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Abstract 

Introduction: In this study, facilitating factors in the implementation of knowledge management 

with respect to the mediating variable role of organizational structure in public libraries in 

Kermanshah province were studied and based on that, the estimated structural model was presented. 

Methodology: The research method was a correlational design with path analysis method and 

structural equation model. The statistical community of this research was composed of 

librarians of public libraries. Krejcie and Morgan formulas with an error level of 0.05 were used 

to estimate the sample size. The sample size was estimated at 109 people. 92 people (84.5) 

answered the questionnaire. In this study, a questionnaire was used to collect data. The opinions 

of knowledge management experts were used to evaluate the content validity. Cronbach's alpha, 

combined reliability and mean variance were used to evaluate the reliability of items and 

structures. SPSS software version 26 was used to describe the data and path-structural modeling 

based on the partial least squares approach (Smart PLS 3.3) was used to analyze the data. 

Findings: The results showed that there was a significant difference between the views of 

male and female librarians on the factors facilitating the implementation of knowledge 

management. The results of the partial least squares test confirmed the research hypotheses 

based on which the measurement and the structural models were statistically appropriate. The 

results showed that knowledge management strategy, organizational culture, information 

technology and human resources had a positive and significant effect on the implementation 

of knowledge management. Knowledge management strategy had the highest (0.310) and 

information technology (0.261) had the lowest impact factor on knowledge management 

implementation. The results also showed that organizational structure did not play a role in 

modulating the relationships between facilitators and implementing knowledge management. 

Conclusion: The results obtained from data analysis confirmed the effects of facilitating 

factors on the implementation of publishing management. Therefore, it can be designed and 

implemented to facilitate the implementation of knowledge management. 
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ساختار  یانجیم ریدانش با توجه به نقش متغ تی ری مد یسازادهیدر پ لگریعوامل تسه یبررس

 استان کرمانشاه( یعموم یها: کتابخانهیپژوه)نمونه  یسازمان
 

 سلیمان شفیعی 1، محسن جعفری 2

              16/3/1401: رشیپذ  خی تار             23/9/1400: افتیدر  خی تار
  

 دهیچک
به نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی در  پیادهدر این پژوهش عوامل تسهیلگر در    :هدف با توجه  سازی مدیریت دانش 

 های عمومی استان کرمانشاه بررسی شد و بر مبنای آن مدل ساختاری برآورد شده ارائه گردید.کتابخانه
هش پیمایشی  ها روش پژو براساس نحوه گردآوری داده   . روش پژوهش بر اساس هدف پژوهش از نوع کاربردی است   شناسی: روش 

های  پژوهش را کتابداران کتابخانه  این  آماری  های همبستگی به شیوه تحلیل مسیر و الگوی معادالت ساختاری بود. جامعه از نوع طرح 

نفر    109استفاده شد. حجم نمونه    0/ 05عمومی تشکیل داد. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان با سطح خطای  

سی  ها استفاده شد. برای برر ( به پرسشنامه پاسخ دادند. در این پژوهش از پرسشنامه جهت گردآوری داده 84/ 5نفر )  92برآورد شد.  

ها از آلفای کرونباخ،  ها و سازه استفاده شد. برای بررسی پایایی گویه دانش    ت ی ر ی مد   خبرگان   و   کارشناسان اعتبار محتوایی از نظرات  

برای توصیف داده  نرم پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده استفاده گردید.  و برای    26نسخه    اس اس پی افزار اس ها از 

 استفاده شد.   ( Smart PLS 3.3) سازی مسیری ـ ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی  ها از مدل اده وتحلیل د تجزیه 
سازی مدیریت دانش تفاوت کننده پیاده های کتابداران زن و مرد در مورد عوامل تسهیل نتایج نشان داد بین دیدگاه   ها: یافته 

 های های پژوهش داشت و بر این اساس مدل جزئی حکایت از تأیید فرضیه معناداری وجود داشت. نتایج آزمون حداقل مربعات  

گیری و ساختاری از نظر آماری برازش مناسبی داشتند. نتایج نشان داد راهبرد مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، فناوری اندازه 

( و 0/ 310سازی مدیریت دانش داشتند. استراتژی مدیریت دانش باالترین ) اطالعات و منابع انسانی اثر مثبت و معناداری بر پیاده 

سازی مدیریت دانش داشتند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد ساختار ترین ضریب تأثیر را بر پیاده ( کم 0/ 261فناوری اطالعات )

 سازی مدیریت دانش نقشی نداشت. کننده و پیاده عنوان متغیر میانجی در تعدیل روابط بین عوامل تسهیل سازمانی به 
بهگیری  نتیجه نتایج  داده:  تحلیل  از  آمده  تسهیلها  دست  عوامل  پیادهاثرات  بر  را  کننده  تأیید کرد. سازی مدیریت دانش 

دست آمده را برای  سازی مدیریت دانش تکیه کرد و نتایج بهتوان به مدل طراحی شده و عوامل تسهیلگر پیادهبنابراین می

 ها تعمیم داد.سازی مدیریت دانش به کتابخانهپیاده

 های عمومی، کرمانشاه سازی، کتابخانهمدیریت دانش، عوامل تسهیلگر، پیاده: واژه های کلیدی

 

  ،شناسی، دانشگاه رازی و معاون علمی، دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاهمدرس گروه علم اطالعات و دانش. 1

 sshafee54@yahoo.com؛ )نویسنده مسئول(

 mohsenjafari543@yahoo.comی و مسئول کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه؛  شناس دانش کارشناس ارشد علم اطالعات و  .  2

 پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی
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 مقدمه 

از  دانش   محوری،  دانایی   عصر  در   مزیت   حفظ  جهت  ضروری  و  سازمان  متمایزکننده   منابع   یکی 

 های ریزیبرنامه  و  محاسبات  در  را  دانش  ارزش  که  هستند  آن  نیازمند  هاسازمان  دلیل  این  است؛ به  رقابتی

حمیدی،  ی،  )خاورباشند    داشته  محسوس  منابع  همانند  مند نظام  برخوردی  با دانش،  و   کنند  لحاظ  خود

 از  بسیاری(.  1385  تاکوچی،  و   نوناکا؛  1379  ،1پروساک   و  داونپورت  ؛ 1395،  سجادی و جاللی فراهانی

 همین   به.  کنند  ایجاد  خود  برای  را  پایداری  رقابتی   حاشیه  تا   گزینندبرمی  را  دانش   مدیریت  حوزه  ها سازمان

 ضروری امری دانش،  مدیریت از استفاده  توانمندی بر  تسهیلگر مؤثر عوامل  مند نظام  مطالعه  به نیاز  دلیل

 در   دانش   مدیریت   فرایند   سازماندهی   و   طراحی  با   بنابراین،   (؛ 1391زاده،  ملک  و  است )کاظمی  حیاتی   و

 محتوای   تحلیل  و  استانداردسازی  ها،رویه  به  را  کاری  جریان  و  هامهارت  ضمنی،   دانش  توانمی  سازمان

 ,Changفراهم نمود )  پایدار توسعه و  رقابتی مزیت رقابت، ایجاد برای بستری  و کرد منتقل مستندسازی

Hung, Yen & Tseng, 2009)  .سؤالی  شودمی  دانش  مدیریت  موفقیت  سبب  عواملی  چه  و  چگونه  اینکه  

 آمیزموفقیت   اجرای  توانندمی  که  عواملی  از  وسیعی   دامنه.  باشد می  وسیعی  هایبررسی   مستلزم  که  است

 تریناصلی   عنوانبه   رهبری(  2009)  2به اعتقاد چانگ نمونه،    برای  .دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  دانش  مدیریت

.  داشت  قرار  فرهنگ سازمانی   و  تجارت  فرایندهای   ستراتژی،دانش و در مرحله بعد ا  یریت مد  یتموفق  عامل 

 (2011)  3تیرو، دیمترویس و گئوگیوس   .شدند  محسوب  ترضعیف  عوامل  جزء  خالقیت  و  افراد  فناوری،

 استراتژی   اجرای  ترین عوامل موفقیت در فرایندرا مهم  ارشد  مدیریت  و  فرهنگ سازمانی  دانش  موفقیت

 رهبری  و  اطالعات  فناوری  فرهنگ،  عوامل(  2005)  4و آسپینوال  زعم ونگبه .ذکر کردند  دانش  مدیریت

(  2005)  5، لی و کانگلی  .باشند می  مطرح  دانش   مدیریت  اجرای  خصوص  در  مهم   مالحظاتی  عنوانبه

سازی پیاده  بر  تأثیرگذار  ترین عواملپاداش را مهم  و  ارزیابی  اطالعاتی،  فناوری  فرهنگ سازمانی،  رهبری،

انصاری،   کردند.  معرفی  دانش  رحمانی،مدیریت  یوشانلوئی،  عسگری    رحمانی  و  در 1391)پاسبانی   ) 

  رقابتی  مزیت کسب  بر دانش  مدیریت سازیپیاده موفقیت  تأثیر مفهومی مدل ارائه عنوان  تحت پژوهشی

 مزیت   کسب  بر  دانش  مدیریت  سازیپیاده  موفقیت  تأثیر  مدلی  ارائه  با  متوسط  و  کوچک  هایشرکت   در

  پژوهش   های یافته.  قرار دادند  موردبررسی  مسیر  تحلیل  و   جزئی   مربعات  حداقل   روش  کمک  به  را  رقابتی 

 اطالعات   فناوری  انسانی،  منابع  فرهنگ سازمانی،  دانش،  مدیریت  استراتژی  عامل  پنج  دهد، می  نشان  هاآن 

سازمانی.  هستند  تأثیرگذار  دانش  دیریتم  موفق  سازیپیاده  در  سازمانی   ساختار  و  فناوری   و  فرهنگ 

.  دارد  را تأثیر کمترین نیز سازمانی  ساختار و  داشته دانش  مدیریت  موفقیت بر  را تأثیر بیشترین  اطالعات

 
1. Davenport & Prosak 

2. Chang 
3. Theriou, Dimitrios & Georgios 

4. Wong & Aspinwall 

5. Lee, Lee & Kang 
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( در قالب یک مقاله مروری نشان دادند رهبری، فناوری و فرهنگ 2021)  1باندارانیاک و پوشپاکوماری

  خود  پژوهش  ( در2021) 2محمدیاند. قاسمی و والترین عوامل موفقیت مدیریت دانش بودهمهمسازمانی  

 فکری   سرمایه  و  رهبری  حمایت  و  تعهد  و  اولویت  باالترین  انسانی   منابع مدیریت  که  رسیدند  نتیجه  این  به

 خاوری و همکاران.  بودند  دانش  مدیریت  سازیپیاده  در  عوامل  ترینمهم  سوم  و  دوم  هایرتبه   در  ترتیببه

هدف1395) با  که  پژوهشی  در   منظور به  کنندهتسهیل  عوامل  پرسشنامه  اعتبارسنجی  و  طراحی  ( 

 5دادند به این نتیجه دست یافتند که الگوی    انجام  ورزشی  هایسازمان  در  دانش   مدیریت  سازیپیاده

سازمانی   ساختار  و  دانش  مدیریت  استراتژی  انسانی،  منابع  اطالعات،  فناوری  سازمانی،  فرهنگ  عاملی 

  ریگی و اورعی،  نوقابی، ضرابی  زاهدی   زارعی، ترین عوامل موفقیت مدیریت دانش هستند. مرجانی،  مهم

  هاموزه  ها، کتابخانه  سازمان  در  دانش  مدیریت  هایسامانه  سازیپیاده  در  تأثیرگذار  بازدارنده   ( عوامل1399)

 فقدان   رضوی را موردبررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد دالیل   قدس   آستان   اسناد  مرکز   و

  اصلی  مقوله  سه  در  رضوی  قدس  آستان  اسناد   مرکز  و   هاموزه  ها،کتابخانه  سازمان  در  دانش  مدیریت  سامانه

  ( در پژوهشی به بررسی1400کیا )ایمانی. شدند بندیدسته  فنی عوامل و انسانی  عوامل سازمانی، عوامل

گلستان پرداخت.    استان  دانشگاهی  هایکتابخانه  در  دانش  مدیریت  سازیپیاده  بر  مؤثر  عوامل  بندیرتبه   و

 فناوری   هایزیرساخت  ؛(ددرص  90)  اول  رتبه  دانشگاهی  هایکتابخانه  مدیران  پژوهش وی نشان داد درک

  و  ؛ (درصد  64)  سوم  رتبه  دانش  مدیریت  مفهوم  با  کتابداران  آشنایی  ؛ (درصد  71)  دوم  رتبه  اطالعات

سازمانی  عوامل مهم(  درصد  61)   چهارم  رتبه  فرهنگ  بودند.    آن   سازیپیاده  و   دانش   مدیریت  بر  ترین 

و    حقیقت  قدیم،  زادکاباران کیا،  لطیفی فرهنگ 1400)  مرجانیمنفرد  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   )

سازمانی، فناوری اطالعات و ساختار عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی  

  دانش  مدیریت  موفقیت  بر مؤثر  ( در پژوهش خود عوامل1400)  افروز  پاجی و   قربانی زاده،  هستند. قربانی

 فناوری  (،502/0فرهنگ سازمانی )  متغیرهای   داد  نشان  هادند. یافتهبررسی کر  ایرانی   هایسازمان  را در

  ،(554/0)  انگیزه   ،(608/0)   دانش   تسهیم  و  اشتراک  ، (604/0)  ارشد  مدیران  حمایت   ، (526/0)  اطالعات

  انسانی   منابع  مدیریت  ،(727/0)  تیمی  کار  ،(557/0)  مشارکت  ،(540/0)  توانمندسازی  ،(537/0)  آموزش

( نقش فرهنگ سازمانی را در 1400) غضنفری و یدالهی داشتند. قاسمی،   را اثراندازه  بیشترین( 645/0)

استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه بررسی کردند. نتایج نشان داد نقش فرهنگ سازمانی در استقرار 

 مدیریت دانش باالتر از متوسط بود.

کوستاگیوالسبه.  شوندمی  تلقی  محوردانش  هایسازمان  جزو   اطالعاتی  مراکز  و  هاکتابخانه  3زعم 

از دو جهت   کم دستعنوان عضوی از جامعه  های عمومی به( در شرایط پر تغییر محیطی، کتابخانه2012)

 
1. Bandaranayake & Pushpakumari 

2  . Ghasemi & Valmohammadi 

3. Kostagiolas 
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روند، و دوم شمار میبه مدیریت دانش نیاز دارند. اول آنکه آنها ایجادکننده سرمایه مهمی برای جوامع به 

کنند. این منظور ارائه خدمات بهتر استفاده میهای دانشی بهایه فکری ایجاد شده و داراییآنکه از سرم

 عوامل  درستی در این مراکز استقرار پیدا کند و همچنینبدین معنا است که چنانچه مدیریت دانش به

ریزی و اجرای هبرنام  نیازسنجی،   در ها را  کتابخانه  تواند یموضوع م  شوند، این  آن شناسایی   کننده تسهیل 

  علیرغم.  یابد  کاهش  دانش  مدیریت  هایاستراتژی   شکست  احتمال  تا  دهد  یاری  دانش  صحیح مدیریت

در   دانش  مدیریت  سازیپیاده  هنوز  است،  گرفته  صورت  دانش  مدیریت  حوزه  در  که  وسیعی   هایپژوهش

 شناخت  بر  عالوه  دانش  مدیریت  تسهیلگر  عوامل  شناسایی   در نتیجه.  است  پیچیده   و   سخت   مراکز،  این

  کندمی فراوانی کمک آن مؤثرتر اجرای به دانش مدیریت فرایند  در هاآن کارگیریبه و آن هایاستراتژی 

سازی مدیریت عوامل تسهیلگر پیاده  دارد  قصد   حاضر  پژوهش   اساس  این   بر(.  1389  همکاران،  و  اخوان)

 مدیریت   موفق  اجرای  بررا    تسهیلگراز عوامل    یکهر    اثرات  های عمومی بررسی کند ودانش را در کتابخانه

ا  ین. همچنید نما  یبررس  دانش به  اجرا در  موفقیت کلیدی عوامل از  یکی  ینکهبا توجه   حفظ  و تولید، 

 ساختار  نقش  خواهد شد  سعی   پژوهش  این  در  لذا  است،  سازمانی  ساختار هاسازمان در دانش مدیریت

دانش    یریتمد  سازییادهو پ   کنندهیلعوامل تسه  ینروابط ب  یل تعد  در  میانجی   متغیر  عنوانبه  سازمانی 

  اثربخشی  و  بهبود  خصوص  در  مناسب  اقدامی   به  اصلی  عوامل  شناسایی   با   که  دید  این  شود. با  بررسی

 توجه .  کنند  کمک  های عمومی کتابخانه  در  دانش  مدیریت  مناسب  استقرار  به  و  پرداخته  دانش   مدیریت

 ایزمینه  ایجاد  به  منجر  ها آن  بهبود خصوص  در  موقع به  و   جا به  اقدام  و بالقوه  عوامل این  شناخت   به کافی

نظر   زیرا  کند؛می  کمک  دانش  مدیریت   کنندهتسهیل  عوامل  تقویت  به  که  شودمی  کتابخانه  در  از 

  به   را   دانش  مدیریت   سازیپیاده  موفقیت  مند،نظام  غیر  و   محدود  هاینگرش  دانش،   مدیریت  نظرانصاحب

 (.1385)ابطحی و صلواتی،  افکنندمی خطر

 

 دانش  مدیریت سازیبر پیاده تأثیرگذار عوامل

  سازی پیاده  هنوز  است،  گرفته  صورت  دانش  مدیریت  حوزه  در  که  وسیعی   های پژوهش  علیرغم

دشوار است. بر این اساس شناسایی عوامل تسهیلگر مانند استراتژی مدیریت دانش، فرهنگ   دانش  مدیریت

می آن  مانند  و  سازمانی  ساختار  همچنین سازمانی،  و  دانش  مدیریت  فرایند  بهتر  شناخت  به  تواند 

اجرای   تواند مدیریت را درعواملی که آگاهی نسبت به آنها میسازی و اجرای آن کمک فراوانی نماید.  پیاده

استراتژی  دانش  صحیح  نماید. های مدیریت  عوامل    کمک  این  تعیین  برای تسهیلگربا  مناسبی  ، مرجع 

اندازه  از موفقیت و حتی  ار یا پروژه  کوگیری عوامل موفقیت در کسبکمک به حفظ مسیر و اطمینان 

می می  وشود  ایجاد  بهکمک  هستند  مهم  که  چیزهایی  تمام  تا  گردکند  شناسایی  و  ن خوبی  )خاوری  د 

 کننده مدیریت دانش بررسی شده است. ترین عوامل تسهیل(. در این بخش مهم1395همکاران، 
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 مدیریت دانش راهبرد 

 راهکارهایی  ارائه  با  تا  است   سازمان  وضعیت  دقیق  شناخت  نیازمند  سازمان  در  دانش  مدیریت   سازی پیاده 

 مدیریت  سازی پیاده  در  موفقیت  به  رسیدن  های از راه  یکی  مناسب، استراتژی  بودن  دارا   .درآید  اجرا  به  راهبردی 

کند. می  مشخص  سازمان  در  را  دانشی  اهداف  مسیر  که  است  هایی راهبرد  دانش،  های راهبرد است.   دانش 

 دانشی  اهداف  باید  سازمانی،  معمولی  اهداف بر  عالوه  نمایند،  اجرا  را  دانش  مدیریت خواهند می  که  هایی سازمان 

کنند )اخوان   مشخص  را  اهداف  آن  به  دستیابی  دانش،  راهبردهای  تعریف  با ازآن پس  و  نمایند  معین  نیز  را  خود 

 را   خود   دانش  سازمان،  یک  چگونه   دهد می   توضیح   ساده،   بیان  در  دانش   مدیریت   راهبرد (.  1389و همکاران،  

 که   را   آنچه   چگونه   کندمی   تعیین   دانش   مدیریت   استراتژی   کند؛ می   مدیریت   ذینفعانش  و   خود   نفع   به   بهتر 

 انجام  به   مناسب  شخص   توسط   و   مناسب   زمان   مناسب،  مکان   در   نموده   مشخص   و   تبیین   دانش   راهبرد 

  سازی پیاده   برای   عملیاتی   اقدامات   و   ها تاکتیک   از   ای مجموعه   دانش   مدیریت   راهبرد   دیگر،   تعریفی  در .  رسدمی 

  ی هاکتابخانه   در دانش    یریتمد  راهبرد   (. وجود1389زاده،  حسن  و  خدیورپور  الهی، )   است  دانش  مدیریت 

بگ   کتابداران   یان در م   ی انداز مشترک چشم   شود ی موجب م  ی عموم  اهداف کتابخانه شکل  با  رابطه   یرد؛ در 

 مسائل   از  دانش   مدیریت  راهبرد  پشتیبانی  و  حمایت و    شود   همسو   سازمان   راهبرددانش با    یریتمد   راهبرد 

 کند.  پیدا افزایش   کتابخانه  اصلی 

 

 فرهنگ سازمانی 

 فرهنگ  عنوانبه  دانش از توجهیقابل بخش که است علتاین به  اهمیت فرهنگ در مدیریت دانش

(.   ;2011Bartiano & OrzaBandaranayake & Pushpakumari, 2021 ,شده است )های گذشته آموخته  از نسل

 دارند. اگر نیاز فرهنگ سازمانی بررسی به دانش مدیریت اجرای  به  پرداختن ها قبل ازسازمان بنابراین،

 خود دانش  مدیریت هایشیوه میان الزم تناسب درجه تواندمی ببرد، پی خود فرهنگ نوع به سازمان یک

 فرهنگ تواندمی سازمان این، بر گیرد. عالوه نظر در وکار مشخصکسب محیط یک برای را فرهنگ و

 ابزارهای به عبارتیاست. به مهم سازمان موفقیت برای امر این که کند ایجاد را دانش تسهیم کنندهترویج

معتقدند    (1379)آفرین نیاز است. داونپورت و پروساک    دانش  هایسازمان برای  بهتری عملیاتی و فرهنگی

تبادل و اشتراک دانش وجود دارد که ممکن است از تبدیل دانش ممانعت و یا    انواع متفاوتی از فرهنگ

باید    بنابراین اقدامات  بخشی از دانش در طول تبدیل از دست برود؛ آن را متوقف کنند و امکان دارد حتی

های پاداش باشد تا کارکنان ترغیب شوند و بخواهند که تجربیات در جهت بهسازی فرهنگ کارکنان و نظام

  عمومی  هایکتابخانه که  جایگاهی  و نقش  به  توجه  با   دیگر،   سوی  و دانش خود را دیگران تسهیم کنند. از

 امر   این.  باشند  داشته  دانش   مدیریت  سازیپیاده  در  مهمی   نقش  توانندمی  دارند،  مطالعه  فرهنگ  اشاعه  در

  اثرات   بررسی  منظر  این  از.  است  کتابخانه  سازمانی  فرهنگ  و  دانش  مدیریت  بر  مؤثر  عوامل  فهم  مستلزم

https://www.danakm.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 .است جدی و مهم مبحثی  هاکتابخانه  در دانش مدیریت اجرای و استقرار در سازمانی فرهنگ

 

 سازمانی  ساختار

 و  خلق را بیشتری  دانش امکان حد تا  دهد  اجازه هاآن به که بپذیرند را ساختارهایی  باید  هاسازمان

  تقسیم،  سازمانی  هایفعالیت   آن  وسیلهبه  که  است  هایشیوه  یا  راه  سازمانی،   ساختار.  دهند  انتقال

 انجام   عوامل   های فعالیت  تا   آورند می وجودبه را  ساختارهایی  ها،سازمان. شوندمی هماهنگ  و   دهی سازمان

 عوامل شناخت سیستم هر اجرای برای گام کنند. اولین  کنترل  را  اعضاء  کارهای   و   کرده   هماهنگ   را  کار

 در دانش مدیریت حفظ  و  اجرا تولیدْ در موفقیت  کلیدی عوامل است. یکی از سیستم آن موفقیت کلیدی

 فرایندها و هاسیستم مشاغل، بر حاکم روابط چارچوب سازمانی ساختار .سازمانی است ساختار هاسازمان

هایی  راه  مجموعه سازمانی ساختار کنند.می تالش هدف به  نیل برای  که است هاییگروه و و افراد عملیاتی

کند. در پژوهشی آمده  می  ایجاد هماهنگی هاآن  میان و کندمی تقسیم مشخص  وظایف  به را  کار که  است

مواقع، ساختار سازمانی نامناسب، مانع اصلی در استقرار مدیریت دانش است. از سویی  درصد    25  که در

پذیر که از این فرایند حمایت کند، استقرار مدیریت دانش، امکان  دیگر، بدون وجود ساختاری مناسب

 (. 1386 نظافتی،  افرازه و جاللی،)نیست 

 عمومی هایکتابخانه  برای   مناسب   سازمانی  ساختار   طراحی  باز   مدیریتی،  تحوالت  از   یکی  تردید  بدون

 محیطی   تغییرات   با  بیشتر   انطباق   جهت   کارکنان   انگیزه  بردن   باال   و   انسانی   نیروی  صیانت  و  حفظ   جهت 

 به   توجه   میزان   لذا  هستند،  عمومی  های کتابخانه   در  انسانی  نیروی  مهمترین   کتابداران   که  جهت  آن   از.  است 

 انگیزه   افزایش   ضمن   تواندمی  آنان   سازماندهی   نحوه  همچنین   و  وظایف   انجام   در   آنان   خالقیت   و  عمل  ابتکار 

 (.1395  ،ی مغانو ی عربشاه ، رجوعی)   باشد  اثرگذار  دانشی   هایفعالیت  و  دانش   مدیریت  اجرای   بر  آنان،

 

 اطالعات  فناوری

  قبیل  از  دانش  مدیریت  هایجنبه  تمام  در  کارآمد  و  مؤثر  قوی،  ابزار   یک  عنوانبه  اطالعات  فناوری

  مرتبط،  اطالعاتی  هایبانک  مدیریت  سیستم  مثل  هاییفناوری  کند.می  عمل  کاربرد  و  اشتراک  تسخیر،

 موتورهای   الکترونیک،  پست  تصمیم،  پشتیبانی   هایسیستم   اینترانت،  اینترنت،  اسناد،  مدیریت  سیستم

 داشته   دانش   مدیریت  تسهیل  در  اساسی  نقش   توانندمی و مانند آن  ها داده  ذخیره  کاوی،داده  جستجو،

  افراد  به  اطالعات  فناوری.  کندمی  ایفا  دانش  مدیریت  در  را  پشتیبان  نقش  فقط  اطالعات  فناوری  اما  باشند،

 این   آیا   که  کنند  تعیین  توانندمی  افراد  خود  تنها  اما   نمایند   پیدا  را  خود  موردنظر  اطالعات  تا  کندمی  کمک

  فراهم  با   اطالعات   (. فناوری1389نه )سرلک، مقدسان و روستایی،   یا  باشدمی  هاآن  نیاز  مناسب  اطالعات

.  نمایدمی  دانش   مدیریت   پروژه  اهداف   تسریع  و   پیشبرد  در  بسیاری  کمک  خط،  بر   ارتباطی   فضای  کردن

 عوامل  از  دانش  مخازن  و   هاپرتال  افزار،  شبکه  و  افزارنرم   افزار،سخت  شامل  اطالعات  فناوری  هایزیرساخت 
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 فناوری (. نقش1390،  مهر  صالحی و رستگاری  ، گرجی،باشند )جعفریمی  رابطه  این  در  تأثیرگذار  و  مهم

  یجادا   جمله  از  مختلفی  اشکال  در  تواندمی  عمومی  هایکتابخانه  در  دانش  مدیریت  توسعهاطالعات در  

مناسب ذخ  یساختار  به  اطالعاتی  منابع   به  ترسریع  دسترسیاطالعات،    سازییرهجهت  کارگیری و 

 . کند یداتبلور پ کاربران نیاز با متناسب دانش مدیریت اختصاصی یافزارهانرم

 

 انسانی نیروی

  شان فیزیکی  هایدارایی   دلیلبه  نه  هاآن  موفقیت  که  اند کرده  درک  هاسازمان  اغلب  دانش  عصر  در

  و اصلی   مهم  مؤلفه  سه  دانش  مدیریت  حوزه  باشد. درمی  کارکنانشان  هایمهارت  و   تجارب  خاطر  به  بلکه

 ترین مهم  عنوانبه  انسانی  نیروی  ابعاد  این  بین  از.  تکنولوژی  و   فرایند  انسان،   از:  اندعبارت  که  دارد  وجود

نهایت  که  عاملی  و  سازمان  ورودی  های خروجی  به  ها آن  تبدیل  و  هاورودی  سایر  کارگیریبه  عامل  در 

 مراحل   از یک  هر آمیزموفقیت  (. اجرای1387زاده و بودالیی، است )شریف اهمیت حائز باشد می سازمان

.  دارد  انسانی   منابع  یعنی   سازمان   در  منبع  ترینمهم  شناسایی  به   نیاز  هاسازمان  در  دانش   مدیریت   اجرای

 وجود به    باشد   داشته  آگاهی   آن  خلق  نحوه   از  کسی   آنکه  بدون   و  شودمی  خلق  انسانی   اذهان  در   دانش

 توسط   در نهایت  و  یابدمی  اشاعه  و  کندمی  پیدا  انتقال  و  شودمی  کسب  ها انسان  ذهن   با   دانش .  آیدمی

 (.1385شود )الوانی، می گرفته  کار به  اندپذیرفته را آن که هایی انسان

مداوم کارکنان کتابخانه برای افزایش  ای و آموزش  ها به آموزش حرفه در دوره اقتصاد دانش، کتابخانه 

به ارزش انسان عالقه   دانش علمی و توانایی کسب و ابداع دانش اهمیت قائل خواهند بود. همچنین آنها کاماًل

گیرند، توسعه منابع دانش را در ذهن  های خرد کارکنان کتابخانه قرار می و توجه دارند، تحت تأثیر توانایی 

جانبه کیفیت کارکنان  کنند. بهبود همه عنوان روشی مهم در افزایش اثربخشی کار تلقی می کتابخانه به کارکنان  

 (. Shanhong, 2002) ها خواهد بود  ارزش جایگاه انسان اهداف مهم مدیریت دانش در کتابخانه   کتابخانه و 

 

 پژوهش  هایفرضیه
 معناداری دارد.اثر  دانش سازی مدیریتپیاده مدیریت دانش بر راهبرد (1

 اثر معناداری دارد. دانش سازی مدیریتپیاده  بر فرهنگ سازمانی (2

 اثر معناداری دارد. دانش سازی مدیریتپیاده بر  اطالعات فناوری (3

 اثر معناداری دارد. دانش سازی مدیریتپیاده  بر انسانی نیروی (4

دانش   کننده مدیریتتسهیل   روابط بین متغیرهای  در بر  عنوان یک متغیر میانجیسازمانی به  ساختار (5

 اثر معناداری دارد. سازی آنو پیاده

شناختی سازمانی )سن،   کننده مدیریت دانش از نظر متغیرهای جمعیتبین میانگین عوامل تسهیل (6
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 جنس، سابقه کار، مدرک تحصیلی( تفاوت معناداری وجود دارد.

 ( مدل مفهومی پژوهش نمایش داده شده است.1در شکل ) (7

 

 مفهومی پژوهش مدل 

( مدل مفهومی پژوهش نمایش داده شده است. با توجه به مدل مفهومی در مرحله اول 1در شکل )

مدیریت دانش بر مدیریت   راهبرداثرات متغیرهای نیروی انسانی، فناوری اطالعات، فرهنگ سازمانی و  

انجی بررسی و نقش آن عنوان یک متغیر میدانش بررسی خواهد شد و در مرحله دوم ساختار سازمانی به

 شود.در تعدیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی می

 
 . مدل مفهومی پژوهش 1شکل  

 

 پژوهش  روش

تسه  رویکرد با  مطالعه کمبود به توجه  با  متغ  یریتمد  یلگرعوامل  نقش  با   این یانجی،م  یر دانش 

 مطالعه نتایج باشد. در عین حال، داشته دنبالبه  مدیریت در زمینه جدیدی دستاوردهای تواندمی مطالعه

نظر می کاربردی از   در دانش مدیریت هایحوزه  در ریزانبرنامه و گذارانسیاست  سوی از تواندنیز 

 هدف اساس بر مطالعه، این گیرد. بنابراین قرار برداریبهره مورد هاهای عمومی و دیگر سازمانکتابخانه

 این آماری است. جامعه پیمایشی نوع از پژوهش این روش  دیگر، سوی  از   .است کاربردی از نوع پژوهش،

کتابخانه کتابداران  را  داد.پژوهش  تشکیل  عمومی    و  کرجسی  فرمول  از  نمونه  حجم  برآورد   برای  های 
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( به پرسشنامه 5/84نفر )  92نفر برآورد شد.    109  نمونه  حجم.  شد   استفاده  05/0  خطای  سطح  با  مورگان

  پایایی   که   عاملی   5  الگوی  بر  مبتنی(  1395)  همکاران  و   خاوری  پرسشنامه  از  پژوهش   د. در اینپاسخ دادن

.  شد  استفاده  پژوهش  فرضیات  و  مدل  آزمون  و  هاداده  گردآوری  جهت  بود  رسیده  تأیید  به  آن  روایی  و

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و فناوری   راهبردمتغیرهای پژوهش از اطالعات گذشته،  

سازی مدیریت دانش )متغیر درونزا( و ساختار سازمانی )متغیر میانجی(  اطالعات )متغیرهای برونزا(، پیاده

سؤال تشکیل   30ای که از  درجه  5تشکیل شده است. مقیاس مورداستفاده در این پرسشنامه طیف لیکرت  

اعتبار محتوایی از نظرات کارشناسان خبره استفاده شد. همچنین روایی واگرا و    شده است. برای بررسی

ها از  ها و سازهها نیز بررسی شد. برای بررسی پایایی گویهپذیر و سازهروایی همگرا متغیرهای مشاهده

ها )آمار دهشده استفاده گردید. برای توصیف داآلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج 

وتحلیل و برای تجزیه   26نسخه    اساسپیافزار اس ها از نرمتوصیفی( و همچنین سنجش نرمالیتی داده

مدلداده از  جزئی  ها  مربعات  حداقل  رویکرد  بر  مبتنی  محور(  ـ  )واریانس  ساختاری  ـ  مسیری  سازی 

(Smart PLS 3.3)  .استفاده شد 

 

 های پژوهشتحلیل داده

)  در کتابخانه  شناختیجمعیت  هایویژگی  (1جدول  عمومیکارکنان    است.   شده  داده  نشان  های 

( در رشته 2/65نفر )  60  بودند.(  57/ 6)  کارشناسی ارشد  تحصیالت  دارای  و(  63/0)  زن  هانمونه   بیشتر

   کتابداری تحصیل کرده بودند. 
 مدیران   شناختیجمعیت   هایداده   .1  جدول

  فراوانی درصد فراوانی 
 زن  58 63/0 جنسیت 

 مرد 34 37/0

 کتابداری  60 2/65
 رشته تحصیلی 

 ها سایر رشته 32 8/34

 کاردانی  5 4/5

 مدرک تحصیلی 
 کارشناسی  32 8/34

 کارشناسی ارشد  53 6/57

 دکترا 2 2/2

 

 شناختی )جنس، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی( تحلیل اکتشافی متغیرهای جمعیت

این فرضیه که بین متغیرهای جنسیت، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی و عوامل  برای پاسخ به  

های  کننده مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد از روش تحلیل اکتشافی استفاده شد. دادهتسهیل 
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های کتابداران زن و مرد در خصوص اثرات اساس ( حکایت از آن دارد که بین دیدگاه2) مندرج در جدول

تسهیل بر  عوامل  متغیرها  این  اثرات  که  نحوی  به  دارد،  وجود  معناداری  تفاوت  دانش  مدیریت  کننده 

اوت تف(  5از    47/2)نسبت به کتابداران مرد    (5از    64/2)سازی مدیریت دانش از نظر کتابداران زن  پیاده

( در 8/2( و )4/2)  خطای معیار، توزیع متغیر در حدود   ( 5  تا   1)وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین 

های دهد کتابدارانی که در رشته ها نشان میاطراف میانگین پراکنده شده است. از نظر رشته تحصیلی داده

( 47/2اند )شته کتابداری تحصیل کرده( نسبت به کتابدارانی که در ر65/2اند )غیر کتابداری تحصیل کرده

سازی مدیریت دانش در مرتبه باالتری ارزیابی کردند.  کننده مدیریت دانش را در پیادهنقش عوامل تسهیل

از نظر مقطع تحصیلی داده دارند  ها نشان میهمچنین  کتابدارانی که مقطع تحصیلی کارشناسی  دهد 

ارشد،  1/2ی،  ( نسبت به سایر مقاطع تحصیلی )کاردان6/2) ( نقش عوامل  3/2؛ دکترا  5/2؛ کارشناسی 

 را در مرتبه باالتری ارزیابی کردند.  کننده مدیریت دانشتسهیل 

 
 . تحلیل اکتشافی متغیر توسعه دانش مدیران برحسب متغیر جنسیت2جدول  

 چولگی  کشیدگی 
  خطای

 استاندارد 

 میانگین اطمینان فاصله 95/0
 پایین کرانه باال کرانه  میانگین

 زن  64/2 4/2 8/2 12/0 2/0 - 4/0
 جنسیت

 مرد 47/2 3/2 6/2 7/0 3/0 - 4/0

رشته   کتابداری  47/2 3/2 6/2 7/0 26/0 - 4/0

 سایر  65/2 4/2 8/2 11/0 27/0 - 24/0 تحصیلی

 کاردانی  1/2 6/1 5/2 15/0 7/1 3/3

مدرک  

 تحصیلی

 کارشناسی  6/2 3/2 8/2 12/0 2/0 - 4/0

 ارشد  5/2 3/2 6/2 8/0 12/0 - 2/0

 دکترا 3/2 - 9/3 7/8 5/0 3/0 - 6/0

 
 Smart PLSافزار ها به کمک نرموتحلیل داده تجزیه 

یابی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده  برای بررسی فرضیات مدل، از مدل

های جدید،  بینی مدل، توسعه مدلرویکرد: توانایی باالی آن در پیششده است. از دالیل استفاده از این  

مدل از  اندازهپشتیبانی  دادههای  بودن  نرمال  به  حساسیت  عدم  انعکاسی،  و  ترکیبی  وگیری  عدم   ها 

استفاده شده است. در   Smart PLSافزار آن  حساسیت به حجم نمونه. در این رویکرد از پرکاربردترین نرم

گیری انعکاسی موردبررسی قرار گفت. در بخش دوم کیفیت مدل یل کیفیت مدل اندازهبخش اول تحل

 موردبررسی قرار گرفت.  ساختاری و در نهایت برازش کلی مدل
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 گیری انعکاسیآزمون مدل اندازه

باشد. بر اساس نظر  گیری انعکاسی در دو مرحله آزمون پایایی و آزمون روایی میآزمون مدل اندازه 

گیری انعکاسی مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بار عاملی هر یک از محققان در صورتی مدل اندازه

د و در سطح معناداری باش   4/0پذیر متناظر با متغیر پنهان آن مدل دارای حداقل مقدار  متغیرهای مشاهده

( کلیه بارهای عاملی مدل 1صورت گرافیکی )شکل  افزار بهموردنظر معنادار باشد. طبق خروجی کلی نرم

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطالعات(   راهبردگیری انعکاسی )متغیرهای  اندازه

گیری های اندازهباشند. در مدل پایایی مدلمیدرصد معنادار    95بوده و در سطح اطمینان    4/0باالی  

باالی   اندازهدهنده سازگاری درونی مدلنشان  7/0انعکاسی مقادیر  بههای  انعکاسی است.  ترتیب گیری 

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطالعات   راهبردپایایی مرکب برای متغیرهای  

گیری های اندازهدست آمده است که نشان از سازگاری درونی مدلبه 87/0و  87/0، 92/0، 91/0، 91/0

 (. 2انعکاسی پژوهش دارد )شکل 

 
 پذیر گیری انعکاسی ـ بارهای عاملی متغیرهای مشاهده . مدل اندازه 2شکل  

دهنده همسانی یا اعتبار درونی  نشان  5/0برای بررسی اعتبار درونی متغیرهای پژوهش، مقادیر باالی  

نشان از روایی همگرای   57/0افزار به مقدار  از خروجی نرم  AVEگیری انعکاسی است. شاخص  مدل اندازه

انش، فرهنگ سازمانی،  مدیریت د  راهبردترتیب برای سایر متغیرهای  باشد. این شاخص بهاین متغیرها می

 دست آمد. به  53/0و  63/0، 55/0، 59/0منابع انسانی و فناوری اطالعات 
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برای سنجش روایی تشخیصی دو روش آزمون بار عرضی و آزمون فورنل ـ الرکر وجود دارد. آزمون  

گیری زههای انداهای دیگر در سنجش روایی افتراقی مدلفورنل و الرکر اعتبار بیشتری به نسبت آزمون 

پذیر( طبق آزمون فورنل انعکاسی دارد. برای سنجش روایی تشخیصی در سطح معرف )متغیرهای مشاهده

بیشتر   1/0پذیر بر روی متغیر پنهان مربوط به خود حداقل  و الرکر چنانچه بار عاملی هر متغیر مشاهده

پنهان دیگر باشد، م از بار عاملی همان متغیر مشاهده اندازهپذیر بر متغیرهای  انعکاسی شده  دل  گیری 

 هایش است.  مربوطه دارای روایی تشخیصی در سطح سازه

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، منابع    راهبرد( حاکی از آن است که متغیرهای  3نتایج جدول )

 انسانی و فناوری اطالعات از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار هستند.
 فورنل و الرکر روایی افتراقی براساس جدول  .  3جدول  

 فرهنگ سازمانی منابع انسانی فناوری اطالعات مدیریت دانش  راهبرد 

770/0 مدیریت دانش  راهبرد     

669/0 فناوری اطالعات   725/0    

663/0 منابع انسانی   686/0  792/0   

756/0 فرهنگ سازمانی   628/0  766/0  744/0  

اندازه کیفیت   انعکاسیمدل  متقاطع  گیری  روایی  یا  اشتراک  محاسبه   (1CV Com)  توسط شاخص 

پذیر از طریق مقادیر  بینی متغیرهای مشاهده شود. این شاخص در واقع توانایی مدل مسیر را در پیش می 

مقادیر مثبت این شاخص   گیری انعکاسیمدل اندازه سنجد. برای بررسی کیفیت  متغیر پنهان متناظرشان می 

افزار، شاخص گیری انعکاسی است. طبق نتایج حاصل از خروجی نرم مدل اندازه ناسب  دهنده کیفیت م نشان 

CV Com   مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطالعات    راهبرد ترتیب برای متغیرهای  به

 شود.گیری انعکاسی اثبات می که همگی مثبت بوده و کیفیت مدل اندازه  0/ 42و    0/ 49،  0/ 33،  0/ 45

 
 آزمون کیفیت مدل ساختاری 

جزئی، سه معیار اصلی برای آزمون    حداقل مربعاتهای ساختاری به کمک رویکرد  در تحلیل مدل

و      (value-T)( معناداری ضرایب مسیر )بتا(  2R  ،)2( شاخص ضریب تعیین )1مدل ساختاری وجود دارد:  

پیش3 ارتباط  یا  افزونگی  مسیر، ( شاخص  درونزای مدل  مکنون  متغیرهای  ارزیابی  اساسی  معیار  بین. 

دهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا توسط متغیر برونزا ضریب تعیین است. این شاخص نشان می

می مقادیر  صورت  مد  19/0و    33/0،  67/0گیرد.  در  )وابسته(  درونزا  مکنون  متغیرهای  مسیر برای  ل 

 2R( مقدار  1ترتیب قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف شده است. طبق شکل )ساختاری )درونی( به

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی  راهبرد شده    ترتیب برای متغیرهای انعکاسی دست آمده به به 

 
1. consrtact crossvalidated communality 
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... می  افزونگی )و فناوری اطالعات  نیز محاسبه  1V RedCباشد. کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص   )

است.   2پوشیچشم   روش به بینی کردن  هدف این شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در پیش   شود. می 

گایسلر است که بر اساس  ـ استون   2Qگیری این توانایی، شاخص  ترین معیار اندازه شده و شناخته ترین  معروف 

بینی کند. مقادیر باالی صفر  این مالک مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزای انعکاسی را پیش 

عبارتی در به   بینی دارد. اند و مدل توانایی پیش دهد که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شده نشان می 

داشتن متغیر پنهان درونزای انعکاسی   در نظر ی شاخص افزونگی با  دست آمده برا صورتی که تمامی مقادیر به 

از  شده مثبت باشد، می  نتایج حاصل  از کیفیت مناسبی برخوردار است. طبق  توان گفت مدل ساختاری 

 .( 4شود )جدول  افزار، شاخص افزونگی برای متغیرهای مدل مثبت بوده و کیفیت آن اثبات می خروجی نرم 
 ساختاری براساس شاخص افزونگی . کیفیت مدل  4جدول  

 CV Red متغیر

 452/0 مدیریت دانش  راهبرد

 195/0 فرهنگ سازمانی 

 499/0 منابع انسانی 

 333/0 فناوری اطالعات 

 195/0 ساختار سازمانی 

های تأیید روابط در مدل ساختاری معنادار بودن ضرایب مسیر است. معناداری یکی دیگر از شاخص

 (. 3مکمل بزرگی در جهت عالمت ضریب بتای مدل است )شکل ضرایب مسیر 

 
 ( t-value. معناداری ضرایب مسیر )3شکل  

دست آمده باالی حداقل آماره در سطح مورد اطمینان در نظر گرفته شده باشد،  چنانچه مقدار به 

 
1. consrtact crossvalidated redundancy 

2. blindfolding 
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تأیید می یا فرضیه  رابطه  ( نشان 5درصد ضرایب مسیر مدل )جدول    95شود. در سطح معناداری  آن 

 شود.های پژوهش تأیید میدهد تمامی فرضیهمی

 های مدل پژوهش. آزمون فرضیه5جدول  

 ضریب مسیر فرضیه
Beta 

 معناداری 

T-value 
 رد/تأیید 

 تأیید 939/19 310/0 سازی مدیریت دانش دارد.مدیریت دانش اثر معناداری بر پیاده راهبرد

 تأیید 852/18 286/0 سازی مدیریت دانش دارد. فرهنگ سازمانی اثر معناداری بر پیاده

 تأیید 950/18 278/0 سازی مدیریت دانش دارد.پیادهمنابع انسانی اثر معناداری بر 

 تأیید 325/19 261/0 سازی مدیریت دانش دارد.فناوری اطالعات اثر معناداری بر پیاده

سازی  گر اثر معناداری بر پیادهعنوان یک متغیر تعدیلساختار سازمانی به

 مدیریت دانش دارد.
 رد 503/0 - 003/0

کننده در رابطه با میزان رابطه  عنوان یک متغیر تعدیل متغیر ساختار سازمانی بهدر مرحله بعد نقش  

های گوناگونی برای محاسبه میزان اثر متغیر متغیرهای مستقل و وابسته موردبررسی قرار گرفت. روش 

( یکی از 2010)  1ضربی هنسلر و فاسوتکننده وجود دارد. رویکرد ساخت متغیر تعاملی یا حاصلتعدیل

استفاده میهای تحلیل نقش متغیر تعدیلپرکاربردترین روش زمانی  این رویکرد  شود که کننده است. 

گیری از نوع انعکاسی باشد. همان طور که ای باشد و مدل اندازهکننده و برونزا از نوع فاصلهمتغیر تعدیل

( شکل  تعدیل4در  متغیر  به  مربوط  معناداری  ضریب  است  مشخص  ساختار  (   288/0سازمانی  کننده 

توان تأثیر متغیر درصد نمی  95، در سطح اطمینان  96/1دلیل کمتر بودن از  محاسبه شده است که به

 کننده تأیید کرد. عنوان یک متغیر تعدیلساختار سازمانی را به

 
 . اثر متغیر میانجی ساختار سازمانی 4شکل  

 
1. Henseler & Fassott 
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 کلی مدل آزمون

( از دو شاخص برای آزمون کلی مدل استفاده شد.  GOFپس از منسوخ شدن معیار نیکویی برازش )

. مقدار RMS Theta( شاخص  2و    (SRMR( شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )1

همبستگی    RMS Thetaشود. مبنای شاخص  مناسب قلمداد می  08/0یا    1/0کمتر از    SRMRشاخص  

کوچکتر شده    RMSاین همبستگی کوچکتر باشد شاخص  ها است. هرچه  بین متغیرهای خطا یا باقیمانده

های تحلیل رود برای مدلاست و انتظار می  12/0تر خواهد بود. حداقل آن صفر و نقطه برش آن  و مطلوب

( شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد  1999)  1شده از این مقدار کمتر باشد هوو و بنتلر

مدل این  و  SRMR=0.08)   شده  باقیمانده(  یا  خطا  متغیرهای  بین  همبستگی  )شاخص   RMSها 

Theta=0.12 .است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد ) 

 

 گیرینتیجه

 صورت  دانش  مدیریت  حوزه  در  که  وسیعی  هایپژوهش  ( علیرغم1389)  اخوان و همکاران  زعمبه

است، این در حالی است که  پیچیده  و سخت ها،سازمان در دانش مدیریت سازیپیاده هنوز است، گرفته

شده  ایگسترده   طوربه  سازمان  کلی  موفقیت  بر  دانش   مدیریت  هایپروژه  تأثیر وجود .  است  تأیید   با 

 غافل  مهم  این  از  هاسازمان  اکثر  رساند،می  هاسازمان  به  که  منافعی  و   دانش  مدیریت  مهم  هایویژگی

 مزایای   از  آگاهی  ضمن  بایستی  هاسازمان  در نتیجه.  اند شده  شکست  دچار   آن  سازیپیاده  در   یا  و   مانده

 کنند. بر  مهیا  را  آن  آمیزموفقیت   اجرای  زمینه  و  شناسایی  را  آن  موفقیت  در  مؤثر  عوامل  دانش،  مدیریت

جزئی عوامل یابی معادالت ساختاری حداقل مربعات  با استفاده از روش مدل  حاضر  پژوهش  اساس  این

را شناسایی کرد و ضمن سنجش اثرات   های عمومی استان کرمانشاه تسهیلگر مدیریت دانش در کتابخانه

نیز  را  سازمانی  ساختار  میانجی  متغیرهای  نقش  دانش،  مدیریت  موفق  اجرای  بر  عوامل  از  یک  هر 

با داد؛  قرار    و   بهبود  خصوص  در  مناسب  اقدامی  به  اصلی  عوامل  شناسایی  با  که  دید  این  موردبررسی 

عمومی کتابخانه  در   دانش  مدیریت  مناسب  استقرار  به  و   پرداخته  دانش   مدیریت  اثربخشی  کمک   های 

دیدگاه  .کنند بین  که  بود  آن  بیانگر  اکتشافی  تحلیل  عوامل نتایج  مورد  در  مرد  و  زن  کتابداران  های 

های کتابداران نین بین دیدگاهسازی مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد. همچکننده پیادهتسهیل 

 سازمان در دانش مدیریت  سازیدارای تخصص کتابداری و غیرکتابداری نیز تفاوت وجود داشت. پیاده

 راهبرد بودن  درآید. دارا اجرا به راهبردی راهکارهایی ارائه با تا است  سازمان وضعیت دقیق شناخت نیازمند

راه یکی مناسب، دانش    راهبرداست.   دانش مدیریت سازیپیاده در موفقیت به رسیدن هایاز  مدیریت 

 
1. Hu & Bentler 
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 1و الگوبرداری رقابتی است. بهاتی، حسین و آیکبال  راهبردیشامل سه عامل حمایت مدیران، همسویی  

  دانش   مدیریت  اجرای  موفقیت  اصلی   عوامل  از  یکی  عنوانبه  مدیران  حمایت  که  دارداذعان می  (2013)

  پژوهش   این  هاییافته  راستا است. همچنین،با نتایج پژوهش حاضر هم  که  است  شدهشناخته    ها سازمان  در

 بودن  کلیدی  خصوص  در (2009)  3و هیسینگ   (2010)  2، کارلوس، کامبیز و مرکادو لویس   نظریات  با

  پژوهش  در  نیز  (2010)  و لویس و همکاران  (2010)  4کارابگ.  باشد می  همسو  دانش   مدیریت  راهبرد  عامل 

 زمینه   این  در  مدل  ارائه  و  هاسازمان  در  دانش  مدیریت  اجرای  موفقیت  عوامل  و  موانع  شناسایی  به  خود

  نموده  عنوان  دانش   مدیریت  موفقیت  انسانی   عوامل  قالب  در  را  ارشد  مدیریت  حمایت  و  پرداخته است

ایران قاسمی، غضنفری   در  شدهانجام  هایپژوهش  برخی  نتایج  .دارد  سازگاری  پژوهش  این  نتایج  با  که  است

( یدالهی  قربانی(1400و  وقربانیزاده،  ؛  )(؛ حسن1400)  افروز   پاجی،  و همکاران 1386زاده  انصاری  (؛ 

 مدیریت   راهبرد  و  ارشد  مدیریت   حمایت   رهبری،   نقش   بر   تأکید   ( با1395(؛ و خاوری و همکاران ) 1392) 

 هفت   بین   ( در 1389همکاران )   و   دارد. اخوان   همخوانی  سازمان   در  دانش   مدیریت   موفق   اجرای   در   دانش

  عنوان به   را   ارشد   مدیریت  حمایت  دانش،   کارگیری به   و   عرضه   کسب،   فرایند   مرحله   سه   در  دار اولویت   عامل 

 در   دانش  مدیریت   کننده تسهیل  ( عوامل 1390یعقوبی )  و نکودری  دیگری  پژوهش  در   .قرار دادند   دوم  رتبه 

 و   نمودند  بندیرتبه   و   شناسایی  داده،   قرار  موردبررسی  را   تابعه  کل  ادارات   و  کشور   بحران   مدیریت   سازمان

جهت نیاوردند که از این    دست به   داری معنی   رابطه   دانش،   مدیریت   تسهیل   بر   تأثیرگذار   عامل   عنوان به   راهبرد 

 عوامل   از   یکی  باال رده   مدیران   که   دهدی م  نشان   ( نیز 1386زاده ) حسن   با پژوهش حاضر همسو نبود. پژوهش 

 .ندارند   دانش  مدیریت   انجام  برای  کافی   مشارکت  وجودبا این    هستند، دانش  مدیریت   استقرار   بر  مؤثر 

کننده مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی است. نتایج پژوهش حاضر نشان  یکی دیگر از عوامل تسهیل

سازی مدیریت دانش  های عمومی فرهنگ سازمانی اثر معناداری بر پیادهکتابخانهداد که از نظر کتابداران  

دلیل   ترین)فرهنگ( مهم  مناسب  انسانی  زیربنای   و  گرادانش  فرهنگ   وجود  انسانی،  عوامل  به  دارد. توجه

از   50که    هستند  آن  از  حاکی   آمارها .  است  هاسازمان  در  دانش  مدیریت  سازیپیاده  موفقیت درصد 

  به   مرتبط  مشکالت  و   بوده   انسانی   نیروی  و   فرهنگ  عامل   به  مربوط   مدیریت دانش  سازیپیاده  مشکالت

کیا  (؛ ایمانی1386)  ینظافتی، افزازه و  جالل   درصد نقش دارند؛  25  تنها  هرکدام فناوری  و  ساختاری  حوزه

مؤثر   مدیریت  که  ریافتندد  ایمطالعه  انجام  با  آمریکا   مدیریت  آکادمی  در   (2000)  5دلونگ و فای   (.1400)

 ( در 1386)  عمویی  و  دیگر نیازآذری  طرف  از.  است  ارتباط  در  سازمان  با فرهنگ  مستقیم  طوربه  دانش

 تأثیر   دانش   مدیریت  استقرار  بر   انسانی،   نیروی  و   سازمانی   یادگیری  فرهنگ سازمانی،   که  دریافتند   پژوهشی

 
1. Bhatti, Hussain & Iqbal 

2. Luis, Carlos, Cámpiz & Mercado 
3. Heisig 

4. Karabag 

5. De Long & Fahey 



 1401 بهار و تابستان، 1، شماره 12سال     پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد                159

 

 مذکور   پژوهش  آماری  جامعه  و  آموزشی  محیط.  ندارد  همخوانی  حاضر  پژوهش   نتایج  با  که  اندنداشته 

 .  باشد نتایج  این اختالف  دلیل تواندمی

 موردبررسی  را  یادگیری  و  تشویق  و  پاداش  اعتماد، :  شامل   فرهنگ سازمانی   از  بعد   سه  حاضر  پژوهش 

 تأثیر   همچنین،.  اندشده  شناخته   فرهنگ  ایجاد   در  مطرح  اصلی  متغیرهای  عنوانبه  هاآن  است؛  داده  قرار

دیگر (.  1394)نجاتیان، قاسمی و میرغفوری،    است  تأیید شده  قویاً  هاسازمان  در  دانش  مدیریت  بر  ها آن 

یافته استقرار مدیریت دانش، فناوری اطالعات است.  بر  اثرگذار  نظریات    با  پژوهش  این  هایمتغیرهای 

( آسپینوال  و  ایمانی2005ونگ  قربانی1400)  کیا (؛  و  (؛  )زاده  و    (؛1400همکاران  قاسمی  نجاتیان، 

 خصوص   ( در1389کاران )( و اخوان و هم1386(؛ عرضه )1385(؛ جعفری و اخوان )1394میرغفوری )

 .  باشدمی همسو فناوری اطالعات  عامل بودن کلیدی

  دانش   تسهیم  هایقابلیت  نشان داد فناوری اطالعات اثر معناداری بر(  2006)  1پژوهش پارک   نتایج

 ( نیز 1386و همکاران )  دارد. همچنین نیازآذری  مثبت  تأثیر  خصوصی  و  دولتی  هایسازمان  در  کارکنان

استان مازندران   اسالمی  آزاد  هایدانشگاه  در  دانش   مدیریت  استقرار  بر  مؤثر  عنوان عوامل  تحت  پژوهشی   در

 و همکاران   2است؛ در حالی که چان   دانش  مدیریت  استقرار  بر  مؤثری  عامل  اطالعات  فناوری  که دریافتند

 عوامل  جزء  در تجارت  خالقیت  و  افراد  فناوری،  عوامل  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  ایمطالعه  در  (2011)

 .شوندمی محسوب دانش مدیریت موفقیت در ترضعیف 

پیاده بر  که  است  دیگری  متغیر  انسانی  دانش  نیروی  مدیریت  یافتهسازی  است.  این  اثرگذار  های 

سازی های عمومی نیروی انسانی یکی از عوامل اثرگذار بر پیادهپژوهش نشان داد از نظر کتابداران کتابخانه

،  زادهقربان  (؛1400نظریات قاسمی، غضنفری و یدالهی )  با   پژوهش   این  هایمدیریت دانش است. یافته

 ( در 1392؛ انصاری و همکاران )(1394سمی و میرغفوری )قا(؛ نجاتیان،  1400)افروز    پاجی، و   قربانی 

مدیریتفعالیت  در  انسانی  منابع  عامل  بودن  کلیدی  خصوص   با   همچنین.  دارد  همخوانی  دانش  های 

  .باشدمی   همسو  ( نیز1387)  (؛ رهنورد1389همکاران )  و  (؛ اخوان1390همکاران )  و  جعفری  نظریات

  انسانی  منابع  که  (2011)و تیرو و همکاران  (  2011)چان و همکاران    هاییافتههای این پژوهش با  یافته

اهمیت  درجه  در  را   مهم  مسائل  از  بسیاری  معتقدند   هاآن  چراکه.  باشدنمی  همسو  دهند، می  قرار  دوم 

از .  گیردمی  جای   فرهنگ سازمانی  در  فردی  هایانگیزه  و   پاداش  تشویق،  قبیل:  از  انسانی   منابع  با   مرتبط

 ارتباط   عدم   بنابراین  شدهشناخته  عامل  ترینمهم  عنوانبه  فرهنگ سازمانی  ها آن  پژوهش   در  آنجایی که

 باشد. می توجیه  قابل دانش  مدیریت با  انسانی  منابع دارمعنی

به عنوان یک متغیر میانجی بر مدیریت دانش بررسی شد.  در این پژوهش تأثیر ساختار سازمانی 

 
1. Park 

2. Chan 
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از  کننده ساختار سازمانی بهضریب معناداری مربوط به متغیر تعدیلداد    نتایج نشان دلیل کمتر بودن 

دانش داشته کننده مدیریت  درصد نتوانست تأثیر معناداری بر عوامل تسهیل  95، در سطح اطمینان  96/1

  دانش  مدیریت  موفقیت  سازمانی در  ساختار   عامل   بودن  کلیدی  خصوص  در  پژوهش  این   هایباشد. یافته

( 1390( همسو نبود. نکودری و یعقوبی )1390)، اخوان و ثقفی  ممقانی  (؛ دسترنج1386عرضه )  نظرات  با

  سازمانی  ساختار  و  راهبرد  هایمؤلفه   بین  داریمعنی  ارتباط  دانش،  مدیریت  کنندهتسهیل   عوامل  در بین

 است   ممکن  چراکه.  دارد  همخوانی  حاضر   پژوهش  نتایج  با  که  نیاوردند  دستبه  مدیریت دانش،  تسهیل  با

  نقش  عنوانبه  و   باشد   نداشته  ها سازمان  در  دانش  مدیریت  سازی پیاده  بر  مستقیم  نقش   سازمانی   ساختار

  پیچیدگی  و  رسمیت  چه  هر   که  معتقدند  ( نیز 1390)همکاران    و  (. جعفریLai, 2013نماید )  عمل  میانجی 

 کمترین   با   سازمان  در   دانش  مدیریت  باشد،   روان  و  آزاد  ارتباطات  جریان  عوض   در  و   باشد   کمتر  سازمان  در

  خدمات   کیفیت  افزایش  و  سازمان  اعتالی  و  رشد  جهت  در  نکته  این  از  توانمی  و  بوده  اجراقابل  مشکل

 روابط  و  تصمیمات  بر  ناظر  مقررات  و   قوانین  میزان  با   دانش   مدیریت  اجرای  رسمیت  بعد .  کرد  استفاده

 .است مرتبط کاری

  بر .  است مناسب راهبرد  بودن دارا  دانش مدیریت سازیپیاده در موفقیت  به رسیدن هایراه  از یکی

 حمایت   بر  مبتنی  دانش   مدیریت  راهبرد  تدوین  به  نسبت  عمومی   هایکتابخانه  گرددمی  پیشنهاد  اساس  این

 . ینداقدام نما راهبردی ییارشد و همسو مدیران

  ی هاکتابخانه  گرددیم  یشنهاددانش پ  یریتبر مد  ینگ سازمانتوجه به معنادار بودن اثرات فره  با

به    یریتمد  توسعهمنظور  به  یعموم نسبت  سازمان  تقویتدانش  اعتماد،    یمبتن  ی فرهنگ    و  پاداش بر 

 . نمایند  اقدام  یادگیری و تشویق

منظور توسعه به  گرددمی  پیشنهاددانش    یریتبر مد   انسانی  نیرویبودن اثرات    معنادارتوجه به    با

قب  یاقدامات   یانسان  یروین مبنا  راهبردیبرنامه    ینتدو  یلاز    ی،دانش  ی هاگروه  گیریشکلدانش،    ی بر 

  یجاددانش کارکنان، ا  سازییرهذخ  یهااز نظام  گیریبهره  ی،دانش  هاییتفعال  بنای استقرار نظام ارتقاء بر م

 قرار دهند.  یکار اولویت در مستمر آموزشی هایبرنامهو  یمستندساز هایرویه
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 از  1400آذرماه    1. بازیابی شده در  . چاپ سی و دوم، تهران: نشر نیمدیریت عمومی  (.1385)مهدی    ،الوانی

https://www.gisoom.com/book/11279745/ 
(. ارایه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش  1389زاده، علیرضا )؛ حسن آمنه، خدیور ؛شعبان  ،الهی

ایران پژوهش ه و بررسی سه سازمان نمونه.  مطالع   5بازیابی شده در    .23-59(،  3)   14،  های مدیریت در 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128499از    1400آذرماه  

(.  1392محمدعلی )  عسگری،  محمد؛  پاسبانی،  الدین؛کمال   حسین؛ رحمانی،  یوشانلوئی،  رحمانی  منوچهر؛  انصاری،

  و   کوچک  یهاشرکت  در   رقابتی  مزیت   کسب  بر  دانش  مدیریت  سازیپیاده  موفقیت  تأثیر  مفهومی  مدل  ارائه

 Doi.0.22059/JIBM.2013.35422  .20-45(،  5)   2،  بازرگانی  مدیریت  مجلهمتوسط.  

 دانشگاهی  هایکتابخانه  در  دانش  مدیریت  سازیپیاده   بر  مؤثر  عوامل  بندیرتبه  و  بررسی(.  1400کیا، زهرا )  ایمانی

 .Doi (.5)  7،  اطالعات  مدیریت   فنون  و  علوم.  1396  سال  در  گلستان  استان

10.22091/STIM.2021.4032.1293. 
تهران بازیابی شده در  . اول  چاپ  کتابدار، نشر .هازیرساخت  و مفاهیم  دانش،  مدیریت(. 1386محمد ) زاده،حسن   

 /https://www.gisoom.com/book/1415737 از  1400آذرماه    1

طراحی پرسشنامه ارزیابی عوامل  (.  1395خاوری، لیلی؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، نصراهلل؛ جاللی فراهانی، مجید )
سازمان تسهیل در  دانش  مدیریت  ایرانکننده  ورزشی  دومینهای    نوین   دستاوردهای  ملی  همایش  . 

  1400آذرماه    1بازیابی شده در   .1385شهریورماه    25و    24للی چابهار،  المورزش، دانشگاه بین   و  بدنیتربیت

 DC=139590https://search.ricest.ac.ir/dl/search/defaultta.aspx?DTC&36=  از

های عمومی شهر  (. سنجش اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان کتابداران کتابخانه 1395)  دیناه  ان،یخوش

اطالعات  هانظام شیراز.   خدمات  در  .  31-40(،  1و    2)  ،یو  شده  از    1400آذرماه    3بازیابی 
123456789/298259https://iranjournals.nlai.ir/handle/ 

  جامع   سیستم  افزار  به  و  طراحی  نرم  کارگیری به(.  1386نوید )  نظافتی،  فاطمه؛  افرازه،  محمدجواد؛  سید  جاللی،
  ملی   اجالس  پنجمین  .ایران(  اسالمی  جمهوری  ترابری  و  راه  وزارت  در  موردی  )مطالعه  دانش  مدیریت

 /https://civilica.com/doc/19211 از  1400آذرماه    7صنایع. بازیابی شده در    مهندسی

 و عوامل کلیدی موفقیت   دیطراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تأک(.  1385جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان )

 http://ensani.ir/fa/article/284493. از  23-32(،  14و    13)  4  ،مدیریت فردا 

  و   ساختاری  عوامل  (. رابطه1390بابک )  مهر،  رستگاری  مسعود؛  صالحی،  ابوالقاسم؛  حسن  گرجی،  مهدی؛  جعفری،

.  تهران   پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  و  درمانی  آموزشی  مراکز  در  دانش  مدیریت  استراتژی  با  سازمان  فرهنگی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080840.1389.3.2.2.4
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=28959
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=66092
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=66092
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4291
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4291
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4291
https://dx.doi.org/10.22059/jibm.2013.35422
https://search.ricest.ac.ir/dl/search/defaultta.aspx?DTC=36&DC=139590
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/298259
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در   (.14)  45  سالمت،  مدیریت  نشریه شده   از  1400آذرماه    7بازیابی 
http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7903 

  . ساپکو   نشر:  تهران.  سرشت  رحمان  حسین  ترجمه.  دانش  مدیریت(.  1379)  پروساک  الرنس،  اچ؛.  تامسن  داونپورت،

 /http://www.lib.ir/book/49147491 از  1400آذرماه    1بازیابی شده در  

  در  دانش  مدیریت  اجرای  آمادگی  میزان  (. بررسی1390فاطمه )  ثقفی،  پیمان؛  اخوان،  نسرین؛  ممقانی،  دسترنج

  و   علوم  پژوهشگاه  پژوهشی  علمی  فصلنامه.  دانش  مدیریت  موفقیت  در  مؤثر  عوامل  به   توجه  با  هاسازمان 
در  493-517(،  3)  26  ،ایران  اطالعات  فناوری شده  بازیابی   از   1400آذرماه    7. 

http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1409-fa.html 
  ی و اجرا   یساختار سازمان  یطراح  یرهایمتغ  طهراب (.  1395)  دهیحم  ،یمغانمعصومه؛    ،یعربشاه  ؛یمرتض  ،یرجوع

(،  1)  2  ،ی عموم  یهاکتابخانه   و  ی رساناطالع   قاتیتحقشهر مشهد.    یعموم   یهادانش در کتابخانه   تیریمد

 http://publij.ir/article-1-1298-fa.html  از  1400آذرماه    1بازیابی شده در    .52-31

(.  29، )دولتی  مدیریت  کاربردی،  علمی  فصلنامه.  یادگیرنده  سازمان  و  سازمانی  (. یادگیری1387اله )  فرج   رهنورد،
.320.1001.1.17350719.1378.13.1.2 Doi:  
 برای یهاکنندهل یتسهاطالعات   فناوری (.1389) محمد  روستایی،  محمدحسین؛ محمدعلی؛ مقدسان، سرلک،

هشتمین کنفرانس   مجموعه مقاالت  .پویای سازمان با بکارگیری مدیریت دانشسازمان   ی هامهارت  ارتقاء 

 https://civilica.com/doc/99513از    1400ماه  ید  10. تهران. بازیابی شده در  مدیریت  یالمللنیب

. تهران: جهاد  های اداری، تولیدی و خدماتیمدیریت دانش در سازمان (.  1387زاده، فتاح؛ بودالیی، حسن )شریف 

در   شده  بازیابی  طباطبایی(.  )عالمه    از   1400آذرماه    1دانشگاهی 
https://www.gisoom.com/book/1510639/ 

  . دانش  مدیریت  استراتژی  با  بدنیتربیت   سازمان  تکنولوژی  و  ساختار  سازمانی  عوامل  ارتباط(.  1386کیوان )  عرضه،
در    .ارومیه  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  رساله شده  از    1400آذرماه    1بازیابی 

https://elmnet.ir/article/10427855-21891/ 
  پذیری امکان  با  )مدل کویین(  سازمانی  فرهنگ   (. بررسی1400قاسمی، جواد؛ غضنفری، مرتضی؛ یدالهی، علیرضا )

آذرماه    1. بازیابی شده در  83-95(،  51)  4،  فرهنگی  مدیریت  مجلهرسانه.    سروش  در  دانش  مدیریت  استقرار

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=579243  از  1400

  موفقیت بر مؤثر عوامل زمینة در تحقیقات تحلیل. (1400) پاجی، عقیل؛ افروز، داود قربانی اهلل؛ وجه زاده،قربانی 

سازمانی  نشریهایران.    در  دانش  مدیریت فرهنگ  . 455-477(،  3)  19،  مدیریت 
DOI.10.22059/JOMC.2020.300581.1008018. 

  در   دانش  مدیریت  هایسامانه   یساز ادهیپ  بر  مؤثر  عوامل  (. تبیین1391غالمرضا )  زاده،ملک   مصطفی؛  کاظمی،

  1. بازیابی شده در  22-34  (،94)  11  ،فردا   تیریمد  فناوری.  رشد  مراکز  در  مستقر  کوچک  فناور  یهاشرکت 

  از   1400آذرماه  
https://research.rifst.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=5

0000119 
 بومی  الگوی  طراحی(.  1400جالل؛ مرجانی، تیمور )،  منفرد   محمدرضا؛ حقیقت  قدیم،  زادکاباران   کاوه؛  کیا،لطیفی 

  مدیریت   فنون  و  علوم  .(دانشگاهی  جهاد:  مطالعه  مورد)  محورپژوهش   هایسازمان   برای  دانش  مدیریت

http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7903
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1409-fa.html
http://publij.ir/article-1-1298-fa.html
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17350719.1378.13.1.2.3
https://www.gisoom.com/book/1510639/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1510639/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1510639/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://dx.doi.org/10.22059/jomc.2020.300581.1008018
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 DOI. 10.22091/STIM.2021.6706.1553 .323-352(،  3)  7،  اطالعات

  (.1399)  علی؛ ریگی، طاهره؛ اورعی، نرگس،  نوقابی، مهدی؛ ضرابی   عاطفه؛ زاهدی  زارعی،  سیدعباس؛  مرجانی،

  مدار دانش   هایسازمان   در  دانش  مدیریت  هایسامانه   سازیپیاده  در  تأثیرگذار  بازدارنده  عوامل  واکاوی

  و   کتابداری  پژوهشنامه.  (رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  هاموزه   ها،کتابخانه   سازمان  موردی  مطالعه)
 DOI. infosci.2021.23509.0/10.22067.  92-115(،  2)  10،رسانیاطالع 

بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر  (.  1394)  اهللب یحب، مجید؛ قاسمی، یاسر؛ میرغفوری، سید  نجاتیان

)مورد مطالعه: یزد شرکت   فرایند خلق دانش  استان  منتخب  تعاونی    7،  پژوهشنامه مدیریت تحول(.  های 

(13  .)165-136  . DOI.org/10.22067/pmt.v7i13.52773 

.  بحران   مدیریت  سازمان  در  دانش  مدیریت  کنندهتسهیل  عوامل  (. بررسی1390نورمحمد )  یعقوبی،   مریم؛  نکودری،

 Doi:  10.22111/JMR.2011.649 .95-119(،  13)  4  ،عمومی  مدیریت  هایپژوهش 

  و  عطافر  یعل  ترجمه.  نیآفردانش   یها شرکت:  دانش  تیریمد(.  1385)  روتاکا یه  ،یتاکوچ  رو؛ی کوجیا  نوناکا،

در    .قلم   سماء:  قم.  همکاران شده   از  1400آذرماه    1بازیابی 

https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/1217355 
آزاد اسالمی   یها(. عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه 1386)  تانهعمویی، فکیومرث؛  نیازآذری،  

مازندران.   برنامه استان  در  تربیتی  یزیرپژوهش  علوم  در  پژوهش  و  )دانش  ریزی  ـ    درسی  برنامه 
در    . 106-93  ،( 14)21،درسی( شده  از    1400آذرماه    1بازیابی 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111625 
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