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خددما    ی ارایده تدری در   نتدای  ملودو    ،اسدتااده ودود   تدر  بدش  های مددیری  داند    فرایندد از عوامل و  ها که در کتابخانه مقدارهر امروزه  :مقدمه

 .باود می ی دانشگاه عووم پزوکی اصاهانها هدف این پژوه  بررسی مشزان استقرار عوامل مدیری  دان  در کتابخانه .وود می اطالعاتی فراهم

ی هدا  کتابدداران ودا ل در کتابخانده    ی آمداری ودامل کوشده    ی جامعده . باودد  مدی  پشمایشی از نوع کاربردی ی این پژوه  یک ملالعه :روش بررسی

 بود Pasture ی استاندارد نامه پرس ابزار گردآوری اطالعا  . سروماری بود ی گشری به وشوه و روش نمونه( نار 28)دانشگاه عووم پزوکی اصاهان 

تجزیده و تحوشدل   . گردیدد  تأیشدد Cronbach Alpha (79/0=r )ضدری    ی که روایی آن با استااده از روایی صوری و پایایی آن با استااده از محاسدهه 

 .صور  گرف ( Fو آزمون  Tآزمون ) و در دوسلح آمار توصشای و استنهاطی 82ی  نسخه SPSSافزار  با استااده از نرم ها داده

ی ها ها و راههردها،سشستم سشاس )مدیری  دان  ی مؤلاهی دانشگاه عووم پزوکی اصاهان هر و  ها دس  آمده نشان داد که در کتابخانه نتای  به :ها یافته

از سلح متوسط بوده اسد  و   تر کم، (زش و سشستم ارتهاطی مدیری  دان دهی، سشستم خوق و تحصشل دان ، سشستم آمو رههری، سشستم تشویق و پاداش

 حسد  مددرت تحصدشوی در سدلح    دان  برمدیری   دهی ی تشویق و پاداشها ی رههری و سشستمها ، سشستمو راههردها ها ی سشاس ها مؤلاهدر خصوص 

00/0≥Pvalue  گویان معنادار نهوده اس  خدم  و سن پاسخ ی حس  سابقهبر ها مؤلاهمعنادار بوده اس ، اما در خصوص سایر. 

ی دانشگاه عووم پزوکی اصاهان بنا ها ی مدیری  دان  در کتابخانهها کارگشری مؤلاه هب که رسد می نظر هی پژوه  بها یافتهبا توجه به  :یریگ نتیجه

بنابراین مدیری  و رههدری در  . باود می ولشن، به صور   شر عومیؤی مدون و حمای  مسها مشی ها و خط بر دالیوی از جموه عدم وجود دستورالعمل

 .پذیرفته وود ها کارکنان کتابخانه ی مدیری  دان  در بشن همه  ی باود که عوامل ایجاد کنندهای  گونه ر اس  بهبهت ها کتابخانه

 ها ی دانشگاهی؛ دانشگاهها مدیری  دان ؛ کتابخانه :لیدیکهای  واژه
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 مقدمه

دانو   »بشری به سووی اجمموا     ی با توجه به حرکت جامعه

شوووفایی و   ای در مدیریت و کنمرل دان  نق  پایوه « بنیان

سازی مدیریت دان  نوه تنهوا    پیاده .رشد جامعه خواهد داشت

های بوزر  و انمفواعی اهمیوت دارد     و سازمانها  برای شرکت

هوا هوم    چون دانشوااه  های غیر انمفاعی هم بلوه برای سازمان

کارگیری مدیریت دانو    هضرورت ب (.9) مهم و ضروری است

 هوا  ها از آن جهت است که در عصر حاضر دانشااه در دانشااه

 ی شدن آموزشوجهان ی ی از جمله پدیدهوهایی اساس با چال 
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      ها حاکمش  عوامل مدیری  دان  در کتابخانه

، و مراکز مشمرک در کشورهای مخملف ها رشمهایجاد  عالی،
، تالش برای جذب دانشجویان خارجی، تبادل اسماد و دانشجو
 پس ،(2) اند مواجه...  مین بودجه وأرقابت در بازار برای ت

و یا هر چال   ها ها برای حل این چال  طلبد تا دانشااه می
کرده، د خود را آماده نکن می جدیدی که در آینده با آن برخورد

ی مورد نیاز پرداخمه، ها ها و دان  به رشد و تولید مهارت
اطالعات و  فرهنگ سازمانی خود را مطابق آن تغییر داده،

های گروهی و  ی فردی را به دان  و مهارتها دانسمه
و  طور کلی دان  و اطالعات به روز سازمانی تبدیل کرده و به

ها در این  انشااهموفقیت د (.9) را مدیریت کندمورد نیاز خود 
امل زیادی بسمای دارد یوی از رقابمی به عو ی صحنه
مد ایی مجهز و کارها ترین این عوامل داشمن کمابخانه مهم
چرا که به قول موکهرجی، اهمیت و اعمبار یک نهاد  است،

نوین، تا حد  ی آموزش عالی به عنوان یوی از ارکان جامعه
 شود می آن سنجیده ی زیادی به چاونای عملورد کمابخانه

، پردازش، برای گردآوریای  در حوم شالوده ها کمابخانه(. 4)
ارتباطی  ی سازی و توزیع دان  و اطالعات یک حلقه ذخیره

ارتباطی مهم در  ی نظام علمی و حلقه ی ضروری در زنجیره
 ها مدیریت دان  در کمابخانه. پیشرفت دان  را بر عهده دارند

و  ها بین کمابخانه، ها ن و بین کمابخانهباعث ترویج ارتباط درو
دان  و به حرکت درآوردن ای  تقویت اتصال بین شبوه کاربر،

امروزه مدیریت دان  در موسسات علوم  .جریان دان  هسمند
سالمت  ی ممخصصان حوزه، پزشوی موضو  مهمی است

ور منظم با پزشوی مبمنی بر شواهد و یادگیری بر اساس ط به
کمابداران علوم  رسانان و اطال ، کار دارندله سر و أحل مس

. بالینی دارند ی گیری حرفه در تصمیمای  پزشوی نق  عمده
دهد که پزشوان موشوافی کرده و  می مدیریت دان  اجازه

ی جدید اطالعات را با هم جمع کنند و به سمت ها روش
نق   بر این اساس .مدیریت پزشوی تمایل داشمه باشند

، تشخیص زشوی نق  مهم و اساسی درکمابداران علوم پ
تعیین پیوندها به همراه منابع مهم دان  در داخل و هم در 

ی ها مخازن دان  در دانشااه ی ناهداری و توسعه، خارج
 ها دان  در کمابخانه تمدیری(. 5) است ها پزشوی و بیمارسمان

پشمیبانی از  -9 :کارکرد اصلی به قرار ذیل است 9دارای 

ی یکه هدف غا با توجه به این :ی مخملفها برنامهمنابع و 
دگان و ی میانجی بین تولید کننها مدیریت دان  حذف الیه

دیار  ها ؛ بنابراین نق  کمابخانهاسمفاده کنندگان دان  است
ی بین منابع دان  و کاربران موضوعیت ها به عنوان واسطه

یانجی نه به عنوان م ها در چنین شرایطی نق  کمابخانه. ندارد
 ی در حقیقت کمابخانه. گردد می که به عنوان پشمیبان مطرح

دانشااهی باید نه به عنوان موانی برای ناهداری اطالعات 
عمل کند که از طریق آن ای  بلوه به عنوان دروازه

(. 6) دانشااهیان بموانند به منابع اطالعاتی وسیع دست یابند
انمشار : مین اطالعات تولید شده در داخلأنشر و ت -2

ها  الومرونیوی دان  و اطالعات تولید شده در دانشااه
ی دانشااهی باید به ها ترین گامی است که کمابخانه بزر 

مدیریت دان   فرایندعنوان ناشر و توزیع کننده دان  در 
یک آرشیو  ی توانند با تهیه ها می کمابخانه (.7) دار شوند عهده

داخلی  پی  از انمشار از تولیدات دانشااه به عنوان یک ناشر
حمی پی  ، هناام تولیدات داخل عمل نموده و به توزیع زود

ترویج دان  و  -9 (.8)کمک نمایند ، ها آن از انمشار رسمی
ترین هدف مدیریت دان  در  مهم :ی فوریها سرمایه
کارگیری  هاهبرد بر. ترویج و پیشرفت دان  است ها کمابخانه

های فرایندتواند کیفیت  ها می مدیریت دان  در کمابخانه
تعامالت آزاد علمی و تلفیق دان  و تجربه ، یادگیری، آموزشی

اعضای ای  میان دانشجویان و سطح دان  تخصصی و حرفه
را  ها بخشد و دانشااه گیری ارتقا ت علمی را به نحو چشمأهی

خوانساری در تحقیقی با  (.1)واجد مزیت رقابمی پایدار نماید 
های  بررسی وضعیت مدیریت دان  در کمابخانه» عنوان

« الاوی پیشنهادی ی ارایهتخصصی امور برق وزارت نیرو و 
کارگیری  هسازی و ب ذخیره، خلق ،اشاعه) عامل 4نشان داد که 

 4از این ثرند که ؤمدیریت دان  م گیری در شول( دان 
های  کمابخانه کارگیری دان  در هعامل خلق و ب 2عامل 

اند  باالتر از سطح مموسط بودهتخصصی امور برق وزارت نیرو 
تر از سطح مموسط  سازی منابع دان  پایین و اشاعه و ذخیره
ریزی  برنامه »پژوهشی با عنوان  Yi(. 91)اند  ارزیابی شده

« ی دانشااهی آمریواها راهبردی مدیریت دان  در کمابخانه
برای کاربردی کردن  -9: نمایج حاکی از این بود که انجام داد،
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 و همکاران بهاره  المی          

ها و راهبردهایی مطابق با شرایط  مدیریت دان  وجود سیاست
نشریات ، تحقیقات گروهی -2 و و تغییرات روز الزامی است

اصالح خلق و تحصیل اطالعات و ، داخلی و خارجی
ی ها و وجود سیسمم( رجیداخلی و خا)روز  ی بهها دان 

گیری مدیریت دان  در  ارتباطی از جمله عوامل مهم شول
توسط عطافر و همواران با  پژوهشی (.99)هسمند  ها کمابخانه
ی ها ی مدیریت دان  در کمابخانهها مؤلفهبررسی »عنوان 

نمایج  .انجام شده است« شهرداری مرکزی و میرداماد اصفهان
 ی مؤلفهدهد که هر سه  می نشان به دست آمده از این تحقیق

انمقال دان  و ناهداری  ،اخذ و تحصیل دان )مدیریت دان  
ی شهرداری مرکزی و میرداماد اصفهان ها در کمابخانه( دان 

از سطح مموسط بوده است  تر کموضعیت مطلوبی نداشت و 
کارگیری  هب»با عنوان  Porumbeanuپژوهشی توسط (. 92)

انجام شده « ی دانشااه رومانیاها انهمدیریت دان  در کمابخ
 5در این پژوه  که بر روی  Porumbeanu. است

معروف دانشااه رومانیا انجام شده به این نمیجه  ی کمابخانه
 ی وسیله رسد که کارکردهای اجرایی مدیریت دان  به می

افزای  قدرت  -9: شوند می عوامل ذیل هدایت و رهبری
ی ارتباطی در ها رد سیسممسازمانی برای یادگیری، کارب

ی جدید و ها ایجاد دان  -2 ی کاری،ها ها و فعالیتفرایند
رشد  -9، ی پی  آمدهها ه با چال همورد نیاز در مواج

ها و عملیات جدید برای تسهیم دان  و یوپارچای فرایند
پژوهشی توسط حسین زاده در رابطه با (. 99)سازمانی 

ی ها ن  در کمابخانهمیزان کاربست مدیریت دا ی مقایسه»
در  .انجام شده است «دانشااه علوم پزشوی اصفهان و تبریز

مدیریت دان  خلق، ذخیره و نشر  ی مؤلفه 9این تحقیق 
ی دانشااه علوم پزشوی ها دان  از دیدگاه کارکنان کمابخانه

اصفهان و تبریز مورد بررسی قرار گرفت، نمایج این تحقیق 
 میاناین دان  خلق ی مؤلفه از غیر به :که بود این از حاکی
 بوده مموسط از تر پایین کمابخانه دو هر در دان  نشر و ذخیره
 پزشوی علوم دانشااه یها کمابخانه که آنجایی از (.94) است
 به و شوند می محسوب کشور عالی آموزش نظام از بخشی
 ی جامعه برای تخصصی اطالعات اشاعه و تأمین مراکز عنوان
 کیفی سطح ارتقای دارند، ای ویژه اهمیت کشور پزشوی

 تحقق در بنیادینی نق  علمی، حساس مراکز این خدمات
 دارد عمومی سالمت و بهداشت با رابطه در جامعه های هدف
 دان  مدیریت هایفرایند صحیح و اصولی کارگیری هب با که
 خرد و کالن سطح در مهم این ی توسعه و حفظ به توان می
 آن بر پژوهشاران اساس این بر نمود، توجهی شایان کمک
 در دان  مدیریت عوامل اسمقرار میزان تعیین به تا شدند

 .بپردازند اصفهان پزشوی علوم دانشااه یها کمابخانه
 

 روش بررسی

 ی جامعوه . باشود  موی  این پژوه  پیمایشی و از نو  کواربردی 
ی دانشااه ها کمابداران شاغل در کمابخانه ی آماری شامل کلیه

و روش ( نفور  82)خورشویدی   81-11علوم پزشووی اصوفهان  
ابزار گردآوری اطالعات . سرشماری بود ی گیری به شیوه نمونه
سووال بسومه    29 در قالو   Pasture اسوماندارد ی  نامه پرس 
که روایوی آن بوا اسومفاده از روایوی صووری و      ( 95) بودپاسخ 

و  رسوانی   محموایی آن با نظر ممخصصوان کمابوداری و اطوال   
 Cronbach Alphaضری   ی پایایی آن با اسمفاده از محاسبه

(17/1 =r )به صورت حضووری در   ها نامه پرس . گردید تأیید
و جهت رعایت اصوول اخالقوی در    بین کمابداران توزیع گردید

پژوه  توجه به نواتی نظیر محرمانوه ناهداشومن اطالعوات    
طوور   بوه هوا   آن و دقوت در ناهوداری   ها نامه پرس حاصل از 

 هوا  محرمانه و رعایت صوداقت هناوام تجزیوه و تحلیول داده    
بوا اسومفاده از    هوا  تجزیوه و تحلیول داده  . مدنظر قورار گرفوت  

توصویفی و   و در دو سوطح آموار   98ی  نسخه SPSSافزار  نرم
گرفموه شوده    کار ی آماری بهها روش. اسمنباطی صورت گرفت

درصد و رسم نمودارها بورای نشوان    ی،فراوانی  شامل محاسبه
گویوان و اسومفاده از    شوناخمی پاسوخ   دادن مشخصات جمعیوت 

گوویی بوه توک توک      میاناین برای نشان دادن میوزان پاسوخ  
موورد  ی  سواالت و نیز میاناین و انحراف معیار شو  حیطوه  

توک ممغیوره    Tاسمفاده از آزمون  .باشد می بررسی این تحقیق
و کوول  نامووه پرسوو  ی حیطووه 6میوواناین  ی بوورای مقایسووه

آزموون   اسمفاده ازجامعه،  ی با میاناین فرض شده نامه پرس 
بورای نشوان دادن ارتبواط ممغیرهوای     ( کوای دو )مجذور کای 

عوامل مدیریت دانو  و نیوز    ی شناخمی با ش  حیطه جمعیت
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ط بوه  وی مربو هوا  پاسوخ  ی مسمقل بورای مقایسوه   tاز آزمون 
 .جنسیت اسمفاده شد

 
 ها یافته

ی موورد مطالعوه بور اسواس     هوا  از مجمو  کمابداران کمابخانه
پوژوه  در ایون   ی  نفر به عنووان نمونوه   82سرشماری تعداد 

 از نظر ممغیر وضعیت تحصیلی، .طرح پژوهشی شرکت نمودند
درصود   7/22 ،رصد کمابوداران در سوطح مودرک دیوپلم    د 9/2

درصود کمابوداران    5/71کمابداران در سطح مدرک فوق دیپلم، 

درصود کمابوداران در سوطح     5/4 و در سطح مدرک لیسوانس 
از نظور ممغیور سووابق     .اند مدرک فوق لیسانس و دکمری بوده

سوال و   5از  تور  کوم کوار  ی  درصد کمابداران سابقه 7/22کار، 
 سوال،  99-96ی  درصود کمابوداران سوابقه    5/21سال،  91-5
ی بوی  از   کمابداران سابقه 1/41سال و  97 -22درصد  1/95
 21-25دارای سون   کمابداران از درصد 5/4 .دان سال داشمه 29
 5/21 سوال،  29-99 دارای سون  درصد کمابداران 7/22 سال،

 درصوود 1/41 سووال و 92-97 دارای سوون درصوود کمابووداران
 .اند سال بوده 98-49دارای سن  کمابداران

 
 3ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با میانگین فرضی ها مدیریت دانش در کتابخانه  مؤلفهمیزان شش  ی میانگین نمره ی مقایسه: 1جدول 

 t خلای معشار انحراف معشار مشانگشن مؤلاه

 -32/8 88/0 97/0 23/8 راههردهای مدیری  دان  و ها سشاس 

 -872/4 880/0 20/0 47/8 ی رههری مدیری  دان ها سشستم

 -48/4 868/0 09/8 82/8 دهی مدیری  دان  ی تشویق و پاداشها سشستم

 82/8 800/0 90/0 88/3 های خوق، تحصشل دان  سشستم

 -47/9 078/0 60/0 38/8 ی آموزش مدیری  دان ها سشستم

 -72/4 88/0 96/0 48/8 ی ارتهاطی مدیری  دان ها سشستم

 
 ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانها بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در کتابخانه ی مقایسه میانگین نمره: 2جدول 

 کار، تحصیالت و سن ی باتوجه به سابقه

 F Sig Etta Power ها مؤلاه

قه
ساب

 
 ی

 
دم

خ
 

 36/0 800/0 86/8 02/8 ها و راههردهای مدیری  دان  سشاس 

 42/0 878/0 88/0 84/8 های رههری مدیری  دان  سشستم

 832/0 003/0 62/0 47/0 دهی مدیری  دان  های تشویق و پاداش سشستم

 898/0 067/0 09/0 69/0 های اخذ و تحصشل مدیری  دان  سشستم

 36/0 847/0 88/0 09/8 های آموزش مدیری  دان  سشستم

 های ارتهاطی مدیری  دان  سشستم

 

69/8 

 

87/0 

 

809/0 

 

32/0 

 

 
شال

ص
تح

 

 63/0 846/0 008/0 74/8 ها و راههردهای مدیری  دان  سشاس 

 97/0 382/0 080/0 87/4 های رههری مدیری  دان  سشستم

 24/0 348/0 080/0 60/4 دهی مدیری  دان  های تشویق و پاداش سشستم

 43/0 894/0 800/0 22/8 های اخذ و تحصشل مدیری  دان  سشستم

 008/0 008/0 77/0 006/0 های آموزش مدیری  دان  سشستم

 026/0 084/0 22/0 882/0 های ارتهاطی مدیری  دان  سشستم
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 های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در کتابخانه ی مقایسه میانگین نمره: 2جدول ی  ادامه
 کار، تحصیالت و سن ی باتوجه به سابقه

 F Sig Etta Power ها مؤلاه

 سن

 80/0 079/0 02/0 98/0 ها و راههردهای مدیری  دان  سشاس 

 86/0 092/0 62/0 09/0 های رههری مدیری  دان  سشستم

 39/0 898/0 80/0 40/8 دهی مدیری  دان  های تشویق و پاداش سشستم

 86/0 099/0 67/0 060/0 های اخذ و تحصشل مدیری  دان  سشستم

 84/0 066/0 90/0 42/0 های آموزش مدیری  دان  سشستم

 34/0 868/0 87/0 87/8 های ارتهاطی مدیری  دان  سشستم

 
 ی مدیریت دانش برحسب مدرک تحصیلیده زوج اختالف میانگین دو به دو تشویق و پاداش ی مقایسه: 3جدول 

 سلح معناداری اختالف مشانگشن تحصشال 

 088/0 -23/8 دکتری ←دیپوم

 008/0 -76/8 دکتری ←فوق دیپوم 

 007/0 -73/8 لشسانس ←فوق دیپوم 

 086/0 -89/8 فوق لشسانس ←لشسانس 

 
شده از مقودار بحرانوی   مشاهده  t، 9 ی جدولها براساس یافمه

بنابراین مقدار  ،تر است کوچک درصد 9جدول در سطح خطای 
t هوا و راهبردهوا   سیاست) مدیریت دان  ی مؤلفه ش هر  در 
هوای تشوویق و    سیسمم ،-918/4 های رهبری سیسمم ،-98/9

تحصیل  های اخذ و سیسمم ،-49/4 مدیریت دان دهی  پاداش
، -41/7 های آمووزش مودیریت دانو     سیسمم ،-98/9 دان 
از سوطح   تور  کوم  (-18/4 های ارتباطی مدیریت دان  سیسمم

ی دانشااه علوم پزشوی اصوفهان بووده   ها مموسط در کمابخانه
مشاهده شده درخصوص  f ،2ی جدول ها براساس یافمه .است
هووا و راهبردهووای موودیریت دانوو ،   سیاسووت»ی هووا مؤلفووه
ی تشوویق و  هوا  های رهبری مدیریت دانو ، سیسومم   سیسمم
برحسو  مودرک تحصویلی در    « دهی مودیریت دانو    پاداش
مشاهده شوده   fاما . معنادار بوده است Pvalue≤ 19/1سطح 

خودمت و سون    ی هوا برحسو  سوابقه    درخصوص سایر مؤلفه
 9ی جودول  هوا  ساس یافموه برا .گویان معنادار نبوده است پاسخ

ی کارکنووان دارای موودرک هووا اخوومالف بووین میوواناین نمووره
، یسانس با دکمری معنادار بووده اسوت  تحصیلی فوق دیپلم و ل

ی کارکنوان دارای  هوا  اخومالف بوین میواناین نموره     همچنین
مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس با دکمری معنادار بووده  

 .است
 

 بحث

ها و  سیاست) ی  مؤلفه 6نشان داد که تمامی  ها یافمه
دهی،  ی تشویق و پاداشها راهبردهای مدیریت دان ، سیسمم

ی خلق و ها ، سیسمممدیریت دان  ی رهبریها سیسمم
 (ی آموزش ها ی ارتباطی، سیسممها سیسمم ،دان  تحصیل
ی دانشااه علوم پزشوی اصفهان ها در کمابخانه دان  مدیریت
 ها مؤلفه کل آزمون و تحلیل .است بوده از سطح مموسط تر کم
 سطح در جدول بحرانی مقدار از آمده دست  به t که داد نشان
 بر. است معنادار شده دیده اخمالف و تر کوچکدرصد  9 خطای
 بودند باور این بر کمابداران که نمود عنوان توان می اساس این
 دانشااهی یها کمابخانه در دان  مدیریت سازی پیاده اموان که
 قرار مناسبی وضعیت در و است مموسط ی اندازه از تر پایین
 یها زیرساخت و اموانات به تر بی  توجه به نیاز بنابراین، .ندارد
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 مدیریت یها برنامه سازی پیاده برای دانشااه این در مناس 
 سازی پیاده در بنیانی یها ازچال  یوی .است الزم دان 
 مناس  سازمانی فرهنگ نبود ها دانشااه در دان  مدیریت
 در را نق  ینتر بی  انسانی و فرهنای یها عامل. است
 نیازمند که دارند دان  مدیریت یها برنامه اصولی سازی پیاده
 تحقیق ی پیشینه به توجه با .است امر این به تر بی  توجه
 مقایسه مورد ذیل تحقیقات با را تحقیق این یها یافمه توان می
 مدیریت راهبردهای و ها سیاست ی مؤلفه -9 :داد قرار بررسی و

 اصفهان شهر پزشوی علوم دانشااهی یها کمابخانه در دان 
 خوانی هم Yi (99) پژوه  با که ندارد قرار مناسبی وضعیت در
 و شرایط با مطابق راهبردهایی و ها سیاست وجود Yi. ندارد

 ها سازمان در دان  مدیریت کردن کاربردی در را روز تغییرات
 و خلق یها سیسمم ی مؤلفه -2 .داند می الزامی و مهم امری
 شهر پزشوی علوم دانشااهی یها کمابخانه در دان  تحصیل
 عطافر پژوه  با کهندارد  قرار مناسبی وضعیت در اصفهان

 حسین و (91) خوانساری یها پژوه  با اما دارد خوانی هم (92)
 تعامل برای ییها موان ایجاد .ندارد خوانی هم (94) زاده

 به و تجربه با کارمندان از بهینه ی اسمفاده دوسمانه، و غیررسمی
 ضمن یها دوره برگزاری بازنشسمای؛ به نزدیک افراد ویژه

 یها گروه با مسممر پیوند مناس ، آموزشی یها برنامه خدمت،
 در دان  تسهیم و خلق به که هسمند عواملی کمابداری
 یها عامل ی نمیجه چنین هم .رسانند می کمک کمابخانه
 یها مؤلفه خصوص در که داد نشان شناخمی جمعیت

 رهبری یها سیسمم ،دان  مدیریت راهبردهای و ها سیاست»
 مدیریت دهی پاداش و تشویق یها سیسمم ،دان  مدیریت
  Pvalue≤ 19/1 سطح در تحصیلی مدرک حس  بر« دان 
 ها مؤلفه سایر خصوص در شده مشاهده F اما است، بوده معنادار
 .است نبوده معنادار گویان پاسخ سن و خدمت ی سابقه حس  بر
 

 یریگ نتیجه

کوارگیری   هرسود بو   موی  نظور  هی پژوه  بو ها با توجه به یافمه
ی دانشوااه علووم   هوا  ی مدیریت دانو  در کمابخانوه  ها مؤلفه

پزشوووی اصووفهان بنووا بوور دالیلووی از جملووه عوودم وجووود     
ؤولین، ی مودون و حمایوت مسو   هوا  مشی ها و خط دسمورالعمل

بایود   هوا  بنوابراین کمابخانوه  . باشود  موی  صورت غیور علموی   به
مدیریت و رهبری شوند کوه عوامول ایجواد کننوده     ای  گونه به

 .پذیرفمه شوود  ها کارکنان کمابخانه ی مدیریت دان  بین همه
منبوع  با توجه به این واقعیت کوه دانو  بوه عنووان      چنین هم

حفوظ   ،شود می فوری در نظر گرفمه ی سرمایهی  اصلی توسعه
بوه عنووان    دان  سازمانی و مقابله بوا کمبوود آن،   ی و توسعه

های فراینود به منظور اجورای  ای  ضرورتی برای اسمقرار سامانه
و اطالعوواتی ( موودیریت دانوو )موودیریمی موورتبط بووا دانوو  

زی و ریوو آیوود کووه برنامووه   مووی هووا بووه حسوواب   سووازمان
ی مدون در این خصوص باید مورد توجه قرار ها گزاری یاستس

 .گیرد

 
 پیشنهادها

های مدیریت دان  در فرایندبا توجه با اهمیت حاکمیت 
 ی دولمی و به ویژه دانشااه مورد مطالعه،ها سازمان

 :گردد می ارایهپیشنهادهای کاربردی زیر 
  ارتقای سطح تحقیق و توسعه و ارتباط منسجم با مراکز

 .ها دیار دانشااه ی تحقیق و توسعه
 ی موفق و ناموفق و تالش در جهت رفع ها ثبت تجربه

ی ها در برنامهها  آن ی گذشمه و اسمفاده ازها نواقص برنامه
 . آتی
 والن ؤبه منظور جلوگیری از افت دان  کمابداران مس
ی تخصصی ها های آموزشی در حوزه ربط به ایجاد کارگاه ذی
 .نماینداقدام ( پزشوی)

 ل و مشوالت کمابداران اقدام به تشویل برای حل مسای
ربط و کمابداران  ولین ذیؤو با مسر در های رو جلسات و نشست

( ضمنی، صریح) کرده و به تبادل دان ( شاغل و بازنشسمه)
 .بپردازند

 ی روز در زمینه برای حفظ و تداوم آموزش آکادمیک و به 
تسهیالتی ویژه برای  ی ارایه رسانی اقدام به کمابداری و اطال 
 .ها و مراکز آموزش عالی شود کمابداران در دانشااه

آموزی در کمابداران مزایای مادی و  علم ی برای افزای  انایزه
 .غیر مادی در نظر گرفمه شود
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Abstract  
Introduction: Today, knowledge management in libraries and information centers has found effective use 

that led to changes in their form and function. Whatever libraries use of knowledge management processes 

it provides favorable results in delivering information services. The objective of this study was to 

determine the establishment of Knowledge Management in the libraries of Isfahan University of Medical 

Sciences. 

Methods: This survey was an operational study. Population was all librarians (82 people) employed in 

Isfahan University of Medical Sciences. Data collection was performed with the Pasture questionnaire. 

Alpha Cronbach was 0/97. Collected data analyzed by SPSS 18 in two levels of descriptive and 

inferential statistics (T-test, F- test). 

Results: findings show policy and strategy, systems leadership, encouragement and reward systems, 

education systems and knowledge creation, knowledge management systems, training and communication 

system. The results showed that all six components of the knowledge management in MUI Libraries were 

below average. 

Conclusion: According to research findings, establishment of KM elements such as: lack of guidelines 

and policies and statutory authority supporting is in non-academic way in MUI libraries. So it is better that 

management and leadership in libraries led to acceptation KM elements among librarians. 

Keywords: Knowledge Management; Academic Libraries; Universities 
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