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هاي دانشگاهي و بيمارستاني تحت  ميزان كاربست مديريت دانش در بين كاركنان كتابخانه
  Hissig*پزشكي تبريز بر اساس مدل   پوشش دانشگاه علوم

  
  3علي سيادت سيد، 2احمد شعباني، 1زاده اكبر حسين

 

  چكيده
ها و  بين كتابخانه و ها داخل كتابخانه ،ها تر بين كتابخانه ها، ترويج خلق دانش، روابط نزديك كيد مديريت دانش در كتابخانهأت :مقدمه

هاي جهاني و زنده كردن جريان دانش  افزايش ميزان رضايت كاربران و بهبود خدمات كتابخانه، تقويت شبكه ي با انگيزه ها كاربران آن
اي و بيمارستاني دانشگاه  هاي مركزي، دانشكده تعيين ميزان كاربست مديريت دانش در بين كاركنان كتابخانه ،هدف پژوهش حاضر. باشد مي

  .باشد كارگيري دانش ميه داراي چهار فرايند خلق، ذخيره، نشر و ب Hissigمدل . بوده است Hissigعلوم پزشكي تبريز بر اساس مدل 
كتابخانه دانشگاه  21تمام كاركنان شاغل در  ،پژوهش ي جامعه. بودپيمايشي  -توصيفي هش حاضرروش تحقيق پژو :بررسيروش 

استفاده گرديد،  Cochraneگيري عمومي  به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه. ندبود 1389در سال ) نفر 59(علوم پزشكي تبريز 
ها  آوري داده جمعابزار . بوداي متناسب با حجم  گيري، مبتني بر تصادفي طبقه نمونهروش . ندنفر به عنوان نمونه انتخاب شد 40كه تعداد 
نامه توسط اساتيد مجرب  محتوايي پرسش و روايي صوري. اي ليكرت استفاده شد كه از مقياس پنج درجه محقق ساخته بود ي نامه پرسش

 16SPSSافزار  هاي پژوهش با كمك نرم داده. استخراج گرديد 949/0با مقدار  Cronbach’s Alphaييد و به منظور پايايي آن ضريب أت
هاي  در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون ومورد تحليل قرار گرفت 

One-sample t ،MANOVA  و آزمون تعقيبيScheffe 16افزار  ها از نرمهمچنين براي ترسيم نمودار. شد استفادهExcel استفاده شد.  
تر از متوسط، نشر دانش با  در حد پايين 56/2دانش با  ي باالتر از متوسط، ذخيره 06/3هاي خلق دانش با  لفهؤميزان كاربست م :ها يافته

اساس  بر One-sample tآزمون  ي همچنين نتيجه. بوددر حد باالتر از متوسط  12/3كارگيري دانش با ه در حد باالتر متوسط و ب 87/2
هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز با ميانگين  هاي مديريت دانش در بين كاركنان كتابخانه لفهؤنشان داد كه ميزان كاربست م Hissigمدل 

  .باشد متوسط مي از در حد باالتر 90/2
مركزي، دانشگاهي و  ي در بين كاركنان كتابخانههاي اين مطالعه، ميزان كاربست مديريت دانش  با توجه به يافته :گيري نتيجه

 ي ذخيره ي لفهؤهاي مورد بررسي م لفهؤباشد، اما از بين م بيمارستاني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد باالتر از متوسط مي
هاي  ها و استفاده از سيستم تابخانهدانش در بين كاركنان ك ي بنابراين تبيين اهميت ذخيره ؛باشد تر از متوسط مي دانش در حد پايين

  .باشد دانش ضروري مي ي ذخيره
  .Hissigها؛ مدل  مديريت دانش؛ كتابخانه :هاي كليدي  واژه

  پژوهشي :نوع مقاله
  25/3/90 :اصالح نهايي         19/10/89: مقاله دريافت

  20/4/90: پذيرش مقاله
ميزان . زاده اكبر، شعباني احمد، سيادت سيدعلي حسين :ارجاع

هاي  كاربست مديريت دانش در بين كاركنان كتابخانه
  پوشش دانشگاه علومدانشگاهي و بيمارستاني تحت 
مديريت اطالعات  .Hissigپزشكي تبريز بر اساس مدل 

  .192-202): 2( 9؛ 1391سالمت 

باشد ي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد مي نامه  اين مقاله حاصل پايان.  
دانشگاه اصفهان،  رساني، كارشناسي ارشد، علوم كتابداري و اطالع. 1

 )ي مسؤول نويسنده. (اصفهان، ايران
Email: hosseinzadeh.akbar@yahoo.com 

  .رساني، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ايران دانشيار، علوم كتابداري و اطالع. 2
  .دانشيار، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران. 3
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  مقدمه
و پيشرفت حول محور  ءفراصنعتي، بقا ي امروزه در جامعه

شود و منابع ناملموس، دانايي و  دانش و دانايي استنباط مي
توليد، بهبود  ي اطالعات به عنوان منابع و عوامل عمده

روندهاي كاري و افزايش ميزان رضايت كاربران و مشتريان 
 ،در حال حاضر. هاي فيزيكي شده است جايگزين دارايي

هاي مديريت دانش به صورت گسترده به عنوان يك  رويه
ها چه از نوع  و اكثر سازمان شود ميمزيت رقابتي شناخته 

هاي  استراتژي غير انتفاعي به طراحي و اجراي يا انتفاعي و
  ). 1( اند مديريت دانش مبادرت نموده

مديريت دانش فرايندي است كه به  ،بر اين اساس
ها در كشف، انتخاب، سازماندهي، انتشار و انتقال  سازمان

هايي از قبيل  اطالعات مهم و تجارب ضروري براي فعاليت
ريزي استراتژيك و  له، يادگيري پويا، برنامهأحل مس
  ).2( كند مك ميگيري ك تصميم

 ها به تبع برخي از تغييرات اقتصادي، اجتماعي و كتابخانه
 ي توسعه. اند هاي اطالعات متحول شده وريآ فن ي توسعه

، در دسترس بودن پايگاه )وب(اينترنت، شبكه ارتباط جهاني 
موتورهاي جستجو وضعيت  و پسند هاي كاربر داده

دهندگان اطالعات به چالش  يهها را به عنوان ارا كتابخانه
   .)3(كشيده است 

كه  است با توجه به اين رويكرد، تحقيقات نشان داده
ها در رقابت با ديگر تهيه كنندگان اطالعات قرار  كتابخانه
 ي هيهاي ارا در قبال ظهور گروه ءفشار براي بقا. اند گرفته

اطالعات و سطح باالي انتظارات كاربران، متخصصين علوم 
هاي عملي نوآورانه  حل رساني را به يافتن راه اري و اطالعكتابد

ها  تا كتابخانه رسد به نظر مي، لذا ضروري است سوق داده
كه موفقيت را در -اصولي  ي كيد و توسعهأبراي پذيرش، ت

 ).4( تشويق شوند -ها براي آينده تضمين كند ديگر زمينه
اي براي  به جستجوي خارج از مرزهاي حرفه دها باي كتابخانه

ها و معيارها به عنوان راهنما  يافتن آگاهي و بصيرت، مدل
هاي جديد براي جريان عمليات و  جهت ايجاد استراتژي
  . خود مبادرت نمايند ي آينده ي همچنين براي توسعه

مفهومي را از علم مورد نظر در ذهن  يچارچوب ،مدل

در واقع شناخت يك علم بر مبناي . كند خواننده ايجاد مي
از اين جهت است ). 5(گيرد  هاي آن صورت مي شناخت مدل

هاي گوناگوني  كه براي بررسي و تحليل مديريت دانش، مدل
ها نيز بنا بر موقعيت و شرايط خاص  اين مدل. ه شده استيارا

  .و نوع سازمان متفاوت هستند
Alavi  وLindner ها را  هاي مختلف اين مدل ويژگي

بازيابي، / و چهار فرايند خلق، ذخيره ندمورد بررسي قرار داد
و  Shinهمچنين ). 6(اند  انتقال و كاربرد را معرفي نموده

اصطالحات متفاوت نويسندگان را در توصيف همكاران 
يند خلق، ذخيره، افرايندهاي مديريت دانش در قالب چهار فر

  ). 7( اند كارگيري ادغام نمودهه انتشار و ب
بعضي از نويسندگان به اين نتيجه  ،هاي اخير در سال

 ؛رسيدند كه چهار بعد اصلي فرايندهاي مديريت دانش شامل
 باشد دانش، تسهيم و كاربرد دانش مي ي كسب دانش، ذخيره

توان  هاي مديريت دانش مي طوري كه با بررسي مدله ب). 8(
مدل به عنوان يك  Hissigبه اين نتيجه رسيد كه مدل 

ه عمومي مطرح شده، داراي چهار فرايند خلق، ذخيره، نشر و ب
 :باشد و متناسب با سازمان كتابخانه مي) 5، 9( كارگيري دانش

محتواي  ي خلق دانش؛ خلق دانش سازماني، شامل توسعه .1
جديد يا جايگزيني محتواي موجود با دانش آشكار و نهان 

  ).10( باشد سازمان مي
 ي كه از طريق آن، قابليت ذخيرهدانش؛  ي ذخيره. 2

اي كه امكان جستجوي سريع اطالعات،  سازمان يافته
ثر ؤدسترسي به اطالعات براي كارمندان ديگر و تسهيم م

نشر دانش؛ . 3. وردآ وجود ميه ب را شود فراهم مي ي كهدانش
اي از رفتارهايي كه  نشر يا تسهيم دانش را به عنوان مجموعه

. 4). 11( دانند شود، مي ات به ديگران مياطالع ي باعث مبادله
كارگيري دانش شامل كاربرد دانش براي حمايت از ه ب

نهايت  در تواند باشد و مي له ميأگيري، اقدام و حل مس تصميم
را كه مديريت دانش سيكلي چ ؛به خلق دانش منجر شود

  ).12( پيوسته است
ايران در اين رابطه مطالعات متعددي در داخل و خارج از 

هاي زير اشاره  انجام شده است كه از اين ميان به پژوهش
  :شود مي
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سنجي  امكان«استاني در تحقيقي با عنوان   محمدي
هاي دانشگاهي شهر  استقرار مديريت دانش در كتابخانه

مبادرت كرده » اصفهان بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز
از  باشد و پيمايشي مي -توصيفي انجام شدهپژوهش . است

نتايج  بود واستفاده شده  ياي تصادف گيري طبقه روش نمونه
كه امكان استقرار مديريت دانش در  آن نشان داد

هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر اساس مدل بكوويتز  كتابخانه
. تر از حد متوسط و در حد مطلوبي نيست و ويليامز پايين

متغير  همچنين از بين متغيرهاي مورد بررسي تنها ميانگين دو
هاي دانشگاهي  كارگيري دانش در كتابخانهه يافتن دانش و ب

ميانگين . نسبت مناسبي قرار دارد به شهر اصفهان در وضعيت
نگهداري و حذف / متغيرهاي يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد

تر از حد متوسط بود و در وضعيت مناسبي قرار  دانش پايين
  ).13(شت ندا

 با عنوانجوق پژوهشي  زاده قلعه باب الحوائجي و مهدي
هاي مركزي  بررسي تطبيقي مديريت دانش در كتابخانه«

وزارت  ي هاي تابعه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه
» هاي كشور وري واقع در مراكز استانآ علوم، تحقيقات و فن

تحليلي  -پيمايشي صورت گرفتهروش پژوهش . انجام دادند
اي هدفمند، تعداد  گيري خوشه و با استفاده از روش نمونه بود
. پژوهش انتخاب شدند ي دانشگاه دولتي به عنوان نمونه 23

با توجه . نامه استفاده شد آوري اطالعات از پرسش جمعبراي 
پژوهش مبني بر وجود  ي ، چهار فرضيهتحقيقهاي  به يافته

آوري منابع  عجمپژوهش از منظر  ي تفاوت بين دو گروه جامعه
منابع دانش و منابع  ي دانش، سازماندهي منابع دانش، اشاعه

  ).14( انساني دانش رد شد
Alhammad  ران در پژوهشي تحت عنوانهمكاو 

به بررسي اشتراك » هاي اردن اشتراك دانش در دانشگاه«
هاي اردن از طريق تجزيه و تحليل ارتباط  دانش در دانشگاه

به اشتراك دانش و متغيرهاي  بين نگرش كاركنان نسبت
نفر از  300وي بعد از مصاحبه با . شناسي مبادرت كرد جمعيت

كاركنان به اين نتايج دست يافت كه اشتراك دانش در بين 
ت أيعني هي، تر از كاركنان بخش اداري است ت علمي كمأهي

گذاري دانش  انگيزه براي به اشتراك علمي از روابط متقابل و

  ).15( ندهست ارتري برخورد كم
Worasinchai  وRibiere  در تحقيق خود با عنوان

» وككهاي مديريت دانش در دانشگاه بان نگاهي به فعاليت«
وك كهاي مديريت دانش در دانشگاه بان به بررسي برنامه

نتايج اين . بودروش تحقيق حاضر از نوع كيفي . پرداخت
دانشگاه هاي آموزشي  بررسي نشان داد كه نه تنها برنامه

ت علمي، أبهبود پيدا كرده، بلكه ارتباط ميان اعضاي هي
  ). 16( دانشجويان و كارمندان نيز بهتر شده است

Blackman  وKennedy مديريت «عنوان  ادر تحقيقي ب
به تبيين ارتباط بين » ثرؤدانش و مديريت دانشگاهي م

هاي استراليا  مديريت دانشگاه و مديريت دانش در دانشگاه
آوري  جمعابزار . بودروش مورد بررسي، روش كيفي . ختندپردا
 ي كه از كميته بوده استمستقيم  ي ها مصاحبه و مشاهده داده

هاي  يافته. آوري شده است اصلي مديريت دانشگاه جمع
ثر و موفقيت راهبردي ؤكه مديريت م بودتحقيق حاكي از آن 

انش هاي پردازش مناسب د وابستگي بسيار زيادي به فعاليت
  ).17( دارد

بر همين اساس در پژوهش حاضر به بررسي ميزان 
عنوان به  Hissigاساس مدل  كاربست مديريت دانش بر

كيفيت خدمات و به تبع آن افزايش ميزان  يروشي براي ارتقا
هاي دانشگاهي و بيمارستاني علوم  رضايت كاربران كتابخانه

نيز به ال اصلي پژوهش ؤس. پزشكي تبريز مبادرت شده است
هاي مديريت دانش در  اين شرح است كه تا چه ميزان مؤلفه

هاي تحت پوشش دانشگاه علوم  بين كاركنان كتابخانه
شود؟ لذا براي  اجرا مي Hissigپزشكي تبريز بر اساس مدل 

هاي اين مدل مورد  لفهؤهر يك از م ،ال اصليؤپاسخ به س
، »انشخلق د«هاي  تا چه ميزان مؤلفه ؛شود پرسش واقع مي

در » كارگيري دانشه ب«و » دانش نشر«، »دانش ي ذخيره«
هاي تحت پوشش دانشگاه علوم  بين كاركنان كتابخانه
  شود؟ پزشكي تبريز اجرا مي

  
  روش بررسي

 ي جامعه. بودپيمايشي  -روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي
هاي مركزي،  پژوهش تمام كاركنان شاغل در كتابخانه
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تحت پوشش دانشگاه  )كتابخانه 21(بيمارستاني اي، و  دانشكده
به منظور . بود 1389نفر در سال  59علوم پزشكي تبريز شامل 

 Cochraneگيري عمومي  تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه
نامه در  پرسش 49استفاده گرديد، كه طبق اين فرمول تعداد 

نامه  پرسش 40 ،از اين بين وآماري توزيع شد  ي بين جامعه
 40هاي  ها بر اساس داده برگشت داده شد، بنابراين داده

گيري،  روش نمونه. قرار گرفتنامه مورد تجزيه و تحليل  پرسش
آوري  جمعابزار . بوداي متناسب با حجم  مبتني بر تصادفي طبقه

باشد كه از مقياس پنج  محقق ساخته مي ي نامه پرسش ،ها داده
نامه  صوري محتوايي پرسشروايي . اي ليكرت استفاده شد درجه

نفر از اساتيد مجرب دانشكده علوم تربيتي و  7توسط 
مديريت و  ي شناسي دانشگاه اصفهان و دانشكده روان
ييد و به منظور أرساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ت اطالع

 949/0با مقدار  Cronbach’s Alphaپايايي آن ضريب 
هاي  حليل دادههمچنين براي تجزيه و ت. استخراج گرديد
در دو سطح  16SPSSافزار آماري  ها، از نرم نامه حاصل از پاسخ

ييد نرمال بودن أپس از ت. توصيفي و استنباطي استفاده شد
آزمون، در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين و 
انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل 

و  MANOVAو تحليل   One-sample tاز آزمونها  داده
همچنين براي ترسيم . استفاده شد Scheffeآزمون تعقيبي 
  .استفاده شد 16Excelافزار  نمودارها از نرم

  
  ها يافته

اي و  هاي مركزي، دانشكده بررسي نشان داد كه در كتابخانه
) درصد 5/72(نفر  29بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 

از ) درصد 20( نفر 8داراي مدرك كتابداري؛ ها  از آزمودني
) درصد 5/7(نفر  3و كتابداري  ها داراي مدرك غير آزمودني

داراي مدرك تحصيلي در مقاطع مختلف هم كتابداري و هم 
 .باشند مي) مختلط( غير كتابداري

، هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز كتابخانه همچنين در
 نفر 17خش خدمات فني؛ از كاركنان در ب )درصد 30(نفر  12

نفر  11 از كاركنان در بخش خدمات عمومي و) درصد 5/42(
از كاركنان به كار سرپرستي يا مديريتي در ) درصد 5/27(

  .باشند ها مشغول مي كتابخانه
خلق  ي ميانگين نمره ،ها نشان داد تجزيه و تحليل داده

 ي مقايسه. باشد مي 74/0با انحراف معيار  06/3 دانش
 t ،نشان داد 3ها با ميانگين فرضي  پاسخ ي ميانگين نمره
دار  يمعن  P≥ 05/0در سطح ) P=  285/0( مشاهده شده

درصد  5باشد و از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي  نمي
هاي تحت پوشش  بنابراين كاركنان كتابخانه. باشد تر مي بزرگ

اربست ند كه ميزان كهست دانشگاه علوم پزشكي تبريز معتقد
همچنين در بين . خلق دانش در حد باالتر از متوسط قرار دارد

هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  كاركنان كتابخانه
خلق دانش  ي لفهؤترين ميانگين پرسش متناظر با م تبريز بيش

شناسايي منابع دانش در (نامه  پرسش 3مربوط به پرسش 
نامه  پرسش 5 ترين ميانگين مربوط به پرسش و كم) كتابخانه

) استفاده از نشريات تخصصي كتابداري در بين كتابداران(
  .باشد مي

با  56/2 دانش ي ذخيره ي ميانگين نمره ،بررسي نشان داد
 ي ميانگين نمره ي مقايسه. باشد مي 807/0انحراف معيار 

   مشاهده شده t ،نشان داد 3ها با ميانگين فرضي  پاسخ
)01/0  =P ( 05/0در سطح ≤P  باشد و از مقدار  دار مي يمعن

. استتر  درصد كوچك 5بحراني جدول در سطح خطاي 
هاي تحت پوشش دانشگاه علوم  بنابراين كاركنان كتابخانه

دانش  ي ند كه ميزان كاربست ذخيرههست پزشكي تبريز معتقد
  . تر از متوسط قرار دارد در حد پايين

دانشگاه علوم هاي تحت پوشش  در بين كاركنان كتابخانه
لفه ؤترين ميانگين پرسش متناظر با م پزشكي تبريز بيش

بازتاب  بيان و(نامه  پرسش 20ال ؤدانش مربوط به س ي ذخيره
ترين ميانگين مربوط به  و كم) يندهاي كاري در كتابخانهافر
ضبط دانش كتابداران با سابقه در زمان (نامه  پرسش 14ال ؤس

  .بود) بازنشستگي
با  87/2 نشر دانش ي اد ميانگين نمرهپژوهش نشان د

 ي ميانگين نمره ي اما مقايسه. باشد مي 801/0انحراف معيار 
   مشاهده شده t ،نشان داد 3ها با ميانگين فرضي  پاسخ

)16/0  =P ( 05/0در سطح ≤P  باشد و از مقدار  دار نمي يمعن
. استتر  درصد بزرگ 5بحراني جدول در سطح خطاي 
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هاي تحت پوشش دانشگاه علوم  كاركنان كتابخانهبنابراين 
ند كه ميزان كاربست نشر دانش در هست پزشكي تبريز معتقد

همچنين در بين كاركنان . حد باالتر از متوسط قرار دارد
هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تبريز  كتابخانه

نشر دانش  ي لفهؤترين ميانگين پرسش متناظر با م بيش
وجود تمايل در كتابداران با ( نامه پرسش 29 الؤمربوط به س

و ) هاي خود به ديگر كتابداران سابقه جهت انتقال دانسته
وجود (نامه  پرسش 24ال ؤترين ميانگين مربوط به س كم

گذاري دانش تخصصي  هاي مادي براي به اشتراك مشوق
  .بود) كتابدار

ه ب ي بررسي بيانگر اين است كه ميانگين نمرههاي  يافته
باشد و  مي 842/0با انحراف معيار  12/3 كارگيري دانش

نشان  3ها با ميانگين فرضي  پاسخ ي ميانگين نمره ي مقايسه
دار  يمعن  P≥ 05/0در سطح ) P=  17/0( مشاهده شده t ،داد
درصد  5باشد و از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي  نمي

پوشش  هاي تحت بنابراين كاركنان كتابخانه. استتر  بزرگ
ند كه ميزان كاربست هست دانشگاه علوم پزشكي تبريز معتقد

  . كارگيري دانش در حد باالتر از متوسط قرار دارده ب
هاي تحت پوشش دانشگاه علوم  در بين كاركنان كتابخانه

ه لفه بؤترين ميانگين پرسش متناظر با م پزشكي تبريز بيش
استفاده از ( نامه پرسش 36 الؤكارگيري دانش مربوط به س

 ترين ميانگين و كم) توان عملي دانش كتابداران در كتابخانه
هاي  ي طرح استفاده از تجربه(نامه  پرسش 34 الؤبه س مربوط

  .بود )ناموفق قبلي در كتابخانه
كاربست مديريت  ي ميانگين نمره ،پژوهش نشان داد
 723/0با انحراف معيار  Hissig 90/2دانش بر اساس مدل 

ها با ميانگين  پاسخ ي ميانگين نمره ي اما مقايسه ،باشد مي
در سطح ) P=  209/0( مشاهده شده t ،نشان داد 3فرضي 

05/0 ≤P  باشد و از مقدار بحراني جدول در  دار نمي يمعن
بنابراين كاركنان . تر است درصد بزرگ 5سطح خطاي 

 هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تبريز معتقد كتابخانه
ند كه ميزان كاربست مديريت دانش بر اساس مدل هست

Hissig باالتر از متوسط قرار دارد در حد.  

بر  و جهت بررسي اختالف ميانگين بر حسب جنسيت
 و  MANOVA ،963/0 =Wilk’s Lambdaاساس تحليل 

337/0 = F 851/0 و  =P با توجه به مقادير ذكر . باشد مي
هاي  د و زن در كتابخانهاختالف بين ميانگين كاركنان مر ،شده

همچنين بر . باشد دار نمي يمعن هاي علوم پزشكي تبريز دانشگاه
اختالف  ي براي مقايسه MANOVAاساس تحليل 

هاي خلق  لفهؤهاي بر حسب جنسيت با توجه به م ميانگين
 ، نشر دانش)P=  160/0( دانش ي ، ذخيره)P=  181/0(دانش 

)216/0  =P (كارگيري دانشه و ب )149/0  =P (باشد كه  مي
  ، P≥ 05/0كدام از متغيرهاي مورد بررسي، در سطح  در هيچ

 t داشتندار  يمشاهده شده اختالف معن .  
جهت بررسي اختالف ميانگين بر حسب نوع كتابخانه بر 

 و MANOVA ،527/0 = Wilk’s Lambdaاساس تحليل 
739/2 = F 011/0 و  =P ذكر با توجه به مقادير . باشد مي
اختالف بين ميانگين كاركنان بر حسب سه نوع  ،شده

هاي  اي و بيمارستاني در كتابخانه مركزي، دانشكده ي كتابخانه
  .باشد دار مي يمعن هاي علوم پزشكي تبريز دانشگاه

، در بين كاركنان 1هاي جدول  بر اساس داده
كه  هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز با توجه به اين كتابخانه

است،  7/0تر از  دانش پايين ي ذخيره ي لفهؤآماري متوان 
هاي  همچنين داده. گيرد قضاوتي در اين مورد صورت نمي

خلق ( دهد در هر سه متغير مورد بررسي ، نشان مي1جدول 
اختالف مشاهده شده ) كارگيري دانشه دانش، نشر دانش و ب

به منظور تعيين منبع اين تفاوت از آزمون . دار است يمعن
  .شداستفاده  Scheffe post hocقيبي تع

 ي وجي كاركنان كتابخانهز ي ، مقايسه2 بر اساس جدول
خلق دانش با اختالف  ي لفهؤاي در م مركزي با دانشكده

زوجي  ي ، همچنين مقايسه)P=  049/0(و  -813/0ميانگين 
خلق  ي لفهؤمركزي با بيمارستاني در م ي كاركنان كتابخانه

در سطح ) P=  013/0(و  -06/1دانش با اختالف ميانگين 
)05/0  =P (بدين معني كه كاركنان . باشد دار مي  يمعن

مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ميزان خلق  ي كتابخانه
اي و  هاي دانشكده تر از كاركنان كتابخانه دانش را كم

  . اند بيمارستاني بيان كرده
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  )MANOVAتحليل ( هاي پژوهش ها بر حسب نوع كتابخانه با توجه به مؤلفه آزمودني ي آماره و مقايسه: 1جدول 
  آماره

توان   اثر ي اندازه F Sig  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  نوع كتابخانه  لفهؤم
  آماري

  خلق دانش
 017/1 30/2 6  مركزي

 660/0 11/3 22  اي دانشكده  783/0  213/0  012/0  021/5
 505/0 36/3 12  بيمارستاني

 ي ذخيره
  دانش

 842/0 88/1 6  مركزي
 817/0 58/2 22  اي دانشكده  586/0  150/0  049/0  272/3

 606/0 85/2 12  بيمارستاني

  نشر دانش
 897/0 98/1 6  مركزي

 633/0 89/2 22  اي دانشكده  900/0  271/0  003/0  864/6
 725/0 28/3 12  بيمارستاني

 يكارگيره ب
  دانش

 008/1 98/1 6  مركزي
 658/0 35/3 22  اي دانشكده  967/0  334/0  001/0  265/9

 622/0 28/3 12  بيمارستاني
  

وجي كاركنان ز ي بر اساس همين جدول، مقايسه
نشر دانش با  ي لفهؤاي در م مركزي با دانشكده ي كتابخانه

 ي ، همچنين مقايسه)P=  028/0(و  - 907/0اختالف ميانگين 
 ي لفهؤمركزي با بيمارستاني در م ي زوجي كاركنان كتابخانه

در سطح ) P=  003/0(و  - 30/1نشر دانش با اختالف ميانگين 
)05/0  =P (بدين معني كه كاركنان . باشد دار مي يمعن

مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ميزان نشر  ي كتابخانه
اي و  هاي دانشكده تر از كاركنان كتابخانه دانش را كم

  . اند داشتهبيمارستاني عنوان 
مركزي با  ي وجي كاركنان كتابخانهز ي همچنين مقايسه

كارگيري دانش با اختالف ميانگين ه ب ي لفهؤاي در م دانشكده
زوجي كاركنان  ي ، همچنين مقايسه)P=  001/0(و  -366/1

كارگيري ه ب ي لفهؤمركزي با بيمارستاني در م ي كتابخانه
در سطح ) P=  003/0(و  -300/0دانش با اختالف ميانگين 

)05/0  =P (بدين معني كه كاركنان . باشد دار مي  يمعن
ه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ميزان ب ي كتابخانه

اي  هاي دانشكده تر از كاركنان كتابخانه كارگيري دانش را كم
  .اند و بيمارستاني بيان كرده

ميزان  ي زوجي اختالف ميانگين نمره ي مقايسه: 2جدول 
  كارگيري دانشه هاي خلق دانش، نشر دانش و ب لفهؤكاربست م

اختالف   نوع كتابخانه  لفهؤم
  sig  ميانگين

  خلق دانش
  045/0  -813/0  اي دانشكده ←مركزي 
  013/0  -06/1  بيمارستاني ←مركزي 

  نشر دانش
  028/0  -907/0  اي دانشكده ← مركزي

  003/0  -30/1  بيمارستاني ←مركزي 

كارگيري هب
  دانش

  001/0  -366/1  اي دانشكده ←مركزي 
  003/0  -300/0  بيمارستاني ←مركزي 

  
 ي جهت بررسي اختالف ميانگين بر حسب نوع رشته

 MANOVA ،846/0 = Wilk’sتحصيلي بر اساس تحليل 

Lambda 741/0 و = F 655/0 و  =P با توجه به . باشد مي
كاركنان بر حسب مقادير ذكر شده اختالف ميانگين بين 

در مقاطع  و كتابداري، غير كتابداري( تحصيلي ي رشته
هاي  در كتابخانه) مختلف كتابداري و غير كتابداري

به عبارت . باشد دار نمي يمعن هاي علوم پزشكي تبريز دانشگاه
هاي تحصيلي مختلف نظرات مشابه و  كاركنان با رشته ،ديگر
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  .ابراز داشتندهاي پژوهش  يكساني نسبت به پرسش
 ي ، مقايسه3همچنين بر اساس اطالعات جدول 

كتابداري، غير ( تحصيلي ي ها بر حسب رشته آزمودني
و  F = 133/1خلق دانش با  ي لفهؤدر م) مختلط و كتابداري

)333/0  =P(618/1دانش با  ي ، ذخيره = F  و)212/0  =P( ،
 كارگيريه ب و )P=  559/0(و  F = 592/0نشر دانش با 

) P=  05/0(در سطح ) F )420/0  =P = 889/0دانش با 
هاي دانشگاه  يا به عبارتي كاركنان كتابخانه. باشد دار نمي يمعن

هاي مختلف تحصيلي نظرات  علوم پزشكي تبريز با رشته
  .اند ه نمودهايهاي پژوهش ار لفهؤيكساني در مورد م

  
  بحث

خلق دانش در بين كاركنان  ي لفهؤميزان كاربست م
هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد باالتر از  كتابخانه

باشد، خلق دانش در سازمان به عوامل متعددي  متوسط مي
ها و فرهنگ  مانند منابع مالي، منابع انساني، زيرساخت

اعتماد ميان همكاران و ارتباطات . باشد سازماني وابسته مي
براي آمادگي تبادل دانش ميان  غير رسمي پيش شرط الزم

كه باعث رقابت بين  اين دو عامل بيش از اين. باشد افراد مي
. گردد موجب افزايش همبستگي گروهي مي ،افراد گروه شود

نتايج متغير حاضر در اين پژوهش، با نتايج تحقيق محمدي 
) 19( ، خوانساري)18( اصل ، الريجاني و نوري)13( استاني

  . همخواني دارد )Kennedy )17و   Blackmanو
دانش در بين كاركنان  ي ذخيره ي لفهؤميزان كاربست م

هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد  كتابخانه
بايد توجه داشت كه دانش ياد . باشد تر از متوسط مي پايين

ها، فراموش شده و از  گرفته شده و خلق شده توسط سازمان
ذخيره، سازماندهي و بازيابي دانش رود بنابراين  بين مي

 ي سازماني و همچنين مراجعه در مواقع لزوم به حافظه
لذا خلق دانش به تنهايي كافي . كند سازماني اهميت پيدا مي

كارهايي براي ذخيره و بازيابي دانش مورد  و باشد و ساز نمي
  .باشد نياز مي

  
  )MANOVA تحليل( هاي پژوهش تحصيلي با توجه به مؤلفه ي ها بر حسب رشته آزمودني ي و مقايسهآماره : 3جدول 

  آماره
  لفهؤم

 ي رشته
انحراف   ميانگين  فراواني  تحصيلي

  توان آماري  اثر ي اندازه F Sig  معيار

  خلق دانش
 758/0 04/3 29  كتابداري

 504/0 33/3 8  غير كتابداري  234/0  058/0  333/0  133/1
 153/1 60/2 3  مختلط

 ي ذخيره
  دانش

 819/0 56/2 29  كتابداري
 552/0 80/2 8  غير كتابداري  320/0  080/0  212/0  618/1

 115/1 83/1 3  مختلط

  نشر دانش
 763/0 83/2 29  كتابداري

 749/0 11/3 8  غير كتابداري  141/0  031/0  559/0  592/0
 418/1 56/2 3  مختلط

كارگيري ه ب
  دانش

 824/0 14/3 29  كتابداري
 637/0 28/3 8  غير كتابداري  192/0  046/0  420/0  889/0

 501/1 53/2 3  مختلط
  



  همكارانزاده و  اكبر حسين
 

  199  91خرداد و تير /  دوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد
  

www.mui.ac.ir 

سازماني براي رسيدن به چنين هدفي  ي مفهوم حافظه
تحقيق  نتايج متغير حاضر با نتايج. تواند مفيد باشد مي

و   Blackmanو )19( ، خوانساري)13( محمدي استاني
Kennedy )17( همخواني دارد .  

نشر دانش در بين كاركنان  ي لفهؤميزان كاربست م
هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد  كتابخانه

تر از خلق  كم ،اهميت انتشار دانش. باشد باالتر از متوسط مي
شود كه خلق  زماني آشكار ميدانش نيست و ضرورت آن 

كنندگان دانش وقت و انرژي كافي براي يافتن كاربران دانش 
ندارند، بنابراين زماني اگر دانش خلق شده انتشار نيابد كاربرد 

نام ه ها بخشي ب لذا ممكن است كتابخانه. نخواهد داشت
هاي مختلف و  انتشار دانش داشته باشند كه از رسانه

 ي لفهؤنتايج م. نش جديد را انتشار دهندهاي متنوع دا كانال
 و )13( حاضر در اين پژوهش، با نتايج تحقيق محمدي استاني

  . همخواني دارد) 18( اصل الريجاني و نوري
كارگيري دانش در بين ه ب ي لفهؤميزان كاربست م

هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز باالتر از  كاركنان كتابخانه
هاي  تبديل به عمل نشود و فعاليتاگر دانش . باشد متوسط مي

 ي سازماني بر اساس دانش سازمان صورت نگيرد، همه
 ؛نتيجه خواهد بود ها و فرايندهاي مديريت دانش بي فعاليت

كارگيري دانش شكاف بين دانستن با عمل كردن ه ب كه راچ
مهم بازخورد يادگيري با انجام دادن  ي برد و حلقه را از بين مي

لفه در پژوهش حاضر، ؤنتايج اين م. آيد ود ميو كاربرد به وج
 اصل الريجاني و نوري و )13( با نتايج تحقيق محمدي استاني

  .همخواني دارد) 18(
  
  گيري  نتيجه
هاي تحقيق نشان داد، ميزان كاربست مديريت دانش بر  يافته

هاي دانشگاه  در بين كاركنان كتابخانه Hissingاساس مدل 
طوري ه باشد، ب حد باالتر از متوسط ميعلوم پزشكي تبريز در 

هاي خلق دانش، نشر  لفهؤهاي مورد بررسي م لفهؤكه از بين م
 ي لفهؤدانش در حد باالتر از متوسط و م يكارگيره دانش و ب

  . باشد تر از متوسط مي دانش در حد پايين ي ذخيره
هاي  بين كاركنان زن و مرد و همچنين كاركنان با رشته

اري، غير كتابداري و در مقاطع مختلف تحصيلي كتابد
هاي علوم  كتابداري و غير كتابداري در بين كاركنان كتابخانه

هاي خلق دانش،  لفهؤپزشكي تبريز در مورد كاربست م
دانش تفاوت  يكارگيره دانش، نشر دانش و ب ي ذخيره
مركزي  ي اما كاركنان كتابخانه ،داري مشاهده نشد يمعن

هاي  تبريز نسبت به كاركنان كتابخانهدانشگاه علوم پزشكي 
هاي خلق  لفهؤاي و بيمارستاني ميزان كاربست م دانشكده

  . تر عنوان كردند كارگيري دانش را كمه دانش، نشر دانش و ب
ي يها گيري از نتايج اين پژوهش بايد به محدوديت در بهره

اين پژوهش در  كه راچ ؛آماري ي از جمله، محدوديت جامعه
 هاي علوم پزشكي تبريز هاي دانشگاه بين كاركنان كتابخانه

پژوهش در  به اين دليل كهانجام پذيرفت و محدوديت زماني، 
  .انجام شد، توجه نمود 1389سال 

اي  همچنين تحقيق حاضر با توجه به مدل چهار مرحله
Hissing كه چهار فرايند اصلي مديريت  است انجام گرفته
ا مورد بررسي قرار داده و عوامل زير ساختي از قبيل دانش ر

لذا . تكنولوژي، ساختار و فرهنگ مورد بررسي قرار نگرفته است
  .هاي آينده مورد بررسي قرار داد توان اين عوامل را در تحقيق مي

 انجام گرفته Hissingپژوهش حاضر بر اساس مدل 
براي  هاي مديريت دانش نيز توان از ساير مدل كه مي است

اين  .حاضر استفاده كرد ي بررسي ميزان كاربست در جامعه
هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز  در كتابخانه تنهاتحقيق 

ها از  توان آن را در انواع كتابخانه انجام گرفته است كه مي
هاي تخصصي و  هاي عمومي، كتابخانه قبيل كتابخانه

تحقيقات رت علوم، زاهاي دانشگاهي تحت پوشش و كتابخانه
  .وري انجام دادآ و فن

ميزان كاربست مديريت  منظور تعيين تحقيق حاضر به
هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام  دانش در كتابخانه

د در تحقيقات آينده موانع كاربست گرد گرفت، لذا پيشنهاد مي
هاي علوم پزشكي  هاي دانشگاه مديريت دانش در كتابخانه

  .رسي قرار گيرداصفهان و تبريز مورد بر
  

  پيشنهادها
هاي كتابخانهخلق دانش در بين كاركنان  ي لفهؤمتغير كاربست م



  ...هاي دانشگاهي ميزان كاربست مديريت دانش در بين كاركنان كتابخانه

  91خرداد و تير /  دوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد 200
  

www.mui.ac.ir 

لذا براي . دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد مطلوبي قرار دارد
هاي دانش تهيه  راهنماها و نقشه ،تر آن تقويت هر چه بيش

هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز براي پرورش  كتابخانه. شود
ها بايد اشتياق و انگيزه  دانش در ميان كاركنان كتابخانهخلق 
، منابع مالي و دهندها استقالل و اختيار  ، به آننندك ايجاد

انساني الزم و ابزارهايي مانند اينترنت، اينترانت، مجالت 
د، اعتماد نرساني را فراهم آور تخصصي علوم كتابداري و اطالع

  .رسمي حمايت كننداز ارتباطات غير  دهند ورا افزايش 
دانش، در بين  ي ذخيره ي لفهؤمتغير كاربست م .1

هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد  كاركنان كتابخانه
شود كه ابتدا در  لذا پيشنهاد مي. باشد تر از متوسط مي پايين

 ي دانش و حافظه ي ها اهميت ذخيره بين كاركنان كتابخانه
همچنين بايد در نظر داشت كه استفاده . سازماني تبيين شود

سازي دانش و  هاي اطالعاتي ذخيره از كامپيوتر و سيستم
هاي مذكور  بايد از تكنولوژي و كند اطالعات را پشتيباني مي

  . سازماني استفاده كنند ي سازي و ايجاد حافظه براي ذخيره
ن كاركنان نشر دانش، در بي ي لفهؤميزان كاربست م .2

هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد  كتابخانه

تر اين فرايند  لذا براي تقويت هرچه بيش. باشد مطلوبي مي
علوم پزشكي تبريز  هاي دانشگاه شود كه كتابخانه پيشنهاد مي

هاي مادي و معنوي براي تسهيم و تبادل دانش در بين  پاداش
 . كتابداران جهت تشويق در نظر گيرند

كارگيري دانش در بين ه ب ي لفهؤميزان كاربست م .3
در حد  هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز كاركنان كتابخانه

هاي  شود كتابخانه لذا پيشنهاد مي. باشد باالتر از متوسط مي
كارگيري ه دانشگاه علوم پزشكي تبريز براي تقويت وضعيت ب

ها  هاي كتابداران در كتابخانه دانش؛ از ريسك در فعاليت
حمايت كنند و در اين راستا موانع كاربرد دانش از قبيل ترس 

بي اعتمادي عمومي به  و هاي خود از آشكار شدن ضعف
  .كتابخانه را از بين ببرند دانش بيرون از

  
  تشكر و قدرداني

مركزي دانشگاه علوم پزشكي  ي از رياست محترم كتابخانه
تبريز سركار خانم بنابيان كه با صدور مجوز جهت همكاري 

پژوهشگران را ياري  ،آوري داده ها براي جمع كاركنان كتابخانه
  .شود اري ميزفرمودند سپاسگ
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Application of Knowledge Management among the Staff of Libraries 
affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Iran, based on  

Hissig Model* 

Akbar Hosseinzadeh1; Ahmad Shabani, PhD2; Seyyed Ali Siyadat, PhD3 

Abstract 
Introduction: The purpose of this study was determine the application of knowledge 
management among the staff members of central, faculty, and hospital libraries at Tabriz 
University of Medical Sciences (Tabriz, Iran), based on Hissig model. Hissig model consists of 
four processes including knowledge creation, storage, sharing, and application. 
Methods: This descriptive survey included all of the listed members of university libraries (59 
persons) in 2010. Using Cochran's formula to determine the sample size, 40 individuals were 
selected to participate. Sampling was conducted through stratified random sampling proportional 
to size. A 5-point Likert scale researcher-made questionnaire was used to gather the needed 
information. The face validity of the questionnaire was approved by experienced teachers. In 
order to determine the reliability, Cronbach's alpha coefficient was calculated (α = 0.949). 
Descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation, and 
inferential statistics, including single- sample t-test, multivariate analysis of variance 
(MANOVA), and Scheffe's post hoc test, were used to analyze the collected data. 
Results: Our findings showed that the application of knowledge management based on Hissig 
model among the library staff members at Tabriz University of Medical Sciences had an average 
of 2.90 and was higher than moderate. While the studied population scored higher than moderate 
in knowledge creation (3.06), sharing (2.87), and application (3.12), their scores of knowledge 
storage (2.56) were lower than average. 
Conclusion: According to the findings of this research, the application of knowledge 
management based on Hissig model among the library staff members at Tabriz University of 
Medical Sciences was rated higher than moderate. However, between the investigated 
components, knowledge storage was rated lower than average which highlights the importance of 
knowledge storage among library staff members. Utilization of knowledge storage systems is 
thus essential. 
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