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چكیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین توانايی اکتساب دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی کرمانشاه و رشد
و توسعه سازمانی آنها انجام شد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است و به روش پیمايشی انجام شده
است .جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه که در مجموع  15نفر بودند .با توجه
به اينکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشتند از روش سرشماری جهت جمعآوری دادهها استفاده
گرديد که از اين تعداد  11پرسشنامه تکمیل و مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
استاندارد توسعه سازمانی و پرسشنامه محققساخته سنجش اکتساب دانش در طیف لیکرت پنج گزينهای استفاده
گرديد .يافتههای پژوهش نشان داد که توانايی اکتساب دانش و مؤلفههای آن (استخراج دانش ،تبديل دانش و
انتقال دانش) در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد .بیشترين
میانگین مربوط به مؤلفه توانايی استخراج دانش ( )3/65و کمترين فراوانی ،مربوط به توانايی انتقال دانش ()3/21
بود .همچنین میانگین رشد و توسعه سازمانی و مؤلفههای آن (پاداش ،روابط ،ساختار ،مديريت ،مکانیسمهای
سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف) در کتابخانههای دانشگاهی کرمانشاه در سطح مطلوب بود ،در اين بخش
نیز بیشترين فراوانی مربوط به مؤلفهی روابط و کمترين فراوانی ،مربوط به پاداش بود .يافتههای پژوهش نشان داد
که سطح توانايی انتقال دانش در بین کتابداران نسبت به ديگر مؤلفههای اکتساب دانش آنها پايینتر است ،نیاز به
آموزش و فراهم کردن شرايطی برای بهبود اين مهارت و روحیه اشتراک دانش در بین کتابداران ضروری به نظر
میرسد ،زيرا توانايی انتقال و اشتراک دانش که يکی از شاخصههای اصلی چرخه اکتساب دانش است ،برای
کتابداران بهعنوان اشاعه دهندگان اطالعات امری اجتنابناپذير و ضروری بود .لذا هر اندازه کارکنان سازمان
وظايف خود را بهتر بشناسند و مهارتهای الزم در خصوص حرفه خود را ارتقا ببخشند و درنتیجه عملکرد بهتری
داشته باشند ،در بهبود وضعیت ،پیشرفت و توسعه سازمان خود ،نقش مؤثرتری خواهند داشت.

واژگان کلیدی :اکتساب دانش ،رشد و توسعه سازمانی ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابداران،
کرمانشاه
 .5استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نورsalamilib@yahoo.com .
 .2دانشجوی دکتری ،گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نورsaralee_0123@yahoo.com .
 .3دانشجوی دکتری ،گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نورzahra_a1383@yahoo.com .
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مقدمه
جهان همواره در حال تغییر و تحول بوده است اما تحوالت عصر حاضر از سرعت و دامنه
شگرفی برخوردار است .امروزه انسانها بیشازپیش با اين تحوالت و پیچیدگیهای دسترسی
به اطالعات مواجه هستند ،بهطوریکه میتوان گفت رشد و پیشرفت جوامع امروزی با قدرت
کسب و استخراج دانش از محیط پیرامون خود مرتبط میباشند.
مديريت دانش فرايندهای متفاوتی دارد که يکی از مهـمتـرين آنهـا فراينـد اکتسـاب
دانـش است .هدف از اين فرايند ،جمعآوری و مدلسازی دارايیهای دانشی موجود در
سازمان و استفاده از آن در موارد نیاز است (ريچکوا و نورکن .)2055 ،5راولی ،)2055( 1
معتقد است کتابخانههای دانشگاهی با باال بردن مهارتها و توانايی کسب و خلق دانش
کارکنان و استفاده از دانش برای ايجاد ايدههای خالق میتواند در جهت برطرف کردن
نیازهای کاربران گام مؤثری بردارد.
مبحث اکتساب دانش از اواسط دهه  90میالدی با مهندسی دانش سیستمهای خبره آغاز
شد و لغت اکتساب دانش توسط پژوهشگران حوزه سیستمهای خبره ايجاد شده است.
اکتساب دانش فرآيند تفسیر دانش حوزهای خاص است که فرد به کمک آن فعالیتهای
آن حوزه را انجام میدهد (کوک .)2001 ،2دالکر )2001( 3بیان میکند ،اکتساب دانش
فرآيند استخراج ،تبديل و انتقال تخصص از يک منبع دانش است .از طرفی اکتساب دانش
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فرايند تعامل با خبرگان است که طی آن تخصص و تجربه خبره تشريح میشود و دانش
ضمنی وی به دانش آشکار تبديل میشود (نظافتی ،رشیدی و تقوی فرد.)5392 ،
رشد و توسعه سازمانی معموالً در قالب جنبههايی از عملکرد سازمانی تعريف میشود
که با سودآوری و توسعه افقی و عمودی سازمان همراه است (آنتونیکیک و آنتونی،0
 .)2055همچنین ،محققان ديگر به توسعه فعالیتها و افزايش دامنه تولیدات سازمانها ،رشد
سازمانی اطالق میکنند .همچنین ،رشد سازمانی میتواند بهعنوان افزايش تعداد کارکنان
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يا افزايش اندازه فیزيکی و گستره جغرافیايی سازمانها نیز مطرح شود (آنتونیکیک و
آنتونی .)2055 ،ابعاد مختلفی مانند ساختار ،پاداش ،مديريت ،تغییر ،روابط و ارتباطات
سازمانی ،اهداف و مکانیسمهای سودمند سازمان ،در رشد و پیشرفت سازمان دخیل هستند
که به توضیح مختصر هر يک از ابعاد میپردازيم:
 -5ساختار سازمان :ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل ،سیستمها و
فرايندهای عملیاتی و افراد و گروههايی است که برای نیل به هدف تالش میکنند
(بارنی و گريفین.)5992 ،5
 -2پاداش :براى جبران زحمتى که فرد در سازمان متحمل مىشود ،در ازاى وقت و نیرويى
که او در سازمان ،براى دستيابى به اهداف سازمان صرف مىکند و به تالفى خالقیت
و ابتکارات وى براى يافتن و بهکارگیری روشهاى کارى جديدتر و بهتر ،سازمان به
فرد پاداش مىدهد (سعادت.)5376 ،
 -3مديريت :جیمز استونر 2و ادوارد فريمن 3رهبری (مديريت) را اينگونه تعريف نمودند،
رهبری عبارت است از :فرايند هدايت و اعمالنفوذ بر فعالیتهای کاری اعضای گروه.
 -0تغییر :يک موضوع بحثبرانگیز و مطرح در ادبیات ،مديريت است .اهمیت موضوع،
به اين دلیل است که تغییر اثربخش بهطور قابلتوجهی بقای سازمان را در محیط رقابت
جهانی کسبوکار افزايش میدهد (استدلنر.)2006 ،0
 -1روابط و ارتباطات :نظريهپردازان کالسیک سازمان ،ارتباطات را اسناد مکتوب اختیار
گوش دادن و ارتباطات غیررسمی ،بازخورد و رفتار دايرهای و تعهدات ناشی از تصمیم
تعريف کردهاند ،اما نظريهپردازهای معاصر سازمان ،به ارتباطات بهعنوان بر ساختههايی
همچون پردازش اطالعات ،شبکههای اجتماعی ،هماهنگی و مشارکت مینگرند
(دادمهر.)5359 ،
1. Barney & Griffin
2. James Stoner
3. Edward Freeman
4. Stadlaner
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صدور فرمان ،جريان رو به باالی پیامها و ترغیب کارکنان ،جريان افقی اطالعات،
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 -6هدف سازمانی :هدفی است که سازمان تالشهای خود را به سمت آن هدايت میکند
(سرتو.)5350 ،5
 -7مکانیسم :توصیف دقیق عملکرد يک دستگاه يا مراحل مختلف يک واکنش ،يا رخداد
يک پديده و سازوکار در سازمان (فرهنگ فارسی معین ،ذيل واژه).
يکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه سازمانی ،نیروی انسانی و مهارتهای حرفهای
او است .ازآنجاکه اولین گام در جهت ارتقا سطح دانشی هر سازمان کسب و خلق دانش
است و تا زمانی که در هر سازمان ،دانش بهصورت درست کسب نشود نمیتوان در
فرايندهای سازمان انتظار استفاده و بهرهوری از دانش به شکلی کاربردی داشت .همچنین با
توجه به نقشی که امروزه مؤلفههای مديريت دانش در موفقیت و پیشرفت سازمانها ايفا
میکنند ،الزم است نقش کسب و خلق دانش بهعنوان اولین گام از فرايند مديريت دانش در
میزان کارايی خدمات کتابخانههای دانشگاهی نیز موردبررسی قرار گیرد .ازآنجاکه
کتابخانه های شهر کرمانشاه همواره به دنبال توسعه و افزايش کارايی در ارائه خدمات به
مراجعین خود میباشند و نیز يکی از برنامههای راهبردی برای رسیدن به سطح مطلوبی از
کارايی ،اجرای مديريت دانش است .همچنین با توجه به اينکه دانش در هر سازمانی از اجزاء
پراهمیت و يک مزيت رقابتی محسوب میشود و دانشی که بهخوبی و از مجراهای معتبر
کسب شود و به شکلی مؤثر و کارا استفاده گردد ،موجب بهرهوری و درنتیجه توسعه سازمان
خواهد شد ،به همین منظور در اين پژوهش سعی شده است به بررسی رابطه بین اکتساب
دانش با رشد و توسعه سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه پرداخته شود و در
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

پايان به اين پرسشها پاسخ داده شود که :آيا بین اکتساب دانش با مؤلفههای رشد و توسعه
سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی رابطهای وجود دارد؟ همچنین اين پژوهش در پی آن
است تا وضعیت کسب دانش و توسعه و رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی را تعیین
نمايد .بنابراين درصدد است مشخص کند که آيا افزايش مهارت کسب دانش کتابداران در
توسعه و پیشرفت کتابخانههای دانشگاهی نقش دارد يا خیر؟

1. Certo & Paul
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سؤالهای پژوهش در ادامه بیان شده است:
 .5وضعیت توانايی اکتساب دانش در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
چگونه است؟
 .2وضعیت مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی در میان کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
شهر کرمانشاه چگونه است؟
 .3آيا بین توانايی استخراج دانش و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کتابداران کتابخانه-
های دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
 .0آيا بین توانايی تبديل دانش و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
 .1آيا بین توانايی انتقال دانش و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
 .6آيا بین اکتساب دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه برحسب
متغیرهای جنسیت ،تحصیالت و محل خدمت تفاوت معناداری وجود دارد؟
در اين بخش از پژوهش به مطالعه و بررسی پژوهشهای پیشین در داخل و خارج کشور
پرداختیم تا با مرور تحقیقات گذشته و بررسی نتايج بهدستآمده از آن به اهمیت و ارتباط
موضوع با پژوهش حاضر دست يابیم .بررسی متون تخصصی و پژوهشهای انجام شده در
حوزه کتابخانه و کتابداری نشان میدهد که در ارتباط با اهمیت و نقش اکتساب دانش در
توسعه سازمانی کتابداران در داخل و خارج از ايران توجه اندکی صورت گرفته است و
پژوهشهای انجام شده نیز به موضوع مديريت دانش ،عملکرد شغلی و نوآوری در سازمان-
کتابداران و وضعیت اکتساب دانش در کتابخانههای دانشگاهی است .کتابداران بهعنوان
رابطین دانش بین منابع اطالعاتی و مراجعهکنندگان کتابخانه ،سهم عمدهای در ايجاد و بهبود
مديريت دانش و عملکرد کتابخانهها دارند.
در ادامه به بررسی پیشینه پژوهش در داخل و خارج کشور پرداخته شده است:
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های ديگر پرداختهاند .از خألهای اين پژوهشها عدم پرداختن و توجه خاص به جامعه
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شريفزاده ( ،)5396در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مديريت دانش با خالقیت و
بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاههای مجری آموزش از دور پرداخت .نتايج اين پژوهش
نشان داد که مديريت دانش بهعنوان يک راهبرد آگاهانه موجب خلق دانش ،تسهیم دانش،
کاربرد دانش شده و خالقیت ،پیششرط الزم برای بهسازی آموزشی ،سازمانی و فردی بوده
و بهسازی نیز باعث افزايش عملکرد اعضای هیأتعلمی در دانشگاههای مجری آموزش از
دور میشود.
مکیزاده و همکاران ( ،)5390در پژوهشی به شناسايی ابعاد سیستم مديريت دانش در
کتابخانه عمومی و تحلیل تأثیر آن بر توسعه نوآوری کتابخانههای عمومی يزد پرداخته هدف
اصلی پژوهش حاضر شناسايی ابعاد سیستم مديريت دانش و نوآوری و ارزيابی وضعیت
آنها در کتابخانههای عمومی شهر يزد و تحلیل تأثیر مديريت دانش بر نوآوری است .روش
پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت ،توصیفی پیمايشی و از نظر هدف کاربردی بوده است .در
گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .يافتهها نشان داد که کلیه ابعاد
مديريت دانش غیر از خلق و کسب دانش ،بر نوآوری تأثیر داشتهاند .همچنین نتايج نشان داد
که متغیرهای نوآوری اجرايی و نوآوری فنی در کتابخانههای عمومی يزد از وضعیت متوسط
و نامطلوبی برخوردار هستند.
درانی و همکاران ( ،)5390در پژوهش خود به بررسی رابطه فرايندهای مديريت دانش
با عملکرد شغلی کارکنان در آموزش عالی دانشگاه تهران پرداختند .اين پژوهش بهصورت
پیمايشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه مديريت دانش و فهرست وارسی عملکرد انجام
گرفت .يافتههای اين پژوهش نشان داد بین شاخصهای مديريت دانش با شاخصهای
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

عملکرد شغلی ،تنها شاخص کسب دانش با شاخصهای عملکرد شغلی (عملکرد وظیفهای
و زمینهای) رابطه معناداری وجود دارد.
ساالرزهی و همکاران ( ،)5395در پژوهش خود به بررسی رابطهی بین مديريت دانش و
سالمت سازمانی در ادارهی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان پرداختند.
بدين منظور  237نفر از کارکنان ادارهی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان
با استفاده از پرسشنامه و به روش خوشهای موردپژوهش قرار دادند .نتايج تحقیق بیانگر اين
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بود که مؤلفهی اجتماعیسازی دانش قابلیت پیشبینی مؤلفههای تأکید علمی ،رعايت،
ساختاردهی و يگانگی نهادی؛ مؤلفهی ترکیب دانش قابلیت پیشبینی تمامی مؤلفههای
سالمت سازمانی؛ مؤلفهی بیرونیسازی دانش قابلیت پیشبینی تأکید علمی ،رعايت ،حمايت
از منابع و نفوذ مدير و مؤلفهی درونیسازی قابلیت پیشبینی روحیه ،ساختاردهی ،حمايت از
منابع ،نفوذ مدير و يگانگی نهادی از زير مؤلفههای سالمت سازمانی را دارد .بنابراين
زيرمؤلفههای مديريت دانش با برخی از زيرمؤلفههای سالمت سازمانی ارتباط مثبت معنادار
و با برخی ارتباط منفی معنادار دارد و با برخی ديگر ارتباط معناداری ندارد.
اسالم و همکاران ،)2057( 5در پژوهشی به بررسی تأثیر مديريت دانش و نوآوری
خدمات در کتابخانههای دانشگاهی پرداخته است و جامعه آماری او شامل کتابداران 29
کشور بود .يافتههای اين پژوهش نشان داده که چرخه مديريت دانش با نوآوری خدمات
ارتباط دارد .همچنین جذب دانش و ايجاد آن بهطور قابلتوجهی در مديريت نوآوری برای
خدمات کتابخانههای دانشگاهی مؤثر است و مديريت دانش در کتابخانهها يک معیار کلیدی
است و بايد کتابخانههای دانشگاهی به درک و اهمیت مديريت دانش پی ببرند.
الحماد و همکاران ،)2009( 2در پژوهشی به بررسی اشتراک دانش در دانشگاههای اردن
پرداختند .اين پژوهشگران برای سنجش اشتراک هفت مؤلفه ارتباطهای دوجانبه ،روندهای
کاری سازمان ،خالقیت ،احساس مثبت به اشتراک دانش ،اشتیاق به اشتراک دانش و داشتن
رفتار اشتراک دانش را تعیین کردند .از طريق تجزيهوتحلیل ارتباط بین نگرش کارکنان
يافتند .يافتههای آنان نشان داد که کارکنان آموزشی و اعضای هیات علمی برای اشتراک-
گذاری دانش و کارهای گروهی انگیزه کمتری دارند .کارکنان جوان به داشتن خالقیت و
نوآوری تشويق نمیشوند.
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نسبت به اشتراک دانش مبادرت نمودند و از روش مصاحبه با کارکنان به نتايجی دست

1. Islam &et al
2. Alhammad &et al
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ورسینچل و همکاران ،)2009( 5در پژوهشی به بررسی برنامههای مديريت دانش پرداخت
در دانشگاه بانکوک يافتههای اين بررسی نهتنها برنامههای آموزشی را بهبود داد بلکه ارتباط
میان اعضای هیات علمی و دانشجويان و کارکنان را هم بهتر کرد.
بلکمن و همکاران ،)2009( 2به بررسی تبیین ارتباط بین مديريت دانشگاه و مديريت
دانش در دانشگاه استرالیا پرداخت از طريق مصاحبه و مشاهده و به اين نتیجه دست يافت که
مديريت مؤثر و موفقیت راهبردی وابستگی بسیار زيادی به پردازش دانش دارد.
لین ،)2005( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر ويژگیهای ساختار سازمانی بین روشهای
تشويق کارکنان به فعالیتهای تسهیم دانش پرداخت يافتههای پژوهش نشان داد ،بین رسمیت
و پیچیدگی در ساختار سازمانی با تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد و تشويق مادی
تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش دارد.
مطالعه پژوهشهای گذشته نشان داد که بیشتر پژوهشها وضعیت مديريت دانش در بین
جوامع مختلف ازجمله کتابخانهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی را موردبررسی قرار
دادهاند و فقط تعداد محدودی از پژوهشها به بررسی تأثیر مديريت دانش بر نوآوری ،هوش
سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان پرداخته شده است .يکی از خألهای قابلمشاهده در اين
پژوهشها بررسی رابطه کسب و خلق دانش با رشد و توسعه سازمانی است .درحالیکه دانش
يکی از اجزاء رقابتی هر سازمان محسوب میشود ،اکتساب دانش مرتبط در سازمانهای
خدماتی ازجمله کتابخانهها جهت ارتفاع سطح عملکرد و کارايی سازمان امری ضروری
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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است .همچنین امروزه با توجه به گسترش روزافزون اطالعات ،پیشرفت دانش و رشد
فناوریهای اطالعات و ارتباطات در جامعه رقابتی کنونی مجهز بودن کارکنان سازمانها ،به
توانايی کسب و خلق دانش امری اجتنابناپذير خواهد بود .به همین منظور پژوهش حاضر
به بررسی امکان ارتباط میان مهارتهای کسب و استخراج دانش با مؤلفههای توسعه سازمانی
میپردازد.

1. Worasinchal &et al
2. Blackman &et al
3. Lin
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روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع ،توصیفی -همبستگی است .شیوه
گردآوری دادهها ،به روش پیمايشی انجام شده است .جامعهی آماری اين پژوهش ،شامل
کلیه کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه بودند ،در اين میان تعداد کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شامل کتابخانههای دانشگاه رازی ،پیام نور ،دانشگاه آزاد و علوم
پزشکی که در مجموع  15نفر بودند .با توجه به اينکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس
قرار داشتند از روش سرشماری جهت جمعآوری دادهها استفاده گرديد که از اين تعداد 11
پرسشنامه تکمیل و مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .ابزار پژوهش برای گردآوری دادهها،
پرسشنامه محقق ساخته سنجش اکتساب دانش شامل  21سؤال پنج گزينهای شامل مؤلفههای
(استخراج دانش شامل  5سؤال ،تبديل دانش شامل  55و انتقال دانش شامل  6سؤال) است و
پرسشنامه دوم نیز مربوط به رشد و توسعه سازمانی است که توسط الک و کرافورد 5طراحی
شده است و شامل  25سؤال در طیف لیکرت پنج گزينهای که مؤلفههای (پاداش ،روابط،
ساختار ،مديريت ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف ،هر يک شامل 0
سؤال) را مورد ارزيابی قرار میداد .روش امتیازدهی به سؤاالت هر دو پرسشنامه بهصورت
طیف پنج گزينهای :خیلی موافقم امتیاز  ،1موافقم امتیاز  ،0نظری ندارم امتیاز  ،3مخالفم امتیاز
 2و خیلی مخالفم امتیاز  5داده شده است .همچنین با توجه به اينکه پرسشنامه رشد و توسعه
سازمانی قبالً در پژوهشهايی مورداستفاده قرار گرفته است ،روايی و پايايی آن سنجیده شده
است .روايی و پايايی پرسشنامه رشد و توسعه سازمانی در پژوهش الک و کرافورد ()2050
کرونباخ باالی  90ذکر شده است .در پژوهش حاضر نیز برای بررسی روايی و پايايی،
پرسشنامه محقق ساخته اکتساب دانش بهطور مقدماتی بر روی  51نفر از اعضای جامعه
آماری اجرا شد و پايايی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ محاسبه گرديد و همچنین
روايی محتوايی آن توسط  1تن از اساتید و متخصصان و علم اطالعات و دانششناسی و آمار
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تأيید شده است و روايی اين پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پايايی آن طبق آلفای

1. Peter Lok & John Crawford
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مورد تأيید قرار گرفته است .در پژوهش حاضر اعتبار آزمون سنجش اکتساب دانش0/92 ،
و برای رشد و توسعه سازمانی  0/90به دست آمده است که نشان داد که اين ابزارها از پايايی
مطلوبی برخوردار هستند .همچنین تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده آمار توصیفی
(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن )5و با کمک نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  23انجام شد.

یافتهها
در جدول شماره  5آمار مربوط به کتابداران موردبررسی از نظر متغیرهای موردمطالعه در اين
پژوهش ،ذکر شده است:
جدول  .1توزیع فراوانی کتابداران موردمطالعه برحسب متغیرهای جمعیت شناختی
فراوانی

درصد

متغیر
زن

31

63/6

مرد

20

36/0

کتابداری

00

50/0

غیر کتابداری

55

20/0

ديپلم

2

3 /6

فوقديپلم

2

3 /6

لیسانس

25

35/2

فوقلیسانس

21

01/1

دکتری

1

9 /5

دانشگاه رازی

29

12/7

دانشگاه آزاد

7

52/7

دانشگاه علوم پزشکی

51

27/3

دانشگاه پیام نور

0

7 /3

11

500/0

جنسیت
رشته تحصیلی

تحصیالت
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کتابخانه محل خدمت

مجموع

1. Spearman correlation test
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يافتههای جدول  ،5انواع متغیرهای موردبررسی را نشان میدهد ،بیشتر پاسخدهندگان از
نظر جنسیت مؤنث میباشند .همچنین با توجه به اينکه بیش از نیمی از کتابداران دارای
مدرک تحصیلی فوقلیسانس و دکتری بودند که نشاندهنده اين است که کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه از سطح تحصیلی بااليی برخوردار هستند .رشته
تحصیلی اکثر پاسخدهندگان ،کتابداری است که نشان میدهد در کتابخانههای دانشگاهی
کرمانشاه بیشتر از نیروی متخصص و آشنا با حرفه کتابداری مشغول به کار میباشند.
در ادامه به پاسخگويی سؤالهای پژوهش پرداخته شده است:
 .5وضعیت توانايی اکتساب دانش در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
چگونه است؟
در جدول شماره  2نتايج حاصل از میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای اکتساب دانش
آمده است .در تقسیمبندی امتیازات ،نمرات بین  3/1تا  1دارای شاخص قوی ،نمرات  2تا
 3/0دارای شاخص متوسط و نمرات کمتر از  2نشاندهنده نبود يا ضعف زياد شاخص
موردنظر است.
جدول  .2میانگین مؤلفههای اکتساب دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
مؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

اکتساب دانش

3/12

0/0363

استخراج دانش

3/65

0/0697

تبديل دانش

3/65

0/0600

انتقال دانش

3/21

0/7757

را ،دارا میباشند .ازآنجاکه میانگین کلیه مؤلفههای اکتساب دانش کتابداران باالتر از  3است،
میتوان گفت میزان مهارت اکتساب دانش کتابداران موردبررسی ،بیش از متوسط و در
سطح خوب است .بیشترين میانگین مربوط به مؤلفه توانايی استخراج دانش ( )3/65و کمترين
میانگین ،مربوط به توانايی انتقال دانش ( )3/21بود.
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 .2وضعیت مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی در میان کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
چگونه است؟
در جدول  3نتايج حاصل از میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی
در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه آمده است.
جدول  .3میانگین مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
مؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

رشد و توسعه سازمانی

3/03

0/6035

پاداش

3/03

0/5505

روابط

3/56

0/6671

ساختار

3/32

0/9710

مديريت

3/39

5/0510

مکانیسمهای سودمند

3/09

0/1559

نگرش نسبت به تغییر

3/00

0/6360

هدف

3/63

0/6395

همانطور که در جدول  3قابلمشاهده است ،کتابخانههای موردبررسی تمامی مؤلفههای
رشد و توسعه سازمانی را دارا میباشند .ازآنجاکه میانگین کلیه مؤلفههای رشد سازمانی باالتر
از  3است ،میتوان گفت میزان رشد و توسعه سازمانی کتابخانههای موردبررسی ،بیشازحد
متوسط و در سطح مطلوب است .بیشترين میانگین مربوط به مؤلفههای روابط ( )3/56و هدف
( )3/63و کمترين میانگین ،مربوط به پاداش ( )3/03بود.
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 .3آيا بین توانايی استخراج دانش و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کتابداران کتابخانه-
های دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
جهت بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف،5
استفاده شد .سطح معنیداری برای کلیۀ مؤلفههای اکتساب دانش و رشد و توسعه سازمانی
کمتر از  0/01بودند که نشان داد ،متغیرهای مذکور از توزيع نرمال برخوردار نیستند و بايد
برای بررسی فرضیات آن ،از آزمونهای ناپارامتريک استفاده شود .لذا در خصوص مؤلفهی
1. Kolmogorov–Smirnov test
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استخراج دانش به دلیل عدم وجود توزيع نرمال دادهها و همچنین نسبی بودن مقیاس دادههايی
که قصد بررسی رابطه آنها را داريم از آزمون ناپارامتريک ضريب همبستگی اسپیرمن
استفاده شده است.
جدول  .4آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بین توانایی استخراج دانش و توسعه سازمانی کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
مکانیسمهای نگرش نسبت

مؤلفهها

پاداش

روابط

ساختار

مديريت

ضريب همبستگی اسپیرمن

0/215

0/306

0/570

0/012

-0/005

سطح معناداری

0/003

0/000

0/006

0/720

0/752

هدف

سودمند

به تغییر
0/001

-0/501

0/973

0/075

همانطور که از نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  0برمیآيد ،با توجه به سطح
معناداری داده شده و مقايسه آن با میزان خطای مجاز  )p<0/01( 0/01با اطمینان  91درصد
میتوان گفت ،بین مؤلفههای مديريت ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف
با توانايی استخراج دانش کتابداران رابطه معناداری ديده نشد .اما بین مؤلفههای پاداش،
روابط و ساختار و مهارت استخراج دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی رابطه معناداری
وجود دارد و ازآنجاکه ضرايب همبستگی در مورد مؤلفههايی که رابطه معناداری با توانايی
استخراج دانش کتابداران داشتهاند ،مثبت است ،اين مؤلفهها در کتابخانههای موردبررسی،
با توانايی استخراج دانش کتابداران رابطهای مثبت دارد ،يعنی با افزايش يکی از اين دو متغیر،
متغیر ديگر نیز افزايش میيابد.
 .0آيا بین توانايی تبديل دانش و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کتابداران کتابخانههای
در خصوص وضعیت مؤلفهی تبديل دانش به دلیل عدم وجود توزيع نرمال دادهها و
همچنین نسبی بودن مقیاس دادههايی که قصد بررسی رابطه آنها را داريم از آزمون
ناپارامتريک ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
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جدول  .5آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بین توانایی تبدیل دانش کتابداران و رشد سازمانی
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
مکانیسمهای نگرش نسبت به

مؤلفهها

پاداش

روابط

ساختار

مديريت

ضريب همبستگی اسپیرمن

0/523

0/351

0/599

0/525

-0/037

سطح معناداری

0/007

0/007

0/576

0/357

0/500

هدف

سودمند

تغییر
0/265

-0/090

0/002

0/121

چنانکه در جدول  1مشهود است ،تنها بین مؤلفههای روابط و نگرش نسبت به تغییر در
سازمان و توانايی تبديل دانش کتابداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین
ازآنجاکه تمامی ضرايب همبستگی در مورد مؤلفههای رشد سازمانی که رابطه معناداری با
توانايی تبديل دانش کتابداران داشتهاند ،مثبت است ،اين مؤلفهها در کتابخانههای
موردبررسی ،با توانايی تبديل دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
رابطهای مثبت و مستقیم دارد.
 .1آيا بین توانايی انتقال دانش و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
در خصوص مؤلفهی انتقال دانش به دلیل عدم وجود توزيع نرمال دادهها و همچنین نسبی
بودن مقیاس دادههايی که قصد بررسی رابطه آنها را داريم از آزمون ناپارامتريک ضريب
همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
جدول  .6آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بین توانایی انتقال دانش کتابداران و رشد سازمانی
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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مکانیسمهای نگرش نسبت به

مؤلفهها

پاداش

روابط

ساختار

مديريت

ضريب همبستگی اسپیرمن

0/003

0/363

0/091

0/027

0/000

سطح معناداری

0/000

0/055

0/123

0/516

0/955

هدف

سودمند

تغییر
0/060

-0/526

0/653

0/391

همانطور که از نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  6برمیآيد ،بین مؤلفههای
ساختار ،مديريت ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و اهداف سازمان و توانايی

رابطه بین اکتساب دانش با توسعه سازمانی ...

انتقال دانش کتابداران رابطه معناداری ديده نشد .درحالیکه بین مؤلفههای پاداش و روابط
در سازمان و توانايی انتقال دانش کتابداران رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین ازآنجاکه
تمامی ضرايب همبستگی در مورد مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی که رابطه معناداری با
توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران داشتهاند ،مثبت است ،اين مؤلفهها در کتابخانه-
های موردبررسی ،با انتقال دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطهای
مثبت و مستقیم دارد.
 .6آيا اکتساب دانش در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه برحسب
متغیرهای جنسیت ،تحصیالت و محل خدمت تفاوت معناداری دارد؟
با توجه به عدم برخورداری از توزيع نرمال متغیرهای موردبررسی در اين پژوهش برای
مقايسه بین بیش از دو گروه مانند تحصیالت و محل خدمت کتابداران از آزمون ناپارامتريک
کروسکال والیس 5و برای مقايسه بین دو گروه مانند جنسیت از آزمون ناپارامتريک يومن
ويتنی 2استفاده شده است.
جدول  .7مقایسه میانگین ابعاد اکتساب دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
تحصیالت

جنسیت

محل خدمت

والیس

آماره کروسکال

درجه آزادی

سطح معناداری

والیس

آماره کروسکال

درجه آزادی

سطح معناداری

ويتنی

انتقال دانش

0/209

0

0/375

5/260

3

0/739

226/000

-0/557

0/050

آزمون يومن

z

سطح معناداری

تبديل دانش

0/756

0

0/350

0/335

3

0/225

263/100

0/000

5/000

همانطور که در جدول  7قابلمشاهده است ،بین هیچيک از مؤلفههای اکتساب دانش و
متغیرهای جنسیت ،میزان تحصیالت و دانشگاه محل خدمت رابطه معناداری ديده نشد .می-
توان گفت متغیرهای جنسیت ،میزان تحصیالت و دانشگاه محل خدمت کتابداران ،نقش
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استخراج دانش

0/569

0

0/929

5/260

3

0/735

257/000

-5/009

0/353

متغیر

1. Kruskal Wallis Test
2. U Mann–Whitney Test
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مؤثری در افزايش مهارت اکتساب دانش و مؤلفههای آن در بین کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمانشاه ندارد.

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش تالش بر اين بود تا رابطه بین دو متغیر اکتساب دانش کتابداران و رشد و
توسعه سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه بررسی شود .در اين بخش به
تجزيهوتحلیل نتايج پژوهش با نظر به سؤالهای پژوهش پرداخته میشود.
نتايج حاصل از بررسی وضعیت توانايی اکتساب دانش در بین کتابداران نشان میدهد،
میانگین مهارت اکتساب دانش در جامعه موردمطالعه اين پژوهش در سه مؤلفه آن خوب
است که از بین مؤلفهها به ترتیب :استخراج دانش  ،3/63تبديل دانش  3/60و انتقال دانش
 3/30نمرات باالتری گرفتهاند .اين امر مبین آن است که گر چه استخراج دانش بهخوبی
صورت میگیرد ،اما انتقال آنکه مرحله مهمی به شمار میرود نسبت به دو مؤلفه ديگر
(استخراج و تبديل دانش) ،وضعیت ضعیفتری دارد .پايین بودن میانگین اشاعه و انتقال
دانش در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه را میتوان اينگونه تبیین نمود
که کارکنان و کتابداران دارای دانش و تخصص خاص هستند ،ممکن است با اين تفکر که
دانش قدرت است و موجب مزيت رقابتی میگردد ،درنتیجه تقسیم و اشتراک دانش
تهديدی برای موقعیت آنان است که منجر به ايجاد رقبای جديد خواهد شد ،تمايل کمتری
برای اشتراک و تبادل دانش و مهارتهای خود با ديگر همکاران داشته باشند .تقويت روحیه
اشتراک دانش ،نیاز به مهارتها و پیشنیازهای بیشتری دارد که بايد موردتوجه قرار گیرد.
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

يکی از راههای غلبه بر اين عادت کارمندان ،تغییر سیاستهای سازمانی و انديشیدن راههای
مشوق تسهیم دانش از طرف مديران سازمانهای دانشگاهی است .نتايج اين بخش از پژوهش
با نتايج پژوهش الحماد ،الفوری و ابوحسن ( )2009که نشان داد که اعضای هیات علمی
برای اشتراکگذاری دانش انگیزه کمتری دارند ،همسو است.
بررسی وضعیت مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی در میان کتابخانههای جامعه
موردمطالعه نشان میدهد که میانگین مؤلفههای هفتگانه رشد و توسعه سازمانی باالتر از 3
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و در سطح مطلوب است؛ بااينحال بیشترين میانگین به ترتیب مربوط به مؤلفههای روابط و
هدف و کمترين آن مربوط به پاداش است .اين امر نشان میدهد که در کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمانشاه ،روابط مناسب و اهداف روشنی وجود دارد و کتابداران بهراحتی
میتوانند با گروه کاری خود ،از طريق روابط خوب و هماهنگ و مطابق اهداف کاری
سازمان ،موجب اشتراک دانش و حل مشکالت کاری درنتیجه پیشرفت سازمان گردند .اما
در مقابل به مقوله پراهمیت پاداش توجه کمتری شده است .دلیل اين اهمیت در پی پاسخ به
سؤاالت بعدی پژوهش تبیین شده است.
بهکارگیری آزمون همبستگی اسپیرمن در مورد دادههای مربوط به توانايی استخراج
دانش کتابداران و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی نشان داد ،کتابدارانی که توانايی برقراری
روابط بهتری داشته باشند در استخراج دانش نیز مهارت باالتری خواهند داشت.
بهعبارتديگر کتابداران بهراحتی میتوانند با گروه کاری خود ،از طريق روابط خوب و
هماهنگ ،موجب اشتراک دانش و حل مشکالت کاری درنتیجه پیشرفت سازمان گردند.
همچنین وجود مؤلفه پاداش در يک سازمان میتواند محرک کارکنان برای استخراج دانش
جهت بهبود راندمان کاری در سازمان باشد .بهعبارتديگر در سازمانی که مؤلفههای پاداش
بهصورت مناسب به کار گرفته شده باشد ،زمینه استخراج دانش را برای کارکنان فراهم می-
کند تا آنها تنها به مسائل روزمره کاری اکتفا نکنند بلکه در جستجوی راهی برای استخراج
دانش و بهکارگیری آن در زمینه تخصصی خود باشند .افزايش انگیزهای مانند پاداش که
رضايت کارکنان را موجب میشود ،میتواند در افزايش تمايل به تسهیم و اشتراک دانش
تأثیرگذار بوده و نتايج مطلوبی برای سازمان به ارمغان آورد .نتايج اين بخش از پژوهش با
دارد همسو است .همچنین نتايج تا حدودی با پژوهش شريفزاده ( ،)5396همخوان است.
نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن برای کشف رابطه میان توانايی تبديل دانش کتابداران و
مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی نشان داد که از بین مؤلفههای هفتگانه رشد و توسعه
سازمان ،دو مؤلفه روابط و نگرش نسبت به تغییر در يک سازمان با توانايی تبديل دانش
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پژوهش درانی و اديبان ( )5390که نشان داد کسب دانش با عملکرد سازمان رابطه معناداری

کتابداران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .بهبیانديگر میتوان گفت در سازمانهايی که
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افراد دارای روابط باال با يکديگر باشند و همچنین در آنها نگرش مثبت و بااليی نسبت به
تغییر وجود داشته باشد در تبديل دانش تخصصی خود توانمندترند .میتوان گفت که هر
اندازه سیاستهای سازمان نسبت به تغییر و بهبود شرايط سازمان از انعطاف بیشتری برخوردار
باشد ،کارکنان نیز به همان میزان میتوانند از طريق روشهای متنوع و بهروز ،در جهت تبديل
دانش ضمنی به دانش صريح از توانايی باالتری برخوردار باشند .نتايج اين بخش از پژوهش
با بکمن و کندی ( )2009که نشان داد که مديريت مؤثر و موفقیت راهبردی ،وابستگی بسیار
زيادی به پردازش دانش دارد همخوانی دارد.
نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان توانايی انتقال دانش کتابداران
و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی نشان داد که در جامعه موردمطالعه تنها کتابدارانی توانايی
انتقال دانش خود را به نحو مطلوب خواهند داشت که در سازمانشان بستر ارتباط با يکديگر
بیشتر فراهم باشد .بهعبارتديگر ،کتابدارانی که دارای روابط بهتری با همکاران خود دارند
و از ارتباطات غیررسمی و شبکهای در داخل و يا خارج سازمان بهرهمند هستند ،انتقال و
اشتراک دانش در بین آنها به نحو مطلوب و مؤثری صورت میگیرد و بهاينترتیب میتوان
گفت که گام نهايی چرخه دانش کامل خواهد شد .از طرف ديگر ،سازمانهايی که
سازوکارهای پاداش را در فرايندهای اداری کارکنان بهطور مؤثر به کار بسته باشد ،شاهد
اشتراک دانش بیشتری در بین کارکنان خود هستند .بهعبارتديگر انتقال دانش که مرحله
نهايی و مهمی در اکتساب دانش محسوب میشود ،در صورتی از سوی کتابداران نمود عینی
و مطلوب پیدا میکند که آنها انگیزه الزم را جهت انتقال و اشتراک دانش صريح و ضمنی
خود با ديگران داشته باشند و عالوه بر رضايت درونی و عالقه فردی ،پاداش و تشويقهای
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

سازمانی نیز بهعنوان عامل مؤثر خارجی کمککننده باشد .نتايج اين بخش از پژوهش تا
حدودی با يافتههای پژوهش لین ( )2005همسو است .همانطور که در سؤال  2پژوهش
مشخص شد مؤلفه «پاداش» در میان مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی کمترين میانگین را در
میان سازمانهای موردمطالعه به خود اختصاص داده است ،حال که اهمیت اين مؤلفه در اين
سؤال و رابطه آن با توانايی انتقال دانش کتابداران عیان شد الزم است سازمانها بهعنوان يک
مؤلفه حائز اهمیت بیشتر به آن توجه کنند.
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ازآنجاکه در تمامی نتايج بررسی رابطه مؤلفههای اکتساب دانش و توسعه سازمانی ،بین
مؤلفههای پاداش ،روابط ،ساختار و نگرش نسبت به تغییر و مؤلفههای اکتساب دانش رابطه
مثبت و معناداری ديده شد ،نشان میدهد که افزايش انگیزهای مانند پاداش که رضايت
کتابداران را موجب میشود ،میتواند در افزايش توانايی اکتساب دانش آنان تأثیرگذار بوده
و نتايج مطلوبی در عملکرد کتابخانه به وجود آورد .همچنین داشتن روابط مطلوب با
همکاران داخل کتابخانه و خارج از محیط کار به کشف راههای مؤثر به اکتساب دانش نقش
بسزايی داشته باشد .از طرفی وجود ساختاری مناسب و منطقی و انعطافپذير به کتابداران
اين آرامش خاطر را میدهد که تقسیمکار بهدرستی صورت گرفته و ساختار کار هر فرد
بهخوبی تعريف شده است .همچنین میتوان گفت که هر اندازه سیاستهای سازمان نسبت
به تغییر و بهبود شرايط کتابخانهها از انعطاف بیشتری برخوردار باشد ،کتابداران نیز به همان
میزان میتوانند از طريق روشهای متنوع و بهروز ،جهت شناسايی دانش و استفاده از آن
برای پاسخگويی به نیاز مراجعین استفاده کنند .از طرف ديگر میتوان ،عدم وجود رابطه
مؤثر اکتساب دانش با اکثر مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی را اينگونه تبیین نمود که
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی کرمانشاه ،نیاز بهروز آمد سازی دانش خود و استفاده از
دانش جديد در ارائه خدمات به مراجعین را احساس نکرده و چون وظايف روزمره خود را
که همان راهنمايی و پاسخگويی به نیاز مراجعین است ،با همان دانش قبلی خود انجام می-
دهند .توجه به اين نکته که مراجعین کتابخانههای دانشگاهی غالباً دانشجويان کنجکاو و تشنه
يادگیری هستند از اهمیت ويژهای برخوردار است ،لذا بهبود عملکرد کتابخانههای دانشگاهی
در پويايی کتابداران و بهروز بودن با دانش جديد در هر رشته و مقطعی است تا امر
بهترين شکل و در باالترين سطح کیفیت اجرا گردد .بهطورکلی میتوان گفت کسب دانش
يکی از منابع کلیدی رفتار راهبردی در سازمان است که موجب نوآوری در کارکنان ،خلق
دانش تخصصی و تقويت کارايی سازمان میگردد.
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه میگردد:
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 طبق يافتهها ،پیشنهاد میشود کتابخانههای دانشگاهی با برگزاری جلسات طوفان فکریو نشستهای علمی ،بستر را جهت ارتقا سطح دانش کتابداران از طريق اکتساب دانش
(کسب و استخراج دانش ،تبديل دانش و انتقال دانش) فراهم نمايند.
 همچنین ازآنجاکه نتايج پژوهش نشان داد که اکتساب دانش با رشد و توسعه سازمانیرابطه مستقیمی دارد ،بنابراين پیشنهاد میگردد نسبت به مؤلفههای رشد سازمانی توجه
بیشتری نشان داده شود و از طريق مؤلفههای اثرگذار و تقويت آنها مانند پاداش ،روابط،
ساختار و نگرش نسبت به تغییر شرايط را برای افزايش توانايی اکتساب دانش کتابداران
فراهم نمود.
 پیشنهاد میشود توانايی انتقال و اشتراک دانش کتابداران از طريق آموزش و ايجاد اعتمادو حمايت مديريت کتابخانه تقويت گردد تا بتوان از طريق اشتراک دانش و توانايی
بهکارگیری دانش جهت نیل به اهداف و رشد سازمان حرکت کرد.
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