش . میانگین رتبه3جدول 

 ردیف ابعاد مختلف جریان دانش ها میانگین رتبه

 1 دای دانش ویو ا 72/3

 2 منبع دانش 17/5

 3 دای ارتباطا کاناب 22/4

 4 عوامل زمانا 37/4

 5 عوامل مدیریتا 72/5

 6 عوامل سازمانا 67/4

 7 عوامل فردی 21/4

 8 عوامل فناوری 92/3

 

از میرانگین   72/5با « عوامل مدیریتا»طور که در جدوب فوق نشان داد  شد  است، میانگین رتبه بععد  دمان

منبع »اند از: بععد  دا به ترتیب ادمیت موانع عبارت اوب ادمیت قرار دارد  سایر رتبهتر و در درجه  رتبه سایر ابعاد بیش

عوامرل  »، بععرد  «عوامرل فرردی  »، بععرد  «دای ارتبراطا  کاناب»، بععد «عوامل زمانا»، بععد «عوامل سازمانا»، بععد «دانش

 « دای دانش ویو ا»و بععد « فناوری

 
 رای ابعاد مختلف جریان دانشای فریدمن ب . نتایج آزمون رتبه4جدول 

 تعداد دو خی درجه آزادی سطح معناداری

000/0 7 55/97 184 

، برین ابعرراد مختغررف جریرران دانرش ا ررتالس معنررادار آمرراری وجررود دارد   4برر اسررا  اطالعررات جرردوب  

(0.05<P ) 
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 های پژوهش آزمون فرضیه

مطردار آمرار  ضرریب دمبسرتگا و     دا با توجه بره   پوودش حاضر دارای دشت فرضیه است که آزمون آن

 آورد  شد  است  5دای پوودش در جدوب  داری مورد بررسا قرار  رفتند  نتای  آزمون فرضیه سطح معنا

 
 . ضریب همبستگی بین عوامل مختلف ابعاد دانش و موانع کلیدی جریان دانش5جدول 

 نتیجه آزمون آماره سطح معناداری عنوان فرضیه

 تذیید /328 /000 داری وجود دارد  موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنا دای دانش و بین ویو ا

 تذیید /634 /000 داری وجود دارد بین منبع دانش و موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنا

 تذیید /759 /000 داری وجود دارد دای ارتباطا دانش و موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنا بین کاناب

 تذیید /345 /000 داری وجود دارد زمانا دانش و موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنابین عوامل 

 تذیید /413 /000 داری وجود دارد  بین عوامل مدیریتا دانش و موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنا

 تذیید /872 /000 داری وجود دارد بین عوامل سازمانا دانش و موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنا

 تذیید /805 /000 داری وجود دارد بین عوامل فردی دانش و موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنا

 تذیید /775 /000 داری وجود دارد بین عوامل فناوری دانش و موانع کغیدی جریان دانش رابطه معنا

 

موانرع کغیردی جریران    برای آزمون فرضیات فوق، از ضریب دمبستگا بین عوامل مختغف ابعاد دانرش و  

 ردد، ضریب دمبستگا بین عوامل مختغف ابعراد   مالحظه ما 5دانش استفاد  شد  است  دمانگونه که در جدوب 

( از مطردار  000/0(  با توجه به اینکه سرطح معنراداری )  P>05/0دانش و موانع کغیدی جریان دانش معنادار است )

دار اسرت    % معنرا 5ین متییردرای مرذکور در سرطح اطمینران     باشد، لذا دمبستگا ب تر ما ( کوهکα=05/0آلفا )

دا، شامل رابطه بین عوامرل مختغرف ابعراد دانرش و موانرع       دار بودن دمبستگا بین این دو متییر فرضیه دلیل معنا به

عبارتا دمه ابعاد مختغف دانش با موانع کغیدی جریان دانرش رابطره مثبرت      ردد  به کغیدی جریان دانش تذیید ما

 ند دار

 

 بندی بر اساس سطوح بلوغ مدیریت دانش رتبه

دای دانشگادا، از  بندی موانع جریان دانش براسا  بغود مدیریت دانش در کتابخانه در پاسخ به سطح

دا و  دای مختغف و انتخاب ب ترین   ینه با تعیین فواصل بین   ینه روش تاپسیص استفاد  شد  برای مطایسه   ینه

دای آن ابعاد  دای آن بغود مدیریت دانش و در ستون ای ت یه شد که در ردیف ماتریص دو طرفهبنددا، ابتدا   رو 

 ددا در یک از ابعاد انجام شد  مختغف دانش قرار داشتند، سپص وزن

 

 



 1397 پایی  و زمستان، 2، شمار  8ساب                                         دانشگا  فردوسا مش دپوودشنامه کتابداری و اطّالع رسانا،  140

 . ماتریس دو طرفه ابعاد مختلف موانع دانش و سطوح بلوغ مدیریت دانش6جدول 

 

 سطوح بلوغ

 ابعاد مختلف موانع دانش

ویو ا 

 دانش

 منبع

 دانش

 کاناب

 ارتباطا

عوامل 

 زمانا

عوامل 

 مدیریتا

عوامل 

 سازمانا

عوامل 

 فردی

عوامل 

 فناوری

 110 54 67 55 19 40 114 55 شروع

 116 64 68 80 14 39 92 63 توسعه

 110 61 75 73 14 68 87 62 استانداردسازی

 148 67 127 41 28 50 133 50 سازی ب ینه

 94 46 87 52 39 45 104 59 نوآوری

 

ددرد کره هره تعرداد از      ماتریص دو طرفه ابعاد مختغف موانع دانش و سطو  بغود مدیریت دانش نشان ما

دای استفاد  شد  برای  اند  دمچنین وزن ترین مرحغه اعالم کرد  ددند ، در مرحغه از سطو  بغود را م م افراد پاسخ

 آورد  شد  است  7روش تاپسیص نی  در جدوب 

 
 های استفاده شده برای ابعاد مختلف دانش . وزن7جدول 

 
های  ویژگی

 دانش

منبع 

 دانش

های  کانال

 ارتباطی

عوامل 

 زمانی

عوامل 

 مدیریتی

عوامل 

 سازمانی

عوامل 

 فردی

 عوامل 

 فناوری

 109/0 117/0 130/0 159/0 121/0 117/0 144/0 103/0 دا وزن

 

( 103/0درای دانرش )   ترین وزن به ویو را  ( و کم159/0مدیریتا )ترین وزن به عوامل  بر این اسا ، بیش

 ا تواص یافته است 
 . امتیاز و رتبه هر یک از موانع مختلف دانش8جدول 

 رتبه امتیاز سطوح بلوغ

 5 259/0 شروع

 4 371/0 توسعه

 3 409/0 استانداردسازی

 2 514/0 سازی ب ینه

 1 537/0 نوآوری

 

رتبره اوب   537/0ددد که مرحغه نوآوری با امتیاز   انه نشان ما اسا  ابعاد دشت بندی سطو  بغود بر رتبه

سرازی، استانداردسررازی، توسررعه و شررروع   را بره  ررود ا تورراص داد  اسرت  پررص از آن برره ترتیرب مرحغرره ب ینرره   

 دای بععدی قرار دارند  اولویت
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 گیری بحث و نتیجه

درای دانشرگادا براسرا      ع جریان دانش در کتابخانره بندی موان تحطیق حاضر با ددس شناسایا و اولویت

دای دانرش،   بغود مدیریت دانش انجام  رفته است  عوامل مختغف موانع جریان دانش در قالب دشت بععد ویو ا

دای ارتباطا، عوامل زمانا، عوامل مدیریتا، عوامل سازمانا، عوامرل فرردی و عوامرل فنراوری      منبع دانش، کاناب

  رفته است مورد بررسا قرار 

بر اسا  نتای  پوودش از بین ابعاد مختغف دانش، بععد عوامل مردیریتا دارای بیشرترین میر ان ادمیرت از     

سایر ابعاد است و به نطش شا ص ردبری ناکارآمد اشرار  دارد  ایرن بردین معنرا اسرت کره عوامرل مردیریتا در         

دای آموزشا جایگا  مدیریت دانرش    اری دور دای دانشگادا کارکرد مناسب ندارند   زم است با بر  کتابخانه

سازی  و هگونگا مدیریت دانش برای مدیران روشن شود؛ زیرا آن ا دستند که باید این فرایند را در سازمان پیاد 

آبادی  عغا دای محططانا هون پورسراجیان، اولیاس و سغطانا نتای  این بخش پوودش با یافته  (Riege, 2005کنند )

(، 1390بیگرا و ب منرا )  (، تیمرورنواد، نجرف  1391(، ربیعا و معالا )1393(، منوریان، فضغا و موباحا )1392)

 مطابطت دارد  (Patil and Kant, 2014پاتیل و کانت ) (،1392طغب ) حطیطت

یکا دیگر از ابعاد جریان دانش، بععد منبع دانش است که در درجه دوم ادمیت قرار دارد و شا ص عردم  

کننرد  وجرود منبرع دانرش       ذاری دانش بیشترین موانرع را ایجراد مرا    دای به اشترا  آ ادا و در  کم از شیو 

 رذاری   باشد  هنانچه در فرایند مردیریت دانرش، در بحرث اشرترا      سب از ال امات ضروری جریان دانش مامنا

دار  وادد شد  بنابراین سطح  دانش منبع دانش از کم و کیف مناسب بر وردار نباشد، اسا  جریان دانش مشکل

درای   ازجمغره بر ر اری کار را     درای مختغرف،    ذاری دانش باید برا را   دای اشترا  آ ادا افراد دانشا و شیو 

 ذاری افرراد فرامروش نگرردد      ددا مادی و معنوی ج ت تطویت روحیه اشترا  آموزشا تطویت شوند و پاداش

( و Lin, Tan and Chang, 2008درای محططرانا هرون لرین، ترن و هانرز )       نترای  ایرن بخرش پروودش برا یافتره      

 ( مطابطت دارد 1392طغب ) حطیطت

دررای سررازمانا برررای  در درجرره سرروم ادمیررت قرررار دارد و شررا ص فطرردان مشرروق بععررد عوامررل سررازمانا

باشرد  عوامرل درون سرازمانا و بررون سرازمانا        ذاری دانش جدیرد از مشرکالت عوامرل سرازمانا مرا      اشترا 

تواند محمل  وبا برای مدیریت دانرش باشرد  سرا تار سرازمانا بایرد از انعطراس و پویرایا  زم         غیرمنعطف نما

ار باشد  دمچنین ردبری سازمان یکا دیگر از عوامل اصغا مدیریت دانش است  ا رر مردیریت سرازمان،    بر ورد

 ,Rading)اارر  وادرد برود     در حرس و عمل، از مدیریت دانش حمایت جدی نکند در تالشا در ایرن زمینره برا   

درای محططرانا هرون     یافته(،  زم است سخن و عمل مدیران سازمان یکا باشد  نتای  این بخش پوودش با 2004

http://www.inderscienceonline.com/author/Patil%2C+Sachin+K
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( Lin, Tan and Chang, 2008(، لرین، ترن و هانرز )   1393(، منوریران، فضرغا و مورباحا )   1395حالجیران ) 

 مطابطت دارد 

بععد عوامل زمانا در درجه ه ارم ادمیت قررار  رفتره اسرت و شرا ص محردودیت زمران ج رت ایجراد         

درای جرانبا و    یل در یر شدن افراد سازمانا به فعالیتدل دای کافا برای انتطاب دانش و محدودیت وقت به فرصت

( نبود Odell and Grayson, 1998ترین موانع را دارند  اُدب و  ریسون ) اجرایا در دا ل یا  ارج از سازمان بیش

 یرری کردنرد کره     طرور نتیجره   عنوان یک مانع عموما برای اشترا  دانش برجسته سا تند و این زمان کافا را به

را بره   درای زمرانا آن    اطر محردودیت  توانند به اند، غالباب نما که مدیران از م ایای اشترا  دانش آ ا  ناحتا زما

جای صررس زمران بررای اشرترا  دانرش برا        شود تا افراد به دای زمانا سبب ما عالو  محدودیت اجرا  ذارند  به

کنند که  طور طبیعا بر تکالیفا تمرک  ما د، بهرا احتکار نمایند  ا ر افراد دهار محدودیت زمانا باشن دیگران، آن

درای   (  نتای  این بخش پروودش برا یافتره   1391نطل از موباحا جمشید،  ؛ بهGrant, 1999)برایشان سودمند است  

 مطابطت دارد ( 2015) و مارشاب وس بدی، ونکرو، دی کیتانوو( و 1392طغب ) محططانا هون حطیطت

درای   ی ارتباطا در درجه پنجم ادمیت قرار دارد  شرا ص عردم زیرسرا ت   دا بععد مربو  به عوامل کاناب

دای ارتبراطا سرایه افکننرد و مردیریت      توانند بر نطش مثبت کاناب اف اری( مناسب ما اف اری و سخت ارتباطا )نرم

وانرایا  دانش در سازمان کتابخانه را به هالش بکشند  محططان و متخووان بسیاری به این نکته اشار  دارنرد کره ت  

درای ارتبراطا دارد  نبرود کانراب ارتبراطا        ذاری دانش، در درجه اوب بستگا به داشتن کاناب سازمان در اشترا 

کننرد ان، در شررایطا کره کارکنران در کنرار درم کرار         مناسب ج ت تما  و تعامل بین منبرع دانرش و دریافرت   

(  Davenport, 1998) ای اشرترا  دانرش اسرت   کنند، مرانع برالطو  برر    کنند یا افرادی که در یک تیم کار ما نما

(  مطابطرت  Lin, Tan and Chang, 2008دای محططانا هون لین، ترن و هانرز )   نتای  این بخش پوودش با یافته

 دارد 

دای ادواری پرسنل و  ری ی آموزش بععد عوامل فردی در درجه ششم ادمیت قرار دارد  شا ص نبود برنامه

توانرد  روب عمرل نمایرد       کنند که جریان دانش نما دانش آن ا موانعا را ایجاد ماتالش نکردن در ارتطاس سطح 

درای   درای اجتمراعا، تفراوت    درای ارتبراطا و شربکه    عوامل فردی اشترا  دانش به عوامغا نظیر کمبرود م رارت  

(  بررای  Riege, 2005)شرود   فردنگا، تذکید بیش از انداز  بر سمت و کمبود زمان و اعتماد بین فردی مربو  مرا 

دای آموزشا  (  بر  اری دور 1386 غق دانش سازمانا، دانش فردی )عینا و ضمنا( باید بیرونا شود )عباسا، 

دا نیرودای باتجربه زیرادی   دای  زم برای مدیریت دانش در سازمان ضروری است  در سازمان عنوان زیرسا ت به

یت کار فناوری تیییر وضعیت ددند  این افرراد دارای  دستند که  ودکار قادر نیستند از وضعیت کار سنتا به وضع

باشند  بنابراین نیاز است ترا سرواد اطالعراتا     باشند و بخشا از منابع دانش غنا سازمان ما دانش ن فته در خدن ما
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 دا برای اشترا   ذاشتن دانش  ود در سازمان مشکغا نداشته باشند  نتای  این بخش این افراد را ارتطاس داد تا آن

( 1390بیگرا و ب منرا )  (، تیمورنواد، نجرف 1393دای محططانا هون منوریان، فضغا و موباحا ) پوودش با یافته

 مطابطت دارد 

تر به نطش شا ص مستندسرازی ضرعیف نظرام     بععد عوامل فناوری در درجه دفتم ادمیت قرار دارد و بیش

شار  دارد  عوامل فناوری اشرترا  دانرش برا    دانش و عدم دمسویا  زم بین مدیریت دانش و فناوری اطالعات ا

نوبه  ود ناشرا از عردم انطبراق     عوامغا نظیر عدم تمایل به استفاد  از فناوری دمبستگا دارد که این عدم تمایل به

سازی  بین فناوری و نیازدای افراد، انتظارات غیرواقع بینانه از فناوری و مشکالت موجود بر سر را  ایجاد، یکپارهه

درای دانشرگادا، زیبنرد  نیسرت      برای سازمان کتابخانه ( Riege, 2005)باشد  دا مبتنا بر فناوری ما   نظامو اصال

عنوان بخش م ما از بدنه مدیریت دانش از فناوری روز غافل باشند؛ لذا اف ایش بودجه، توجیه عغت نیاز، اقدام  به

کرار یری اب اردرای فناورانره     ع و آمروزش و بره  موقر  کرار یری بره   به ت یه و توجیه مدیریت عالا سازمان ج ت بره 

(، 1392طغرب )  (، حطیطرت 1396دای محططانا هرون ربیعرا )   اطالعاتا  زم است  نتای  این بخش پوودش با یافته

پور،  (، تطا1395(، حالجیان )1393(، منوریان، فضغا و موباحا )1392آبادی )عغاپورسراجیان، اولیاس و سغطانا

 ( مطابطت دارد 1391(، ربیعا و معالا )1395) محبوبا و قرا وزلو

تر به نطرش تیییرر سرریع دانرش      دای دانش در آ رین درجه از ادمیت قرار دارد و بیش بععد عوامل ویو ا

درای   دای دانشگادا ج ت ب برود مردیریت دانرش بره بر ر اری کار را        طغبد مدیران کتابخانه اشار  دارد  لذا ما

کرار یری دانرش و اسرتفاد  از تجربیرات متخوورین       ن دسترسا سریع و هگرونگا بره  دای نویاستفاد  از فناوری

(، لرین، ترن و هانرز    1392طغب ) دای محططانا هون حطیطت دانشا اقدام نمایند  نتای  این بخش پوودش با یافته

(Lin, Tan and Chang, 2008 مطابطت دارد ) 

براسا  سطو  بغود مدیریت دانش بود که  بندی موانع جریان دانش یکا دیگر از ادداس پوودش، سطح

سازی در رتبه دوم،  ترین موانع را دارند  سپص، سطح ب ینه دا در سطح نوآوری بیش نتای  نشان داد که کتابخانه

باشد  بر  ترین موانع ما سطح استانداردسازی در رتبه سوم، سطح توسعه در رتبه ه ارم و سطح شروع دارای کم

ای دانشگادا در سطح شروع موانع  اصا ندارند، بدین معنا که تمام ابعاد جریان دانش در د این اسا  کتابخانه

دا  آن ا جاری است و فرایند ایجاد و شناسایا دانش تطریباب بدون مشکل است  در بععد مدیریتا و فردی، کتابخانه

ظت از دانش و رادبری و سازی و حفا در سطح توسعه از بغود مدیریت دانش مشکل دارند  در این سطح درونا

طر   شکل یک دا باید ارزیابا شود و به دا و ارزش ددایت مدیریت دانش مطر  است  در سطح توسعه فرصت

دای ارتباطا در سطح  دای دانش و کاناب دای دانشگادا در بععد ویو ا مستند ارائه  ردد  کتابخانه توجی ا

 باشند  ترین موانع ما بیشاستانداردسازی و  ردآوری و کسب دانش دارای 
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 رذاری و توسرعه دارای موانرع     ترر در سرطح اشرترا     در بععد منبع دانش، بععد سازمانا و بععد فناوری بیش

دای اولیه مدیریت دانش در تماما  اند  طر  دای مدیریت دانش ایجاد و استاندارد شد  باشند  در این سطح پایه ما

م شد  است  بععد زمانا بیشترین موانرع را در سرطح نروآوری دارد  وقترا     سازمان از طریق استانداردسازی مستحک

دای مدیریت دانرش را بررای پشرتیبانا از مردب و رادبرددرای       رسد که ردبران، توانمندی سازمانا به این سطح ما

 ( 1396، امین، میراعغما و شوتاحسینا یرند ) وکار در نظر ما کسب

دای اصغا هر ه  دای دانشگادا در  ام دایا که کتابخانه  غو ا  در پوودش حاضر تالش شد تا موانع و

درا نشران داد، ا رهره     دست آمد  از یافته مدیریت دانش با آن ا مواجه دستند را شناسایا و مشخص نماید  نتای  به

ت  بنرابراین  تر اس موانع در کل ابعاد جریان دانش وجود دارد اما این موانع در بععد مدیریتا از دیگر عوامل مغمو 

دای ردبری کارآمد، سبک درست مدیریت، حمایت سازمانا، توجه به کارکنران دانشرا، بررای     توجه به شا ص

 باشد  رفع موانع ضروری ما

 

 پیشنهادهای پژوهش

دای زیر را  منظور اف ایش احتماب موفطیت مدیریت دانش، پوودش دست آمد ، به با توجه به نتای  به

 دای دیگر انجام داد  پذیری این پوودش در سازمان  ایش تعمیمتوان در راستای اف ما

 دا  بندی موانع جریان دانش در دیگر کتابخانه الف( شناسایا و اولویت

 بندی موانع جریان دانش براسا  انواع دیگر سطو  بغود مدیریت دانش      ب( شناسایا و اولویت

 دای دانشگادا  کتابخانهج( بررسا ابعاد دیگر موانع کغیدی جریان دانش در 

 

 

 های پژوهش محدودیت

دای پوودش حاضر، نبود کار مشابه در این زمینه بود، با وجود تالش بسیار برای یافتن  از عمد  محدودیت

 ای یافت نشد  طور مستطیم به موضوع پردا ته باشد نمونه پوودشا که به

باشد و قابغیت تعمیم  به دور  زمانا فعغا مادا، نتای  پوودش محدود  آوری داد  با توجه به زمان جمع

دای دیگر را ندارد، ممکن است نتای  پوودش و رواب  بین متییردا در زمان دیگر متفاوت از نتای   قطعا به زمان

 فعغا این پوودش باشد 
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 منابع
(  توسرعه فرآینرددای هر ره مردیریت دانرش      1389ممطانا، نسرین و اطفرا، فاطمره )  اولیایا، النوش؛ دسترن ، پیمان؛ ا وان

  11-1(، 2)3، سیاست عغم روز فوغنامهمبتنا بر عوامل مؤار بر موفطیت دانش  
انررع برره بنرردی مو (  تعیررین و اولویررت1392آبررادی، مو رران ) عغررا پورسررراجیان، داریرروش؛ اولیرراس، محمررد صررالح؛ سررغطانا  

دا و مراک  آموزش عالا مطالعه موردی مؤسسره آمروزش عرالا امرام جرواد )ع(         ذاری دانش در دانشگا  اشترا 
  43-34(، 34)9، دا و مراک  رشد فوغنامه تخووا پار 

: رویکرردی تکامرل   2(  مردیریت دانرش در عورر وب    1389الدینا، اورانو ؛ موسوی، عغرا سرادات؛ شرعبانا، عغرا )     تاج
  119-101(، 51، )رسانا دانشگادا تحطیطات کتابداری و اطالع رایانه  

موانررع برره (  بررسررا تررذایر فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات بررر 1395پررور، محمررد؛ محبرروبا، مررریم؛ قرا وزلررو، حمیررد ) تطررا
(، 4)31، فورغنامه پوودشرگا  عغروم و فنراوری اطالعرات ایرران       ذاری دانش )به انضمام مطالعره مروردی(     اشترا 
1049-1074  

سازی مدیریت دانش  بندی موانع فردنگا در پیاد  (  شناسایا و رتبه1390بیگا، رضا؛ ب منا، عبا  ) تیمورنواد، کاو ؛ نجف
  112-97(، 12)5، مدیریت فردنگا ودرو   ی شرکت ایراندر بین واحددای ستادی و تولید

منظور اف ایش  القیت و یاد یری سرازمانا   ارائه مدب عوامل کغیدی موفطیت مدیریت دانش به(  1389بیگا، محسن ) حسن
 نامه کارشناسا ارشد، دانشکد  فنا و م ندسا    دانشگا  پیام نور، پایاندای کشور در شرکت فرود ا 

درا از   (  سنجش سطح بغود مدیریت دانرش در سرازمان  1388ر، ط مورث؛ عابدی جعفری، حسن و  طیبیان، ندا )پو حسنطغا
  148 -121(، 14)4، فوغنامه عغوم و مدیریت ایرانیافته مدیریت دانش   طریق یک مدب بغود توسعه

  ب بغرود مردیریت دانرش سرازمان    شناسایا و استخراج موانع جریان دانش مبتنا برر سرطو  مرد   (  1392طغب، مریم ) حطیطت
نامه کارشناسا ارشد،  رو  مدیریت اجرایا، دانشرکد  مردیریت و حسرابداری، دانشرگا  آزاد سرالما واحرد        پایان

 ق وین 
درای   بندی موانع استطرار مردیریت دانرش در شررکت مرادر تخوورا فرود را        (  بررسا و اولویت1395حالجیان، ابرادیم )

  134-119(، 45، )فوغنامه مدیریت ش رمراتب   کشور با روش تحغیل سغسغه
  70-53(، 14)5، مجغه تعاون و روستا  و غیردولتا دای دولتا (  مدیریت دانش در سازمان1392) سمیه، ابرادیما
(، 10، )مادنامه م ندسا  ودرو و صنایع وابسته(  مدیریت دانش و نطش آن در نوآوری سازمانا  1388نجم، منوور ) ددطان

47-52  
  )ترجمه محمدحسرین لطیفرا(  ت رران:    مدیریت دانش: موفطیت در اقتواد ج انا مبتنا بر اطالعات(  1383رادینز، آلین )
 سمت 

(  بررسا موانع زیرسا تا اعماب مدیریت دانش و ارائره الگروی ب برود در مراکر  آمروزش      1391ربیعا، عغا؛ معالا، م ناز )
  16-1 ( 1)5، سیاست عغم و فناوریعالا  
دای ایرانا؛ مطالعه موردی: )شرکت رادبررد و توسرعه    (  بررسا موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت1396ربیعا، نامدار )
    17-1(، 2)16، اطالعات و مدیریت دانش  (دا طر 
(  مطالعات نیشابور ذاری دانش بین دبیران )مطالعه موردی: دبیران فی یک ش ر  (  عوامل و موانع اشترا 1396رفیعه، زدرا )

  33-19(، 21، )روانشناسا و عغوم تربیتا

http://www.ensani.ir/fa/6842/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/6842/profile.aspx
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دومین دمایش مغا عغوم انسانا،   مدب بغود مدیریت دانش(  1396) فرنوش و شوتا، ریحانه ،امین، حامد؛ میراعغماحسینا
 از  1396اسرررررفند  20  بازیرررررابا شرررررد  در 20-1، ت رررررران، شررررررکت توسرررررعه دانرررررش فرزانگررررران ایرررررران

https://www.civilica.com/Paper-NHSC02-NHSC02_086.html 
-13اولین کنفررانص مردیریت دانرش،    «  داسازی مدیریت دانش در سازمان دای پیاد  مروری بر مدب(  »1386عباسا، زدر  )
  15-1صص   المغغا رازی دای بین ب من، مرک  دمایش 14

سازی مدیریت دانش در شررکت توزیرع نیرروی     بررسا موانع پیاد (  1393م روعا نورآبادی، اسماعیل؛ شورکا، محبوبه )
ای مردیران و     سرومین دمرایش مغرا سرالیانه عغروم مردیریت نروین،  ر ران، انجمرن عغمرا و حرفره           برق استان قم

 د کتوب آبا حسابداران  غستان، دانشگا  آزاد اسالما واحد عغا
نامه کارشناسا ارشد   ررو      پایانتعیین موانع اشترا  دانش برای استطرار مدیریت دانش(  1391جمشید، م رناز )موباحا

 مدیریت دولتا، دانشکد  مدیریت، دانشگا  آزاد اسالما واحد ارا  
برند  و بازدارند  تسر یم دانرش    یشبندی عوامل پ (  شناسایا و رتبه1393منوریان، عبا ؛ فضغا، فاطمه؛ موباحا، جمشید )

  46-25(، 90)27، فرایند مدیریت توسعهدر یک سازمان دولتا  
درای ابرت احرواب     بررسا موانع سازمانا اعماب سیستم مردیریت دانرش )مطالعره مروردی در ادار     (  1387اهلل ) مومیوند، رو 
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