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ها و مراكز  كتابخانه. جديد است ي عنوان يكي از موضوعات جالب و چالش برانگيز علم مديريت در هزاره  مديريت دانش به :مقدمه
هدف . هاي مديريت دانش هستند سازي برنامه هاي مستعد براي پياده ها از مكان رساني در محيط آموزشي و پژوهشي مانند دانشگاه اطالع

  .است هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بوده سازي مديريت دانش در كتابخانه بندي عوامل مؤثر بر پياده رتبهاسايي و پژوهش حاضر شن
هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در  آماري شامل كتابداران كتابخانه ي جامعه. پيمايشي بود -پژوهش حاضر توصيفي :بررسيروش 

ها،  ابزار گردآوري داده. گيري صورت نگرفت علت محدوديت حجم جامعه، نمونه ، كه به )نفر 88(بود  1389- 90سال تحصيلي 
نامه توسط استادان مجرب  ايي پرسشروايي محتو. بود) William )2000و  Bukowitzساخته بر مبناي عوامل مدل  ي محقق  نامه پرسش

براي تجزيه و . برآورد گرديد α=  80/0استفاده شد كه مقدار آن  Cronbach's alphaتأييد گرديد و به منظور تعيين پايايي آن از فرمول 
  .استفاده شد 16SPSSافزار آماري  ها از آمار توصيفي و استنباطي به كمك نرم تحليل داده

بر ) نگهداري و حذف دانش /يافتن، به كارگيري، يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد( Williamو  Bukowitzمل مدل تمام عوا :ها يافته
 ي هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مؤثر بودند و به جزء عامل يادگيري و حذف دانش، بقيه سازي مديريت دانش در كتابخانه پياده

آل  ايده حل راه از پيشنهاد بندي اين عوامل با استفاده از تكنيك برترين همچنين در رتبه. عوامل در وضعيت مناسبي قرار داشتند
)TOPSIS   ياTechnique of order preference by similarity to ideal solution( ترين و  بيش »تسهيم دانش«، مشخص شد كه عامل

  . سازي مديريت دانش دارد ين تأثير را در پيادهتر كم »حذف دانش«عامل 
هاي بهداشتي و درماني كه اشتراك دانش از اهميت زيادي برخوردار است، موجبات  ها در محيط اجراي اين برنامه :گيري نتيجه

سيار حايز اهميت ها ب بندي آن لذا شناخت عوامل مؤثر و رتبه. رساني بهتر و تسهيل يادگيري، آموزش، و پژوهش خواهد شد خدمات
آميز مديريت دانش در  پيشنهادي جامع در اجراي موفقيت ي به منزله Williamو  Bukowitzبا توجه به نتايج حاصل، عوامل مدل . است

  .هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مؤثر خواهد بود كتابخانه
  .TOPSIS؛ تكنيك William و Bukowitzها؛ مدل  مديريت دانش؛ كتابخانه :هاي كليدي  واژه

  پژوهشي :نوع مقاله
  16/12/90 :اصالح نهايي    19/4/90: مقاله دريافت
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  مقدمه
عنوان يكي از موضوعات جالب و چالش  مديريت دانش به 

دامنه، كاربرد و . جديد است ي برانگيز علم مديريت در هزاره
اي ميان  استفاده از آن گسترده شده است و به عنوان حوزه

. اي جاي خود را در متون مديريتي باز كرده است رشته
شايد بسياري از افراد . مديريت دانش مفهوم جديدي نيست

ترين دركي  دانش را مديريت كنند، بدون اين كه كوچك
ها و  بخشي به اين فعاليت انتظام اما. باشند  نسبت به آن داشته

داشتن طرح و برنامه براي اجراي آن موضوع جديدي است 
مديريت دانش  .كه در اواخر قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت

به عنوان رهيافتي جديد و با ارزش در كنار ساير راهبردهاي 
ها به فكر  به اين منظور سازمان. تجاري و رقابتي است

هاي مديريت دانش افتادند تا از مزاياي  مهسازي برنا پياده
، بيان داشتند Lynchو  Yang. جويي كنند آن بهره ي بالقوه
كارگيري بسياري از روندهاي جديد مديريت كسب و ه بكه 

اعي و سپس در بخش فكار، براي اولين بار در بخش انت
   . )1( غيرانتفاعي ظهور كرده است

ابراين غنا و معناي دانش از اطالعات مشتق شده است، بن
دانش شامل خبرگي، آگاهي و درك . تري از آن دارد بيش

همچنين دانش از . كسب شده از طريق تجربه يا مطالعه است
 Servin. شود مقايسه، شناسايي مستمر و ارتباطات حاصل مي

منظور   مديريت دانش را كاربرد دانش جمعي به De Brunو 
رويكرد   با توجه به). 2(دانند  حصول اهداف خاص سازماني مي

كنترل در آوردن محيطي است  باال مديريت دانش، فرايند به 
كه دانش در آن جهت حصول اهداف سازماني شناسايي، 

  .شود دهي، خلق و اشتراك مي سازمان
ها و  ه تنها براي شركتسازي مديريت دانش ن پياده
هاي بزرگ و انتفاعي حايز اهميت است، بلكه براي  سازمان
ها و مراكز بهداشتي  هاي غيرانتفاعي همچون دانشگاه سازمان

به زعم پژوهشگران يكي از . باشد نيز مهم و ضروري مي
ترين داليل اعمال مديريت دانش در آموزش عالي،  مهم

سازي و انسجام دانش  كمك به اين مؤسسات براي يكپارچه
تواند به افزايش ارتباط بين  جديد با دانش قبلي است كه مي

  ).3(كار و آموزش بيانجامد 
هاي بهداشتي و درماني نيز كمابيش با مسايل  سازمان

هاي ديگر مواجه هستند و دانش زيادي در  مشابه سازمان
وجود سيلوهاي دانشي و حفاظت . شود وراي فرايندها توليد مي

ها در اين سازمان  افراد و گروه  هاي فكري از طرف ز داراييا
صورت كامالً  آن كه بتواند به  خورد، بي  به وفور به چشم مي

هاي سازماني مورد استفاده  مطلوب براي يادگيري و تصميم
ها از سيستم به  جابجايي منابع انساني و خروج آن. قرار گيرد

انجامد و  مي فكري هاي  هاي مختلف به خروج سرمايه شيوه
اين بدان معني است كه بايد منابع محدود سازماني را به كار 

هايي نيز بين  تفاوت. گرفت و هر روز از نو تجربه كرد
. ها وجود دارد هاي بهداشتي و درماني و ساير سازمان سازمان

هاي  يكي از وجوه اختالف، داشتن اهدافي عالوه بر سازمان
از بيمار و كاهش خطاهاي  ديگر يعني ارتقاي محافظت

هاي  آوري فزاينده از فن ي تفاوت ديگر استفاده. پزشكي است
پيشرفته در خدمات بهداشتي است كه به كارگيري كاركنان 

 ي از جنبه. سازد ديده و متخصص را ضروري مي  آموزش
صورت گروهي و حول  ها، لزوم انجام كارها به  همين تفاوت

دهي و  چه بيشتر دانش و سازمانمحور بيمار، به اشتراك هر 
). 4(بخشد  سزايي مي ها اهميت به  مديريت آن در اين سازمان

هاي  هاي مهم مديريت دانش در سازمان از ديگر كاربرد
  ).5(بهداشتي، كدگذاري باليني است 

سازي مديريت دانش بايد نسبت به عوامل  پيش از پياده
آوري و  انسان، فرايند، فن. مؤثر بر آن آگاهي كافي داشت

هاي مديريت  فرهنگ از جمله عواملي هستند كه بر برنامه
بنابراين شناخت و درك روشني از . باشند دانش تأثيرگذار مي

اجراي هر  ها، مديران دانش را در اين عوامل و ميزان تأثير آن
پس از . كند هاي مديريت دانش ياري مي چه بهتر برنامه

هاي مديريت دانش،  ها و تعيين عوامل مؤثر بر برنامه بررسي
) به نقل از آتشك و ماهزاده( Williamو  Bukowitzعوامل 

سازي مؤثر  به عنوان مدلي كه تمام موارد فوق را در پياده
. است، برگزيده شد هاي مديريت دانش در نظر گرفته برنامه

سازي مديريت دانش را بهتر گسترش  اين مدل مراحل پياده
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مدل . هاي غيرانتفاعي مناسب است دهد و براي محيط مي
مذكور شامل هفت عامل يافتن، به كارگيري، يادگيري، 

توصيف . نگهداري و حذف دانش است /تسهيم، ارزيابي، ايجاد
  :اين عوامل عبارتند از

دهي دانش مرتبط  تن، شناسايي و سازمانياف: يافتن دانش .1
 .با نياز، شناسايي دانش درون و بيرون از سازمان است

هاي موجود در  استفاده از دانش: گيري دانش به كار .2
 .باشد ها و حل مسايل مي گيري تصميم

ها از  آوري تجربيات و آموخته جمع: يادگيري دانش .3
ها يا  اليتهاي قبلي و يادگيري و كاربرد آن در فع فعاليت
 .هاي بعدي است موقعيت

دانش موجود و انتقال آن به محل   اشتراك: تسهيم دانش .4
 .باشد مورد نياز يا فرد متقاضي مي

ارزيابي دانش موجود و نيازهاي دانش فعلي : ارزيابي دانش .5
 .سازمان است و آتي

ايجاد محيطي به منظور توليد : نگهداري دانش/ ايجاد .6
 .آوري است آن با كمك فن دانش جديد و ذخيره كردن

حذف دانش زايد و بدون كاربرد و يا ايجاد : حذف دانش .7
 ).6(باشد  ها مي مخزني جديد براي آن

بندي عوامل مؤثر بر  در تحقيق حاضر به منظور رتبه
 حل راه از پيشنهاد برترين هاي مديريت دانش از تكنيك برنامه
 Technique of order preference by(آل  ايده

similarity to ideal solution  ياTOPSIS ( استفاده شده
گيري  هاي به نسبت جديد تصميم اين تكنيك از روش. است

. تواند به ارتباط بين معيارها بپردازد چند معياره است كه مي
 1981در سال  Yoonو  Hwangتوسط  TOPSISمدل 

اين مدل يكي از بهترين ). 8و  7به نقل از منابع (پيشنهاد شد 
باشد كه استفاده از آن به  گيري چند معياره مي هاي تصيم مدل

گيري  تصميم ي خصوص در زماني كه هدف حل يك مسأله
براي استفاده از . به صورت گروهي باشد، بسيار كارساز است

گيري است كه  ميماين روش نياز به يك ماتريس تص
بر ). 7، 8(هاي آن معيارها باشد  ها و ستون سطرهاي آن گزينه

ترين فاصله را با  انتخابي بايد كم ي اساس اين روش، گزينه

آل  حل ايده ترين فاصله را از راه آل مثبت و بيش حل ايده راه
در عين حال اين روش يا تكنيك داراي . منفي داشته باشد

  :است فرضياتي به قرار ذيل
  طور يكنواخت افزايشي يا  مطلوبيت هر شاخص بايد به

يعني بهترين ارزش موجود از يك شاخص، . كاهشي باشد
  آل و بدترين ارزش موجود نشان حالت ايده ي دهنده نشان 
  .آل منفي خواهد بود ايده ي دهنده

 آل منفي ممكن  آل مثبت يا ايده فاصله از يك گزينه ايده
و يا به ) توان دوم(اقليدسي  ي صورت فاصله است به 

صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطي محاسبه  
گردد، كه اين امر بستگي به نرخ تبادل و جايگزيني بين 

 ).7(ها دارد  شاخص

هاي آموزشي و بهداشتي نظير  با توجه به ماهيت سازمان
هاي علوم پزشكي، ضرورت توجه به مديريت دانش و  دانشگاه

سازي بسيار مهم  مؤثر بر آن جهت پيادهشناسايي عوامل 
نتايج حاصل از اجراي فرايندهاي مديريت دانش موجب . است

يادگيري، سبك تدريس،  ي بهبود محيط آموزشي و نحوه
افزايش ارتباط بين اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و 

 .رساني بهتر خواهد شد كارمندان و در نهايت افزايش خدمت

هاي گوناگون،  ش در بافتمديريت دان ي در زمينه
همچنين از . هاي معتنابهي صورت گرفته است پژوهش
هاي چندي از جمله فاخر و  نيز در پژوهش TOPSISتكنيك 

هايي كه  بنابراين به پژوهش. استفاده شده است) 9(همكاران 
  .شود تري با پژوهش حاضر دارد اشاره مي مشابهت بيش

هداشت و درمان ميرغفوري و همكاران به ارزيابي بخش ب
. شهرستان يزد در به كارگيري فرايند مديريت دانش پرداختند
تر  نتايج نشان داد كه فرايند مديريت دانش به طور كلي پايين

همچنين از بين عوامل مديريت . از حد متوسط بوده است
دانش، استراتژي و هدف، كسب و خلق، نگهداري و 

تر از حد متوسط و  مستندسازي، تسهيم و ارزيابي دانش پايين
  ).3(به كارگيري دانش باالتر از حد متوسط است 

  در پژوهش ديگري، مير غفوري و همكاران 
  شانزده دانشكده دانشگاه يزد را از نظر وضعيت مديريت 
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   EFQMمدل  ي معيار تعيين شده 9دانش در 
)European foundation for quality management (

ها بر اساس  بندي دانشكده ارزيابي كردند و به منظور رتبه
نتايج . فازي استفاده كردند TOPSISمعيارهاي مذكور، از روش 

هاي هنر و معماري، شيمي و  تحقيق نشان داد كه دانشكده
  ).10(مكانيك به ترتيب بهترين وضعيت مديريت دانش را دارند 

ت دانش در شاكري و همكاران به بررسي فرايند مديري
بندي عوامل مطرح در هر  بخش كشاورزي استان يزد و رتبه

 ي حاصله ي نتايج نشان داد كه نمره. ها پرداختند يك از آن
عوامل توليد و كسب دانش، ذخيره و بازيابي، انتقال و تسهيم 

همچنين . و كاربرد دانش تخصصي باالتر از حد متوسط است
، عامل TOPSISنيك بندي انجام شده با تك بر اساس رتبه

  ). 11(اول گرديد  ي تسهيم و انتقال دانش حايز رتبه
مقايسه كارشناسي ارشد خود به  ي نامه زاده در پايان حسين

ميزان كاربست مديريت دانش بين كاركنان و تعيين 
هاي علوم پزشكي اصفهان و تبريز بر  هاي دانشگاه كتابخانه

) كارگيري دانش خلق، ذخيره، نشر و به( Hissigاساس مدل 
نتايج تحقيق نشان داد كه كاربست مديريت دانش . پرداخت

هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و تبريز به  در كتابخانه
كمتر از ) 9/2 ± 722/0(و ) 8/2 ± 702/0(ترتيب با ميانگين 
همچنين عامل خلق دانش در هر دو . حد متوسط است

و نشر دانش در هر  دانشگاه باالتر از حد متوسط، عامل ذخيره
تر از حد متوسط و عامل به كارگيري دانش  دو دانشگاه پايين

در دانشگاه تبريز باالتر از حد متوسط و در دانشگاه اصفهان 
  ).12(تر از حد متوسط بود  پايين

همچنين شيرواني و همكاران در پژوهش خود به اين 
شناسايي، (هاي مورد بررسي  رسيدند كه در مؤلفه  نتيجه

سازي  گيري و ذخيره اكتساب، توسعه، اشتراك و توزيع، بهره
هاي الزم جهت استقرار مديريت دانش در  ، زمينه)دانش

  ). 13(دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كمتر از حد متوسط است 
Monavarian بندي  و همكاران به شناسايي و رتبه  

 ANPراهبردهاي مديريت دانش با استفاده از روش تركيبي 
)Analytic network process ( وTOPSIS پرداختند .

گران برخي از عوامل مؤثر بر راهبردهاي مديريت  پژوهش
دانش را به عنوان معيار در نظر گرفتند، سپس با استفاده از 

گيري چند معياره به ارتباط ميان معيارها  هاي تصميم روش
ده از اين آلي را با استفا هاي ايده حل اين تحقيق، راه. پرداختند

هايي كه نياز به ارزيابي و  دو تكنيك براي پيشنهاد به سازمان
. انتخاب راهبردهاي مديريت دانش دارند، ارايه داده است

نتايج تحقيق نشان داد كه حمايت مديران عالي سازمان، 
ترين معيارهاي مؤثر بر  فرهنگ و انگيزش به عنوان مهم

  ).14(انتخاب راهبردهاي مديريت دانش است 
Chu گيري گروهي در  تصميم ي و همكاران به مقايسه

 SAWهاي  انتقال دانش با استفاده از روش ي زمينه
)Simple additive weighting( ،TOPSIS  وVIKOR 
)VlseKriterijumska optimizacija i kompromisno 

resenje (اين تحقيق نشان داده است كه  ي نتيجه. پرداختند
بندي عوامل  ناسايي و رتبهتوانايي بهتر در ش TOPSISروش 

همچنين . مؤثر بر انتقال دانش نسبت به دو روش ديگر دارد
ترين عامل مؤثر بر انتقال دانش با  مشخص شد كه مهم

  ).15( ، افزايش مزيت رقابتي استTOPSISاستفاده از روش 
هاي صورت گرفته، پژوهش حاضر  لذا با توجه به پژوهش

هاي  بندي عوامل مؤثر بر برنامه و رتبهسايي به دنبال شنا
هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با  مديريت دانش در كتابخانه

  .بود TOPSISاستفاده از تكنيك 
  

  روش بررسي
آماري  ي جامعه. پيمايشي بود -پژوهش حاضر توصيفي

پژوهش شامل تمام كتابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي 
  و بيمارستاني ) نفر 50(ي دانشگاهي ها شيراز اعم از كتابخانه

علت   بود كه به 1389-90در سال تحصيلي) نفر 38(
آماري در نظر  ي عنوان جامعه  محدوديت جامعه تمام افراد به

سازي  عوامل مؤثر بر پياده براي دستيابي به . گرفته شدند
هاي  اي پژوهش مديريت دانش، نخست با روش كتابخانه

 Bukowitzر گرفت و در نهايت مدل مشابه مورد بررسي قرا
كه بيشتر عوامل را در نظر گرفته است، برگزيده  Williamو 
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مدل مذكور داراي هفت عامل يافتن، به كارگيري، . شد
نگهداري و حذف دانش / يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد

محمدي  ي نامه ها از پرسش آوري داده به منظور جمع. است
مبتني بر هفت عامل  ي نامه پرسش). 16(استاني استفاده شد 

و  Bukowitzبر اساس مدل ) مؤلفه(گويه  45و شامل 
William  از خيلي كم تا خيلي (اي ليكرت  پنج درجهبا طيف
روايي آن توسط متخصصين اين . بود) 5تا  1 ي زياد با نمره

  حوزه تأييد و پايايي آن با استفاده از ضريب 
Cronbach's alpha  80/0برابر با  =α با . محاسبه گرديد

نامه بين تمامي كتابداران  استفاده از روش سرشماري، پرسش
  توزيع شده، تعداد  ي نامه پرسش 88از بين . شدتوزيع 

نامه به پژوهشگر عودت داده شد كه ميزان بازگشت  پاسخ 79
ها، از  براي تجزيه و تحليل داده. درصد بود 77/89ها  نامه پاسخ
در دو سطح توصيفي و استنباطي  16SPSSافزار آماري  نرم

در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد فراواني، . استفاده شد
ميانگين، واريانس و انحراف معيار استفاده شد و در سطح آمار 
استنباطي نظر به اين كه استفاده از آزمون پارامتريك مستلزم 

ابتدا آزمون اجرا و  ،ستها ا اطمينان از نرمال بودن توزيع داده
  هاي مورد بررسي از آزمون  پس از آن با توجه به مؤلفه

Single sample t  براي تعيين وضعيت مديريت دانش و
در . جويي گرديد ها بهره داري تفاوت بين ميانگين نمونه معني

پژوهش حاضر بررسي وضعيت مديريت دانش از طريق 
مزبور  ي نامه آماري به پرسش ي ميانگين نمرات نمونه

بندي عوامل مؤثر بر  همچنين براي اولويت. شد گيري  اندازه
و  Bukowitzسازي مديريت دانش بر اساس مدل  پياده

William  از تكنيكTOPSIS اين تكنيك داراي . استفاده شد
  :مرحله به شرح ذيل است 5

مقياس  زير بي ي ماتريس تصميم بر اساس معادله) 1
  .ام است i ي ام براي گزينه jارزش شاخص ) rij. (گردد مي

  

  
  مقياس موزون با استفاده از فرمول زير  ماتريس بي) 2

وزن با استفاده از روش آنتروپي محاسبه . گردد ايجاد مي

وزن شاخص  wj .آيد شود و به صورت زير به دست مي مي
  . مربوطه است

  
  

) -A( منفي آل ايده و) +A( مثبت آل ايده ي گزينه سپس) 3
  .گردد مي مشخص

  
  
  
 آل ايده و) +d( مثبت آل ايده ي يك گزينه از فاصله) 4
   :گردد تعيين مي زير فرمول طبق) -d( منفي
  
  
براي تعيين  زير طبق فرمول) Ci( ضريب نزديكي) 5
  ).17(گردد  مي ها محاسبه اولويت
  
  
  ها يافته

نفر  41كه  داد نشان شناختي جمعيت عوامل تجزيه و تحليل
زن ) درصد 1/48(نفر  38 و ها مرد آزمودني از )درصد 9/51(

  بيمارستاني و  هاي كتابخانه در) درصد 8/41(نفر  33. بودند
 اشتغال اي دانشكدههاي  در كتابخانه) درصد 2/58(نفر  46

 و كتابداري تحصيالت داراي )درصد 1/72(نفر  57. داشتند
) درصد 8/22(نفر  18. بودند بقيه غيركتابداري و رساني اطالع

در بخش ) درصد 1/67(نفر  53در بخش خدمات فني، 
در بخش مديريت يا ) درصد 1/10(نفر  8خدمات عمومي و 

  نفر  7ن همچني. سرپرستي مشغول به فعاليت بودند
) درصد 9/8(نفر  7داراي تحصيالت ديپلم، ) درصد 9/8(

  نفر  8كارشناسي و ) درصد 1/72(نفر  57كارداني، 
  .كارشناسي ارشد بودند) درصد 1/10(

ها جهت بررسي وضعيت  به منظور تجزيه و تحليل داده
اجرا شد كه  Single sample tمديريت دانش، ابتدا آزمون 

مشاهده  Pبا توجه به . ارايه شده است 1نتايج آن در جدول 
، 05/0شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي كوچكتر از 

 


m

1i ij
2r

ij
r

ij
n

jwijnijv 

),.......,()}|(),(|{ 21
  aijij VVVJJMinVJJMaxVA 

),.......,()}|(),(|{ 21
  aijij VVVJJMaxVJJMinVA 

2

1
2

1
])([ 

 
n

j jiji VVd








ii

i
i dd

d
C



 انهمكار و احمد شعباني

  323  91مرداد و شهريور /  سوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد
  

www.mui.ac.ir 

دار است  هاي هر عامل معني اختالف مشاهده شده بين ميانگين
)05/0 < P .( بنابراين هفت عامل مدلBukowitz  و

William همچنين . سازي مديريت دانش مؤثر است در پياده
نتايج نشان داد كه تنها ميانگين دو عامل يادگيري دانش 

در وضعيت ) 78/2 ± 565/0(و حذف دانش ) 84/2 ± 775/0(
) 3 ي نمره(تر از حد متوسط  به نسبت مطلوبي قرار ندارد و پايين

يم، هاي يافتن، به كارگيري، تسه باشد و ميانگين مؤلفه مي
نگهداري دانش باالتر از حد متوسط است و در / ارزيابي و ايجاد

ها نشان داد كه  به طور كلي يافته. وضعيت مطلوبي قرار دارد
هاي دانشگاه علوم پزشكي  وضعيت مديريت دانش در كتابخانه

در حد مطلوبي  William و Bukowitzشيراز بر اساس مدل 
  .ز حد متوسط استو باالتر ا) 26/3 ± 615/0(قرار دارد 

  

هاي انجام شده نشان داد كه تأثير هر  از آن جا كه بررسي
سازي مديريت دانش در  يك از عوامل مؤثر بر پياده

هاي مورد بررسي با يكديگر يكسان نيست، بنابراين  كتابخانه
بايد ميزان تأثيرگذاري اين عوامل را سنجيد و بدين گونه اين 

هاي  كه يكي از روش TOPSISعوامل را با استفاده از روش 
نتايج ). 18(بندي نمود  گري چند معياره است، رتبه تصميم

سازي مديريت دانش  بندي عوامل مؤثر بر پياده حاصل از رتبه
هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس مدل  در كتابخانه
Bukowitz و William  چنان . ارايه شده است 2در جدول

ترين و عامل  بيش »تسهيم دانش« شود، عامل كه مشاهده مي
سازي مديريت دانش  ترين تأثير را در پياده كم »حذف دانش«

  .هاي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شيراز دارد در كتابخانه

  tنتايج آزمون : 1جدول 
  t  P اختالف ميانگين ميانگين عامل
  > 001/0  127/23  281/0 26/3±615/0 يافتن

 > 001/0  65/29  174/0 12/3±436/3  به كارگيري

 > 001/0  761/31  -363/0 84/2±775/0  يادگيري

 > 001/0  962/43 042/0 52/3±425/0 تسهيم

 > 001/0  255/49 207/0 29/3±466/0  ارزيابي

 > 001/0  358/52  153/0 45/3±583/0  نگهداري/ايجاد

 > 001/0  148/27  -169/0 78/2±565/0 حذف

  > William  615/0 ± 26/3  187/0 397/38  001/0 و Bukowitzمدل 
  

 TOPSIS*با استفاده از تكنيك  William و Bukowitzبندي عوامل مدل  رتبه. 2جدول 

 عوامل رتبه

آلدهيحل اازاي راهفاصله بهياندازه
 مثبت

آل  دهيحل ا ازاي راه  فاصله به ي اندازه
iC منفي

 
 471/0 041/0 046/0  ميتسه 1

 457/0 038/0 045/0 نگهداري/ جاديا 2

 428/0 036/0 048/0 ابييارز 3

 381/0 024/0 039/0 افتني 4

 36/0 018/0 032/0 رييكارگه ب 5

 338/0 021/0 041/0 يادگيري 6

 337/0 025/0 049/0 حذف 7
* Technique of order preference by similarity to ideal solution 
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همچنين به منظور تجزيه و تحليل بهتر، هر يك از 
 TOPSISهاي عوامل مدل مذكور با استفاده از تكنيك  مؤلفه
  .آن به صورت ذيل است ي بندي گرديد كه نتيجه رتبه

ترين مؤلفه عوامل يافتن، به كارگيري، يادگيري،  مهم
نگهداري و حذف دانش به / تسهيم، ارزيابي دانش، ايجاد

 »تأكيد بر شناسايي و معرفي دارندگان دانش كليدي«ترتيب 
)558/0  =Ci( ،» توان استفاده از دانش خود)در ) كتابداران

 ي ارايه«، )Ci=  562/0( »ها و مسايل جديد موقعيت
   »هاي مرتبط هاي آموزشي مناسب در راستاي تخصص برنامه

)49/0  =Ci( ،» پشتيباني ساختار سازماني از توزيع و نشر
انجام كارها  ي تجزيه و تحليل نحوه«، )Ci=  55/0( »دانش

كدگذاري دانش «، )Ci=  627/0( »در مقاطع زماني مختلف
دنبال «و ) Ci=  573/0( »مورد استفاده در فرايندهاي سازماني

  .باشد مي) Ci=  488/0(دانش  »كردن فرايند روزآمدسازي
  
  بحث

هاي دانشگاهي جهت  اجراي مديريت دانش در كتابخانه
دهي بهتر به محققين به منظور شكوفايي آموزش و  خدمات

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر . پژوهش بسيار سودمند است
هاي مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفت و مدل  برنامه

Bukowitz و William  به عنوان مدلي كه تمام عوامل
هاي مديريت دانش را در نظر دارد،  سازي برنامه ادهمؤثر بر پي

نتايج نشان داد كه عوامل يافتن، به كارگيري، . برگزيده شد
نگهداري و حذف دانش در / يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد

. هاي مديريت دانش تأثيرگذار هستند سازي مؤثر برنامه پياده
يت نشان داد كه وضع Single sample tنتايج آزمون 

هاي دانشگاه  مديريت دانش بر اساس اين مدل در كتابخانه
  باشد علوم پزشكي شيراز باالتر از حد متوسط مي

اين امر . و در وضعيت مناسبي قرار دارد) 26/3 ± 615/0(
توجه كارمندان و مديران نسبت به اهميت و  ي نشان دهنده

وري و  ارزش دانش و اشتراك آن است كه باعث بهره
 باشد و همچنين نشان بهتر به مراجعان مي دهي خدمت
 دانشگاه هاي كتابخانه كتابداران و مديريت توجه ي دهنده
 .است دانش مديريت هاي برنامه به نسبت شيراز پزشكي علوم

) 11(نتايج پژوهش حاضر با پژوهش شاكري و همكاران 
  . همخواني دارد

وضعيت عوامل يافتن، به كارگيري، تسهيم، ارزيابي، و 
نگهداري دانش باالتر از حد متوسط است و در وضعيت / ايجاد

هاي  عامل تسهيم دانش كه مركز ثقل برنامه. مطلوبي قرار دارد
مديريت دانش است، در وضعيت مناسبي است كه توجه بيشتر 

غير مادي  و) افزايش حقوق و ترفيع شغلي(هاي مالي  به مشوق
و پشتيباني مديريت از اشتراك دانش باعث تقويت اين ) احترام(

. شود ميشيراز هاي دانشگاه علوم پزشكي  عامل در كتابخانه
، شاكري )3(هاي ميرغفوري و همكاران  اين عوامل با پژوهش

در يك راستا قلمداد ) 12(زاده  و حسين) 11(و همكاران 
ور، ميانگين يادگيري همچنين از بين عوامل مذك. شود مي

در ) 78/2 ± 565/0(و حذف دانش ) 84/2 ± 775/0(دانش 
تر از حد متوسط  وضعيت به نسبت مطلوبي قرار ندارد و پايين

  . هاي قبلي همخواني ندارد باشد كه با پژوهش مي
و  Bukowitzبندي عوامل مدل  نتايج حاصل از رتبه

William  با استفاده از تكنيكTOPSIS د كه عامل نشان دا
ترين تأثير را  ترين و عامل حذف دانش كم تسهيم دانش بيش

هاي  هاي مديريت دانش در كتابخانه سازي برنامه در پياده
دانشگاه علوم پزشكي شيراز دارد كه با پژوهش شاكري و 

همچنين از آن جا كه بيشتر تمركز . همخواني دارد) 3(همكاران 
انش استوار است، لذا اين هاي مديريت دانش بر تسهيم د برنامه

ترين تأثير را داشته است و عدم توجه به تسهيم  مؤلفه بيش
  .شود هاي مديريت دانش مي دانش منجر به شكست برنامه

  
  گيري  نتيجه
هاي مديريت  جويي از برنامه هاي دانشگاهي با بهره كتابخانه

توانند از دانش كتابداران، اطالعات و دانش موجود در  دانش، مي
ها در  اجراي اين برنامه. مخازن سازماني بهره مطلوبي را ببرند

هاي بهداشتي و درماني كه اشتراك دانش از اهميت  محيط
رساني بهتر و بالطبع  زيادي برخوردار است، موجبات خدمات

همچنين . موجب تسهيل يادگيري، آموزش و پژوهش خواهد شد
الزم به ذكر است كه يادگيري الكترونيكي و آموزش از راه دور 

گير در بخش آموزش است،  ترين تحوالت چشم كه يكي از مهم



 انهمكار و احمد شعباني

  325  91مرداد و شهريور /  سوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد
  

www.mui.ac.ir 

از ثمرات توجه به مديريت دانش در آموزش عالي و به خصوص 
ها در  ين امر به نقش نوين كتابخانها. باشد ها مي كتابخانه

پشتيباني از منابع موجود و گرايش به سمت كاربر محور نمودن 
بنابراين . گردد خدمات خود و ايجاد ارتباط مؤثرتر با كاربران برمي

ها بسيار حايز  بندي آن ها و رتبه شناخت عوامل مؤثر اين برنامه
 Bukowitz با توجه به نتايج حاصل، عوامل مدل. اهميت است

آميز  به عنوان پيشنهادي جامع در اجراي موفقيت Williamو 
  .مديريت دانش مؤثر خواهد بود

  

  پيشنهادها
هاي  با توجه به نتايج پژوهش و عدم مطلوبيت وضعيت مؤلفه

  . شود يادگيري و حذف دانش موارد زير پيشنهاد مي
هاي ضمن خدمت و آموزشي متناسب  ايجاد برنامه -

 رساني كتابداري و اطالع ي رشته با مسايل روز

 رساني هاي كتابداري و اطالع پيوند مستمر با گروه -

 دنبال كردن فرايند روزآمدي دانش -

  .يمي در مخازن سازماني و كتابخانهحذف موارد قد -
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Identification and Ranking of Factors Affecting the Implementation of 
Knowledge Management Based on TOPSIS Approach: A Case Study* 

Ahmad Shabani, PhD1; Morteza Mohammadi Ostani2; Hamed Forugozar3 

Abstract 
Introduction: Knowledge management is one of the most interesting and challenging issues of 
management in the new millennium. Educational and research institutions such as libraries and 
information centers are the most suitable places for the implementation of knowledge 
management programs. This study aimed to identify and rank the factors affecting the 
implementation of knowledge management in libraries of Shiraz University of Medical Sciences 
(Iran) based on the technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) 
approach. 
Methods: In a descriptive survey during 2010-11, librarians of libraries of Shiraz University of 
Medical Sciences (88 persons) were assessed. Due to the limited size of population, sampling was 
not performed. A researcher-made questionnaire on the basis of Bukowitz and Williams's model 
was used to collect data. Face validity was confirmed by experienced professors and the 
reliability was estimated to be 0.80 using Cronbach's Alpha. The data was analyzed using 
descriptive and inferential statistics in SPSS. 
Results: All factors of Bukowitz and Williams's model (finding, using, learning, sharing, 
evaluation, development/maintenance, and removal of knowledge) were effective on the 
implementation of knowledge management in the studied libraries. Except learning and removal 
of knowledge, other factors were in good conditions. Based on TOPSIS approach, knowledge 
sharing was the most important factor while removal of knowledge had the least impact on the 
implementation of knowledge management. 
Conclusion: Implementing these programs in health environments, where knowledge sharing is 
important, would provide better services and facilitate learning, teaching, and research. 
Therefore, understanding effective factors and ranking them is very important. According to the 
obtained results, the model suggested by Bukowitz and Williams is a comprehensive model for 
successful implementation of knowledge management in academic libraries of Shiraz University 
of Medical Sciences. 
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Type of article: Original Article 
Received: 10 July, 2011  Accepted: 23 Apr, 2012 
 

Citation: Shabani A, Mohammadi Ostani M, Forugozar H. Identification and Ranking of Factors Affecting the 
Implementation of Knowledge Management Based on TOPSIS Approach: A Case Study. Health Information 
Management 2012; 9(3): 326. 
 

 
 
 
 This was an independent research without financial support from any organization. 
1. Associate Professor, Library and Information Science, School of Education and Psychology, The University of 
Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: shabania@edu.ui.ac.ir 
2. MSc, Library and Information Science, School of Education and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
3. MSc, Industrial Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran. 


