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   *ها سایت
 1وحید شریفی
  2دکتر مهدي محمدي
  3دکتر یعقوب نوروزي

  

ابزارهـاي فنـاوري   

ها پرسشنامه محقق سـاخته اسـت. روایـی    
ید شـد و پایـایی آن در سـطح آلفـاي کرونبـاخ      
هـاي دولتـی   

وتحلیـل   یـه تجز
  فراوانی، درصد فراوانی و در قالب جداول و نمودار ارائه شد.

گانه نشان داد که عوامل انسانی در رتبه نخست، عوامـل سـازمانی در رتبـه دوم و    
بخانـه  سـایت کتا 

منظور افزایش 

مخالف خویش را آزادانه و فارغ از هرگونـه  
 عوامـل پویـایی  

است. نتایج مجموع این دو عامل نشان داد که عامـل سـازمانی نیـز در    
دانـش ملـزم تعهـد اسـت،     

  .اشتراك هر دانشی فرد انتظار دارد که همکارانش نیز متعهد به اشتراك دانش دوجانبه باشند
 هـاي  یتسـا 
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سایت وبکارکنان 
  )اصفهان

وحید شریفی
دکتر مهدي محمدي
دکتر یعقوب نوروزي

ابزارهـاي فنـاوري   شـامل   بر اشتراك دانـش 
  است.

ها پرسشنامه محقق سـاخته اسـت. روایـی    
ید شـد و پایـایی آن در سـطح آلفـاي کرونبـاخ      

هـاي دولتـی   هـاي پـنج کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه     
تجزافزار اکسل مـورد  

فراوانی، درصد فراوانی و در قالب جداول و نمودار ارائه شد.
گانه نشان داد که عوامل انسانی در رتبه نخست، عوامـل سـازمانی در رتبـه دوم و    

سـایت کتا هـا، وب اسـاس یافتـه  
منظور افزایش ها حاکی از آن است که کارکنان به

  تعامل خوبی با همکاران خویش دارند.
مخالف خویش را آزادانه و فارغ از هرگونـه  

عوامـل پویـایی  «سازمانی شامل 
است. نتایج مجموع این دو عامل نشان داد که عامـل سـازمانی نیـز در    

دانـش ملـزم تعهـد اسـت،      و گرفـت 
اشتراك هر دانشی فرد انتظار دارد که همکارانش نیز متعهد به اشتراك دانش دوجانبه باشند

سـا  وب ،فنـاوري اطالعـات  

                                        

V_Sharifi2003@yahoo.com

  شناسی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)
Mahdi.mohammadi203@gamil.com

  ynorouzi@gmail.com

ECHNIQUES OF 
 

کارکنان اشتراك دانش 
اصفهان نشگاهی

43( 

بر اشتراك دانـش  مؤثر
است. گرفته انجامهاي دانشگاهی 
ها پرسشنامه محقق سـاخته اسـت. روایـی    ي دادهابزار گردآور

ید شـد و پایـایی آن در سـطح آلفـاي کرونبـاخ      تائشناسی 
هـاي پـنج کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه     سـایت 

افزار اکسل مـورد   ها با استفاده از نرم
فراوانی، درصد فراوانی و در قالب جداول و نمودار ارائه شد.

گانه نشان داد که عوامل انسانی در رتبه نخست، عوامـل سـازمانی در رتبـه دوم و    
اسـاس یافتـه   بـر  سپس کاربرد ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد. 

ها حاکی از آن است که کارکنان به
تعامل خوبی با همکاران خویش دارند.

مخالف خویش را آزادانه و فارغ از هرگونـه  سایت نظرات 
سازمانی شامل  دهند. عواملاشترك دانش در محیط سازمانی ارائه می

است. نتایج مجموع این دو عامل نشان داد که عامـل سـازمانی نیـز در    
و گرفـت کارکنان عملکرد داد 

اشتراك هر دانشی فرد انتظار دارد که همکارانش نیز متعهد به اشتراك دانش دوجانبه باشند
فنـاوري اطالعـات   ابزارهـاي  ،عوامل انسانی، عوامل سـازمانی 

                                                                                
1396. 
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اشتراك دانش بر 
نشگاهیهاي داکتابخانه

43 - 70 فحات(ص

مؤثرگانه سه عواملوضعیت 
هاي دانشگاهی سایت کتابخانه

ابزار گردآورتوصیفی و 
شناسی و متخصصین علم اطالعات و دانش
سـایت نفر از کارکنـان وب 

ها با استفاده از نرمپیام نور و صنعتی) شهر اصفهان است. داده
فراوانی، درصد فراوانی و در قالب جداول و نمودار ارائه شد.قرار گرفتند و نتایج آن در قالب آمار توصیفی در حد 

گانه نشان داد که عوامل انسانی در رتبه نخست، عوامـل سـازمانی در رتبـه دوم و    
سپس کاربرد ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد. 

ها حاکی از آن است که کارکنان به) شناخته شد. همچنین یافته
تعامل خوبی با همکاران خویش دارند.پویایی،  ،یرگذارتر

سایت نظرات دهد که کارکنان وب
اشترك دانش در محیط سازمانی ارائه می

است. نتایج مجموع این دو عامل نشان داد که عامـل سـازمانی نیـز در    
کارکنان عملکرد داد  ازنظررسد که 

اشتراك هر دانشی فرد انتظار دارد که همکارانش نیز متعهد به اشتراك دانش دوجانبه باشند
عوامل انسانی، عوامل سـازمانی 

                                        
.13/11/1396؛ تاریخ پذیرش مقاله: 

شناسی، دانشگاه قمآموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش
شناسی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)یار گروه علم اطالعات و دانش

  
شناسی دانشگاه قم یار گروه علم اطالعات و دانش

  
9 یاپیپ شماره ،1396 

بر  مؤثر يها
کتابخانه: موردمطالعه

وضعیت  یمنظور بررس
سایت کتابخانهوب در یان

توصیفی و - روش پژوهش پیمایشی
و متخصصین علم اطالعات و دانش

نفر از کارکنـان وب  20ارش شد. جامعه پژوهش شامل 
پیام نور و صنعتی) شهر اصفهان است. داده

قرار گرفتند و نتایج آن در قالب آمار توصیفی در حد 
گانه نشان داد که عوامل انسانی در رتبه نخست، عوامـل سـازمانی در رتبـه دوم و    بندي عوامل سه

سپس کاربرد ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد. 
) شناخته شد. همچنین یافته٪55پرکاربردترین ابزار اشتراك دانش (
یرگذارترتأثهاي گیري

دهد که کارکنان وبنشان می
اشترك دانش در محیط سازمانی ارائه می

است. نتایج مجموع این دو عامل نشان داد که عامـل سـازمانی نیـز در    » کار ومحیط تیمی
رسد که نظر می به و خوبی قرار دارد.

اشتراك هر دانشی فرد انتظار دارد که همکارانش نیز متعهد به اشتراك دانش دوجانبه باشند
عوامل انسانی، عوامل سـازمانی  ،دانش 

  هاي دانشگاهی

                                                                          
؛ تاریخ پذیرش مقاله: 1396

آموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش
یار گروه علم اطالعات و دانشاستاد

  
یار گروه علم اطالعات و دانشدانش .3

  
زمستان ـ چهارم شماره

ها مؤلفهبررسی 
موردمطالعه(

  
منظور بررس بهپژوهش  ینا هدف:

انسازمعوامل انسانی و 
روش پژوهش پیمایشی پژوهش: روش

و متخصصین علم اطالعات و دانش نظران صاحبپرسشنامه توسط 
ارش شد. جامعه پژوهش شامل 

پیام نور و صنعتی) شهر اصفهان است. داده، هنر، علوم پزشکی
قرار گرفتند و نتایج آن در قالب آمار توصیفی در حد 

بندي عوامل سهرتبه ها:یافته
سپس کاربرد ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد. 

پرکاربردترین ابزار اشتراك دانش (
گیرياطالعات و رسیدن به تصمیم

نشان می نتایج :گیري یجه
اشترك دانش در محیط سازمانی ارائه می در خصوصوابستگی مدیریتی 

تیمی منابع«ه عالوه ب »
و خوبی قرار دارد. جایگاه مطلوب

اشتراك هر دانشی فرد انتظار دارد که همکارانش نیز متعهد به اشتراك دانش دوجانبه باشند يازا دربدین معنا که 
 اشتراك ها:کلیدواژه

هاي دانشگاهیاي، کتابخانه

                                  
10/08/1396اله: تاریخ ارسال مق

آموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانشدانش . 1
استاد .2

  

  
شماره سوم، سال  
 
 

 
 

بررسی 

  چکیده
هدف:

عوامل انسانی و  ،اطالعات
روش

پرسشنامه توسط 
ارش شد. جامعه پژوهش شامل گز 1/83٪

علوم پزشکی، (اصفهان
قرار گرفتند و نتایج آن در قالب آمار توصیفی در حد 

ها:یافته
سپس کاربرد ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد. 

پرکاربردترین ابزار اشتراك دانش (
اطالعات و رسیدن به تصمیم

یجهنت
وابستگی مدیریتی 

»تیمی وتعامل
جایگاه مطلوب

بدین معنا که 
کلیدواژه

اي، کتابخانه کتابخانه

                                  
تاریخ ارسال مق *
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 کـردن  حـل 
 هـا سـازمان 

 تـرین مهـم 

 جـوامعی  
 ایـن  در 

 شتراك). ا

 یقدرت ن
 و ائویـ (ل 

 و هـا کتابخانه
 در هـا کتابخانه

 توسط که

 و هـا آن ت
 در دانـش 

 تیـ قابل دانـش 
 )2010( 
 یرسـان اطـالع 
 یکی که 

 برقـراري 

 کتابخانه 

                                         
1. Arntzen-Bechina & Leguy
2. Liao, et. al.
3. White 
4. Liu, Chang & Hu

یاپیپ شماره ،1396

حـل  ارزشـمند،  
سـازمان  براي دیجد
مهـم  از یکـی  قـت، 
 چنـین  در. اسـت 

 کـه  اسـت  هـا گیـري 

). ا1387 رشیدي،
نیچنهم و است

 هاسـت آن یرقـابت 

کتابخانه باشد، مطرح
کتابخانه در دانش
که دانش اشتراك
تیـ موفق در ی
دانـش  اشـتراك  فرهنـگ 
دانـش  تیریمـد 

 4هـوو  و چانـگ 
اطـالع  مراکز و
 دارد وجود يا

برقـراري  لیـ دل به کتابخانه
 با کتابخانه ک

                                        
Bechina & Leguy 

Liao, et. al. 

Liu, Chang & Hu 

 

1396 زمستان ـ چهارم

 راثیـ م حفـظ 

جد هايتیموقع نهادن
قـت، یحق). در 2007
اسـت  هـا آن در دانش
گیـري تصـمیم  

رشیدي، و آزاد( دارد
است افراد ریسا به ی
رقـابت  ايیـ مزا منظـور شـناخت  

مطرح هاآن در تواند
دانش فلسفه که است
اشتراك و شود گذاشته

یمهمـ  عامـل  شـود 
فرهنـگ  اگـر  کـه 
مـد  هـاي برنامـه  باشـد 
چانـگ  و،یـ ل نیچنـ هم
و هانهکتابخا خدمات

اکتابخانه خدمات
کتابخانه تیساوب
کی نیب وندیپ برقراري

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

حفـظ  بـراي  مهـم  ار
نهادن انیبن و ت

1،2007يلگـو و 
دانش شدن بنیانی

 و هـا فعالیـت  کلیـد 
دارد مهمی بسیار 
یاکتساب هايتجربه

منظـور شـناخت  

تواندیم دانش 
است معتقد )،2004
گذاشته اشتراك به
شـود یمـ  انجام ها

کـه  اسـت  معتقـد 
باشـد  نداشـته  وجـود 
هم و) 1385( رخ
خدمات تیفیک بهبود
خدماتارائه  يبرا ی

وب نیچنهم. است
برقراري و کتابخانه

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

اریبسـ  منبـع  کیـ 
تیقابل قدرت ن
و  نـا یبچ آمتـزن (
بنیانی امروزي پیشرفته
کلیـد  اساس علم
 نقش دانش، گذاري

تجربه و هامهارت
منظـور شـناخت   بـه  دانـش  خلـق 

 اشتراك که یی

2004( 3تیوا. هستند
به دانش که کند
هاکتابخانه در رسانان
معتقـد  نیهمچن يو
وجـود  یرساناطالع
رخیپر. دهند یم
بهبودباعث  دانش
یمختلف هايوه
است کتابخانه تی
کتابخانه یاطالعات منابع

                                                                          

فصلنامه

یـ  عنـوان  به دانش
نیباالتر داراي مشکالت،
( .اسـت  ندهیآ 
پیشرفته جوامع هاي
علم و دانش از گیري

گذاري اشتراك
مهارت داوطلبانه میتسه
خلـق  و مبادلـه  قی
 2004.(  

ییهاسازمانازجمله 
هستند یرساناطالع
کند یم دایپ تحقق

رساناناطالع و 
و .است نیمراجع
اطالع مراکز و ها
م دست از را خود
دانش اشتراك که
وهیش ان،یم نیا در
یساوب قیطر از
منابع با کاربران 
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  مقدمه
دانش امروزه

مشکالت،
 و حال در

هاي ویژگی
گیريبهره

اشتراك خصوص
یتسه دانش
قیتشو براي
2004 ،2گرانید

ازجمله 
اطالع مراکز
تحقق یصورت

 کتابداران

مراجع تیرضا
هاکتابخانه
خود ياجرا

که معتقدند
در .شود یم
از هاآن از

 نیب تعامل
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 تیساوب
 و کتابداران
 و باشـند 

  .رندیگ 
 نیدانـش در بـ  
 شیپ عوامل
 دانش اشتراك

 بـراي  زیرسـاختی 

 عنـوان  بـه 

 و نیستند 
 و آموزشـی 
 و ارتبـاط 

 نقـش  دانـش 
 يفرد ای ی
راسـتا   نیـ 

-سـترش وب 

 تـا  است درصدد
 هـاي  کتابخانـه 

گـاه یپا فهرسـت 
 نـورمگز  

                                         
1.http:// www.irandoc.ac.ir

 ھا تیسا

وب تیاهم به توجه
کتابداران ژهیو به ها،ت
باشـند  داشته را ايکتابخانه
 بهره کتابخانه ت

دانـش در بـ   اشـتراك 
عوامل نیا یگاه. 
اشتراك موانع شناسایی

زیرسـاختی  ایجاد
بـه  دانشگاهی هاي
 مستثنی قاعده 

آموزشـی  رسـالت  دانشـگاهی 
ارتبـاط  برقراري و رسالت
دانـش  اشـتراك  در
یعوامل انسان ،
یـ در ا هسـتند.  یی
سـترش وب و گ جـاد ی

درصدد پژوهش
کتابخانـه  سـایت  وب

فهرسـت  رد جسـتجو 
 ،1)رانیـ ا اطالعـات 

                                        
.http:// www.irandoc.ac.ir 

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

توجه با. سازد رهنمون
تیساوب نیا ان
کتابخانه تیساوب

تیساوب بهبود
اشـتراك  تیریمـد  یدرك چگـونگ 

. استعوامل مؤثر بر اشتراك دانش 
شناسایی ،)1386
ایجاد به که دانندمی
هايکتابخانه. نماید

 این از سازمان 

دانشـگاهی  هـاي 
رسالت این در مهمی

در یمهمـ  عوامل
،یاطالعات يها
ییو شناسـا  نیـی 

عوامل مؤثر بر اشـتراك دانـش در ا  
پژوهش این لذا. گرفت
وب گسـترش  و

جسـتجو  ران،یا در
اطالعـات  يفنـاور  و

                                                                                

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

رهنمون شتریب ی
انینظران و متصد

وب کی با کار
بهبود و توسعه جاد،

درك چگـونگ  
عوامل مؤثر بر اشتراك دانش 

1386( همکاران و 
می هاآن حل براي
نمایدمی کمک 
 این از بخشی عنوان

هـاي کتابخانه که چرا
مهمی نقش هاآن
عوامل ،).1390 عصمتی،
هايفناور و ابزارها
یـی مسـتلزم تب  ک

عوامل مؤثر بر اشـتراك دانـش در ا  
گرفت شکلشهر اصفهان 

و ایجـاد  در عوامـل 

در دانش اشتراك
و علـوم (پژوهشـگاه  

                                        

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

یاطالعات منابع به
نظران و متصد صاحب کارکنان،
کار هايمهارت و
جاد،یا براي گریکد
 يگام بـرا  نیطور مسلم، نخست

عوامل مؤثر بر اشتراك دانش  ییشناسا
 یزدانی. هستند

براي گام اولین 
 یادگیرنده هاي

عنوان به اهآن سایت
چرا. است مهم 
آن سایتوب و
عصمتی،( دارند 
ابزارها کاربرد به توان

کیـ کرد کـه هر 
عوامل مؤثر بر اشـتراك دانـش در ا   یحاضر، باهدف بررس
شهر اصفهان  یدانشگاه
عوامـل  ایـن  از هرکـدام 
  دارند؟ نقش

اشتراك با مرتبط يها
(پژوهشـگاه   رانـداك 

                                                                          

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

به را هاآن تواند
کارکنان، ران،یمد
 دانش دیبا رسانان

کدی دانش از نکه
طور مسلم، نخست

شناسا ،یکارکنان هر سازمان
هستند بازدارنده یگاه
 را ایرانی هايسازمان
هايسازمان سوي به
سایتوب و سازمان

 هاآن در دانش

و دارند عهده بر
کاربران به خدمات
توانیم جمله آن

کرد کـه هر  اشاره یو عوامل سازمان
حاضر، باهدف بررس

دانشگاه هايکتابخانه
هرکـدام  که سازد
نقش حد چه تا دانشگاهی

  پژوهش 
هانهیشیپ افتنی ي
رانـداك یا لیاز قب یاطالعات

                                  

   
  
 

 
یوح

تواندیم گرید
مد کتابخانه،
رساناناطالع
نکهیا تر مهم

طور مسلم، نخست به 
کارکنان هر سازمان

گاه و برنده
سازمان در

به حرکت
سازمان یک

دانش اشتراك
بر پژوهشی
خدمات ارائه
آن از دارند

و عوامل سازمان
حاضر، باهدف بررس پژوهش

کتابخانه تیسا
سازد مشخص
 دانشگاهی

 پیشینه
يبرا

اطالعات يها
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و  2)رانیـ 
. گرفـت  انجـام 

 کتابخانـه، 
 در دانــش

. شـد  اسـتفاده 
 طـور بـه  

در  یدانشـگاه 
کارکنـان  

  .شودی
عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش را 
اسـتفاده از پرسشـنامه   

عوامل  ان
ارتبـاط و کسـب وجهـه    
عنوان عوامل مشوق 

اشتراك  
و  رداریـ هاسـت. غفـاري، زنج  

 هـاي کتابخانـه 
در  لیـ تما

افـراد در   
 یطلبقیتوف

سازمان؛ آموزش تفکر خـالق و فرهنـگ نـوآوري در سـازمان؛ تعهـد افـراد       
-اك دانش در کتابخانـه 

                                         
1. http:// www.noormags.ir
2. http:// www.magiran.com
3. www.emeraldinsight.com/
4. http://www. Sciencedirect

یاپیپ شماره ،1396

یـ ا مجـالت  و ات
انجـام  یشناسـ حوزه علم اطالعات و دانـش 

کتابخانـه،  در دانـش  اشـتراك 
دانــش تیریمــد و کارکنــان

اسـتفاده  گریمرتبط د
 هـا پـژوهش  ن

دانشـگاه  يهـا کتابخانـه 
کارکنـان   نیدانـش بـ   ت

یم رائها یخارج
عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش را 

اسـتفاده از پرسشـنامه    بـا 
انینشان داد از م 

ارتبـاط و کسـب وجهـه    
عنوان عوامل مشوق  به ی

هايتیفعالبراي شرکت در 
هاسـت. غفـاري، زنج  

کتابخانـه  در دانـش 
تما جادیمادي و معنوي؛ ا

 بیـ تمـاد بـا همکـاران؛ ترغ   
توف ،ییجوگانه (رقابت

سازمان؛ آموزش تفکر خـالق و فرهنـگ نـوآوري در سـازمان؛ تعهـد افـراد       
اك دانش در کتابخانـه 

                                        
:// www.noormags.ir 

. http:// www.magiran.com 
www.emeraldinsight.com/ 

www. Sciencedirect 

 

1396 زمستان ـ چهارم

اتینشـر  اطالعـات 
حوزه علم اطالعات و دانـش 

اشـتراك  مـرتبط 
کارکنــان دانــش

مرتبط د يها گاهیپا 
نیا از یبرخ. شد
کتابخانـه  تیسـا وب

تیریاشـتراك و مـد  
خارج و یداخل يها

عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش را 
بـا ها و مرکز اسناد آستان قـدس رضـوي   

 افتهی. بود یشی
ارتبـاط و کسـب وجهـه     جـاد یدانـش، ا 
یسازمان کتابداران و اعتماد

براي شرکت در  ی
هاسـت. غفـاري، زنج  در سـازمان کتابخانـه  

دانـش  مـدیریت  راهبردي
مادي و معنوي؛ ا یوجود نظام پاداش ده

تمـاد بـا همکـاران؛ ترغ   اي بـر اسـاس اع  
گانه (رقابتسه ازهاي

سازمان؛ آموزش تفکر خـالق و فرهنـگ نـوآوري در سـازمان؛ تعهـد افـراد       
اك دانش در کتابخانـه اشتر به توانند

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

اطالعـات (بانـک   ران
حوزه علم اطالعات و دانـش 

مـرتبط  يهـا دواژهیـ کل
دانــش اشــتراك کتابخانــه،
 یو برخ 4رکت
شد افتی دانش ت
وب کارکنـان  ن

اشـتراك و مـد   یتنها باهدف بررس
هانهیشیپ نیترمهم

عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش را  ی) در پژوهش
ها و مرکز اسناد آستان قـدس رضـوي   

یمایآنان از نوع پ
دانـش، ا  کسـب مـؤثر بـر اشـتراك دانـش،     
کتابداران و اعتماد ان

یاشتراك دانش شناخته شدند. نبود زمان و وقت کاف
در سـازمان کتابخانـه   ت
راهبردي مطالعه عنوان

وجود نظام پاداش ده
اي بـر اسـاس اع  

ازهايین نیتأم ان؛ی
سازمان؛ آموزش تفکر خـالق و فرهنـگ نـوآوري در سـازمان؛ تعهـد افـراد       

توانندیهستند که م 

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

رانیـ مگ ،1)نور ی
حوزه علم اطالعات و دانـش  یپژوهش-یمجالت علم
کل از زیـ ن یخارج
کتابخانــه، تیســا
رکتیدا نسیسا ،3امرالد

تیریمد مختص
نیب در دانش اشتراك
تنها باهدف بررس گر
مهم بخش نیا در
) در پژوهش1388( رخ
ها و مرکز اسناد آستان قـدس رضـوي   موزه
آنان از نوع پ قیحقت روش

مـؤثر بـر اشـتراك دانـش،     
انیاعتماد م ت،ی

اشتراك دانش شناخته شدند. نبود زمان و وقت کاف
تیفعال نیدانش، عامل بازدارنده براي ا
عنوان با پژوهشی

وجود نظام پاداش ده که افتندیدر
اي بـر اسـاس اع  و رابطـه  یکار گروه

ینیشیپ تجربه و 
سازمان؛ آموزش تفکر خـالق و فرهنـگ نـوآوري در سـازمان؛ تعهـد افـراد       

 یشأن از عوامل

                                                                          

فصلنامه

یتخصص مجالت
مجالت علم تی
خارج يهانهیشیپ افتن

ســاوب در دانــش
امرالد گاهیپا در
مختص مجالت در ج
اشتراك یبررس 

گرید یارتباط بودند و برخ
دراند.  گرفته کتابخانه انجام
رخیفر و پر انیخاتم
موزه ها،کتابخانهدر سازمان 
روشقراردادند.  ی

مـؤثر بـر اشـتراك دانـش،      یدي و سازمان
یاحساس مسئول 

اشتراك دانش شناخته شدند. نبود زمان و وقت کاف
دانش، عامل بازدارنده براي ا

پژوهشیدر  ،)1389حقدادي (
در اراك شهر دانشگاهی
کار گروه انجامافراد براي 

گرانیاستفاده از تجربه د
سازمان؛ آموزش تفکر خـالق و فرهنـگ نـوآوري در سـازمان؛ تعهـد افـراد        ) در

شأن از عوامل ربطینسبت به سازمان ذ
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مجالت گاهی(پا
یسا ژهیو به
افتنی يبرا

دانــش اشــتراك
در کتابخانه
جینتا اغلب
بررس به میمستق

ارتباط بودند و برخ
کتابخانه انجام
خاتم
در سازمان 
یموردبررس

دي و سازمانفر
 ،یاجتماع

اشتراك دانش شناخته شدند. نبود زمان و وقت کاف
دانش، عامل بازدارنده براي ا

حقدادي (
 دانشگاهی
افراد براي 

استفاده از تجربه د
) دریو ارتباط

نسبت به سازمان ذ
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 هـاي زیرسـاخت 
 از نفـر  258

 موردبررسـی 
 ینامناسب 

گـذاري دانـش   
 نیبه موضوع ا
از  اســتفاده
 تیسـا وب

است. پژوهشگران اظهار داشـتند کـه   
بر اشـتراك  

امـا   ،دارد

 اي پـروژه 
) مورد چهار

کـه   کنـد 
ماننـد قـول پـاداش    

هـا را  آن 
و قوي با اشـتراك دانـش   
عوامـل بـالقوه بـراي بهبـود     
مطالعه مـوردي  

انسـداد   ل
و  هـا تیسا
 تیسـا  ت

                                         
1. Jewels 
2. Mohamed & Anumba

 ھا تیسا

زیرسـاخت  یپژوهشـ 
258 بـین  در ایران

موردبررسـی  تحلیلـی  توصـیفی 
 تیوضع درجهت اشتراك دانش 

گـذاري دانـش   بـه اشـتراك  
به موضوع ا هانهیشیپ 

اســتفاده بــا) اســت کــه 
وب کارکنـان  ت

است. پژوهشگران اظهار داشـتند کـه   
بر اشـتراك   يشتریب مانع

دارد یمطلـوب  تیکارکنـان وضـع  
  .نبود حاکم
پـروژه  هـاي  گـروه  در
چهار بررسی( چندگانه
کنـد یمـ  دیـ تائ وي

ماننـد قـول پـاداش     یرونـ 
 گـاه یجا اتیـ ددارند اشتراك دانش و تجرب

و قوي با اشـتراك دانـش   
عوامـل بـالقوه بـراي بهبـود     

مطالعه مـوردي   کردیرو
لیـ از قب یمشـکالت 
ساناقص وب ی

تیریمـد  نـدهاي 

                                        
Mohamed & Anumba 

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

پژوهشـ در  ،)1389
ایران اسالمی جمهوري
توصـیفی  نوع از

جهت اشتراك دانش 
بـه اشـتراك   لیتماگذاري دانش و 
 نیترو مرتبط ن
) اســت کــه 1392( یو زارعــ

تیریمـد  و دانـش 
است. پژوهشگران اظهار داشـتند کـه    پرداخته
مانعاطالعات  يفناور

کارکنـان وضـع  
حاکم تیساو کارآمد بر وب
در را دانـش  اشتراك

چندگانه موردي
وي هـاي یافتـه . شـدند 

رونـ یهاي بکمتر با پاداش
ددارند اشتراك دانش و تجرب

و قوي با اشـتراك دانـش    میمستق ارتباط
عوامـل بـالقوه بـراي بهبـود     «بـا عنـوان   

روادند. انجام د» 
مشـکالت پژوهش نشان داد، 

یطراح ت،یسا ف
نـدهاي یضـرر را بـه فرآ  

                                                                                

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

1389پـور ( هاشـم  ن
جمهوري ملی کتابخانه
از و پیمایشی پژوهش
جهت اشتراك دانش  قیتشو مؤلفه
گذاري دانش و فرهنگ به اشتراك

نیترقرار دارد. مهم
و زارعــ یدخــت عصــمت
دانـش  اشتراك ت

پرداخته تهران 
فناور يو ابزارها

کارکنـان وضـع   انیـ اشـتراك دانـش در م  
و کارآمد بر وب

اشتراك و هابازدارنده
موردي مطالعه پژوهش

شـدند  گـردآوري 
کمتر با پاداش مینسبت به قد

ددارند اشتراك دانش و تجرب
ارتباطدر  یمیت هاي
بـا عنـوان    را یپژوهشـ  ز،
» دانش  تیریمد
پژوهش نشان داد،  جیپژوهش انتخاب شد. نتا
فیضع یرساناطالع

ضـرر را بـه فرآ   نیشتریو فقدان همکاري، ب

                                        

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

نیچنـ کمک کننـد. هـم  
کتابخانه و اسناد سازمان
پژوهش روش از
مؤلفه کهنیبا ا داشت

فرهنگ به اشتراك
قرار دارد. مهم ادیز اریو بس
دخــت عصــمت یشــیما
تیوضع مطالعه به

 شهر يهادانشگاه

و ابزارها یانساننسبت به عوامل 
اشـتراك دانـش در م   نکه
و کارآمد بر وب ایمنسجم پو ت
بازدارنده و هامشوق

پژوهش روش. کرد 
گـردآوري  مصاحبه و مشاهده
نسبت به قد دیعموم کارکنان جد
ددارند اشتراك دانش و تجربها اعتقاآن رایز
هايتیو موفق دهد
ز،یـ ) ن2006( 2قرار دارد. محمد و آنومبا
مد قیاز طر تی

پژوهش انتخاب شد. نتا
اطالعخدمات، اطالعات و ارتباطات و 

و فقدان همکاري، ب

                                                                          

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

کمک کننـد. هـم   یدانشگاه
سازمان در دانش
از استفاده با فعال
داشت اذعان يو
فرهنگ به اشتراك جیاما ترو ،

و بس ادیکارکنان در حد ز
مایپــژوهش پ نامــه،

بهپرسشنامه محقق ساخته 
دانشگاه يمرکز هاي
نسبت به عوامل  یعامل سازمان

نکهیدانش است و باوجودا
تیریاشتراك دانش و مد

لز وِ مشوق ،)2006( 1جِ
بررسی عاتاطال
مشاهده طریق از

عموم کارکنان جد
ز شوند،یم خته
دهدیکاهش م سازمان

قرار دارد. محمد و آنومبا
یساوب تیریکارهاي مد

پژوهش انتخاب شد. نتا نیچندگانه براي ا
خدمات، اطالعات و ارتباطات و 

و فقدان همکاري، ب یزشیفقدان موارد انگ

                                  

   
  
 

 
یوح

دانشگاههاي 
دانش مدیریت
فعال کارکنان
يو ،قرارداد
 ،قرار دارد

کارکنان در حد ز
نامــه، انیــپا

پرسشنامه محقق ساخته 
هايکتابخانه

عامل سازمان
دانش است و باوجودا
اشتراك دانش و مد

لز وِ جِ
اطال فناوري
از که است
عموم کارکنان جد دگاهید
ختهیانگ یمال

سازماندر 
قرار دارد. محمد و آنومبا

کارهاي مد
چندگانه براي ا

خدمات، اطالعات و ارتباطات و 
فقدان موارد انگ
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مرسـوم (مالقـات و مشـاهده    
 تیریمـد 
 نیا هايافته
از  یمین ی
 هـاي افتهی

 یهـاي اصـل  
 یدر پژوهشـ 

مـالزي   3النگ
را براي ارتقـا اشـتراك دانـش ارائـه     

 شیافـزا  دانشگاه به اشتراك دانش که باعث
هـا.  و خبرنامـه 

 کارکنـان 
 دآنـان نشـان دا  

دانـش هسـتند.   
اشـتراك  
داشـتند کـه چنانچـه    

 ريیـ گچشـم 
 عنـوان بـه 

 )2011(، 
 کارکنـان 

. بـود  پیمایشی
موانـع   نی

هسـتند.  شـناختن  
                                         
1.  Jain 
2. Jain, Sandhu, & Sidhu
3. Klang 
4. Sandhu, Jain & bte Ahmad

یاپیپ شماره ،1396

مرسـوم (مالقـات و مشـاهده    
مـد  زیـ ) ن2006( 1ن
افتهیکرد.  یابیبا استفاده از پرسشنامه ارز

یعنیدرصد از جامعه پژوهش 
یدر سازمان ندارند. 

هـاي اصـل  از چـالش  ی
در پژوهشـ  ،)2007( 2

النگوکار در تپه ک
را براي ارتقـا اشـتراك دانـش ارائـه     

دانشگاه به اشتراك دانش که باعث
و خبرنامـه  هـا  تیسـا 
کارکنـان  از نفـر  428 بـین 
آنـان نشـان دا   يهـا افته

دانـش هسـتند.    يگـذار 
اشـتراك   یبا استفاده از پرسشنامه با بررسـ 

داشـتند کـه چنانچـه     اظهـار 
چشـم کنند، بهبـود  
بـه  را» کارکنـان  

 4داحمـ و بنـت 
کارکنـان  از نفـر  170 میان
پیمایشی توصیفی 
یتـر کـه مهـم   داد

شـناختن   تیفناوري اطالعات، فقدان پاداش و بـه رسـم  
                                        

Jain, Sandhu, & Sidhu 

Sandhu, Jain & bte Ahmad 
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مرسـوم (مالقـات و مشـاهده     کردهـاي 
نیجـ . اندکرده

با استفاده از پرسشنامه ارز
درصد از جامعه پژوهش  

در سازمان ندارند.  یجامعه پژوهش اعالم کردند که فرهنگ اشتراك دانش خوب
یکـ ینشان داد فقدان فرهنگ اشـتراك دانـش   

2دهویسـ  سـاندهو و 

وکار در تپه ک هاي کسب
را براي ارتقـا اشـتراك دانـش ارائـه      یی

دانشگاه به اشتراك دانش که باعث
سـا  وب يهـا  وجود دستگاه

بـین  دراي اشـتراك دانـش   
افتهیکردند،  یبررس
گـذار اشـتراك مل وا

با استفاده از پرسشنامه با بررسـ 
اظهـار  مختلـف،  
کنند، بهبـود   دیتأک یردي و سازمان
کارکنـان   زهیـ انگ«آنـان  ي

و بنـت  نیکردنـد. جـ  
میان در را دانش
 آنان پژوهش روش
دادنشان  آنان ي

فناوري اطالعات، فقدان پاداش و بـه رسـم  
                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

کردهـاي یاز رو تیسـا 
کردهاستفاده  یتیری
با استفاده از پرسشنامه ارز قایآفر

درصد از جامعه پژوهش  50اشتراك دانش نشان داد که 
جامعه پژوهش اعالم کردند که فرهنگ اشتراك دانش خوب

نشان داد فقدان فرهنگ اشـتراك دانـش   
سـاندهو و  ن،یجـ . هاسـت 
هاي کسبدانشکده یکارکنان تخصص

ییراهبردها خویش،
دانشگاه به اشتراك دانش که باعث يباال رده
وجود دستگاه شود،
اي اشـتراك دانـش   در مقالـه 

بررس پرسشنامه 
واع نیترمهم از 

با استفاده از پرسشنامه با بررسـ  یدر پژوهش
 هـاي کتابخانـه  

ردي و سازمانکار در سطوح ف
يهاافتهی نیچن

کردنـد. جـ   یمعرفـ  یسـازمان 
دانش اشتراك هاي

روش. قراردادند
يهاافتهی. شد آوري

فناوري اطالعات، فقدان پاداش و بـه رسـم  
                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

سـا  تیری، گروه مد
یو مد یرودررو) براي حل مشکالت فن
آفر یکتابخانه دانشگاه

اشتراك دانش نشان داد که 
جامعه پژوهش اعالم کردند که فرهنگ اشتراك دانش خوب

نشان داد فقدان فرهنگ اشـتراك دانـش   
هاسـت کتابخانـه 

کارکنان تخصص
خویش، هايیافته. آنان بر اساس 

رده رانیو توجه مد
شود،یم دانشرغبت کارکنان به اشتراك 
در مقالـه  زیـ ن) 2010

از استفاده با را 
 یازآن اعتماد و آگاه

در پژوهش ،)2010چانگ و هوو (
کتابخانـه  در کتابداري متخصص
کار در سطوح ف هاي

چنهم. دیآیدر اشتراك دانش به وجود م
سـازمان در پژوهش 
هايمشوق شناسایی
قراردادند ارزیابی مورد
آوريجمع پرسشنامه
فناوري اطالعات، فقدان پاداش و بـه رسـم   يها

                                                                          

فصلنامه

، گروه مدنیچنهم. کند
رودررو) براي حل مشکالت فن

کتابخانه دانشگاه 20دانش را در 
اشتراك دانش نشان داد که پژوهش در خصوص 

جامعه پژوهش اعالم کردند که فرهنگ اشتراك دانش خوب
نشان داد فقدان فرهنگ اشـتراك دانـش    نیهمچنپژوهش 

کتابخانـه  نیـ دانـش در ا 
کارکنان تخصص انیاشتراك دانش را م

. آنان بر اساس 
و توجه مد دیدادند ازجمله: تأک

رغبت کارکنان به اشتراك 
2010( وسـف یو 

 مالزي عمومی
ازآن اعتماد و آگاه و پس 
چانگ و هوو ( و،ی
متخصص 204 

هايیژگیها بر و
در اشتراك دانش به وجود م

در پژوهش  یمورد مهم واصل
شناسایی و دانش اشتراك

مورد مالزي عمومی
پرسشنامه از استفاده

ها فقدان دستگاه
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کندیوارد م
رودررو) براي حل مشکالت فن

دانش را در 
پژوهش در خصوص 

جامعه پژوهش اعالم کردند که فرهنگ اشتراك دانش خوب
پژوهش  نیا
دانـش در ا  تیریمد

اشتراك دانش را م
. آنان بر اساس دندیسنج

دادند ازجمله: تأک
رغبت کارکنان به اشتراك 

و  لیاسماع
عمومی مؤسسات
 تیکه هو
یل نیچنهم

 نیدانش ب
ها بر وکتابخانه

در اشتراك دانش به وجود م
مورد مهم واصل کی

اشتراك موانع
عمومی کتابخانه
استفاده با هاداده
فقدان دستگاه یسازمان
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 ییشناسـا 
 نیبـ  هـاي 
 رانیتوسـط مـد  

و سـطوح  
عوامـل   عنـوان 

 بـر  مـؤثر  
 شـود؛ مـی 

 و شناسـایی 

 میــان دانــش

 هـاي کتابخانـه 

 ايهـ کتابخانه

-کتابخانـه 

 ابـزار . شـده اسـت  
 عوامـل  هـاي 

 ھا تیسا

شناسـا  یعنـوان موانـع فـردي اصـل    
هـاي تیـ فعال ،یکـ 
توسـط مـد   یبانیازآن پشـت 

و سـطوح   یعوامـل فرهنگـ  
عنـوان تبـع هـم بـه   

 ايهـ  مؤلفـه  از

مـی  سـنجیده  دانشـگاهی 
شناسـایی  جهـت  را ابزارهـایی 

دانــش اشــتراك در
  هستند؟
کتابخانـه  تیسـا وب

کتابخانه تیساوب

کتابخانـه  تیسـا وب کارکنـان 

شـده اسـت   انجـام 
هـاي  مؤلفـه  ازجملـه 

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

عنـوان موانـع فـردي اصـل     فردي به
کـ یپسـت الکترون 

ازآن پشـت  و ارتباطـات و پـس  

عوامـل فرهنگـ   هاپژوهش
تبـع هـم بـه    و بـه  انـد قرار داده

از یـک  هر نبودن
دانشـگاهی  هـاي کتابخانـه 
ابزارهـایی  تـا  سـازد 

در مــؤثر عــاتی
هستند؟ کدام اصفهان
وب کارکنان ان

وب کارکنان انیم

کارکنـان  انیم دانش

انجـام  یفیتوص -یش
ازجملـه  مـواردي  

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

فردي به نیب هاي
پسـت الکترون  هايستمیمطالعه استفاده از س

و ارتباطـات و پـس   اطالعـات 

پژوهش تیاکثر که است
قرار داده دانش اشتراك
  .شود
نبودن یا بودن میزان
کتابخانـه  سایت

سـازد می قادر را

عــاتیاطال هــاي فنــاوري
اصفهان شهر دانشگاهی
انیم دانش اشتراك

  
م دانش اشتراك

 

دانش اشتراك
 است؟

شیمایپ وهیاست که به ش
 در؛ و اسـت  ساخته

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

هايمهارتنبود زمان، نبود تعامل و نبود 
مطالعه استفاده از س

اطالعـات و استفاده از فنـاوري  

است آن از یحاک
اشتراكهرم  رأس

شودیم ادیاز آنان 
میزانپژوهش  نیاساس در ا
سایت وب کارکنان 

را مدیران موانع،
  .باشند داشته

  پژوهش
فنــاوري و ابزارهــا
دانشگاهی هاي کتابخانه

اشتراك در یانسان 
  است؟ چگونه

اشتراك در یسازمان 
 است؟ چگونه

اشتراك بر تأثیرگذار عوامل
است؟ چگونه اصفهان

  پژوهش
است که به ش يپژوهش از نوع کاربرد
ساخته محقق پرسشنامه

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

نبود زمان، نبود تعامل و نبود 
مطالعه استفاده از س نیادر  ن،یچن

و استفاده از فنـاوري  
  ت.
حاک هانهیشیپ لی

رأس در را يماد
از آنان  یبازدارنده و هم مشوق

اساس در ا نیبر هم
 میان در دانش،

موانع، این بهتر درك
داشته اختیار در هاآن

پژوهش هاي
ابزارهــا پرکــاربردترین

کتابخانه سایت وب
 عوامل تیوضع

چگونه اصفهان شهر دانشگاهی
 عوامل تیوضع

چگونه اصفهان شهر دانشگاهی
عوامل بنديرتبه

اصفهان شهر دانشگاهی

پژوهش یشناس
پژوهش از نوع کاربرد

پرسشنامه پژوهش

   
  
 

 
یوح

نبود زمان، نبود تعامل و نبود 
چنشدند. هم
و استفاده از فنـاوري   یسازمان
ت.باالس رده

یتحل
ماد یزشیانگ

بازدارنده و هم مشوق
بر هم
دانش، اشتراك
درك چراکه
آن با مقابله

هايپرسش
پرکــاربردترین .1
وب کارکنان

وضع .2
 دانشگاهی

وضع .3
 دانشگاهی

رتبه .4
دانشگاهی هاي

شناسروش
پژوهش از نوع کاربرد نیا 

پژوهش نیا کار



 9 ی
 

 شـده  اسـتفاده 
نظـران   صـاحب 

 راتییـ تغ 
 آزمـون  

نفـر از   20
 يهـا دانشـگاه 

 منظـور  بـه 
 و توصیفی

 جهـت  ولـی 
 ایـن  بـه  توجـه 

 گونـه ایـن 
 سـوألی  در

 مسلماً باشد،
 هنگـام  در
 مخـالفم  ،
 مـوافقم  کامالً

  .)3 و ؛2 

یاپیپ شماره ،1396

اسـتفاده ) 1392( زارعـی 
صـاحب  و دیچنـد از اسـات  
 ،یاصـالح  نظـرات 

 بـر اسـاس   زیـ ن 
20همـه   شـامل  حاضـر 
دانشـگاه  يمرکـز  

بـه  .اسـت ) ینـور و صـنعت  
توصیفی آماري هاي
ولـی  اسـت  مثبـت 

توجـه  پرسشنامه
ایـن  جهـت  بایـد  
در پاسـخگو  اگر

باشد، کرده انتخاب
در هـا پاسخ این 

،)5 نمره( موافقم
کامالً و) 2 نمره

 نمودارهاي( است
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زارعـی  و عصـمتی 
چنـد از اسـات   یتنـ 

نظـرات  اخـذ قرار گرفـت. پـس از   
 شـده  بـرآورد  

حاضـر  پـژوهش 
 يهاکتابخانه ت
نـور و صـنعت   امیـ 
هايروش از هاپرسشنامه
مثبـت  سـوأالت  برخـی 
پرسشنامه هايپاسخ تحلیل
 دهـی  نمـره  هنگـام 

اگر نمونه، عنوان
انتخاب را خالفمم کامالً

 به عددي ارزش
موافقم کامالً به مخالفم
نمره( لفممخا به موافقم

است شده تقسیم بخش

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

عصـمتی  دخت پژوهش
تنـ  اریـ اخت در ،پرسشنامه پژوهش حاضـر 

قرار گرفـت. پـس از   
 ییایـ پا. قرار گرفت
پـژوهش  يآمـار  ۀجامع
تیساوب يرو

یـ پ، هنـر ، اصـفهان 
پرسشنامه از حاصل
برخـی  مفهوم که

تحلیل و رزیابیا 
هنگـام  در کـه  معنـا 
عنوانبه. شود داده آن
کامالً گزینۀ ،"ندارم

ارزش مقدار ترتیب
مخالفم کامالً: کند

موافقم ،)3 نمره 

  عمومی

بخش چهار به سایت

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

پژوهش هاي گزاره
پرسشنامه پژوهش حاضـر 

قرار گرفـت. پـس از    یشناسحوزه علم اطالعات و دانش
قرار گرفت دییمورد تأ

جامع. شد گزارش
رو بر کارمشغول به 

اصـفهان  ،ی(علوم پزشـک 
حاصل آمده دست به
که ازآنجایی. است
 براي هنگام در
معنـا  بدین. است
آن به باالیی نمره
ندارم دیگران دانش
ترتیب بدین. است مثبت

کند تغییر صورت
 همان( ندارم نظري
.(  

عمومی سؤاالت

 مدیریتی

سایت مدیریت وظایف

فصلنامه

گزاره از نیز سازمانی
پرسشنامه پژوهش حاضـر  رو ن

حوزه علم اطالعات و دانش
مورد تأ تیاعمال شد و درنها
گزارش% 1/83 کرونباخ
مشغول به  انیکارکنان و متصد

(علوم پزشـک  اصفهان شهر
به هايداده وتحلیل

است شده استفاده
در است، منفی پاسخگویی
است اهمیت حائز بسیار

نمره و شود مثبت
دانش به نیازي 
مثبت جهت در 

صورت بدین باید وتحلیل
نظري ،)4 نمره(

).1 نمره( مخالفم

سؤاالت به کارکنان

مدیریتی نقش و وظیفه
وظایف بخش این
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سازمانی و انسانی
نیازا .است

حوزه علم اطالعات و دانش
اعمال شد و درنها

کرونباخ يآلفا
کارکنان و متصد

شهر یدولت
وتحلیل تجزیه

استفاده استنباطی
پاسخگویی

 بسیار نکته
مثبت سوأالت
 من" مانند
 وي پاسخ
وتحلیل تجزیه
( موافقم به
مخالفم کامالً به

کارکنان پاسخ

وظیفه -1
این در
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) ٪40( کارکنان
 و محتـوا 

 مشـغول  سـایت 

 از ٪40 که
 و) نفـر  5
 طـور به نیز

 ھا تیسا

  

کارکنان از نفر 8
محتـوا  مسـئول  مسـاوي 
سـایت وب اداري

  .است 

  
  سایت

که است آن از حاکی
5( ٪25 نیـز  ساختاري
نیز) نفر 3( 15٪

مدیر وب سایت
مسئول ساختار
مسئول محتوا
مسئول فنی
سایر کارکنان

مشاور فنی
مشاور ساختاري
مشاور محتوا
مشاور ساختار و محتوا

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

  سایتوب کارکنان

8 ،آن اساس بر
مسـاوي  طـور  به نیز 
اداري يهابخش سایر

 سایتبو ساختاري

سایتوب کارکنان مدیریتی

حاکی کارکنان
ساختاري بخش در
15. پردازندمی مربوطه
  .هستند کار 

مدیر وب سایت
مسئول ساختار
مسئول محتوا

سایر کارکنان

مشاور فنی
مشاور ساختاري
مشاور محتوا
مشاور ساختار و محتوا

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

کارکنان مدیریتی غیر 

بر که دهدمی شان
 ٪20 میان این 
سایر در نیز) ٪
ساختاري بخش مسئول

مدیریتی غیر وظیفه فراوانی

کارکنان مدیریتی غیر
در چنینهم. دارند
مربوطه امور اجراي
 به مشغول محتوا

20
20%

15

20

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

 وظیفه. 1نمودار

شانن را مدیریتی
 از. هستند سایت
٪15( نفر 3 و) نفر
مسئول) ٪5( نفر

فراوانی توزیع. 2نمودار

غیر وظایف فراوانی
دارند فعالیت فنی

اجراي به) نفر 4( 
محتوا بخش و ساختاري

40%

5%20%

15%

40%

25%
20%

15%

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

مدیریتی وظایف. 1 نمودار
سایتوب مدیریت

نفر 4 هریک( فنی
نفر 1 تنها. هستند

نمودار

فراوانی توزیع. 2 نمودار
فنی مشاور عنوانبه

 ٪20 نیز محتوا
ساختاري بخش در

   
  
 

 
یوح

نمودار
مدیریت سمت در

فنی مسئول
هستند فعالیت به
  

نمودار
به کارکنان

محتوا بخش در
در مشترك



 9 ی
 

 دفعـات  تعـداد 
 وقتهر "

 هـاي گزینـه 
 طـور بـه  کـدام 

 

یاپیپ شماره ،1396

  
  

تعـداد  کـه  انـد داشـته 
" گزینه) 25٪(

گزینـه  میـان  ایـن  از
کـدام هر "بـار  یـک 

 

هر روز
هفته اي یکبار
دو هفته یکبار
ماهی یکبار
هروقت نیاز باشد

هرروز
هفته اي یکبار
هفته اي دوبار
ماهی یکبار
هرموقع که الزم باشد

 

1396 زمستان ـ چهارم

  کارکنان

  سازمان نظرخواهی

داشـته  اظهـار نفر) از کارکنان 
( نفر 5. است "

از. اندداده گزارش
یـک  یماه"و  "

  همکاران با تعامل

هفته اي یکبار
دو هفته یکبار
ماهی یکبار
هروقت نیاز باشد

هفته اي یکبار
هفته اي دوبار
ماهی یکبار
هرموقع که الزم باشد

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

کارکنان از سازمان

نظرخواهی دفعات تعداد فراوانی

نفر) از کارکنان 
"روزانه" صورت

گزارشرا  "بار یک
 "بار یکدو هفته 

 دانش

تعامل میزان فراوانی توزیع

10%
10%

25%

5
10%

30%

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

سازمان نظرخواهی

فراوانی توزیع. 3نمودار

نفر) از کارکنان  7( ٪35 .3نمودار
صورتبه آنان از مربوطه
یک ايهفته" گزینه

دو هفته " صورتبه 
 نفر) گزارش شد.

دانش يگذار به اشتراك

توزیع. 4 نمودار

35%

20%%

35%

20%5%

فصلنامه

نظرخواهی دفعات تعداد

نمودار

نمودار هايداده طبق
مربوطه سازمان نظرخواهی
گزینه نیز نفر 4 و "

 نظرخواهی دفعات
نفر) گزارش شد. 2( 10٪

به اشتراك تمایل

%
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تعداد -2

طبق
نظرخواهی

 "باشد نیاز
دفعات تعداد
10 مساوي

تمایل -3
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 تنها و دارد
 نفـر  7 همکـاران 

 همکـاران 
- هـم . اند

 مـاهی " گزینـه 
  .است

 دانـش  اشتراك

یار
بس

 

یانه
م

  
صد

در
  

5  4  
10  4  
15  4  
35  1  
20  3  

10  4  

15  4  

10  3  

10  3  

15  4  

 ھا تیسا

دارد قرار) ٪85( ی
همکـاران  با تعامل

همکـاران  بـا  "روزانـه " 
اندکرده عنوان را 
گزینـه  بـه  نیـز ) ر

است داده پاسخ

اشتراك در ارتباطات
  است؟ چگونه

  دانش اشتراك

یار  کم
بس

  کم 

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

  

  0  1  
  10  2  10
  0  3  15
  10  7  35
  5  4  20

  5  2  10

  5  3  15

  20  2  10

  10  2  10

1  5  3  15

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

یمطلوب اریبس سطح
تعامل زانیمنداشته و 

 صـورت بـه  کـه 
 "باشد نیاز که موقع

رنفـ  2( آنـان  از
پاسخ بار دو ايهفته

ارتباطات و اطالعات
چگونه اصفهان شهر

اشتراك ابزارهاي از استفاده

سط
متو

  

  کم

انی
راو

ف
صد  

 در
انی
راو

ف
  

4  20  0  
4  20  2  
7  35  0  
6  30  2  
8  40  1  

7  35  1  

5  25  1  

7  35  4  

9  45  2  

6  30  1

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

سطح در يگذار
نداشته و  لیخصوص ابراز تما

کـه  اندداشته اظهار
موقع هر" گزینه

از ٪10 و "بـار  یـک 
هفته گزینه نیز) نفر

اطالعات فناوري و 
 شهر دانشگاهی

استفاده میزان فراوانی درصد

یار
بس

یاد 
ز

  

صد
در

انی 
راو

ف
صد  

در
  

20  11  55  
20  8  40  
10  8  40  
15  2  10  
15  4  20  

10  8  40  

15  8  40  

10  5  25  

5  6  30  

15  7  35  

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

گذاربه اشتراك لی
خصوص ابراز تما نی) از کارکنان در ا
اظهار ،5 نمودار اساس

گزینه نیز) نفر 6( 30٪
یـک  ايهفتـه " 

نفر 1( ٪5 تنها. اند

 ابزارها کاربرد

دانشگاهی هايکتابخانه 

درصد و فراوانی توزیع

یار
بس

یاد 
ز

  

 هاي فناوري

انی
راو

ف
صد  

در
 

4  20
4  20

10  2  )اینترنت
15  3  چت
15  3  کتابخانه
 سازمان 
  2  10

 بوك، فیس
  3  15

 مثل افزارهایی
10  2  اکسل

  1 آموزشی

3  15

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

تما ،جیبر اساس نتا
) از کارکنان در ا٪

اساس بر کارکنان
30 و دارند تعامل

گزینه) نفر 4( ٪
اندداده گزارش را

  
کاربرد تیوضع: اول
 تیساوب کارکنان

توزیع. 1لجدو

  لیکرت طیف

فناوري و ابزارها هاي
  اطالعاتی

  کتابخانه سایتوب
  الکترونیک پست
اینترنت غیاب در( دورنگار

چت ویس ویدئوکنفرانس،
کتابخانه الکترونیکی 

 از خارج اطالعاتی
  کتب و قاالتم مانند

فیس مانند( اجتماعی
...)تلگرامی، هايکانال
افزارهایی نرم قالب در ها
اکسل و اف دي پی ورد، پاورپوینت،
آموزشی هايدوره برگزاري

  الکترونیکی
  مجموع

   
  
 

 
یوح

بر اساس نتا
٪15( نفر 3

کارکنان از) 35٪(
تعامل خویش
٪20،چنین

را "بار یک

  هایافته
اول پرسش

کارکنان انیم

هاي مؤلفه

وب
پست
دورنگار

ویدئوکنفرانس،
الکترونیکی بولتن

اطالعاتی هايپایگاه
مانند

اجتماعی هايشبکه
کانال

ها فایل ارسال
پاورپوینت،
برگزاري



 9 ی
 

 در ارتباطـات 

 نشـان  اصـفهان 
 بـه  4 میانـه 

ــک  ،"الکترونی
 هـاي شـبکه 
 در) 40٪
 ،چنـین هـم 

 آموزشـی 
) 3 میانـه (

 در "چـت 

 ابزارهـاي 
 نگـرش  و

 تیسـا وب

  

یاپیپ شماره ،1396

ارتباطـات  و اطالعـات 
اصـفهان  شـهر  دانشگاهی

میانـه  و ٪55 فراوانـی 
ــک پســت" الکترونی
شـبکه " و "کتـب  

( مسـاوي  میـزان 
هـم . اسـت  قرارگرفته

آموزشـی  هـاي دوره برگـزاري 
( متوسـطی  سـطح 

چـت  ویـس  ویـدئوکنفرانس، 
   .دارد

ابزارهـاي  کـاربرد  نتـایج 
و تعامـل  از خـوبی 

وب کارکنـان  ان

  

 

1396 زمستان ـ چهارم

اطالعـات  فنـاوري  خاص
دانشگاهی هايکتابخانه

فراوانـی  بـا  "ابخانـه 
ــت ــس و اس  ازآن پ

 و مقاالت مانند
میـزان  بـه  هرکـدام 
قرارگرفته کارکنان

برگـزاري  و "اکسل
سـطح  و سـوم  الویـت 

ویـدئوکنفرانس، " ابـزار 
دارد قرار کارکنان

نتـایج  مجمـوع  از لیکـرت 
خـوبی  حسـط  میـزان 
  .باشد دانش
انیـ م دانـش  اشـتراك 

  

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

خاص ابزار 9 از
کتابخانه تیساوب
ابخانـه کت سایتوب"

ــان اســت کارکن
مانند سازمان از خارج

هرکـدام  "...)تلگرامی،
کارکنان مورداستفاده) 
اکسل و اف دي پی

الویـت  در ،"کتابخانـه 
ابـزار  میـان  این از

کارکنان مورداستفاده) 
لیکـرت  طیـف  

میـزان  دهنـده نشان
دانش اشتراك ابزارهاي
اشـتراك  در یانسـان 

  است؟ چگونه
   

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

از استفاده میزان 
وب کارکنان ان
" ،آمده دست به

ــت ــتفاده اولوی ــان اس کارکن
خارج اطالعاتی هاي

تلگرامی، هايکانال بوك،
) 4 میانه( زیادي
پی ورد، پاورپوینت،

کتابخانـه  الکترونیکی
از .است قرارگرفته
) 1 میانه( بسیارکم
 اسـاس  بر 4 میانه

نشان تواندمی ارتباطات
ابزارهاي این با سایت
انسـان  عوامل ت
چگونه اصفهان شهر

فصلنامه

 تیوضع. 2 جدول
انیم در را دانش
به نتایج اساس بر

ــادي ــت در زی اولوی
هايپایگاه" ،"
بوك، فیس مانند(
زیادي سطح در و دوم

پاورپوینت، مثل افزارهایی
الکترونیکی بولتن و "الکترونیکی
قرارگرفته نانکارک موردتوجه

بسیارکم میزان به آخر
میانه کسب درنهایت
ارتباطات و اطالعات
سایتوب کارکنان
تیوضع: دوم پرسش
شهر دانشگاهی هاي

   
  
  

 

54 

جدول
دانش اشتراك

بر .دهدمی
ــزان ــادي می زی

"دورنگار"

( اجتماعی
دوم اولویت

افزارهایی نرم"
الکترونیکی
موردتوجه
آخر اولویت

درنهایت
اطالعات فناوري
کارکنان مثبت

پرسش
هايکتابخانه



55 
یار

بس
 

یانه  کم
م

  

صد
در

  

0  4  

0  4  

0  3  

0  4  

0  
  
4  

  4  

0  4  

0  4  

0  4  

0  4  

 ھا تیسا

  کارکنان

یار  کم
بس

 
  کم

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

  

  5  0  

  0  0  

  5  0  

  0  0  

  5  0  

  0  0  

  0  0  

  0  0  

  0  0  

  0  0  

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

کارکنان میان انسانی عوامل

سط
متو

  

  کم

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

  

7  35  1  

40  0  0  

9  45  1  

5  25  0  

6  30  1  

3  15  0  

5  25  0  

5  0  0  

2  10  0  

2  10  0  

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

عوامل فراوانی درصد 

یاد
ز

  

صد
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

  

  9  45  

  11  8  

  8  40  

  11  55  

  9  70  

  14  70  

  11  55  

  11  11  

  10  50  

  12  60  

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

 و فراوانی توزیع. 2

یار
بس

 
یاد

ز
  

انی  
راو

ف
صد  

در
  

 فرد،
  15  3 دانش

 فشان
  5  1 دانش

 به

  10  2  .دارند

-وب
4  20  

-وب

  20  4  .شود

 خود،
  3  15  

 توانم
  20  4  .دارم

 با دانش

  40  8 نیز 

 با دانش

  40  8 ی

 لذت

  30  6 من به

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

2جدول

  یکرتل طیف

  
  انسانی عوامل هاي
فرد، هر شخصیتی هاي
دانش اشتراك در ايژه

  .دارند
فشانیوظا و کار در که

دانش اشتراك به هستند
  .دارند بیشتري ل

به نسبت سایتوب
دارند یمثبت نگرش 

وب کارکنان با من کاري
  .است خوب سایت
وب خصوص در من
شودمی داده تیاهم
خود، دانش گذاشتن 
  .کنممی پیدا نفس اعتمادبه
می دانش اشتراك 
دارم نگه روزآمد را 
دانش گذارياشتراك 

من دانش و هامهارت
  .یابدیم شیافزا

دانش گذارياشتراك
یفیک بهبود سبب همکارانم،

  .شودمی من کارهاي
لذت همکارانم با دانش
به نديیخوشا احساس
  .دهدیم دست

   
  
 

 
یوح

طیف

هاي مؤلفه
هايیژگیو.

ايژهیو نقش

که افرادي
هستند موفق

لیتما
وب کارکنان

نگرش گریکدی
کاري رابطه

سایت
من دانش به

اهم سایت
 اشتراك با

اعتمادبه
 با اعتقاددارم

 اطالعاتم
اشتراك با اعتقاددارم

مهارت گران،ید
افزا

اشتراك اعتقاددارم
همکارانم،

کارهاي
دانش اشتراك از
احساس و مبریم

دست



 9 ی
 

یار
بس

 
یانه  کم
م

  

صد
در

  

0  4  

0  4  

0  4  

0  4  

0  3  

0  4  

0  4  

یاپیپ شماره ،1396

یار  کم
بس

 
  کم

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

  

  0  0  

  0  0  

  5  0  

  0  0  

  5  0  

  5  0  

  0  0  
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سط
متو

  

  کم

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

  

3  15  0  

4  20  0  

2  10  1  

4  20  0  

10  50  1  

4  20  1  

5  25  0  

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

یاد
ز

  

صد
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

  

  11  55  

  10  50  

  13  65  

  10  50  

  9  45  

  12  60  

  14  70  

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

یار
بس

 
یاد

ز
  

انی  
راو

ف
صد  

در
  

- یم
 یزمان
 به دارند

6  30  

 خودم،

 مآور
  30  6 را فم

 خودم،

 دهد

  .است
4  20  

 بیآس
  30  6 نخواهد

 دانش

  0  0 اشتراك

 به

 که 

 در
3  15  

 دانش

  15  1 ريتأثیرگذارت

فصلنامه

  یکرتل طیف

  
  انسانی عوامل هاي

م کمک من به مکارانم
زمان است، عادالنه ن

دارند ازین من دانش
  .کنم کمک ها
خودم، دانش گذاشتن 

آوریم دست به یدانش
فمیوظا تا کندمی کمک
  .مده انجام بهتر

  
خودم، دانش گذاشتن 
دهدمی دست من به احساس

است یافته افزایش اطالعاتم
آس دانشم، گذاشتن 
نخواهد وارد من کار به

  .شد
دانش که است مهم همکارانم

اشتراك به هاآن با را
  بگذارم

 همکارانم با را دانشم
 مدار انتظار ،مگذار
در مرا موردنیاز دانش

  .دهند قرار ارمی
دانش گذاشتن اشتراك 

تأثیرگذارت مقیاس میان
 .دهم ارائه
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طیف

هاي مؤلفه
مکارانمه چون
نیبنابرا کنند،

دانش به هاآن که
هاآن

 اشتراك به با

دانش عوض در
کمک من به که

بهتر

 اشتراك به با

احساس نیا
اطالعاتم که

 اشتراك به با

به ايلطمه و

همکارانم براي.
را خویش

دانشم یوقت.
گذاریم اشتراك

دانش زین ها آن
ارمیاخت

 با اعتقاددارم

میان خویش،



57 
یار

بس
 

یانه  کم
م

  

صد
در

  

15  4  

10  4  

0  3  

60  1  

55  
1  

  

35  2  

0  4  

0  4  

5 4 

 ھا تیسا

یار  کم
بس

 
  کم

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

  

  20  1  15

  5  2  10

  20  0  

  30  12  60

  30  11  55

  40  7  35

  10  0  

  15  0  

10 1  

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

سط
متو

  

  کم

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

  

3  15  4  

7  35  1  

11  55  4  

2  10  6  

1  5  6  

2  10  8  

7  35  2  

6  30  3  

5  25  2 

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

یاد
ز

  

صد
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

  
  10  50  

  9  45  

  3  15  

  0  0  

  2  10  

  3  15  

  10  50  

  10  50  

  9  45  

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

یار
بس

 
یاد

ز
  

انی  
راو

ف
صد  

در
  

 به م

  10  2 اعتماد

 خودشان
 من نکه
 در

1  5  

- یم 
  10  2 من 

 موجب

  0  0  .شود

 موجب

  0  0  .شود

 به 

 را ی

 آن دیگر
0  0  

 جهت
  5  1 من

 به
 همکاران
  5  1 کمک

3  15  

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

  یکرتل طیف

  
  انسانی عوامل هاي
متوانیم باکسانی فقط
اعتماد ها آن به که مبگذار

  .مدار
خودشان کارکنان که دهم

نکهیا تا شوند جویا 
در ها آن داوطلبانه صورت

  .مده قرار ارشان
 اشتراك به یزمان تنها

دانش به کنممی فکر
  .است ازین
موجب همکارانم با دانش
شودمی من ارزش 
موجب همکارانم، با دانش
شودمی من قدرت 

همکارانم با را دانشم
یدانش معتقدم م،گذار
دیگر کسی که مده
  .ندارد را

جهت کافی وقت اختصاص
من براي دانش گذاري

  .دارد اهمیت
به سایتوب ورام براي
همکاران از ای و خورم برمی

کمک دارند لیتما ها آن
  .کنند

  مجموع

   
  
 

 
یوح

طیف

هاي مؤلفه
فقط را دانشم

بگذار اشتراك

دهم می حیترج
جویا من دانش از

صورتبه
ارشانیاخت

تنها را دانشم
فکر که مگذار

دانش اشتراك
 شدن کم

دانش اشتراك
 تضعیف

دانشم که وقتی
گذاریم اشتراك

دهیم دست از

اختصاص
گذارياشتراك

اهمیت
براي یوقت
برمی مشکل
آن مدار سؤال



 9 ی
 

 انیـ م دانـش 

 قـرار ) 4 میانـه 
 ماتیتصـم 
 .اسـت  داده
 مـن  بـه  سـاس 

 بـا  را دانشـم 
 ارمیـ اخت در
 بـه . اندداشته

 به براي بنابراین

 این در اهمیت
 موجب همکارانم

 مـن  قـدرت 
-بـه  لیکـرت 

 هـا آن بـراي 
 یدانش معتقدم
 مثبـت  جهت

 کارکنـان 
 ازیـ ن مـن 

 دانـش  آشکارسازي
 انسـانی  عوامـل 
 و دارد سـایت 

 تیسـا وب

یاپیپ شماره ،1396

دانـش  اشـتراك  
میانـه ( خـوبی  سـطح 

تصـم  توانممی خویش،
داده اختصاص خود
سـاس اح نیـ ا خودم،

دانشـم  یوقتـ " مؤلفـه 
در مـرا  موردنیـاز 

داشته اعالم را خویش
بنابراین دارند؛ 

اهمیت حائز نکته
همکارانم با دانش
قـدرت  تضـعیف  موجب
لیکـرت  طیـف  اساس
بـراي  موافقت کامل
معتقدم م،گذاری
جهت از حاکی نیز

کارکنـان  از ٪55 امتیـاز 
مـن  دانـش  بـه  کنم
آشکارسازي مباحث
عوامـل  هاي مؤلفه

سـایت وب کارکنـان 

وب کارکنـان  ان

 

1396 زمستان ـ چهارم

 در یانسـان  عوامـل 

سـطح  در اناصـفه 
خویش، دانش گذاشتن
خود به را) 70٪
خودم، دانش گذاشتن
مؤلفـه  و ٪65 میزان

موردنیـاز  دانـش  زیـ ن 
خویش موافقت

 بیشتري تمایل 

نکته .دهندمی اختصاص
دانش اشتراك" 

موجب همکارانم،
اساس بر و دارند مثبت
کامل سطح و 5 
یم اشتراك به رانم

نیز 2 میانه کسب
امتیـاز  و 3 میانـه  کسـب 
کنمیم فکر که م
مباحث با تواندمی
مؤلفه براي 4 میانه

کارکنـان  دانـش  اشـتراك 

انیـ م دانـش  اشـتراك 

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

عوامـل  اکثریـت  
اصـفه  شهر دانشگاهی

گذاشتن اشتراك
70( موافقت درصد

گذاشتن اشتراك
میزان به ،"است یافته
 ها آن که مدار 

موافقت میزان بیشترین
 دانش اشتراك
اختصاص بیشتري
 هاي مؤلفه .است
همکارانم، با دانش اشتراك

 مثبت جهت 1 
 میانه که معنا بدین
رانمهمکا با را 
کسب با "ندارد را 
کسـب  .اسـت  4 میانـه 

مگذاریم اشتراك
می یافته این .است

میانه کسب ،درنهایت
اشـتراك  در خوبی
  .دارند

اشـتراك  در یسـازمان 
  است؟ چگونه

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

 تیوضع 2 جدول
دانشگاهی هايکتابخانه

اشتراك با اعتقاددارم"
درصد بیشترین ،"
اشتراك به با" مؤلفه انتخاب
یافته افزایش اطالعاتم
 انتظار ،مگذاری

بیشترین ترتیب به 60٪
اشتراك به موفق افراد

بیشتري وقت تعامل و 
است مثبت جهت 

اشتراك" و "شود
 میانه با مساوي 
بدین. شوندمی محاسبه

 دانشم که وقتی

 آن دیگر کسی

میانـه  با "موافقم
اشتراك به یزمان تنها
است بیشتر بحث 

درنهایت. باشد مرتبط
خوبی جایگاه عوامل
دارند علمی رویکرد

سـازمان  عوامـل  
چگونه اصفهان شهر

فصلنامه

جدول نتایج اساس
کتابخانه تیساوب
" مؤلفه میان این

"دهم ارائه تأثیرگذارتري

انتخاب با کارکنان
اطالعاتم که دهد

یم اشتراك به 
60 میزان به نیز "

 کارکنان اکثریت

 دانش گذاشتن
 با مؤلفه سه وجود

شودمی من ارزش
 طوربه هرکدام
محاسبه معکوس

وقتی" مؤلفه. شودمی
کسی که مدهیم دست

موافقم" گزینه یعنی
تنها را دانشم" مؤلفه
و اهمیت حائز 
مرتبط آن سازي عیان
عوامل این که دهد
رویکرد این به مثبتی

تیوضـع  :سوم
شهر دانشگاهی هاي

   
  
  

 

58 

اساس بر
وب کارکنان
این از. دارد

تأثیرگذارتري
کارکنان سپس
دهدمی دست

 همکارانم
"دهند قرار

اکثریت اعتقاد
گذاشتن اشتراك
وجود بخش
ارزش شدن کم
هرکدام "شودمی

معکوس صورت
می محاسبه

دست از را
یعنی پاسخ این
مؤلفه براي
 نیز "است
عیان و نهان
دهدمی نشان
مثبتی تمایل

سوم پرسش
هايکتابخانه
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 و "تیمـی 
. 5 و ؛4 جـدول 

یار
بس

 
یانه  کم
م

  
صد

در
  

0    
4  

0  4  
  

0    
4  

0  
  
3  

  

10    
3  

0  4  

0  4  

0  4  

5  4  

 ھا تیسا

تیمـی  تعامـل  و پویـایی 
جـدول  دو پرسـش 

  کارکنان میان

یار  کم
بس

 
  کم

انی
راو

ف
  

رص
د

انی  د
راو

ف
صد  

در
  

2  10  0  

1  5  0  

1  5  0  

3  15  0  

1  5  2  

2  10  0  

1  5  0  

2 10 0 

1  5  1  

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

پویـایی  "هـاي  مؤلفـه 
پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخگویی 

میان تیمی تعامل و 

یاد
ز

سط  
متو

  

صد
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

  

60  6  30  

70  5  25  

55  5  25  

30  10  50  

40  9  45  

50  8  40  

45  8  40  

508 40  

50  7  35  

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

مؤلفـه  " شـامل  سـازمانی 
پاسـخگویی  ظور

 پویایی فراوانی درصد

یار
بس

 
یاد

ز
  

یاد
ز

  

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

  

0  0  12  60

0  0  14  70

3  15  11  55

1  5  6  30

0  0  8  40

0  0  10  50

1  5  10  45

00 10 50 

1  5  10  50

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

سـازمانی  عوامل
ظورمن به .است " کار

درصد و فراوانی توزیع

  

  تیمی تعامل
انی

راو
ف

  

 سایتوب اعضاي
0 باهم دوستانه 

 با را دانشم 
0  .مبگذار اشتراك

 در همفکري
 کارکنان ری

  .مآوریم دست
3

 گرفته سایت
1  .است رمتمرکز

 سایت وب به
 شودمی جامان

  .شود واگذار
0

 سایتوب به
0  .دارند تعامل و

 مشکل به 
 ها آن مدار سؤال
  .کنند

1

- وب روي بر تش
 0  .دهد

1

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

 که است ذکر قابل
کار محیط و تیمی
  .شود

توزیع. 3 جدول

  لیکرت طیف

تعامل و پویایی هاي

اعضاي نیب یخوب تعامل
 رفتاري کارکنان( دارد

  ).دارند
 و نظر متوانیم آسانی

اشتراك به سایتوب
همفکري و مشارکت صورت

یسا با سایتوب خصوص
دست به را موردنیاز 

سایتوب روي بر که ی
رمتمرکزیغ و یگروه شکل

به مربوط امور و ها
ان کارکنان نیب مشترك

واگذار یخاص فرد به آنکه
به مربوط امور براي

و مشارکت گریکدی
 سایتوب امور براي
سؤال همکاران از ای و
کنند کمک نددار لیتما
تشیموقع اساس بر

دهدیم نظر سایت
  مجموع

   
  
 

 
یوح

قابل
تیمی منابع"

شودمی ارائه

هاي مؤلفه

تعامل و ییایپو
 دارد وجود

آسانی به من
وب کارکنان

صورت در
خصوص
 اطالعاتی

یماتیتصم
شکل به شود می

ها مسئولیت
مشترك طور به

آنکه بدون
براي کارکنان

کدی با خوبی به
براي یوقت

و خورم برمی
تما

بر یشخص هر
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 بـر  سـایت 
 )060٪ (
 رفتاري کارکنان

 بـه  مربـوط 

-مـی  گرفتـه 

. اسـت  یکـدیگر 
 "دهـد یم

  .باشد
  

یاپیپ شماره ،1396

سـایت وب کارکنان
 موافقـت  درصـد 

کارکنان( دارد 
مربـوط  امـور  و هـا 

گرفتـه  سایتوب 
یکـدیگر  بـا  همکـاران 
م نظر سایتوب
باشد سایتوب در

  

 

1396 زمستان ـ چهارم

کارکنان میان تیمی تعامل
درصـد  بیشترین. است
وجود سایتوب
هـا  مسئولیت" گرفتن
 روي بر که ی

همکـاران  متوسـط 
وب روي بر تشی

در خود وظایف
  

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

تعامل و پویایی هاي
است مؤلفه این مطلوب
وب اعضاي نیب 
گرفتن عهده بر خصوص
یماتیتصم" و "کارکنان
متوسـط  همکـاري  از 
یموقع اساس بر 
وظایف و کار تقسیم از

   

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

هاي مؤلفه 70٪ 
مطلوب سطح از
 یخوب تعامل و
خصوص در .است
کارکنان نیب مشترك
ناشی که شد گزارش
 یشخص هر" مؤلفه

از کارکنان رضایت

فصلنامه

براي 4 میانه وجود
از حاکی. 4 جدول
و ییایپو" مؤلفه
است ")دارند باهم
مشترك طوربه سایت
گزارش 3 میانه 
مؤلفه براي 4 میانه
رضایت از ناشی تواند

   
  
  

 

60 

وجود
جدول اساس
مؤلفه به متعلق
باهم دوستانه
 سایت وب
 نیز ،"شود
میانه کسب
تواندمی نیز



61 
یار

بس
 

  کم

یانه
م

  

صد
در

  

5  3  

0  3  

55  1  

0  4  

0  4  

0  4  

0  3  

35  3  

5 3 

 ھا تیسا

  کارکنان میان
یار  کم

بس
 

  کم

لفم
خا

م
صد  

در
لفم  

خا
الًم

کام
  

صد
در

  

  20  1  

  5  0  

  20  11  55

  10  0  

  5  0  

  5  0  

  10  0  

  30  7  35

  15  1   

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

میان کار محیط و تیمی

سط
متو

  

  کم

لفم
خا

ه م
 و ن

فقم
موا

نه 
  

صد
در

لفم  
خا

م
  

10  50  4  

11  55  1  

3  15  4  

7  35  2  

7  35  1  

6  30  1  

11  55  2  

4  20  6  

8  40  3  

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

تیمی منابع فراوانی درصد

یار
بس

 
یاد

ز
  

یاد
ز

  

صد
در

فقم  
موا

صد  
در

  

0  5  25  

0  8  40  

0  2  10  

0  11  55  

0  12  60  

10  11  55  

10  5  25  

5  2  10  

5  7  35  

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

درصد و فراوانی توزیع

یار
بس

 
یاد

ز
  

  کار ط

فقم
موا

ال 
کام

  
صد

در
  

 مظرن سایت
 گیرمقرارمی

  .باشند 
0  

 و باز
  0 سایتوب

 کارکنان
 پرداخت

  
0  

 کلمات،
 گذاري

.  
0  

 است خواسته
 دانش

  
0  

 اشتراك
 تیامن
  .مآور

2  10

- وب کنان
-وب ریمد

10  2 و تمجید

 و آفرینی
  1 ما سازمانی

1  

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

توزیع. 4 جدول

  لیکرت طیف

  
طیمح و یمیت منابع 

سایتوب خصوص
قرارمی تشویق مورد کنم

 مخالف آن با یبرخ
 هايبحث براي ی
وب خصوص در دانش

  .دارد وجود
کارکنان با دانش گذارياشتراك

پرداخت و پاداش من براي
  .دارد همراه به اضافی
کلمات، با تنها نه سایتوب

گذاري اشتراك به زین عمل
.شوندیم قیتشو دانش

خواسته من از سایت
دانش از حتماً نیاز صورت
  .کنم استفاده گران

اشتراك درازاي که مدار 
 سایت،وب کارکنان

آور دست به شتريی
کنان باکار را مدانش

مد ،مگذاریم اشتراك
تمجید و فیتعر من 

  .کندمی یقدران
آفرینی دانش براي الزم
سازمانی محیط در دانش

  است مهیا
  مجموع

   
  
 

 
یوح

 هاي مؤلفه

خصوص در چنانچه
 کنم بازگو را

برخ اگر یحت
یامن طیمح

دانش اشتراك

گذارياشتراك به
براي سایتوب

اضافی
وب کارکنان

عمل در بلکه
دانش

سایتوب ریمد
صورت در که

گرانید
 انتظار من

کارکنان با دانشم
یب یشغل

دانش که یزمان
اشتراك به سایت

 از سایت
قدران

الزم شرایط
دانش اشتراك
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 میـان  کـار 

-اشـتراك 

 از " دارد
 کارکنـان 

-بـه . دارنـد 

 و آزادانه
-مـی  ارائه

 خواسـته 

 هـاي  مؤلفـه 
. 6 جـدول 

  کل میانه  

4  

 محیط و تیمی

 جایگاه در

 تیسـا وب

یاپیپ شماره ،1396

کـار  محـیط  و تیمـی 
اشـتراك  بـه  " مؤلفـه  

دارد همـراه  بـه  حقـوق 
کارکنـان  دهـد می نشان

دارنـد  بیشـتري  مـالی 
آزادانه را خویش مخالف
ارائه سازمانی محیط

خواسـته  مـن  از سـایت 
  .دارد اختصاص

مؤلفـه  نتـایج  مجمـوع 
جـدول  در که است "

  سازمانی

  مخالفم کامالً  مخالفم

  1  
٪ 5٪ 

تیمی منابع" بعالوه
در نیز 4 میانه کسب

وب کارکنـان  ان

 

1396 زمستان ـ چهارم

تیمـی  منـابع  جایگـاه 
 بـراي  1 میانـه  کسب
حقـوق  اضـافه  و پـاداش 

نشان که است بخش
مـالی  حمایـت  و 
مخالف نظرات سایت
محیط در دانش اشترك
سـایت وب ریمـد " مولفـه 
اختصاص "کنم استفاده

مجمـوع  شـامل  سـازمانی 
"کارکنان کار 

سازمانی عوامل مجموعه

نه موافقم و 
  نه مخالفم

مخالفم

6  4  
30٪ 20٪

بعالوه "تیمی تعامل
کسب با مؤلفه این

انیـ م دانش اشتراك

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

جایگـاه  کـه  است
کسب چنینهم
پـاداش  مـن  براي
بخش این هايپاسخ
 انگیـزه  بـه  نیاز
سایتوب کارکنان
اشترك درخصوص

مولفـه  به) 60٪( 
استفاده گرانید
سـازمانی  عوامـل  

کار محیط و تیمی

مجموعه فراوانی درصد و 

 کامالً
  موافقم

  موافقم
نه موافقم و 
نه مخالفم

  8  
 40٪ 

تعامل و پویایی" 
این که دهدمی 

اشتراك بر رگذار
  چگونه است؟

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

است آن از حاکی. 
هم. دارد قرار متوسطی
براي سایتوب کارکنان

پاسخ بین در توجه
نیاز خویش تخصصی
کارکنان که دهدمی
درخصوص مدیریتی وابستگی

 فراوانی درصد
د دانش از حتماً
 شـد  ذکر نیز قبالً

تیمی منابع" بعالوه
  

 فراوانی توزیع. 5 جدول
 و پویایی

 محیط 
کامالً
موافقم

1  
5٪ 

 سازمانی هاي مؤلفه
 نشان 5 جدول

  .دارد

رگذاریتأث عوامل بندي
چگونه است؟ اصفهان شهر

فصلنامه

. 4 جدول هايیافته
متوسطی سطح در
کارکنان با دانش
توجه قابل هايیافته
تخصصی دانش اشتراك
می نشان یافته این

وابستگی هرگونه
درصد بیشترین چنین

حتماً نیاز درصورت
قبالً که طوريهمان
بعالوه "تیمی تعامل و

  :است شده ارائه

جدول
پویایی( سازمانی عوامل

 و تیمی منابع+ تیمی
  )کار

  فراوانی
  درصد

مؤلفه نتایج مجموع
جدول اساس بر "کارکنان

دارد قرار خوبی 

بنديرتبه .چهارم
شهر یدانشگاه يها
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یافته
در کارکنان
دانش گذاري
یافته ترینمهم
اشتراك براي
این ورکلیط
هرگونه از فارغ
چنینهم .دهند
درصورت که است

همان
 و پویایی"

ارائه آن نتایج

عوامل هاي مؤلفه
تیمی تعامل

  
مجموع

کارکنان کار
 و مطلوب

چهارم پرسش
هاکتابخانه
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  یسازمان عوامل

40 ٪  

2  

 يهـا تیسـا 
 يهـا نیانگ

 بـر . اسـت 
در رتبـه   ی
  اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قرار دارد.

 در يکتابـدار 
و  يفنـاور 
 کـار  و یی

 ارتبـاطی 

از  کـدام هـیچ 
را حفـظ کـرده و بنـا بـه     

 یـک  عنـوان 
 ازجملـه  شـین 

 و دانشـگر 
 در دانـش 

 ھا تیسا

  بر اشتراك دانش کارکنان

عوامل  یانسان

٪  40

  

سـا کارکنان وب
انگیـ شهر اصفهان را ارائـه داده اسـت. م  

اسـت  پرسشـنامه  ي
یسـازمان عوامل 

اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قرار دارد.

کتابـدار  علـوم  از ر
فنـاور  ۀنـ یدرزم ژهیـ 

ییایـ پو بـه  خبره

ارتبـاطی  هـاي کانـال  ایجاد
هـیچ  کـه  اسـت 

را حفـظ کـرده و بنـا بـه     
عنـوان به "دورنگار

شـین پی هـاي پـژوهش 
دانشـگر  پریـرخ،  و) 

دانـش  اشـتراك  هـاي 

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

بر اشتراك دانش کارکنان

انسان عوامل  ارتباطات

45٪

1  

کارکنان وب انیبر اشتراك دانش م
شهر اصفهان را ارائـه داده اسـت. م  

يهـا نهیگز به ي
عوامل  ،نخست رتبه

اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قرار دارد.

ریـ غ يهـا رشته
یـ و به افراد متخصص بـه 

خبره و متخصص ي

ایجاد علت به که
اسـت  یـن ا اهمیـت  

را حفـظ کـرده و بنـا بـه      یشخـو  یـت 
دورنگار" یسنت یوهش 
پـژوهش  بـا  کـه هنوز هم موردتوجـه کارکنـان قـرار دارد    
2006( آنومبـا  

هـاي کانال و ابزارها

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

بر اشتراك دانش کارکنان رگذاریعوامل تأث

ارتباطات و اطالعات

35٪  

3  

بر اشتراك دانش م رگذار
شهر اصفهان را ارائـه داده اسـت. م   يسراسر
  و درواقع

يآمار جامعه يها
رتبه در یانسان عوامل

اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قرار دارد.

رشته با افراد ریسا ي
به افراد متخصص بـه  هاتی

يروهاین از استفاده
  .شود

که ارتباطات و 
 ئزحا نکته هستند،
یـت و همچنان هو اند

 ،مثال عنوان مورداستفاده قرار دارد. به
هنوز هم موردتوجـه کارکنـان قـرار دارد    

 ،)1388( علیزاده
ابزارها از کارکنان

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

عوامل تأث يبندرتبه .6جدول

اطالعات يفناور يابزارها

35

3

رگذاریعوامل تأث ي
سراسر دانشگاه پنج

و درواقع ازیشده برگرفته از حداکثر امت
هاپاسخ از حاصل

عوامل که داشت 
اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قرار دارد. يفناور يدوم و سپس کاربرد ابزارها

  گیري
يریکارگبه ،پژوهش
یساوب ازین از نشان
استفاده مسلم طوربه
شودمی منتهی سایت
 اطالعات فناوري

هستند، دانش اشتراك
اندهنوز منسوخ نشده

مورداستفاده قرار دارد. به
هنوز هم موردتوجـه کارکنـان قـرار دارد    

علیزاده ،)1389( پور
کارکنان استفاده .دارد 

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

جدول

ابزارها  هاشاخص

  مثبت انه

  رتبه 

يبندرتبه 6 جدول
پنج يمرکز يها

شده برگرفته از حداکثر امت
حاصل يانهیم حداکثر

 اظهار توانیم 
دوم و سپس کاربرد ابزارها

گیرينتیجه
پژوهش هايیافته
نشان توانندیم ت
به. باشد يوتریعلوم کامپ
سایتوب بیشتر هرچه
فناوري و ابزارها عامل

اشتراك کنندهتسهیل
هنوز منسوخ نشده شده یان
مورداستفاده قرار دارد. به یفوظا
هنوز هم موردتوجـه کارکنـان قـرار دارد     ی

پورهاشم ،)2011
 همسویی) 2006

   
  
 

 
یوح

شاخص

انهیم حداکثر

 نیانگیم

  
جدول

هاهکتابخان
شده برگرفته از حداکثر امت ارائه

حداکثر
 اساس نیا

دوم و سپس کاربرد ابزارها

نتیجه و بحث
یافته اساس بر
 تیساوب

یعلوم کامپ
هرچه آیی

عامل
تسهیل متنوع،
یانب يابزارها
وظا ياقتضا

یعامل سنت
2011( ساندهو
2006( فتاحی
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 در ابزارهـاي 
 کارکنـان 

 هايفناوري
-کتابخانه

-هـم  و تـر 

 از اسـتفاده 

 ممکـن  چراکـه 
 بودنشان 

 انسـانی  عوامل
 و )1389

 اکثریـت  
-مـی  اختصاص

 بیشـتر،  نفـس 
. شـود می
 دانـش  اشتراك

 کـه  اسـت 
 نهـان  دانـش 
 دارد، ايکننده

 انجـام  سختی
. هسـتند  تخصصـی 

 انگیـزه  ایجـاد 
 کارکنـان 

 هـاي ویژگـی 

یاپیپ شماره ،1396

ابزارهـاي  اینجـا  در 
کارکنـان  زارعـی  و عصمتی
فناوري از استفاده به
کتابخانه سایتوب کارکنان

تـر پیشـرفته  هـاي 
اسـتفاده  یو معتقدند که گاه

چراکـه  سازد؛می
 فیلتر یا و کتابخانه

عوامل و دانش اشتراك
1389( علیـا اربـط  مـردي 
 اعتقـاد  بـه . اسـت 

اختصاص بیشتري
نفـس  اعتمادبـه  اطالعـات، 

می همکاران سایر
اشتراك به اقدام

اسـت  بـدیهی  .اسـت 
دانـش  به که هستند
کنندهتعیین نقش
سختی به اغلب دیگر

تخصصـی  هـاي 
ایجـاد  و دانـش  
کارکنـان  ذهنـی  مـانع  ایـن 

ویژگـی  و خصوصـیات 

 

1396 زمستان ـ چهارم

 چراکه ندارد، 
عصمتی تحقیق نتایج

به تمایلی تهران
کارکنان شاید که
هـاي فناوري از استفاده
و معتقدند که گاه دارند
می مرتفع دانش

کتابخانه در هاآن نبود

اشتراك میان توجهی
مـردي  ،)1392( 
اسـت  تضاد در) 2001
بیشتري وقت تعامل و 

اطالعـات،  افـزایش 
سایر پنهان هايش
اقدام صورتی در تنها
اسـت  اهمیـت  حائز
هستند معدودي افراد
نقش سازمانی و شخصی
دیگر شخص به 

هـاي دانـش  سـازي 
 ارائـه  راسـتاي  
ایـن  رفع براي ها

خصوصـیات  کـه  کـرد 

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

 همخوانی ،)1392
نتایج در ولی. است
تهران شهر دولتی هاي
که باشد آن از ناشی

استفاده به اصفهان
دارند بیشتري تمایل
دانش اشتراك براي
نبود مانند مختلفی

توجهی قابل میزان
 زارع و عصـمتی 
2001( مالو نتایج

 دانش گذاشتن
افـزایش  سـبب  دانش

شدان کسب درنهایت
تنها" که داشتند 
حائز نیز ،"شود اطالعات
افراد تملک در تنها

شخصی اهداف
 شخصی از آن
سـازي  عیان نیازمند کارکنان

 در سازي فرهنگ
هاحلراه ازجمله

کـرد  اسـتنباط  تـوان 

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

1392( زارعی و 
است شده گرفته
هايدانشگاه مرکزي
ناشی تواندمی یافته
اصفهان شهر دولتی هاي

تمایل ترنوین با سنتی
براي را هاآن نیازهاي
مختلفی لدالی به ین

  
میزان و مثبت رابطه

عصـمتی  هايپژوهش
نتایج با ولی است
گذاشتن اشتراك به براي
دانش گذاشتن اشتراك
درنهایت و بهتر عملکرد

 اظهار کارکنان
اطالعات درخواست

تنها تخصصی و
اهداف پیشرفت در دانشی

آن انتقال همچنین
کارکنان اغلب 

فرهنگ ،دانش آشکارسازي
ازجمله دانش اشتراك

تـوان می موجود هاي

فصلنامه

عصمتی تحقیق
گرفته کار به تريتنوع
مرکزي کتابخانه سایت

یافته این. نداشتند
هايهدانشگا مرکزي
سنتی هايروش ادغام

نیازهاي سنتی ابزارهاي
یننو يابزارها گاهی
  .نباشد آنان دسترس
رابطه هایافته اساس
پژوهش نتایج با که شد

است همسو نیز) 2006
براي موفق افراد
اشتراك آنان ازنظر
عملکرد بهتر، گیري
کارکنان اغلب که یافته
درخواست آنان از که
 تجربی هايدانش
دانشی چنین. دارد
همچنین و یافته نظام مدیریت
 رسدمی نظر به

آشکارسازي مراحل
اشتراك به بیشتر گرایش
هايیافته به توجه
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تحقیق با مقایسه
تنوعم سطح
 سایتوب

نداشتند ترنوین
مرکزي هاي
ادغام چنین
ابزارهاي همین
گاهی است
دسترس در

اساس بر
شد مالحظه
2006( جولز

افراد کارکنان
ازنظر. دهند
گیريتصمیم
یافته این ذکر
که کنندمی

دانش برخی
دارد شهرت

مدیریت اما
به. گیردمی

مراحل اجراي
گرایش براي
توجه با .است
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 و فـردي 
 دانـش  انتقـال 
 عوامل از

 اشـتراك 

 آن انجـام 

 بـه  کـه  است

 از قتحقیـ 

 يرفتـار  ،
 مـالو  نتـایج 

و فقــدان  
است که  
 امور و ها

 بـر  کـه  ی

. افـت ی اختصـاص 
مثـال عـدم نظـر کارکنـان در     

 محـیط  در
 هـر  و ند

 مؤثرترین

-وب مـدیر 

 کـامالً ) 1390

 و دارد اشـاره 
-اشتراك

 ھا تیسا

فـردي  هـاي مهـارت . 
انتقـال  و اشـتراك 
از دانش اشتراك
اشـتراك  بـر  مـانعی  نیز

انجـام  بـه  تمـایلی  نباشـد 

است پژوهش ن
تحقیـ  ایـن  هـاي یافتـه 
،کـار  طیمحـ  در
نتـایج  بـا  اما دارد؛ 

 يآنــان بــر عــدم همکــار
 ینبخش ا ینتوجه در ا

ها تیمسئول"بر عهده گرفتن 
یماتیتصم بودن
اختصـاص  نهیگز

مثـال عـدم نظـر کارکنـان در     
در وظـایف  تفکیـک 

ندباشـ  فیوظـا در 
مؤثرترین چنینهم. دهد

مـدیر  توجـه  کارکنـان، 
1390( عصـمتی 

اشـاره  دانش اشتراك
اشتراك به " مؤلفه به متعلق

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

. اسـت  دانـش  
اشـتراك  ۀدرزمینـ  انسـان 
اشتراك مزایاي و اهمیت

نیز نآ مفید اثرات
نباشـد  واقـف  آن

نیا سازمانی عوامل
یافتـه  اسـاس  بـر  
در کـه  داشـتند  

 همخوانی) 2004
آنــان بــر عــدم همکــار یج
توجه در ا قابل نکته
بر عهده گرفتن  خصوص
بودن رمتمرکزیغ" 

گز دو نیا به نظرات
مثـال عـدم نظـر کارکنـان در      عنـوان  اسـتنباط شـود. بـه   

تفکیـک  مـدیریت 
در  يشـتر یب کـار 
دهد نظر تیساوب

کارکنـان،  دیـد  از 
عصـمتی  پـژوهش  بـا  کـه 

اشتراك بر حاکم
متعلق میانه ترین

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

 اشتراك بر مؤثر

انسـان  بازخوردهـاي 
اهمیت از آگاهی

اثرات از آگاهی فقدان
آن مزایاي و اهمیت

عوامل هاي مؤلفه
 و دارد اشـاره  کارکنـان 

 اظهار کارکنان
2004( دیگران و
یجچراکــه نتــا یســت،

نکته کارکنان داللت دارد.
خصوص درکارکنان 
" و "کارکنان ن

نظرات از یمتوسط
اسـتنباط شـود. بـه   

مـدیریت  کـه  باشد آن 
کـار  میخواسـتار تقسـ  

وب روي بر تش
 سـایت، وب در

کـه  اسـت  دانش

حاکم جوسازمانی 
ترینضعیف کسب

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

مؤثر انسانی عوامل
بازخوردهـاي  و رفتارها تمامی

آگاهی که اندازه همان
فقدان تبع به است

اهمیت به فردي 

مؤلفه ازجمله "تیمی
کارکنـان  بین اجتماعی
کارکنان اکثر. است برخوردار

 لیائو پژوهش 

یســت،) همســو ن2006
کارکنان داللت دارد. ین

کارکنان  یو رفتار تعامل
نیب مشترك طور
متوسط انهیم "شودی
اسـتنباط شـود. بـه    یمتفـاوت  یدگاه
 از ناشی تواندی
خواسـتار تقسـ   آنـان و  یست

تشیموقع و تخصص
در کارکنان دانش
دانش اشتراك به کارکنان

بر نیز "کار یط
کسب. است برخوردار

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

عوامل از فردي شناختی
تمامی منشأ افراد
همان به حقیقت، در

است دانش اشتراك
 اگر چراکه است،

  .شد
تیمی تعامل و پویایی
اجتماعی و انسانی

برخوردار مناسبی
 با کهدوستانه باهم دارند 

2006آنومبــا ( ) و 
ینب بمناس مساعی
و رفتار تعامل يباوجود همکار
طور به تیساوب
یم گرفته تیسا
یدگاهبا د تواندیم
یپرسش م ینخصوص ا
یستفرما ن حکم سایت
تخصص اساس بر تنها
دانش از استفاده براي

کارکنان تشویق
  .دارد
یطمح و تیمی منابع
برخوردار متوسطی وضعیت

   
  
 

 
یوح

شناختی روان
افراد ارتباطی
 در. هستند
اشتراك بر مؤثر
است، دانش
شد نخواهد
پویایی"
انسانی روابط
مناسبی وضعیت

دوستانه باهم دارند 
) و 2001(

مساعی یکتشر
باوجود همکار

وب به مربوط
ساوب روي

یم یافته ینا
خصوص ا

 سایتوب
تنها شخص
براي عامل
تشویق و سایت
دارد توافق

منابع"
وضعیت از
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 اسـت  "دارد
 حمایـت 

 میـان  دانـش 
 هـاي  دسـتگاه 

 آن وجـود 

-وب کارکنـان 

 ایـن  در. 

 اشـتراك 
 از ناشـی  

 خصوص

 دسـت  از

 و عصـمتی 
-بـه . اسـت 

 و آزادانه
-می ارائه

 محیط و 

 و مطلـوب 

 مرکــزي 
 یعوامل سـازمان 

. اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد 
 اسـاس  بـر 
 سازمانی 

 شهر دولتی

یاپیپ شماره ،1396

دارد همـراه  بـه  
حمایـت  و انگیـزه  بـه  نیاز
دانـش  اشتراك از
دسـتگاه  فقـدان  درواقـع، 
وجـود  و سـازمان  سـطح 
کارکنـان  بـراي  دانـش 
. نـدارد  همـراه  

اشـتراك  و بـاز  هـاي بحـث 
 توانـد مـی  کـه  

خصوص این در و است
از ترس کارکنان

عصـمتی  دخـت  هـاي 
اسـت  همسـو ) 2005
آزادانه را خویش مخالف
ارائه سازمانی محیط
 تیمی منابع " و

مطلـوب  جایگـاه  در نیـز 

 هــايکتابخانـه  
عوامل سـازمان  ،نخست

اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد 
بـر  چراکـه  اسـت؛ 
 عوامل و ارتباطات

دولتی هايدانشگاه

 

1396 زمستان ـ چهارم

 حقوق اضافه و

نیاز خویش تخصصی
از باالیی سطح به
درواقـع، . کننـد  

سـطح  در دانـش 
دانـش  اشـتراك 
 به اضافی پرداخت

بحـث  بـراي  امـن 
 انـد نکـرده  خاصـی 

است دانش اشتراك
کارکنان تا کنند مهیا 
هـاي یافتـه  بـا  یافته این

2005( ولـی  کـیم 
مخالف نظرات سایت
محیط در دانش اشترك

و بعالوه "تیمی
نیـز  سازمانی عامل

 ســایتوب کارکنـان 
نخست رتبه در یانسان

اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد 
اسـت؛  متفـاوت  انـدکی 

ارتباطات و اطالعات
دانشگاه مرکزي کتابخانه

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

و پاداش من براي
تخصصی دانش اشتراك

به رسیدن براي
کننـد  اسـتفاده  تشـویقی 
دانـش  اشتراك براي
اشـتراك  حـال،  بااین است،
پرداخت و پاداش 

امـن  طیمحـ  وجود
خاصـی  نظر ابراز 
اشتراك سازمانی موانع

 دانش اشتراك

این .باشند نداشته
کـیم  و) 2006( آنومبا

سایتوب کارکنان
اشترك خصوص
تیمی تعامل و پویایی
عامل که داد نشان

کارکنـان  دیــدگاه
انسان عوامل که داد

اطالعات و ارتباطات در رتبه سوم قـرار دارد  يفناور
انـدکی ) 1390( 
اطالعات فناوري و ابزارها
کتابخانه سایتوب

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

براي سایتوب کارکنان
اشتراك براي کارکنان

براي هاسازمان بنابراین،
تشـویقی  سـازوکارهاي 

براي دیگر مانعی 
است، دانش اشتراك

 اصفهان دانشگاهی

وجود" به نسبت کارکنان
 چندان "سایت

موانع از یکی که 
اشتراك براي را امنی 
نداشته را خود دانش
آنومبا و) 2011( سانداهو

کارکنان که دهدمی
خصوص در مدیریتی وابستگی

پویایی" عوامل شامل
نشان عامل دو این

دیــدگاه از گانـه ســه عوامـل 
داد نشان نیز اصفهان

فناور يهاردر رتبه دوم و سپس کاربرد ابزا
عصـمتی  پژوهش
ابزارها عامل انسانی،
وب کارکنان میان

فصلنامه

کارکنان با دانش
کارکنان دهدمی
بنابراین، دارند؛ بیشتري

سـازوکارهاي  از بایسـتی  
 که سازمان در

اشتراك براي مهمی
دانشگاهی هايکتابخانه

کارکنان اکثریت
سایتوب خصوص

 باشد شغلی امنیت

محیط اند موظف
دانش معنوي مالکیت

سانداهو ،)2392
می نشان یافته این

وابستگی هرگونه
شامل سازمانی عوامل

این مجموع نتایج. 
  . دارد قرار
عوامـل  بنــديرتبـه 
اصفهان تیدول هاي

در رتبه دوم و سپس کاربرد ابزا
پژوهش نتایج با بندي
انسانی، عوامل وي
میان را سوم تا اول
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دانش گذاري
می نشان که
بیشتري مالی

بایسـتی  کارکنـان 
در انگیزشی
مهمی مشوق
کتابخانه سایت

اکثریت پژوهش،
خصوص در دانش
امنیت فقدان
موظف مدیران
مالکیت دادن
2392( زارعی

این طورکلی
هرگونه از فارغ
عوامل .دهند

نتایج. کاراست
قرار خوبی

رتبـه 
هايدانشگاه

در رتبه دوم و سپس کاربرد ابزا
بنديرتبه این
وي هايیافته
اول هايرتبه
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 و ابزارهـا 
  .رادارند
 هافناوري

 نظرخـواهی 
 تائیـد  مـورد 

 و نبـود  ایرانـی 
. است خارج

 بـه  بخشـیدن 
 گـاهی  چراکـه 
 شـود،  منجـر 

 تخصصـی 
. دارند قبلی

 معنـا  بـدین 
 دانـش  اشـتراك 
 تداوم به 

 اشـتراك 
 کارکنـان 

 بـا  مـدیریت 
.  

 فنـاوري  ابزارهـاي 
 خود دانش

 ھا تیسا

ابزارهـا  کـاربرد  عامـل 
رادارند سوم تا اول
فناوري از استفاده که
نظرخـواهی  لیست در متعددي
مـورد  مربوطـه  وزه

ایرانـی  جامعـه  فرهنـگ 
خارج سازمانی کارکنان

بخشـیدن  بهبـود  راسـتاي 
چراکـه  هسـتند؛  
منجـر  سـازمانی  اهـداف 
تخصصـی  صورتبه نظرخواهی
قبلی عامل دو به 

بـدین  اسـت،  تعهد
اشـتراك  بـه  متعهد
 منتهی سایتوب

اشـتراك  بـراي  کـافی  زمـان 
کارکنـان  رغبـت  و انگیـزه 
مـدیریت  توسـط  بایـد 
.شود برطرف دانش

ابزارهـاي  از اسـتفاده 
دانش اشتراك به 

سا وبکارکنان  دانش

  ينوروز

عامـل  جهـان،  دانشگاهی
 رتبه سازمانی 

که رودمی انتظار 
متعددي ابزارهاي

وزهحـ  متخصصان
فرهنـگ  مناسـب 
کارکنان دسترس
راسـتاي  در مسـتقیم 

 بیشـتري  کـار  تقسـیم 
اهـداف  ناکارآمدي
نظرخواهی خواهان

 نسبت بهتري وضعیت

تعهد ملزم دانش گرفت
متعهد نیز همکارانش

وب اهداف پیشبرد
زمـان  فقـدان  از
انگیـزه  کاهش به 

بایـد  مـانع  ایـن  درنتیجـه، 
دانش اشتراك برنامه

اسـتفاده  جهـت  کارکنان
 هاآن تشویق و

دانش مؤثر بر اشتراك

نوروز عقوبیدکتر /

دانشگاهی هايکتابخانه
 واملع و انسانی

 کشور از خارج
ابزارهاي ابتدا پژوهش،

متخصصان و کارشناسان
مناسـب  مـوارد  برخـی 
دسترس از کافی هاي
مسـتقیم  طـور بـه  کارکنـان 

تقسـیم  و توجـه 
ناکارآمدي به است ممکن

خواهان دانش اشتراك
وضعیت "انسانی
گرفت و داد عملکرد
همکارانش که دارد انتظار
پیشبرد به نسبت مسئولیت
از کارکنـان  اغلب
 کافی وقت نداشتن

درنتیجـه، . شـود مـی 
برنامه در روزانه

کارکنان از سایت
و سایتوب کارکنان

مؤثر بر اشتراك يها مؤلفه 

/يمحمد يدکتر مهد

کتابخانه سایتوب
انسانی عوامل ارتباطات،

خارج هايپژوهش
پژوهش، این در. باشد

کارشناسان نظر اساس بر 
برخـی  در آنان کاربرد
هايزیرساخت فقدان

کارکنـان  نیـز  سـازمانی 
توجـه  خواسـتار  دانش

ممکن غیرمتمرکز
اشتراك راستاي در
انسانی عوامل" درنهایت،

عملکرد کارکنان 
انتظار فرد دانشی
مسئولیت احساس
اغلب چنینهم. شد
نداشتن مسلم، طور
مـی  منتهی داشتن
روزانه طوربه ویژه هاي

  يکاربرد
سایتوب و کتابخانه
کارکنان میان دانش

 یبررس

دکتر مهد/یفیشر دی

وب کارکنان میان
ارتباطات، و اطالعات
پژوهش نتایج با مقایسه

باشد بیشتر متنوع ابزارهاي
 اما گرفت قرار
کاربرد چراکه نگرفت؛
فقدان به بنا نیز موارد
سـازمانی  عوامـل  با
دانش اشتراك عملکردهاي
غیرمتمرکز و گروهی تصمیمات

در کارکنان اغلب
درنهایت،. هستند 

 ازنظر که رسد
دانشی هر اشتراك درازاي

احساس درواقع. باشند
شد خواهد دانش
طوربه. داشتند گالیه
داشتن گذارياشتراك

هايزمان دادن 

کاربرد هاي یشنهاد
کتابخانه مدیریت حمایت
دانش اشتراك و
 بیشتر پویایی

   
  
 

 
یوح

میان و تهران
اطالعات فناوري
مقایسه در

ابزارهاي و
قرار پرسشنامه

نگرفت؛ قرار
موارد برخی
با رابطه در

عملکردهاي
 تصمیمات
اغلب درنتیجه

 انفرادي و
رسدمی نظر به
درازاي که

باشند دوجانبه
دانش اشتراك
گالیه دانش
اشتراك براي
 اصاختص

یشنهادپ
 حمایت -

و اطالعات
پویایی جهت
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 برطـرف  
 اشتباهی 

 کارکنـان 

 ماننـد  کارکنـان 
 و نهـان  دانـش 

 سـب منا 
 دوراز  بـه 

  

یاپیپ شماره ،1396

 جهـت  آموزشی
 دانش انتقال از
کارکنـان  بـین  انسـانی  عوامـل 

کارکنـان  بـین  سازمانی
دانـش  دادن بـروز 

 محیطی ایجاد و
بـه  را خـود  دانـش 
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آموزشی هايدوره برگزاري
از ترس و نفس  به

عوامـل  تقویـت 
 کارکنان

سازمانی عوامل تقویت
بـروز  بـراي  کارکنان

و سازمان در دانش
دانـش  راحتـی  بـه  بتوانند

  .بگذارند
  

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

برگزاري و علمی
به اعتماد عدم با
تقویـت  راستاي در ارتباطی
کارکنان نهان بهتجر

تقویت راستاي 
کارکنان ترغیب جهت

دانش اشتراك موانع
بتوانند که کارکنان
بگذارند اشتراك به خود

   

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

علمی بخشنشاط هاي
با مقابله خصوص

ارتباطی مختلف 
تجر و دانش از غیرمستقیم
 در انگیزشی هاي
جهت در اضافه مزایاي

 خویش

موانع رفع و مؤثر
کارکنان براي کافی

خود همکاران با

فصلنامه

هاينشست ایجاد
خصوص در ذهنی موانع
 هايکانال ایجاد
غیرمستقیم گیري
هاي دستگاه ایجاد
مزایاي و حقوق

خویش ارزشمند هاي
مؤثر عوامل تقویت
کافی زمان اختصاص
با استرس و ترس
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ایجاد -
موانع کردن

ایجاد -
گیريبهره براي

ایجاد -
حقوق و پاداش
 هايتجربه

تقویت -
اختصاص و امن و

ترس هرگونه
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 آمـوزش  .دانـش 

 مرجعازنظر کتابداران 

-موزه ها،کتابخانه

 یدانشگاه ي

 شـهر  دانشـگاهی 
. دانشـگاه  ارشـد 

 یدانشـگاه  

 یاسـالم  جمهـوري 
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دانـش  تیریمـد  سـتم 

ازنظر کتابداران  دانش اشتراك
 

کتابخانه سازمان در دانش

يهاتابخانهک يهات

دانشـگاهی  هـاي کتابخانـه 
ارشـد  کارشناسـی  نامه

 هـاي کتابخانـه  در دانـش 
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