
رسانيقات كتابداري و اطالعنشريه تحقي 
، 54دانشگاهي، سال چهل و چهارم، شماره 

  .93-81، ص1389 زمستان

Journal of Academic Librarianship
, Vol,44 and Information Research

No. 53, Winter, 2010, PP.81-93.
  

  همدان پزشكيارزيابي عملكرد دانشگاه علوم 
   1در اعمال فرآيندهاي مديريت دانش 

     
  )نويسنده مسؤل(محمدرضا اميري 

 عضو هيئت علمي گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان؛

m.r.amiri@umsha.ac.ir  
 حسين وكيلي مفرد

  رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان؛عضو هيئت علمي گروه كتابداري و اطالع 
vakili@umsha.ac.ir  

  ورقي بهحميد 
  عضو هيئت علمي گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان؛

bouraghi@umsha.ac.ir  
  

 20/5/90:تاريخ پذيرش          1/2/90: تاريخ دريافت

  
  چكيده
 مديريت فرآيندهاي اعمال در همدان پزشكي علوم دانشگاه عملكرد ارزيابي پژوهش، اين هدف :هدف

  . باشد دانش مي
 علوم دانشگاه كاركنان شامل پژوهش جامعه. است پيمايشي نوع از و كاربردي حاضر پژوهش :روش

 نفر 180 حدود نمونه حجم ،كوكران نمونه حجم تعيين فرمول از استفاده با كه باشد مي همدان پزشكي
 سؤال 6 شامل ساخته پيش نوع از( پرسشنامه ها، داده گردآوري ابزار. شد نتعيي كاركنان از

تك  t آزمون و توصيفي آمار استفاده، مورد آماري روشهاي. است) بسته سؤال 33 و شناختي جمعيت
  .است گروهي
 با “شدان شناسايي” فرآيندهاي كه دهد مي نشان ها يافته آماري هاي داده تحليل و تجزيه از پس :ها يافته

 و اشتراك” ،)49/2( ميانگين با “دانش توسعه” ،)47/2( ميانگين با “دانش كسب” ،)55/2( ميانگين
 “دانش سازماندهي و ذخيره” ،)51/2( ميانگين با “دانش برداري بهره” ،)38/2( ميانگين با “دانش توزيع

 علوم دانشگاه در) 50/2( ميانگين با “دانش مديريت” وضعيت كلي طور به و ،)62/2( ميانگين با
  . است متوسط حد از تر پايين همدان پزشكي
 همدان  پزشكي علوم فرآيندهاي مديريت دانش؛ دانشگاه دانش؛ مديريت :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
اهميـت زيـادي بـراي موفقيـت و مانـدگاري در       ،ي امروزيها دانش در سازمان

اي پيشـرو در اقتصـاد   در كشـوره و متغير كنوني دارد به نحوي كـه   محيط رقابتي
جهاني، تعادل بين دانش و ساير منابع سازماني به نفـع دانـش تغييـر كـرده اسـت      

  ). 1386مالهوترا، (
ــزار و عملــي مــديريتي    ــاگتون مــك و داروچ(مــديريت دانــش اب و  )2002 ،2ن

است كه با تأكيد بر دانش افـراد بـه    )3،2007دوپلسيس(شده  ريزي راهكاري برنامه
كند كه دانش افراد را شناسـايي و جـذب    منابع سازمان تالش مي ينتر مهمعنوان 

 افـراد  نمايد، به افراد كمك كند كه دانش خود را بـه عينيـت برسـانند و در ميـان    
كنـد تـا بـا     و همچنـين تـالش مـي    ؛د تا بكار گرفته شودنسازمان به اشتراك گذار
اين طريق به بهبود  از هدر رفتن آن جلوگيري نمايد، و از نذخيره و سازماندهي آ

كه مد نظر  طور آن) 1999 ،4بلكمب(كيفيت خدمات، و افزودن ارزش به سازمان 
  .است منتهي شود) TQM( جامع كيفيت مديريت
 و مـديريت  اعمـال ” از دانـد  مـي  عبـارت  را دانش مديريت) 1386( زاده حسن
 از مانسـاز  داخل يك در) بالعكس و عيان به نهان( دانش تبديل براي سازي زمينه
 سـرمايه  يـك  عنـوان  بـه  دانـش  از اسـتفاده  و گذاري اشتراك به گردآوري، طريق

  .“است سازمان اهداف به دستيابي راستاي در سازماني
 يهـا  هيـ پا”مـدل  ، دانـش  مديريت يكاربرد و جامع هاي مدليا  ها روشيكي از 
 ارائـه  7رمهاردت و 6روب ،5توسط پروبست كه باشد يم “دانش تيريمد ساختمان

 ابعـاد  شـامل (شـامل چرخـه درونـي     دانـش  تيريمد ،مدلدر اين . است دهيگرد
گيـري و ذخيـره و سـازماندهي     توسعه، اشتراك و توزيـع، بهـره   ،كسب ،ييشناسا
 دباشــ مــي )يابيــارز و يدانشــ اهــداف ابعــاد شــامل(و چرخــه بيرونــي ) دانــش

   .)1389ميرغفوري، (
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وني مديريت دانش را مراحل چرخه در) 1385(پروبست، روب و رمهاردت 
فرآيند در دانشگاه علوم  6داند كه در اين تحقيق وضعيت اين  مي دفرآين 6شامل 

  :اين فرآيندها عبارتند از. پزشكي همدان مورد ارزيابي قرار گرفت
  .باشد يم دانش منابع كشفو  ييشناسا لاين مرحله شام: دانش ييشناسا .1
 ها تيقابل با شناخت ديبا شده ييشناسا دانش مرحله، نيا در :دانش كسب .2

 ،انيمشتر رينظ يمنابع از دانش نيا .گردد كسب سازمان رونيب اي درون از
  .ديآ يم دست به منابع ريسا و رقبا ،همكاران

 ،ابدي گسترش موجود يها هيپا به توجه با ديبا سازمان دانش :دانش توسعه .3
 ندهايفرآ ،ديدج يها دهيا محصوالت، ،ها تيقابلتوسعه  شامل امر نيا البته
  .شود يم دست نيا از يمسائلو 

موجود،  دانش يگذار اشتراك به يچگونگشامل : دانش اشتراك و توزيع .4
 از آن انتقال يچگونگو  يدسترس تيقابل نظر، مورد يها محل به آن انتقال
  .باشد مي يگروه سطح به يفرد سطح

در  دانش زا يعمل استفاده به منظور بخش نيا در :دانش از برداري بهره .5
 دانش از ديمف استفاده راه سر موجود بر موانع محصوالت، و خدمات ارائه
  .گردند يمرفع  و ييشناسا ،ديجد

 دانـش  كردن و روزآمد ينگهدار ،رهيذخشامل  :و سازماندهي دانش رهيذخ .6
  .دهد يم آن به را استفاده امكانو  كرده يريجلوگ آن ينابود از كه

  مسئلهبيان 
 بـراي  دانـش  و اطالعـات  بـودن  روزآمـد  اهميت لحاظ به اشتيبهد يها سازمان

. اسـت  برخـوردار  اي ويـژه  اهميـت  از آن مـديريت  و دانش ،ها آن خدمات بهبود
 آن تعامـل  آن، وسـيع  گستره لحاظ به 21 قرن در سالمت و بهداشت يها سازمان

 يبهداشـت  هـاي  نظام در آمده پيش تغييرات و مردم، سالمت مسئله و مردم عموم با
 پاسـخگويي،  امـر  بـه  توجه ها، هزينه افزايش قبيل از زيادي هاي چالش با جهاني،
 انتظـارات  افـزايش  و سـالمت  بهداشت خدمات ارائه هاي شيوه بهترين از استفاده
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 كيفيـت  ارتقـاء  و هـا  چـالش  اين بر غلبه براي .است مواجه بخش، اين از عمومي
 و كارآمـد  مديريت نيازمند اجتماعي نظام از بخش اين سالمت، بهداشت خدمات
 مـديريت  نـوين  هـاي  روش از اسـتفاده  دانش، با و ماهر كاركنان از استفاده مؤثر،

  .)1389اميري، ( باشد مي دانش مديريت امر به مناسب زمان تخصيص و اطالعات
 ،درمـاني  و بهداشـتي  هاي سازمان در دانش مديريت اهميت به توجه با رو اين از

 علـوم  دانشـگاه  در دانـش  مـديريت  وضعيت از آگاهي شپژوه اين اصلي مسئله
 در دانـش  مديريت فرآيندهاي آيا كه است اين عمده سؤال. است همدان پزشكي
  ؟خير يا شود مي اعمال پزشكي علوم دانشگاه

 دانشـگاه  در دانش و فرآيندهاي آن مديريت وضعيت تعيينهدف از اين تحقيق 
 .باشد مي همدان پزشكي علوم

   وهشپژ هاي سؤال
همدان  پزشكي علوم دانشگاه در دانش شناسايي فرآيند وضعيت .1

  چگونه است؟
همـدان   پزشـكي  علـوم  دانشگاه در دانش كسب فرآيند وضعيت .2

  چگونه است؟
همـدان   پزشـكي  علوم دانشگاه در دانش توسعه فرآيند وضعيت .3

  چگونه است؟
 پزشكي علوم دانشگاه در دانش توزيع و اشتراك فرآيند وضعيت .4

  گونه است؟همدان چ
 پزشـكي  علـوم  دانشـگاه  در دانش از گيري بهره فرآيند وضعيت .5

  همدان چگونه است؟
 علـوم  دانشـگاه  در دانـش  سـازماندهي  و ذخيره فرآيند وضعيت .6

 همدان چگونه است؟  پزشكي
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  شناسي روش
 كاركنـان  كليه آن آماري جامعه توصيفي بوده كه كاربردياز نوع  رپژوهش حاض

 شهر در واقع همدان پزشكي علوم دانشگاه در شاغل باالتر و ديپلم فوق مدرك با
 و ديـپلم  فـوق  كاركنـان  تعداد ،كارگزينياز  آمده بدست آمار طبق. باشد مي همدان
 استفاده با كه ،باشد مي نفر 2300 همدان شهر در دانشگاه تابعه واحدهاي در باالتر

  .شد تعيين نفر 180 نمونه حجم نمونه، حجم تعيين فرمول از
 سـاخته  پيش نوع از پرسشنامه اين كه باشد مي پرسشنامه ها، داده گردآوري ابزار
 بسته سؤال 33 شامل كه است شده استخراج ،)1388( شيرواني تحقيق از و بوده،

 درصـد  8/93 پايـايي  و الزم روايـي  داراي و بـوده  دمـوگرافيكي  سؤال تعدادي و
واحـدهاي مختلـف    ين كاركنانب ،بندي طبقه تصادفي طريق به پرسشنامه. باشد مي

  .نمايند آن تكميل به اقدام شخصاً دهندگان پاسخ تا شد توزيع دانشگاه
براي . شد تحليلو  تجزيه SPSSهاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار  داده

بررسي وضعيت فرآينـدهاي مـديريت دانـش، ميـانگين هـر كـدام از فرآينـدهاي        
گروهـي   تـك  tبـا اسـتفاده از آزمـون    ) 0µ= 3(مديريت دانش با ميانگين فرضـي  

  .مقايسه شد

  پژوهش پيشينه
طور خالصـه   در زمينه مديريت دانش تحقيقاتي زيادي انجام شده كه در اينجا به

  .شود اشاره مي ها آنبه جديدترين 
 در را دانـش  يريتمـد  يتوضع تحقيقي در) 1388( يعلو و ،يانصفدر ،يروانيش

 در كـه  داد تحقيـق نشـان   نتـايج . كردنـد  يبررسـ  ناصـفها  يپزشك علوم دانشگاه
شناسايي، (دانش  يريتمد يندفرآ 6 يتحاكم يزانم اصفهان يپزشك علوم دانشگاه

 از كمتـر  )گيري و ذخيره و نگهداري دانـش  توزيع، بهره كسب، توسعه، اشتراك و
  .است متوسط حد

 بي ابعـاد در تحقيقـي بـه ارزيـا   ) 1389(نژاد و صـادقي آرانـي    ميرغفوري، فرهنگ
پرداختنـد و بـه    يـزد شهرستان  يدرمان و يبهداشت مراكز در دانش يريتمد يندفرآ
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 شهرسـتان  يدرمـان  و يبهداشـت  مراكز در دانش يريتمد يندفرآ كهنتيجه رسيدند 
  .است متوسط حد از كمتر 85/2 يانگينم با يزد

 در، در تحقيقي به بررسي وضعيت مديريت دانـش  )1389(نژاد و همكاران  كاظم
با استفاده از مدل  )س( الزهرا دانشگاه يريتمد و اقتصاد ،ياجتماع علوم دانشكده

كـه   دهـد  نشان مـي  تحقيقنتايج اين . پرداخته است پروبست، روب و رومهاردت
فرآيند شناسايي دانش باالتر از حد متوسط است و سـاير فرآينـدها   وضعيت فقط 

  .باشند تر از حد متوسط مي در سطحي پايين
 تيريمـد  نقـش  يبررسـ  هدفبا  )1390( خاني قلي حاجيو  بريماني ،آذري زنيا

 از يفيتوصـ  يقـ يتحق، گلستان استان متوسطه مدارس در رانيدب تيخالق بر دانش
دهـد   نشان مي تحقيق جينتا. ، انجام دادريدب نفر 350با حجم نمونه  يهمبستگ نوع
 اشـاعه  و دانـش  اربردكـ  دانش، يسازمانده دانش، شيپاال دانش، تيريمد نيب كه

 رانيدب تيخالق و دانش برداشت نيب و دارد وجود رابطه رانيدب تيخالق با دانش
 مـرد  و زن رانيـ دب تيـ خالق بر دانش تيريمد ريتأث نيهمچن و ندارد وجود رابطه

  .ستين متفاوت
در تحقيقي به بررسي عوامـل موفقيـت   ) 2011( 10، و سقفي9، صمي زاده8ماماقاني

اي بـراي ارزيـابي    ر مراكز تحقيقاتي ايران، به منظـور ايجـاد پايـه   مديريت دانش د
آمادگي اين مراكز براي مديريت دانش پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه عوامل 

 يهـا  مشـوق استراتژي دانش، حمايت مديريت، : موفقيت در اين مراكز عبارتند از
   .فني مناسب هاي يرساختزانگيزشي براي اشتراك دانش و 

 دانش يريتمد يايمزا سنجش” عنوان با موردي مطالعه يك در) 2003( 11اسر
 با را ها سازمان در دانش يريتمد يايمزا كه كرد تالش “يبازرگان خدمات در

 پژوهش هاي يافته. كند يبررس اداره يك يها برنامه در ها آن يرتأث يزانم يبررس
  .دارد ياديز يايمزا دانش يريتمد كه داد نشان

 وضعيت” عنوان با پژوهشي در) 2010( 12برناندز گارسيا و بروجاس كوردرو
 به “تامائوليپاس و كارابوبو هاي يالتا از مؤسسات از گروه دو در دانش مديريت
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 در( مؤسسات از گروه دو اين در دانش مديريت فرآيندهاي انجام ميزان بررسي
 فرآيندهاي هك ندو به اين نتيجه رسيد پرداخت) مكزيك و ونزوئال كشور دو

 مؤسسات بين هم تفاوتي هيچ و شود مي انجام مؤسسات اين در دانش مديريت
  .ندارد وجود مكزيكي و ييونزوئال

در تحقيقي به بررسي ميزان پذيرش و عوامل موفقيت مديريت ) 2011( 13تان
در مالزي پرداخت و به اين ) SMEs(چك و متوسط كو يها شركتدانش در 

باالتر از حد  ها شركتپذيرش مديريت دانش در اين نتيجه رسيد كه ميزان 
 يفناورمتوسط است و عواملي از جمله فرهنگ، رهبري، مشاركت كاركنان، 

اطالعات و ارتباطات و ساختار سازماني بر فرآيندهاي ايجاد، انتقال، اشتراك و 
  .استفاده از دانش مؤثر است

ديريت دانش بر در تحقيقي به بررسي تأثير م) 2011( 15جالل و 14محمد
گيري در بانك مركزي بحرين پرداخت و نتيجه گرفت كه مديريت دانش  تصميم

گيري تأثير دارد و ضروري است كه مديريت دانش در اين سازمان  بر تصميم
  .اعمال شود

  هاي پژوهش هتياف
براي پاسخ به سؤاالت پژوهش، ميانگين هر كدام از فرآيندها، با ميانگين فرضي 

 در، مقايسـه شـد كـه نتيجـه آن     tبا اسـتفاده از آزمـون   ) به عنوان حد متوسط( 3
  :آمده است 1جدول 

  3مديريت دانش در دانشگاه با ميانگين فرضي  مقايسه ميانگين وضعيت فرآيندهاي . 1 جدول
  
  
  
  
  
  

                
  آماره                   

 فرآيند                     

 
  ميانگين

  
  انحراف معيار

  
 tمقدار 

  
df 

  
P 

  0  170  65/8  68/0 55/2 شناسايي دانش
  0  170  38/9  74/0 47/2 كسب دانش

  0  170  78/9  69/0 49/2 توسعه دانش

  0  170 55/11  70/0 38/2 دانشتوزيعواشتراك

  0  168  27/9  69/0 51/2 دانشازگيريبهره

  0  169  71/7  65/0 62/2 دانشسازماندهيوذخيره
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براي  )t=  65/8(محاسبه شده  tاز آنجا كه : دهد كه نشان مي 1هاي جدول  داده
) t ب=645/1(بحراني  tاز % 95در سطح احتمال  ،“شناسايي دانش”فرآيند 
شناسايي ”گين وضعيت فرآيند ميانبنابراين بين  ،)p=  0 >% 5(است، و  تر بزرگ
، به دار وجود دارد تفاوت معني 3ميانگين فرضي  و )55/2(در دانشگاه “ دانش

پاسخ ( عبارت ديگر ميزان اعمال فرآيند شناسايي دانش كمتر از حد متوسط است
  .)سؤال اول پژوهش

در سـطح   ،“كسـب دانـش  ”براي فرآينـد   )t=  38/9(محاسبه شده  tاز آنجا كه 
بـين   ،)p=  0 >% 5(اسـت، و   تـر  بزرگ) t ب=645/1(بحراني  tاز % 95احتمال 

 3و ميـانگين فرضـي    )47/2(در دانشـگاه  “ كسب دانش”ميانگين وضعيت فرآيند 
دانـش   كسـب دار وجود دارد، به عبارت ديگر ميـزان اعمـال فرآينـد     تفاوت معني

  .)پاسخ سؤال دوم پژوهش( كمتر از حد متوسط است
در سـطح   “توسـعه دانـش  ”براي فرآينـد   )t=  49/2(سبه شده محا tاز آنجا كه 

بـين   ،)p=  0 >% 5(اسـت، و   تـر  بزرگ) t ب=645/1(بحراني  tاز % 95احتمال 
 3و ميـانگين فرضـي   ) 55/2(در دانشگاه “ توسعه دانش”ميانگين وضعيت فرآيند 

ـ     تفاوت معني ش دار وجود دارد، به عبارت ديگر ميزان اعمـال فرآينـد توسـعه دان
  .)پاسخ سؤال سوم پژوهش( كمتر از حد متوسط است

“ اشتراك و توزيـع دانـش  ”براي فرآيند  )t=  55/11(محاسبه شده  tاز آنجا كه 
=  0 >% 5(اسـت، و   تـر  بزرگ) t ب=645/1(بحراني  tاز % 95در سطح احتمال 

p( در دانشـگاه “ دانـش  اشتراك و توزيع”ميانگين وضعيت فرآيند ، بين )و  )38/2
دار وجود دارد، به عبارت ديگر ميزان اعمال فرآيند  تفاوت معني 3انگين فرضي مي

  .)پاسخ سؤال چهارم پژوهش( اشتراك و توزيع دانش كمتر از حد متوسط است
در سطح “ برداري دانش بهره”براي فرآيند  )t=  27/9(محاسبه شده  tاز آنجا كه 

، بـين  )p=  0 >% 5(ت، و اسـ  تـر  بزرگ) t ب=645/1(بحراني  tاز % 95احتمال 
ميانگين فرضي و ) 51/2(در دانشگاه “ برداري دانش بهره”ميانگين وضعيت فرآيند 
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بـرداري   دار وجود دارد، به عبارت ديگر ميزان اعمال فرآينـد بهـره   تفاوت معني 3
  .)پاسخ سؤال پنجم پژوهش( دانش كمتر از حد متوسط است

“ ذخيره و سازماندهي دانش”اي فرآيند بر )t=  71/7(محاسبه شده  tاز آنجا كه 
=  0 >% 5(اسـت، و   تـر  بزرگ) t ب=645/1(بحراني  tاز % 95در سطح احتمال 

p( در دانشگاه “ ذخيره و سازماندهي دانش”ميانگين وضعيت فرآيند ، بين)62/2( 
دار وجود دارد، بـه عبـارت ديگـر ميـزان اعمـال       تفاوت معني 3و ميانگين فرضي 

پاسخ سـؤال ششـم   ( و سازماندهي دانش كمتر از حد متوسط استفرآيند ذخيره 
  .)پژوهش

وضعيت مديريت دانش به طور كلي را در دانشـگاه   2هاي جدول  همچنين داده
  : دهد علوم پزشكي نشان مي

  
  3در دانشگاه با ميانگين فرضي  “مديريت دانش”مقايسه ميانگين وضعيت . 2 جدول   

  درجه آزادي    tراف معيار            مقدار انح      ميانگين pآماره   
 

       167        52/10         62/0             50/2  وضعيت مديريت دانش
0 

محاسـبه شـده بـراي وضـعيت      t مقـدار چون دهد،  نشان مي 2هاي جدول  داده
ــديريت دانــش  ــي  tاز % 95در ســطح احتمــال ، )52/10(م ) t ب=645/1(بحران

وضعيت مديريت دانش در دانشگاه بين ميانگين  ،)p=  0 >% 5(است، و  تر رگبز
دار وجـود دارد و   تفـاوت معنـي   3و ميانگين فرضي ) 50/2(علوم پزشكي همدان 

  . تر از حد متوسط است پايين به عبارت ديگر وضعيت مديريت دانش در دانشگاه
 لوم پزشكي همداندر دانشگاه ع دهد كه ميهاي تحقيق همچنين نشان  يافته
توزيع و ” فرآيند و )64/2( باالترين نمره “ذخيره و سازماندهي دانش” فرآيند

اند؛ به عبارتي  د اختصاص دادهرا به خو )41/2( كمترين نمره “اشتراك دانش
. وضعيت سازماندهي دانش در دانشگاه نسبت به فرآيندهاي ديگر بهتر است
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 وسعه دانشت ،)54/2( دانش از برداري بهره، )60/2( دانش شناساييفرآيندهاي 
 .در مراحل بعدي قرار دارند) 51/2( كسب دانشو ) 52/2(

  گيري بحث و نتيجه
سرمايه  ترين مهمكاركنان امروزه  هاي مهارتهاي و  و تجربهدانش بدون شك 

 در كاري شرايط تنگاتنگ ارتباط به توجه با. شود سازماني محسوب مي
 دانش مديريت روزآمد، اطالعات و دانش با متسال و بهداشت هاي سازمان
 ها سازمان اين و است مطرح ها سازمان اين در حاكم پارادايم يك عنوان به امروزه
 سازي مديريت دانش محور و پياده دانش سازمان يك به شدن تبديل به ناگزير
  . هستند خود خدمات كيفيت مستمر بهبود براي

 ؛1384 خوانسـاري (ات مشابه در داخل كشور با تحقيق اين تحقيق جنتايمقايسه 
 علـوي  و ،صـفدريان  ،شيرواني ؛1388 زاده حسن ؛1387 ديگران و شالدهي رفعتي
 همكـاران نـژاد و   كـاظم ؛ 1389 آرانـي  صـادقي  و نژاد فرهنگ ميرغفوري، ؛1388
 كـوردرو (و نيز مقايسه نتايج تحقيقات داخل با تحقيقـات خـارج كشـور    ) 1389

 وضعيت ايران در كه دهد مي نشان )2011؛ تان، 2010برناندز،  گارسيا و بروجاس
 مطلـوبي  حـد  در امـر،  ايـن  بـه  فكشورهاي مختل توجه عليرغم دانش، تيمدير

 بـه  ي بهداشـت و سـالمت،  ها سازمان، به ويژه، ها سازمان كه است الزم و نيست،
 سـازي  نماينـد و اقـدامات الزم جهـت پيـاده     توجـه  ارزش بـا  سرمايه اين اهميت

  .مديريت دانش را انجام دهند
و  ماماقاني؛ 1390 و ديگران نيازآذري(كه نتايج بعضي از تحقيقات  طور همان

گيري و  دهد مديريت دانش در تصميم نشان مي) 2011 محمد؛ 2011ديگران 
خالقيت تأثير دارد و عواملي از جمله رهبري، مشاركت كاركنان، فرهنگ و غيره 

بايست با  مي ها سازمانرو  از اين. باشد نش مؤثر ميسازي مديريت دا در پياده
را به  ها آنآموزش مديريت دانش براي مديران و كاركنان خود  دورهايبرگزاري 

اهميت و مزاياي مديريت دانش واقف نموده و فرهنگ مشاركت در اين امر را 
  .ترويج نمايند
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شناسـايي  (دانـش   با توجه به اينكه در بسياري از فرآينـدهاي مـديريت  از طرفي، 
كتابـداران و  ) گذاري، ذخيره و سـازماندهي دانـش   و اشتراك توزيعدانش، كسب، 

بينانـه،   بايسـت بـا نگـاهي واقـع     مـي  هـا  سـازمان  ها نقش اساسـي دارنـد،   كتابخانه
را بـه   هـا  آنها را به عنوان مراكز مديريت دانش قلمداد كرده و مـديريت   كتابخانه

ن مراكز بهتر بتوانند در اين امر مشـاركت داشـته   افراد متخصص محول كرده تا اي
 .باشند

  
 ها پي نوشت
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