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 چکیده

ها و تأثیرگذاری های دانشی کتابخانهسازی سرمایهتواند با یکپارچهمیها خلق دانش در کتابخانه مقدمه:

مداری، اعتالی فرهنگ سازمانی منجر به ایجاد دانش جدید شود. مستقیم بر مفاهیم سازمانی همچون مشتری

با توجه ویژه به کتابداران بهعنوان ارکان اصلی کتابخانهها فضای خلق دانش و خالقیت بهبود مییابد و 

موجب ارائه خدمات بهتر به کاربران و بهبود کارایی و اثربخشی خدمات میگردد. هدف این پژوهش تعیین 

 رابطه عوامل توانمندساز دانش با خلق دانش در کتابخانههای عمومی استان کردستان بوده است. 

از پرسشنامه  هادادهپیمایشی است. برای گردآوری  روشبه: پژوهش از نوع کاربردی و شناسیروش

ی عمومی هاکتابخانهکولونیاری، ورایماکی و فاسولیس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران 

ها از وتحلیل آماری دادهد. برای تجزیهنفر بودن 120بود که تعداد آنان  1397استان کردستان در سال 

ی هاآزمونهای آماری فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار، چولگی، رگرسیون، شاخص

 استفاده شد. ،واتسونـآزمون دوربینویلک و -اسمیرنوف و شاپیرو-کولموگروف

-های عمومی، به ترتیب پیادهکتابخانههای مربوط به عوامل توانمندساز خلق دانش در : در میان مؤلفههایافته

(، ساختار سازمانی با میانگین 98/2و فناوری اطالعات با میانگین ) فرهنگ سازمانیسازی راهبرد دانش، 

ی بین داریمعن( تأثیرگذار بودند. همچنین ارتباط 2/2( و اقدامات مدیریت منابع انسانی با میانگین )87/2)
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، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فناوری اطالعات با خلق فرهنگ سازمانیی راهبرد دانش، سازادهیپ

 دانش وجود داشت.

-مدیران و مسئوالن کتابخانه ضروری است با یکدیگر هابا توجه به رقابت روزافزون سازمان: گیرینتیجه

کارگیری خلق و به زیرا اگر ؛قرار دهندموردتوجه  رادانش  فرآیند خلق ریزان،عنوان برنامهبههای عمومی 

. دانش با سرعت و کیفیت بیشتری صورت پذیرد، مزیت رقابتی سازمان در سطح باالتری شکل خواهد گرفت

سازی( سازی، ترکیب و درونیسازی، برونیبا توجه به چهار نوع راهبرد خلق و تبدیل دانش )اجتماعی

ست و نیز بازآموزی دانش و شرکت در سمینارها روز برای کتابداران ضروری اتشکیل جلسات منظم و به

 منظور آشنایی با دانش نوین دارای اهمیت است.به

 ی عمومی استان کردستان.هاکتابخانه: خلق دانش، توانمندسازهای دانش، راهبرد دانش، هاکلیدواژه

 

 مقدمه

ی و مدیریت بهینه شودها محسوب میها و منبع راهبردی آنهای سازمانترین سرمایهدانش از مهم

های فکری شود. دانش، نیروی انسانی دانشی )دانشورز( و سرمایهها میجانبه سازمانآن، موجب ارتقای همه

ها بازی ای در افزایش توان رقابتی سازمانکنندهها محسوب شده و نقش تعیینعنوان مزیت رقابتی سازمانبه

شود و به ها محسوب میبرای تفکر در مورد سازمانای جدید عنوان شیوهکند. مدیریت دانش بهمی

های فکری سازمان و تقویت دسترس نمودن سرمایهی و قابلدهسازمانهایی اشاره دارد که به یافتن، تالش

 فرهنگ یادگیری مستمر، خلق دانش و تسهیم دانش در سازمان اشاره دارد.

است. در این نگرش دانش همچون منبعی ارزشمند در کنار  عنوان دارایی راهبردی مطرحدانش به

دانش رو ازاین (.1391است )احمدی و صالحی،  شدهمطرحعنوان دارایی پرمایه به منابع کار، زمین و سرمایه

: کارآفرینی و نوآوری»در کتاب . پیتر دراکر است محوردانشها در اقتصاد ترین منابع سازمانیکی از مهم

نیروی کار، سرمایه و تولید )کنار عوامل قدیمی  که دانش تنها منبعی فرعی در است معتقد« ولاص و تمرین

عنوان بنابراین دانش به (.Drucker, 1993) آیدمی شمار بهنیست؛ بلکه امروزه تنها منبع واقعی در تولید  (زمین

شرطی برای بهبود کیفیت پیش عنوانترین سرمایه یک سازمان شناخته شده است و ایجاد دانش نوین بهمهم

. در این راستا (Koloniari, Varimaki, & Fassouulis, 2016)شود خدمات و دستیابی به نوآوری قلمداد می

لین مرحله از مراحل وسیع فرایند مدیریت دانش، خلق دانش است. خلق دانش در ارتباط با افزایش دانش او
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 نظامهایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به فعالیت دربرگیرنده هست وو یا تصحیح دانش موجود 

 شود.میاست که شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش 

ها و محیط و ، از طریق تعامالت بین افراد باهم یا بین افراد، گروه1بر اساس مدل مارپیچ خلق دانش

دانش  5سازیو درونی 4کردن بی، ترک3سازیبرونی، 2سازیاجتماعیطی چهار فرآیند تبدیل متفاوت شـامل: 

خلق دانش یک فرایند مستمر و رو به تعالی است که در (. 1395)کاشیان، افرازه و طباطبایی،  شودخلق می

را به خود جدید  از جهان، مرز خود قدیمی ایتازهطول آن افراد با کسب زمینه جدید، دیدگاه و دانش 

های عمومی اهمیت (. خلق دانش در کتابخانهNonaka, Toyama, & Konno, 2000) دهندگسترش مـی

اقشار مختلف جامعه و منابع اطالعاتی تعامل و ارتباط دارند و بدین سبب از  زیادی دارد، زیرا کتابداران با

ها وجود داشته باشد، این عامل دانش و اطالعات غنی برخوردارند. چنانچه فرهنگ خلق دانش در کتابخانه

گذاری دانش خود نقش مهمی های عمومی در اشتراکتابداران و کاربران کتابخانهتواند در موفقیت کمی

 .(Hung, Durcikova, Lai & Lin, 2011)را ایفا کنند 

مبذول داشته، به  «نهان»و « آشـکار»، تمرکز خود را بر دو نوع دانش (Nonaka, 1994مدل نوناکا )

)سطح: فردی، گروهی و  آن در تمامی سـطوح سازمانیها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد نحوه تبدیل آن

نحوه استفاده و تبدیل این دو دانش و چگونگی مدیریت دانش در به سازمانی( توجه دارد. در این مدل پویا، 

(. در مدل 153، ص 1391است )احمدی و صالحی،  شدهپرداخته 6صورت حرکت مارپیچیایـن زمینه، به

های هم تشکیل گروه برگزاری جلسات حل مسئله، شاملها در کتابخانهه نهان(، )نهان ب سازیاجتماعیها آن

سازی )نهان به یبروناست؛ ت غیررسمی میان افراد و کارآموزی المهای بحث، تعاشرکت در گروه عمل،

کردن )عیان به عیان(، شامل: ترکیب؛ ها نمونه بارزی از این شیوه استانتشارات گوناگون کتابخانهعیان(، 

تهیه راهنماهای موضوعی و تحلیلی، تهیه کتابشناسیهای تحلیلی، تهیه بروشور، دستنامه و پایگاههای 

اطالعاتی ازجمله بسترهای موجود برای این نوع از تبدیل دانش هست و درونیسازی )عیان به نهان(، شامل 

شرکت در سمینارها و کنفرانسها، نشستهای علمی و مطالعه نشریات حرفهای است. گذراندن این مرحله 

 برای افراد، باعث آفرینش دانش ضمنی جدید در آنها میگردد )خوانساری، 1384(.

 
1.  Spiral Model of Knowledge Creation 
2. Socialization 

3. Exteriorization 

4. Combine 
5. Internalization 
6. Spiral 
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ها دانش در کتابخانه بر خلق 1نمندسازعنوان عوامل توابا مطالعه ادبیات موضوعی، پنج مؤلفه به

مدیریت دانش، یک سازمان در رابطه با نقاط قوت و ضعف  مشخص گردید. از طریق فرایند اجرای راهبرد

شود )الهی، خدیور و ها و تهدیداتی از جنس مدیریت دانش برای رسیدن به اهداف خودآگاه میو فرصت

گذارد و ها بر فرهنگ و ساختار آن سازمان تأثیر میازمان(. اجرای راهبرد دانش در س1389زاده، حسن

فرهنگ ، (Robbins, 1991) تک کارکنان را نیز تغییر خواهد داد. از دیدگاه رابینزدیدگاه و نگرش تک

کند و ادراکی یکسان از سازمان شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می سازمانی

شود و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از است که در همه اعضای سازمان مشاهده می

ها و فرایندهای کند. همچنین ساختار سازمانی روابط حاکم بر مشاغل، نظامهای دیگر متمایز میسازمان

 & Barney)کنند هایی است کــه برای دستیابی به هدف مشترکی تــالش میعملیاتی و افراد و گروه

Griffin, 1992)که طوریعبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به . در حالی که مدیریت منابع انسانی

های جدید، زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارتها به توانمندی کاملی دست یابند، حتی این افراد و سازمان

(. فناوری اطالعات نیز به 1383 های جدید و شکل جدیدی از روابط ملزم باشد )بلسینگر،تقبل مسئولیت

شود )آزادی سازی و اشاعه و اطالعات اطالق میهای تولید، پردازش، ذخیرهمجموعه ابزارها، فنون و روش

 (.1388ادی، احمدآبادی و آزادی احمدآب

که در  رندیگیم ی خود از یک سری نیرو و تجهیزات کمکهابرنامهی سازادهیپبرای  هاسازمان

 موفقیت هک کندمی بیان ، لیشودیمادبیات مدیریت دانش به این نیروها، توانمندسازهای دانش گفته 

 این از چراکه. اردد بستگی خود کارکنان دانش و اطالعات از گیریبهره در هاآن توانایی به ها،کتابخانه

 دیانی محمودی، در نقل ؛Lee, 2000شود )می برآورده بهتری گونه به مادر سازمان و کاربران نیازهای طریق،

 (.1392 پریرخ، و

در حل مشکالت اجتماعی، طرف تالش دارند عنوان مراکز فرهنگی از یک های عمومی بهکتابخانه

هایی برای دسترسی از راه دور به خدمات فرهنگی و آموزشی فرصتگر نقش داشته باشند و از سوی دی

ها باید شرایط مساعدی برای فرآیندهای خلق دانش کنند. بر این اساس با مدیریت مناسب در کتابخانهفراهم 

 در زیرا دارد؛ اهمیت هاکتابخانه در کاربردی راهبرد یک عنوانبه دانش خلق ها فراهم شود. بنابرایندر آن

 کارآمدتر یادگیری کتابداران، از بیشتر وریبهره کتابخانه، مراجعین براى مؤثر و پویا خدمات آوریفراهم

 مراجعان موجبات رضایتمندی بیشتر، افزوده باارزش خدمات و کتابخانه منابع و مواد ارائه کارکنان، مؤثرتر و

 
1. Empowering Factors 



 39 ...کتابداران انیلق دانش در مخرابطه عوامل توانمندساز دانش با  یبررس                 1399، بهار و تابستان 1، شماره 10سال 

 

 دانش، خلق بر توانمندساز مؤثر عوامل ساییشنا کهازآنجایی دیگر سوی کند. ازرا فراهم می کارکنان و

 قرار بنیادی تغییرات معرض نیز در عمومی هایکتابخانه همچنین و دارد آن فرآیند افزایش در اساسی نقش

فرآیندهای خلق دانش و عوامل زیرا ، امری ضروری است. سازمانتوجه به بعد دانشی در این دارند. لذا، 

برخی در این در حالی است که  اند.شدهواقع موردتوجه کمترهایی هستند که تاکنون موضوعآن  کنندهتسهیل

اند. با توجه به موارد مذکور این پژوهش شدهواقع مدیریت دانش موردتوجه، عوامل مؤثر بر هااز پژوهش

ز این طریق، قرار دهد و ا مورد بررسیهای عمومی را کوشد عوامل توانمندساز بر خلق دانش در کتابخانهمی

ها را فراهم نماید. در این پژوهش پس از مطالعه و بررسی متون موضوعی زمینه تسهیل خلق دانش در کتابخانه

، ساختار سازمانی، منابع انسانی فرهنگ سازمانیاز میان توانمندسازهای متنوع دانش، اجرای راهبرد دانش، 

 است. قرارگرفتهو فناوری اطالعات مورد مطالعه 

 

 پیشینه پژوهش

های دهد که این موضوع، در دهه، نشان می«خلق دانش»شده با محوریت های انجامبررسی پژوهش

ها، بـه بررسی اخیر موردتوجه پژوهشگران در داخل و خارج کشور قرارگرفته است. بخشی از این پـژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر خلق دانش اند و بخشی دیگر به و تأثیر توانمندسازها بر مدیریت دانش متمرکز شده

 ,Koloniari)های صورت گرفته کولونیاری، ورایماکی و فاسولیس اند. از بین پژوهشها پرداختهدر سازمان

Vraimaki, & Fassoulis, 2016, 2018)( چوانگ، لیاو و لین ،Chuang, Liao, Lin, 2013 و لی و چویی )

(Lee & Choi, 2003فرهنگ، ساختار سازمانی، فناوری اطالعات و منابع انسانی ،)  و پارک، چو، جونگ و

توانمندساز مدیریت دانش معرفی  عنوانبه(، فناوری اطالعات را Park, Cho, Jung & Main, 2015مین )

بر ها توانمندساز مدیریت دانش معرفی شدند و اثر آن عنوانبهعوامل کردند. در پژوهش حاضر تمامی این 

 قرار گرفته است. مورد بررسیدانش  خلق

( فرهنگ، ساختار سازمانی، 1390ی )عقوبنکودری و ی ازنظرمدیریت دانش  کنندهلیتسهعوامل 

جعفری،  عامل شناسایی شد. نیترمهم عنوانبهفرهنگ  نیب نیا درفناوری اطالعات و منابع انسانی است که 

 ,Saeed(، سعید، طیب، انیس الحق، احمد و چودهری )Jafari, Irani, & Rezaei, 2017) ایرانی و رضایی

Tayyab, Anis-Ul-Haque, Ahmad & Chaudhry, 2010( تریجتگال و چاروینگم ،)Teerajetgul & 

charoenngm, 2006 ،)یمگداد (Migdadi, 2005 ،کاظمی، فیلی ،) ،(، 1397و دانشمندی ) پوریدشتثابت

سرشت و حبیبی (، رحمان1394ی )غفورریم(، نجاتیان، قاسمی، و 1394(، صفا )1395ایزدی و ساده )
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که فرهنگ،  اندقرار داده مورد بررسیبر خلق دانش را  مؤثرهایشان عوامل ( در پژوهش1391) یبدرآباد

کاظمی ساختار  نظر ازکلی شناسایی شدند.  صورتبهسانی ساختار سازمانی، فناوری اطالعات و منابع ان

سازمانی کمترین اثر و فرهنگ و فناوری اطالعات بیشترین اثر را بر خلق دانش دارند. همچنین صفا منابع 

های لی و چویی کند. همچنین بر اساس پژوهشاثرگذارترین عامل بر خلق دانش معرفی می عنوانبهانسانی را 

(Lee & Choi, 2003 و مدهوشی، طبیبی، و ،)(، راهبرد مدیریت دانش با فرایند خلق 1394ونوش ) نژادنور

 این زمینههایی که تـاکنون در گفت، اکثر پژوهش توانها میبررسی پیشینهبا توجه به دانش ارتباط دارند. 

مدیریت دانش بوده و منابع انسانی و فناوری اطالعات  ر،ساختا، فرهنگ معرفیشده است، مربوط بـه انجام

 شده است.انجام هادر کتابخانه خلق دانشتأثیر این عوامل بر فرآیند های کمی در مورد پژوهش

 

 هدف پژوهش

 .بوداستان کردستان  یعموم یهادانش در کتابخانه قن عوامل مرتبط با خلییوهش تعژپ نیاانجام هدف از 

 اهداف ویژه:

 .استان کردستان یعموم یهادانش در کتابخانه قبرد دانش با خلراه یسازادهین پین رابطه بییتع .1

 .استان کردستان یعموم یهادانش در کتابخانه قبا خل یسازمان ن فرهنگیرابطه ب . تعیین2

 .استان کردستان یعموم یهادانش در کتابخانه قبا خل ین ساختار سازمانین رابطه بییتع. 3

 .استان کردستان یعموم یهادانش در کتابخانه قبا خل یمنابع انسان یترین مدین رابطه بییتع. 4

 .استان کردستان یعموم یهادانش در کتابخانه قبا خلطالعات ا یرون استفاده از فناین رابطه بییتع. 5

 

 های پژوهشسؤال

 چگونه است؟ های عمومی استان کردستانسازی راهبرد دانش با خلق دانش در کتابخانه. رابطه بین پیاده1

 های عمومی استان کردستان چگونه است؟با خلق دانش در کتابخانه فرهنگ سازمانی. رابطه بین 2

 های عمومی استان کردستان چگونه است؟. رابطه بین ساختار سازمانی با خلق دانش در کتابخانه3

 های عمومی استان کردستان چگونه است؟رابطه بین مدیریت منابع انسانی با خلق دانش در کتابخانه. 4

 های عمومی استان کردستان چگونه است؟. رابطه بین فناوری اطالعات با خلق دانش در کتابخانه5
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 روش پژوهش

روش پیمایشی، به بررسی عوامل توانمندساز مؤثر بر خلق بهپژوهش حاضر از نوع کاربردی است که 

مطالعه این پژوهش تمامی  مورد جامعه های عمومی استان کردستان پرداخته است.دانش در کتابخانه

 دلیل به بود که نفر 120 به تعداد 1397 سال پایان نیمه اول تا کردستان استان عمومی هایکتابخانه کتابداران

قرار گرفت. در پژوهش  مطالعه مورد جامعـه افراد کل و نشد انجام گیرینمونه عمل امعه،ج بودن محدود

 ,Koloniari) فاسولیس و ورایماکی پژوهش کولونیاری، پرسشنامه ها،داده گردآوری حاضر ابزار

Vraimaki, & Fassoulis, 2016) توزیع شد. این پرسشنامه پس از اعتباریابی میان جامعه پژوهشی  استفاده

شد که  تدوین آن با مطابق پرسشنامه هایسنجه و معیارها ابعاد، ها،مؤلفه تعداد ،ساختار پرسشنامه گردید.

سؤال، در طیف لیکرت  47عامل و  5این پرسشنامه دارای گویه بود و در شش بخش تنظیم گردید.  47شامل 

 6سؤال(، فرهنگ سازمانی ) 6سازی راهبرد دانش )ها شامل پیادهی طراحی شده است. مؤلفهانهیگزپنج 

سؤال( و فرایند خلق  5سؤال(، فناوری اطالعات ) 5سؤال(، ساختار سازمانی ) 5(، مدیریت منابع انسانی )سؤال

 سؤال( بوده است. 20دانش )

اساتید و متخصصان حوزه علم اطالعات و  تن از 5آوردن روایی، پرسشنامه در اختیار  دستبهبرای 

در مورد مرتب بودن سؤاالت، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤاالت و  هاآنشناسی قرار گرفت و از دانش

ی نظرخواهدهد، قرار می موردسنجشها را های تحقیق مناسب است و آنکه آیا این سؤاالت برای پرسشاین

ها برای سنجش پایایی ها اعمال گردید. پس از تأیید نهایی آنهشد و اصالحات مورد نظر در پرسشنام

ها، ی گردید و پس از واردکردن دادهآورجمعپرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع و  30پرسشنامه ابتدا تعداد 

ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( محاسبه گردید که ضریب  25اس نسخه اسپیاس افزارنرمبا استفاده از 

سازی راهبرد دانش، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، ساختار های خلق دانش، پیادهیی برای مؤلفهپایا

. بوده و مجموع پایایی کل /85. و /83.، /71.، /86.، /87.، /87.، /95سازمانی و فناوری اطالعات به ترتیب 

 مه بود.های پرسشنادهنده پایایی مطلوب سؤالشد که نشان %85پرسشنامه نیز 

ها در دو سطح ها، اهداف تحقیق و نوع دادههای این پژوهش با توجه به فرضیهوتحلیل دادهتجزیه

های توصیفی و استنباطی انجام شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی

های پژوهش از بررسی پرسش های اساسی پژوهش پرداخته شد. سپس برایها و سؤالی دادهشناخت تیجمع

وتحلیل پرداخته و در سطح استنباطی متناسب با های آماری میانگین، انحراف استاندارد به تجزیهشاخص

 استفاده شده است. واتسون و رگرسیون-دوربین ویلک و آماره-آزمون شاپیرو ها ازسطح سنجش داده
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 های پژوهشیافته

 2/54 ؛ کهنفر زن هستند 55نفر مرد و  65 جنسیت شامل نظر ازکنندگان در این پژوهش شرکت

 (%30سال با فراوانی ) 40-36سنی بیشترین فراوانی با میانگین سنی بین  ازنظردهند. تشکیل می 8/45مردان و 

( 8/80تأهل بیشترین فراوانی با ) ازنظرگویان بود. مربوط به پاسخ 55-51( بین %8ترین فراوانی با )و کم

گویان دارای ( مربوط به پاسخ8/35بودند. از نظر سابقه خدمت، بیشترین فراوانی ) مجردها 2/19و  هامتأهل

 20گویان دارای سابقه خدمت بیش از ( مربوط به پاسخ3/3سال و کمترین فراوانی ) 10 -6 سابقه خدمت بین

ترین فروانی ( و کم7/56ا )ب گویان بیشترین فراوانی کارشناسیسال بودند. ازنظر تحصیالت مربوط به پاسخ

گویان بود. از نظر وضعیت استخدامی مربوط به پاسخگویان بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ ( دکترا8%)

رسمی قطعی استخدام  صورتبه( مربوط به پاسخگویان 5/2پیمانی و کمترین فراوانی ) صورتبه( 7/66)

 اند.شده

ی مرکزی و پراکندگی است. بر این هاشاخصساس . شامل وضعیت متغیرهای پژوهش بر ا1جدول 

ی پراکندگی، مقادیر واریانس، هاشاخصی مرکزی، مقدار میانگین و از میان هاشاخصاساس، از میان 

 است. شدهگزارشانحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی، کمترین و بیشترین مقدار هر متغیر 

 

 ی مرکزی و پراکندگیهاشاخص. وضعیت متغیرهای پژوهش بر اساس 1جدول 

 

 واریانس میانگین 
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی

خلق 

 دانش

 91/2 52/0 72/0 03/0- 23/0- 1 7/4 

 8/4 1 36/0 -55/0 75/0 56/0 04/3 کردناجتماعی

 8/4 1 -19/0 02/0 76/0 58/0 86/2 سازیدرونی

 8/4 1 -18/0 02/0 84/0 7/0 9/2 ترکیب

 6/4 1 -26/0 -22/0 86/0 73/0 85/2 سازیبیرونی

 83/4 1 06/0 -24/0 76/0 58/0 98/2 سازی راهبرد دانشپیاده

 67/4 1 -43/0 -17/0 83/0 69/0 98/2 فرهنگ سازمانی

 67/4 1 -43/0 63/0 84/0 7/0 2/2 اقدامات مدیریت منابع انسانی

 4/4 1 -07/0 -08/0 66/0 44/0 87/2 ساختار سازمانی

 8/4 1 -12/0 -17/0 79/0 62/0 98/2 فناوری اطالعات
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 1-5در دامنه  91/2میانگین متغیر خلق دانش برای  مثالًاست. به این معنی که  1-5میانگین در دامنه 

 رازیغبه. سایر متغیرها نیز در محدوده متوسط هستند دهدیمگفت مقدار متوسطی را نشان  توانیماست و 

 .دهدیم( که مقدار کمتر از متوسط را نشان 2/2متغیر مدیریت منابع انسانی )

های عمومی استان کردستان چگونه سازی راهبرد دانش با خلق دانش در کتابخانهرابطه بین پیاده
 است؟

راهبرد دانش توانسته تغییرات خلق سازی در پاسخ به این سؤال آزمون دوربین واتسون متغیر پیاده

 دانش را تبیین کند.
 

 سازی استراتژی دانش و خلق دانشبرای دو متغیر پیاده F. مقادیر آزمون 2جدول 

 

؛ به ی راهبرد دانش و خلق دانش وجود داردسازادهیپی بین دو متغیر داریمعنتوان گفت ارتباط می

مقدار یعنی ی دانش، میزان خلق دانش نیز افزایش خواهد یافت؛ راهبردسازی عبارت دیگر، با ارتقای پیاده

 راهبردسازی ز متغیر پیادهکه بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد ا دهدیرا نشان م 72/0بتا عدد 

توان گفت که در رقابت بین . در رابطه با این موضوع میشودیبه خلق دانش افزوده م 72/0دانش به اندازه 

 راهبردهاییچنین شرایطی  سازی راهبرد دانش بهره گرفت. درباید از پیاده شاناهدافها برای تحقق کتابخانه

سازی راهبرد . از سوی دیگر پیادهردیگیر موارد مورد استفاده قرار م، افزایش خدمات و ساییورنظیر بهره

 فرآیند خلق دانش است. ازینشیپدانش 

 .دهدسازی راهبرد دانش و خلق دانش( نشان می)مقادیر رگرسیون برای دو متغیر پیاده 3جدول 
 

 سازی استراتژی دانش و خلق دانشبرای دو متغیر پیاده . مقادیر رگرسیون3جدول 

 

 

R  مجذورR واتسون-دوربین 
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F Sig 

72/0 52/0 92/1 57/32 1 57/32 63/128 000/0 

 B / درصد Beta/ درصد T Sig 

 0/000 66/4  87 ضریب ثابت

 0/000 34/11 72 69 سازی استراتژی دانشپیاده
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داری متغیر دار است. همچنین سطح معنیاست لذا معنی 05/0داری ضریب ثابت کمتر از سطح معنی

دار این متغیر بر خلق دانش دهنده اثر مستقیم و معنیبوده و نشان 05/0تر از دانش نیز پایینسازی راهبرد پیاده

 سازی استراتژی دانش، میزان خلق دانش نیز افزایش خواهد یافت.دیگر، با ارتقای پیادهعبارتاست. به

 های عمومی استان کردستان چگونه است؟با خلق دانش در کتابخانه فرهنگ سازمانیرابطه بین 

ی بین متغیر داریمعنتوان گفت ارتباط در پاسخ به پرسش دوم با توجه به آزمون دوربین واتسون می

 و خلق دانش وجود دارد. فرهنگ سازمانی

 
 خلق دانشو  فرهنگ سازمانیبرای دو متغیر  F. مقادیر آزمون 4جدول 

 

دهد که بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از متغیر را نشان می %79مقدار بتا اندازه 

تواند این باشد که یابد. علت احتمالی تأیید فرضیه میمیخلق دانش افزایش  %79فرهنگ سازمانی به اندازه 

ها تمایل دارند با است که در آن، افراد و گروه فرهنگ سازمانیانتقال و خلق دانش، مستلزم وجود یک 

بسیاری  به خلق دانش بپردازند. از طرف دیگر راستای منافع متقابل خود، یکدیگر همکاری داشته باشند و در

دانند. در رابطه می فرهنگ سازمانیاز تحقیقات مؤثر بودن فرایندهای خلق و انتقال دانش را منوط به وجود 

ها و هنجارهای افراد با هنجارها و ارزش هماهنگی برای که شودمی حاصل مهم ته، این یافبا این موضوع هم

 . های سازمان قدم برداشتارزش

 دهد.نشان می و خلق دانش فرهنگ سازمانیمقادیر رگرسیون را برای دو متغیر  5جدول 

 
 . مقادیر رگرسیون برای فرهنگ سازمانی و خلق دانش5جدول 

 

 

 

R  مجذورR واتسونـدوربین 
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F Sig 

79/0 6/0 93/1 75/37 1 75/37 4/180 000/0 

 B/درصد Beta/درصد T Sig 

 000/0 7/5  89 ضریب ثابت

 68 78 43/13 000/0 



 45 ...کتابداران انیلق دانش در مخرابطه عوامل توانمندساز دانش با  یبررس                 1399، بهار و تابستان 1، شماره 10سال 

 

 

داری متغیر دار است. همچنین سطح معنیاست لذا معنی 05/0داری ضریب ثابت کمتر از سطح معنی

دار این متغیر بر خلق دانش است. دهنده اثر مستقیم و معنیبوده و نشان 05/0تر از نیز پایین فرهنگ سازمانی

 اهد یافت.، میزان خلق دانش نیز افزایش خوفرهنگ سازمانیدیگر، با ارتقای عبارتبه

 های عمومی استان کردستان چگونه است؟رابطه بین ساختار سازمانی با خلق دانش در کتابخانه

از تغییرات خلق دانش را تبیین کند.  49/0در پاسخ به پرسش سوم متغیر ساختار سازمانی توانسته 

اطمینان داشت که فرض  توانیمقرار دارد  5/2و  5/1 حدفاصلهمچنین چون مقدار دوربین واتسون در 

 (.Sig= 0.000است ) 05/0داری نیز کمتر از لحاظ شده است. از سوی دیگر سطح معنی هاماندهیباقاستقالل 

 
 برای دو متغیر ساختار سازمانی و خلق دانش F. مقادیر آزمون 6جدول 

 

ی بین دو متغیر ساختار سازمانی و خلق دانش وجود دارد. در رابطه با داریمعنتوان گفت ارتباط می

 ای وجودگونه بیان کرد که اگر بین ساختار سازمانی و خلق دانش رابطهتوان اینپاسخ این سؤال نیز می

کار مواجه و کم هیروحیبا کارکنان مازاد، بدهند و ی خود را از دست میاثربخشها نداشته باشد کتابخانه

اثرگذار است.  ی آنانوربهرهو میزان  کارکنان. از سوی دیگر ساختار سازمانی بر نگرش و رفتار شودمی

 چنانچه رابطه نداشته باشند بازدهی نخواهند داشت. 

 .دهدرا نشان می مقادیر رگرسیون برای دو متغیر ساختار سازمانی و خلق دانش 7جدول 

 
 . مقادیر رگرسیون برای دو متغیر ساختار سازمانی و خلق دانش7جدول 

 

 

R  مجذورR واتسون-دوربین 
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F Sig 

7/0 49/0 23/2 84/30 1 84/30 17/115 000/0 

 B/درصد Beta/درصد T Sig 

 001/0 44/3  72 ضریب ثابت

 000/0 73/10 70 76 ساختار سازمانی
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داری متغیر دار است. همچنین سطح معنیاست لذا معنی 05/0کمتر از داری ضریب ثابت سطح معنی

دار این متغیر بر خلق دانش است. دهنده اثر مستقیم و معنیبوده و نشان 05/0تر از ساختار سازمانی نیز پایین

 دیگر، با ارتقای ساختار سازمانی، میزان خلق دانش نیز افزایش خواهد یافت.عبارتبه

های عمومی استان کردستان چگونه یریت منابع انسانی با خلق دانش در کتابخانهرابطه بین مد
 است؟

از تغییرات خلق دانش را تبیین  38/0در پاسخ پرسش چهارم، متغیر مدیریت منابع انسانی توانسته 

اطمینان داشت که فرض  توانیمقرار دارد  5/2و  5/1 حدفاصلکند. همچنین چون مقدار دوربین واتسون در 

 (.Sig= 0.000)است  05/0ی نیز کمتر از داریمعنلحاظ شده است. سطح  هاماندهیباقاستقالل 

 
 برای دو متغیر اقدامات مدیریت منابع انسانی و خلق دانش F. مقادیر آزمون 8جدول 

 

ی بین دو متغیر مدیریت منابع داریمعنگفت ارتباط  توانیبا توجه به مثبت بودن ضریب مسیر م

تواند این باشد که مدیریت منابع انسانی انسانی و خلق دانش وجود دارد علت احتمالی تأیید این فرضیه می

زمینه تحقق ها دارد از سوی دیگر منابع انسانی است که با خلق دانش نقش مهمی در رشد و توسعه کتابخانه

 کند.میاهداف سازمانی را فراهم 

 دهد.را نشان می مقادیر رگرسیون برای دو متغیر اقدامات مدیریت منابع انسانی و خلق دانش 9جدول 
 

 دانش . مقادیر رگرسیون برای دو متغیر اقدامات مدیریت منابع انسانی و خلق9جدول 

 

 

 

R  مجذورR 
-دوربین

 واتسون

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F Sig 

61/0 38/0 3/2 6/23 1 6/23 7/71 000/0 

 

 
B/درصد Beta/درصد T Sig 

 000/0 12  76 ضریب ثابت

 000/0 47/8 61 53 اقدامات مدیریت منابع انسانی
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داری متغیر دار است. همچنین سطح معنیاست لذا معنی 05/0داری ضریب ثابت کمتر از سطح معنی

دار این متغیر بر خلق دهنده اثر مستقیم و معنینشانبوده و  05/0تر از اقدامات مدیریت منابع انسانی نیز پایین

 دیگر، با ارتقای مدیریت منابع انسانی، میزان خلق دانش نیز افزایش خواهد یافت.عبارتدانش است. به

 های عمومی استان کردستان چگونه است؟رابطه بین فناوری اطالعات با خلق دانش در کتابخانه

از تغییرات خلق دانش را تبیین کند.  52/0متغیر فناوری اطالعات توانسته  این سؤال،در پاسخ به 

اطمینان داشت که فرض  توانیمقرار دارد  5/2و  5/1همچنین چون مقدار دوربین واتسون در حد فاصل 

 (.Sig= 0.000است ) 05/0داری نیز کمتر از لحاظ شده است. از سوی دیگر سطح معنی هاماندهیباقاستقالل 

 

 برای دو متغیر فناوری اطالعات و خلق دانش F. مقادیر آزمون 10جدول 

 

وجود دارد. مثبت بودن ی بین دو متغیر فناوری اطالعات و خلق دانش داریمعنتوان گفت ارتباط می

سازی، آوری، ذخیرهوسیله جمع نیعنوان مؤثرتربهفناوری اطالعات  جواب سؤال فوق به این دلیل است که

 تأثیر به سزایی در خلق دانش دارد.انتقال و اشاعه دانش 

 .دهدنشان می مقادیر رگرسیون برای دو متغیر فناوری اطالعات و خلق دانش 11جدول 

 
 ادیر رگرسیون برای دو متغیر فناوری اطالعات و خلق دانش. مق11جدول 

 

داری متغیر دار است. همچنین سطح معنیاست لذا معنی 05/0داری ضریب ثابت کمتر از سطح معنی

دار این متغیر بر خلق دانش است. دهنده اثر مستقیم و معنیبوده و نشان 05/0تر از فناوری اطالعات نیز پایین

 دیگر، با ارتقای فناوری اطالعات، میزان خلق دانش نیز افزایش خواهد یافت.عبارتبه

 

 

R  مجذورR 
-دوربین

 واتسون

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F Sig 

72/0 52/0 16/2 68/32 1 68/32 59/129 000/0 

 B/درصد Beta/درصد T Sig 

 000/0 2/5  93 ضریب ثابت

 000/0 38/11 72 66 فناوری اطالعات
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 گیریبحث و نتیجه

برای خود  ریانکارناپذضرورتی  راآناند و های مختلف به خلق دانش روی آوردهامروزه سازمان

ها و ها مانند سایر ارگانمحیط کتابخانه چراکههای عمومی هم از این امر مستثنی نیستند. دانند. کتابخانهمی

توانایی  رونیازاباشد.  موقعبهینکه این تغییر هدفمند، با برنامه و اها باید در حال تغییر باشند. مشروط به سازمان

نماید. لذا با تأکید و فراهم می راآنها، کلید رشد و ماندگاری تغییر و تحول یعنی خلق دانش در کتابخانه

یابد و موجب ها فضای خلق دانش و خالقیت بهبود میارکان اصلی کتابخانه عنوانبهبه کتابداران  توجه ویژه

گردد. از سوی دیگر با استفاده از ارائه خدمات بهتر به کاربران و بهبود کارایی و اثربخشی خدمات می

های ارتباطی بین منابع دانش تا کانال های اطالعاتی و ارتباطی و نیروی کتابدار باید دانش را خلق کرداوریفن

 هیپادانشو اینکه خلق  های عمومیو کاربران کتابخانه تقویت شود. اینک با توجه به نقش و جایگاه کتابخانه

ین حوزه اقدامات الزم صورت گیرد. دهد. ضروری است در اها شکل میو اساس رقابت را در سازمان

روز نمایند و ها باید بستری را فراهم سازند تا کتابداران بتوانند دانش و مهارت خود را بهمدیران کتابخانه

گذاری فرصت خلق دانش را نیز پیدا با همکاران خود به اشتراک بگذارند و در نتیجه این اشتراک راآن

 کنند.

-های مربوط به عوامل مؤثر بر خلق دانش در کتابخانهن داد در میان مؤلفههای این پژوهش نشایافته

و فناوری اطالعات، ساختار سازمانی و  فرهنگ سازمانیسازی راهبرد دانش، های عمومی به ترتیب پیاده

ای ها و مرتفع نمودن نیازهاقدامات مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار هستند. بنابراین برای توسعه کتابخانه

بتوانند با توانایی و قدرت  کهگذار به خلق دانش روی آورد. تیمی کاربران باید با یک تیم کارآمد و اثر

کنند. از  روز آن ایجادبههای روزیک غشای نفوذپذیر بین مأموریت سازمان و فعالیتخالقیتی که دارند 

ها و تأثیرگذاری های دانشی کتابخانههسازی سرمایتواند با یکپارچهمیها خلق دانش در کتابخانه رونیا

 منجر به ایجاد دانش جدید فرهنگ سازمانیمستقیمی بر مفاهیم سازمانی همچون مشتری مداری، اعتالی 

های مدیران و مسئوالن کتابخانه با یکدیگر هابا توجه به رقابت روزافزون سازمان شود. لذا ضرورت دارد

هرچه خلق و  چراکه قرار دهند.موردتوجه  رادانش  فرآیند خلق ریزان کالن،عنوان برنامهبهعمومی 

کارگیری دانش با سرعت و کیفیت بیشتری صورت پذیرد، مزیت رقابتی سازمان در سطح باالتری شکل به

 .خواهد گرفت

( و مدهوشی، 1390ی )عقوبهای نکودری و یپژوهش ها با یافتهدر موضوع اجرای راهبرد دانش، یافته

روشن  راهبردوجود یک توان گفت: (، همسویی دارد. در تبیین این یافته می1394ونوش ) نور نژادطبیبی و 
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ها بر دانش موجب ایجاد ارزش سازمانی برای کارکنان و درنتیجه، توجه و تمرکز آن خلقو مشخص برای 

های رد و از نظریههای مختلف در تدوین راهبرد دانش استفاده ک. لذا، باید از تخصصشودها میاین ارزش

دانش را مطابق با راهبردهای  خلقهای بایست اهداف و برنامهمدیران می آن استفاده شود. عالوه بر این،

 راهبرد رونیدانش در راهبردها بازنگری نمایند. ازاخلق سازی موفق منظور پیادهتعیین کنند و به هاکتابخانه

ای خلق، تسهیم و کاربرد دانش برای پر کردن آن شکاف و پشتیبانی بایستی از طریق فراینده هاکتابخانهدانش 

 .رقابتی سازمان بهره گیرد راهبرداز 

 (، رحمان1390ی )عقوبهای این پژوهش با مطالعات نکودری و یدر باب فرهنگ سازمانی یافته

(، 1392) مکارانانصاری و ه (،1391) زادهیبخش، رحیمی، زراء نژاد و (1391) آبادیبدر حبیبی و سرشت

توان یین آن میدر تب( همسویی دارد. 1397(، کاظمی و همکاران )1394(، نجاتیان و همکاران )1394صفا )

های عمومی این در کتابخانه فرهنگ سازمانیاظهار داشت: با توجه به رابطه مثبت و معنادار خلق دانش با 

-عمومی وضعیت دانشی خود را بهبود داده و شیوههای شود که هر چقدر کارکنان کتابخانهنتیجه حاصل می

گردند تا فرهنگ ، سبب میرندیکارگبهگویی به مراجعان و انجام امورات روزمره های جدیدی را در پاسخ

 فرهنگ سازمانیزیرا ؛ تواند خالقیت افراد را افزایش دهدحاکم بر سازمان، فرهنگی یادگیرنده شده و می

های عمومی در این راستا مسئوالن کتابخانه دهدیا تا حد زیادی تحت تأثیر قرار مانتظارات و رفتار افراد ر

را در ایجاد و گسترش فرهنگ خلق سازمانی  هاآنباید با تشویق کارکنان خود به کسب دانش جدید 

 دهآمدستبهها حکایت از این دارد که از بین نتایج های این پژوهشیاری دهند. نتایج یافته محوردانش

 یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر خلق دانش است. فرهنگ سازمانی

(، نکودری 1390های پژوهش سجادپور )در مبحث تأثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش، با نتایج یافته

انصاری و  (،1391)و همکاران  ، رحیمی(1391) آبادیبدر حبیبی و سرشت(، رحمان1390ی )عقوبو ی

توان گفت: همسویی دارد. در تبیین آن می (1397( و کاظمی و همکاران )1394ا )(، صف1392همکاران )

رود تا بتواند از این طریق وظایف را به بهترین به کار می ساختار سازمانی برای نظم دادن به افراد و کارها

متعدد  یاهو در آن بخش کندیبه همان نسبت که سازمان رشد مشکل انجام دهد و به اهدافش برسد. لذا 

برای  شدهنییتعی الگوهاساختار سازمانی  رونیالزم است ساختار سازمانی آن نیز تغییر کند. ازا شودیایجاد م

های اکثر این پژوهشگران نشان داد که ساختار سازمانی تأثیر روابط میان اعضای یک سازمان است. یافته

توان به ؛ که درنهایت میدارد فرهنگ سازمانیهای دیگر مانند تری در خلق دانش نسبت به سایر مؤلفهکم

 خلق دانش است.واسطه کاملی برای  مدیریت منابع انسانیاین نتیجه رسید که 
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انصاری و (، 1390ی )عقوبهای پژوهش نکودری و ینتایج فناوری اطالعات این پژوهش با یافته

( و کاظمی و همکاران 1395(، ایزدی و ساده )1394) و همکاران (، نجاتیان1394(، صفا )1392) همکاران

همسویی ندارد. در ( 1391) آبادیبدر حبیبی و سرشتهای پژوهش رحماناما با یافته؛ ( همسو است1397)

وجود خلق  ردیدانـش را در نظر بگ خلقمـدیریت منـابع انسـانی بایـد لـزوم توان گفت: ها میتبیین این یافته

ها توجه شود، بنابراین شایسته است که در کتابخانهها به بهسازی منابع انسانی منجر میدانش در کتابخانه

شود که افراد به ها بستر و محیطی فراهم میچنین توجهی در کتابخانه جهیدرنتای به این مقوله شود، ویژه

 دانش ؛ وشودرار میپردازند، روابط همکارانه بین کارکنان برقکارگیری و حفظ دانش میخلق، تسهیم به

شود. از سوی دیگر تا زمانی که خلق دانش مورد کاربرد قرار نگیرد این امر ها منتقل میی در کتابخانهراحتبه

توانند با های کارکنان اثرگذار باشد؛ به این ترتیب مدیران میمستقیم بر رفتار و توانمندی طوربهتواند نمی

ها یاری تشویق هرچه بیشتر فرهنگ همکاری به خلق دانش در کتابخانهکاهش قوانین و مقررات رسمی و 

های اصلی عدم تحقق خلق دانش در امر ایجاد دانش جدید نبود انگیزه در میان رسانند. چون یکی از علت

 .باشدیمافراد و گروهای دیگر 

 

 پیشنهادهای پژوهش

های عمومی ریزان کتابخانهئوالن و برنامهبا توجه به رابطه راهبرد دانش با خلق دانش به مدیران، مس

ی آموزشی هاکارگاهها و ریزی برای برگزاری کالسگردد در بعد خلق دانش نسبت به برنامهپیشنهاد می

های عمومی با مفهوم خلق دانش جهت آشنایی و نیز افزایش سطح آگاهی و شناخت کتابداران کتابخانه

 اقدام نمایند.

های ریزان کتابخانهمنابع انسانی با خلق دانش به مدیران، مسئوالن و برنامهنظر به رابطه مدیریت 

دانش  خلقهای آموزشی و سمینارهایی پیرامون کاربردی، دوره-های علمیهمایشگردد عمومی پیشنهاد می

 .برگزار شود هاکتابخانهدر جهت ارتقای سطح این مقوله مهم بین مدیران و کارکنان 
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 منابع
(. فناوری اطالعات در مدیریت دانش؛ کاربردها و 1388آزادی احمدآبادی، قاسم؛ آزادی احمدآبادی، اکرم )

 از 1398شهریور  1. بازیابی شده در 55-60، 211، تدبیرتأثیرات. 
https://www.magiran.com/paper/showpdf 

 .دانشگاه پیام نور :تهران. مدیریت دانش(. 1391لی )ع، صالحیو  اکبریعلد یس، احمدی

(. 1392) محمدعلی ،محمد و عسگری ،، پاسبانینیالدکمال ،حسین، رحمانی ،منوچهر، رحمانی یوشانلوئی ،انصاری

های کوچک سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکتارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده

 از 1398 مرداد 12. بازیابی شده در 21-40(، 1) 5، مدیریت بازرگانینشریه ، SMEsو متوسط 
jibm.2013.35422/10.22059 

د راهبرد مدیریت دانش مطالعه (. ارائه یک متدولوژی برای ایجا1389زاده، علیرضا )الهی، شعبان، خدیور، آمنه و حسن

شهریور  12. بازیابی شده در 23-59(، 3)14، های مدیریت در ایرانپژوهشو بررسی سه سازمان نمونه. 

 از 1398
fa.html-2329-19-https://mri.modares.ac.ir/article 

های مطالعه شرکت) در استقرار مدیریت دانشاطالعات نقش توانمند ساز فناوری (. 1395ساده، احسان ) ایزدی، مونا و

در . بازیابی شده 37-50: 24، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی(. های صنعتی استان گلستانمستقر در شهرک

 از 1398شهریور  18
http://ijpa.srbiau.ac.ir/article_10143.html 

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی  مجله(. مدیریت منابع انسانی. )علی خسروجردی، مترجم( 1383بلسینگر، گلی )
 از 1398تیر  1. بازیابی شده در 161-166(، 3)15، اطالعات

http://nastinfo.nlai.ir/article_683.html 
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Abstract 

Introduction: Knowledge creation in libraries with integrating knowledge capital and 

directly influencing organizational concepts, like customer care and organizational culture 

promotion can lead to the new knowledge. With particular attention to librarians as key 

pillars of libraries, the atmosphere of knowledge and creativity improves and it provides 

better services to users and improves services efficiency and effectiveness. The purpose of 

this study was to investigate the factors enabling knowledge and knowledge creation among 

librarians in public libraries of Kurdistan province.  

 

Methodology: The research is an applied survey. Koloniari, Vraimaki and Fassoulis 

questionnaire was used to collect data. The statistical population consisted of all 120 public 

librarians of Kurdistan province in 2018.  Data were analyzed by statistical frequency, mean, 

variance, standard deviation, skewness, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests and 

the Durbin Watson test. 

 

Findings: Among the factors related to knowledge creation in public libraries, the 

implementation of knowledge strategy, organizational culture and information technology 

(with mean rate of 2.98), organizational structure (with mean rate of 2.87) and HRM (with 

mean rate of 2.2) are effective. In addition, there is a significant relationship between the 

implementation of knowledge strategy, organizational culture, organizational structure, 

human resource management and information technology with knowledge creation.  
 

Conclusion: Due to an increasing competition among organizations, it is necessary for public 

library managers to consider the process of creating knowledge. The more creation and use 

of knowledge done at a faster pace and quality, the competitive advantage of the organization 

will be formed more than ever. Regarding the four types of knowledge creation and strategies, 

it is essential for librarians to convene regular meetings and it is also important to retrain 

knowledge and participate in seminars in order to be acquainted with modern knowledge.  

Keywords: Knowledge Creation, Knowledge Empowerment, Knowledge Strategy, Public 

Libraries of Kurdistan Province 
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