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Abstract  
Objectives: The purpose of this study was to identify and rank the factors affecting 

knowledge management in Golestan University university libraries in 2018. The statistical 
population of this research includes all librarians working in Golestan university libraries in 

2018. 

Methods: The present study is a descriptive survey and correlation. A descriptive 
description of which findings are described in the same way as collected and the relationships 

between variables are examined and evaluated. Since the information was provided by a sample 

of the main community by the questionnaire obtained from the survey of this survey. In the 
present study, the viewpoint of experts was used to confirm the validity of the questionnaire. 

The statistical population of this research includes all librarians working in Golestan University 

libraries in 2018, with 50 people. Because the population of this study was limited in the present 
study, the census method was used to prepare and determine the size of the statistical sample; 

That is, all the people of the statistical population have been investigated by questionnaires. 

Results: According to the results, the understanding of managers of university libraries 
ranked first (90%). Since organizational culture is one of the factors affecting knowledge 

management, the use of new culture with knowledge management changes should be 

accompanied by organizational continuity in library affairs. 
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IT infrastructure has ranked second (71%). Creating and enhancing information technology 

infrastructure create a complex and dynamic information structure in libraries and lead to an 

easy sharing of information; This technology helps members of libraries to receive scientific 

data from external specialists, in addition, information technology will meet the needs of the 
team cooperation. The familiarity of librarians with the concept of knowledge management was 

ranked third (64%); The acquaintance of librarians with the concept of knowledge management 

provides a strategy for optimal exploitation of knowledge and intellectual forces of librarians; 
This facilitates the implementation of knowledge management. Librarians as human resources 

have a significant role in realizing the goals of the organization and are considered valuable 

assets and important resources and strategic capital in the organization. Furthermore, 
organizational culture ranked fourth (61%).  

Conclusions: Understanding academic libraries managers with the concept of knowledge 

management will identify and analyze existing knowledge and processes related to planning and 
subsequent control of operations for the development of capital and processes to provide 

libraries goals. 
 

Keywords: Knowledge management, University libraries, Golestan province, Organizational 

culture, Librarians, Information technology, Management, Organizational knowledge. 
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 چکیده

ی ها  کتابخانهسازی مدیریت دانش در   یادهپ بر مؤثرعوامل  بندی  شناخت و رتبهبا هدف حاضر پژوهش  هدف:
شاغل در  کتابدارانشامل تمامی  پژوهشآماری  جامعه انجام شده است. 5326در سال  استان گلستاندانشگاهی 

  باشد.  ی دانشگاهی استان گلستان میها  کتابخانه
 ها به  جهت که یافته  آن از یفیباشد. توص  پیمایشی و همبستگی می -توصیفی از نوع تحقیق حاضر روش:

 بهکه اطالعات توسط یک نمونه از جامعه اصلی یی آنجا گردند. از  ، توصیف میاند  آوری شده  جمعهمان صورت که 

 از پرسشنامه روایی تأیید برای گردیده است. ینعد پیمایشی این بررسی نیز تأمبُ ،آمده دست پرسشنامه به وسیله

استفاده  روش سرشماری به منظور تهیه و تعیین حجم نمونه آماری ازاست.  شده استفاده نظرخواهی از خبرگان روش
  .شد

 درصد( 21اول ) دانشگاهی از مدیریت دانش، رتبه یها  کتابخانه مدیران براساس نتایج به دست آمده، درک نتایج:

دهد که با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی از عوامل اثرگذار   را به خود اختصاص داده است. مبانی نظری موجود نشان می
فناوری  یها  زیرساخت گیری از فرهنگ جدید باید با تغییرات مدیریت دانش همراه باشد.  ، بهرهباشد  مدیریت دانش می

پویایی را در  اطالعاتی ساختار فناوری اطالعات های  ساختزیردرصد( را کسب کرد. ایجاد  85دوم ) رتبه اطالعات
 خواهد شد.تر اطالعات   گذاری آسان  کرده و منجر به اشتراک ها ایجاد  کتابخانه

                                                           
 های  کتابخانه دردانش  تیر یمدسازی   بندی عوامل مؤثر بر پیاده  بررسی و رتبه :ارشد، با عنوان کارشناسی نامه  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1

زاده، ارائه شده در گروه علم   قاضی مشاور حمید مختاری، استاد راهنما: حیدراستاد  کیا،  ایمانی زهرا ، دانشجو:1911در سال  استان گلستان یدانشگاه
 .شناسی دانشگاه پیام نور واحد تنکابن است  اطالعات و دانش

 های  کتابخانه دردانش  تیر یمدسازی   بندی عوامل مؤثر بر پیاده  (. بررسی و رتبه1041زاده، حمید )  کیا، زهرا؛ مختاری، حیدر؛ قاضی  ایمانی استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2021.4032.1293. 11-79(: 1)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات. 1911در سال  استان گلستان یدانشگاه

 07/00/7000تاری    خ پذیرش:  ؛  90/00/7000تاری    خ اصالح:  ؛  70/77/7021 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

انشیارد

انشیارد

 .)نویسنده مسئول( ای، تهران، ایران کارشناسی ارشد، دانشگاه فنی و حرفه
andishe197@gmail.com 
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مدیریت  مفهوم آشنایی کتابداران با درصد( قرار دارد. 64سوم ) یی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش در رتبهآشنا
 درصد( را به خود اختصتص داد. 65چهارم ) فرهنگ سازمانی نیز رتبه کند.  مدیریت دانش را تسهیل می سازی  پیادهدانش، 
خواهد شد.  ها  کتابخانهدر شناسایی دانش موجود  موجب با مفهوم مدیریت دانش اهیدانشگ های  کتابخانه مدیران آشنایی

ارتباط مثبت و معناداری  های دانشگاهی  در کتابخانه مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی همچنین نتایج نشان داد که بین 
ی ها  کتابخانهدر  مدیریت دانش وفناوری اطالعات  های  ساختزیردست آمده، بین  با توجه به نتایج بهوجود دارد. 

آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانشگاهی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین 
 ها نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.   آن در کتابخانه سازی  پیاده ودانش 

 و دانش مدیریت از دانشگاهی های  کتابخانه مدیران بین درک براساس نتایج حاصل از این پژوهش، گیری:  نتیجه
 دانشگاهی های  کتابخانه مدیران آشناییهای دانشگاهی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.   در کتابخانهآن  سازی  پیاده

، سازماندهی، انتشارمدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرآیندهای مربوط به ایجاد، به  با مفهوم مدیریت دانش
تولید و جریان دانش به منظور ایجاد و برآورده ساختن شود تا   یمبا کیفیت بیشتری منجر  استفاده و اکتشاف دانش

 های  یهشناسایی و تحلیل سرما به کار گرفته شود. این امر موجبانتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان 
 و کنترل بعدی عملیات برای توسعه یزیر  فرآیندهای مرتبط با سرمایه دانش و نیز برنامهدانشی موجود و مورد نیاز و 

 خواهد شد. ها  کتابخانه اهداف ینو فرآیندها به منظور تأم ها  یهسرما

 

، فرهنگ سازمانی، کتابداران، فناوری استان گلستان ی،دانشگاه های  کتابخانه ،دانش تیریمد ها: کلیدواژه

 مدیریت، دانش سازمانی.اطالعات، 
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 مقدمه .1

 رقابتی های  مزیت آن دنبال به و نوآوری بروز برای را مناسب بستر سازمان در موجود دانش
 پایگاه شدن روزآمد و افزایش ءغنا باعث سازمانی های  نوآوری ،متقابل طور به و آورد  میفراهم 
نوع قدرت تلقی  ترین  باارزشدر عصری که دانش  به عبارت دیگر، شود.  میسازمانی  دانش

سازمانی  های  فعالیت عرصهبرای موفقیت در  ای  زمینه  پیشموفقیت در مدیریت دانش نیز  شود،  می
 (.2335اکبری و مفتاحی،   علی)است و حتی بازار رقابتی 

 ،دیریت دانشاما در یک مفهوم کلی م ارائه شده است؛دانش، تعاریف بسیاری  مدیریت درباره
دانش مناسب  کارگیری  بهفکری سازمان، خلق، کسب، تسهیم، نگهداری و  سرمایهمدیریت کلی 

اطالعات  فناوریسازمانی، فرهنگی و  های  زیرساخت به واسطهدر سازمان توسط نیروی انسانی و 
سازمان  و ایجاد روزآمدسازیهای ناملموس سازمان،   است که دستاورد آن تولید ارزش از دارایی

 (.2388 ،گوهری) استیادگیرنده 
کند که به دنبال   به عنوان رویکرد نوین مدیریت یاد می از مدیریت دانش ،(2388) عبدخدا

سپس  تکامل سایر ابزارهای مدیریتی برای تحقق اهداف سازمانی و موفقیت آن است.
سانی را بیان کرده و نشان ر  ها و مراکز اطالع  های اجرای مدیریت دانش در کتابخانه  نیازمندی

 برای تحقق اهداف سازمان و موفقیت آن، رویکرد نوین مدیریتی بوده و دهد که مدیریت دانش،  می
فرهنگ اشتراک دانش را در سازمان ترویج  نوظهور، این پدیده در دهه نود شکل گرفته است.

رسانی و نیز   ها و مراکز اطالع  کتابخانه ترین سرمایه  از سوی دیگر، این دانش به عنوان مهم دهد.  می
گیری از دانش موجود، نیازمند روش مدیریتی   بهره شود.  فعالیت آنان مطرح می به عنوان خمیرمایه

مدیریت دانش فرصت آرمانی برای  موجود آن است. توانمندی بوده که مدیریت دانش بهترین گزینه
گذاری   سازد تا به کمک آن جریان تبادل و به اشتراک  یرسانی فراهم م  ها و مراکز اطالع  کتابخانه

 تری را در پیش گیرد.  تر و روان  مسیر منطقی دانش،
 اثربخشی بهبود جهت دانشگاهی های  کتابخانه برای را فرصتی دانش مدیریت نوظهور حوزه

، اند  مواجه آن با ها  کتابخانه این اکنون که چالشی ولی؛ است آورده وجود به مادرشان سازمان و خود
 یادگیری و نوآوری، خالقیت قدرت، رقابتی برتری که است دانشی آوردن دست به جهت در تالش

 .بیافزاید شان  سازمانی دانش غنای بر و تقویت ها  آن در را سازمانی
ترین اهداف   سو با مهم  دانشگاهی هم های  کتابخانهو اجرای مدیریت دانش در  سازی  پیاده
ضروری است  هدف. برای دستیابی به این کند  میحرکت ، که آموزش و پژوهش است ها  دانشگاه
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 ها  آنبر عوامل عامی که توجه به  مد نظر باشد و عالوه یک فرآیند اجرایی عنوان بهمدیریت دانش 
بسته به موقعیت  ،ضروری است، به عوامل خاصی که در مورد هر سازمان ها  سازمان کلیهبرای 

 .شود نیز توجه شود  میآن سازمان تعریف  های  زیرساختی، اهداف و جغرافیای
های دانشگاهی به دلیل   دانش و مدیریت برآمده از آن، اغلب کتابخانه با توجه به ماهیت پیچیده

گذاری در این مسیر دچار   کمبود منابع مالی و انسانی و نیز عدم درک چنین مفهومی، برای سرمایه
 تردید هستند. 

 دانشگاهی های  کتابخانه دانش در مدیریت کارکرد و نقش شود  می پژوهش تالش این در
مخازن  خود ها  دانشگاه اگرچه که است دلیل به این این موضوع انتخاب در واقع، .شود بررسی

 وسیله به تولید شده علمی منابع فکری و های هسرمای به کافی توجه تاکنون ولی ،هستند دانش
 .(2385 ،زاده  و صراف )حاضری است های دانشگاهی نبوده  و کتابخانه دانشگاهی جامعه

های دانشگاهی با توجه به جایگاه واال و ارزشمندی که در پیشبرد و توسعه اهداف علمی   کتابخانه
های مدیریت   نظیری در اجرای هرچه بهتر برنامه  توانند نقش مهم و بی  و پژوهشی کشور دارند، می

های خود را در زمینه مدیریت اطالعات بهبود بخشند.   شند و از این طریق توانمندیدانش داشته با
های دانشگاهی نیازمند فاکتورهایی است که بتواند تمام   اجرای موفق مدیریت دانش در کتابخانه

تواند   سازی مدیریت دانش نمی  های کتابخانه را نظام بخشد. صرفًا تالش در جهت پیاده  فعالیت
نظر داشتن مطالب مطرح شده در باال، پژوهش  با در ی برای رسیدن به منافع متصّور آن باشد.تضمین

 های  کتابخانه در دانش مدیریت سازی  پیاده بر مؤثر عوامل بندی  رتبه و حاضر درصدد شناخت
 ها است.  طبق دیدگاه و نظر کتابداران شاغل در آن دانشگاهی استان گلستان از نظر مدیریت دانش

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه .6

 فرهنگ سازمانی .6-1

 هرکهشدهعجینی آن سازمان اعضاعملواحساساندیشه،باچنان  آنسازمانهرفرهنگ
(، 2383) 1شاین (.2383الوانی، ) گیرد  میجهتوپذیرد  میرنگآنازرفتاریو پندارگفتار،

باورهای مشترک اعضای آن سازمان تعریف کرده است که ها و   سازمانی را نظامی از ارزش فرهنگ
چیز، حتی رفتارهای مورد  همه ها،  شود و این هنجارها و ارزش  به هنجارهای رفتاری منجر می

                                                           
1. Schine 
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کند. در هر   به درک افراد از عملکرد سازمان کمک می و از این طریق انتظار از افراد را تعیین
فهم و معنی بخشیدن به  وهیشفرد آن سازمان وجود دارد که به اعضای آن   سازمان، فرهنگ منحصربه

فرهنگ سازمانی مفروضات، اعتقادات،  (.2333 کردنائیج و همکاران،دهد )  رویدادها را نشان می
 ها،  ها، باورها، اندیشه  مشترک کارکنان سازمان است که نگرش ها، هنجارها و نمادهای  ارزش

 راد،  )مصدق کند  رفتارها و نحوه پوشش و انجام کارهای آنها را تعیین میها،   احساسات، عادت
2382.) 

 فناوری اطالعات و ارتباطات .6-6

اطالعات،  از ای  گسترده طیف بیان امکان که است ای  واسطه ارتباطات و اطالعات فناوری
 و از: شریفی به نقل ،0225 ،1توربان و همکاران) کند  می فراهم را ها  پیام و مفاهیم ها،  اندیشه

های فناوری اطالعات برای جستجو، ذخیره و انتقال   اگر سازمانی از قابلیت (.2388 اسالمیه،
اطالعات، با مشکل مواجه  بندی، سازماندهی و اشاعه  آوری، رده  اطالعات استفاده نکند، در جمع

ینترانت، موتورهای جستجو و... هایی مانند سیستم مدیریت اسناد، اینترنت، ا  شود. فناوری  می
تواند نقش اساسی در مدیریت دانش ایفا کند. البته فناوری اطالعات قلب مدیریت دانش نیست   می

 .(2333 صالحی،) کند  آورد، بلکه فقط نقش یک پشتیبان را ایفا می  وجود نمی و دانش را به

 نیروی انسانی .6-3

ترین   دهد. منابع انسانی اصلی  انسانی آن تشکیل می بهاءترین عنصر هر سازمان را نیروی  گران
های   تحقق اهداف و اجرای استراتژی هر سازمان است و هر سازمانی در راستای مأموریت، سرمایه

 (.2334 گر و شکوهی،  کشته) منابع انسانی و مدیریت آن انجام دهد خود باید اقداماتی را در زمینه

 مدیریت دانش .6-1

ها است )رضایی نور و   ها برای بسیاری از سازمان  ترین دارایی  یکی از با ارزشمدیریت دانش 
 (. مدیریت دانش نوعی نظام اطالعاتی است که از فرایندهای دانش در ایجاد،2338عسگری،

هدف  (.2332 فدایی و همکاران،)کند   سازماندهی و انتشار دانش اثربخش حمایت می آوری،  جمع
 یش قدرت رقابتیدر سازمان جهت افزا یدانش جمع یریکارگ  و به یی، شناسایت دانش مشتریریمد

                                                           
1. Turban & et al. 



 1101، 1شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 81

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

ج منابع دانش یران آن در بسیمد ییزان توانایسازمان به م یقت، عملکرد کلیآن سازمان است. در حق
 (0223 ،1کرن و همکاران) ن وابسته استیآفر  رزشا ن منابع به اقداماتیل ایها و تبد  افراد و گروه

 ی مدیریت دانشها  رساختیز. 6-5

های   منابع انسانی، فناوری های الزم برای ایجاد نظام مدیریت دانش عبارتند از  اساس یا بنیان
 (.2386زاده،   اطالعاتی و فرهنگ سازمانی )حسن

 پژوهش پیشینه. 6-2

در پژوهشی به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در  ،(2336میرهاشمی )
نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت دانش با فرهنگ  .گاه شهید مفتح همدان پرداختنیرو

. همچنین تمامی ابعاد مدیریت دانش قادر به افزایش میزان استداری   معنی رابطهسازمانی دارای 
به طوری که به ترتیب اختصاص پاداش، حمایت مدیران  باشند،  میفرهنگ سازمانی نزد کارکنان 

محور، مدیریت منابع انسانی، فرهنگ دانش، ابزارهای فناوری اطالعات   دانش های  یاستس ارشد،
 و اشتراک و تسهیم دانش در اولویت هستند.

فناوری اطالعات بر فرایندهای مدیریت دانش  یردر پژوهشی به بررسی تأث ،(2336) یمحمد
 رابطهنتایج پژوهش نشان داد که بین فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اطالعات  .پرداخت

 .معنادار و مثبتی وجود دارد
تکنولوژی، فرهنگ و ساختار  یردر پژوهشی به بررسی تأث ،(2335) یو قاسم نژاد  بزرگ

به  نتایج .ختندکیش پردا المللی  بینسازمانی بر فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی اثر معناداری بر فرآیند فناوریکه  داددست آمده نشان 

اثر معناداری بر فرآیند  ،، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانیفناوری نمدیریت دانش دارد. همچنی
 دانشگاه دارد.این کارگیری دانش در   کسب، خلق، ذخیره و به

فناوری اطالعات با مدیریت  رابطهدر پژوهشی به بررسی  ،(2335) یحیبمنظری حصار و ذ
فناوری اطالعات با  یها  مؤلفه کلیهنتایج نشان داد  .پرداختند گر  ی بیمهها  دانش در سازمان

تقویت  زمینه ،تقویت توانایی علمی برای شود  یپیشنهاد م ،لذا .مدیریت دانش ارتباط دارند
 فناوری اطالعات برای آنها فراهم شود. یها  مهارت

                                                           
1. Curren & et al. 
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مبتنی  ریزی  برنامهبه بررسی تغییر فرهنگ سازمانی با استفاده از  ، در پژوهشی(2335) یینکو
در این پژوهش جهت شناخت نقاط ضعف و قوت فرهنگ سازمانی  .بر مدیریت دانش پرداخت

، فرایند سازمانیر فرهنگ جهت تغییهمچنین استفاده شد.  1دنیسوناز شاخص  ،موجود و مطلوب
ذهنی  یها  حاکی از تغییرات مثبت مدل ایجمدیریت دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نت

 است.مشترک اعضای سازمان از وضع موجود به وضع مطلوب 
به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات  ، در پژوهشی(2330) همکارانآشنا و 

و کارآفرینانه  ای  یلهبین فرهنگ سازمانی قب داد کهپژوهش نشان  های  فته. یامدیریت دانش پرداختند
در مورد  یراین تأث که حالیبا اقدامات مدیریت دانش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، در 

شناخت نوع فرهنگ  دهد  ینشان م ها  یافتهمنفی است. این  مراتبی سلسلهفرهنگ سازمانی بازاری و 
از اقدامات مدیریت دانشی استفاده کنند که  دهد  یبر سازمان، به مدیران توانایی م سازمانی حاکم

 با فرهنگ سازمان تناسب داشته باشند.
در پژوهشی به بررسی نقش فناوری اطالعات و مدیریت دانش در  ،(2335) یپرندوار فومن

 ،کار گرفته شده  مدل به اوالً  بود کهتحقیق حاکی از آن  های  یافته .ارتقای کیفیت خدمات پرداخت
طریق مدیریت دانش و فناوری اطالعات  کیفیت خدمات از یبینی ارتقا  مدل نظری قوی برای پیش

اند. براساس فرضیات   معنادار بوده ،روابط مستقیم بین متغیرهای مدل ، همهاست، ثانیاً  بوده
ارتقای کیفیت خدمات مدیریت دانش بر  وتحقیق، فناوری اطالعات بر ارتقای کیفیت خدمات 

عملکرد سازمان  توان  یتاثیرگذار هستند، ثالثًا با اجرای مناسب مدیریت دانش و فناوری اطالعات م
 .بهبود بخشیدرا مختلف  یها  خدمات با کیفیت در حوزه ارائه زمینهدر 

به بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش به مدیریت  ، در پژوهشی(2335) عبدالهی و همکاران
 های عمومی استان لرستان پرداختند. جامعه  گذاری دانش در کتابداران و کتابخانه  نش و اشتراکدا

بود.  2334 سال در لرستان استان عمومی های  در کتابخانه شاغل کتابداران همه شامل پژوهش
 با خودکارآمدی و نفس عّزت بین داد بود. نتایج نشان همبستگی و توصیفی نوع از پژوهش روش

 از هرچه کتابداران دارد. همچنین، وجود معناداری رابطه دانش مدیریت به نسبت کتابداران نگرش
 میزان داشته و مدیریت دانش به نسبت بهتری دیدگاه باشند، برخوردار باالتری تجربه و بیشتر سن

                                                           
1. Denison 
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 مواجه بیشتری تهدید با کتابداران هرچه دیگر، طرف است. از بیشتر سازمان در آنان همکاری
 دارند. سازمان در تری  کم همکاری و داشت خواهند دانش مدیریت به تری  کم شوند، دیدگاه مثبت

های دانشگاهی   (، در پژوهشی به بررسی و تبیین نقش سبک رهبری کتابخانه2334) باواخانی
 های دانشگاهی  دانش پرداخت. عوامل مؤثر بر سبک رهبری کتابخانه در استقرار نظام مدیریت

اهداف  نفوذ، -تعامل ارتباطات، رهبری، گیری،  تصمیم کنترل، انگیزش، شامل هشت شاخص
دانش نیز شامل شش  گذاری بود. همچنین ابعاد استقرار نظام مدیریت  و هدف اجرایی و آموزش

 باشد.  ساختار و رهبری می فرهنگ، فرایند دانشی، فناوری، شاخص منابع انسانی،
سازی   با بررسی وضعیت نگرش کتابداران، به امکان پیاده ، در پژوهشی(2333) جلیلی و همکاران

پرداختند.  1های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر پایه الگوی بکوویتز و ویلیامز  مدیریت دانش در کتابخانه
بین  معناداری تفاوت کتابخانه در خدمت محل و تحصیالت سطح عامل در داد که تنها نشان نتایج

 دانش مدیریت سازی  پیاده امکان که دارد. همچنین فرضیه پژوهش وجود ها  آزمودنی تمیانگین نمرا
و  شد تأیید دارد، وجود ویلیامز و بکویتز الگوی براساس کرمانشاه دانشگاهی شهر های  کتابخانه در

 ندارد. وجود یکسان طور به آن های  مؤلفه سازی  پیاده مشخص گردید که امکان

 نسبت نیجریه دانشگاهی کتابداران های  دیدگاه بررسی (، در پژوهشی به0224) 2ادوکو و یوگوا
 بین معناداری و مثبت ارتباط که بود این از حاکی نتایج پرداختند. دانش و اشتراک مدیریت به

 رابطه همچنین دارد. وجود دانش مدیریت به نسبت دیدگاه کتابداران و نفس، خودکارآمدی عّزت
 مشاهده شد. دانش مدیریت به نسبت نگرش و چالش معناداری بین

 در دانشگاهی کتابداران دیدگاه بررسی (، در پژوهشی به0223) 3محمود و شاه الله  رحمت
 بین معناداری و مثبت ارتباط که داد نشان نتایج دانش پرداختند. مدیریت به نسبت پاکستان

 از دارد. وجود دانش مدیریت نسبت بهها با دیدگاه کتابداران   چالش و نفس عّزت خودکارآمدی،
 ندارد. کتابداران تجربه با معناداری ارتباط مدیریت دانش، به نسبت نگرش دیگر، طرف

 مورد را دانش مدیریت به نسبت کتابداران دیدگاه کّمی، پژوهشی (، در0222) 4آهارونی

                                                           
1. Beckowitz & Williams pattern 

2. Ugwu & Idoko 

3. Rahmatullah Shah & Mahmood 

4. Aharony 
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 نگرش شدند، تهدید دانش مدیریت توسط داد. نتایج نشان داد که هرچه کتابداران قرار سنجش
 نسبت بهتری دیدگاه تر،  تجربه با همچنین کتابداران شود.  می تر  منفی دانش مدیریت به نسبت آنان

 تر  امن شغلی موقعیت دارند، با سازمان بیشتر آشنایی که آنان دلیل این داشتند؛ به دانش مدیریت به
 دارند. دانش مدیریت ماهیت و اهمیت از بهتری درک و

 مدل مفهومی .6-7

مدل مفهومی این پژوهش را که براساس مبانی نظری و همچنین مطالعات انجام  2شکل شماره 
 دهد.  یمشده طراحی شده است، نشان 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 های پژوهش  یهفرضهدف و  .3

سازی مدیریت دانش در   پیاده عوامل مؤثر بر بندی  شناخت و رتبه هدف پژوهش حاضر
است. در راستای هدف پژوهش، چندین  2336در سال  استان گلستانهای دانشگاهی   کتابخانه

 فرضیه به شکل زیر مطرح شد:
 استان گلستان رابطهدانشگاهی  های  کتابخانهو مدیریت دانش در  سازمانی فرهنگ بین .2

 ،وجود دارد داری  معنا

استان  اهیدانشگ های  کتابخانهفناوری اطالعات و مدیریت دانش در  های  زیرساخت بین .0
 وجود دارد. داری  معنا رابطه گلستان

دانشگاهی  های  کتابخانهآن در  سازی  پیادهآشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش و  بین .3
 .داردوجود  داری  معنا رابطهاستان گلستان 

 های  آن در کتابخانه سازی  پیادهو  دانش مدیریت از دانشگاهی های  کتابخانه مدیران درک بین .4
 .داردوجود  داری  معنا هرابطاستان گلستان  دانشگاهی

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

عوامل مؤثر بر 

سازی مدیریت پیاده

 دانش در کتابخانه

فرهنگ سازمانی 

 حاکم در کتابخانه

نیروی انسانی 

 شاغل در کتابخانه

نگرش مدیریت 

 کتابخانه
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 شناسی پژوهش  روش. 1

ها   جهت که یافته آن از یفیباشد. توص  همبستگی می از نوع پیمایشی و -تحقیق حاضر توصیفی
و روابط بین  شوند  توصیف می یکار  دست گونه  یچ، بدون هاند  آوری شده  جمعبه همان صورت که 

 بهکه اطالعات توسط یک نمونه از جامعه اصلی یی آنجا . ازدشو  و ارزیابی می شده یبررس متغیرها
 هشوپژ در گردیده است. ینعد پیمایشی این بررسی نیز تأمبُ  ،آمده دست پرسشنامه به وسیله

برای  .تاس شده استفاده خبرگاننظرخواهی از  شور از پرسشنامه روایی تأیید برای حاضر،
 SPSSی افزار آمار  با استفاده از نرم کتابداران،بین  شده یعهای توز  اطمینان از پایایی پرسشنامه

که در  محاسبه گردید α=38/2به میزان  های این پژوهش  برای پرسشنامه 1ضریب آلفای کرونباخ
 آمده است. 2جدول شماره 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش -1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

 29% آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش

 77% فرهنگ سازمانی

 23% نگرش مدیریت سازمان به مدیریت دانش

 28% های فناوری اطالعات  زیرساخت

 25% مدیریت دانش

 27% کل پرسشنامه

های دانشگاهی استان   کتابخانهشاغل در  کتابدارانشامل تمامی  پژوهشجامعه آماری این 
باشد. به دلیل اینکه تعداد جمعیت آماری این   مینفر  52آنها که تعداد  است 2336 گلستان در سال

روش در تحقیق حاضر به منظور تهیه و تعیین حجم نمونه آماری مورد نظر از پژوهش محدود بوده، 
های مورد نظر از   داده اند.  ری بررسی شدهتمامی افراد جامعه آما ه است، یعنیاستفاده شد سرشماری

آوری   جمع های جامعه این پژوهش است،  ترین ابزار جهت گردآوری داده  طریق پرسشنامه که مهم
 اریاخت در یحضور ها  نمونه آماری، پرسشنامه به پرسشنامه نیا دادن قرار اریاخت در جهتگردید. 

 آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش) پنج بخششامل  گرفت، پرسشنامه قرار شوندگان سؤال
های   گویه، زیرساخت 8گویه، نگرش مدیریت سازمان به مدیریت دانش  5گویه، فرهنگ سازمانی  4

                                                           
1. Cronbach's alpha coefficients 

1. Likret spectrum  
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 کاماًل موافقم،) ای  گزینه 5گویه( با طیف لیکرت  7 دانش  گویه و مدیریت 22فناوری اطالعات 
آمار  به صورتها در دو بخش مجزا،   باشد. تحلیل  خالفم( میموافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل م

ها و نمودارها برای توصیف و شناخت   توصیفی و آمار استنباطی است. در بخش توصیفی، از جدول
و  00 نسخه SPSSافزار   از نرمبهره گرفته شده است. در بخش آمار استنباطی  مطالعه موردجمعیت 

 استفاده شد. 3و آزمون رگرسیون 2همبستگی پیرسون ؛1نوفاسمیر -کولموگروف های  آزمون

 های پژوهش  یافته. 5

 های توصیفی  یافته .5-1

 06باشند.  یم ( زندرصد 38نفر ) 23درصد( مرد و  60نفر ) 32طبق اطالعات به دست آمده، 
نفر  22و سال  02تا  22درصد( بین  08نفر ) 24سال، 22کار زیر  سابقهدرصد( دارای  50نفر )

 نفر 00درصد( فوق دیپلم، 34نفر ) 27کار دارند. همچنین  سابقهسال  02( بیش از درصد 02)
درصد(  32نفر ) 25باشند.   یم( فوق لیسانس و باالتر درصد 00نفر ) 22و درصد( لیسانس  44)

ده های غیر کتابداری تحصیل کر  رشتهدرصد( در  72نفر ) 35رسانی و   اطالع و کتابداری رشتهدر 
تا  32گروه سّنی  ( دردرصد 44نفر ) 00سال، 32تا  02درصد( در گروه سّنی  26نفر ) 8بودند. 

سال  52بیشتر از ( درصد 22) نفر 5 سال و 52تا  42گروه سّنی  ( دردرصد 32نفر ) 25 سال، 42
 آمده است. 0های مربوط به آنها در جدول شماره   بودند که داده

 توصیفی متغیرهای پژوهشخالصه آمار  -2 جدول

 انحراف معیار میانگین نام متغیر

 579/1 85/3 فرهنگ سازمانی

 534/1 23/3 آشنایی کتابداران با مدیریت دانش

 532/1 15/4 ها از مدیریت دانش  درک مدیران کتابخانه

 572/1 77/3 های فناوری اطالعات  زیرساخت

 536/1 2/3 مدیریت دانش

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov test 

2. Pearson correlation 
3. Regression test 
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ها را برحسب متغیرهای چهارگانه پژوهش نشان   میانگین نمرات آزمودنی 0جدول شماره 
های دانشگاهی از مدیریت دانش با   های این جدول، درک مدیران کتابخانه  دهد. طبق داده  می

ترین نمره را از نظر کتابداران   کم 72/3بیشترین و فرهنگ سازمانی با میانگین  22/4میانگین 
 داشته است.

 اول ن فرضیهآزمو .5-6

 آزمون همبستگی پیرسون نتایج -3 جدول

 n= 51 فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشبررسی رابطه بین  برای

 )متغیر مالک( مدیریت دانش شاخص آماری متغیر 

 فرهنگ سازمانی ضریب همبستگی پیرسون
 877/1** ضریب همبستگی

 111/1 سطح معناداری

 .استمعنادار  15/1همبستگی در سطح  ** 

 نتایج رگرسیون: ضرایب -4 جدول

 سطح معناداری تیآماره  ضریب استاندارد بتا متغیرها

 111/1 875/7 877/1** فرهنگ سازمانی

 معنادار است. 15/1در سطح  **

 دوم آزمون فرضیه.5-3

 بررسی برای آزمون همبستگی پیرسون نتایج -5 جدول

 n= 51 فناوری اطالعات و مدیریت دانش های  ساختزیر رابطه بین

 )متغیر مالک( مدیریت دانش شاخص آماری متغیر 

 ی فناوری اطالعاتها  ساختزیر ضریب همبستگی پیرسون
 748/1** ضریب همبستگی

 111/1 سطح معناداری

 معنادار است 15/1همبستگی در سطح  ** 

 نتایج رگرسیون: ضرایب -6 جدول

 سطح معناداری تی آماره ضریب بتا متغیرها

 111/1 171/55 748/1** ی فناوری اطالعاتها  ساختزیر

 معنادار است. 15/1** در سطح خطای 
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 سوم آزمون فرضیه. 5-1

 بررسی رابطه بین برایآزمون همبستگی پیرسون  نتایج -7 جدول

 n= 51سازی مدیریت دانش   و پیاده آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش

 شاخص آماری متغیر 
سازی مدیریت   پیاده

 )متغیر مالک( دانش

 آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش ضریب همبستگی پیرسون
 715/1** ضریب همبستگی

 111/1 سطح معناداری

 معنادار است 15/1همبستگی در سطح  ** 

 نتایج رگرسیون: ضرایب -8 جدول

 معناداریسطح  تیآماره  ضریب بتا متغیرها

 111/1 984/2 715/1** آشنایی کتابداران با مدیرت دانش

 معنادار است. 15/1** در سطح خطای 

 چهارم آزمون فرضیه. 5-5

 بین بررسی رابطه برایآزمون همبستگی پیرسون  نتایج -1جدول

 n= 51ها   در کتابخانه آن سازی  پیادهو  دانش مدیریت از دانشگاهی های  کتابخانه مدیران درک

 شاخص آماری متغیر 
سازی مدیریت   پیاده

 )متغیر مالک( دانش

 ی دانشگاهیها  کتابخانهدرک مدیران  ضریب همبستگی پیرسون
 279/1** ضریب همبستگی

 111/1 سطح معناداری

 معنادار است 15/1همبستگی در سطح  ** 

 نتایج رگرسیون: ضرایب -11 جدول

 سطح معناداری تی آماره بتا ضریب متغیرها

 111/1 797/95 279/1** ی دانشگاهیها  کتابخانهدرک مدیران 

 است. معنادار 15/1** در سطح خطای 

(، به 22-3های رگرسیون )جداول   ها و آزمون  براساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه
فناوری  یها  زیرساخت درصد(، 32اول )دانشگاهی رتبه  یها  کتابخانه مدیران ترتیب درک

 و درصد( 64سوم )یی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش رتبه آشنا درصد(، 72دوم )رتبه  اطالعات
در  سازی آن را  پیادهیر بر مدیریت دانش و تأثدرصد( را در  62چهارم )فرهنگ سازمانی رتبه 

 دارند. ها  آندر  ی دانشگاهی استان گلستان از نظر کتابداران شاغلها  کتابخانه
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 گیری  یجهنت .2

 های دانشگاهی  در کتابخانه مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی نتایج این تحقیق نشان داد بین 
(، 0220) 1پاولین و ماسون های  ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش با یافته

اکرامی و  (،2334) یباواخان ،(2335) نکویی ،(2335) نژاد و قاسمی  بزرگ ،(2336میرهاشمی )
، همسو است، (2332)همکاران امین بیدختی و  ،(2330)همکاران آشنا و  ،(2330) نعیمی مجد

مشاهده شد. در  فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشای معنادار بین   ها نیز رابطه  زیرا در این پژوهش
هایی که در تعامل   کل از ارزشفرهنگ سازمانی سیستمی است متشگفت  توان  تبیین این فرضیه می

متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در 
های مشترک،   نهد. فرهنگ سازمانی برچسبی اجتماعی است که از راه ارزش  سازمان بنا می

دهد. تأثیر فرهنگ   هم پیوند می های اجتماعی، اعضای سازمان را به  تدبیرهای نمادین و آرمان
توان با آن به تسهیم دانش دست یافت که این امر   سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می

گردد؛ به   منجر به کسب درست دانش برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب می
ین استفاده را ببرند. مبانی نظری و ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمانی، بهتر  گونه

دهد با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی از عوامل اثرگذار مدیریت دانش   ادبیات موجود نشان می
گیری از فرهنگ جدید با تغییرات مدیریت دانش باید همراه باشد و این امر خود   باشد، بهره  می

 است. ها  پیوستگی سازمانی در امور کتابخانه دهنده  نشان
در  مدیریت دانش وفناوری اطالعات  های  ساختزیردست آمده، بین  با توجه به نتایج به

 محمدی های،  ی دانشگاهی ارتباط مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش با یافتهها  کتابخانه
 (2335)ی فومن پرندوار ،(2335) و ذبیحی حصار  یمنظر ،(2335) ینژاد و قاسم  بزرگ ،(2336)
 های  ساختزیرای معنادار بین   ها نیز رابطه  باشد، زیرا در این پژوهش  سو می  هم( 2334) باواخانی و

بخش زیادی  گفت که توان  مشاهده شد. در تبیین این فرضیه می فناوری اطالعات و مدیریت دانش
های   ت منجر به توانایییابد. توجه به فناوری اطالعا  از دانش از طریق فناوری اطالعات اشاعه می

جوامع  های مجازی،  های مورد نیاز )مانند تیم  ها افراد و گروه  گردد، این فناوری  اطالعاتی می
را دور هم جمع کرده و تبادل اطالعات و دانش را ( تجارت مجازی و تجارت اشتراکی مجازی،

                                                           
1.  Pauleen & Mason 
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ش به طور انحصاری محصول تسهیل و منجر به مدیریت دانش خواهد شد. به بیان دیگر، اگرچه دان
ناپذیر در ایجاد دانش و فرایند مدیریت   فناوری اطالعات نیست، فناوری اطالعات به طور جدایی

شمار   های فناوری اطالعات به  دانش مشارکت دارد. امروزه مدیریت دانش عمدتًا از مسئولیت
 دانش نقش کلیدی دارد. ها، اطالعات و  تبدیل و انتقال داده آوری،  رود، زیرا در جمع  می

پویایی را در  و پیچیده اطالعاتی ساختار فناوری اطالعات های  ساختزیرایجاد و تقویت 
تر اطالعات خواهد   گسترده و تر  سریع تر،  گذاری آسان  کرده و منجر به اشتراک ها ایجاد  کتابخانه

 با بیرونی متخصصان از را علمی یها  داده تا کند  می ها کمک  کتابخانه اعضای شد. این فناوری به
 بر عالوه نمایند، دریافت نظر مورد فیزیکی شخص موقعیت به توجه بدون خاص، های  تخصص

 نقش اطالعات تیمی نیز خواهد بود. فناوری همکاری نیازهای پاسخگوی آن، فناوری اطالعات
برای تبدیل شدن به سیستم دارد و فرصتی بالقوه  آموزش و اشاعه دانش فرایند مراحل در همه حیاتی

 سازد.  مدیریت اطالعات را فراهم می
آن در  سازی  پیاده وآشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش های این پژوهش، بین   طبق یافته

(، 0222) آهارونی های،  ها، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافته  کتابخانه
باشد،   سو می  هم (2333) جلیلی و همکاران (،2334) باواخانی (،2335) انعبدالهی و همکار

مشاهده شد. در  و مدیریت دانش ای معنادار بین نیروی انسانی  ها نیز رابطه  زیرا در این پژوهش
شود مدیریت   باعث می گفت آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش توان  تبیین این فرضیه می

، انتقال، سازی  ذخیره، آوری  ساز تقویت جمع  ها، به همراه مهار نهفته در آنها، زمینه  دادهاطالعات و 
است برای  هایی  رویهاز  ای  مجموعهمدیریت دانش  .و ایجاد دانش باشد روزرسانی  به ،کارگیری  به

 به حداکثر و اهداف سازمان را مأموریتدانش در سازمان که دستیابی به گذاری   اشتراکخلق و به 
ه ب ها  کتابخانهرویکرد مناسبی است برای ایجاد یکپارچگی بین نیازهای جدید که در  رساند و  می

 برداری  بهرهراهبردی مناسب برای  ،آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش .وجود آمده است
مدیریت دانش را  سازی  پیادهنماید. این امر   کتابداران ارائه می بهینه از دانش و نیروهای فکری

نقش بسزایی در تحقق  ها،  کتابداران به عنوان نیروی انسانی متخصص کتابخانه کند.  تسهیل می
راهبردی در سازمان  های این سازمان دارند و به عنوان دارایی ارزشمند و منابع مهم و سرمایه  هدف

 کارگیری آن همواره به سوی توسعه  باشند. کتابداران از طریق آشنایی با مدیریت دانش و به  می
 مدیریت نمایند.  خدمات در سازمان خود حرکت می های ارائه  مدیریت سرمایه فکری و مهارت

 سهیم دیگران، با همکاری طریق از را خود و تجربیات ها  مهارت دهد  می امکان کتابداران به دانش
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 گذاری  اشتراک به و انتقال یابند. ای دست  حرفه رشد به تا دهند ارتقاء یادگیری و ها  آن دانش در شدن
 با و هوشمند کتابداران تربیت برای آید.  حساب می به رقابتی امتیاز و راهبرد یک منزله به دانش

 کاربرد و آشنایی های  دوره شناسی،  دانش و اطالعات علم رشته درسی های  برنامه در باید دانش،
 با خود تجربه و علم اشتراک گذاشتن به آمادگی کتابداران طریق این از تا شود ارائه دانش مدیریت

 باشند. داشته را همکارانشان
 و دانش مدیریت از دانشگاهی های  کتابخانه مدیران براساس نتایج این پژوهش، بین درک

های دانشگاهی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هرچند پژوهشی در   در کتابخانهآن  سازی  پیاده
در آن  سازی  پیادهبا مفهوم مدیریت دانش و  دانشگاهی های  کتابخانه مدیرانآشنایی بین  رابطه زمینه

 مدیران آشنایی گفت که توان  تحقیقات داخلی و خارجی یافت نشد؛ اما در تبیین این فرضیه می
یاتی و مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حبه  با مفهوم مدیریت دانش دانشگاهی های  کتابخانه

با کیفیت بیشتری منجر  استفاده و اکتشاف دانش، فرآیندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار
تولید و جریان دانش به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و شود، تا   یم

دانشی  های  یهاشناسایی و تحلیل سرم کار گرفته شود. این امر موجب  بهکاربران در کل سازمان 
و کنترل بعدی عملیات  یزیر  موجود و مورد نیاز و فرآیندهای مرتبط با سرمایه دانش و نیز برنامه

 خواهد شد. ها  کتابخانه اهداف ینو فرآیندها به منظور تأم ها  یهسرما برای توسعه

 پیشنهادهای کاربردی. 7

 :شود  یمی تحقیق، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه ها  افتهبا عنایت به ی
 زمینه شود  یم شنهادیها پ  کتابخانهو  ها  سازمانو مدیران عالی  متخصصان به مشاوران،. 2

ی آموزشی در مورد آشنایی با فرهنگ سازمانی مطلوب را برای کتابداران فراهم ها  کالسبرگزاری 
 ها  کتابخانهکاربردی کردن مدیریت دانش در نه یزمبرسانند تا را به حداقل  ریوپاگ  دستقوانین  کنند و

 تسهیل گردد.

تعامل نه یزم شود  یم شنهادیها پ  کتابخانهو  ها  سازمانو مدیران عالی  متخصصان به مشاوران،. 0
هی را به منظور تبادل اطالعات و دانش فراهم کرده و همچنین دانشگای ها  کتابخانهکتابداران 

 ی روز دنیا را فراهم و ایجاد نمایند.ها  یفناورتمهیدات الزم برای آموزش و آشنایی بیشتر کتابداران با 
تشکیل شود که در آن کارگروه کارشناسان  ها  کتابخانهکارگروهی تخصصی در  شود  یمتوصیه . 3

 ی الزم در راستای اجرای مدیریت دانش را انجام دهند.ها  یزیر  برنامهانه، مجّرب در هر کتابخ
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ی فناوری ها  ساختکارگروهی به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف زیر شود  یمپیشنهاد . 4
 تشکیل گردد. ها  کتابخانهاطالعات در 

کتابداران در  زهیانگی پرداخت پاداش و ترفیع، جهت افزایش ها  زمیمکاناز  شود  یمپیشنهاد . 5
 بهینه از فناوری اطالعات استفاده شود. استفاده

برای کتابداران تخصصی در استفاده از فناوری  یها  روزآمدسازی مهارت شود  یمپیشنهاد . 6
 ی ضمن خدمت جای داده شود.ها  آموزشدر 

با کاربران و  نکارکنا ی ارتباطی مناسبی جهت ارتباط با کارکنان،ها  کانال شود  یمپیشنهاد . 7
 کاربران با مدیران فراهم شود. 
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 منـابـع
(. بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات 2330) د.، یغفور ع.،صالح،  یمراد ن.،، یعسگر م.،آشنا، 

  .00-2 :(4)5، فناوری اطالعات یریتمدمدیریت دانش. 
 .(3)8های مدیریت آموزشی،   ینوآور. فرهنگ سازمانی یهپامدیریت دانش بر  توسعه. (2330) اکرامی، م.، نعیمی مجد، آ

 در دانش مدیریت سازمانی و بین فرهنگ رابطه (. بررسی2332) کوند حسینی، ش.، احسانی، ز، مامین بیدختی، ع.
 .026-232(: 4)02،راهبرد ،سمنان پرورش شهرستان و آموزش سازمان

 .دانش های دانشگاهی در استقرار نظام مدیریت  ی کتابخانهرهبر(. بررسی و تببین نقش سبک 2334) آ. باواخانی،
 .43-30: 23، رسانی  کتابداری و اطالع

تکنولوژی، فرهنگ و ساختار سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه  یربررسی تأث (.2335) ع.، قاسمی، م.نژاد،   بزرگ
المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس   کنفرانس بینپنجمین در:  .کیش المللی  ینواحد ب ،اسالمی آزاد
 .همایشگران مهر اشراق :تهران .باز های  یفرینی و نوآوررآکا

کنفرانس جهانی  در: .نقش فناوری اطالعات و مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات (.2335) م.پرندوار فومنی، 
 .پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز: شیراز .هزاره سوم مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز

سازی مدیریت دانش   بررسی وضعیت نگرش کتابداران به امکان پیاده(. 2333) ع. ع.، زارعی، فامیل روحانی، ف.، جلیلی،
مدیریت و مهندسی المللی   کنفرانس بین در: های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر پایه الگوی بکوویتز و ویلیامز.  در کتابخانه

 المللی صدا و سیما.  های بین  مرکز همایش صنایع،

 .4 نما،دانشگاهی.  یها  ها و نقش کتابخانه  مدیریت دانش در دانشگاه. (2385) م.زاده،   صراف ا.،حاضری، 

 تهران: انتشارات کتابدار. .ها  مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت .(2386) م.زاده،   حسن

 (.2)24 ،فناوری آموزش(. مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری. 2338رضایی نور، ج.، عسگری، م. )

الدین نوری نجفی. تهران:   برزو فرهی بوزنجانی و شمس ترجمه مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری.(. 2383شاین، ا. )
 سیمای جوان.

 .فرهنگ سبز ن:تهرا .مدیریت آموزش و نوین در های  یآور  فن به کاربردنگاهی  .(2388) ف.اسالمیه، ا.، شریفی، 

نامه   یانپا بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.(. 2333) ج.صالحی، 
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری

گذاری   بررسی عوامل تأثیرگذار در نگرش به مدیریت دانش و اشتراک(. 2335) م. ث.، سالمی، م.ص.، ضیایی، الهی،عبد
 حقوق و مدیریت. نخستین همایش ملی علوم انسانی، در: های عمومی استان لرستان.  دانش در کتابداران و کتابخانه

 .242 ،کتاب ماه کلیات رسانی.  ها و مراکز اطالع  (. بررسی مدیریت دانش در کتابخانه2388) ه. عبدخدا،

 گر نوآوری در سازمان.  بررسی یادگیری سازمانی بر ایجاد مزیت رقابتی با متغیر تعدیل(. 2335) اکبری، س.، مفتاحی، ه.  علی
 وری صنعت برق ایران.  وری، انجمن مهندسی بهره  یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره در:

 یها  رسانی و کتابخانه  تحقیقات اطالع(. بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش. 2332) م.ذراتی،  م.،زاده،   حسن غ.،فدائی، 
 .582-553: (4)27 ،عمومی )پیام کتابخانه(

. و عملکرد سازمان یت سازمانیحلقه مفقوده شفاف یفرهنگ سازمان(. 2333کردنائیج، ا.، فانی، ع.ا.، مسعودی، ز. )
 .273-283(: 20)0 ،سازمانیمدیریت فرهنگ 

اطالعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع  های  یستمبین س رابطه یین(. تب2334) ج.، یشکوه ع.،گر،   کشته
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 .(03)8 ،مدیریت عمومی یها  پژوهش انسانی.

نامه کارشناسی   پایان. های عمومی کشور از دیدگاه مدیریت دانش  توسعه منابع انسانی نهاد کتابخانه (.2388) گوهری، ح.
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا. ارشد.

المللی مدیریت   دومین کنفرانس بیندر:  .یندهای مدیریت دانشآفناوری اطالعات بر فر یربررسی تأث(. 2336) ر.محمدی، 
 .آموزش عالی صالحان موسسه :تهران .و حسابداری

 تهران: دیباگران کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.(. 2382ع. م. ) ،راد  مصدق
سازمان مطالعه: ها )مورد   بررسی رابطه فناوری اطالعات با مدیریت دانش سازمان (.2335) ع.ا.ذبیحی،  م.،منظری حصار، 

وهشی موسسه پژ :تهران .مدیریت و علوم انسانی در ایران یها  همایش پژوهش در: (.بیمه سالمت خراسان شمالی
 .مدیریت مدبر، دانشگاه تهران

دومین کنفرانس در:  .مدیریت دانش بر فرهنگ سازمانی در نیروگاه شهید مفتح همدان یربررسی تأث (.2336) م.میرهاشمی، 
 .سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان؛ دانشگاه شهید چمران :اهواز .و حسابداری یریتساالنه اقتصاد، مد

در: پنجمین کنفرانس  ریزی مبتنی بر مدیریت دانش.  تغییر فرهنگ سازمانی با استفاده از برنامه (.2335نکویی، پ. )
 همایشگران مهر اشراق.: تهران .های باز  المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری  بین
 ی، چاپ بیست و سوم.تهران: نشرن عمومی. یریتمد .(2383)م. الوانی، 
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