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  وضعيت استقرار مديريت دانش بين كتابداران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  

  پور ييرجا ديسع ،يشعبان احمد ،*ياستان يمحمد يمرتض
  

 

  چكيده
. تر ايجاد كرده است خدمات مطلوب عنوان موضوعي جديد، رويكردي بديع در تسهيل آموزش و پژوهش و ارائه مديريت دانش به: مقدمه
هاي مديريت دانش جهت بهبود آموزش  جراي برنامهها براي ا هاي آموزشي از مستعدترين مكان رساني در محيط مراكز اطالعها و  كتابخانه

هاي دانشگاه علوم  استقرار مديريت دانش در كتابخانه تيوضع يند، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسهستو پژوهش و تسهيم دانش 
  .ليامز انجام شدپزشكي اصفهان بر اساس مدل بكوويتز و وي

 83(هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  تمام كتابداران كتابخانه شامل پژوهش نمونه .پژوهش حاضر توصيفي، پيمايشي بود: ها روش
هاي مدل بكوويتز و  اخته بر اساس مؤلفهس ي محقق ها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده. بود 89-90مشغول به كار در سال تحصيلي ) نفر
  .ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد براي تجزيه و تحليل داده. آن مورد تأييد قرار گرفت ييايي و پامز بود كه روايويليا

هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز  وضعيت استقرار مديريت دانش در كتابخانهميانگين نمره : نتايج
همچنين اختالف مشاهده شده بين ميانگين . تر از حد متوسط است و استقرار آن نيز به طور يكسان وجود ندارد پايينبود كه  477/0±82/2

بر ، اما ها بر اساس عوامل دموگرافيك جنسيت، رشته تحصيلي، سابقه اشتغال، سطح تحصيالت، و نوع كار تفاوت معناداري نداشت آزمودني
  ).>05/0p( انش تفاوت معناداري مشاهده شددر مؤلفه يادگيري د ،نوع كتابخانه حسب
هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و  هاي مدل بكوويتز و ويليامز در كتابخانه مؤلفه شتريب: گيري نتيجه

روزافزون دانش در همچنين با توجه به اهميت . خصوص براي اشتراك و ايجاد دانش دارد ريزي و توجه بيشتر به نياز به برنامه
ها  هاي بهداشتي و درماني كه اشتراك دانش از اهميت زيادي برخوردار است، اجراي اين برنامه ها و محيط هايي همچون دانشگاه سازمان

  .و پژوهش خواهد شد تبع آن تسهيل يادگيري، آموزش رساني بهتر و به موجبات خدمات
  

  .دانشگاهي، مدل بكوويتز و ويليامز  كتابخانهدانش، مديريت دانش، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
ها براي موفقيت و رقابتي بودن در محيط پر  سازمان«

                                                 
و  يكارشناس ارشد كتابدار ،ياستان يمحمد يمرتض :نويسنده مسؤول *

 ،يشناس و روان يتيدانشكده علوم ترب ،يرسان و اطالع يگروه كتابدار ،يرسان اطالع
مركز  اسرا، يانيعلوم وح المللي نيب اديبن ،اسريعمار  يمتر 75 ،قم ،دانشگاه اصفهان

  morteza_mohamadi64@yahoo.com. اسناد و كتابخانه مركزي، قم، ايران
و  يتيدانشكده علوم ترب ،يرسان و اطالع يگروه كتابدار ،)اريدانش( يشعبان احمد
  )shabania@edu.ui.ac.ir. (، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان ،يشناس روان
 ،يو روان شناس يتيدانشكده علوم ترب ،يتيگروه علوم ترب ،)ارياستاد( پور ييرجا ديسع

  )s.rajaipour@edu.ac.ir. (، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان
  6/12/90: ، تاريخ پذيرش16/9/90: ، تاريخ اصالحيه18/1/90: تاريخ دريافت مقاله

هاي قابل انطباق  فراز و نشيب، نياز دارند تا از استراتژي
ها و فرآيندهاي مديريت  و هوشمندي، مشتمل بر رويه

بر اين قرار مديريت دانش به . دانش بهره جويي نمايند
هاي دستيابي به عملكرد مطلوب در  راهعنوان يكي از 

ها براي موفقيت و رقابتي بودن در محيط  سازمان
مديريت دانش با شعار كنترل ). 1(»امروزي الزامي است

پا به عرصه ظهور گذاشت و در عرض » دانش ضمني«
ترين  ترين و جذاب كمتر از چند دهه، به يكي از جالب
ميكولكي و . موضوعات مديريتي مبدل شد

دانشگاه را )  (Mikulecky & Mikuleckaميكولكا
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هاي مديريت  محيطي مناسب براي كاربرد اصول و روش
هاي مديريت دانش،  معرفي ابزارها و روش. دانند دانش مي
بهبود سطح همكاري  ها را براي اشتراك دانش، دانشگاه

آموزشي و پژوهشي و بهبود ارتباطات كاري ميان كارمندان 
  ).2(و دانشجويان توانا خواهد كرد

بخش بهداشت و درمان به عنوان سازماني كه نيازمند 
كاركنان ماهر و با دانش است، به علت ارتباط با سالمت 

هايي كارآ در ارائه  جامعه، نيازمند استفاده از روش
هاي بهداشتي و  هت بهبود كيفيت، كاهش هزينهخدمات ج

جعين است كه تنها در سايه رفع به موقع نيازهاي مرا
هاي نوين مديريت اطالعات و تخصيص  استفاده از روش

در ). 3(پذير است زمان مناسب به امر مديريت دانش امكان
هاي  هاي بهداشتي و درماني مشابه سازمان سازمان

. شود ي فرايندها توليد ميديگر، دانش زيادي در ورا
هاي بهداشتي و درماني با  هايي نيز بين سازمان تفاوت

يكي از اين وجوه اختالف، . دارد وجودها  ساير سازمان
هاي ديگر يعني ارتقاي  داشتن اهدافي عالوه بر سازمان

تفاوت  .محافظت از بيمار و كاهش خطاهاي پزشكي است
هاي پيشرفته در خدمات  آورياستفاده فزاينده از فن، ديگر

كارگيري كاركنان آموزش ديده و  بهداشتي است كه به
طرف ديگر لزوم  زا. سازد متخصص را ضروري مي

صورت گروهي و حول محور بيمار، به   انجام كارها به
دهي و مديريت آن  اشتراك هر چه بيشتر دانش و سازمان

دگذاري ك). 4(بخشد سزايي مي ها اهميت به در اين سازمان
هاي مهم مديريت دانش در  يكي ديگر از كاربرد زيباليني ن
  ).5(هاي بهداشتي است سازمان

چند مديريت دانش تاريخچه كوتاهي دارد اما ريشه در  هر
. هاي مديريت و تجارت دارد شناسي، و نظريه فلسفه، روان

: نمايد مديريت دانش را چنين توصيف مي) Group(گروپ 
هيافتي يكپارچه را براي شناسايي، اي است كه ر رشته«

تسخير، ارزيابي، بازيابي و اشتراك همه سرمايه اطالعاتي 
رالف  نيهمچن). 6(»دهد سازمان ارائه و ترويج مي يك

)Ralph (دانش  تيرياز مد يفيخود به تعر قيدر تحق

مديريت . اشاره كرده است )(Skyrmeتوسط اسكايرم 
دانش حياتي و مند و صريح از  دانش، مديريت نظام

وري، آ فرايندهاي مرتبط با آن از جمله خلق، جمع
. برداري است و بهره ستفادهدهي، اشاعه، ا سازمان

مديريت دانش نيازمند تبديل دانش شخصي به دانش 
تواند به طورگسترده در سرتاسر  سازماني است كه مي

  ).7(سازمان به اشتراك گذاشته و به كارگرفته شود
سازي مديريت دانش از مدل  منظور پياده در اين تحقيق به

استفاده ) Bukowitz and William(بكوويتز و ويليامز 
مدل مذكور به دليل بسط و گسترش بهتر . شده است

سازي مديريت دانش از يك سو و مناسب  مراحل پياده
ها  هاي غيرانتفاعي همچون دانشگاه بودن آن براي محيط

مدل بكوويتز و ويليامز شامل . انتخاب شد از سوي ديگر،
  :است كه توصيف اين مراحل عبارتند از زيرهفت مؤلفه 

دهي دانش  و سازمان ييافتن، شناساي: يافتن دانش -1
  مرتبط با نياز، شناسايي دانش درون و بيرون از سازمان؛

هاي موجود در  استفاده از دانش: گيري دانش كار به -2
  ائل؛مس ها و حل گيري تصميم

ها از  آوري تجربيات و آموخته جمع: يادگيري دانش -3
ها يا  هاي قبلي و يادگيري و كاربرد آن در فعاليت فعاليت
  هاي بعدي؛ موقعيت

دانش موجود و انتقال آن به   اشتراك: تسهيم دانش -4
  محل مورد نياز يا فرد متقاضي؛

 ارزيابي دانش موجود و نيازهاي دانش: ارزيابي دانش -5
  فعلي و آتي سازمان؛

ايجاد محيطي به منظور توليد : نگهداري دانش/ايجاد -6
  وري؛آدانش جديد و ذخيره كردن آن با كمك فن

حذف دانش زائد و بدون كاربرد ويا : حذف دانش -7
  ).8(ايجاد مخزني جديد براي آنها

در ارتباط با موضوع مديريت دانش تاكنون مطالعات 
از قبيل آموزش و پرورش،  هاي مختلف چندي در حوزه

. آموزش عالي، بهداشت، صنعت و غيره انجام شده است
در بيشتر اين مطالعات چه در داخل و چه در خارج از 
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كشور نتايج مشابهي مبني بر مناسب نبودن وضعيت 
همچنين در . )14تا9(تمديريت دانش گزارش شده اس

طور  هاي مديريت دانش به بيشتر مراكزي كه برنامه
). 17تا15(ي اجرا شده، نتايج مثبتي به بار آمده استلاصو

هاي دانشگاه علوم پزشكي سهم  در اين ميان كتابخانه
اند  هاي مديريت دانش داشته سازي برنامه اندكي در پياده

  .شود مي رهكه به چند مورد از مطالعات مرتبط اشا
مقايسه ميزان و در پژوهش خود به تعيين  زاده حسين

هاي  ت دانش در بين كاركنان كتابخانهكاربست مديري
هاي علوم پزشكي اصفهان و تبريز بر اساس مدل  دانشگاه

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه . هيسيگ پرداخته است
هاي مديريت دانش بر  به طور كلي ميزان كاربست مؤلفه

هاي دانشگاه  اساس مدل هيسيگ در بين كاركنان كتابخانه
 شگاهو دان) 8/2±7/0(ميانگين ن با علوم پزشكي اصفها

كمتر از حد ) 9/2±72/0(علوم پزشكي تبريز با ميانگين 
  ).18(متوسط است

لكرد بخش بهداشت و مان به ارزيابي عهمكارو  ميرغفوري
درمان شهرستان يزد در به كارگيري فرايند مديريت دانش 

نتايج نشان داد كه وضعيت مديريت دانش در . پرداخته است
همچنين از بين . وضعيت مناسبي قرار ندارد بخش در نيا

 لق،استراتژي و اهداف، كسب و خ(فرايندهاي مورد بررسي 
كارگيري، و ارزيابي  نگهداري و مستندسازي، تسهيم، به

كارگيري دانش باالتر از حد متوسط بوده و  ، تنها به)دانش
  ).3(در وضعيت مناسبي قرار دارد

رسيدند   به اين نتيجهدر پژوهش خود  و ديگران  شيرواني
شناسايي، اكتساب، توسعه، (مؤلفه مورد بررسي  6كه در 

، )سازي دانش گيري، و ذخيره اشتراك و توزيع، بهره
هاي الزم جهت استقرار مديريت دانش در دانشگاه  زمينه

  ).19(باشد علوم پزشكي اصفهان كمتر از حد متوسط مي
 چرخه ابراهيمي به تعيين وضعيت موجود مديريت حاج

هاي  دانش در ميان كتابداران و كاركنان كتابخانه
اي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تبريز  دانشكده
براساس نتايج تحقيق، باالترين ميانگين مربوط . پرداخت

ترين  و پايين) 63/3±47/0(ي كاربرد دانش  به حلقه
بوده ) 92/2±65/0(تبادل دانش   مربوط به حلقه يانگينم

ي خلق و  ميانگين دو حلقه. متوسط كمتر استكه از حد 
طور كلي  سازمان دهي دانش باالتر از حد متوسط و به

  ).20(وضيت مديريت دانش تا حدودي مناسب بود
بيان شده به همراه آموزشي بودن اين مراكز  موارد

هاي مديريت  تأكيدي بر اهميت و ضرورت اجراي برنامه
  ني نظير دانشگاههاي بهداشتي و درما دانش در سازمان

با توجه به ارزش دانش و . باشد علوم پزشكي اصفهان مي
هاي  خصوص سازمانه ها، ب اشتراك آن در سازمان

آموزشي و بهداشتي نظير دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 
 .رسد هايي ضروري به نظر مي انجام چنين پژوهش

ها نيز به  بررسي وضعيت مديريت دانش در كتابخانه
هاي آموزشي  است كه اين مراكز در سازمان سبب نقشي

لذا پژوهش حاضر به بررسي وضعيت استقرار . دارند
مديريت دانش بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز در 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال  هاي تابخانهك
نتايج حاصل از اجراي . پرداخت 1389-90تحصيلي 

آموزشي و فرايندهاي مديريت دانش موجب بهبود محيط 
نحوه يادگيري، سبك تدريس، افزايش ارتباط بين اعضاي 

علمي، دانشجويان و كارمندان و در نهايت افزايش  هيأت
توانند  همچنين مديران مي. شدرساني بهتر خواهد  خدمت

دانش و هاي مديريت  از نتايج حاصله در طراحي برنامه
نقاط ضعف و قوت آن در دانشگاه علوم شناسايي 
  .جويي كنند صفهان بهرهپزشكي ا

  
  ها روش

پيمايشي، جامعه آماري شامل  -در اين پژوهش توصيفي
اي و  هاي مركزي، دانشكده كتابدار كتابخانهنفر  83كليه 

بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 
نمونه تمام افراد به عنوان  بود كه 1389-1390تحصيلي 

پرسشنامه ابزار گردآوري داده ها، . پژوهش انتخاب شدند
هاي مدل  گويه بر اساس مؤلفه 45حاوي  ،محقق ساخته
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هاي كتابداران را  بود كه ديدگاه) 8(بكوويتز و ويليامز
، )گويه 6(كارگيري دانش  ، به)گويه 7(درباره يافتن دانش 

، ارزيابي )گويه 9(، تسهيم دانش )گويه 5(يادگيري دانش 
و حذف ) گويه 9(نگهداري دانش /د، ايجا)گويه 5(دانش 
از خيلي كم تا (اي ليكرت  با طيف پنج درجه) گويه 4(دانش 

همچنين . كرد گيري مي اندازه) 5تا  1خيلي زياد با نمره 
 سؤاالتي در مورد جنسيت، رشته تحصيلي، سابقه

نوع كار و نوع كتابخانه در  الت،اشتغال، سطح تحصي
ها با مراجعه  سشنامهپر. آغاز پرسشنامه مطرح شده بود

ها بين كتابداران توزيع شد و روز  حضوري در كتابخانه
به منظور بررسي . آوري آنها اقدام شد بعد براي جمع

نفر از  8حتوايي و صوري، پرسشنامه مذكور بين روايي م
متخصصين اين حوزه توزيع شد و نظر ايشان اخذ گرديد 

گنجانيده  و پس از انجام اصالحات سؤاالت در پرسشنامه
 30به منظور تعيين پايايي، ابتدا پرسشنامه در بين . شد

ها توزيع و به روش آلفاي كرونباخ  نفر از آزمودني
محاسبه  85/0تا  7/0هاي مختلف از  ضرايب براي مؤلفه

از طريق ميانگين نمرات  انشاستقرار مديريت د. گرديد
اي بر. شد گيري مي نمونه آماري به پرسشنامه فوق اندازه

افزار آماري  ها، از نرم هاي پاسخ نامه تجزيه و تحليل داده
SPSS16 در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده شد .

ميانگين، واريانس و  ،در سطح آمار توصيفي از فراواني
پس از در سطح آمار استنباطي  .معيار استفاده شد انحراف
هاي  ها، با توجه به مؤلفه نرمال بودن توزيع داده بررسي

،   T-test ،T2 Hotelling هاي مورد بررسي از آزمون
و آزمون ) MANOVA(تحليل واريانس چند متغيره 

 T-testاز آزمون . استفاده شد) Scheffe(تعقيبي شفه 
ها و  براي معنادار بودن تفاوت ميان ميانگين نمونه

براي بررسي معنادار  T2 Hotellingها،  وضعيت مؤلفه
هاي مدل بكوويتز و  بودن اختالف ميانگين بين مؤلفه

به ) MANOVA(ويليامز، تحليل واريانس چند متغيره 
شناختي و آزمون  منظور بررسي متغيرهاي جمعيت

تعقيبي شفه براي تعيين منبع تفاوت بين متغيرهاي 

  .شناختي استفاده شد جمعيت
  

  نتايج
نامه  پاسخ 70يع شده تعداد پرسشنامه توز 83از بين 

 34/84ها  نامه بازگردانده شد كه ميزان بازگشت پاسخ
شناختي  تجزيه و تحليل عوامل جمعيت. درصد بود

از ) درصد 28/74(نفر  52ها نشان داد كه،  آزمودني
. مرد بودند) درصد 72/25(نفر  18ها زن و  آزمودني
مورد پژوهش در  يواحدها يشناخت جمعيت متغيرهاي

  .اند ارائه شده 1جدول 
تك متغيره مربوط به هر كدام  T testنتايج آزمون آماري 

دهد كه تنها ميانگين دو  نشان مي 2ها در جدول  از مؤلفه
كارگيري دانش  و به) 05/3±487/0( مؤلفه يافتن دانش 

در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار داشتند و ) 569/0±16/3(
هاي  و ميانگين مؤلفه. ندبود) 3نمره (باالتر از حد متوسط 

 اه شناختي آزمودني متغيرهاي جمعيت يفراوان عيتوز :1 جدول
درصد   فراواني  شناختي متغيرهاي جمعيت

  فراواني
  7/75  53  رساني كتابداري و اطالع رشته تحصيلي

  3/24  17  غير كتابداري
  

  نوع كتابخانه محل اشتغال
  4/11  8  مركزي
  3/64  45  اي دانشكده

  3/24  17  بيمارستاني

  
  نوع كار

  9/22  16  خدمات فني
  7/65  46  خدمات عمومي

  4/11  8  مديريت

  
  سطح تحصيالت

  10  7  ديپلم
  1/7  5  كارداني

  3/74  52  كارشناسي
  6/8  6  كارشناسي ارشد

  
  

  سابقه كار

  20  14  سال 6كمتر از 
  43/31  22  سال 7- 12بين 
  86/22  16  سال 13- 18بين 
  20  14  سال 19- 24بين 

  71/5  4  سال 25بيش از 

  
نگهداري و حذف دانش / يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد

تر از حد متوسط  در وضعيت مطلوبي قرار نداشت و پايين
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همچنين اختالف مشاهده شده بين ميانگين به دست . بود
در دو مؤلفه يافتن و ) =3X(آمده با ميانگين فرضي 

ها  ي مؤلفه معنادار نبوده، اما در بقيه نگهداري دانش/ايجاد
  . معنادار بود

ها نشان داد كه وضعيت استقرار  به طور كلي يافته
هاي دانشگاه علوم پزشكي  مديريت دانش در كتابخانه

اصفهان بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز در حد مطلوبي 
. تر از حد متوسط بود و پايين) 82/2±477/0(قرار نداشته 

دهد، تفاوت بين  نشان مي T2 Hotellingنتايج آزمون 
هاي مدل بكوويتز و ويليامز معنادار بوده  نگين مؤلفهميا

بنابراين استقرار ). =P ،523/4f=، 256/50t2=00/0(است 
هاي دانشگاهي علوم پزشكي  مديريت دانش در كتابخانه

به طور يكسان  اصفهان بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز
  .نيز وجود ندارد

ها بر  بررسي تعيين معناداري ميانگين نمرات آزمودني
جنسيت، رشته تحصيلي، (اساس عوامل دموگرافيك 

) سابقه اشتغال، سطح تحصيالت، نوع كار و نوع كتابخانه
هاي مدل بكوويتز و ويليامز با  مقايسه ميانگين مؤلفه :2جدول 

 فرضيميانگين 
اختالف با گينميان هامؤلفه

ميانگين 
  فرضي

t P 

 311/0 02/1 06/0 05/3±49/0 يافتن دانش

 016/0 47/2 17/0 16/3±57/0  كارگيري دانشبه

 00/0 -62/4 -36/0 64/2±65/0  يادگيري دانش

 01/0 -31/3 -23/0 76/2±59/0 تسهيم دانش

 02/0 -38/2 -21/0 79/2±73/0  ارزيابي دانش

 051/0 -98/1 -16/0 84/2±65/0  نگهداري دانش/ ايجاد

 00/0 -43/5 -49/0 5/2±76/0 حذف دانش

 003/0 -05/3 -17/0 82/2±48/0  استقرار مديريت دانش

  
) مانوا(با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره 

ها بر اساس عوامل  بين ميانگين آزمودنينشان داد 
تحصيلي ، رشته )P/.=865و f/.=452(دموگرافيك جنسيت 

)772=./f  613و=./P( سابقه ،)088/1=./f  355و=./P( ،
، و نوع كار )P/.=702و  f/.=812(سطح تحصيالت 

)544=./f  902و=./P (هاي دانشگاه علوم  در كتابخانه
پزشكي اصفهان تفاوت معناداري وجود نداشت، اما در 

تفاوت ) P/.=032و  f=274/1(متغير نوع كتابخانه 
به منظور تعيين منبع اين تفاوت از . شد معناداري مشاهده

آزمون تعقيبي شفه استفاده شد نتايج آن نشان داد كه 
عامل نوع كتابخانه در مؤلفه يادگيري دانش تفاوت 

نتايج اين آزمون نشان ). P/.=035(معنادار داشته است 
مركزي نسبت به  داد بين نظرات كتابداران كتابخانه

ارستاني تفاوت معناداري هاي بيم كتابداران كتابخانه
به عبارت ديگر ). 709/0 نيانگاختالف مي(وجود داشت 

كتابداران كتابخانه مركزي به علت باالتر بودن ميانگين 
نظرات آنها، يادگيري دانش را نسبت به كتابداران 

 .دانستند هاي بيمارستاني بيشتر مي كتابخانه

  
  بحث
دانش منجر به شناخت بهتر  تيريمد هاي برنامه ياجرا

و  يريادگياشتراك دانش، بهبود  ليكتابداران، تسه
كاركنان و  ،علمي هيأت يبهتر به اعضا دهي خدمات
 يلذا پژوهش حاضر به بررس. خواهد شد انيدانشجو
استقرار مديريت دانش بر اساس مدل بكوويتز و  تيوضع

ن دانشگاه علوم پزشكي اصفها هاي خانهويليامز در كتاب
و  قيدر تحق ياساس ينقش يبهداشت هاي كه در سازمان

. پرداخت 1389- 90پژوهش دارند، در سال تحصيلي 
نتايج پژوهش نشان داد كه استقرار مديريت دانش در 

پزشكي اصفهان بر اساس هاي دانشگاه علوم  كتابخانه
آن، در حد  نمدل بكوويتز و ويليامز از نظر كتابدارا

استقرار اين مدل در  نيمچنمطلوبي قرار نداشت و ه
هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به طور  كتابخانه

  .يكسان وجود ندارد
. استهاي مشابه همخوان  اين پژوهش با پژوهش نتايج

كارگيري دانش در  بهطبق نتايج، مؤلفه يافتن و 
هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در وضعيت  كتابخانه

 يرغفورمي مؤلفه با پژوهش نيا. مناسبي قرار دارد نسبتاً
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ه با يافت نيا نيهمچن. دارد ي، همخوان)3(و همكاران
 نيا. ، همخواني دارد)10(اصل يو نور يجانيالرپژوهش 
كاربستن ه دانش و ب حيصح افتنيدهنده  نشان يهمخوان

  .كتابداران است يو تخصص يكار طيمناسب آن در ح
نوعي مركز   تسهيم دانش كه مهمترين مؤلفه و به مؤلفه

هاي  باشد در كتابخانه هاي مديريت دانش مي ثقل برنامه
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در وضعيت مناسبي قرار 

هاي قبلي همخواني  اين نتيجه با اكثر پژوهش. نداشت
دهد بيشتر  اين نتايج نشان مي). 20و18و13تا9و3(داشت

يم دانش با مشكل مواجه هستند كه در تسه اه سازمان
  .طلبد را مي نهيزم نريزي و توجه جدي در اي برنامه

هاي دانشگاه علوم  مؤلفه ارزيابي دانش نيز در كتابخانه
مؤلفه  ناي. پزشكي اصفهان در وضعيت مطلوبي قرار نداشت

و  يو همكاران و ابزر يرغفورمي با پژوهش
اين مؤلفه نياز به  تحقق ).11و3(مشابه است ي،شالقري يكرمان

و  وجودتعيين معيارهاي مناسب به منظور ارزيابي دانش م
آتي مورد نياز هر بخش و واحد به طور مجزا دارد، كه به 

 ،اصفهان علوم پزشكي يدانشگاه هاي كتابخانه رسد ينظر م
. خود ندارند ازيدانش مورد ن يابيارز يبرا ياريبرنامه و مع

هاي  نگهداري دانش در كتابخانههمچنين مؤلفه ايجاد و 
مطلوبي قرار  تدانشگاه علوم پزشكي اصفهان در وضعي

هاي قبلي در يك  پژوهشنتايج با  اين يافته نيز. نداشتند
  ). 14و13و11و9و3(شود راستا قلمداد مي

دانش  يو نگهدار جاديدانش، مؤلفه ا مبعد از مؤلفه تسهي
دانش است كه  تيريمد هاي مهم در برنامه هاي از مؤلفه

مطالعه مباحث روز و كارمندان،  شتريتعامل ب ازمندين
 نيهمچن. دانش است ديلخود جهت تو يحوزه موضوع

موجود  هاي يبا كمك فناور زيدانش ن رهيو ذخ ينگهدار
  .استقابل بهبود 

نتايج عوامل دموگرافيك نشان داد كه اختالف مشاهده 
مل دموگرافيك ها بر اساس عوا شده بين ميانگين آزمودني

اشتغال، سطح تحصيالت،  جنسيت، رشته تحصيلي، سابقه
هاي دانشگاهي علوم پزشكي  و نوع كار در كتابخانه

اصفهان تفاوت معناداري وجود نداشت و تنها در فاكتور 
در مؤلفه يادگيري دانش تفاوت معناداري  كتابخانهنوع 

نتايج نشان داد كه كتابداران كتابخانه . مشاهده شد
كزي استقرار يادگيري دانش را نسبت به كتابداران مر

تفاوت مشاهده . دانند هاي بيمارستاني بيشتر مي كتابخانه
تواند ناشي از كمبود تعامل و كار گروهي در  شده مي
هاي اين  باشد زيرا در كتابخانه بيمارستانيهاي  كتابخانه

  .باشد مراكز حداكثر دو نيرو مشغول به فعاليت مي
توان به محدوديت زماني  هاي اين پژوهش مي تمحدودي از
دانشگاه  هاي كتابخانه(و مكاني ) 1389-90 يلسال تحصي(

همچنين نتايج پژوهش . اشاره كرد) اصفهان يعلوم پزشك
ل بكوويتز و ويليامز قابل هاي مد حاضر بر اساس مؤلفه

 ريآن به سا مياز تعم ديتفسير و تبيين است، لذا با
عمل  اطيبا احت اياجتناب  گريد هاي و مدل ها كتابخانه

هاي  آنچه باعث تمايز پژوهش حاضر با پژوهش. شود
سازي مديريت دانش و  هاي پياده قبلي شده، تمركز بر مدل

  .سنجش آن است
هاي مورد بررسي و مناسب نبودن اكثر  توجه به مؤلفه با

آنها در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تهيه راهنماها و 
نش و توجه بيشتر به مشاركت كتابداران در حل هاي دا نقشه

هاي ضمن خدمت و  ها، برگزاري دوره گيري مسائل و تصميم
هاي مادي  هاي آموزشي مناسب، استفاده از مشوق برنامه

) تشويق، احترام(و غيرمادي ) شغليافزايش حقوق، ترفيع (
ريزي در  گردد برنامه همچنين پيشنهاد مي. شود پيشنهاد مي

وزآمد كردن منابع دانشي، ايجاد شاخص معيني زمينه ر
هايي جهت  ايجاد مكانو براي حذف موارد بدون كاربرد، 

  .تبادالت غيررسمي و دوستانه صورت پذيرد
  

  گيري نتيجه
يتز و ويليامز در هاي مدل بكوو نتايج نشان داد كه مؤلفه

هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در وضعيت  كتابخانه
ريزي و توجه بيشتر  نداشت و نياز به برنامهمطلوبي قرار 

وضعيت . خصوص اشتراك و ايجاد دانش دارد به
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ها  ها و كتابخانه نامناسب مديريت دانش در بيشتر دانشگاه
از يك سو و اهميت روزافزون مديريت دانش در 

ها و مؤسسات آموزشي در دنياي امروز از  دانشگاه
ريزي  رنامهسوي ديگر، لزوم توجه جدي مسؤولين و ب
لذا . سازد مناسب در اين زمينه را ضروري مي

هاي  جويي از برنامه هاي دانشگاهي با بهره كتابخانه

توانند از دانش كتابداران، اطالعات و  مديريت دانش مي
. اني بهترين سود را ببرنددانش موجود در مخازن سازم

هاي بهداشتي و درماني كه  ها در محيط اجراي اين برنامه
راك دانش از اهميت زيادي برخوردار است، موجب اشت

رساني بهتر و به تبع آن، تسهيل يادگيري، آموزش  خدمات
  .و پژوهش خواهد شد
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Abstract 
 
Introduction: Knowledge management as a new subject has created a new approach in facilitating 
education and research and providing more desirable services. Libraries and information centers in 
educational environments are the best places for implementing the knowledge management programs to 
improve education and research and share knowledge. The study aimed to investigate the status of 
knowledge management application in libraries of Isfahan University of Medical Sciences based on the 
Bukowitz and Williams’s model. 
Methods: This descriptive survey was conducted on all librarians working in libraries of Isfahan University 
of Medical Sciences (83 people) in the academic year 89-90. Data collection was via a researcher- made 
questionnaire which was constructed based on the components of the Bukowitz and Williams’s model, and its 
validity and reliability were confirmed. Descriptive and analytic statistics were used for data analysis.  
Results: The mean score of knowledge management application in the academic libraries of Isfahan 
University of Medical Sciences based on Bukowitz and Williams’s model (2.82± .477) was lower than the 
theoretical average. Also different components of knowledge management were not implemented equally. 
There was not a significant difference between mean scores of the subjects regarding demographic factors, 
i.e. gender, discipline, work experience, level of education, type of work, but there was a statistically 
significant difference between the score of “learning” according to the type of library (P<0/05).  
Conclusion: Most of the components depicted in Bukowitz and Williams’s model were lower than average, 
thus need more planning and attention, particularly knowledge sharing and knowledge creation components. 
Considering the increasing importance of knowledge in organizations such as universities and health 
environments where knowledge sharing is very important, implementing these programs will result in better 
services and thus facilitation of learning, education, and research. 
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