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ز ا یمیدانش در کمتر از ن یریتاستقرار مد یتوضع یناست. همچن ینامطلوب یتاز حد متوسط و در وضع ترییندانش پا
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شگاه را م سازمان   شب  یکريتوان به  پ یدان و  یدسات کرد که ا یهت

. اگر استقلب آن  بدن و کتابخانه یانپژوهشگران سر، دانشجو
 فیداشـــته باشـــد و وظا ییکارا یبخواهد به حد کاف یکرپ ینا

 يوق یقلب آن به حد کاف یدخود را به نحو احسن انجام دهد با
ساز به ع یدانشگاه  يهاو کارآمد باشد. کتابخانه  مان  نوان قلب 

 یفظاو و یمطور مستقمربوط به پژوهش را به یفدانشگاه، وظا
ستق  یرطور غمربوط به آموزش را به الزم   ]1[به عهده دارند. یمم

 یازهايه نب ییمنظور پاسخگوبه  ی،دانشگاه يهاکتابخانه ،است
عال       جام ف عه و ان جام مات خود، تغ    ها یت متحول  خد  ییراتو 

ستا   ینابزارها در ا ینتراز مهم یکیرا تجربه کنند که  یاديز را
  ]2[دانش است. یریتمد

ــطح رقابت در مح   یشزابا اف   يباال  هاي ینه کار، هز  هاي یطسـ
دانش  کار و کاهش یروهاين یداريو ناپا ثباتییب ی،منابع انسان 
ــازمان یفی،کاران ک ــده لفعاي طورها بهسـ  اند که ازمتقاعد شـ

ــ  ــص ــرما  یدانش و تخص ــازمان به س معروف   يفکر یهکه در س
ها نهفته اسـت،  موجود در سـازمان  یانسـان  یروهاياسـت و در ن 

انش را د یریتها، مداز سازمان  ی. برخیندبنما ياستفاده مؤثرتر 
صل  يعنوان راهبردبه خود  سازمان  یرقابت یتبهبود مز يبرا یا

کار م   کتابخانه      يدانش تالش راهبرد یریت مد  ]3[.گیرند یبه 
ه ک يفکر هايیآن از راه مهار و استفاده از دارائ  یاست که ط 

ــتریهرچه ب يوربهره براي ،نه وجود داردنزد کارکنان کتابخا  ش
  ]4[استفاده شود.

به فرآ  یریت مد  ــاره دارد که بر دانش   یعمل یندهاي  دانش  اشـ
ــازمان  یین،ثبت، تع  یجاد، ا یرنظ ئه، انتقال   یره،، ذخیدهسـ و  ارا

ماندگار و  يو ابزار ]5[ گذاردیمیر اسـتفاده مجدد از دانش تأث 
ــب در کتابخانه ــر نهاخدمات آ يارتقا به منظورها مناس  در عص

که  ییهااز چالش یمقابله با برخ ]4[اقتصــاد دانش مدار اســت.
نه     با   امروزه کتابخا ها ها  مال      مواجه  آن نابع  ند: کمبود م مان ند  ، یا

ــنبود  ــغل  ییرتغ ی،اعتبارات کاف   یصتخصـ ــت شـ   يها ها و پسـ
نان کارک یمتخصـــص، بازنشـــســـتگ یرويکمبود ن ی،ســـازمان

عان      به، تنوع مراج ناور  و باتجر  ياجرا یقاز طر ي،تحوالت ف
هاي   فرآ ند یت مد  ی پذ    یر کان  ــت یردانش ام تالش  ]4[.اســ

ست آوردن، ذخ   برايکتابداران  ش دان یعو توز يساز  یرهبه د
موجب خواهد شد کارکنان کتابخانه هوشمندانه عمل     یسازمان 

ــ    ها يکار ، از دوباره نند ک ته شـ ــ و خدمات     یدات و تول ودکاسـ
شود  ياخالقانه ستفاده از مد ]6[ارائه  دانش کتابداران  یریت. با ا

صت  سب م  یفر در   شیرو به افزا يواحدها یگرکه با د کنندیک
  ].4مشارکت داشته باشند[ يصورت مؤثرترها بهدانشگاه
ــگاه يهاکتابخانه  يدهابا واح طرفانهیبه خاطر تعامل ب یدانشـ

مور ا یان،و دانشجو  یدها، اسات مختلف دانشگاه اعم از دانشکده  
حانات و   ي،ادار ند یمغیره  امت جامع از   یگاهی پا  یجاد در ا توان

و  مناسب  یدهداشته باشند و با سازمان    یاساس   یاطالعات نقش 
سه  يامالحظه قابل یرتأث ها،یگاهپا ینروزآمد نمودن ا و  لیدر ت

ت  يها ها و بخش افراد، گروه ینبروابط  یمتحک ــ ه مختلف داشـ
ــم     ــند و به بهبود تصـ   . ]7[یند کمک نما   یآت هاي گیريیمباشـ

ان عنو به يو دانش فرد یســـازمان یفرهنگ مشـــارکت ي،فناور
ز ا یدانشــگاه يهادر کتابخانه یانســان یروين یشــاخص علم

ــازيیاده عوامل مؤثر در پ  ینترمهم  یریت موفق مد  يو اجرا سـ
 هستند. یدانشگاه يهادانش در کتابخانه

زمان   هم یدارد، ول یکوتاه  يیخچه دانش تار  یریت هرچند مد  
ــد ا  و مورد  21در قرن راهبردي عنوان منبع دانش به  یده با رشـ

ــه مز           ــاب ــه مث ت   یتی  توجــه قرار گرفتن دانش ب ــاب  مهم در   یرق
و  یریتاز دانشــمندان علم مد  یاري، بســ یشــرو پ يهاســازمان 

مان از طر   جاد ا یقســـاز جد   ی مد  یدي باب  یت در  با عنوان   یر
ــتفاده از  مند  نظام  يرا برا ییها دانش، تالش یریت مد  کردن اسـ

 .]8, 2[انددانش در سازمان آغاز کرده

 تیریبه مسئله مد  یراًجهان اخ يکشور ها  یرهمانند سا  یرانا در
با د  گاه م   یدي دانش  به خوب  یبازتر ن ــود و   آن یت از اهم یشـ

ــده اند و تا کنون مطالعات ز       ام انج  ینه زم یندر ا یادي باخبر شـ
 یکسهم اند یدانشگاه يحال کتابخانه ها ینبا ا یشده است ول

ــاز یادهدر پ ــته اند یریتمد يبرنامه ها يسـ . به  ]9[ دانش داشـ
ــتقرار مد  ینه در زم یتوجهمطالعات قابل      دلیل  ینهم  یریت اسـ

ــگاه يهادانش در کتابخانه ــورت پراکنده انجام و  یدانش به ص
شد  ینصرف ا  یاديز هايینههز ست ول مطالعات  با توجه  یه ا

د از من نظام  ايمطالعه   ندادن  مطالعات و انجام     ینا یبه پراکندگ  

 مقدمه
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 روش کار 

سطح مل  نظام مند يمرور مطالعه يبه  یازها، نپژوهش ینا  یدر 
  . شودیها احساس مپژوهش ینبر ا

تا  کامل    ینا یجن عات  ــع یپژوهش اطال  یت در مورد وضـ
ستقرار مؤلفه  شگا  يهادانش در کتابخانه یریتمد يهاا ، یهدان

مد     ــتقرار  مل مؤثر بر اسـ یت عوا نه      یر خا تاب  يها دانش در ک
هبود  ب يمناسب برا بستريو  دهدیو موانع آن ارائه م یدانشگاه

ــ یطمح تدر   یادگیري ، نحوه یآموزشـ بک  ــ  یش، افزایس، سـ
ــا ینارتباط ب  ئت ه ياعضـ ــجوعلمیی و کارمندان و    یان ، دانشـ

ها  مت    یشافزا یت درن تاب  يبهتر برا یرســـان خد نه   ک  يها  خا
ه حاصل  یجاز نتا یرانمد ین. همچننمود خواهد فراهم یدانشگاه 
نقاط ضعف و   ییش و شناسا  ندا یریتمد يهابرنامه یدر طراح

نه     خا تاب گاه  يها قوت آن در ک ــ ند.   یم ییجوبهره یدانشـ کن
ستفاده ازمطالعه مرور نظام    بنابراین ضر با ا مند به در پژوهش حا

دانش، عوامل مؤثر و موانع  یریتاسـتقرار مد  یتوضـع  یبررسـ 
  شده است.پرداخته یدانشگاه يهاآن در کتابخانه ياجرا

  
  

 

مند اســت که در دســته  نظام يمطالعه از نوع مطالعات مرور ینا
ثانو     عات  ــال     ین. اگیردیقرار م یه مطال عه در سـ با   1395مطال

ما    فاده از راهن ــت و در  یده و اجرا گرد طراحی ینکاکر  ياسـ
مند اســتفاده شــده نظام يمطالعات مرور یکردآن از رو یطراح

ست. با توجه به ا   یريگاندازه يکه در مطالعات مختلف برا ینا
 يهادانش در کتابخانه یریتاســتقرار و کاربســت مد یتوضــع

شگاه  س  یمتفاوت ياز ابزارها یدان از  یفمختل يهاو گروه تفادها
مطالعه با  ینا ،راســتا ین، در ابود شــده بررســیها ســازمان ینا

شده و جمع    يبندهدف جمع شر  جانبه همه  يآورمطالعات منت
 یریتمد يهااســتقرار و کاربســت مؤلفه   یتوضــع  ،اطالعات

نه     خا تاب گاه  يها دانش در ک ــ با   یدانشـ مل مؤثر،  ، موانع و عوا
ستفاده از روش  شده   مند مرور نظام يهاا ستخراج  تحلیل و از  ا

 بندي طبقه از پس اســت.شــده  يخوددار بدســت آمده یجنتا
 قاالتم این از حاصل  هايیافته انتشار،  تاریخ اساس  بر مقاالت

ــ یل تحل مورد ت  یرو تفسـ تا  هقرار گرف ــور    یجو ن به صـ ها  ت  آن 
ــ ــهدر قالب جداول  یزو ن یفیتوص ــازي، خالص  و بنديجمع س

سیر  ضر،  مطالعه اینکه به توجه ا. بشد  تف  ثانویه عهمطال نوعی حا
  وردم هاي داده مولفین حقوق حفظ براي بود، اولیه مطالعات بر

 اب تماس با که اطالعاتی یا و مقاالت اطالعات شــامل اســتفاده
 یقادق اســتفاده، مورد منابع و بود آمده دســت به گان نویســنده

  يحداکثر تالش  برا مطالعه، این انجام در همچنین وذکر شده  
طالعه  م یجدر نتا یو ورود نظرات شخص   یريسوگ  جلوگیري از

 . گرفت صورت

 و داخلی مختلف هايپایگاه از اطالعات به منظورگردآوري 
داده، پابمد،  هايپایگاه در جامع جسـتجویی  نخسـت  خارجی،

ــاینس، ایران مدکس،  نورمگز، مگ ایران، امرالد،    وب آو سـ
 جهان اسـتنادي  و) SID(دانشـگاهی  جهاد سـاینس دایرکت و 

ــالم ــایر و) ISC( اس ــد انجام هاپایگاه س ــپس و ش  انجام با س
 جســـتجوي گوگل اســـکالر و موتور در دســـتی جســـتجویی

ستنادهاي    مرتبط مقاالت همه شده، گردآوري مرتبط مقاالت ا
  آذرماه در جستجو  راهبردهاي. شدند  مطالعه وارد و گردآوري

  .گردید انجام 1395 سال
ن، متخصصی   نظرات يمرحله سه  از هاواژه کلید استخراج  براي

سی  ستفاده  کتابدار وکمک متون برر  شده  رلکنت واژگان از وا
)MeSH ( ستفاده سی  با. گردید ا  هاهکلیدواژ تمامی جامع برر
 هايتهرش میان در دانش مدیریت رویکرد گسترش به توجه با و

  اسحســ جســتجوي براي شــد گرفته این بر تصــمیم مختلف،
 ,Knowledge Management کلیدواژه هاي از وجامع

Knowledge sharing, Knowledge  transfer,  
 

Knowledge Exchange, Knowledge Creation ,   
 

Academic Library  شتقات  و  بهره آنها هايمترادف و م
ــود گرفته ــی زبان در ترتیب این به. ش  هاي کلیدواژه از فارس

شتراك  دانش، مدیریت ستقرار  دانش، ا سیم  دانش، ا   ش،دان تق
ــگاهی هاي کتابخانه و دانش خلق  و مشــتقات تمامی و دانش

 .شد استفاده آنها هاي مترادف

ــ     از موارد عوامل   یکیکه   یمقاالت متن کامل از نوع پژوهشـ
ــه ــع یلتسـ ــتقرار مد یتکننده، موانع و وضـ  دانش در یریتاسـ

ــگاه  يها کتابخانه      وارد مطالعه   ،را گزارش کرده بودند  یدانشـ
 یرانا بودند که در یزبان یو فارس  یسی انگل ،مقاالت ینشدند. ا 
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قاالت      ند. م جام شــــده بود ــ   یان ند،  یکه از نوع پژوهشـ  نبود

ئه         هاي یده چک مل ارا کا قد متن  ها و  شــــده در کنفرانسفا
ما  ــ  ها یشه قاالت آموزشـ قاالت ی، م باط      ی، م باوجود ارت که 

ــهیموضــوع ــع یل، عوامل تس ــتقرار  یتکننده، موانع و وض اس
ا مهم ر ینکه ا  یو مقاالت  کردند یدانش را گزارش نم یریت مد 

ــگاه يهابه جز کتابخانه ییهادر کتابخانه کرده  گزارش یدانش
در شـکل یک فرایند بررسـی و    بودند، از مطالعه خارج شـدند. 

  انتخاب مقاالت به تصویر کشیده شده است.
عد برا   له ب یت ک یابی ارز يدر مرح چک ل     یف عات،  ــمطال  تیسـ

ــؤال در زم  یتیفک یابیارز ــت س ــامل هش هدف پژوهش،  ینهش
ــه  یريگاطالعــات،انــدازه يآور، نحوه جمعیريگنحوه نمون

ــاخص ــفاف نتا    داده تحلیل ها،  شـ ــد. با   یه ته یجها و ارائه شـ شـ
العات  و مط شد  یابیارز آنها یفیتمتن کامل مقاالت، ک یبررس 

ــاسبر ــه گروه مطالعات باک     یفیت نمره ک اسـ اال، ب  یفیت در سـ
ات نشان داد  مطالع یفیتک یابیقرار گرفتند. ارز یینپامتوسط و  

ی، عال  یفیت ک يمطالعه دارا   21 یابی مطالعه مورد ارز   28که از  
 يه دارامطالع یکمتوسط و فقط   یفیتدر سطح ک  شش مطالعه 

مطالعه   ینا ها درپژوهش یجاستخراج نتا يبود. برا یینپا یفیتک

شامل عنوان مطالعه،  اي شدهآماده یشاز فرم استخراج داده از پ
ــندهنام نو ــار، نوع مطالعه، ابزار گردآور یسـ ــال انتشـ   ياول، سـ

به                ــخ  پاسـ عه، نرخ  طال جام م حل ان نه، م عات، حجم نمو اطال
صه  خال دواستفاده شد. جدول شماره     یاصل  یجپرسشنامه و نتا  

ستخراج داده  شان م  ینها در اجدول ا  ین. در ادهدیمطالعه را ن
قال   28پژوهش تعداد     یريگاز روش نمونه  نها ه که در همه آ  م

  .شد یبررس شده بود،نمونه استفاده یینتع يبرا یتصادف
 
 
  

ــان داد که       ــ  نتایج این مطالعه نشـ  به  یهمه مقاالت مورد بررسـ
شده  استاندارد انجام يهاو با استفاده از پرسشنامه یصورت کم

اقد ف ، دو مقالهمطالعه خارج شدند  ازکه  یمقاالت یاناز م بودند.
مطالعه   ســه مطالعه فاقد متن کامل بودند و ، دوالزم بود یفیتک

به  مد  ییها جن نه     یریت از  گاه  يها دانش را در کتابخا ــ  یدانشـ
ودند.  نب حاضــربودند که مطابق با اهداف مطالعه  کرده بررســی

مه  عات    ه طال قد مع    ی م فا هاي   که  ند       یار عه بود طال به م از  ،ورود 
  نشدند.  یبررس یندو وارد فرا ندطالعه کنار گذاشته شدم

 

و انتخاب مقاالت یبررس یند: فرا1شکل 

 یافته ها

مقاالت بازیابی شده از جستجوي 
  20دستی: 

حذف به دلیل تکراري بودن بین 
290ها:پایگاه  

عنوان و چکیده مقاالت بررسی 

مقاالت حذف شده در بررسی عنوان و 
484چکیده:   

28مقاالت وارد شده به مطالعه:  

86مقاالت متن کامل بررسی شده:   

مقاالت حذف شده در بررسی متن کامل 
56مقاالت:   

مقاالت بررسی شده از لحاظ کیفیت: 
 

مقاالت حذف شده به خاطر کیفیت پایین 
2مقاالت:   

مقاالت بازیابی شده از جستجوي 



  

 

 ... تیریمد يهااستقرار مؤلفه تیوضع

26 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
70(

 

 نهینشان داد که تمام مطالعات انجام شده در زم یجنتا یبررس
سال  بعد از یدانشگاه يهادانش در کتابخانه یریتاستقرار مد

 نوشته 1390مطالعه بعد از سال  19 و بودند هانجام شد 1387
 یتاز وضع یاست که آگاه این بیانگر امر این و  بوده اند شده

 دانش و عوامل مؤثر بر یریتمد يهااستقرار و کاربست مؤلفه
 یانرسها و مراکز اطالعنوظهور کتابخانه يهااز چالش یکیآن 

نهادها و  ینمسئوالن ا يمورد توجه جد یراًکه اخ است
  قرار گرفته است. یرسانپژوهشگران حوزه اطالع

کاربست    یتمطالعه وضع  25 ی،ورد بررس از مجموع مطالعات م
فه  یت مد  يها مؤل نه     یر خا تاب گاه   يها دانش را در ک ــ  یدانشـ

کاربست    یزانمطالعه م 13تعداد  ینگزارش کرده بودند که از ا
ضع   یریتو استقرار مد   تیدانش را کمتر از حد متوسط و در و

را در حد   میزان اینمطالعه    10نامطلوب گزارش کرده بودند،   
  گزارش کردند. متوسط و دو مطالعه آن را در حد مطلوب

و  یرانمد توجهی کممند نشان داد، مطالعه مرور نظام یجنتا
 ياو راهبرده یخط و مش ینتدو نبودمسئوالن، کمبود بودجه، 

 هاييوراز فنا نکردندانش توسط متخصصان، استفاده  یریتمد
 ودنبعوامل  نان، ازجملهکارک ینالزم ب يهامشوق نبودو  یننو

بود.  یدانشگاه يهادانش در کتابخانه یریتمد یتموفق
 عوامل مؤثر بر چرخه یکه به بررس یمطالعات یجنتا ینهمچن

نشان  مطالعه] 12پرداخته بود [ یدانشگاه يهادانش در کتابخانه
، ی، ساختار سازمانیفرهنگ سازمان همچون یداد، عوامل

از  شتریب یکتابداران و منابع انسان یتاطالعات، خالق فناوري
 یاهدانشگ يهادانش در کتابخانه یریتموارد بر چرخه مد یرسا
  گزار بودند. یرتأث

ستقرار ا یتوضع یبه بررس ايیسهصورت مقاکه به  یمطالعات
و  یعلوم پزشک يهادانشگاه يهادانش درکتابخانه یریتمد

 د،نپرداخته بود یعلوم پزشک یرغ يهادانشگاه يهاکتابخانه
در  یزشکعلوم پ يهادانشگاه يهاکتابخانه ینسب يبرتر یانگرب

  دانش بودند. یریتمد يهااستقرار مؤلفه
شده را  مطالعات انتخاب یناز ا ياخالصه یک شماره جدول

مانند عنوان مقاله،  ت،مقاالمشخصات  که شاملدهدیم یشنما
ها، داده ياول، سال انتشار، نوع مطالعه، ابزار گردآور یسندهنو

 ه. جامعاستمطالعه  یکل یججامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و نتا
 و کارکنانشامل تمام  یبررس ینمطالعات هدف در ا یپژوهش

.است ایران در دانشگاهی هاي کتابخانهشاغل در  یرانمد
  

 دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش مدیریت  هاي مولفه کاربست وضعیت:  1 جدول

رد
ف

ی
عنوان مقاله  
  

ک
ت

یفی
 

مطالعه
  

نو
یسنده

 
سالاول و 

  

نوع مطالعه و ابزار 
گردآور

  ي

نمونه مطالعه و نوع 
کتابخانه:

  

مکان
نرخ پاسخ  

  

نتا
یج
کل 

  ی

1  

دانش با  یریتتحقق مد
 ینب ايیسهمقا یکردرو

 يهاکارکنان کتابخانه
استان  يهادانشگاه

مازندران بر اساس مدل 
 ]10[یسیگه

  باال
و  يرود

همکاران 
1395  

 -یمایشیپ
 با تحلیلی
 از استفاده

  پرسشنامه

کتابدار  116
 يهاازکتابخانه
 يهادانشگاه

و علوم  یدولت
 یپزشک

  مازندران

  مازندران
100 

  درصد
 

 96/2 یانگیندانش با م یریتکاربست مد یزانم
 یريکارگدر حد متوسط بوده و تنها مؤلفه به

 14/3 یانگینبا م یدانشگاه يهادانش در کتابخانه
  از حد متوسط باالتر است

2  

دانش و  یمتسه يرابطه
کتابداران  ينوآور

دانشگاه  يهاکتابخانه
  ]11[مدرس یتترب

  باال
و  یزارع

همکارش، 
1394  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

کتابدار  44
کتابخانه 
 تیدانشگاه ترب
  مدرس

 70  تهران
  درصد

 يهاهکتابداران کتابخان یندانش در ب یمتسه یزانم
در  75/1 یانگینمدرس با کسب م یتدانشگاه ترب

  بود. یسطح نامطلوب
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 دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش مدیریت  هاي مولفه کاربست وضعیت:  1 جدولادامه 

رد
ف

ی
عنوان مقاله  
  

ک
ت

یفی
 

مطالعه
  

نو
یسنده

 
سالاول و 

  

نوع مطالعه و ابزار 
گردآور

  ي

نمونه مطالعه و نوع 
کتابخانه:

  

مکان
نرخ پاسخ  

  

نتا
یج
کل 

  ی

3  
  

دانش  یریتکاربست مد
 يهادر کتابخانه

و علوم  یهاروم يهادانشگاه
در  یهاروم یپزشک

 يهاچارچوب مؤلفه
  ]12[یشنهاديپ یبیترک

  متوسط
هاشم زاده و 
همکاران، 

1394  

 یفیتوص
ا ب یمایشیپ

استفاده از 
  پرسشنامه

 کارکنان یهکل
 يهاکتابخانه
و  يمرکز

دانیادانشکده
 يهاشگاه

  یهاروم

    یهاروم

ت از: ها عبارت اسکاربست مؤلفه یبترت یانگینم
دانش، کسب و  یدهدانش، سازمان یريکارگبه

دانش، اشاعه و  یداستحصال دانش، خلق و تول
دانش.  يو نگهدار يدانش، گردآور یعتوز

 يدآورو گر یانگینم یندانش باالتر یريکارگبه
  را داراست. یندانش کمتر يو نگهدار

4  
  
  

 تیوضع ياسهیمقا یبررس
 مدل هیدانش برپا تیریمد

Jashpara در
 یدانشگاه يهاکتابخانه

چمران و علوم  دیشه
 شاپوريجند یپزشک

  ]13[اهواز

  یعال
عصاره و 
همکاران، 

1394  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

75 
نکتابدارکتابخا

هایدانشگاههاه
 یدشه ي

چمران و 
  شاپوريجند

    اهواز

 ياهواز درهر چهارمولفه  شاپوريدانشگاه جند
، اشاعه و کاربرد دانش یدهخلق، سازمان

مران چ یدنسبت به دانشگاه شه يبهتر یتوضع
نشان داد که ازجمله  هایافته ینداشته است. همچن

دانش در  یریتمد یتعوامل عدم موفق
 یرانجانبه مدمذکور عدم توجه همه يهادانشگاه

 یمشخط ینعدم تدو ،کمبود بودجه ،و مسئوالن
 ،دانش توسط متخصصان یریتمد يو راهبردها

  .است یرهنو و غ هاييعدم استفاده از فناور

5  

 دانش یریتبلوغ مدسطح 
 تیفیک يدر ارتقا يمشتر

 يهاکتابخانه یدهخدمات
 ]14[یزتبر یدانشگاه

  متوسط
و  یزارع

همکاران، 
1394  

 یمایشیپ
با  یلیتحل

استفاده از 
  پرسشنامه

نفر از  68
کتابخانه شاغل 

در 
 يهاکتابخانه

 یدانشگاه
  یزتبر

    یزتبر

 یدانشگاه يهاکتابخانه یانسان یروين یآمادگ
در  يدانش مشتر یریتنسبت به بلوغ مد یزتبر

 یریتها مدمؤلفه یناست. از ب یسطح متوسط
 ير ارتقارا د یرتأث یشترینب يفناور ي،دانش مشتر

اشته د یزتبر يهاکتابخانه یدهخدمات یفیتک
  است.

6  

عوامل  یتحاکم یزانم
دانش در  یریتمد

م دانشگاه علو يهاکتابخانه
 ]15[اصفهان یپزشک

  باال
و  یغالم

همکاران: 
1393  

از  یمایشیپ
 ينوع کاربرد

با استفاده از 
پرسشنامه 
استاندارد 
Pasture  

کتابدار  82
شاغل در 
کتابخانه 

دانشگاه علوم 
 یپزشک

  اصفهان

 100  اصفهان
  درصد

 يهاآمده نشان داد که در کتابخانهدستبه یجنتا
 یریتاصفهان هر شش مؤلفه مد یعلوم پزشک

 ،يرهبر هايیستمو راهبردها، س هایاستدانش [س
و  خلق یستمس ی،و پاداش ده یقتشو یستمس

 یتباطار یستمآموزش و س یستم، سنشدا یلتحص
دانش]، کمتر از سطح متوسط بوده است  یریتمد

 ها ودستورالعمل نبودازجمله  یلیو بنا بر دال
صورت به ینمسئول یتمدون و حما هايیمشخط
ر د يو رهبر یریتمد ین؛ بنابرااست یرعلمیغ

وامل باشد که ع ياگونهها بهتر است بهکتابخانه
همه  یندانش در ب یریتمد يیجادکنندها

  شود. یرفتهکارکنان کتابخانه پذ
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نو
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سالاول و 
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مکان
نرخ پاسخ  

  

نتا
یج
کل 

  ی

7  

ل عوام یرتأث یزانسنجش م
 سازيیادهمؤثر در پ

دانش در  یریتمد
 یدانشگاه يهاکتابخانه

  ]16[یزداستان 

  باال
و  یانپارسائ

همکارش، 
1393  

 -یمایشیپ
 با تحلیلی
 از استفاده

  پرسشنامه

کتابدار از  92
 يهاکتابخانه

  یدانشگاه
 86  یزد

  درصد

 یبمناس یتدر کل وضع یموردبررس يهاکتابخانه
 .ندارنددانش  یریتمد يهابرنامه سازيیادهپ يبرا

پژوهش نشان داد که از مجموع  ینا یجنتا
 يهادر کتابخانه یموردبررس هايیرساختز

امکانات  هايیرساخت،زیزداستان  یدانشگاه
رار ق یمناسب یتدر وضع یسازمانو فرهنگ يفناور

و  یانسان یروي، نيرهبر هايیرساختدارند و ز
  .هستند ینامناسب یتدر وضع یساختار سازمان

8  
  

کتابداران درباره  یدگاهد
در  يفناور یرساختز

ش دان یریتمد یريکارگبه
 يهادر کتابخانه

 يسراسر يهادانشگاه
  ]17[شهرستان بابل

  باال
و  یرستم

همکاران، 
1393  

 یفیتوص
ا ب یمایشیپ

استفاده از 
  پرسشنامه

کتابدار  30
شاغل در 

 يهاکتابخانه
 يهادانشگاه
 يسراسر

  شهرستان بابل
  

    بابل

 یمشها، در حد متوسط از خطکتابخانهکتابداران 
 يو اشاعه سازيیرهو ذخ يگردآور يمدون برا

استفاده از  یزان. مکنندیمنابع دانش استفاده م
 ياهدانش کتابخانه یریتدر مد يفناور یرساختز

 سازيیرهو ذخ يگردآور هايینهدر زم یموردبررس
ش منابع دان یدهمنابع دانش کمتر از متوسط،سازمان

ر حد مطلوب و اشاعه منابع دانش در حد متوسط د
  شد. یابیارز

9  

نگرش  یتوضع یبررس
کتابداران به امکان 

 دانش یریتمد سازيیادهپ
 یدانشگاه يهادر کتابخانه

 یهشهر کرمانشاه بر پا
و  یتزبکوو يالگو
  ]18[یلیامزو

  متوسط
و  یلیجل

همکاران، 
1393  

 یمایشیپ
با  یلیتحل

استفاده از 
  پرسشنامه

نفر از  62
کتابداران 

 يکتابخانه
  یدانشگاه

    کرمانشاه

انش د یریتمد سازيیادهپژوهش که امکان پ یهفرض
شهر کرمانشاه بر اساس  یدانشگاه يهادر کتابخانه

د و ش ییدوجود دارد تأ یلیامزو و یتزبکو يالگو
وجود  یکسانطور آن به يهامؤلفه سازيیادهپ

  .ندارد
  

10  

 هیسرما بین رابطه یبررس
 ياجزا یزانو م یاجتماع
دانش در  یریتمد

دانشگاه  يهاکتابخانه
مشهد و علوم  یفردوس

  ]19[مشهد یپزشک

  باال
و  یانید

همکاران 
1392  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

نفر از  76
دانشگاه 

مشهد  یفردوس
نفر از  26و 

 یعلوم پزشک
  مشهد

 75  مشهد
  درصد

در  یدانش در جامعه موردبررس یریتمد یتوضع
دانش  یریتمد ياجرا یانگینحد متوسط است، م

 یو دانشگاه علوم پزشک 6/3 یفردوس يدر کتابخانه
 یریتمد ياجرا یکل یانگینو م است 25/3مشهد 

. یدمحاسبه گرد 11/3ها کتابخانه یندانش در ا
 شترینیمربوط به بعد ارائه دانش و ب یانگینم ینکمتر

مربوط به بعد کاربرد دانش است. در ابعاد  یانگینم
 وبه دانش، اشتراك دانش  یدانش،اعتباربخش یدتول

اه کتابداران دانشگ يهانمره یانگینکاربرد دانش، م
 یاز کتابداران دانشگاه فردوس یشترب یعلوم پزشک

 يهانمره یانگیناست و تنها در بعد ارائه دانش م
  بود. یشترب یکتابداران دانشگاه فردوس
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11  

 یتیرمد ینرابطه ب یبررس
 یسازمان يدانش و نوآور

 یدانشگاه يهادر کتابخانه
 ]20[یزدشهر 

، یزدي ینفرز  متوسط
1392  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

کتابدار  76
 يهاکتابخانه

  یدانشگاه
    یزد

 یببه ترت یخلق دانش و ساختار سازمان يهامؤلفه
اول  یتاولو 46/3و  66/3 يارتبه هايیانگینبا م

 ینسازمادانش و فرهنگ یريکارگبه يهاو مؤلفه
 20/2و 56/1 يارتبه هايیانگینبا م یببه ترت

  آخر را به دست آوردند. یتاولو

12  

و عوامل  یتوضع یبررس
 یریتمؤثر بر چرخه مد

کتابداران  یدگاهدانش از د
شهرستان  یدانشگاه

  ]21[یهاروم

  باال
و  یدوالن

همکاران، 
1392  

 یمایشیپ
با  یلیتحل

استفاده از 
  پرسشنامه

نفر از  102
کتابداران 

 يهاکتابخانه
 یدانشگاه

شهرستان 
  یهاروم

 94  یهاروم
  درصد

در  یهشهرستان اروم یدانشگاه يهاکتابخانه
 ،یددانش مانند تول یریتمختلف مد يهاجنبه

 یتدانش وضع یرهو ذخ یريکارگاشتراك،به
اازلحاظ هکتابخانه ینا یطورکلندارند. به یمطلوب

از حد  ترییندانش پا یریتمد ياجرا یتوضع
قرار  یمطلوب یت] و در وضع7/2متوسط بودند [
 يزمان، تکنولوژفرهنگ سا یننداشتند. همچن

هر کتابخانه بر چرخه  یاطالعات و منابع انسان
  را دارند. یرتأث یشتریندانش ب یریتمد

13  

و  یریترابطه سبک مد
دانش در  یمتسه

شهر  يهاکتابخانه
  ]22[تهران

  باال
و  یزادهعل

همکاران، 
1392  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

کتابدار  219
اندیهاکتابخانه

  تهران یشگاه
 95  تهران

  درصد
و در  بود یزها ناچدانش در کتابخانه یمتسه یزانم

  سطح نسبتاً نامطلوب قرار داشت.

14  

 یریتمد یتوضع یلتحل
 يهادانش در کتابخانه

[مطالعه  یدانشگاه
 يها]کتابخانهيمورد

و علوم  یدانشگاه فردوس
 ]23[مشهد یپزشک

  باال
و  يمحمود

  همکاران
1392  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

کتابدار از  136
 يهاکتابخانه

دانشگاه 
مشهد  یفردوس

 یو علوم پزشک
  مشهد

 75  مشهد
  درصد

از  کدامیچدانش در ه یریتمد يهابرنامه
 صورت مطلوب اجرابه یمورد بررس يهاکتابخانه

دانش و ابعاد  یریتنمرات مد یانگین، مشودینم
] 3به  یکدانش در حد متوسط [نزد یریتمد

 اتنمر میانگین نشدا ئهارا بعددر  تنهابود.
 ارانکتابداز  بیشتر سیدوفر هنشگادا ارانکتابد

 دبعاا سایر و در ستا پزشکی معلو هنشگادا
 پزشکی معلو هنشگادا ارانکتابد اتنمر میانگین

 یزانو م یاجتماع یهسرما یزانم ین. باست بیشتر
مثبت وجود  یدانش همبستگ یریتمد ياجرا

  دارد.
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15  

 یریتکاربست مد یزانم
کارکنان  یندانش در ب

و  یدانشگاه يهاکتابخانه
 تحت پوشش یمارستانیب

 یدانشگاه علوم پزشک
بر اساس مدل  یزتبر

[24].Hissing  

زاده.  ینحس  باال
1391  

 -یفیتوص
 اب پیمایشی
 از استفاده

  پرسشنامه

 کتابدار از 49
 يهاکتابخانه

تحت پوشش 
دانشگاه علوم 

  یزتبر یپزشک

 81  یزتبر
  درصد

 06/3خلق دانش با  يهاکاربست مؤلفه یزانم
در حد  56/2دانش با  یرهباالتر از متوسط، ذخ

در حد  87/2از متوسط، نشر دانش با  تریینپا
در حد  12/3دانش با  یريکارگباالتر متوسط و به

 آزمون يیجهنت ینباالتر از متوسط بود. همچن
one-sample  بر اساس مدلHissing  نشان

 دانش یریتمد يهاکاربست مؤلفه یزانداد که م
دانشگاه علوم  يهاکارکنان کتابخانه یندر ب

در حد متوسط  90/2 یانگینبا م یزتبر یپزشک
  .است

16  

 مدیریت ارستقرا ضعیتو
 ارانکتابد بین نشدا
 پزشکی معلو هنشگادا

 ]9[اصفهان. 

 باال
 يمحمد

  1391: یاستان

 یفیتوص
ا ب یمایشیپ

استفاده از 
  پرسشنامه

  

تمام کتابداران 
 يهاکتابخانه
 يهادانشگاه

 یعلوم پزشک
 83اصفهان که 
 نفر بودند

 34/84  اصفهان
 درصد

 يهادانش در کتابخانه یریتاستقرار مد یتوضع
ر د یلیامزو و یتزبر اساس مدل بکوو یدانشگاه

] و 82/2±477/0قرار نداشت [ یحد مطلوب
دو  یانگینم ياز حد متوسط بود و تنها تریینپا

 یريکارگ] و به05/3±487/0دانش [ یافتنمؤلفه 
قرار  یمطلوب یت] در وضع16/3±569/0دانش [

 دانش یادگیري يهامؤلفه یانگینداشتند و م
] 76/2±59/0دانش [ یم], تسه65/0±64/2[
دانش  ي] و نگهدار79/2±73/0دانش [ یابیارز

از حد متوسط بودند.  تریین] در پا76/0±5/2[
 ویژه هب یشترو توجه ب یزيرنشان داد  برنامه یجنتا
  .است ضروري یازدانش ن یجاداشتراك و ا يبرا

17  

و  یبررس یی،شناسا
عوامل مؤثر بر  يبندرتبه

 دانش یریتمد سازيیادهپ
 یکبا استفاده از تکن

Topsisي[مطالعه مورد 
 یدانشگاه علوم پزشک

 ]25[]یرازش

  

  باال
و  یشعبان

همکاران، 
1391  

- یفیتوص
ا ب یمایشیپ

استفاده از 
پرسشنامه 

  محقق ساخته

نفر از  88
 يهاکتابخانه

دانشگاه علوم 
  ازیرش یپزشک

  
  

 90  یرازش
  درصد

] و 84/2±775/0دانش [ یادگیريدو عامل  یانگینم
قرار  یمطلوب یتدر وضع 78/2±565/0حذف دانش 

 یانگین] بود. م3از حد متوسط [نمره  تریینو پا نداشت
 یم], تسه12/3[ یريکارگ], به26/3[ یافتن يهامؤلفه

دانش  ي/ نگهداریجاد] و ا29/3[ یابی], ارز52/3[
 یمطلوب یتو در وضع بود] باالتر از حد متوسط 45/3[

 لدانش مد یریتمد یتوضع یطورکل. بهداشتقرار 
 دانشگاه علوم يهادر کتابخانه یلیامزو و یتزبکوو

] و 26/3±615/0باالتر از حد متوسط [ یرازش یپزشک
ل مد يهاقرار دارد.بر اساس مؤلفه یمناسب یتدر وضع

و عامل  نیشتریدانش ب یم، عامل تسهیلیامزو و یتزبکوو
دانش در  یریتمد سازيیادهحذف دانش در پ

 ینترکم یرازش یدانشگاه علوم پزشک يهاکتابخانه
  را دارد. یرتأث
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18  

کاربست  یزانم یبررس
 یندانش در ب یریتمد

 يهاکارکنان کتابخانه
تحت پوشش دانشگاه 

اصفهان بر  یعلوم پزشک
  ]26[یسینگاساس مدل ه

  باال
زاده و  ینحس

همکاران، 
1390  

 – یمایشیپ
ا ب یفیتوص

استفاده از 
  پرسشنامه

کتابدار از  79
 يهاکتابخانه

دانشگاه علوم 
 یپزشک

  اصفهان

    اصفهان

 و نشخلق دا يهاکاربست مؤلفه یزانم یانگینم
باالتر  96/2و  012/3ب  یببه ترت نشدا یريکارگبه

 71/2و  51/2 یببه ترت» دانش یرهاز متوسط و  ذخ
 یناز حد متوسط قرار دارد. همچن ترییندر حد پا

دانش در مدل  یریتمد يهاکاربست مؤلفه یزانم
اه علوم دانشگ يهاکارکنان کتابخانه یندر ب یسیگه

از  ترییندر حد پا 80/2 یانگیناصفهان با م یپزشک
  متوسط است.

19 

ش دان یریتمد ینب يرابطه
 یاندر م یتو خالق

 يهاکتابداران کتابخانه
  ]27[یرازشهر ش یدانشگاه

  باال
و  یرن

همکاران، 
1390  

 یفیتوص
ا ب یهمبستگ

استفاده از 
  پرسشنامه

کتابدار از  120
همه 
 يهاکتابخانه

 شهر یدانشگاه
  یرازش

 75  یرازش
  درصد

بت کتابداران رابطه مث یتدانش و خالق یریتمد ینب
که هرچقدر  یمعن ینوجود دارد. بد داريیو معن
 یرازش یدانشگاه يهاکتابداران کتابخانه یتخالق

 و است یشترب یزدانش ن یریتباالتر باشد، مد
 ریتی، مدیرازش یدانشگاه يهاکتابداران کتابخانه

 ییراهبرد آگاهانه در شناسا یکعنوان دانش را به
آن  سازيیرهو ذخ یده،سازمانیابیدانش، ارز

در  تیخالق یشمنظور باال بردن افکار عموم و افزابه
  .برندیها به کار مکتابخانه

20  

 سازيیادهو پ یسنجامکان
دانش در  یریتمد

 یدانشگاه يهاکتابخانه
ل مد يیهشهر اصفهان بر پا

 ]28[یلیامزو و یتزبکوو

  باال

 يمحمد
و  یاستان

همکاران، 
1390  

 -یفیتوص
 اب پیمایشی
 از استفاده

  پرسشنامه

نفر از  138
کتابداران 

 يهاکتابخانه
 شهر یدانشگاه

  یرازش

 92  اصفهان
  درصد

ش دان یافتنجز دو مؤلفه نشان داد که به هایافته
ها ], تمام مؤلفه064/3دانش [ یريکارگ] و به07/3[

 یبمناس یتو در وضع ندکمتر از اندازه متوسط بود
قرار ندارند. کتابداران معتقد بودند که امکان 

 يهادانش در کتابخانه یریتمد سازيیادهپ
از اندازه متوسط  تریینشهر اصفهان پا یدانشگاه

 یالت]. کتابداران با سطح تحص76/2[ است هبود
را  دانش یابیو ارز یمتسه سازيیادهپامکان  یپلمد

و  یرشناسکا یالتنسبت به کتابداران با سطح تحص
  .دانندیم یشترارشد ب یکارشناس

21  

 ییکارا یابیو ارز یبررس
 ريیکارگها در بهکتابخانه

 يدانش و نوآور یریتمد
 یفیتمنظور بهبود کبه

خدمات با استفاده از مدل 
DEAمطالعه  يادومرحله
 يهاکتابخانه: يمورد

شهر  يهاو دانشگاه یعموم
  ]6[یزد

  باال
و  یرغفوريم

همکاران. 
1389  

 یلیتحل
ا ب یفیتوص

استفاده از 
  پرسشنامه

نفر از  400
کتابداران 

 يهاکتابخانه
و  یعموم
 شهر یدانشگاه

 یزد
  

 86  یزد
  درصد

 هر بد یزدشهرستان  يهااز کتابخانه یمیکمتر از ن
کارا  ينوآور یجاددانش در ا یریتمد یريکار گ
 نشگاهیدا يهاکتابخانه سهم ،بین یندر ا کههستند 

  .ستا کمتر عمومی يهااز کتابخانه
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22  

فرهنگ  يالگو ییشناسا
حاکم بر  یسازمان
 يمرکز يهاکتابخانه

 ریها و سنجش تأثدانشگاه
 ياجرا یزانآن بر م

  ]3[دانش  یریتمد

 باال

و  یعباس
همکاران 

1389  

از  یمایشیپ
 ينوع کاربرد

با استفاده از 
دو پرسشنامه 

کامران و 
  ینکوئ

 يهاکتابخانه
 21 يمرکز

جامع  دانشگاه
وابسته به 

  وزارت علوم،

21 
دانشگاه 

از سراسر 
  یرانا

281 
پرسشن

امه 
 لیتکم

  شد
  

 10 ،شرکت کننده در مطالعه يهادانشگاه یناز ب
دانش در حد  یریتمد يدانشگاه ازلحاظ اجرا

 یانگینبودند و م 3 یعنیاز حد متوسط  تریینپا
 11 يدانش برا یریتمد ياجرا

باالتر از حد متوسط اعالم  ماندهیهاباقدانشگاه
 دانش ازنظر یریتمد ياجرا یانگینشد. در کل م

بود و در حد متوسط قرار داشت  2/3کتابداران 
  نبود. یمطلوب یتکه وضع

23  

فرهنگ  یرتأث یبررس
 یریتمد يبر اجرا یسازمان

 يهادانش در کتابخانه
 يهادانشگاه يمرکز

وابسته به وزارت علوم 
  ]29[يو فناور یقاتتحق

  باال
و  یعباس

همکاران: 
1388  

 یمایشیباپ
استفاده ازدو 
پرسشنامه و 

 یاههس یک
  یوارس

 یهکل
 يهاکتابخانه
 يمرکز
 يهادانشگاه

جامع وابسته به 
وزارت علوم 

 شیب يباسابقه
 سال. 20از 

 90/0  استان 23

 درصد

بود که  05/3دانش  یریتاستقرار مد یکل یانگینم
 هايیافته ،به حد متوسط قرار داشت یکنزد

 یفرهنگ سازمان يالگو 3که  دهدیپژوهش نشان م
 يهابر کتابخانه يو بازار یسلسله مراتب ی،گروه
پژوهش  هايیهحاکم است. آزمون فرض يمرکز

 ياجرا یزانم ینها بکتابخانه یننشان داد که در ا
 یمتفاوت فرهنگ سازمان يدانش و الگو یریتمد

 پژوهش یگرد یجتفاوت معنادار وجود ندارد. از نتا
فرهنگ  يالگوها ینمثبت ب یوجود همبستگ

 دانش یریتمد ياجرا یزانو م ینو کارآفر یسازمان
  است.

24  

 فرهنگ ضعیتو سیربر
 مانیزسا رساختا ومانیزسا

 یريکارگبه با طتبادر ار
در  نشدا مدیریت

 يمرکز يهاکتابخانه
 پزشکی معلو يهادانشگاه

 ]2[.1387 لسادر  رکشو

  باال
پور و  ینق

همکاران. 
1387  

 یفیتوص
با  یلیتحل

استفاده از 
  پرسشنامه

نفر از  108
و  یرانمد

 29مسئوالن
کتابخانه 

 يمرکز
 يهادانشگاه

 یعلوم پزشک
  کشور

  07/74  یرانا

 تیدانش در وضع یریتمد يبرا یساختار سازمان
 یقرار داشت اما فرهنگ سازمان یمتوسط

داشت.  یمطلوب یتدانش وضع یریتمد
 يمرکز يهاکتابداران و مسئوالن کتابخانه

کشور در اشتراك  یعلوم پزشک يهادانشگاه
 یلدانش از تما یریتمد یريکارگدانش و به

 يلحاظ دارا ینبرخوردار هستند و بد یخوب
  مناسب هستند. یفرهنگ سازمان

25  

 هايیرساختز یبررس
دانش در  یریتمد

مراکز  ها وکتابخانه
 رازیدانشگاه ش یرساناطالع

کارکنان و  یدگاهاز د
ها و ارائه آن یرانمد

بهبود  يبرا ییراهکارها
  ]30[آن

  متوسط
خجسته فر و 
همکاران، 

1388  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

نفر از  62
متخصصان 

کتیرساناطالع
 يهاابخانه
 شهر یدانشگاه

  یرازش

    یرازش

 يهادانش در کتابخانه یریتمد هايیرساختز
قرار  یمناسب یتدر وضع یطورکلبه یمورد بررس

بخانه کتا شدهیبررس يهاکتابخانه یانندارد و از م
ه نسبت ب يعملکرد بهتر يدانشکده هنر و معمار

  ها داشته است.کتابخانه یرسا
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 دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش مدیریت  هاي مولفه کاربست وضعیت:  1 جدولادامه 

رد
ف

ی
عنوان مقاله  
  

ک
ت

یفی
 

مطالعه
  

نو
یسنده

 
سالاول و 

  

نوع مطالعه و ابزار 
گردآور

  ي

نمونه مطالعه و نوع 
کتابخانه:

  

مکان
نرخ پاسخ  

  

نتا
یج
کل 

  ی

26  

نقش و کارکرد فرهنگ 
در  يو عامل رهبر یسازمان

توسعه اشتراك دانش 
ازنظر کتابداران مرجع 

: یدانشگاه يهاکتابخانه
  ]31[يمطالعه مورد

  1387، یرخپر  

مطالعه 
با  يمورد

استفاده از 
  پرسشنامه

کتابداران 
مرجع 

 يهاکتابخانه
 یدانشگاه

عضو گروه 
  بحث

RUSA 

 
100 

  درصد

 يکتابداران معتقد به اشتراك دانش برا یشترب
ر ها دآن یشترهستند و ب یو سازمان يرشد فرد

 لیو تما کنندیکسب دانش از تعامل استفاده م
ند. هقرار د یگراند یاردارند دانش خود را در اخت

شناخت  ینکه ا رسدیبه نظر م وجود این با
ها وجود کتابخانه یریتال در مد یدهصورت ابه

  ندارد.

27  

 یریتمد يمطالعه راهبرد
 يهادانش در کتابخانه

شهر  يدانشگاه ها
 ]1[اراك

  متوسط
و  يغفار

138همکاران،
7  

ا ب یمایشیپ
استفاده از 
  پرسشنامه

همه کتابداران 
 يهاکتابخانه

  یدانشگاه
  نفر 46  اراك

] 33/4[ ی]، فرهنگ سازمان13/4 یانگین[م يفناور
عوامل مؤثر  ینتر] از مهم4/ 30[ یانسان یرويو ن

دانش در  یریتمد يو اجرا سازيیادهدر پ
  هستند. یدانشگاه يهاکتابخانه

28  

دانش با  یریتتحقق مد
 ینب ايیسهمقا یکردرو

 يهاکارکنان کتابخانه
استان  يهادانشگاه

مازندران بر اساس مدل 
 ]10[یسیگه

  باال
و  يرود

همکاران 
1395  

 -یمایشیپ
 با تحلیلی
 از استفاده

  پرسشنامه

کتابداران 
 يهاتابخانه ک

 يهادانشگاه
و علوم  یدولت

 یپزشک
  مازندران

  مازندران
100 

  درصد
 

 96/2 یانگیندانش با م یریتکاربست مد یزانم
 یريکارگدر حد متوسط بود و تنها مؤلفه به

 14/3 یانگینبا م یدانشگاه يهادانش در کتابخانه
  از حد متوسط باالتر است.

  
  
  

ــکاف ب ــتفاده یدکنندگانتول ینشـ   یلدل ،کنندگان دانشو اسـ
ل  ــه          یاصــــ کرد ارائ ل م ع تالف  خ هنــدگــان خــدمــات و   ا د

ــاطق جغراف       یــدکننــدگــان   تول   ــایی کــاالهــا در من مختلف       ی
ــناخته ــدش ــت هش حذف   ،دانش یریت. ازآنجاکه هدف مداس

ندگان    تول ینب یانجی م هاي یه ال ــتفاده  یدکن ندگ  و اسـ ان از  کن
ــت،دانش  ــرورت توجه به مد اس  پیش از بیشدانش  یریتض

ــاس ــود می احسـ ــتا آگاه ین. در اشـ از   یقو اطالع دق یراسـ
ــع فه   یت وضـ ــتقرار مؤل یت مد  يها اسـ ها و    یر هاد دانش در ن
  ینو همچن رسد یبه نظر م يضرور  يمختلف امر يهاسازمان 
ــ ــع یبررسـ یت مد  یت وضـ مل مؤثر بر آن در    یر دانش و عوا

  ینرتاز مهم یکیعنوان ، به یرســـانها و مراکز اطالعکتابخانه

ــگاه  یت عوامل مؤثر بر موفق  وز از  امر یرقابت  یاي ها در دن دانشـ
  ]4 -13است. [ برخوردار ايیندهفزا یتاهم

 ینه مطالعات انجام گرفته در زم     یجنتا  یل و تحل يبند جمع یجنتا  
ــگاه يهادانش در کتابخانه یریتمد ــان داد  یران،ا يهادانش نش

مام    فه  یکه ت یت مد  يها مؤل به  یر دانش،  یريکارگ دانش (
دانش، اشــاعه   یددانش، کســب دانش، خلق و تول یدهســازمان

ــاعه و توز   دانش)  يو نگهدار  يدانش، گردآور یعدانش، اشـ
 ریتیاســتقرار مد یانگینکمتر از ســطح متوســط بوده اســت. م 

د و از حد متوسط بو  ترییناز مطالعات پا یمیاز ن یشدانش در ب
ــتقرار مؤلفه  یانگین فقط در دو مطالعه م   انش د یریت مد  يها اسـ

 نیاعالم شــد. بر ا یمطلوب یتباالتر از حد متوســط و در وضــع
هستند که  باور ینگرفت که کتابداران بر ا یجهنت توانیاساس م
ــازيیادهامکان پ ــتقرار مد سـ  يهادانش در کتابخانه یریتو اسـ

از حد متوســط اســت و در     تریینپا یرانکشــور ا  یدانشــگاه 

 بحث و نتیجه گیري
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ــع ــب یتوض ــو با نتا ینا یجقرار ندارد. نتا یمناس  جیمطالعه همس
ــتان يمحمد ی،مطالعات غالم ــ یر،ن ی،دوالن ی،اس زاده و  ینحس

  ]28, 27, 24, 21, 20, 15[است.  یزدي ینفرز
شان داد که از م  هایافته ینهمچن  ،شدان یریتمد يهامؤلفه یانن
سا   یابیدانش و ارز یمتسه  يهامؤلفه سبت به    هاؤلفهم یردانش ن

ــع تا دارند.   يبدتر  یت وضـ با       ینا یجن عه مطابق  ت  مطال  هاي هیاف
,  14, 6[اســت  یو زارع یروانیعطا پور، شــ یغالم یرغفوري،م

ــان داد یج.  نتا]33, 32, 15 ــه کهینا باوجود، نشـ دانش  یمتسـ
انش د یریت مد  يها مرکز ثقل برنامه    ینوعمؤلفه و به    ینترمهم

دانش با مشــکل  یمدر تســه یدانشــگاه يهاکتابخانهاما ،اســت
  .لبدطیرا م يو توجه جد یزيرامر، برنامه ینهستند که ا روبرو

ــی   ــوع مطالعات   بررسـ  یریتعوامل مؤثر بر چرخه مد    با موضـ
فه    ــت مؤل ــتقرار و کاربسـ دانش در   یریت مد  يها دانش و اسـ

ــگاه يهاکتابخانه ــور ا یدانش ــان داد  یرانکش  یعوامل که، نش
 اطالعات، فناوري، ی، ساختار سازمانیهمچون، فرهنگ سازمان

ــان یتخالق ش در دان یریتبر چرخه مد یکتابداران و منابع انسـ
نه     خا تاب گاه   يها ک ــ ند.  ذگ  یرتأث  یدانشـ  ،افزون بر اینار بود

ــازمان ــانیفرهنگ س  یریتمد بر چرخه ی، اطالعات و منابع انس
 ینرد. ارا دا یرتأث یشـــترینب یدانشـــگاه يهادانش در کتابخانه

 یو نق يارغف ی،دوالن یان،مطالعات پارســائ یجمطابق با نتا یجنتا
  ]21, 16, 2, 1[است. پور 

 و واملع دلیل به ها، کتابخانه در دانش مدیریت فرایند به توجه
، بهبود عملکرد، بهبود ارائـه  هــاینــهکــاهش هز نظیر، نتــایجی

مات و در    ها  خد نه کاهش هز  یت ن به   هاي ی  یافتن، مربوط 
 ازانواع ارزشــمند دانش در داخل ســازمان  و اشــاعهی دســترســ

نامطلوب بودن  . با توجه به ]1[اســت برخوردار خاصــی اهمیت
سطح     سبی  شگاه  يهادانش در کتابخانه یریتمدن  یران،ا یدان

سبت به بهبود و تقو   سته یشا  ست ن  با تاشود   یژهآن توجه و یتا
به  ــتقرار و   يها دانش در کتابخانه    یریت مؤثر مد  یريکارگ اسـ

ــگــاه   ــد فرا  ی،دانشـ تراك دانش، بهبود        ین ــ ــادگیري  اشـ و  ی
نه        یدهخدمات   کاربران کتابخا به  ــهیل بهتر   دینب ؛ گردد تسـ

ست که مد  يضرور  منظور سئوالن از طر  یرانا  يبرگزار یقو م
کتابداران را نســبت  یآگاه ی،آموزشــ يهاها و کارگاهکالس

ند به فرا  ها   و ارزش آن در کتابخانه     یت دانش واهم یریت مد  ی
ستقرار و پ  ی،مهارت و آگاه ینا یشافزا با وباال ببرند؛   یادهبه ا

 .نندک توجهی قابل کمکدانش در کتابخانه ها  یریتمد يساز

ــی روشبا  کهپرداخت  یپژوهش به مرور مطالعات ینا ــناسـ   شـ
ــده بودند.  انجام متفاوتی يهاگروه  وها  یطمختلف و در مح ش

ــائل و همچن  ینا ــتفاده   ینمسـ واحد  ياز روش آمار نکردن اسـ
ــ    داده یل تحل يبرا ــده،یها در مطالعات بررسـ مانع از انجام    شـ

شد. همچن  يبرا فراتحلیل یرنظ يآمار يها یلتحل   ن،یمطالعات 
ها و و کنگره هایشمقاالت منتشـــرشـــده در هما یبررســـنبود 

ــازمان  هاي  گزارش   یکیمطالعه بودند.     هاي یت از محدود  یسـ
که  بودپایین بودن نرخ پاســـخ  مطالعه  هايیتاز محدود دیگر

  .کاهدیمطالعه م یفیتکاین مورد از
 يهانســبتاً کامل جنبه  یمند حاضــر با بررســ  مرور نظام مطالعه

ــگاه يهادر کتابخانهدانش  یریتمختلف مد   يمطالعه ی،دانشـ
ه صورت جداگانبه یکه در مطالعات قبل حالی در. است یجامع

انتظار می رود این  رو، این ازبودند،  شــدهیبررســ يبعدو تک
ــد کاربرد مطالعه     نیدر ا ینده آ هاي یزيربرنامه   يو برا ي باشـ

  .داشته باشد یديمف یجنتا ینهزم
 يهادانش در کتابخانه یریتمد يهااسـتقرار و کاربسـت مؤلفه  

رار دارد. ق ینســبتاً نامطلوب یتدر وضــع یطورکلبه  یدانشــگاه
اعث دانش ب یریتمد نبودکه  دهدینشــان م یقاتها و تحقیافته

  کهیدجداگانه درآ يهاصــورت حلقه به  یعلم یداتشــده تول 
ــر  کنند ینم یابی را باز  یکدیگر  هرگز یگاه  ــر حاضـ . در عصـ
ــر ینترمهم هــا و مراکز کتــابخــانــه یفوظــا ترینيورو ضـ

ــاناطالع ــرما   ید ، تولیرسـ ــش سـ ئه   ي،فکر یه علم، درخشـ ارا
 یبه گردش درآوردن علم از مرحله تولد تا بارده      اطالعات و 

دانش  ریتیبا نام مد یلیتکم ینديکه با استفاده از  فرااست آن 
ــان کتابخانه یندفرا ینا .گردد میانجام    یها و مراکز اطالع رس

م      لزم  م ــد،  یرا  طر  کن ــامــه   یق از  مــدون و  هــايیزي ربرن
ست س  و  يفکر هايیهسرما  نهدفمند از هدر رفت هايگذاريیا

ــده تول يهـا دانش از  یکی یزکننـد و خود ن  یريجلوگ یـدشــ
 تاســ يضــرور ین،چرخه دانش باشــند؛ بنابرا یندفرا يهاحلقه

ــگـاه  يهـا ت دانش در کتـابخـانـه   یریـ مـد  يکـه برا   ی،دانشـ
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  صورت  یدر سطح مل  يهدفمند گذاريیاست و س  یزيربرنامه

ــمنتا   یردگ از هدر   ،دانش یریت در مد  یکپارچگی  یجاد ا ضـ
  شود. یريجلوگ يفکر هايیهرفت سرما

  
  
 «تحت عنوان  یقاتیازطرح تحق یمقاله حاصـــل بخشـــ نیا

ــع ــتقرار مؤلفه تیوضـ   ياهدانش در کتابخانه تیریمد يهااسـ
 یمصــوب معاونت پژوهشــ » مند : مرور نظامرانیا یدانشــگاه

ــک  ــگاه علوم پزش ــال رانیا یدانش -136-27724به کد 1395س
اجرا  انریا یدانشگاه علوم پزشک   تیباشد که با حما  یم05-94
  است. هشد
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 Mohaghegh N1/Hojati Zadeh Y2/ Kousari R 3/ Fayazi N 4/ Sarebandi Z5  

 Abstract 
 

Introduction: Knowledge is the source of wealth, ability and wisdom, and can lead to national 
development when produced, published, managed and applied. This systematic review aimed to 
examin the establishment and implementation of knowledge management elements in academic 
libraries in Iran. 
Methods: All indexed articles in national and international valid databases were reviewed using 
related keywords. Articles meeting the inclusion criteria then underwent an assessment for study 
quality; the selected articles were classified and the results were completely described. 
Results: From the initially identified 860 articles, 28 met the initial inclusion criteria. Concerning 
the application and implementation of knowledge management, half of the libraries ranked below 
average while less than half ranked average. Only two libraries had a satisfoactory status and ranked 
above average. 
Conclusion: Generally, the establishment and implementation of knowledge management 
elements in academic libraries in Iran are relatively poor, but medical libraries are in a better 
condition; therefore, knowledge management awareness is the first step towards improving and 
removing the barriers to its implementation. Knowledge management, if monitored and integrated 
at national level, can prevent the wate of intellectual capital resources. 
Keywords: Knowledge Management, Components, Academic Libraries. Establishment, 
Systematic review 
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