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 علوم پزشکیهای های دانشگاهدانش در کتابخانه بررسی عوامل ساختار سازمانی مدیریت

 

  1یعسگر اکبر

 
 

  چكيده
رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل باشد. از اینها تبدیل شده است که با مشکالتی مواجه میدر عصر حاضر، مدیریت دانش به یکی از راهبردهای اصلی بقای کتابخانه مقدمه:

 .های علوم پزشکی انجام شدهای دانشگاهساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه

های علوم های علوم پزشکی بود که از طریق تارنماهای دانشگاهنفر از مدیران پژوهش و کتابخانه 184تحلیلی و جامعه آماری آن شامل  -این مطالعه به روش پیمایشی :بررسيروش 

دست آمده با های به ( پاسخ دادند. دادهCronbach's alpha :78/0ساخته )ضریب  نامه محققنفر از مدیران در تحقیق حاضر شرکت نمودند و به پرسش 150پزشکی شناسایی شدند. 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Friedmanو  tهای استفاده از آزمون

به  95/1آوری با میانگین و فن 97/1، پیرامونی با میانگین 06/2میانگین های انسانی با بندی، مؤلفهداری بین عوامل ساختار سازمانی وجود نداشت. از نظر رتبهتفاوت معنی ها:يافته

 .های علوم پزشکی به خود اختصاص دادندهای دانشگاهسازی مدیریت دانش در کتابخانهترین تأثیرگذاری را در پیادهترتیب باالترین تا پایین

های دانشی را در مسیر ارتقای خدمات آموزشی و پژوهشی یکپارچه نماید. این قابلیت تواند سرمایهاهی قابلیتی است که میهای دانشگاستقرار مدیریت دانش در کتابخانه گيري:نتيجه

 .سازی مدیریت دانش فراهم استدانشی برای پیادهمندی از امکانات و کمک کارکنان های علوم پزشکی با بهرههای دانشگاهدر کتابخانه

 هادانشگاهها؛ مدیریت دانش؛ کتابخانه هاي کليدي:واژه
 

هایی ها در مقابل هزینهرود که خدمات کتابخانهشده خدمات را افزایش داده است. در نتیجه، انتظار میهای منابع مالی، انسانی و بهای تمام ها، هزینهرکود اقتصادی در کتابخانه پيام کليدي:

خطر اندازد. ها را بهتنها جبران خسارت نخواهد کرد، بلکه ممکن است حیات کتابخانه وری مناسب از امکانات، نهکارایی مناسب برخوردار باشند. عدم بهرهکنند، از اثربخشی و که ایجاد می

 .یجاد ثروت است، به مقابله با مشکالت ایجاد شده برخیزندتر با استقرار مدیریت دانش که راهبردی برای تولید، توزیع، مصرف دانایی و اها باید هرچه سریعبنابراین، کتابخانه

 
 15/11/1400: انتشارتاریخ  13/11/1400 پذیرش مقاله: 28/9/1400 مقاله: دریافت

 286-290 (:6) 18؛ 1400مدیریت اطالعات سالمت  .علوم پزشکیهای های دانشگاهدانش در کتابخانه بررسی عوامل ساختار سازمانی مدیریت .عسگر یاکبر ارجاع:

 

 مقدمه
ترین و چالش برانگیزترین عنوان یکی از جالب های اخیر، مدیریت دانش بهدر سال

گردیده و دایره کاربرد آن همواره با سایر موضوعات مدیریت کسب و تولید مطرح 
تر شده است. مدیریت دانش فرایندی است که به مباحث عرصه مدیریت گسترده

ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطالعات مهم و سازمان
صورت ساختار نیافته در هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و به مهارت
یکی  (. استقرار مدیریت دانش در سازمان،1رساند )ن وجود دارند، یاری میسازما

ترین رکن مدیریت دانش، اجرا باشد. مهمها میوری بهینه در آنهای بهرهاز شیوه
سازی آن در سازمان است؛ چرا که دیگر مسایل مدیریت دانش همگی به و پیاده

ها برای تحقق عملی مدیریت فاده از آنای جهت بسترسازی و استعنوان مقدمه
 (.2روند )شمار میدانش به 

محور، نقش مثابه سازمان دانشی دانشگاهی در عصر دانش به هاکتابخانه
 ( و اشاعه3های مجازی )ی، ساخت کتابخانهتوسعه و کاربرد منابع اطالعاتاصلی 

نقش مدیریت دانش در دانش را در فرایند مدیریت دانش بر عهده دارند. 
ها، همواره با توسعه اقتصاد دانش بیش از پیش مهم بوده است و دارای کتابخانه

دانش، استفاده بهینه از منابع، ارتقای کیفیت مزایایی از جمله کاهش هزینه اشتراک 

وری و رضایت شغلی در کارکنان و مراجعان کتابخانه و کمیت خدمات، افزایش بهره
، اما از سویی توسعه مدیریت دانش موفق، امر بسیار دشواری است؛ به باشدمی

شود های مدیریت دانش با شکست مواجه میدرصد برنامه 84طوری که حدود 
های وسیعی از مفاهیم، های دانشگاهی نیز عوامل متعددی در حوزه(. در کتابخانه4)

ها، د که عدم شناسایی و رفع آنها و اقدامات وجود دارآوریوظایف مدیریتی، فن
 سازد.استقرار مدیریت دانش را با چالش مواجه می

موفقیت اجرای مدیریت دانش، به ابعاد دهد که ها نشان میبررسی پیشینه
جبران خسارت های ساختار سازمانی آن شامل حمایت رهبری مدیریت ارشد، طرح

سازمانی و ساختار سازمانی، بستگی (، منابع انسانی، استراتژی و اهداف، فرهنگ 5)
  (.6، 7دارد )

 
 
 
 
 
 

 .مستقل بدون حمایت مالی و سازمانی است قیمقاله حاصل تحق
واحد اراک،  ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش ،یشناسعلم اطالعات و دانش ،اریاستاد -1

 رانیااراک،  ،یدانشگاه آزاد اسالم
گروه علم  ،یشناسعلم اطالعات و دانش ،اریاستاد؛ یعسگر اکبر طرف مکاتبه: نويسنده

 رانیااراک،  ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناساطالعات و دانش
Email: akbari1149@gmail.com 

 پژوهشیمقاله 

, w
h

ich
 p

erm
its u

n
restricted

 u
se, d

istrib
u

tio
n

, an
d

 rep
ro

d
u

ctio
n

 in
 

U
n

p
o

rted
 L

icen
se

 
N

o
n

C
o

m
m

ercial 4
.0

-
C

reativ
e C

o
m

m
o

n
s A

ttrib
u

tio
n

access article d
istrib

u
ted

 u
n

d
er th

e term
s o

f th
e 

-
T

h
is is an

 o
p

en

an
y

 m
ed

iu
m

, p
ro

v
id

ed
 th

e o
rig

in
al w

o
rk

 is p
ro

p
erly

 cited
.

 

http://dx.doi.org/10.22122/him.v18i6.4447
https://orcid.org/0000-0002-5416-5068
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

  یعسگر اکبر

1400 بهمن و اسفند /ششم  / شماره هجدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد  287 

های انگیزشی و ساختار در این میان، شاخص عدم اعتماد و عدم سیستم
بر استقرار مدیریت دانش  طف، بیشترین تأثیر منفی رامراتبی غیر منعسلسه 

های یرساختزاگرچه برای استقرار مدیریت دانش باید تجهیزات و  (.8)ذارند گمی
گی سطوح آماد ( و9)سازمانی، نگرش راهبردی، بسترسازی، شبکه اینترنت 

توان می ،نشدا تیریمد یسازادهیپ(، اما با 10)آوری و رهبری فراهم شود فن
و  یاحطر ،یتوسعه استراتژی، ریگمیتصم قیطر در زمان از ییجوصرفهی ایمزا
 نیاکسب کرد.  ی دانشی راهاتیاز فعال یبانیابتکارات، گسترش و پشت یاندازراه

تبدیل  تیبه فعلرا  دانش تیریمد یندهاایکند تا فریکمک مها کتابخانهبه مزایا 
ترین گذاری دانش، بزرگاز طرف دیگر، نباید فراموش کرد که اشتراک .(11نمایند )

دانش با یم موانع تسهرود؛ چرا که چالش استقرار مدیریت دانش به شمار می
 عدمرو، ینا( از 12) دارد یرابطه منف شدانو اشاعه  توزیعو  سازیذخیره

 یینماازب یالعات برااط یورآفن عدم ،یعوامل فرد ییبازنما یبرا یمداخودکار
مانع رفتار  ی،نعوامل سازما ییبازنما یبرا یپاداش سازمان عدم ورانه وآعوامل فن

 میتسه نیب یمنفابطه رشود و می سازمان یاعضا انیدانش در م یگذاراشتراک
گذاری ابر اشتراک(. پیامد مقاومت در بر13گردد )ایجاد میدانش و عوامل بازدارنده 

در (. 14)ها با موانع مواجه شود شود که جریان دانش در گلوگاهجب میدانش، مو
های انش در کتابخانهاستقرار مدیریت دشود که وضعیت نتیجه، مشاهده می

(. اگرچه وضعیت 15باشد )طور کلی مطلوب نمی های علوم پزشکی بهدانشگاه
تر اسبدانشگاهی دیگر من هایهای علوم پزشکی نسبت به سایر کتابخانهکتابخانه

 (.16شود )ارزیابی می
دهد، اگرچه مطالعاتی در راستای استقرار پژوهش نشان می بررسی پیشینه

ار سازمانی مدیریت دانش انجام شده است، اما تحقیقی که به بررسی عوامل ساخت
اهده بپردازد، مش وم پزشکیهای علهای دانشگاهاستقرار مدیریت دانش در کتابخانه

دلیل نقش پررنگ عوامل ساختار سازمانی در بسترسازی و  نگردید. بنابراین، به
های دانشگاهی با کنندگی مدیریت دانش و استقرار آن در کتابخانهتسهیل

حاضر صورت گرفت. مطالعه  پژوهشآوری، انی و فنهای پیرامونی، انسزیرمؤلفه
ریت دانش و ی مؤثر در استقرار مدیحاضر با هدف شناسایی عوامل ساختار سازمان

های علوم های دانشگاهارایه پیشنهاد به مدیران در جهت بهبود خدمات کتابخانه
 پزشکی انجام شد.

 

 روش بررسي
مدیران نفر از  184آماری آن شامل معه حلیلی و جات -این تحقیق از نوع پیمایشی

بود که مسؤولیت  کشوری علوم پزشکی هانشگاهها و مدیران پژوهشی داکتابخانه
های علوم اجرایی داشتند. شناسایی این مدیران از طریق تارنماهای دانشگاه

ی، از پزشکی سراسر کشور صورت گرفت. با توجه به محدود بودن جامعه آمار
نامه ارسال شمار برای پژوهش استفاده و برای کلیه مدیران پرسشروش تمام

 پاسخ دادند. نامهیران در مطالعه شرکت نمودند و به پرسشنفر از مد 150گردید. 
ساخته با مقیاس لیکرت پنج نامه محقق ها با استفاده از پرسشآوری دادهجمع

منظور سنجش روایی  سؤال انجام شد. به 43مؤلفه و  3ای در قالب درجه
یق، عوامل ساختار شده در ادبیات تحقهای بیان نامه، ابتدا بر اساس مؤلفهپرسش

شده شناسایی گردید و عوامل مؤثر در استقرار های انجام سازمانی در پژوهش
(. سپس نمونه 1ها قرار گرفت )شکل مدیریت دانش در زیرگروه هر یک از مؤلفه

های علم اطالعات نفر از اعضای هیأت علمی گروه 20نامه در اختیار اولیه پرسش

آوری اطالعات قرار گرفت و پس از انجام اصالحات فنشناسی، مدیریت و و دانش
نامه نهایی تدوین شد. ضریب پایایی و تغییرات الزم توسط متخصصان، پرسش

محاسبه گردید.  Cronbach's alphaهای هر آزمودنی بر حسب ضریب گویه
دهنده  به دست آمد که نشان 78/0نامه، مؤلفه اصلی پرسش 3ضریب پایایی 

 tباشد. با توجه به اهداف پژوهش، از آزمون یی مناسب ابزار آزمون میضریب پایا
دار بودن رابطه بین عوامل ساختار سازمانی و از آزمون به منظور بررسی معنی

Friedman دست آمده در  های بهها استفاده گردید. دادهبندی آنجهت رتبه
( version 24, IBM Corporation, Armonk, NY) 24نسخه  SPSSافزار نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها )پژوهشگر(: مدل نظری عوامل ساختار سازماني و زیرگروه1شکل 

 
کنندگان شده برای شرکت کسب در مطالعه حاضر، محرمانه بودن اطالعات

شرکت در تحقیق با  .نامه ذکر نشدخانوادگی در پرسشنام تضمین گردید. نام و
عدم تمایل به ادامه همکاری، آنان اختیار  در صورت رضایت آگاهانه افراد بود و

گونه بار مالی برای پژوهش هیچداشتند که همکاری را قطع نمایند. مشارکت در 
گونه و جامعه هیچ کنندگان نداشت. مطالعه حاضر با موازین دینی، فرهنگیشرکت

 .مغایرتی نداشت
 

 هایافته
کننده، نفر شرکت 150شناختی، از مجموع های اطالعات جمعیتاساس یافته بر

 درصد( تشکیل دادند.  3/45نفر را زنان ) 68درصد( و  7/54نفر را مردان ) 82
درصد( مدیر کتابخانه  3/75نفر ) 113درصد( و  7/24نفر آنان مدیر پژوهش ) 37

 1جدول کننده در دیران شرکتم یساختار سازمان یهامؤلفهآزمون  جینتابودند. 
 .است شده هیارا

داری عوامل ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت منظور تعیین رابطه معنیبه 
های عنوان آزمون تحلیلی انجام شد. بر اساس داده متغیره بهتک  tدانش، آزمون 

به منفی بودن ها تأیید نشد. بنابراین، با توجه ، فرض برابر بودن میانگین1جدول 
های (، نقش مؤلفه3ها، از مقدار آزمون )برابر با تر بودن میانگینحدها و کوچک

 های علوم پزشکی تأیید گردید. های دانشگاهساختار سازمانی در کتابخانه

 عوامل ساختار سازمان

 فنی پیرامونی انسانی

 تیریسبک مد
 یرهبر
 زهیانگ

 یشغل تیرضا
 آموزش

 یفرد عوامل
 و تجربه مهارت
 یریپذتیمسؤول

 یاسیس دگاهید
 یتیریمراتب مد سلسه
 ارتباطات ستمیس

 یقانون یبسترها
 یبانیپشت یو مباد منابع

 یسازمیت
 یزیربرنامه

 یسازمیت
 کار یروین یمل یزیربرنامه

 تکنولوژی
 مواد و انرژی

 فرایندها
 هاروش

 منابع مالی
 منابع مادی

 افزارهاسخت
 افزارهانرم
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 ی علوم پزشکيهانشگاههای داپژوهش و کتابخانه های ساختار سازماني از نظر مدیرانمؤلفه tنتایج آزمون : 1جدول 

 3ارزش آزمون = 

 درصد 95فاصله اطمینان  اختالف میانگین Pمقدار  درجه آزادی tضریب  میانگین هامؤلفه
 حد باال حد پایین

 -3162/0 -6913/0 -50375/0 001/0 148 -315/5 4969/2 پیرامونی
 -2418/0 -6407/0 -44125/0 001/0 149 -378/4 5588/2 فنی

 -2377/0 -6420/0 -43126/0 001/0 149 -289/4 5488/2 انسانی

 
 Friedmanاز آزمون های عوامل ساختار سازمانی، مؤلفه بندیرتبهجهت 

در بین عوامل ساختار دهد که نشان می 2استفاده شد. نتایج آزمون در جدول 
مؤلفه فنی با میانگین و دارای بیشترین  06/2مؤلفه انسانی با میانگین سازمانی، 

 باشد.دارای کمترین تأثیر در استقرار مدیریت دانش می 95/1
 

 های عوامل ساختار سازماني بندی مؤلفهرتبه: 2جدول 

 Friedmanبر اساس آزمون 

 2 آزادیدرجه  Pمقدار  میانگین هامؤلفه
 200/3 2 202/0 97/1 پیرامونی

 95/1 فنی

 06/2 انسانی

 

 بحث
 یعوامل ساختار سازمان نیب یداریمعن تفاوت کهداد  نشان حاضر پژوهش جینتا

 نیانگیم با یرامونیپ مؤلفه ،06/2 نیانگیم با یانسان مؤلفه. ندارد وجود بررسی شده
گذاری ریتأث به ترتیب بیشترین تا کمترین 95/1 نیانگیم با یآورفن مؤلفه و 97/1
 کشور یپزشک علوم یهادانشگاه یهاکتابخانه در دانش تیریمد یسازادهیپ در را

 در یاساس ینقش ی،سازمان ساختار عوامل که نمود استنباط توانیم نیچن. دارند
ایفا  کشور یپزشک علوم یهادانشگاه یهاکتابخانه در دانش تیریمد استقرار

 .کنندمی
 نیباالتر، 06/2 نیانگیم بامؤلفه  نیکه ا داد نشان یانسان مؤلفه یهاافتهی

کشور  یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاکتابخانه دردانش  تیریاستقرار مد بر را ریتأث
و همکاران  Fakandu( و 14) و همکاران های مطالعات اکبرییافتهشت که با با دا
سازی مدیریت دانش و پیشبرد مؤلفه انسانی در نهادینه ( که بر نقش کلیدی11)

ها باید گفت که بدون اهداف سازمانی تأکید داشتند، همسو بود. در تبیین این یافته
ها آنروند. ها به شمار میشک کارکنان از عوامل اصلی مدیریت دانش در کتابخانه

که با دانش صریح سر و کار دارند، از دانش ضمنی نیز  بر اینها عالوه در کتابخانه
آنان  تواند انگیزهبرخوردار هستند. سیاست تشویق و سیستم پاداش و حمایت می

بخشد و در مقابل، عدم حمایت را در جهت نیل به اهداف سازمانی تسریع و بهبود 
کند. تراشی نیز میگردد، بلکه بعضی مواقع مانعموجب رخوت میتنها از کارکنان نه 

بنابراین، حمایت، حفظ و نگهداشت کارکنان در سطح مطلوب، ضرورتی انکارناپذیر 
 است. 

 استقرار بر، 97/1 نیانگیم با مؤلفه نیا که داد نشان یرامونیپ مؤلفه یهاافتهی
که  باشدیم مؤثر کشور یعلوم پزشک یدانشگاهها یهاکتابخانه در دانش تیریمد

فاتح محمدی( و 12)و همکاران  Mustika (،8با نتایج تحقیقات رجایی و همکاران )
انگیزه در کارکنان و  ( که نشان دهنده تأثیر مدیریت کارامد، ایجاد9) و همکاران

که ساختار سلسله مراتبی بود، مطابقت داشت. در تبیین این مسأله باید اشاره نمود 
ریزی، سبک مدیریت عواملی مانند دیدگاه سیاسی، سلسله مراتب مدیریتی، برنامه

ها مانند دو و انگیزه کارکنان، بر استقرار مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. آن
جا از این عوامل، تضمین موفقیت و عدم به روی یک سکه هستند. استفاده به

خصوص دیدگاه مدیریت کالن که پیامد  ؛ بهکندکارگیری مناسب، ایجاد مانع می
دانشی خواهد همسو نبودن این دیدگاه با مدیریت دانش، موجب هدررفت سرمایه 

های ها باید تالش نمایند تا مانع تخریب مؤلفهرو، مدیران کتابخانهشد. از این
با اهداف  ها راها شوند و از طرف دیگر تا حد ممکن آنپیرامونی در اجرای برنامه

 ها همسو نمایند. برنامه
 نیترنییپا ،95/1 نیانگیم بامؤلفه  نیاکه  حاکی از آن بود مؤلفه یهاافتهی

 کشور یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاکتابخانه دردانش  تیریاستقرار مد بر را ریتأث
و همکاران  Zawawi( و 7(، ایرانبان )5) Ugwuهای پژوهشبا نتایج  شت کهدا
های مؤثر بر استقرار مدیریت آوری اطالعات از مؤلفهاین که فن بر ( مبنی13)

آنچه مسلم است این که مدیریت دانش در دانش است، مشابهت داشت. 
. این است اطالعات، محالوری آفن هایبدون زیرساخت هایکتابخانه

آوری در اهمیت فنسازند. های دستیابی به دانش را هموار میها راهزیرساخت
ای دانش را تواند مدیریت جزیرهای آن است که میمدیریت دانش، مزیت شبکه
نماید، اما همواره این احتمال وجود دارد که به دلیل به مدیریت اشتراکی تبدیل 

های روز نمودن سیستممالی کافی برای بهفرسودگی تجهیزات و نبود منابع 
گذاری دانش با چالش مواجه شود. بنابراین، افزاری، اشتراکافزاری و سختنرم

آوری در استقرار تواند یکی از موانع استفاده بهینه از فنوجود چنین شرایطی می
 های دانشگاهی باشد. مدیریت دانش در کتابخانه

 مدیرانتوجهی و کم طالعه حاضر، عدم شناخت کافیهای میکی از محدودیت
پژوهش به اهمیت موضوع بود که درک درستی از مدیریت دانش نداشتند. 

نامه از ابزار پرسش مورد بررسی، تنهاجامعه جغرافیایی  یپراکندگ لیدل بههمچنین، 
ده کننشرکت رانیو انجام مصاحبه با مد گردیداطالعات استفاده  یآورجمع جهت

 بود. نپذیر امکان جیصحت نتا شیافزا یبرا
 

 گيرینتيجه
های دانشگاهی اگرچه در حال حاضر در سطح استقرار مدیریت دانش در کتابخانه

سازی ها محکوم به پیادهمطلوبی نیست و با مشکالتی مواجه است، اما کتابخانه
هستند. استقرار مدیریت وری از منابع دانشی مدیریت دانش برای بقا و بهبود بهره

های دیگر مدیریتی، تابع شرایطی از الزامات، ها مانند نظامدانش در کتابخانه
آوری باشد. برخی از این شرایط در مؤلفه انسانی و فنها و تجهیزات میزیرساخت

ها نهفته است. بنابراین، اولین گام مدیران، و برخی نیز در مؤلفه پیرامونی کتابخانه
خاطر داشت که  باشد. باید بهاسایی عوامل و ایجاد انگیزه در کارکنان میشن
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توانند با دانش های مراکز دانشی هستند که میترین سرمایهدانشی مهمکارکنان 
ها سهم گیری از دیگر عوامل، در استقرار مدیریت دانش در کتابخانهضمنی و بهره

دانشی، مسیر کوتاهی حمایت و تشویق کارکنان رو، بسزایی داشته باشند. از این
های علوم برای استقرار مدیریت دانش و ارتقای کارایی و اثربخشی در کتابخانه

 پزشکی خواهد بود.
 

 پيشنهادها
های های دانشگاهی از جمله سازمانگردد با توجه به این که کتابخانهپیشنهاد می

 مدیریت دانش، اثربخشی و کارایی  فعال در بخش عمومی هستند، با کاربست

 خدمات به جامعه علمی و فرهنگی کشور را تقویت نمایند.
 

 تشکر و قدرداني
های مرکزی بدین وسیله از حضور ارزشمند مدیران محترم پژوهش و کتابخانه

کاری نمودند، تشکر هم های علوم پزشکی کشور که در اجرای این مطالعهدانشگاه
 آید. میو قدردانی به عمل 
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Abstract 
Introduction: Today, knowledge management has become one of the main strategies for the survival of libraries that is facing 

problems. In so doing, this study endeavored to identify the factors of organizational structure to establish knowledge management 

in the libraries of medical universities. 

Methods: This was an analytical survey and the population included 184 managers of research and medical libraries who were 

identified through the websites of medical universities. A total of 150 managers participated in this research and answered the 

researcher-made questionnaire (Cronbach’s alpha: 0.78). Data were analyzed using the t-test and Friedman test. 

Results: There was no significant difference between the factors of organizational structure. In terms of ranking, human component 

with an average of 2.06, peripheral component with an average of 1.97, and technology component with an average of 1.95 had the 

highest to the lowest impact on the implementation of knowledge management in the libraries of medical universities. 

Conclusion: Implementation of knowledge management in university libraries is a potency that can integrate knowledge 

investments into the promotion of educational and research services. This feature is provided in the libraries of medical universities 

to implement knowledge management with the benefit of facilities and the help of knowledgeable staff. 
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