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 (164-101)صفحات 
 دهیچک

 هاای دانش در کتابخانه تطرطاست رار ود یکطنکرعلعژ و یوعانع ساختار طی: هدف پژوهش حاضر شراساهدف
 استا  خعزستا  است.  ییمعو

نفار از   191شااول   یآواار  یاستفاده شاده اسات. جاو اه    یفم: در پژوهش حاضر از رو  پمماطشی نعصشناسیروش
 یخعزساتا  بعدناد. نمعناه   اساتا    ییماعو  هایکتابخانه ستادی کارشراسا  و هاشهرستا  یرؤسا بییمعو هایکتابخانه امورئعل
سااده   ینصاادف  یرگما پرسشاراوه از نمعناه   عطا نفار وحاسابه شاد. جهات نعز     111وعرگا  ن داد  یبراساس جدول کرجر یآوار

 لما و نحم هطا نج  یدانش باعد. بارا   تطرطود یو ساختار یکطوعانع نکرعلعژ بررسی پرسشراوه هاداده یاستفاده شد. اب ار گردآور

 استفاده شد. دواطو فر این  نمعنه یآزوع  ن بییاول اکتشاف لمنحم ایهاز رو   مها نداده

ورابعب سارجش    منخص بیساختار سازوان بیکطیاول نکرعلعژ 1 بییاول اکتشاف لمنحم جط: براساس نتاهاافتهی

 هاای بخانهدانش در کتا تطرطاست رار ود یو ساختار یکطوعانع نکرعلعژ انرطدانش از وهم گذاریو اشتراک یابطو ارز
 تماساتا  خعزساتا  در وضا     ییماعو  هاای کتابخاناه  در هاا یاول اطا تمشدند. وض  طیاستا  خعزستا  شراسا ییمعو

داناش در   تطرطواانع اسات رار واد    انارط وهام  یکطنشا  داد که وعانع نکرعلعژ دواطآزوع  فر جطقرار دارند. نتا یناوراسب
 استا  خعزستا  هرترد.   ییمعو هایکتابخانه

در یدم نعفم  ودطرطت دانش  ین ش نأثمرگذار  بمنح  اطدر ا یوعرد بررس یهاشاخ  ی: نماویرگیجهینت
 یرات طساازوا  با  اطا را طدانش ب ود تطرطود  آومتماست رار وعف  یاستا  خعزستا  دارند. برا ییمعو هایدر کتابخانه

 وعانع اقدام کررد.   اطنربت به رفع ا
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 مسأله انیو ب مقدمه

در جعاواع و   یو فکار  ین ااوالت اجتماای   یباه ساع   هاطیبه یرعا  دروازه هاکتابخانه

را  یوت ادد  یکاه وراابع دانشا    طی(. از آنجا1333ب   ط)رابرنرع  و ر کرردوی یمل هاسازوا 

 یوراابع دانشا   اطا روبر هراترد. ا  یوت دد هایچالش با هادروازه اطا دهردبیو یدر خعد جا

وراابع   گار طو د ینخصصا  یهاا تطساا وب عساتهب مپ یهاا گاهطپا بیکمشاولب وجالت الکترون

 ارمکااربرا  نعساط کتابادارا  را برا     هاای و چاالش  لطهرترد که پرداختا باه وراا   تالمجطد

 هاای حال ز اطالیاات و راه ا ی موسا   ما باه ط  ازنما  کتابدارا  و ها. کتابخانهسازدیوشکل و

 یادهاا مبار بر  یو اشتراک دانش وبترا  هفتههرگام دارند. خم  اطالیات در اشتراک دانش نبه

( خما  داناش   1331)  ینانعکا و ناکاه اوچا   دهم(.  به ی 1113خم  اطالیات است )رابرت ب 

از  یبخشا  آ  دانش افراد به یراعا    طدر ن ر گرفته شعد که از طر یردطبه یرعا  فرا یرتطبا

 یاز داناش ساازوان   یادطز  ا من رب و اطشعد. از ا-یو یو درون تطدانش سازوا  ن ع گاهطپا

(. کارکراا  ساازوا    1111)اساتابم  و جارونراا ب   گاردد یو تطرطانباشته و ود یدر سط  فرد

 واعرد  شاا  روزانه یکار هایتمکه آنها در ف ال کرردیو اصالح و رهمذخ افتبطرا در یدانش

در ساطعح   را کتابادا  امن اول با   طدانش از طر ابط(. برابرا1111)لم ب دهردوی قرار دهاستفا

گفاتب   ناعا  یوا  ی. باه یباارن  شاعد یها خم  و به اشتراک گذاشته وا وختم  و در کتابخانه

 رناأثم  احتمااالً  داناش  و کررادب  خما   داناش  هاا بادو  افاراد و گاروه    نعانراد نمای  هاکتابخانه
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 باه  هاا افاراد و گاروه   گار طدانش افراد با د رکهطداردب وگر ا یسازوان یهاتمبر ف ال یوحدود

 گذاشته شعد.  راکاشت

 یکتابادارا  باه شادت وهام و ضارور      امداناش و اشاتراک داناش با     طبطشرا اطا در

شاده اسات.    یانمح ارموبب اشتراک دانش در کتابخانه بر طمبا نعس ه وح ژهبط. به وباشدیو

اناعای   ازوراد مروبرو هرتردب آنها ن یو وشکالت فراوان ططنه با شرااز آنجا که کتابدارا  روزا

درو    صارط  داناش  هااب . در کتابخاناه باشردیو یو یمعو یصنخص رهموختم  دانش در زو

از  اطا . رهما والقاات و غ  هاای وقات  هابوثل گ ارشاتب رساله شعدبیو آوریجمع  مسازوا  ن

و  یو ااالتب گ ارشااتب اطالیاات دولتا     ییاان اطال هایگاهپاط هابوثل کتاب یورابع خارج

ارشد و وتخصا  بعاساطه    اروردا در ک بیدانش ضمر گرط. از طرف دردآطیبدست و رهمغ

و و ررات نهفته استب کاه داناش وادو  نشاده در      امقعان کردهابطداشتا دانش در وعرد رو

و آشاکار(   یضامر هر دو ناعی داناش )   ابط(. برابرا1111ب  یجتانگط)و باشدیکتابدارا  و امب

آنها  یوراسب رتبه صع یرتطکه کتابخانه با شعندیوهم در ن ر گرفته و یبه یرعا  ورابع دانش

 (.1119ب  فروکمکرد )اج تطرطرا ود

هراترد.   یب ااء و وانادگار   یبارا  طیاب ارهاا  درپای  هاب سازوا 11قر   رمموتغ یامدن در

هادف رهرماع     ااطا  باه  را هاا وا سااز  نعاناد یاست که وا  طیاز اب ارها یکطدانش  تطرطود

و انتشاار   یانتخابب سازوانده افتابط در هااست که به سازوا  یردطدانش فرا تطرطسازد. ود

حال وراألهب    لما از قب هااطی تما ف ال یاست کاه بارا   یاطالیات وهم کم  کرده و نخصص

ه (. اگرچا 1112و وهرپاعر ب  رو  ما ن بی)احمد باشدیو یو استرتاج ضرور اطپع یرمادگط

آ  در  هاای کاردب اواا اواروزه رو     داما ظهعر پ ینجار هایدانش از بخش تطرطوفهعم ود

. باه وارور زواا     شاعد یوا باه کاار گرفتاه      ما ن یو یمما  ییمعو بیخدوان هایحعزه سازوا 

دانش در انعای  تطرطود تمبر اهم  مو یمم اطالیات ن ین را  و وتخصصا  کتابدارصاحه

بخش جداگاناه    طدانش به یرعا   تطرطکه بخش ود ای. بگعنهاندکرده دنأکم هاکتابخانه

و  دما لخم  )نع ردطدانش فرا تطرطود فالبطا  طاضافه شد. براساس ن ر فالطبه ا 1119از سال 

)انت اال(ب   گاذاری (ب اشتراکیساز-کرارچهط بی)حفظب سازوانده یسازرهم(ب ذخیگردآور
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است کاه ساازوا  را    ایبگعنه ینش سازوان( دالط( و استفاده وجدد )نبدیرمکاربرد )بکارگ

داناش   تطرطوتع  ود ی(. بررس1113 فالبط)ا ابدطبه اهداف و و اصد  دست  سازدیقادر و

به بهبعد  یدانش ورته تطرطود یرمکه بکارگ دهدینشا  و  ماطالیات ن مو یم یدر کتابدار

 بیانما یمم یاثربخشا  بیساازوان  تما در باازار کاارب خالق   یاقتصاد تمیممکرد سازوا ب وعف 

خعاهاد شاد )اساتعارت  و همکاارا ب      یاقتصااد  آوریوحصعالت و خدوات و ناب تمفمک

 (. 1111زاده ب ؛ صراف1333ب  جط؛ و1111

جاو اه هراترد کاه     یو اجتماای  یفرهرگا  یاصم یاز نهادها یکط ییمعو هایکتابخانه

. کرراد یوا  فاا طا یسا امو س یاقتصاد بیاجتمای بیسط  فرهرگ یدر رشد و ایتال ین ش وهم

و  طیورااط  روساتا   یدر نمااو  طیاما جغراف یگراتردگ  لما کشعر باه دل  ییمعو هایکتابخانه

کررادگا ب در  فراوا  کاربرا  و وراج اه  یو سر یرجر بیممنحص بیقعو بینرعی زبان بیشهر

بهبعد یممکاردب   یبرا کردهلموترعی و کتابدارا  نحص یو دانش یداشتا ورابع اطالیان ارماخت

داناش   تطرطاست رار ن ام ود ازوردمخدوات ن یو اثربخش یاقتصاد یآورقابت با رقباب نابر

 تطرطوعفا  واد   یاجارا  یبرا یاصعل ی طردانش و برناوه تطرطنعجه به ود ابطهرترد. برابرا

 بار  یاالوه  هاا کتابخاناه  اطا ناا ا  آوردیرا بعجاعد وا   یططشرا بییمعو یهادانش در کتابخانه

 ازما خعاسات و ن  راتبمما باا نغ   ما بتعانراد خاعد را ن   بیرقاابت  دهما چمپ طمورتمر در وحا  اتحم

 بیطا موح رمما پار نغ  طط( در شارا 1111) عالسمکاساتاگ  دهما کاربرا  هماهرط سازند. باه ی  

داناش   تطرطاز جاو هب دست کم از دو جهت باه واد   یبه یرعا  یضع ییمعو هایکتابخانه

. روناد یجعاوع به شامار وا   یبرا یفکر وهم هطسروا یجادکرردهطدارند: اول آنکهب آنها ا ازمن

باه ور اعر ارائاه     یدانش هایطیشده و دارا جادطا یفکر هطاز سروا ییمعو هایدومب کتابخانه

 (. 1931 بیو وغان ییربشاه بی)رجعی کرردیبهتر استفاده و واتخد

 یاومیاع  ازوردمن بییمعو هایدانش در کتابخانه تطرطوعف  ود یوجعدب اجرا اطبا ا   

 ساازی ادهما کتابخانه را ن ام بخشد. صرفاً نال  در جهات پ  هایتماست که بتعاند نمام ف ال

در ساازوا ب   رمما به ورافع وتصعر آ  باشاد. نغ  د مرس یبرا یرمنضم نعاندیدانش نم تطرطود

 اطا هماهراط در ا  راتمما نغ  مو ن یانران بآوریفا بیفرهرگ بیساختار اسهور رهمزو ازوردمن
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آ  است کاه باا    ازوردمدانش ن تطرطود سازیادهمدر پ تموعف  گربطد یانماست. به ب هاحعزه

 هاا ردطاطالیاتب ساختار و فرا آوریفا بیوضع وعجعد از ن ر فرهرط و یاول انران یابطارز

داناش شاراخت داشاته     تطرطواد   ما آوتما وعف  یرمبکاارگ  یاکتابخانه بر یآوادگ  ا ماز و

 .ممباش

است که باا نماام اب ااد ساازوا  از      ایرشته ا مو یسازوان یلگعا  طدانشب  تطرطود

سازوا   هاینراسه وعلفه  ا مو لماطالیات گرفته نا فرهرط در ارنباط است. نحم آوریفا

دانش و رفع وعانعب به ور عر اف ود  به سریت و قاعت پارداز  داناش در     تطرطبا اب اد ود

  اات منح  شترمکه در ب ییعاول سازوان انرطهمنعجه است. و ا طشا یقداوسرناسر سازوا ب ا

 ی)وحماد  یاطالیاات و وراابع انراان    ییبارنرد از فرهرطب ساختارب فراور خعردیبه چشم و

باه   دطا اسات و با  دهما چمپ یادانش ورأله تطرطود تم(. وعف 1939و دهبا ب  نژادیفان ب شرف

 اطا  تمدرک وعف  دمدر واقع کم و با آ  رابطه دارند. ندنعجه شعد که بر آ  اثرگذار ییعاوم

 یاجارا  یو براتر وراساه بارا    ططشارا  جااد طدانش در سازوا ب شراخت و ا تطرطشکرت ود

داناش   تطرطن ارا  واد  (. صاحه1919ب  ر مآ  است )راب یردهاطدانش و فرآ تطرطوؤثر ود

ن اام   یاجارا  یکاه براتر الزم را بارا    یوثل دانراعرت و پروسااک ب پروبرات ب و ... یاعاوم    

را در  شاعند یدانش وا  تطرطو ف دا  آنها وانع از است رار ود آورندیدانش فراهم و تطرطود

یعاوال   -1 بیو انراان  فاردی  یعاوال  -1: از یبارنراد  کاه  اناد داده یچهار گاروه یماده جاا   

 یکاعه  بطی)رجاا  یکا مو نکر ییعاول فرا  -1 ییعاول فرهرگ -9و درو  سازوا ب  یساختار

 (. 1931 بطیو و تدا یفاضم بیرستم

 یدانشب یمدناً از نعی ور طا  و وراط  اسات. فرااور     تطرطود یساختار وراسه برا

داناش در ساازوا    تطرطواد  یوحعر اصام  گربطکدطهم در ن اول با  یاطالیات و ورابع انران

 ژهطا و یگااه طدانش جا تطرطاست که ود لمدل امبه هم دط. شاشعندیو ینم  ا مبردانش های

فراع  و   ینعسا ه  باه  را اوار  ن را خعد باز کرده و صاحه یبرا تطرطود اتمدر وتع  و ادب

اطالیاات و ارنباطاات    یآرر-فاا  یخعد کشانده است. نعسا ه  یورنبط به سع یراهکارها

 یتمرا در وضا   یصار ت  -ینجار هایو به طعر اخ  سازوا  یبشر یبه طعر ایم جاو ه  من
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 اطناع  یاب ارهاا و راهکارهاا   افتاطا  یدرپا  رات طبایوا  اتما اداوه ح یقرار داده است که برا

 (.1931فان ب  یحاکم باشرد )وحمد ططوتراسه با شرا

 رادهب طچراد ساال آ   یکاه طا   دطا د ممخاعاه  یدولت هایسازوا  تمدقت در واه یبا کم

افراد از  اطاز ا یادطاز کاروردا  دولت بازنشرته خعاهرد شد. وشخصاً ن داد ز یبخش ای م

و استفاده از دانش  ممگرفتاب نره ارمتم  هرترد و در اختوخ هایو وتخصصا  رشته را طود

. باعد  خعاهاد  هاا دولات  یاز وخاطرات و وشکالت اصم یکطشد   ازنشرتهافراد قبل از ب اطا

وطارح شاده    یباه خاعب    من ییمعو هایاز جممه کتابخانه یفرهرگ هایطمدغدغه در وح ااط

 هاای ناش واعرد نعجاه کتابخاناه    دا تطرطآنچه بایث شده اسات کاه واد    اطبر ااست. یالوه

یبارنراد از   کراد یداناش وا   تطرطاز واد  یرگما بهاره  ازوراد من  مو آنها را ن ردمقرار گ ییمعو

 ورادی تطکارآوادنر و واؤثرنر کارکراا ب رضاا     یرمادگطا  بیانران هطاز سروا شترمب یوربهره

در  طیجاع رفهص هابکاریاز نکرار اشتباهاتب کاهش دوباره یرگمشمو کارکرا ب پ ا طوشتر

 (. 1991 بی)ورصعر رهموغ یو نعآور تمو خالق  همانگ ختاموقتب برانگ

چطاعر و چگعناه وعاناع     رکاه طداناش در ساازوا ب شاراخت ا    تطرطدر است رار ن ام ود

 یچگعناه رقباا   رکاه طشراخت ا امو همچر گذاردیآ  اثر و شرفتمدانش بر پ ا طوختم  جر

 یوعانع و وشاکالن  یابطارز روباطباشردب وهم است. از ابرنده  یرقابت طمدر وح نعانردیشما و

ساازوا    یدانش با آ  وعاجه شعندب بارا  تطرطاست رار ود امدر ح ستا ومکا هاکه سازوا 

داناش در گارو رفاع وعاناع و      تطرطاست کاه اسات رار واد    یهطاست. بد یانموهم و ح ارمبر

 در سطعر باال به آنها اشاره شد.است که  یاالزم در هر چهار حعزه یفراهم آورد  برترها

و  یپژوهشب یعاول ساختار یداوره یوحدود کرد  ورط  یحاضرب در راستا پژوهش

اساتا  خعزساتا  را واعرد      ییماعو  هاای داناش در کتابخاناه   تطرطاست رار ود یکطنکرعلعژ

 قرار داده است. یابطو ارز یبررس

 139باا   یو وشاارکت  ینهااد  یکتابخانه یماعو  111در استا  خعزستا  در حال حاضر 

هرترد. با نعجه به  یو اجتمای ییضع در حال ارائه خدوات فرهرگ 121121به  یانران یرومن

داناش در   تطرطواد  یو اجارا  ساازی ادهما باه پ  ازمو یضع ن یانران یرومحجم کتابخانهب ن اطا
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اساتا    ییمعو های. کتابخانهشعدیخعزستا  به شدت احراس و تا اس ییمعو هایکتابخانه

و  راتمما نغ اطا از یهاده ا  ابردبط یسازگار رممدر حال نغ یامبتعانرد با دن رکهطا یخعزستا  برا

 بیدر ارائاه خادوات وتراعی فرهرگا     روشمسازوا  پا   طخعد را به یرعا   ردبطنحعالت برآ

در  اینااازه هاااینگاار  و هاااو وهااارت رناادبنگااه دا دارطااپا یو پژوهشاا ییمماا بیآوعزشاا

داناش هراترد. لاذاب پاژوهش      تطرطاز حرکات باه سامت واد     رطکرردب ناگ  دجاطکتابدارا  ا

اسات رار   یاستا  خعزستا  برا ییمعو هایسعال است که کتابخانه اطپاسب به ا یحاضر درپ

   رترد؟وعاجه ه یکطو نکرعلعژ یدانش با چه وعانع ساختار تطرطود  مآوتموعف 

 ینظر چارچوب

دانش و برترها و وعاناع   تطرطود یاره وراحل اجرادرب یوختمف یهاهطو ن ر هادگاهطد

 هاای از دطادگاه   بما است رار آ  ارائه شده است که در اطا پژوهشب با نعجه به اهاداف نح  

چاارچعب ن اری واعرد     اطندو یبرا رطبطپروبرت و همکارا  و راد باوچی ناکه و نعناکا

 .  مطپردازیآنها و  طاستفاده قرار گرفته که به نشر

 نوناکا و تاکه اوچی هینظر .ب

شاعند.  و بما آنها نمااط  قائال وای    کرردیو ناکه اوچی به دو نعی دانش اشاره و نعناکا

 یاناد و وجمعیاه  اطا دو داناش در واقاع دو روی طا  ساکه      بطو دانش صر یدانش ضمر

هااب  وهاارت  اتبما نجرب شامردا  طاند اطا ا هطا دهراد. داناش ضامری در ن ر   دانش را شکل وی

کممادی را در وادطرطت داناش     یداناش ن شا   اطا . اردگمیرا در برو التمو نحصها آوعز 

کرد. چالش اصمی ودطرطت دانش نم  نبدطل هرچاه بمشاتر داناش ضامری باه داناش       بازی وی

گرددب جرطا  دانش اساتب چارا   صرط  است. آنها و ت دند که آنچه بایث رشد سازوا  وی

از ن اوال دو   جرطاا  وا  را نضمما کراد. اطاا   نعاند وعف مت سازکه دانش راکد و اطرتا نمی

دهاد  و چرخه حمات دانش سازوا  را شاکل وای   دطآنعی دانش آشکار و پرها  به وجعد وی

 ساازی یشااول اجتماای   یچهاار ورحماه کما    یالگاع دارا  اطا (. ا1331 ی)نانعکا و ناکه اوچا 
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یو درونا   یرمبه ی یرمی همب نرک(یرمبه ی یذهر) سازییب برون(یبه ذهر یدانش ذهر لطنبد)

 (. 1932 بیرطال ابد اطز یو حاج یاست )پازوک( یبه ذهر یرمی) سازی

 ب چهار ورحمه نبدطل دانش را و رفی کردند:1331و ناکه اوچی در سال  نعناکا

از طرطاا  وشااارکت در  یپااذطری : نباادطل دانااش ضاامری بااه دانااش ضاامر ااا جاو ااه1

 نجربمات.

 دطل دانش ضمری به دانش صرط .درونی کرد   )دانش یمممانی(: نب -1 

 نرکمه : نبدطل دانش صرط  به دانش صرط . -9 

بروناای کاارد   )دانااش وفهااعوی(: نباادطل دانااش صاارط  بااه دانااش ضاامری         -1 

 (.1991)العانیب

 دانش و وعانع است رار آ  از ن ر پروبرت و همکارا   تطرطود هطن ر -1

هاب ودل دانش در سازوا  تطرطود یاجرا یارائه شده برا یهاودل اطنراز کاول یکط

طراحی شاده اسات. در    یودطرطت دانش است که نعسط پروبرت و همکارا  و یبراسرط

 دائام  چارخش  در کاه  شده گرفته ن ر در پعطا ایودل ودطرطت دانش به صعرت چرخه اطا

ورحمه و وتشکل از دو چرخه بمرونی و درونی  شتاطا ودل شاول ه ی. وراحل اجراباشدوی

 تطرطواد  یقبال از اجارا   رات طبایها وروبرو است که سازوا  یت. در هر ورحمه با وعان اس

 و ورنفع کررد. طیوعانع را شراسا اطدانش ا

 . چرخه بیرونیالف

های اصمی سازوا  های ودطرطت دانش باطد از هدفهای دانش: هدفن مما هدف .ب

مانی وشخ  شعند )پروبرات  نشأت گرفته و در سه سط  اهداف نجعط یب راهبردی و یمم

(. طکاای از وعانااع شراساااطی دانااشب 1931و همکااارا ب  طیب ن اال در رجااا1339و راوهااارد ب 

 است. ا های کارکرا  سازواطالیی از وهارتبی

های و اما و اساتفاده از نتااطج آ  باه یراعا       ا ارزطابی دانش: نحعه رسمد  به هدف  1

 بخش وربعط است.بازخعردب که ن مما طا اصالح هدف به اطا 
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 . چرخه درونیب

شراساطی داناش: داناش بمرونای یباارت اسات از نج طاه و نحممال و شارح داناش           -1

وحمطی. ودطرطت دانش اثاربخشب باطراتی شافافمت را در و علاه کااراطی درونای و بمرونای        

 نضمما کرد.

ها قرمت قابل ناعجهی از داناش خاعد را از وراابع     کره دانش: برماری از شرکت-1

کررد. طکی از وعانع کره دانشب یدم اساتفاده از اب ارهاای وراساه کراه     نی وارد ویبمرو

 (.1931و همکارا ب  طین ل در رجا 1111دانش است )پروبرت و راوهاردب

ا نعس ه دانش: نعس ه دانش سرط براطی بعده که وکمل فرآطرد کره دانش اساتب  9

هاای بهتار و   ت جدطادب اطاده  هاای جدطادب وحصاعال   نمرک  اصمی آ  بر روی اطجاد وهارت

هاای خاعب نعساط فرهراط و سااختار وعجاعدب       باشد. رد کرد  اطدهفرآطردهای کارانر وی

 نرطا وانع نعس ه دانش در سط  سازوا  است.ب رگ

هاای اساسای یبارنراد از ن رامم     اشتراک و نعزطع دانش: در اطا ورحمه پمش شرط -1

دانشب نحممل چگعنگی انت ال داناش از فارد    های افراد در وحدوده نعزطع و اشتراکقابممت

 به گروه در سازوا .

و یادم وجاعد ایتمااد در ساازوا ب سااختار       یاشتراک داناش: فرهراط ساازوان    وعانع

های ارزشامابیب  ودار و وکانمرمهای دانشنبعد وشعق بیور ط  و سمرمه ورانب رمغ یسازوان

 سازد )هما (.اشتراک و نعزطع دانش را دشعار وی

بکارگمری دانش: وفهعم کمی ودطرطت دانشب کره اطممرا  از اطاا ورائمه اسات     -1

که دانش وعجعد در ط  سازوا  به صعرت وؤثر و پُر باری به نفع کل سازوا  بکاار گرفتاه   

 شعد.وی

وعانع وت دد ساختاری و روانشراختی وجعد دارند کاه اساتفاده افاراد      مورحمه ن اطا در

 از جممه: سازنداز دانش را کرد وی
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هاای  وعانع فرهرگی: یالوه بر سرتی و رخعت یمعوی که افاراد را باه اداواه شامعه     -1

ساازد؛ اغماه قعایاد پرهاانی وجاعد دارناد کاه اساتفاده از داناش          کهره و یادی وتماطل وای 

 شعند.ناشراخته را وانع وی

ودطرطت: اقاداوات وادطرطتی کاه وتغمرهاای سااختاری و فرهرگای را هادف قارار          -1

کرد نا از دانش جدطاد اساتفاده کررادب افاراد باطاد نشاعط        دهرد و به کارکرا  کم  ویوی

 های ف می نگرشی اساسی داشته باشرد.شعند نا نربت به شمعه

ها برای نگهداری دانش باطد حداقل بار ساه فرآطراد پاطاه     ا نگهداری دانش: سازوا   2

هااطی را  روطدادهاب اشاخاد و فرآطرادها آ   نرمط داشته باشرد. او الًب باطد از وما  برماری از 

ی خاعد را باه طا     انتخاب کررد که ارز  نگهداری دارند. ثانماًب باطد قادر باشرد که نجرباه 

 شعد.کررد و باطد نضمما کررد که حاف ه سازوانی روزآود وی خمرهشکل وراسه ذ

  نگیدانش و موانع استقرار آن از نظر راد تیریمد هینظر .ب

در اختماار گارفتاب    یچهاار ورحماه   یهطا داناش را بار پا   تطرطفرآطرد واد   من رططراد

را از جمماه وعاناع اسات رار     رطکرده است و یعاول ز یسازیب پرداز  و انت الب طراحذخمره

 : داندیدانش و تطرطود

حماطت ودطرطت سط  باال: اگر ودطرطت سط  باال با قدرت در حارفب یمال و    یدم

دار خعاهاد  ش حماطت نکردب هر نالشی در زومره ودطرطت دانش خدشهرفتار از ودطرطت دان

 شد. 

همکاری و وشارکت کارکرا : ودطرطت دانش ورتم م  یبرا ی شمانگ یهارتممس نبعد

و  ی شا مانگ یهارتممس یطراح  طها از طروم انی از نماطل به همکاری وشارکتی در سازوا 

 (.1999رطب است )رادط را طبه کارکرا  و ود یدهپادا 

نرطا وانع وقتی روی وی دهد که از کارکرا  خعاساته شاعد   کارکرا : ب رگ و اووت

دانش خعد را با دطگرا  به اشتراک بگذارند. در اطا صعرت و اووات وحتمال اسات و هار     

 کارساز نخعاهد بعد.   یابتکار
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باا ارز   دهرد کاه داناش و داراطای     را مبه ایتماد: ودطرا  باطد به کارکرا  اطم نماطل

آنهاا ساعء    یدانشا  یهاا طای و از دارا شاعد یخعدشا  بکار گرفته وا  تموعف  یآنها در راستا

. ودطرا  باطد وحمطی را به وجاعد آورناد کاه رفتاار ناعآم باا ایتمااد واعرد         شعدیاستفاده نم

 قرار گمرد و وهمتر از همه پادا  داده شعد. اطینشعط ب حماطت و شراس

مردسازی کارکرا  بدو  استثراء وادطرطت وماانی را نهدطاد    ودطرا  ومانی: نعان و اووت

 و گماری نصاممم  جهات  آنهاا  باه  اقتدار داد  و کارکرا  دستا  در دانش داد  قرار. کردوی

 اطجااد  و سااخت  و وعف مات  جهت پادا  آورد  دست به و دانش آ  براساس ورت ل اقدام

بخاش نخعاهاد باعد.    رد و آرامومانی کالسم  خممی خعشاط  ودطرا برای دانشب هایداراطی

کررادگا   هاا و نصافمه  چراکه دستمابی به اطالیات ن ش وادطرا  وماانی را باه یراعا  واساطه     

 باه  را وماانی  وادطرا   ن اش  نم  دانش ودطرطت ورعال همما به کردباطالیات دچار هراس وی

 (.1999)رادطرطب  کردوی نهدطد اختمار دارای گمرا نصممم و دمخط یرعا 

 پژوهش فاهدا

 :کردیرا دنبال و رطحاضر اهداف ز پژوهش

 ییماعو  هاای داناش در کتابخاناه   تطرطاسات رار واد   یکطوعانع نکرعلاعژ  طیشراسا -

 استا  خعزستا ب

اساتا    ییماعو  هاای دانش در کتابخاناه  تطرطاست رار ود یوعانع ساختار طیشراسا -

 خعزستا ب  

داناش در   تطرطاسات رار واد   یکطو نکرعلاعژ  یوعاناع سااختار   انارط وهم طیشراسا -

 استا  خعزستا . ییمعو هایکتابخانه

 پژوهش  هایپرسش

اساتا    ییماعو  هاای داناش در کتابخاناه   تطرطاسات رار واد   یکطوعانع نکرعلاعژ  .ال 

 خعزستا  کداورد؟
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اساتا  خعزساتا     ییماعو  هایدانش در کتابخانه تطرطاست رار ود یوعانع ساختار .ب

 کداورد؟

 هاای دانش در کتابخاناه  تطرطاست رار ود یکطو نکرعلعژ یعانع ساختارو انرطوهم -9

 استا  خعزستا  کداورد؟ ییمعو

 یشناسروش

پژوهش حاضر از رو  پمماطشی استفاده شده است. از لحاش و مار کاربرد نم  اطاا   در

نهادهاای   یاساتفاده  واعرد  نعاناد چراکاه نتااطج آ  وای    باشادب ینح م  از ناعی کااربردی وا   

 بییماعو  هاای کتابخاناه  امنفار از وراؤل   191شاول  یگمرنده قرار گمرد. جاو ه آوارمنصمم

استا  خعزستا  اسات. نمعناه    ییمعو هایکتابخانه یستاد سا کارشرا و هاشهرستا  یرؤسا

 عطاانفاار وحاساابه شااد. جهاات نعز 111وعرگااا   ن ااداد  یبراساااس جاادول کرجراا یآوااار

 112و  عطا پرسشاراوه نعز  111 تطا استفاده شد. در نهاساده  ینصادف یرمگپرسشراوه از نمعنه

 هاا داده یگاردآور  ابا ار قارار گرفات.    لما و نحم هطا پرسشراوه برگشت داده شده وعرد نج 

 اطا ( باعد. ا 1991بیدانش)ناعر  تطرطواد  یو سااختار  یکطوعانع نکرعلاعژ  بررسی پرسشراوه

 پاژوهش  در هاا شاراوه پرس اطا طیاطبعده است. پا کرتمل  مدر ط هطگع 11 یپرسشراوه دارا

  مپژوهش ن اطبه دست آود. در ا 91/1کرونباخ  آ   یآلفا هط( وحاسبه و ضر1991)نعری

 یگاردآور  یاب ارهاا  دهاد یبه دست آود که نشا  وا  91/1ها پرسشراوه اطکرونباخ ا یآلفا

پرسشاراوه از آزواع  کماع و     طای روا امام ن  یبرخعردار هراترد. بارا   یخعب طیاطها از پاداده

هاا  داده لما و نحم هطا نج  یبارنمت  استفاده شد که در اداوه گ ار  خعاهد شد. برا تطوکر

 استفاده شده است.  دواطو فر این  نمعنه یآزوع  ن بیاکتشافیاول  لمنحم هایاز رو 

 پژوهش هایافتهی

 شناختیتیجمع اطالعات

وارد و   ا طدرصد از پاساخگع  1/93 شعدبیوشاهده و 1که در جدول شماره طعرهما 

درصد  1/11 بیودرک کاردان یدرصد دارا 1/11 یمماند. از ن ر نحصدرصد ز  بعده 9/21
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 1 رطا درصاد ز  29 یو باالنر هرترد. از ن ر سااب ه کاار   یدرصد کارشراس 1/91 بیکارشراس

 سال ساب ه کار دارند.  11از  شمب  مدرصد ن 2/11سالب  11نا  1 امدرصد ب 9/11سالب 

 نمونه پژوهش یشناختتیجمع . اطالعات1 جدول

 درصد فراوانی مشخصات فردی

 جررمت

 1/93 19 ورد

 9/21 99 ز 

 111 112 کل

 نحصمالت

 1/11 11 کاردانی

 1/11 91 کارشراسی

 1/91 11 ارشد و باالنر

 111 112 کل

 ساب ه کار

 29 31 سال 1زطر 

 9/11 91 سال 11نا  1

 2/11 11 سال و باالنر 11

 111 112 کل

نمارات   یهمبراتگ  هطالزم بعد که ضرا ییاول اکتشاف لماز استفاده از رو  نحم قبل

گعناه کاه در   حاصال شاعد. هماا     راا  مو از باال بعد  آ  اطم یسعاالت پرسشراوه بررس امب

 هاای ساعال  امبا  یهمبراتگ  هطبا نعجاه باه بااال باعد  ضار      شعدیوشاهده و 1جدول شماره

نشاا  داده  « بارنمت تطکرو»و آزوع   «اماولک -رطوا -رزطکا»زوع  آ جطپرسشراوه که در نتا

 هاا پرسشاراوه  اطا ا یبار رو  ییاول اکتشاف لمگرفت که انجام نحم جهمنت نعا یشده استب و

 است. هنعجم قابل

 و بارتلت نیاولک رزی. آزمون کا2 جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی آزمون کرویت بارتلت آزمون کمو

31/1 39/2121 191 111/1 
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داناش باعد.    تطرطود یکطو نکرعلعژ یوعانع ساختار طیپرسش اول پژوهش شراسا    

 یباار رو ییاواال اکتشاااف لمااوااذکعرب کااار انجااام نحم هااایفاارضشماز پاا رااا مپااس از اطم

 هما سعال پرسشراوه انجام شد. باا نعجاه باه اطالیاات اول     11 یو بر رو هایآزوعدن یهاپاسب

 یبارا  امشا مباه یراعا  واالک پ    هما یاوال اول  1پرسشراوهب ن اداد   هایهطگع لمحاصل از نحم

 چارخش  رو  از اساتفاده  اوکاا   سارسب . شد داده اف ارنرم به هااستخراج و اکتشاف یاول

 جنتااط . است نروراسه  مشد که کداو یبررس  ماکسطچرخش وار اط «ماکسوارط» وت اود

استخراج شده  هایولیا 9. جدولباشدوی نروراسه ماکسطنشا  داد که انجام چرخش وار

 یمهمشاده باه وسا    اممنب ینراکم انسطشده و وار اممنب انسطدرصد وار ژهبطبه همراه و دار و

یاوال ورجار    1باه اساتخراج    طییاوال نهاا   لما . نحمدهاد وی نشا  را هایاول اطهر کدام از ا

یوا  امام را نب کال پرسشاراوه   انسطا درصاد از وار  13/11یاول در وجمعی  1 اطکه ا دطگرد

پرسشاراوه   یهاا -خاعب پرساش   ارمبرا  یکررادگ امام قدرت نب ییدد نشا  دهرده اط. اکررد

 است.  

 پرسشنامه یعامل لیاستخراج شده بعد از تحل یها. مؤلفه0 جدول

 عوامل

 جمع مجذور استخراج اولیه
استخراج بعد از چرخش 

 واریماکس

 کل
درصد 

 وارطانس

درصد 

 نجم ی
 کل

درصد 

 وارطانس

صد در

 نجم ی

 11/11 12/19 11/1 19/21 19/21 19/1 نکرعلعژطکی

 31/19 31/19 11/2 11/21 11/21 91/13 ساختار سازوانی

 11/91 12/19 11/2 21/21 12/1 11/1 نخصم  ورابع

 12/11 11/11 13/1 11/29 19/9 11/1 سرجش و ارزطابی

 13/11 19/12 11/1 13/11 13/9 19/1 گذاری دانشاشتراک

 یآلفا هطضرا  مورنبط به آ  و ن هایهطاستخراج شدهب گع یهاب یاول1شماره ولجد

. دهاد یباه کاار رفتاهب نشاا  وا      یفری هاینمرات آزوع  طیاطپا یبررس یکرونباخ را که برا

 یشدند که یبارنرد از یاول اولب نکرعلاعژ  طییاول شراسا 1 شعدبیطعر که والح ه وهما 
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(ب هطا گع 1وراابع )   م(ب یاول چهارمب نخصا هطگع 1) یسازوان رتا(ب یاول دومب ساخهطگع 1)

 (. هطگع 2دانش ) یگذار( و یاول پرجمب اشتراکهطگع 19) یابطیاول چهارمب سرجش و ارز

 یفرع هایکرونباخ آزمون یآلفا بی. سؤاالت مرتبط با هشت عامل و ضرا4 جدول

 مولفه
نام ویژگی مورد 

 سنجش

تعداد 

 گویه
 هاشماره گویه

یب ضر

آلفای 

 کرونباخ

 Q1, q2,q3,q4,q5,q6,q7 99/1 1 نکرعلعژی اول

 Q8,q10,q12,q15,q16,q17,q18 31/1 1 ساختار سازوانی دوم

 Q9,q13,q37,q19,q20 31/1 1 نخصم  ورابع سعم

 Q11,q14,q21,q22,q23,q24,q25,q26,q27,q28 19 سرجش و ارزطابی چهارم
Q29,q31,q32,q33,q34 

31/1 

 Q30,q35,q36,q38,q39,q40 93/1 2 گذاری دانشراکاشت پرجم

استا  خعزستا  در جادول   ییمعو هایکتابخانه در هاداده لمو نحم هطحاصل از نج  جطنتا

هر پارج یاوال کمتار     یبه دست آوده برا امانگمکه و دهدینشا  و جطارائه شده است. نتا 1شماره

وعانااع  گااربطهرااترد. بااه یبااارت د  رداو راای 111/1 سااط  در هااابااعده و همااه شاااخ   9از 

اطالیاات   یگاذار و اشاتراک  یابطورابعب سرجش و ارز  منخص بیسازوان رساختا بیکطنکرعلعژ

 ییماعو  هاای کتابخاناه  ابطقرار گرفت. برابرا دطماستا  خعزستا  وعرد نأ ییمعو هایدر کتابخانه

 روبرو هرترد.   یساختار و یکطدانش با وعانع نکرعلعژ تطرطاست رار ود یاستا  خعزستا  برا

 دانش تیریمربوط به موانع مد یاتک نمونه یآزمون ت جی. نتا6 جدول

 میانگین فراوانی شاخص
انحراف 

 معیار

سطح 

 داریمعنی

درجه 

 آزادی
t 

فاصله اطمینان 

96/3 

 حد باال حد پاطما

 21/1 19/1 91/11 111 111/1 11/1 11/1 112 نکرعلعژی

 11/1 19/1 19/13 111 111/1 31/1 99/1 112 ساختار سازوانی

 19/1 19/1 13/11 111 111/1 11/1 91/1 112 نخصم  ورابع

 91/1 19/1 19/11 111 111/1 32/1 11/1 112 سرجش و ارزطابی

گذاری اشتراک

 دانش
112 91/1 31/1 111/1 111 12/91 11/1 11/1 
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 هاای داناش در کتابخاناه   تطرطواد  یو ساختار یکطوعانع نکرعلعژ دطمپس از نأ اکرع 

اساتخراج شاده و    هاای از شااخ    طا هار   تما جهت به دسات آورد  رنباه اهم   بییمعو

قابال   2آ  در جادول شاماره    جاه ماستفاده شادب کاه نت   دواطآنهاب از آزوع  فر بردیتطاولع

. وعانااع باشاادیشاااخ  وااعرد ن اار واا  تطاارنبااه و اولع امانگمااوشاااهده اساات و شاااول و 

اول قارار دارد و   تطا یاوال و در اولع  انارط به یرعا  وهم 11/9رنبه  امانگمبا و یکطنکرعلعژ

هراترد و در   تما اهم یارائه شاده کاه دارا   2است که در جدول شماره  یبماب اد به نرن رطسا

در ساط    11/11  راساکع  یآزواع  باا و ادار کاا     اطا ا جهمقرار دارند. نت یب د هایتطاولع

 است.   داریو ر 111/1کمتر از 

 یهادانش در کتابخانه تیریموانع استقرار مد یبندتیجهت اولو دمنیآزمون فر جی. نتا5 ولجد

 استان خوزستان یعموم

 رتبه میانگین رتبه شاخص

 اول 11/9 نکرعلعژی

 دوم 11/9 ساختار سازوانی

 سعم 19/9 نخصم  ورابع

 چهارم 12/9 گذاری دانشاشتراک

 پرجم 13/9 سرجش و ارزطابی

Chi-Square= 11/11                    df= 1             Sig.= 111/1   

  یرگیجهینت

 امام را ن  یهر ساازوان  تمکه وعف  باشدیو یدمکم یاز فاکتعرها یکطدانش  تطرطود

 دهراد یدانش انجام گرفتاه اسات کاه نشاا  وا      تطرطدر حعزه ود ی. وطال ات وت ددکردیو

 هاای ساازوا   یکه برا کرردبیدانش یمل و تطرطود به یرعا  وعانع است رار ییعاول وت دد

 دارند.  تمیمعو  من یعویم هایهمچع  کتابخانه یفرهرگ

داناش   تطرطاست رار ود یکطو نکرعلعژ یوعانع ساختار یحاضر با هدف بررس  منح 

پااژوهش نشااا  داد کااه  جطاسااتا  خعزسااتا  انجااام گرفاات. نتااا ییمااعو هااایدر کتابخانااه
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و  یداناش باا وعاناع سااختار     تطرطاستا  خعزستا  جهت اسات رار واد   ییمعو هایکتابخانه

 تماز آ  اسات کاه وضا     ی( حااک 1111) یوالپژوهش ر جطروبرو هرترد. نتا یکطنکرعلعژ

اطالیات وراساهب اواا از ن ار اصاالح      آوریفا رساختطکانادا از ن ر وجعد ز هایدانشگاه

داناش   تطرطاست رار ن ام واد  یبرا یاسبناور تمدر وض  دهیو ن ام پادا  یساختار سازوان

ی هاا از سمراتم  درناط ( کمبعد پشتمبانی نکرعلعژطکی و وحاف ت بی1111) ژطقرار دارند. ر

 جدطاد  فرآطردهای و هاآشراطی با سمرتم رهمودطرطت دانش ادغام شده و یدم آوعز  در زو

( یعاوال واؤثر   1112. جرکس و زاخااروا ) داندیدانش و تطرطوعانع است رار ود انرطوهم را

رسااخت طز اطاطالیات وطمعبب ادغام ا آوریفا رساختطدانش را ز  تطرطود تمدر وعف 

و   ی. فات  المها  دانراد یوا  یداناش ساازوان   عمروزاناه و سااختار وسا    یکاار  یردهاطفرا رد ها

کاه دانشاگاه اصافها  از ن ار دو یاوال       دندمرسا  جهمنت اطبه ا ی( در پژوهش1111همکارا )

داناش را   تطرطاست رار واد  یاطالیات آوادگ یآورفا هایرساختطو ز ردهاطفراساختار و 

اساتا    ییماعو  هاای نشا  دادند که کتابخانه ی( در پژوهش1931و همکارا  ) طیندارد. رجا

و  ی شا منباعد ن اام انگ   را بطیادم ای تااد واد    رما ن  یخعزستا  از ن ر یعاول درو  ساازوان 

 دانش را ندارند.  تطرطاست رار ن ام ود یآوادگ ور ط ب رمغ یساختار سمرمه ورانب

و  ییاوال وهام ورباعط باه وعاناع سااختار       1 بییاول اکتشااف  لمآزوع  نحم جطنتا      

 بیکارد کاه یبارنراد از: وعاناع نکرعلاعژ      طیداناش را شراساا   تطرطاست رار ود یکطنکرعلعژ

دانشب وعانع سارجش و   یگذارورابعب وعانع اشتراک  موعانع نخص بیوعانع ساختار سازوان

 .  یابطارز

 ییماعو  هاای ناوراسه هر پرج یاول در کتابخاناه  تمنشا  داد که وض  جطنتا امهمچر

داناش   تطرطیاول در یادم اسات رار واد    1هر  گرطاستا  خعزستا  وشهعد استب به یبارت د

  نشاا   ما ن دواطا آزوع  فر جطدارند. نتا یاستا  خعزستا  ن ش وهم ییمعو هایدر کتابخانه

باا   امپاژوهش همچرا   اطا ا جطیعاوال اسات. نتاا    اطا ا تطا اولعدر  یکطداد که وعانع نکرعلعژ

 رم(ب نااجم 1991(ب ب صادقی)1113و همکارا )  ا م(ب ن1119)گرا طیبداهلل  و د هایپژوهش

 راستا است.  ( هم1931)طیانع یممو  اسم  یاحطر
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نعجه باه ن اش    ردبمار گدانش ودن ر قر تطرطدر ود رتباطیکه و یاز جممه نکان      

نح ا  اهاداف    یبارا  یاب ار کارساز و ضارور   طاطالیات و ارنباطات به یرعا   آوریفا

 ابام  از یعاوال ارنبااط دهراده    یکا طاطالیاات   یآور-دانش در سازوا  است. فاا  تطرطود

 هاای آوریفا تماهم رغمیانت ال دانش است. اوا یم سازرهموختم  سازوا  و زو هایبخش

شادهب وعاناع    ییعاول بررسا  امنشا  داد که در ب جطدانشب نتا تطرطدر است رار ود یاناطالی

روند. -یدانش به شمار و تطرطوعانع است رار ود انرطاز وهم یاطالیان هایآوروربعط به فا

یاساتا  خعزساتا  وا    ییمعو هایکتابخانه ردانش د تطرطاست رار ود یکطاز وعانع نکرعلعژ

و  یانصال افراد به وراابع داخما   یبرا یاطالیان اطنع هاییده وؤثر از فراوربه یدم استفا نعا 

 اماطالیاات با   گذاریجهت اشتراک یاطالیان هاییسازوا ب یدم استفاده از فراور یرونمب

و  کسماشااره کارد. جرا    رورادا  استفاده کا یبرا یدانش سازوان گاهطپرسرل و یدم وجعد پا

 تما وهام وعف   یاز براترها  یکا طکاه   دندمرسا  جهمنت اطا (. در پژوهش خعد به1111الفما )

وخاز  داناش و   بیاطالیان یهاگاهپاط هابوررجم شاول شبکه یفر رساختطدانش ز تطرطود

 ه( کا 1112ژانط و دنط ) عبمدانش است. وائعب ل تطرطود هایرتممخبرگا  س عنرهابمکاور

که سه  دندمرس جهمنت اطبه ا دانش پرداختردب تطرطاطالیات در ود آورین ش فا یبه بررس

 تطرطبار اسات رار واد    یو روابط فرا  یفر یانران یرومن بیفر رساختطز ی رط آورانهیاول فا

نشا  دادناد    م( ن1931و روزبا  ) یزرای ا بموؤثر هرترد. داوغان یرمچ هایدانش در سازوا 

 است.   گذاررمنأث یحفار یدانش در شرکت وم تطرطاطالیات بر است رار ود آوریکه فا

 یداناش یعاوال سااختار    تطرطبر سر راه است رار ود یاز وعانع وهم سازوان گرطد یکط

  ما آوتما اسات رار وعف   یبرا ییمعو هاینشا  داد که کتابخانه  مپژوهش ن اطا جطهرترد. نتا

بار   یدطا جد هاای داناشب خعاساته   تطرطروبرو هرترد. ود یدانش با وعانع ساختار تطرطود

یادم   لطا از دال یکا ط دط. شاا کراد یوا  لما ساازوا  نحم  ختاراز جممه ساا  وختم  هایبخش

اساتا  خعزساتا ب سااختار سمرامه      ییماعو  هایدانش در کتابخانه تطرطاست رار ود تموعف 

 نعانراد ینما  رور طا  مو غ یسمرامه ورانبا   یو ن ام وتمرک  استب چراکه سااختارها  یورانب

 طیاطا از ان طااف و پع  دطبا یناختار سازوادانش باشرد. س تطرطاست رار ود یبرا یوحمل خعب
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وحادود نشاعد و    یساازوان  یو حت یبخش بیممن یالزم برخعردار باشد نا ارنباطات به ورزها

و ادر باشاد و باه     یکارکرا  به سادگ یاز سازوا  برا رو مب طمارنباط با وح یاوکا  برقرار

. دنماطا یوا  فاا طوالت ادر نعسا ه ن اا   ین اش وهما   بیساختار سازوان یررسممجربه غ ییبارن

 ی. روالا ساازد یو ررمخارج از سازوا  را و هایبه دانش گروه یابماوکا  دست یارنباط امچر

و  یدانش ورتم م اصالح ساختار ساازوان  تطرطکه است رار ود دمرس جهمنت اطبه ا  م( ن1111)

وعاناع   یباه بررسا   ی( در پژوهشا 1111ارداز و لاعپ  )  عبما وراسه است. فج دهین ام پادا 

یژگا طپرداخترد. آنها چهار یاول و اماسران یدانش در بخش آوعز  یمعو تطرطود اراست ر

 یرا واعرد بررسا   یو یعاول ساازوان  یشغم هاییژگطکارکرا ب و هاییژگطو تبمخالق های

و  ی ا م. ربدندمداناش رسا   تطرطاز وجعد هر چهار واانع اسات رار واد    یقرار داده و به شعاهد

 یوراساه بارا   یفاقاد سااختار ساازوان    یوراک  آوعز  یال هشا  دادند کن  م( ن1931)یو ال

نشااا  دادنااد کااه   ماا( ن1939فااان  و همکااارا ) یدانااش هرااترد. وحمااد تطرطاساات رار وااد

داناش در دانشاگاه    تطرطوعاناع اسات رار واد    انرطاز وهم یادار یو بعروکراس طیگرایرسم

نشاا  داد کاه     ما ( ن1931همکاارا  ) و  طیپاژوهش رجاا   جط)ی( هرترد. نتاا یاوام یم یافرر

الزم  یآوادگ رور ط مغ یاستا  خعزستا  به واسطه ن ام سمرمه ورانب ییمعو هایکتابخانه

 دانش را ندارند.  تطرطجهت است رار ود

 ینشا  داد که چهار یاوال اساتخراج شاده از وعاناع سااختار       مپژوهش حاضر ن جطنتا

در  یابطا داناشب سارجش و ارز   یگاذار تراکوراابعب اشا    منخصا  بیسااختار ساازوان   ی رط

اسات رار   یبارا  طیفضاا  یباا وشاکل روبارو اسات. در سااختار ساازوان       ییمعو یکتابخانه ها

نداشته و  یگاهطدانش جا تطرطسازوا  ود ینژدانش وجعد نداردب چراکه در استرا تطرطود

 یدهارا طو اهاداف و فرا  کرادب ینما  تطا حما یرسام  رمغ یساختارها یرگمسازوا  از شکل

از جمماه   یو و راع  یورابع واد  م. نخصشعدینم امو نبب همسازوا  به وحض استخدام نعج

 ایسارجش دوره  یوراابع بارا    مو نخصا  یاطالیاان  هایرتممس جادطا یورابع برا  منخص

 یارهاا مو  ام. همچرا ردپاذط یدانش صاعرت نما   تطرطاست رار ود یبرا هارتممکارکرا  و س

  مضا   ارماستا  خعزستا  بر ییمعو هایدر کتابخانه  مانش ند تطرطود یابطسرجش و ارز
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 یگااه طجا ییماعو  هایکتابخانه یدانش در ساختار سازوان یگذاراشتراک تطاست. در نها

در  یچهاار یاوالب سااختار ساازوان     اطا ا امنشا  داد که از با   من دواطفر ع آزو جطندارد. نتا

 قرار دارند.  تطاولع

 پژوهش یشنهادهایپ

بهباعد یعاوالب    یبرا نعا یو ییاول اکتشاف لمشده در نحم طیجه به یعاول شراسانع با

 را ارائه کرد. لطذ یشرهادهامپ

 یکیمربوط به عوامل تکنولوژ یشنهادهای. پالف

  طا به نراساه کاار و نخصا  افاراد از طر     یکمآوعز  الکترون یاف ارهانرم همنه •

خاارج از   طماستفاده از آ  در وحا  یبرا ژهطو یآوعزش هایو برته یوجاز طموح یبرترساز

 سازوا .

 آنها. دطدانش وعجعد در بازار و خر تطرطود یاف ارهانربت به نرم یازسرجمن •

 یهاا به ور عر سریت نباادل اطالیاات در کتابخاناه    یارنباط هایرساختطز جادطا •

 استا  خعزستا . ییمعو

   در انتشار دانش. یاطالیان هایرتمماستفاده از س •

 یمربوط به عوامل ساختار یشنهادهای. پب

 یآوعزشا  هاای اساتا  باه دوره   ییماعو  هاای ای ام کتابدارا  و کارکرا  کتابخاناه  •

خبرگاا  و   یاکترااب داناش ذهرا    رنادهب مادگطساازوا    بینگاار دانش وانرد نجربه تطرطود

 .رهمغ

 یویماع  هاای دانش در سطعح وختما  کتابخاناه   تطرطود یبرناوه آوعزش اطندو •

 ها.  شهرستا  نا کتابدارا  کتابخانه یروسا بیشاول: کارشراسا  ستاد

افراد در آوعز  و  ییممکرد دانش یابطارز یهاحاصل از شاخ  جطاستفاده از نتا •

 استا  خعزستا .   ییمعو یهاکارکرا  کتابخانه هایپادا 
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 دبطا جد یهاا دهطا داناش )ارائاه ا   تطرطارائه پادا  به رفتار وطمعب در جهات واد   •

 دانش و ...(. ممنره

 هاای داناش در کتابخاناه   تطرطو اسات رار واد    طنشاع  یبارا  یورابع کااف   منخص •

 استا  خعزستا . ییمعو

و  ممبااه کارکرااا  در خصااعد خماا ب نرااه    نشااعط یماال و ارائااه  یداد  آزاد •

 دانش. یرمبکارگ

 یهاا بخاناه دانش با نعجه به اهداف کتا تطرطسرجش ود هایشاخ  ممو نر  همنه •

 .ییمعو

سااختار نخات در کتابخاناه     طا  جادطو ا یو سمرمه ورانب یاصالح ساختار یمعد •

 استا  خعزستا .   ییمعو های
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