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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر شراساطی وعانع ساختاری و نکرعلعژطکی است رار ودطرطت دانش در کتابخانههاای
یمعوی استا خعزستا است.
روششناسی :در پژوهش حاضر از رو پمماطشی نعصمفی استفاده شاده اسات .جاو اهی آوااری شااول  191نفار از
ورئعلما کتابخانههای یمعویب رؤسای شهرستا ها و کارشراسا ستادی کتابخانههای یماعوی اساتا خعزساتا بعدناد .نمعناهی
آواری براساس جدول کرجری وعرگا ن داد  111نفار وحاسابه شاد .جهات نعزطاع پرسشاراوه از نمعناهگماری نصاادفی سااده
استفاده شد .اب ار گردآوری دادهها پرسشراوه بررسی وعانع نکرعلعژطکی و ساختاری ودطرطت دانش باعد .بارای نج طاه و نحممال
دادهها نم از رو های نحممل یاول اکتشافیب آزوع نی ن

نمعنهای و فرطدوا استفاده شد.

یافتهها :براساس نتاطج نحممل یاول اکتشافیب  1یاول نکرعلعژطکیب ساختار سازوانیب نخصم

ورابعب سارجش

و ارزطابی و اشتراکگذاری دانش از وهمنرطا وعانع نکرعلعژطکی و ساختاری است رار ودطرطت دانش در کتابخانههاای
یمعوی استا خعزستا شراساطی شدند .وض مت اطا یاولهاا در کتابخاناههاای یماعوی اساتا خعزساتا در وضا مت
ناوراسبی قرار دارند .نتاطج آزوع فرطدوا نشا داد که وعانع نکرعلعژطکی وهامنارطا واانع اسات رار وادطرطت داناش در
کتابخانههای یمعوی استا خعزستا هرترد.
نتیجهگیری :نماوی شاخ های وعرد بررسی در اطا نح م ب ن ش نأثمرگذاری در یدم نعفم ودطرطت دانش
در کتابخانههای یمعوی استا خعزستا دارند .برای است رار وعف متآوم ودطرطت دانش ب ودطرا اطا ساازوا باطراتی
نربت به رفع اطا وعانع اقدام کررد.
کلیدواژهها :ودطرطت دانشب کتابخانههای یمعویب خعزستا ب نکرعلعژی.
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مقدمه و بیان مسأله
کتابخانهها به یرعا دروازههاطی باه ساعی ن ااوالت اجتماایی و فکاری در جعاواع و
سازوا ها یمل ویکررد (رابرنرع و رط ب  .)1333از آنجاطی کاه وراابع دانشای وت اددی را
در خعد جای ویدهردب اطا دروازهها با چالشهای وت ددی روبر هراترد .اطاا وراابع دانشای
شاولب وجالت الکترونمکیب پاطگاههاای پمعساتهب وبسااطتهاای نخصصای و دطگار وراابع
دطجمتال هرترد که پرداختا باه ورااطل و چاالشهاای کااربرا نعساط کتابادارا را برامار
وشکل ویسازد .کتابخانهها و کتابدارا نمااز باه طما

وسام ی از اطالیاات و راهحالهاای

بههرگام دارند .خم اطالیات در اشتراک دانش نهفته و اشتراک دانش وبترای بار برمادهاای
خم اطالیات است (رابرت ب  .)1113به ی مده نانعکا و ناکاه اوچای ( )1331خما داناش
باطرتی به یرعا فراطردی در ن ر گرفته شعد که از طرط آ دانش افراد به یراعا بخشای از
پاطگاه دانش سازوا ن عطت و درونی وی-شعد .از اطا ن رب وم ا زطادی از داناش ساازوانی
در سط فردی انباشته و ودطرطت ویگاردد (اساتابم و جارونراا ب .)1111کارکراا ساازوا
دانشی را درطافتب ذخمره و اصالح ویکررد که آنها در ف المتهای کاری روزانهشاا واعرد
استفاده قرار ویدهرد (لم ب .)1111برابراطاب دانش از طرط ن اول باما کتابادارا در ساطعح
وختم

و در کتابخانهها خم و به اشتراک گذاشته وایشاعد .باه یباارنی وایناعا گفاتب

کتابخانهها نماینعانراد بادو افاراد و گاروههاا داناش خما کررادب و داناش احتمااالً ناأثمر
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وحدودی بر ف المتهای سازوانی داردب وگر اطرکه دانش افراد با دطگار افاراد و گاروههاا باه
اشتراک گذاشته شعد.
در اطا شراططب داناش و اشاتراک داناش باما کتابادارا باه شادت وهام و ضاروری
ویباشد .به وطژهب با نعس ه وحمط وبب اشتراک دانش در کتابخانه برمار حمانی شاده اسات.
از آنجا که کتابدارا روزانه با شراطط و وشکالت فراوانی روبرو هرتردب آنها نمازوراد اناعای
وختم

دانش در زومره نخصصی و یمعوی ویباشرد .در کتابخاناههااب داناش صارط درو

سازوا نم جمعآوری ویشعدب وثل گ ارشاتب رسالههاب وقاتهاای والقاات و غماره .طاا از
ورابع خارجی وثل کتابهاب پاطگاههای اطالیاانی و ااالتب گ ارشااتب اطالیاات دولتای و
غمره بدست ویآطرد .از طرف دطگر دانش ضمریب در کاروردا ارشد و وتخصا

بعاساطه

داشتا دانش در وعرد روطکردهاب قعانما و و ررات نهفته استب کاه داناش وادو نشاده در
بما کتابدارا ویباشد (وطجتانگی ب  .)1111برابراطاب هر دو ناعی داناش (ضامری و آشاکار)
به یرعا ورابع دانشی وهم در ن ر گرفته ویشعند که کتابخانه باطرتی به صعرت وراسبی آنها
را ودطرطت کرد (اجمفروک ب .)1119
در دنمای وتغممر قر 11ب سازوا ها درپای اب ارهااطی بارای ب ااء و وانادگاری هراترد.
ودطرطت دانش طکی از اب ارهاطی است که واینعاناد ساازوا هاا را باه اطاا هادف رهرماع
سازد .ودطرطت دانش فراطردی است که به سازوا ها در طافتاب انتخابب سازواندهی و انتشاار
اطالیات وهم کم

کرده و نخصصی است کاه بارای ف الماتهااطی از قبمال حال وراألهب

طادگمری پعطا و استرتاج ضروری ویباشد (احمدیب نما

رو

و وهرپاعر ب .)1112اگرچاه

وفهعم ودطرطت دانش از بخشهای نجاری ظهعر پمادا کاردب اواا اواروزه رو هاای آ در
حعزه سازوا های خدوانیب یمعوی و یممای نما باه کاار گرفتاه وایشاعد .باه وارور زواا
صاحهن را و وتخصصا کتابداری و یمم اطالیات نم بر اهممت ودطرطت دانش در انعای
کتابخانهها نأکمد کردهاند .بگعنهای که بخش ودطرطت دانش به یرعا ط
از سال  1119به اطفال اضافه شد .براساس ن رط

بخش جداگاناه

اطفالب ودطرطت دانش فراطرد خم (نعلماد و

گردآوری)ب ذخمرهسازی (حفظب سازواندهیب طکرارچه-سازی)ب اشتراکگاذاری (انت اال)ب
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کاربرد (بکارگمری) و استفاده وجدد (نبدطل) دانش سازوانی بگعنهای است کاه ساازوا را
قادر ویسازد به اهداف و و اصد

دست طابد (اطفالب  .)1113بررسی وتع ودطرطت داناش

در کتابداری و یمم اطالیات نم نشا ویدهد که بکارگمری ودطرطت دانش ورتهی به بهبعد
یممکرد سازوا ب وعف مت اقتصادی در باازار کاارب خالقمات ساازوانیب اثربخشای یممماانیب
کمفمت وحصعالت و خدوات و نابآوری اقتصاادی خعاهاد شاد (اساتعارت و همکاارا ب
1111؛ وطج ب 1333؛ صرافزاده ب .)1111
کتابخانههای یمعوی طکی از نهادهای اصمی فرهرگای و اجتماایی جاو اه هراترد کاه
ن ش وهمی در رشد و ایتالی سط فرهرگیب اجتماییب اقتصادی و سماسای اطفاا وایکرراد.
کتابخانههای یمعوی کشعر باه دلمال گراتردگی جغرافمااطی در نمااوی ورااط روساتاطی و
شهریب نرعی زبانیب قعویب نحصممیب جرری و سری فراوا کاربرا و وراج اهکررادگا ب در
اختمار داشتا ورابع اطالیانی و دانشی وترعی و کتابدارا نحصملکرده برای بهبعد یممکاردب
رقابت با رقباب نابآوری اقتصادی و اثربخشی خدوات نمازورد است رار ن ام ودطرطت داناش
هرترد .برابراطاب نعجه به ودطرطت دانش و برناوهرط ی اصعلی برای اجارای وعفا وادطرطت
دانش در کتابخانههای یمعویب شراططی را بعجاعد وایآورد ناا اطاا کتابخاناههاا یاالوه بار
حمات ورتمر در وحامط پمچماده رقاابتیب بتعانراد خاعد را نما باا نغمماراتب خعاسات و نمااز
کاربرا هماهرط سازند .باه ی ماده کاساتاگمعالس ( )1111در شاراطط پار نغممار وحمطایب
کتابخانههای یمعوی به یرعا یضعی از جاو هب دست کم از دو جهت باه وادطرطت داناش
نماز دارند :اول آنکهب آنها اطجادکرردهی سرواطه فکر وهمی برای جعاوع به شامار وایروناد.
دومب کتابخانههای یمعوی از سرواطه فکری اطجاد شده و داراطیهای دانشی باه ور اعر ارائاه
خدوات بهتر استفاده ویکررد (رجعییب یربشاهی و وغانیب .)1931
با اطا وجعدب اجرای وعف ودطرطت دانش در کتابخانههای یمعویب نمازورد یاعاومی
است که بتعاند نمام ف المتهای کتابخانه را ن ام بخشد .صرفاً نال

در جهات پماادهساازی

ودطرطت دانش نمینعاند نضممری برای رسمد به ورافع وتصعر آ باشاد .نغممار در ساازوا ب
نمازورد زومره وراسه ساختاریب فرهرگیب فاآوریب انرانی و نم نغممارات هماهراط در اطاا
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حعزهها است .به بمانی دطگرب وعف مت در پمادهسازی ودطرطت دانش نمازورد آ است کاه باا
ارزطابی وضع وعجعد از ن ر فرهرط و یاول انرانیب فاآوری اطالیاتب ساختار و فراطردهاا
از وم ا آوادگی کتابخانه برای بکاارگمری وعف ماتآوما وادطرطت داناش شاراخت داشاته
باشمم.
ودطرطت دانشب ط

الگعی سازوانی وما رشتهای است که باا نماام اب ااد ساازوا از

فاآوری اطالیات گرفته نا فرهرط در ارنباط است .نحممل وم ا نراسه وعلفههای سازوا
با اب اد ودطرطت دانش و رفع وعانعب به ور عر اف ود به سریت و قاعت پارداز

داناش در

سرناسر سازوا ب اقداوی شاطا نعجه است .وهمنرطا یعاول سازوانی که در بمشتر نح م اات
به چشم ویخعرد یبارنرد از فرهرطب ساختارب فراوری اطالیاات و وراابع انراانی (وحمادی
فان ب شرفینژاد و دهبا ب  .)1939وعف مت ودطرطت دانش ورألهای پمچماده اسات و باطاد باه
یعاومی نعجه شعد که بر آ اثرگذارند و با آ رابطه دارند .در واقع کممد درک وعف مت طاا
شکرت ودطرطت دانش در سازوا ب شراخت و اطجااد شاراطط و براتر وراساه بارای اجارای
وؤثر ودطرطت دانش و فرآطردهای آ است (رابمر ب  .)1919صاحهن ارا وادطرطت داناش
وثل دانراعرت و پروسااک ب پروبرات ب و  ...یاعاومی کاه براتر الزم را بارای اجارای ن اام
ودطرطت دانش فراهم ویآورند و ف دا آنها وانع از است رار ودطرطت دانش وایشاعند را در
چهار گاروه یماده جاای دادهاناد کاه یبارنراد از -1 :یعاوال فاردی و انراانیب  -1یعاوال
ساختاری و درو سازوا ب  -9یعاول فرهرگی  -1یعاول فرای و نکرمکای (رجااطیب کاعهی
رستمیب فاضمی و و تداطیب .)1931
ساختار وراسه برای ودطرطت دانشب یمدناً از نعی ور طا

و وراط اسات .فرااوری

اطالیات و ورابع انرانی هم در ن اول با طکدطگرب وحعر اصامی وادطرطت داناش در ساازوا
های دانشبرما نم ی ویشعند .شاطد به همما دلمل است که ودطرطت دانش جاطگااهی وطاژه
در وتع و ادبمات ودطرطت برای خعد باز کرده و صاحهن را اوار را باه نعسا هی فراع و
راهکارهای ورنبط به سعی خعد کشانده است .نعسا هی فاا-آرری اطالیاات و ارنباطاات
نم به طعر ایم جاو هی بشری و به طعر اخ

سازوا های نجاری -صار تی را در وضا متی
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قرار داده است که برای اداوه حماات وایباطرات درپای طاافتا اب ارهاا و راهکارهاای ناعطا
وتراسه با شراطط حاکم باشرد (وحمدی فان ب .)1931
با کمی دقت در واهمت سازوا های دولتی خاعاهمم دطاد کاه طای چراد ساال آطرادهب
بخش ای می از کاروردا دولت بازنشرته خعاهرد شد .وشخصاً ن داد زطادی از اطا افراد از
ودطرا و وتخصصا رشتههای وختم

هرترد و در اختمار گرفتاب نرهمم و استفاده از دانش

اطا افراد قبل از بازنشرته شد طکی از وخاطرات و وشکالت اصمی دولاتهاا خعاهاد باعد.
اطا دغدغه در وحمطهای فرهرگی از جممه کتابخانههای یمعوی نم باه خاعبی وطارح شاده
است .یالوهبر اطا آنچه بایث شده اسات کاه وادطرطت داناش واعرد نعجاه کتابخاناههاای
یمعوی قرار گمرد و آنها را نم نمازوراد بهارهگماری از وادطرطت داناش وایکراد یبارنراد از
بهرهوری بمشتر از سرواطه انرانیب طاادگمری کارآوادنر و واؤثرنر کارکراا ب رضااطتورادی
وشترطا و کارکرا ب پمشگمری از نکرار اشتباهاتب کاهش دوبارهکاریهاب صرفهجاعطی در
وقتب برانگمختا انگم ه و خالقمت و نعآوری وغمره (ورصعریب .)1991
در است رار ن ام ودطرطت داناش در ساازوا ب شاراخت اطرکاه چطاعر و چگعناه وعاناع
وختم

جرطا دانش بر پمشرفت آ اثر ویگذارد و همچرما شراخت اطرکاه چگعناه رقباای

شما وینعانرد در وحمط رقابتی برنده باشردب وهم است .از اطاروب ارزطابی وعانع و وشاکالنی
که سازوا ها ومکا است در حما است رار ودطرطت دانش با آ وعاجه شعندب بارای ساازوا
برمار وهم و حمانی است .بدطهی است کاه اسات رار وادطرطت داناش در گارو رفاع وعاناع و
فراهم آورد برترهای الزم در هر چهار حعزهای است که در سطعر باال به آنها اشاره شد.
پژوهش حاضرب در راستای وحدود کرد ورط ی داورهی پژوهشب یعاول ساختاری و
نکرعلعژطکی است رار ودطرطت داناش در کتابخاناههاای یماعوی اساتا خعزساتا را واعرد
بررسی و ارزطابی قرار داده است.
در استا خعزستا در حال حاضر  111کتابخانه یماعوی نهاادی و وشاارکتی باا 139
نمروی انرانی به  121121یضع در حال ارائه خدوات فرهرگی و اجتمایی هرترد .با نعجه به
اطا حجم کتابخانهب نمروی انرانی و یضع نماز باه پماادهساازی و اجارای وادطرطت داناش در
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کتابخانههای یمعوی استا خعزستا به شدت احراس ویشعد .کتابخانههای یمعوی اساتا
خعزستا برای اطرکه بتعانرد با دنمای در حال نغممر سازگاری طابردب از یهاده اطاا نغممارات و
نحعالت برآطردب خعد را به یرعا ط

سازوا پامشرو در ارائاه خادوات وتراعی فرهرگایب

آوعزشایب یمم ای و پژوهش ای پاطادار نگااه دارناادب و وهااارتهااا و نگاار هااای نااازهای در
کتابدارا اطجاد کرردب ناگ طر از حرکات باه سامت وادطرطت داناش هراترد .لاذاب پاژوهش
حاضر درپی پاسب به اطا سعال است که کتابخانههای یمعوی استا خعزستا برای اسات رار
وعف متآوم ودطرطت دانش با چه وعانع ساختاری و نکرعلعژطکی وعاجه هرترد؟

چارچوب نظری
دطدگاهها و ن رطههای وختمفی درباره وراحل اجرای ودطرطت دانش و برترها و وعاناع
است رار آ ارائه شده است که در اطا پژوهشب با نعجه به اهاداف نح ما ب از دطادگاههاای
نعناکا و ناکه اوچیب پروبرت و همکارا و رادطرطب برای ندوطا چاارچعب ن اری واعرد
استفاده قرار گرفته که به نشرط آنها ویپردازطم.

ب .نظریه نوناکا و تاکه اوچی
نعناکا و ناکه اوچی به دو نعی دانش اشاره ویکررد و بما آنها نمااط قائال وایشاعند.
دانش ضمری و دانش صرط ب اطا دو داناش در واقاع دو روی طا

ساکهاناد و وجمعیاهی

دانش را شکل ویدهراد .داناش ضامری در ن رطاه اطاا اندطشامردا نجربمااتب وهاارتهااب
آوعز ها و نحصمالت را در برویگمرد .اطاا داناش ن شای کممادی را در وادطرطت داناش
بازی ویکرد .چالش اصمی ودطرطت دانش نم نبدطل هرچاه بمشاتر داناش ضامری باه داناش
صرط است .آنها و ت دند که آنچه بایث رشد سازوا ویگرددب جرطا دانش اساتب چارا
که دانش راکد و اطرتا نمینعاند وعف مت سازوا را نضمما کراد .اطاا جرطاا از ن اوال دو
نعی دانش آشکار و پرها به وجعد ویآطد و چرخه حمات دانش سازوا را شاکل وایدهاد
(نانعکا و ناکه اوچای  .)1331اطاا الگاع دارای چهاار ورحماه کمای شااول اجتمااییساازی
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(نبدطل دانش ذهری به ذهری)ب برونیسازی (ذهری به یمری)ب نرکمه یمری به یمری و درونای
سازی( یمری به ذهری) است (پازوکی و حاجی زطا ال ابدطریب .)1932
نعناکا و ناکه اوچی در سال 1331ب چهار ورحمه نبدطل دانش را و رفی کردند:
1ا ا جاو ااهپااذطری  :نباادطل دانااش ضاامری بااه دانااش ضاامری از طرط ا وشااارکت در
نجربمات.
 -1درونی کرد (دانش یمممانی) :نبدطل دانش ضمری به دانش صرط .
 -9نرکمه  :نبدطل دانش صرط به دانش صرط .
 -1بروناای کاارد (دانااش وفهااعوی) :نباادطل دانااش صاارط بااه دانااش ضاامری
(العانیب.)1991
 -1ن رطه ودطرطت دانش و وعانع است رار آ از ن ر پروبرت و همکارا
طکی از کاولنرطا ودلهای ارائه شده برای اجرای ودطرطت دانش در سازوا هاب ودل
سرطبرای ودطرطت دانش است که نعسط پروبرت و همکارا وی طراحی شاده اسات .در
اطا ودل ودطرطت دانش به صعرت چرخهای پعطا در ن ر گرفته شده کاه در چارخش دائام
ویباشد .وراحل اجرای اطا ودل شاول هشت ورحمه و وتشکل از دو چرخه بمرونی و درونی
است .در هر ورحمه با وعان ی روبرو است که سازوا ها ویباطرات قبال از اجارای وادطرطت
دانش اطا وعانع را شراساطی و ورنفع کررد.

الف .چرخه بیرونی
ب .ن مما هدفهای دانش :هدفهای ودطرطت دانش باطد از هدفهای اصمی سازوا
نشأت گرفته و در سه سط اهداف نجعط یب راهبردی و یمممانی وشخ

شعند (پروبرات

و راوهااارد ب 1339ب ن اال در رجاااطی و همکااارا ب  .)1931طکاای از وعانااع شراساااطی دانااشب
بیاطالیی از وهارتهای کارکرا سازوا است.
 1ا ارزطابی دانش :نحعه رسمد به هدفهای و اما و اساتفاده از نتااطج آ باه یراعا
بازخعردب که ن مما طا اصالح هدف به اطا بخش وربعط است.
سال پنجم ،شماره سوم ت پاییز  1399شماره پیاپی 19

بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانههای
عمومی استان خوزستان

011

ب .چرخه درونی
 -1شراساطی داناش :داناش بمرونای یباارت اسات از نج طاه و نحممال و شارح داناش
وحمطی .ودطرطت دانش اثاربخشب باطراتی شافافمت را در و علاه کااراطی درونای و بمرونای
نضمما کرد.
-1کره دانش :برماری از شرکتها قرمت قابل ناعجهی از داناش خاعد را از وراابع
بمرونی وارد ویکررد .طکی از وعانع کره دانشب یدم اساتفاده از اب ارهاای وراساه کراه
دانش است (پروبرت و راوهاردب 1111ن ل در رجاطی و همکارا ب .)1931
9ا نعس ه دانش :نعس ه دانش سرط براطی بعده که وکمل فرآطرد کره دانش اساتب
نمرک اصمی آ بر روی اطجاد وهارتهاای جدطادب وحصاعالت جدطادب اطادههاای بهتار و
فرآطردهای کارانر ویباشد .رد کرد اطدههاای خاعب نعساط فرهراط و سااختار وعجاعدب
ب رگنرطا وانع نعس ه دانش در سط سازوا است.
 -1اشتراک و نعزطع دانش :در اطا ورحمه پمش شرطهاای اساسای یبارنراد از ن رامم
قابممتهای افراد در وحدوده نعزطع و اشتراک دانشب نحممل چگعنگی انت ال داناش از فارد
به گروه در سازوا .
وعانع اشتراک داناش :فرهراط ساازوانی و یادم وجاعد ایتمااد در ساازوا ب سااختار
سازوانی غمر ور ط

و سمرمه ورانبیب نبعد وشعقهای دانشودار و وکانمرمهای ارزشامابیب

اشتراک و نعزطع دانش را دشعار ویسازد (هما ).
 -1بکارگمری دانش :وفهعم کمی ودطرطت دانشب کره اطممرا از اطاا ورائمه اسات
که دانش وعجعد در ط

سازوا به صعرت وؤثر و پُر باری به نفع کل سازوا بکاار گرفتاه

ویشعد.
در اطا ورحمه نم وعانع وت دد ساختاری و روانشراختی وجعد دارند کاه اساتفاده افاراد
از دانش را کرد ویسازند از جممه:
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 -1وعانع فرهرگی :یالوه بر سرتی و رخعت یمعوی که افاراد را باه اداواه شامعههاای
کهره و یادی وتماطل وای ساازد؛ اغماه قعایاد پرهاانی وجاعد دارناد کاه اساتفاده از داناش
ناشراخته را وانع ویشعند.
 -1ودطرطت :اقاداوات وادطرطتی کاه وتغمرهاای سااختاری و فرهرگای را هادف قارار
ویدهرد و به کارکرا کم

ویکرد نا از دانش جدطاد اساتفاده کررادب افاراد باطاد نشاعط

شعند نا نربت به شمعههای ف می نگرشی اساسی داشته باشرد.
 2ا نگهداری دانش :سازوا ها برای نگهداری دانش باطد حداقل بار ساه فرآطراد پاطاه
نرمط داشته باشرد .اوالًب باطد از وما برماری از روطدادهاب اشاخاد و فرآطرادها آ هااطی را
نگهداری دارند .ثانماًب باطد قادر باشرد که نجرباهی خاعد را باه طا

انتخاب کررد که ارز

شکل وراسه ذخمره کررد و باطد نضمما کررد که حاف ه سازوانی روزآود ویشعد.

ب .نظریه مدیریت دانش و موانع استقرار آن از نظر رادینگ
رادطرط نم فرآطرد وادطرطت داناش را بار پاطاهی چهاار ورحماهی در اختماار گارفتاب
ذخمرهسازیب پرداز

و انت الب طراحی کرده است و یعاول زطر را از جمماه وعاناع اسات رار

ودطرطت دانش ویداند:
یدم حماطت ودطرطت سط باال :اگر ودطرطت سط باال با قدرت در حارفب یمال و
رفتار از ودطرطت دانش حماطت نکردب هر نالشی در زومره ودطرطت دانش خدشهدار خعاهاد
شد.
نبعد سمرتمهای انگم شی برای همکاری و وشارکت کارکرا  :ودطرطت دانش ورتم م
وم انی از نماطل به همکاری وشارکتی در سازوا ها از طرط طراحی سمرتمهای انگم شای و
پادا دهی به کارکرا و ودطرا است (رادطرطب .)1999
و اووت کارکرا  :ب رگ نرطا وانع وقتی روی وی دهد که از کارکرا خعاساته شاعد
دانش خعد را با دطگرا به اشتراک بگذارند .در اطا صعرت و اووات وحتمال اسات و هار
ابتکاری کارساز نخعاهد بعد.
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نماطل به ایتماد :ودطرا باطد به کارکرا اطممرا دهرد کاه داناش و داراطای باا ارز
آنها در راستای وعف مت خعدشا بکار گرفته وایشاعد و از داراطایهاای دانشای آنهاا ساعء
استفاده نمیشعد  .ودطرا باطد وحمطی را به وجاعد آورناد کاه رفتاار ناعآم باا ایتمااد واعرد
نشعط ب حماطت و شراساطی قرار گمرد و وهمتر از همه پادا

داده شعد.

و اووت ودطرا ومانی :نعانمردسازی کارکرا بدو استثراء وادطرطت وماانی را نهدطاد
ویکرد .قرار داد دانش در دستا کارکرا و داد اقتدار باه آنهاا جهات نصامممگماری و
اقدام ورت ل براساس آ دانش و به دست آورد پادا
داراطیهای دانشب برای ودطرا ومانی کالسم

جهت وعف مات و سااخت و اطجااد

خممی خعشاطرد و آرامبخاش نخعاهاد باعد.

چراکه دستمابی به اطالیات ن ش وادطرا وماانی را باه یراعا واساطههاا و نصافمهکررادگا
اطالیات دچار هراس ویکردب به همما ورعال ودطرطت دانش نم ن اش وادطرا وماانی را باه
یرعا خطو دم نصمممگمرا دارای اختمار نهدطد ویکرد (رادطرطب .)1999

اهداف پژوهش
پژوهش حاضر اهداف زطر را دنبال ویکرد:
 شراساطی وعانع نکرعلاعژطکی اسات رار وادطرطت داناش در کتابخاناههاای یماعویاستا خعزستا ب
 شراساطی وعانع ساختاری است رار ودطرطت دانش در کتابخاناههاای یماعوی اساتاخعزستا ب
 شراساطی وهمنارطا وعاناع سااختاری و نکرعلاعژطکی اسات رار وادطرطت داناش درکتابخانههای یمعوی استا خعزستا .

پرسشهای پژوهش
ال  .وعانع نکرعلاعژطکی اسات رار وادطرطت داناش در کتابخاناههاای یماعوی اساتا
خعزستا کداورد؟
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ب .وعانع ساختاری است رار ودطرطت دانش در کتابخانههای یماعوی اساتا خعزساتا
کداورد؟
 -9وهمنرطا وعانع ساختاری و نکرعلعژطکی است رار ودطرطت دانش در کتابخاناههاای
یمعوی استا خعزستا کداورد؟

روششناسی
در پژوهش حاضر از رو

پمماطشی استفاده شده است .از لحاش و مار کاربرد نم اطاا

نح م از ناعی کااربردی وایباشادب چراکاه نتااطج آ واینعاناد واعرد اساتفادهی نهادهاای
نصممم گمرنده قرار گمرد .جاو ه آواری شاول  191نفار از وراؤلما کتابخاناههاای یماعویب
رؤسای شهرستا ها و کارشراسا ستادی کتابخانههای یمعوی استا خعزستا اسات .نمعناه
آواااری براساااس جاادول کرجرای وعرگااا ن ااداد  111نفاار وحاساابه شااد .جهاات نعزطاع
پرسشراوه از نمعنهگمری نصادفی ساده استفاده شد .در نهاطات  111پرسشاراوه نعزطاع و 112
پرسشراوه برگشت داده شده وعرد نج طاه و نحممال قارار گرفات .ابا ار گاردآوری دادههاا
پرسشراوه بررسی وعانع نکرعلاعژطکی و سااختاری وادطرطت دانش(ناعریب )1991باعد .اطاا
پرسشراوه دارای  11گعطه در طم

لمکرت بعده است .پاطاطی اطا پرسشاراوههاا در پاژوهش

نعری( )1991وحاسبه و ضرطه آلفای کرونباخ آ  1/91به دست آود .در اطا پژوهش نم
آلفای کرونباخ اطا پرسشراوهها  1/91به دست آود که نشا وایدهاد اب ارهاای گاردآوری
دادهها از پاطاطی خعبی برخعردار هراترد .بارای ن ماما رواطای پرسشاراوه از آزواع کماع و
کروطت بارنمت استفاده شد که در اداوه گ ار

خعاهد شد .برای نج طاه و نحممال دادههاا

از رو های نحممل یاول اکتشافیب آزوع نی ن

نمعنهای و فرطدوا استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
اطالعات جمعیتشناختی

هما طعر که در جدول شماره 1وشاهده ویشعدب  93/1درصد از پاساخگعطا وارد و
 21/9درصد ز بعدهاند .از ن ر نحصممی  11/1درصد دارای ودرک کاردانیب  11/1درصد
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کارشراسیب  91/1درصد کارشراسی و باالنر هرترد .از ن ر سااب ه کااری  29درصاد زطار 1
سالب  11/9درصد بما  1نا  11سالب  11/2درصد نم بمش از  11سال ساب ه کار دارند.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی نمونه پژوهش
مشخصات فردی
جررمت

نحصمالت

ساب ه کار

قبل از استفاده از رو

فراوانی

درصد

ورد

19

93/1

ز

99

21/9

کل

112

111

کاردانی

11

11/1

کارشراسی

91

11/1

ارشد و باالنر

11

91/1

کل

112

111

زطر  1سال

31

29

 1نا  11سال

91

11/9

 11سال و باالنر

11

11/2

کل

112

111

نحممل یاول اکتشافی الزم بعد که ضراطه همبراتگی نمارات

بما سعاالت پرسشراوه بررسی و از باال بعد آ اطممراا حاصال شاعد .هماا گعناه کاه در
جدول شماره 1وشاهده ویشعد با نعجاه باه بااال باعد ضارطه همبراتگی باما ساعالهاای
پرسشراوه که در نتاطج آزوع «کاطرز -واطر -اولکما» و آزوع «کروطت بارنمت» نشاا داده
شده استب وینعا نتمجه گرفت که انجام نحممل یاول اکتشافی بار روی اطاا پرسشاراوههاا
قابل نعجمه است.
جدول  .2آزمون کایرز اولکین و بارتلت
آزمون کمو

آزمون کرویت بارتلت

درجه آزادی

سطح معنیداری

1/31

2121/39

191

1/111
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پرسش اول پژوهش شراساطی وعانع ساختاری و نکرعلعژطکی ودطرطت داناش باعد.
پااس از اطممرااا از پامشفاارضهااای وااذکعرب کااار انجااام نحممال یاواال اکتشااافی باار روی
پاسبهای آزوعدنیها و بر روی  11سعال پرسشراوه انجام شد .باا نعجاه باه اطالیاات اولماه
حاصل از نحممل گعطههای پرسشراوهب ن اداد  1یاوال اولماه باه یراعا واالک پمشاما بارای
استخراج و اکتشاف یاولها به نرم اف ار داده شد .سارسب اوکاا اساتفاده از رو
وت اود «وارطماکس» طا چرخش وارطماکس بررسی شد که کداوم

چارخش

وراسهنر است .نتااطج

نشا داد که انجام چرخش وارطماکس وراسهنر ویباشد .جدول 9یاولهای استخراج شده
به همراه و دار وطژهب درصد وارطانس نبمما شده و وارطانس نراکمی نبمما شاده باه وساممهی
هر کدام از اطا یاولها را نشا ویدهاد .نحممال یاوال نهااطی باه اساتخراج  1یاوال ورجار
گردطد که اطا  1یاول در وجمعی  11/13درصاد از وارطاانس کال پرسشاراوه را نبماما وای
کررد .اطا یدد نشا دهردهی قدرت نبماماکررادگی برامار خاعب پرساش-هاای پرسشاراوه
است.
جدول  .0مؤلفههای استخراج شده بعد از تحلیل عاملی پرسشنامه
جمع مجذور استخراج اولیه
عوامل

استخراج بعد از چرخش
واریماکس

درصد

درصد

وارطانس

نجم ی

نکرعلعژطکی

1/19

21/19

21/19

1/11

ساختار سازوانی

13/91

21/11

21/11

2/11

19/31

ورابع

1/11

1/12

21/21

2/11

19/12

91/11

سرجش و ارزطابی

1/11

9/19

29/11

1/13

11/11

11/12

اشتراکگذاری دانش

1/19

9/13

11/13

1/11

12/19

11/13

کل

نخصم

کل

درصد

درصد

وارطانس

نجم ی

19/12

11/11
19/31

جدول شماره1ب یاولهای استخراج شدهب گعطههای ورنبط به آ و نم ضراطه آلفای
کرونباخ را که برای بررسی پاطاطی نمرات آزوع های فریی باه کاار رفتاهب نشاا وایدهاد.
هما طعر که والح ه ویشعدب  1یاول شراساطی شدند که یبارنرد از یاول اولب نکرعلاعژی
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عمومی استان خوزستان

وراابع ( 1گعطاه)ب

( 1گعطه)ب یاول دومب ساختار سازوانی ( 1گعطه)ب یاول چهارمب نخصام

یاول چهارمب سرجش و ارزطابی ( 19گعطه) و یاول پرجمب اشتراکگذاری دانش ( 2گعطه).
جدول  .4سؤاالت مرتبط با هشت عامل و ضرایب آلفای کرونباخ آزمونهای فرعی
مولفه

نام ویژگی مورد

تعداد

سنجش

گویه

ضریب
آلفای

شماره گویهها

کرونباخ

اول

نکرعلعژی

1

Q1, q2,q3,q4,q5,q6,q7

1/99

دوم

ساختار سازوانی

1

Q8,q10,q12,q15,q16,q17,q18

1/31

سعم

ورابع

1

Q9,q13,q37,q19,q20

1/31

چهارم

سرجش و ارزطابی

19

Q11,q14,q21,q22,q23,q24,q25,q26,q27,q28
Q29,q31,q32,q33,q34

1/31

پرجم

اشتراکگذاری دانش

2

Q30,q35,q36,q38,q39,q40

1/93

نخصم

نتاطج حاصل از نج طه و نحممل دادهها در کتابخانههای یمعوی استا خعزستا در جادول
شماره 1ارائه شده است .نتاطج نشا ویدهد که ومانگما به دست آوده برای هر پارج یاوال کمتار
از  9بااعده و همااه شاااخ هااا در سااط  1/111و راایدار هرااترد .بااه یبااارت دطگاارب وعانااع
نکرعلعژطکیب ساختار سازوانیب نخصم

ورابعب سرجش و ارزطابی و اشاتراکگاذاری اطالیاات

در کتابخانههای یمعوی استا خعزستا وعرد نأطمد قرار گرفت .برابراطاب کتابخاناههاای یماعوی
استا خعزستا برای است رار ودطرطت دانش با وعانع نکرعلعژطکی و ساختاری روبرو هرترد.
جدول  .6نتایج آزمون تی تک نمونهای مربوط به موانع مدیریت دانش
شاخص

فراوانی میانگین

انحراف

سطح

درجه

معیار

معنیداری

آزادی

فاصله اطمینان
3/96

t

حد پاطما

حد باال

نکرعلعژی

112

1/11

1/11

1/111

111

11/91

1/19

1/21

ساختار سازوانی

112

1/99

1/31

1/111

111

13/19

1/19

1/11

ورابع

112

1/91

1/11

1/111

111

11/13

1/19

1/19

112

1/11

1/32

1/111

111

11/19

1/19

1/91

112

1/91

1/31

1/111

111

91/12

1/11

1/11

نخصم

سرجش و ارزطابی
اشتراکگذاری
دانش
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اکرع پس از نأطمد وعانع نکرعلعژطکی و ساختاری وادطرطت داناش در کتابخاناههاای
یمعویب جهت به دسات آورد رنباه اهممات هار طا

از شااخ

هاای اساتخراج شاده و

اولعطتبردی آنهاب از آزوع فرطدوا استفاده شادب کاه نتمجاه آ در جادول شاماره  2قابال
وشاااهده اساات و شاااول وم اانگما رنبااه و اولعط ات شاااخ

وااعرد ن اار و ایباشااد .وعانااع

نکرعلعژطکی با ومانگما رنبه  9/11به یرعا وهمنارطا یاوال و در اولعطات اول قارار دارد و
ساطر اب اد به نرنمبی است که در جدول شماره  2ارائه شاده کاه دارای اهممات هراترد و در
اولعطتهای ب دی قرار دارند .نتمجه اطاا آزواع باا و ادار کاای اساکعر  11/11در ساط
کمتر از  1/111و ریدار است.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن جهت اولویتبندی موانع استقرار مدیریت دانش در کتابخانههای
عمومی استان خوزستان

شاخص

میانگین رتبه

رتبه

نکرعلعژی

9/11

اول

ساختار سازوانی

9/11

دوم

ورابع

9/19

سعم

اشتراکگذاری دانش

9/12

چهارم

سرجش و ارزطابی

9/13

پرجم

نخصم

Sig.= 1/111

df= 1

Chi-Square= 11/11

نتیجهگیری
ودطرطت دانش طکی از فاکتعرهای کممدی ویباشد که وعف مت هر ساازوانی را ن ماما
ویکرد .وطال ات وت ددی در حعزه ودطرطت دانش انجام گرفتاه اسات کاه نشاا وایدهراد
یعاول وت ددی به یرعا وعانع است رار ودطرطت دانش یمل ویکرردب که برای ساازوا هاای
فرهرگی همچع کتابخانههای یمعوی نم یمعومت دارند.
نح م حاضر با هدف بررسی وعانع ساختاری و نکرعلعژطکی است رار ودطرطت داناش
در کتابخانااههااای یمااعوی اسااتا خعزسااتا انجااام گرفاات .نتاااطج پااژوهش نشااا داد کااه
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کتابخانههای یمعوی استا خعزستا جهت اسات رار وادطرطت داناش باا وعاناع سااختاری و
نکرعلعژطکی روبرو هرترد .نتاطج پژوهش روالی ( )1111حااکی از آ اسات کاه وضا مت
دانشگاههای کانادا از ن ر وجعد زطرساخت فاآوری اطالیات وراساهب اواا از ن ار اصاالح
ساختار سازوانی و ن ام پادا دهی در وض مت ناوراسبی برای است رار ن ام وادطرطت داناش
قرار دارند .رطژ ( )1111کمبعد پشتمبانی نکرعلعژطکی و وحاف ت بیدرناط از سمراتمهاای
ودطرطت دانش ادغام شده و یدم آوعز

در زومره آشراطی با سمرتمها و فرآطردهای جدطاد

را وهمنرطا وعانع است رار ودطرطت دانش ویداند .جرکس و زاخااروا ( )1112یعاوال واؤثر
در وعف مت ودطرطت دانش را زطرساخت فاآوری اطالیات وطمعبب ادغام اطا زطرسااخت
ها در فراطردهای کااری روزاناه و سااختار وسامع داناش ساازوانی وایدانراد .فات المهای و
همکارا ( )1111در پژوهشی به اطا نتمجه رسامدند کاه دانشاگاه اصافها از ن ار دو یاوال
ساختار و فراطردها و زطرساختهای فاآوری اطالیات آوادگی است رار وادطرطت داناش را
ندارد .رجاطی و همکارا ( )1931در پژوهشی نشا دادند که کتابخانههاای یماعوی اساتا
خعزستا از ن ر یعاول درو ساازوانی ن مار یادم ای تااد وادطرا ب نباعد ن اام انگم شای و
ساختار سمرمه ورانبی غمر ور ط ب آوادگی است رار ن ام ودطرطت دانش را ندارند.
نتاطج آزوع نحممل یاول اکتشاافیب  1یاوال وهام ورباعط باه وعاناع سااختاری و
نکرعلعژطکی است رار ودطرطت داناش را شراسااطی کارد کاه یبارنراد از :وعاناع نکرعلاعژیب
وعانع ساختار سازوانیب وعانع نخصم

ورابعب وعانع اشتراکگذاری دانشب وعانع سارجش و

ارزطابی.
همچرما نتاطج نشا داد که وض مت ناوراسه هر پرج یاول در کتابخاناههاای یماعوی
استا خعزستا وشهعد استب به یبارت دطگر هر  1یاول در یادم اسات رار وادطرطت داناش
در کتابخانههای یمعوی استا خعزستا ن ش وهمی دارند .نتاطج آزوع فرطادوا نما نشاا
داد که وعانع نکرعلعژطکی در اولعطات اطاا یعاوال اسات .نتااطج اطاا پاژوهش همچراما باا
پژوهشهای یبداهلل و دطگرا ()1119ب نما و همکارا ()1113ب ب صادقی()1991ب نااجممر
رطاحی و اسم ممی انعطی( )1931همراستا است.
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از جممه نکانی که ویباطرت در ودطرطت دانش ودن ر قرار گمردب نعجه باه ن اش
فاآوری اطالیات و ارنباطات به یرعا ط

اب ار کارساز و ضاروری بارای نح ا اهاداف

ودطرطت دانش در سازوا است .فاا-آوری اطالیاات طکای از یعاوال ارنبااط دهراده باما
بخشهای وختم

سازوا و زومرهساز انت ال دانش است .اوا یمیرغم اهممت فاآوریهاای

اطالیانی در است رار ودطرطت دانشب نتاطج نشا داد که در بما یعاول بررسای شادهب وعاناع
وربعط به فاآورهای اطالیانی از وهمنرطا وعانع است رار ودطرطت دانش به شمار وی-روند.
از وعانع نکرعلعژطکی است رار ودطرطت دانش در کتابخانههای یمعوی اساتا خعزساتا وای
نعا به یدم استفاده وؤثر از فراوریهای نعطا اطالیانی برای انصال افراد به وراابع داخمای و
بمرونی سازوا ب یدم استفاده از فراوریهای اطالیانی جهت اشتراکگذاری اطالیاات باما
پرسرل و یدم وجعد پاطگاه دانش سازوانی برای استفاده کارورادا اشااره کارد .جرامکس و
الفما ( .)1111در پژوهش خعد به اطا نتمجه رسامدند کاه طکای از براترهای وهام وعف مات
ودطرطت دانش زطرساخت فری وررجم شاول شبکههاب پاطگاههای اطالیانیب وخاز داناش و
کاورمعنرهاب خبرگا سمرتمهای ودطرطت دانش است .وائعب لمعب ژانط و دنط ( )1112کاه
به بررسی ن ش فاآوری اطالیات در ودطرطت دانش پرداختردب به اطا نتمجه رسمدند که سه
یاول فاآورانه ط ری زطرساخت فریب نمروی انرانی فری و روابط فرای بار اسات رار وادطرطت
دانش در سازوا های چمری وؤثر هرترد .داوغانما ب زرایی و روزبا ( )1931نم نشا دادناد
که فاآوری اطالیات بر است رار ودطرطت دانش در شرکت ومی حفاری نأثمرگذار است.
طکی دطگر از وعانع وهم سازوانی بر سر راه است رار ودطرطت داناش یعاوال سااختاری
هرترد .نتاطج اطا پژوهش نم نشا داد که کتابخانههای یمعوی برای اسات رار وعف ماتآوما
ودطرطت دانش با وعانع ساختاری روبرو هرترد .ودطرطت داناشب خعاساتههاای جدطادی بار
بخشهای وختم

از جممه سااختار ساازوا نحممال وایکراد .شااطد طکای از دالطال یادم

وعف مت است رار ودطرطت دانش در کتابخانههای یماعوی اساتا خعزساتا ب سااختار سمرامه
ورانبی و ن ام وتمرک استب چراکه سااختارهای سمرامه ورانبای و غمرور طا

نماینعانراد

وحمل خعبی برای است رار ودطرطت دانش باشرد .ساختار سازوانی باطد از ان طااف و پعطااطی
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الزم برخعردار باشد نا ارنباطات به ورزهای نممیب بخشی و حتی ساازوانی وحادود نشاعد و
اوکا برقراری ارنباط با وحمط بمرو از سازوا برای کارکرا به سادگی و ادر باشاد و باه
یبارنی جربه غمررسمی ساختار سازوانیب ن اش وهمای در نعسا ه ن ااوالت اطفاا واینماطاد.
چرما ارنباطی اوکا دستمابی به دانش گروههای خارج از سازوا را ومرر ویساازد .روالای
( )1111نم به اطا نتمجه رسمد که است رار ودطرطت دانش ورتم م اصالح ساختار ساازوانی و
ن ام پادا دهی وراسه است .فجماعب ارداز و لاعپ ( )1111در پژوهشای باه بررسای وعاناع
است رار ودطرطت دانش در بخش آوعز

یمعوی اسرانما پرداخترد .آنها چهار یاول وطژگای

های خالقمتب وطژگیهای کارکرا ب وطژگیهای شغمی و یعاول ساازوانی را واعرد بررسای
قرار داده و به شعاهدی از وجعد هر چهار واانع اسات رار وادطرطت داناش رسامدند .ربم ای و
و الی( )1931نم نشا دادند که وراک آوعز

یالی فاقاد سااختار ساازوانی وراساه بارای

اساات رار واادطرطت دانااش هرااترد .وحماادی فااان و همکااارا ( )1939نما نشااا دادنااد کااه
رسمیگراطی و بعروکراسی اداری از وهمنرطا وعاناع اسات رار وادطرطت داناش در دانشاگاه
افرری اوام یمی(ی) هرترد .نتااطج پاژوهش رجااطی و همکاارا ( )1931نما نشاا داد کاه
کتابخانههای یمعوی استا خعزستا به واسطه ن ام سمرمه ورانبی غمرور ط

آوادگی الزم

جهت است رار ودطرطت دانش را ندارند.
نتاطج پژوهش حاضر نم نشا داد که چهار یاوال اساتخراج شاده از وعاناع سااختاری
ط ری سااختار ساازوانیب نخصام

وراابعب اشاتراکگاذاری داناشب سارجش و ارزطاابی در

کتابخانه های یمعوی باا وشاکل روبارو اسات .در سااختار ساازوانی فضااطی بارای اسات رار
ودطرطت دانش وجعد نداردب چراکه در استرانژی سازوا ودطرطت دانش جاطگاهی نداشته و
سازوا از شکلگمری ساختارهای غمر رسامی حماطات نمایکرادب و اهاداف و فراطرادهای
سازوا به وحض استخدام نعجمه و نببما نمیشعد .نخصم

ورابع وادی و و راعی از جمماه

ورابع برای اطجاد سمرتمهای اطالیاانی و نخصام

وراابع بارای سارجش دورهای

نخصم

کارکرا و سمرتمها برای است رار ودطرطت دانش صاعرت نمایپاذطرد .همچراما و مارهاای
سرجش و ارزطابی ودطرطت دانش نم در کتابخانههای یمعوی استا خعزستا برمار ضا م
محسن حاجی زین العابدینی/منصور کوهی رستمی/نگار موری بختیاری
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است .در نهاطت اشتراکگذاری دانش در ساختار سازوانی کتابخانههای یماعوی جاطگااهی
ندارد .نتاطج آزوع فرطدوا نم نشا داد که از باما اطاا چهاار یاوالب سااختار ساازوانی در
اولعطت قرار دارند.

پیشنهادهای پژوهش
با نعجه به یعاول شراساطی شده در نحممل یاول اکتشافی وینعا برای بهباعد یعاوالب
پمشرهادهای ذطل را ارائه کرد.
الف .پیشنهادهای مربوط به عوامل تکنولوژیکی

• نهمه نرماف ارهای آوعز

الکترونمکی به نراساه کاار و نخصا

افاراد از طرطا

برترسازی وحمط وجازی و برتههای آوعزشی وطژه برای استفاده از آ در وحامط خاارج از
سازوا .
• نمازسرجی نربت به نرماف ارهای ودطرطت دانش وعجعد در بازار و خرطد آنها.
• اطجاد زطرساختهای ارنباطی به ور عر سریت نباادل اطالیاات در کتابخاناههاای
یمعوی استا خعزستا .
• استفاده از سمرتمهای اطالیانی در انتشار دانش.
ب .پیشنهادهای مربوط به عوامل ساختاری

• ای ام کتابدارا و کارکرا کتابخاناههاای یماعوی اساتا باه دورههاای آوعزشای
ودطرطت دانش وانرد نجربهنگااریب ساازوا طادگمرنادهب اکترااب داناش ذهرای خبرگاا و
غمره.
• ندوطا برناوه آوعزشی ودطرطت دانش در سطعح وختما

کتابخاناههاای یماعوی

شاول :کارشراسا ستادیب روسای شهرستا نا کتابدارا کتابخانهها.
• استفاده از نتاطج حاصل از شاخ

های ارزطابی یممکرد دانشی افراد در آوعز

پادا های کارکرا کتابخانههای یمعوی استا خعزستا .
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• ارائه پادا

010

به رفتار وطمعب در جهات وادطرطت داناش (ارائاه اطادههاای جدطادب

نرهمم دانش و .)...
• نخصم

ورابع کاافی بارای نشاعط و اسات رار وادطرطت داناش در کتابخاناههاای

یمعوی استا خعزستا .
• داد آزادی یماال و ارائااه نشااعط بااه کارکرااا در خصااعد خماا ب نرااهمم و
بکارگمری دانش.
• نهمه و نر مم شاخ

های سرجش ودطرطت دانش با نعجه به اهداف کتابخاناههاای

یمعوی.
• اصالح ساختار یمعدی و سمرمه ورانبی و اطجاد طا

سااختار نخات در کتابخاناه

های یمعوی استا خعزستا .
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