
 

 

 

  سازمانیتوسعهرابطه بین اکتساب دانش با 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانه

 3زهرا عزیزخانی، 2نیاسارا بهرام، 1مریم سالمی
 شناسیمطالعات دانش

 22تا  5ص ، 97 تابستان، 51شماره ، چهارمسال 

 29/15/97تاريخ دريافت: 

 51/10/97تاريخ پذيرش:
 چكیده

های دانشگاهی کرمانشاه و رشد تعیین رابطه بین توانايی اکتساب دانش کتابداران کتابخانهحاضر با هدف  پژوهش
همبستگی است و به روش پیمايشی انجام شده  -انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی هاآن سازمانیتوسعهو 

با توجه به . بودندنفر  15 درمجموعکه  های دانشگاهی شهر کرمانشاهتمامی کتابداران کتابخانهآماری  جامعهاست. 
 استفاده گرديدها آوری دادهاينکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشتند از روش سرشماری جهت جمع

ه ها از پرسشنام. برای گردآوری دادهرفتقرار گ وتحلیلتجزيهپرسشنامه تکمیل و مورد  11که از اين تعداد 
ی استفاده اساخته سنجش اکتساب دانش در طیف لیکرت پنج گزينهو پرسشنامه محقق سازمانیتوسعهاستاندارد 

انش و تبديل د، استخراج دانش)آن  هایمؤلفه که توانايی اکتساب دانش وهای پژوهش نشان داد يافتهگرديد. 
 ارد. بیشترينمطلوبی قرار د نسبتاًدر سطح های دانشگاهی شهر کرمانشاه کتابخانهدر بین کتابداران  (انتقال دانش

( 21/3) انتقال دانش توانايی به مربوط، فراوانی کمترين و( 65/3) استخراج دانش توانايی مؤلفه به مربوط میانگین
 یهامسیمکان، مديريت، ساختار، روابط، پاداش)آن  هایمؤلفه و سازمانیتوسعهرشد و  میانگین همچنین .بود

در اين بخش  ،بود مطلوب سطح در کرمانشاه دانشگاهی هایکتابخانه در( هدف و تغییر به نسبت نگرش، سودمند
های پژوهش نشان داد بود. يافته پاداش به مربوط، فراوانی کمترين روابط و یمؤلفه به مربوط فراوانی نیز بیشترين

نیاز به ، تر استايینپ هاآناکتساب دانش  هایمؤلفهکه سطح توانايی انتقال دانش در بین کتابداران نسبت به ديگر 
 آموزش و فراهم کردن شرايطی برای بهبود اين مهارت و روحیه اشتراک دانش در بین کتابداران ضروری به نظر

برای ، های اصلی چرخه اکتساب دانش استراک دانش که يکی از شاخصهزيرا توانايی انتقال و اشت، رسدمی
کارکنان سازمان  هراندازه. لذا بودو ضروری  ناپذيراجتناباشاعه دهندگان اطالعات امری  عنوانبهکتابداران 

هتری د بعملکر درنتیجهالزم در خصوص حرفه خود را ارتقا ببخشند و  هایمهارتوظايف خود را بهتر بشناسند و 
 خواهند داشت. مؤثرترینقش ، پیشرفت و توسعه سازمان خود، در بهبود وضعیت، داشته باشند

، کتابداران، دانشگاهی هایکتابخانه، سازمانیتوسعهرشد و ، اکتساب دانشواژگان کلیدی: 
 کرمانشاه

                                                           

 salamilib@yahoo.com. نور یامشناسی دانشگاه پدانشگروه علم اطالعات و  ياراستاد 5.

.2 شناسی دانشگاه پیام نور. دکتری، گروه علم اطالعات و دانش یدانشجوsaralee_0123@yahoo.com 

 zahra_a1383@yahoo.com .شناسی دانشگاه پیام نوردکتری، گروه علم اطالعات و دانش یدانشجو 3.
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 مقدمه

جهان همواره در حال تغییر و تحول بوده است اما تحوالت عصر حاضر از سرعت و دامنه 

ای دسترسی هبا اين تحوالت و پیچیدگی ازپیشبیش هاانسانشگرفی برخوردار است. امروزه 

توان گفت رشد و پیشرفت جوامع امروزی با قدرت می کهطوریبه، به اطالعات مواجه هستند

 .هستند ش از محیط پیرامون خود مرتبطکسب و استخراج دان

 باـکتسا دـينافر اـهآن رينـتمـمهاز  يکی کهدارد  تیومتفا یيندهاافر نشدا مديريت

در  دموجو نشیدا هایدارايی زیسالمدو  آوریجمع، يندافر يناز ا فست. هدا شـندا

، (2155) 2یراول (.2155، 5ريچکوا و نورکن)آن در موارد نیاز است  از دهستفاو ا نمازسا

 و توانايی کسب و خلق دانش هامهارتهای دانشگاهی با باال بردن کتابخانه معتقد است

 کردن برطرفتواند در جهت های خالق میدانش برای ايجاد ايده استفاده ازو  کارکنان

 بردارد. مؤثریی کاربران گام نیازها

خبره آغاز  یهاستمیسهندسی دانش میالدی با م 91مبحث اکتساب دانش از اواسط دهه 

. شده است جاديخبره ا یهاستمیشد و لغت اکتساب دانش توسط پژوهشگران حوزه س

 یهاتیخاص است که فرد به کمک آن فعالای دانش حوزه ریتفس ندياکتساب دانش فرآ

اکتساب دانش ، کند( بیان می2111) 0(. دالکر2111، 3دهد )کوکیآن حوزه را انجام م

ساب دانش اکت یاز طرف. منبع دانش است کي و انتقال تخصص از ليتبد، استخراج نديفرآ

د و دانش شوفرايند تعامل با خبرگان است که طی آن تخصص و تجربه خبره تشريح می

 (.5392، رشیدی و تقوی فرد، شود )نظافتیضمنی وی به دانش آشکار تبديل می

 شودمی تعريف سازمانی عملکرد از هايیهجنب قالب در معموالً سازمانیتوسعهو  رشد

، 1آنتونی و آنتونیکیک) است همراه سازمان عمودی و افقی توسعهو  سودآوری با که

، هاسازمان تولیدات دامنه افزايش و هافعالیت توسعه به ديگر انپژوهشگر، . همچنین(2155

                                                           
1. Rychkova & Nurcan 
2. Rowley 
3. Cooke 
4. Dalkir 
5. Antoncic, & Antoncic 
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 تعداد افزايش عنوانبه تواندمی سازمانی رشد، همچنین .کنندمی اطالق سازمانی رشد

 آنتونیکیک) شود مطرح نیز هاسازمان جغرافیايی گستره و فیزيکی اندازه افزايش يا کارکنان

ات روابط و ارتباط، تغییر، مديريت، پاداش، ابعاد مختلفی مانند ساختار (.2155، آنتونی و

 ددخیل هستندر رشد و پیشرفت سازمان ، های سودمند سازماناهداف و مکانیسم، سازمانی

 پردازيم:که به توضیح مختصر هر يک از ابعاد می

و  هاستمیس، ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغلساختار سازمان:  -

بارنی و ) کنندش میهايی است که برای نیل به هدف تالفرايندهای عملیاتی و افراد و گروه

 .(5992، 5گريفین

در ازاى وقت و نیرويى ، شوددر سازمان متحمل مىکه فرد  راى جبران زحمتىپاداش: ب -

کند و به تالفى خالقیت و يابى به اهداف سازمان صرف مىبراى دست، سازمان  که او در

رد سازمان به ف، هاى کارى جديدتر و بهترروش کارگیریبهبراى يافتن و   ابتکارات وى

 (.5376، )سعادت دهدپاداش مى

، کردندتعريف  گونهاينرهبری )مديريت( را  3وارد فريمنو اد 2جیمز استونرمديريت:  -

 .کاری اعضای گروه یهاتیبر فعال نفوذاعمالرهبری عبارت است از: فرايند هدايت و 

به  ،مديريت است. اهمیت موضوع، و مطرح در ادبیات برانگیزبحثيک موضوع  :تغییر -

هانی بقای سازمان را در محیط رقابت ج توجهیقابل طوربهاين دلیل است که تغییر اثربخش 

 (.2116، 0د )استدلنردهافزايش می وکارکسب

 ارتباطات را اسناد مکتوب اختیار، کالسیک سازمان پردازاننظريهروابط و ارتباطات:  -

وش گ، جريان افقی اطالعات، ها و ترغیب کارکنانجريان رو به باالی پیام، صدور فرمان

ای و تعهدات ناشی از تصمیم تعريف بازخورد و رفتار دايره، یغیررسمدادن و ارتباطات 

ن هايی همچوبر ساخته عنوانبهبه ارتباطات ، معاصر سازمان پردازهاینظريهاما ، اندکرده

 (.5359، نگرند )دادمهرهماهنگی و مشارکت می، های اجتماعیشبکه، پردازش اطالعات

                                                           
1. Barney & Griffin 
2. James Stoner 
3. Edward Freeman 
4. Stadlaner 
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 کندهای خود را به سمت آن هدايت میهدفی است که سازمان تالش :سازمانی هدف -

 .(5351، 5)سرتو

يا رخداد  ،وصیف دقیق عملکرد يک دستگاه يا مراحل مختلف يک واکنشمکانیسم: ت -

 ذيل واژه(.، در سازمان )فرهنگ فارسی معین سازوکار و يک پديده

ای رفهح هایمهارتنیروی انسانی و ، سازمانیتوسعهبر رشد و  تأثیرگذاريکی از عوامل 

اولین گام در جهت ارتقا سطح دانشی هر سازمان کسب و خلق دانش  ازآنجاکه. استاو 

توان در درست کسب نشود نمی صورتبهدانش ، و تا زمانی که در هر سازمان است

وری از دانش به شکلی کاربردی داشت. همچنین با فرايندهای سازمان انتظار استفاده و بهره

ايفا  هاسازمانمديريت دانش در موفقیت و پیشرفت  هایمؤلفهتوجه به نقشی که امروزه 

 رداولین گام از فرايند مديريت دانش  عنوانبهالزم است نقش کسب و خلق دانش ، کنندمی

 ازآنجاکهقرار گیرد.  موردبررسیهای دانشگاهی نیز میزان کارايی خدمات کتابخانه

سعه و افزايش کارايی در ارائه خدمات به های شهر کرمانشاه همواره به دنبال توکتابخانه

های راهبردی برای رسیدن به سطح مطلوبی از باشند و نیز يکی از برنامهمراجعین خود می

به اينکه دانش در هر سازمانی از اجزاء  با توجهاجرای مديريت دانش است. همچنین ، کارايی

ر و از مجراهای معتب بیخوبهشود و دانشی که و يک مزيت رقابتی محسوب می پراهمیت

سعه سازمان تو درنتیجهوری و موجب بهره، و کارا استفاده گردد مؤثرکسب شود و به شکلی 

به همین منظور در اين پژوهش سعی شده است به بررسی رابطه بین اکتساب ، خواهد شد

پايان  رهای دانشگاهی شهر کرمانشاه پرداخته شود و دکتابخانه سازمانیتوسعهدانش با رشد و 

 سازمانیسعهتورشد و  هایمؤلفهها پاسخ داده شود که: آيا بین اکتساب دانش با به اين پرسش

 ات است آن پی اين پژوهش در ای وجود دارد؟ همچنینهای دانشگاهی رابطهدر کتابخانه

بنابراين ؛ ندکرا تعیین  های دانشگاهیکسب دانش و توسعه و رشد سازمانی کتابخانه وضعیت

افزايش مهارت کسب دانش کتابداران در توسعه و  درصدد است مشخص کند که آيا

 خیر؟ يا دارد های دانشگاهی نقشپیشرفت کتابخانه

                                                           
1. Certo & Paul 
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 در ادامه بیان شده است: پژوهش هایسؤال

کرمانشاه  های دانشگاهی شهروضعیت توانايی اکتساب دانش در بین کتابداران کتابخانه .5

 چگونه است؟

های دانشگاهی شهر کتابخانه در میان کتابداران سازمانیتوسعهو  رشد یهامؤلفه وضعیت .2

 کرمانشاه چگونه است؟

ای هکتابداران کتابخانه سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهو  آيا بین توانايی استخراج دانش .3

 دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

 هایکتابداران کتابخانه سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهآيا بین توانايی تبديل دانش و  .0

 دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

 هایکتابداران کتابخانه سازمانیتوسعهو  رشد هایمؤلفهو  آيا بین توانايی انتقال دانش .1

 دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

 حسببرهای دانشگاهی شهر کرمانشاه داران کتابخانهآيا بین اکتساب دانش کتاب .6

 وجود دارد؟ تحصیالت و محل خدمت تفاوت معناداری، متغیرهای جنسیت

پیشین در داخل و خارج کشور  هایپژوهشدر اين بخش از پژوهش به مطالعه و بررسی 

ت و ارتباط یاز آن به اهم آمدهدستبهگذشته و بررسی نتايج  هایپژوهشپرداختیم تا با مرور 

در  انجام شده هایپژوهشموضوع با پژوهش حاضر دست يابیم. بررسی متون تخصصی و 

دهد که در ارتباط با اهمیت و نقش اکتساب دانش در حوزه کتابخانه و کتابداری نشان می

کتابداران در داخل و خارج از ايران توجه اندکی صورت گرفته است و  سازمانیتوسعه

عملکرد شغلی و نوآوری در ، شده نیز به موضوع مديريت دانش انجام هایپژوهش

ها عدم پرداختن و توجه خاص به اند. از خألهای اين پژوهشهای ديگر پرداختهسازمان

های دانشگاهی است. کتابداران جامعه کتابداران و وضعیت اکتساب دانش در کتابخانه

ای در ايجاد سهم عمده، کنندگان کتابخانهرابطین دانش بین منابع اطالعاتی و مراجعه عنوانبه

 ها دارند.و بهبود مديريت دانش و عملکرد کتابخانه

 پرداخته شده است: کشورو خارج پیشینه پژوهش در داخل در ادامه به بررسی 
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ش با خالقیت و بررسی رابطه بین مديريت دان خود بهپژوهش در ، (5396زاده )شريف

نتايج اين پژوهش . ور پرداختهای مجری آموزش از دبهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

، تسهیم دانش، عنوان يک راهبرد آگاهانه موجب خلق دانشمديريت دانش بهنشان داد که 

وده سازمانی و فردی ب، الزم برای بهسازی آموزشی شرطپیش، دانش شده و خالقیتکاربرد 

های مجری آموزش از علمی در دانشگاهی نیز باعث افزايش عملکرد اعضای هیأتو بهساز

 .شوددور می

در پژوهشی به شناسايی ابعاد سیستم مديريت دانش در ، (5390) زاده و همکارانمکی

داخته هدف های عمومی يزد پرآن بر توسعه نوآوری کتابخانه تأثیرکتابخانه عمومی و تحلیل 

شناسايی ابعاد سیستم مديريت دانش و نوآوری و ارزيابی وضعیت اصلی پژوهش حاضر 

مديريت دانش بر نوآوری است. روش  تأثیرهای عمومی شهر يزد و تحلیل در کتابخانه هاآن

ر دهدف کاربردی بوده است.  ازنظرتوصیفی پیمايشی و ، ماهیت ازلحاظپژوهش حاضر 

کلیه ابعاد  که ها نشان داداستفاده شده است. يافتهها از پرسشنامه محقق ساخته داده یگردآور

شان داد اند. همچنین نتايج نداشته تأثیربر نوآوری ، مديريت دانش غیر از خلق و کسب دانش

 های عمومی يزد از وضعیت متوسطکه متغیرهای نوآوری اجرايی و نوآوری فنی در کتابخانه

 مطلوبی برخوردار هستند.و نا

دانش  تيريمد یندهايرابطه فرا یبررسدر پژوهش خود به ، (5390) درانی و همکاران

 صورتهبی دانشگاه تهران پرداختند. اين پژوهش کارکنان در آموزش عال یبا عملکرد شغل

پیمايشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه مديريت دانش و فهرست وارسی عملکرد انجام 

 یهابا شاخص شدان تيريمد یهااخصش نیباين پژوهش نشان داد  یهاافتهيگرفت. 

 یافهی)عملکرد وظ یعملکرد شغل یهاکسب دانش با شاخص تنها شاخص، یعملکرد شغل

 وجود دارد. یرابطه معنادار (یانهیو زم

ی بین مديريت دانش و بررسی رابطهدر پژوهش خود به ، (5395ساالرزهی و همکاران )

. ندپرداختی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان سالمت سازمانی در اداره

 ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستانکارکنان ادارهنفر از  237بدين منظور 

یانگر اين ب پژوهشيج نتاقرار دادند.  موردپژوهشای با استفاده از پرسشنامه و به روش خوشه
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، رعايت ،علمی تأکیدهای بینی مؤلفهسازی دانش قابلیت پیشاجتماعی یمؤلفهبود که 

های لفهبینی تمامی مؤی ترکیب دانش قابلیت پیشمؤلفه ساختاردهی و يگانگی نهادی؛

حمايت ، رعايت ،علمی تأکیدبینی سازی دانش قابلیت پیشی بیرونیسالمت سازمانی؛ مؤلفه

حمايت از  ،ساختاردهی، بینی روحیهسازی قابلیت پیشی درونیاز منابع و نفوذ مدير و مؤلفه

 بنابراين؛ های سالمت سازمانی را داردنفوذ مدير و يگانگی نهادی از زير مؤلفه، منابع

های سالمت سازمانی ارتباط مثبت معنادار مؤلفههای مديريت دانش با برخی از زيرزيرمؤلفه

 رخی ارتباط منفی معنادار دارد و با برخی ديگر ارتباط معناداری ندارد.و با ب

مديريت دانش و نوآوری  تأثیردر پژوهشی به بررسی ، (2157) 5و همکاران اسالم

 29دانشگاهی پرداخته است و جامعه آماری او شامل کتابداران  یهادر کتابخانهخدمات 

های اين پژوهش نشان داده که چرخه مديريت دانش با نوآوری خدمات کشور بود. يافته

در مديريت نوآوری برای  توجهیقابل طوربهارتباط دارد. همچنین جذب دانش و ايجاد آن 

لیدی ها يک معیار کاست و مديريت دانش در کتابخانه مؤثرهای دانشگاهی خدمات کتابخانه

 درک و اهمیت مديريت دانش پی ببرند. های دانشگاهی بهاست و بايد کتابخانه

 اردن یهادر دانشگاه دانش اشتراک یبه بررس یدر پژوهش، (2119) 2همکاران و الحماد

روندهای  ،دوجانبههای ارتباط مؤلفهپرداختند. اين پژوهشگران برای سنجش اشتراک هفت 

و داشتن  دانشاشتیاق به اشتراک ، احساس مثبت به اشتراک دانش، خالقیت، کاری سازمان

 کارکنان شنگر نیب ارتباط وتحلیلتجزيه قيطر از رفتار اشتراک دانش را تعیین کردند.

. نديافتدست یجينتا به کارکنان با مصاحبه روش از و کردند مبادرت دانش اشتراک به نسبت

 یذارگاشتراک یبرا یعلم أتیه یاعضا کارکنان آموزشی و که داد نشان آنان یهاافتهي

کارکنان جوان به داشتن خالقیت و نوآوری دارند.  یکمتر زهیانگ و کارهای گروهی دانش

 شوند.تشويق نمی

                                                           
1. Islam et al. 
2. Alhammad et al. 



8 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
51 ،

ار 
به

79
 

 

های مديريت دانش پرداخت در پژوهشی به بررسی برنامه، (2119) 5ورسینچل و همکاران

ارتباط  های آموزشی را بهبود داد بلکهبرنامه تنهانههای اين بررسی در دانشگاه بانکوک يافته

 علمی و دانشجويان و کارکنان را هم بهتر کرد. أتیهمیان اعضای 

به بررسی تبیین ارتباط بین مديريت دانشگاه و مديريت ، (2119) 2من و همکارانبلک

که  يافتدستو به اين نتیجه  مشاهدهدانش در دانشگاه استرالیا پرداخت از طريق مصاحبه و 

 و موفقیت راهبردی وابستگی بسیار زيادی به پردازش دانش دارد. مؤثريريت مد

ای هبین روش یساختار سازمانهای ويژگی تأثیردر پژوهشی به بررسی ، (2115) 3لین

بین رسمیت  ،های پژوهش نشان دادهای تسهیم دانش پرداخت يافتهتشويق کارکنان به فعالیت

ی وجود دارد و تشويق ماد یمعنادارو پیچیدگی در ساختار سازمانی با تسهیم دانش رابطه 

 مثبتی بر تسهیم دانش دارد. تأثیر

ن ها وضعیت مديريت دانش در بیگذشته نشان داد که بیشتر پژوهش هایپژوهشمطالعه 

ار قر موردبررسیرا  یردولتیغهای دولتی و ها و سازمانکتابخانه ازجملهجوامع مختلف 

هوش  ،مديريت دانش بر نوآوری تأثیرها به بررسی و فقط تعداد محدودی از پژوهش اندداده

ر اين د مشاهدهقابل یخألهاسازمانی و بهبود عملکرد کارکنان پرداخته شده است. يکی از 

دانش  هکیدرحال. است سازمانیتوسعهها بررسی رابطه کسب و خلق دانش با رشد و پژوهش

ی هااکتساب دانش مرتبط در سازمان، شوديکی از اجزاء رقابتی هر سازمان محسوب می

سطح عملکرد و کارايی سازمان امری ضروری  ارتفاعها جهت کتابخانه ازجملهخدماتی 

پیشرفت دانش و رشد ، اطالعات روزافزون. همچنین امروزه با توجه به گسترش است

به ، هاسازمانهای اطالعات و ارتباطات در جامعه رقابتی کنونی مجهز بودن کارکنان فناوری

خواهد بود. به همین منظور پژوهش حاضر  ناپذيراجتنابتوانايی کسب و خلق دانش امری 

 سازمانیتوسعه هایمؤلفهکسب و استخراج دانش با  هایمهارتبه بررسی امکان ارتباط میان 

 پردازد.می

                                                           
1. Worasinchal et al. 
2. Blackman et al. 
3. Lin 
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 روش

همبستگی است. شیوه  -توصیفی، نوع ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرهش حاضر پژو

شامل ، ی آماری اين پژوهشجامعهبه روش پیمايشی انجام شده است. ، هادادهگردآوری 

تابداران در اين میان تعداد ک، بودندهای دانشگاهی شهر کرمانشاه کلیه کتابداران کتابخانه

لوم دانشگاه آزاد و ع، پیام نور، های دانشگاه رازیکتابخانههای دانشگاهی شامل کتابخانه

. با توجه به اينکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس بودندنفر  15 درمجموعپزشکی که 

 11که از اين تعداد  ها استفاده گرديدآوری دادهقرار داشتند از روش سرشماری جهت جمع

، اهابزار پژوهش برای گردآوری داده رفت.قرار گ وتحلیلتجزيهپرسشنامه تکمیل و مورد 

 هایمؤلفهای شامل پنج گزينه سؤال 21پرسشنامه محقق ساخته سنجش اکتساب دانش شامل 

( است و سؤال 6و انتقال دانش شامل  55تبديل دانش شامل ، سؤال 5دانش شامل  استخراج)

طراحی  5ک و کرافوردکه توسط ال است سازمانیتوسعهپرسشنامه دوم نیز مربوط به رشد و 

، روابط، )پاداش هایمؤلفهای که در طیف لیکرت پنج گزينه سؤال 25شده است و شامل 

 0امل هر يک ش، نگرش نسبت به تغییر و هدف، سودمند یهاسمیمکان، مديريت، ساختار

 صورتبه هر دو پرسشنامه سؤاالت به امتیازدهی . روشدادیم( را مورد ارزيابی قرار سؤال

 امتیاز مخالفم، 3 امتیاز ندارم نظری، 0 امتیاز موافقم، 1 امتیاز موافقم خیلی ای:گزينه پنج طیف

همچنین با توجه به اينکه پرسشنامه رشد و  .است شده داده 5 امتیاز مخالفم خیلی و 2

ن روايی و پايايی آ، قرار گرفته است مورداستفادههايی قبالً در پژوهش سازمانیتوسعه

و  الک پژوهش در سازمانیتوسعهپرسشنامه رشد و  پايايی و شده است. روايیسنجیده 

است و روايی اين پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پايايی ( تأيید شده 2151کرافورد )

ذکر شده است. در پژوهش حاضر نیز برای بررسی روايی  91آن طبق آلفای کرونباخ باالی 

نفر از اعضای  51مقدماتی بر روی  طوربهاکتساب دانش  محقق ساخته پرسشنامه، و پايايی

جامعه آماری اجرا شد و پايايی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ محاسبه گرديد و 

اساتید و متخصصان و علم اطالعات و  از تن 1 توسط محتوايی آن همچنین روايی

                                                           
1. Lok & Crawford 
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جش سن اضر اعتبار آزموناست. در پژوهش ح گرفته قرار تأيید شناسی و آمار مورددانش

نشان داد  که به دست آمده است 91/1 سازمانیتوسعهو برای رشد و  92/1، اکتساب دانش

پژوهش  یهاداده وتحلیلتجزيهمطلوبی برخوردار هستند. همچنین پايايی از  هاکه اين ابزار

( و 5سپیرمناو آمار استنباطی )آزمون همبستگی  با استفاده آمار توصیفی )فراوانی و درصد(

 انجام شد. 23 نسخه SPSS آماری افزارنرمبا کمک 

 هایافته

در اين  موردمطالعهمتغیرهای  ازنظر موردبررسیآمار مربوط به کتابداران  5جدول در 

 ذکر شده است:، پژوهش
 متغیرهای جمعیت شناختی برحسب موردمطالعهتوزیع فراوانی کتابداران  .1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
6/63 31 زن  

0/36 21 مرد  

 رشته تحصیلی
1/51 00 کتابداری  

1/21 55 غیر کتابداری  

 تحصیالت

6/3 2 ديپلم  

ديپلمفوق  2 6/3  

2/35 25 لیسانس  

لیسانسفوق  21 1/01  

5/9 1 دکتری  

 کتابخانه محل خدمت

7/12 29 دانشگاه رازی  

7/52 7 دانشگاه آزاد  

پزشکیدانشگاه علوم   51 3/27  

3/7 0 دانشگاه پیام نور  

1/511 11 مجموع  

                                                           

1. Spearman correlation test 
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ن دهندگابیشتر پاسخ، دهدمی نشان را موردبررسی متغیرهای انواع، 5 جدول هایيافته

باشند. همچنین با توجه به اينکه بیش از نیمی از کتابداران دارای می مؤنثجنسیت  ازنظر

 اين است که کتابداران دهندهنشانکه  و دکتری بودند لیسانسفوقمدرک تحصیلی 

های دانشگاهی شهر کرمانشاه از سطح تحصیلی بااليی برخوردار هستند. رشته کتابخانه

دانشگاهی  هایدهد در کتابخانهکه نشان می کتابداری است، دهندگانتحصیلی اکثر پاسخ

 باشند.یکرمانشاه بیشتر از نیروی متخصص و آشنا با حرفه کتابداری مشغول به کار م

 پژوهش پرداخته شده است: هایپاسخگويی سؤالدر ادامه به 

کرمانشاه  های دانشگاهی شهروضعیت توانايی اکتساب دانش در بین کتابداران کتابخانه .5

 چگونه است؟

مده اکتساب دانش آ هایمؤلفهنتايج حاصل از میانگین و انحراف استاندارد  2جدول در  

 0/3تا  2نمرات ، دارای شاخص قوی 1تا  1/3نمرات بین ، امتیازاتبندی است. در تقسیم

 موردنظرنبود يا ضعف زياد شاخص  دهندهنشان 2دارای شاخص متوسط و نمرات کمتر از 

 است.

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانه اکتساب دانش کتابداران یهامؤلفه. میانگین 2جدول 

 دانحراف استاندار میانگین هامؤلفه

 0363/1 12/3 اکتساب دانش

 0697/1 65/3 استخراج دانش

 0610/1 65/3 تبديل دانش

 7757/1 21/3 انتقال دانش

اکتساب دانش  هایمؤلفهتمامی  موردبررسیجامعه ، توان گفتمی، 2با توجه به جدول 

، است 3االتر از ب اکتساب دانش کتابداران هایمؤلفهمیانگین کلیه  ازآنجاکهباشند. دارا می، را

ر بیش از متوسط و د، موردبررسی توان گفت میزان مهارت اکتساب دانش کتابدارانمی

و کمترين  (65/3دانش )توانايی استخراج  مؤلفهمربوط به  میانگینبیشترين  .استسطح خوب 

 .بود( 21/3به توانايی انتقال دانش )مربوط ، میانگین
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های دانشگاهی شهر کرمانشاه در میان کتابخانه سازمانیتوسعهو  رشد هایمؤلفه وضعیت .2

 چگونه است؟

 سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهنتايج حاصل از میانگین و انحراف استاندارد  3در جدول 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه آمده است.در کتابخانه

 دانشگاهی شهر کرمانشاه هایکتابخانه سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفه. میانگین 3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین هامؤلفه

 6135/1 03/3 سازمانیتوسعهرشد و 

 5505/1 13/3 پاداش

 6671/1 56/3 روابط

 9711/1 32/3 ساختار

 1510/5 39/3 مديريت

 1559/1 09/3 سودمند یهاسمیمکان

 6361/1 01/3 نگرش نسبت به تغییر

 6395/1 63/3 هدف

 هایمؤلفهتمامی  موردبررسیهای کتابخانه، است مشاهدهقابل 3که در جدول  طورهمان

باالتر انی رشد سازم هایمؤلفهمیانگین کلیه  ازآنجاکه. باشندیمرا دارا  سازمانیتوسعهرشد و 

 ازحدشیب، موردبررسیهای کتابخانه سازمانیتوسعهتوان گفت میزان رشد و می، است 3از 

هدف  و (56/3روابط ) هایمؤلفهمربوط به  میانگین. بیشترين استمتوسط و در سطح مطلوب 

 .بود( 13/3به پاداش )مربوط ، میانگینکمترين  ( و63/3)

ای هکتابداران کتابخانه سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهآيا بین توانايی استخراج دانش و  .3

 وجود دارد؟دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری 

، 5جهت بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف

 سازمانیتوسعههای اکتساب دانش و رشد و داری برای کلیۀ مؤلفهاستفاده شد. سطح معنی

متغیرهای مذکور از توزيع نرمال برخوردار نیستند و بايد ، بودند که نشان داد 11/1کمتر از 

ی فهدر خصوص مؤل شود. لذاهای ناپارامتريک استفاده از آزمون، ی فرضیات آنبرای بررس
                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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ايی هو همچنین نسبی بودن مقیاس داده هااستخراج دانش به دلیل عدم وجود توزيع نرمال داده

را داريم از آزمون ناپارامتريک ضريب همبستگی اسپیرمن  هاآنکه قصد بررسی رابطه 

 استفاده شده است.

تابداران ک سازمانیتوسعه توانایی استخراج دانش وبین  رابطهبرای بررسی  . آزمون همبستگی4جدول 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانه

 مديريت ساختار روابط پاداش هامؤلفه
 یهاسمیمکان

 سودمند

نگرش نسبت 

 به تغییر
 هدف

 -511/1 111/1 -105/1 112/1 571/1 316/1 215/1 ضريب همبستگی اسپیرمن

 075/1 973/1 752/1 720/1 106/1 111/1 113/1 سطح معناداری

با توجه به سطح ، آيدبرمی 0در جدول  اسپیرمنکه از نتايج آزمون همبستگی  طورهمان

درصد  91( با اطمینان >11/1p) 11/1معناداری داده شده و مقايسه آن با میزان خطای مجاز 

ر و هدف نگرش نسبت به تغیی، های سودمندمکانیسم، مديريت هایمؤلفهبین ، گفت توانیم

، اداشپ هایمؤلفهین اما ب؛ با توانايی استخراج دانش کتابداران رابطه معناداری ديده نشد

معناداری  رابطههای دانشگاهی روابط و ساختار و مهارت استخراج دانش کتابداران کتابخانه

وانايی تبا  یمعنادار رابطهکه  هايیمؤلفهدر مورد ضرايب همبستگی  ازآنجاکه وجود دارد و

، دبررسیمور هایکتابخانهدر  هامؤلفهاين ، است مثبت، اندداشتهاستخراج دانش کتابداران 

، دو متغیر يعنی با افزايش يکی از اين، دارد ثبتای مرابطهتوانايی استخراج دانش کتابداران با 

 .ابديیممتغیر ديگر نیز افزايش 

های کتابخانه کتابداران سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهآيا بین توانايی تبديل دانش و  .0

 دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

 و های تبديل دانش به دلیل عدم وجود توزيع نرمال دادهدر خصوص وضعیت مؤلفه

را داريم از آزمون  هاآنهايی که قصد بررسی رابطه همچنین نسبی بودن مقیاس داده

 ناپارامتريک ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
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 ازمانیس رشد کتابداران و توانایی تبدیل دانشبین  رابطه. آزمون همبستگی برای بررسی 5جدول 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانه

 مديريت ساختار روابط پاداش هامؤلفه
 یهاسمیمکان

 سودمند

ه نسبت بنگرش 

 تغییر
 هدف

 -190/1 265/1 -137/1 525/1 599/1 351/1 523/1 ضريب همبستگی اسپیرمن

 121/1 112/1 510/1 357/1 576/1 117/1 017/1 سطح معناداری

ر د روابط و نگرش نسبت به تغییر هایمؤلفهبین تنها ، مشهود است 1 چنانکه در جدول

 نهمچنی معناداری وجود دارد.مثبت و  رابطه توانايی تبديل دانش کتابدارانو  سازمان

با  یرمعنادا رابطهکه  رشد سازمانی یهامؤلفهتمامی ضرايب همبستگی در مورد  ازآنجاکه

 هایکتابخانهدر  هامؤلفهاين ، است مثبت، اندداشتهتوانايی تبديل دانش کتابداران 

 شاهدانشگاهی شهر کرمانهای کتابخانه توانايی تبديل دانش کتابدارانبا ، موردبررسی

 .دارد ثبت و مستقیمای مرابطه

 هایکتابداران کتابخانه سازمانیتوسعهو  رشد هایمؤلفهآيا بین توانايی انتقال دانش و  .1

 دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

سبی نو همچنین  های انتقال دانش به دلیل عدم وجود توزيع نرمال دادهدر خصوص مؤلفه

را داريم از آزمون ناپارامتريک ضريب  هاآنهايی که قصد بررسی رابطه بودن مقیاس داده

 همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

 مانیساز رشد کتابداران و توانایی انتقال دانشبین  رابطه. آزمون همبستگی برای بررسی 6جدول 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانه

 مديريت ساختار روابط پاداش هامؤلفه
 یهاسمیمکان

 سودمند

نگرش نسبت به 

 تغییر
 هدف

 -526/1 161/1 110/1 127/1 191/1 363/1 003/1 ضريب همبستگی اسپیرمن

 391/1 653/1 955/1 516/1 123/1 155/1 111/1 سطح معناداری

 هایمؤلفهبین ، آيدبرمی 6در جدول  اسپیرمنکه از نتايج آزمون همبستگی  طورهمان

توانايی  و نگرش نسبت به تغییر و اهداف سازمان، های سودمندمکانیسم، مديريت، ساختار
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و روابط  پاداش یهامؤلفهبین  کهدرحالیمعناداری ديده نشد.  رابطه انتقال دانش کتابداران

 کهازآنجا همچنین، معناداری وجود دارد رابطه توانايی انتقال دانش کتابدارانو  در سازمان

با  یمعنادار رابطهکه  سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهتمامی ضرايب همبستگی در مورد 

ر د هامؤلفهاين ، است مثبت، اندداشتهاز اطالعات کتابداران  مؤثرتوانايی استفاده 

 رمانشاههای دانشگاهی شهر ککتابخانه انتقال دانش کتابدارانبا ، موردبررسی هایکتابخانه

 .دارد ثبت و مستقیمای مرابطه

 رحسببهای دانشگاهی شهر کرمانشاه آيا اکتساب دانش در بین کتابداران کتابخانه .6

 تحصیالت و محل خدمت تفاوت معناداری دارد؟، متغیرهای جنسیت

 در اين پژوهش برای موردبررسیبا توجه به عدم برخورداری از توزيع نرمال متغیرهای 

مقايسه بین بیش از دو گروه مانند تحصیالت و محل خدمت کتابداران از آزمون ناپارامتريک 

مانند جنسیت از آزمون ناپارامتريک يومن  و برای مقايسه بین دو گروه 5کروسکال والیس

 استفاده شده است. 2ويتنی

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهتابخانه. مقایسه میانگین ابعاد اکتساب دانش کتابداران ک7جدول 

 متغیر

 جنسیت محل خدمت تحصیالت

ل 
کا

وس
کر

ره 
آما

س
والی

 

جه
در

 
ی

زاد
آ

 

ی
دار

عنا
ح م

سط
 

ل 
کا

وس
کر

ره 
آما

س
والی

 

جه
در

 
ی

زاد
آ

 

ی
دار

عنا
ح م

سط
 

ن 
وم

ن ي
مو

آز

نی
ويت

 

z 

ی
دار

عنا
ح م

سط
 

569/1 استخراج دانش  0 929/1  260/5  3 735/1  111/257  119/5-  353/1  

دانشتبديل   756/0  0 351/1  335/0  3 225/1  111/263  111/1  111/5  

219/0 انتقال دانش  0 375/1  261/5  3 739/1  111/226  557/1-  050/1  

اکتساب دانش و  هایمؤلفهاز  يکهیچبین ، است مشاهدهقابل 7 در جدول که طورهمان

. ديده نشد میزان تحصیالت و دانشگاه محل خدمت رابطه معناداری، متغیرهای جنسیت

نقش  ،میزان تحصیالت و دانشگاه محل خدمت کتابداران، توان گفت متغیرهای جنسیتمی

                                                           
1. Kruskal Wallis Test 
2. U Mann–Whitney Test 
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ای هآن در بین کتابداران کتابخانه هایمؤلفهدر افزايش مهارت اکتساب دانش و  مؤثری

 دانشگاهی شهر کرمانشاه ندارد.

 گیریبحث و نتیجه

در اين پژوهش تالش بر اين بود تا رابطه بین دو متغیر اکتساب دانش کتابداران و رشد و 

های دانشگاهی شهر کرمانشاه بررسی شود. در اين بخش به کتابخانه سازمانیتوسعه

 شود.پژوهش پرداخته می هایسؤالنتايج پژوهش با نظر به  وتحلیلتجزيه

، هدداکتساب دانش در بین کتابداران نشان مینتايج حاصل از بررسی وضعیت توانايی 

آن خوب  مؤلفهاين پژوهش در سه  موردمطالعهمیانگین مهارت اکتساب دانش در جامعه 

و انتقال دانش  61/3تبديل دانش ، 63/3به ترتیب: استخراج دانش  هامؤلفهکه از بین  است

 خوبیبهه استخراج دانش اند. اين امر مبین آن است که گر چنمرات باالتری گرفته 31/3

گر دي مؤلفهرود نسبت به دو مرحله مهمی به شمار می کهآناما انتقال ، گیردصورت می

تری دارد. پايین بودن میانگین اشاعه و انتقال وضعیت ضعیف، )استخراج و تبديل دانش(

تبیین نمود  هگوناينتوان های دانشگاهی شهر کرمانشاه را میدانش در بین کتابداران کتابخانه

 که ممکن است با اين تفکر، کارکنان و کتابداران دارای دانش و تخصص خاص هستند که

تقسیم و اشتراک دانش  درنتیجه، گردددانش قدرت است و موجب مزيت رقابتی می

تری تمايل کم، تهديدی برای موقعیت آنان است که منجر به ايجاد رقبای جديد خواهد شد

خود با ديگر همکاران داشته باشند. تقويت روحیه  هایمهارتبرای اشتراک و تبادل دانش و 

رار گیرد. ق موردتوجهبیشتری دارد که بايد  نیازهایپیشو  هامهارتنیاز به ، اشتراک دانش

 هایاهرهای سازمانی و انديشیدن تغییر سیاست، غلبه بر اين عادت کارمندان هایراهيکی از 

های دانشگاهی است. نتايج اين بخش از پژوهش مشوق تسهیم دانش از طرف مديران سازمان

علمی  أتیهنشان داد که اعضای که  (2119الفوری و ابوحسن )، الحمادبا نتايج پژوهش 

 همسو است.، گذاری دانش انگیزه کمتری دارندبرای اشتراک

 دمطالعهمورهای جامعه در میان کتابخانه سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهبررسی وضعیت 

و در سطح  3باالتر از  سازمانیتوسعهگانه رشد و هفت هایمؤلفهدهد که میانگین نشان می
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ط و هدف و رواب هایمؤلفهبیشترين میانگین به ترتیب مربوط به  حالنيباا؛ استمطلوب 

شهر  های دانشگاهیکتابخانه دهد که در. اين امر نشان میاستکمترين آن مربوط به پاداش 

ا گروه توانند بمی یراحتبهروابط مناسب و اهداف روشنی وجود دارد و کتابداران ، کرمانشاه

موجب ، از طريق روابط خوب و هماهنگ و مطابق اهداف کاری سازمان، کاری خود

قوله ه ماما در مقابل ب؛ پیشرفت سازمان گردند درنتیجهاشتراک دانش و حل مشکالت کاری 

عدی ب سؤاالتپاداش توجه کمتری شده است. دلیل اين اهمیت در پی پاسخ به  پراهمیت

 پژوهش تبیین شده است.

های مربوط به توانايی استخراج آزمون همبستگی اسپیرمن در مورد داده یریکارگبه

رقراری کتابدارانی که توانايی ب، نشان داد سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهدانش کتابداران و 

روابط بهتری داشته باشند در استخراج دانش نیز مهارت باالتری خواهند داشت. 

ب و از طريق روابط خو، توانند با گروه کاری خودمی یراحتبهکتابداران  گريدعبارتبه

پیشرفت سازمان گردند.  درنتیجهموجب اشتراک دانش و حل مشکالت کاری ، هماهنگ

تواند محرک کارکنان برای استخراج دانش پاداش در يک سازمان می مؤلفهنین وجود همچ

اداش پ هایمؤلفهدر سازمانی که  گريدعبارتبهجهت بهبود راندمان کاری در سازمان باشد. 

-زمینه استخراج دانش را برای کارکنان فراهم می، مناسب به کار گرفته شده باشد صورتبه

به مسائل روزمره کاری اکتفا نکنند بلکه در جستجوی راهی برای استخراج تنها  هاآنکند تا 

که  ای مانند پاداشآن در زمینه تخصصی خود باشند. افزايش انگیزه کارگیریبهدانش و 

تواند در افزايش تمايل به تسهیم و اشتراک دانش می، شودرضايت کارکنان را موجب می

ی سازمان به ارمغان آورد. نتايج اين بخش از پژوهش با بوده و نتايج مطلوبی برا رگذاریتأث

که نشان داد کسب دانش با عملکرد سازمان رابطه معناداری  (5390) بانيادپژوهش درانی و 

 همخوان است.، (5396زاده )نتايج تا حدودی با پژوهش شريف . همچنیناستدارد همسو 

نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن برای کشف رابطه میان توانايی تبديل دانش کتابداران و 

گانه رشد و توسعه هفت هایمؤلفهکه از بین  نشان داد سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفه

روابط و نگرش نسبت به تغییر در يک سازمان با توانايی تبديل دانش  مؤلفهدو ، سازمان

ايی که هتوان گفت در سازمانمی ديگربیانبهنادار و مثبتی وجود دارد. کتابداران رابطه مع
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ت به نگرش مثبت و بااليی نسب هاآنافراد دارای روابط باال با يکديگر باشند و همچنین در 

ت که توان گفتغییر وجود داشته باشد در تبديل دانش تخصصی خود توانمندترند. می

به تغییر و بهبود شرايط سازمان از انعطاف بیشتری  های سازمان نسبتسیاست هراندازه

در ، روزبههای متنوع و توانند از طريق روشکارکنان نیز به همان میزان می، برخوردار باشد

جهت تبديل دانش ضمنی به دانش صريح از توانايی باالتری برخوردار باشند. نتايج اين بخش 

، و موفقیت راهبردی مؤثراد که مديريت که نشان د (2119از پژوهش با بکمن و کندی )

 همخوانی دارد. وابستگی بسیار زيادی به پردازش دانش دارد

 تابدارانکنتايج آزمون همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان توانايی انتقال دانش 

نايی تنها کتابدارانی توا موردمطالعهکه در جامعه  نشان داد سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهو 

ر که در سازمانشان بستر ارتباط با يکديگ انتقال دانش خود را به نحو مطلوب خواهند داشت

د کتابدارانی که دارای روابط بهتری با همکاران خود دارن، ديگرعبارتبهبیشتر فراهم باشد. 

و  انتقال، ند هستندمای در داخل و يا خارج سازمان بهرهو شبکه غیررسمیو از ارتباطات 

 توانیم ترتیباينبهگیرد و صورت می مؤثریبه نحو مطلوب و  هاآناشتراک دانش در بین 

هايی که سازمان، گفت که گام نهايی چرخه دانش کامل خواهد شد. از طرف ديگر

شاهد  ،به کار بسته باشد مؤثر طوربههای پاداش را در فرايندهای اداری کارکنان سازوکار

که مرحله  انتقال دانش ديگرعبارتبهراک دانش بیشتری در بین کارکنان خود هستند. اشت

در صورتی از سوی کتابداران نمود عینی ، شودنهايی و مهمی در اکتساب دانش محسوب می

انگیزه الزم را جهت انتقال و اشتراک دانش صريح و ضمنی  هاآنکند که و مطلوب پیدا می

های پاداش و تشويق، باشند و عالوه بر رضايت درونی و عالقه فردیخود با ديگران داشته 

باشد. نتايج اين بخش از پژوهش تا  کنندهکمکخارجی  مؤثرعامل  عنوانبهسازمانی نیز 

پژوهش  2 سؤالکه در  طورهمان( همسو است. 2115) نیلپژوهش  یهاافتهيحدودی با 

ا در کمترين میانگین ر سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهدر میان  «پاداش» مؤلفهمشخص شد 

 در اين مؤلفهحال که اهمیت اين ، به خود اختصاص داده است موردمطالعههای میان سازمان

يک  عنوانبه هاسازمانو رابطه آن با توانايی انتقال دانش کتابداران عیان شد الزم است  سؤال

 حائز اهمیت بیشتر به آن توجه کنند. مؤلفه
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بین ، انیسازمتوسعهاکتساب دانش و  هایمؤلفهدر تمامی نتايج بررسی رابطه  اکهازآنج

ش رابطه اکتساب دان هایمؤلفهو  ساختار و نگرش نسبت به تغییر، روابط، پاداش هایمؤلفه

ای مانند پاداش که رضايت دهد که افزايش انگیزهنشان می، مثبت و معناداری ديده شد

بوده  رگذارتأثیتواند در افزايش توانايی اکتساب دانش آنان می، شودکتابداران را موجب می

و نتايج مطلوبی در عملکرد کتابخانه به وجود آورد. همچنین داشتن روابط مطلوب با 

ش به اکتساب دانش نق مؤثر هایراههمکاران داخل کتابخانه و خارج از محیط کار به کشف 

تابداران به ک پذيرانعطافاری مناسب و منطقی و بسزايی داشته باشد. از طرفی وجود ساخت

صورت گرفته و ساختار کار هر فرد  درستیبه کارتقسیمدهد که اين آرامش خاطر را می

بت های سازمان نسسیاست هراندازهتوان گفت که تعريف شده است. همچنین می خوبیبه

ابداران نیز به همان کت، دار باشدها از انعطاف بیشتری برخوربه تغییر و بهبود شرايط کتابخانه

جهت شناسايی دانش و استفاده از آن ، روزبههای متنوع و توانند از طريق روشمیزان می

رابطه  عدم وجود، توانبرای پاسخگويی به نیاز مراجعین استفاده کنند. از طرف ديگر می

مود که تبیین ن گونهاينرا  سازمانیتوسعهرشد و  هایمؤلفهاکتساب دانش با اکثر  مؤثر

ه از سازی دانش خود و استفاد روز آمدبهنیاز ، های دانشگاهی کرمانشاهکتابداران کتابخانه

دانش جديد در ارائه خدمات به مراجعین را احساس نکرده و چون وظايف روزمره خود را 

 انجامبا همان دانش قبلی خود ، استبه نیاز مراجعین  يیو پاسخگوکه همان راهنمايی 

او و های دانشگاهی غالباً دانشجويان کنجکدهند. توجه به اين نکته که مراجعین کتابخانهمی

ای هلذا بهبود عملکرد کتابخانه، ای برخوردار استتشنه يادگیری هستند از اهمیت ويژه

تا  ستابودن با دانش جديد در هر رشته و مقطعی  روزبهدانشگاهی در پويايی کتابداران و 

به ، ی استهای دانشگاهپاسخگويی به نیاز اطالعاتی مراجعین که رسالت اصلی کتابخانه امر

کسب دانش  توان گفتمی طورکلیبهبهترين شکل و در باالترين سطح کیفیت اجرا گردد. 

خلق  ،يکی از منابع کلیدی رفتار راهبردی در سازمان است که موجب نوآوری در کارکنان

 گردد.ايی سازمان میدانش تخصصی و تقويت کار

 گردد:با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه می
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 یوفان فکرجلسات ط یبا برگزار یدانشگاه یهاکتابخانه شودیم شنهادیپ، هاافتهي طبق -

 دانش اکتساب قيطر از کتابداران دانش سطح ارتقا جهت را بستر، یعلم یهاو نشست

 .کنند فراهم( دانش انتقال و دانش ليتبد، دانش استخراج و)کسب 

 ازمانیستوسعه و رشد با دانش اکتساب که داد نشان پژوهش جينتا ازآنجاکه نیهمچن -

 توجه یازمانس رشد هایمؤلفه به نسبت گرددیم شنهادیپ نيبنابرا، دارد یمیمستق رابطه

، روابط ،پاداش مانند هاآن تيتقو و اثرگذار هایمؤلفه قيو از طر شود داده نشان یشتریب

 کتابداران انشد اکتساب يیتوانا شيافزا یبرا را طيشرا رییتغ به نسبت نگرش و ساختار

 .نمود فراهم

 اعتماد جاديو ا آموزش قيطرانتقال و اشتراک دانش کتابداران از  يیتوانا شودیم شنهادیپ -

 يیااشتراک دانش و توان قيبتوان از طر تا گردد تيتقو کتابخانه تيريمد تيحما و

 .کرد حرکت سازمان رشد و اهداف به لین جهت دانش کارگیریبه

 منابع

و  کوچک تمؤسسادر  آورینو توسعهدر  نشدا مديريت ه(. جايگا5395) .الله، جمشیدی

 .5-5، (1)51، نشريه صنعت و دانشگاه .بنیاندانش متوسط

ها و نقش (. مديريت دانش در دانشگاه5351) .محمد، صراف زاده و ابوالقاسم، حاضری

 .37-23، مجله نماهای دانشگاهی تهران. کتابخانه

 فصلنامه بانک صادراتفناوری بر ارتباطات سازمانی.  تأثیر(. 5359) .محمدصادق، دادمهر
 .552-516، 11، ايران

دانش با عملکرد  تيريمد یندهايرابطه فرا یبررس (.5390) .هاشم، اديبان و کمال، درانی

مطالعات دانش . دانشگاه تهران( ی)مطالعه مورد یکارکنان در آموزش عال یشغل
 .21-2، (0)5، شناسی

ـد جل، اعرابـی محمد دیسعلی پارسیان و  ترجمۀ .رفتار سازمانی(. 5995) .استیفن پی، رابینز

 .فرهنگی هایپژوهشدفتر : تهران (.5351) .52
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، کارکنان شغلی رضايت رابطه(. 5393) .شراره، رزمجو و محمد، حقیقی ،محمود، زمانی

، (0)52، مديريت سازمانیبیمه.  یهاشرکت رشد سازمانی در و سازمانی کارآفرينی

631-613. 

 یهامؤلفهنقش (. 5395) .عباس، عربو  عبدالباسط، مرادزاده ،حبیب اله، ساالرزهی

 راه و ی: ادارهموردمطالعه) یسالمت سازمان یهامؤلفه بینییشدانش در پ يريتمد

، (55)1. مديريت عمومی هایپژوهش. و بلوچستان( یستانجنوب استان س یشهرساز

51-515. 

 (.5351) .علی شمخانی ترجمه .مديريت استراتژيک(. 5993) .تریپ، ساموئل و پائول، سرتو

 .دوره عالی جنگ، و ستاد دانشکده فرماندهی، : سپاه پاسداران انقالب اسالمیتهران

. تهران: انتشارات دانشکده مديريت مديريت رفتار سازمانی(. 5376) .ارياسفند، سعادت

 دانشگاه تهران.

بررسی رابطه بین مديريت دانش با خالقیت و بهسازی اعضای (. 5396) .مظفر، زادهفيشر

اطالعات و دانش فصلنامه مديريت  .های مجری آموزش از دورعلمی دانشگاه أتیه

 .5396تیر  22انتشار آنالين از تاريخ  .شناسی

 . تهران: بهزاد.فرهنگ فارسی معین(. 5359) .محمد، معین

استخراج  یهاکیتکنمقايسه (. 5392) .یمحمدتق، سا و تقوی فردمه، رشیدی ،نويد، نظافتی

 دازانچشم. دانش یمستندساز منظوربه افتهيساخت یدانش و ارائه يک متدولوژ
 .56-63، 50، مديريت
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