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 دهیچک

 ید،تول یینها یگزینآن را جا هاسازمانموسسات و  دارد و یزمان نقش محوراس یرقابت یتهاست که درکسب مزییجمله دارا دانش از هدف:

همدان،  یکتابداران دانشگاه علوم پزشک یندانش در ب یریتکاربست مد یزانم یسهدانند. هدف مقاله حاضر مطالعه و مقایم یپول یهثروت و سرما
 .است Bukowitzو  Williamsبراساس مدل  یو توانبخش بهزیستیو علوم  یرانا

دانشگاه  یهاکتابخانهنفر( در  81) کتابداران شاغل یهآن کل یانجام شده است و جامعه آمار یلیتحل -یفیژوهش بصورت توصپ ینا: هاروش

و  Bukowitz یاها پرسشنامه هفت مولفهآوری دادههستند. ابزار و روش جمع یو توانبخش یستیو علوم بهز یرانهمدان، ا یعلوم پزشک
Williams یافزار آماراطالعات از نرم یلحله و تیاست. جهت تجز SPSS و کروسکال استفاده شده است یتوک یانس،وار یزآنال یهاو آزمون. 

دانشگاه  یو برا یستینمره در علوم بهز ینا یانگیناز م یشترواحد ب 41در دانشگاه همدان حدود  یمورد بررس یهامولفه یکل یانگینم نتایج:

واحد کمتر از کارکنان مرد  20در کارکنان زن حدود  یانگینم ینا یناست، همچن یستیاز دانشگاه بهز شتریواحد ب 28حدود  یرانا یعلوم پزشک
  اند.نداشته یانگینم ینا یرو یدارامعن یرتاث یپرسشنامه هم از نظر آمار یرهایمتغ یه(. کلیرهامتغ یرنظر گرفتن اثر سا در بتاست )با ثا

نمره کارکنان  یانگیندار بوده و مامعن یاز نظر آمار ینمره در سه دانشگاه مورد بررس ین، اهاولفهمنمرات کل  یبندبا جمع :گیرینتیجه

 رسدیکمتر بوده است. بنظر م یهاز بق یستینمره کارکنان دانشگاه علوم بهز یانگینو م یگراز دو دانشگاه د یشدانشگاه همدان ب یهاکتابخانه
 .همدان داشته باشد یعلوم پزشکدر دانشگاه  یبهتر رایطشدانش  یریتمد

 .Williamsو  Bukowitzدانش، کتابداران، مدل  یریتمدها: کلیدواژه 

 پژوهشی نوع مقاله:

 10/12/99پذیرش مقاله:  29/11/99اصالح نهایی:  1/9/1399 دریافت مقاله:

 پزشکی یرساناطالعمجله . یتزو بکوو یلیامزبراساس مدل و یعلوم پزشک یهاکتابداران دانشگاه یندانش در ب یریتکاربست مد نازیم یسهمقا. زهرا فرجی، آیلین فصیحی، آناهیتا گیتی :ارجاع

 .50-59 :6(4) ؛1399 .نوین

  
  مقدمه:

و  یتموفق یدهنده تالش برانشان "دانش قدرت است"عبارت 

، رفط یککه از  یحال تجارت است. در یایدر دن یرقابت یهایتمز

برخوردار است، از  ییباال یتها از اهمشرکت یفظت از دانش درونمحا

[. 1]است  یازمورد ن یداخل ینددانش آزاد در فرآ یک یگر،طرف د

 شکاف دانش شود یجادمنجر به اتواند میو محدود کردن دانش  ینگهدار

شرکت در  یاتیعمل ییتوانا یبرا یقیعواقب گسترده و عمتواند میو 

 [.2] دانست یفانجام وظا یسازمان برا یین توانات داددسز صورت ا

مدت و  یباعث تالش طوالنتواند می، از دست دادن دانش ینعالوه بر ا

کسب دانش شود که قبالً توسط  وآموزش  یمجدد برا یاضاف یهاینههز
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 و همکاران گیتی                                                                                                                  یعلوم پزشک یهاکتابداران دانشگاه یندانش در ب یریتکاربست مد 

 

 1399 زمستان، چهارمه شمار م،رسانی پزشکی نوین، دوره ششالعطمجله ا 

رتقا مانند رقابت، ا ییهاروش یجاد. با ا[1]بوده است  یارهمکاران در اخت

 یزهانگ یشافزا یبرا ییهاچالش یدبلندمدت، با یا یرد فوروزخبا یت،وضع

 [.3]کرد  یجادا

 ی: اجتماعشود:میارائه  یشنهادپ دانش چهار یریتمد ینهدر زم 

 یجاد)ا یسازی، خارج(دانش یریتشدن )تعامل با کاربران مد

فاده )است یسازیو داخل یاضاف یهاکمک یا یوند(، پیدجد یهامشارکت

مانند مقدار سهم  یکم یلمسا یتوانند بر رویموارد م ین(. ااهاز مشارکت

 [.4،5] کارکنان ندارند یزهدر انگ یمهم یرمثبت داشته باشند، اما تأث یرتأث

است که مختص خودشان است.  یتیفعال یکارکنان بر رو تمرکز

از  یاراز انجام ک یناش ی، احساس ارزشمندیذات یزهانگ یک براساساقدام 

و کنترل  یجادا ی،ذات یزهاز نوع خودمختار انگ یرغ. به ستا لذت یرو

اجبار عمل  یاتعهد، فشار  یافراد از رو شودمیباعث  یرونیب یهایزهانگ

 [. 6]کنند 

در نظر گرفته شوند. بازخورد  یدبا یزناخواسته ن یعوارض جانب اما

ه کارکنان را احساس فشار و ترس شود ک یجادممکن است باعث ا یمنف

با جامعه منصرف ها آندانش و به اشتراک گذاشتن دانش  کت درشرز ا

کمک به  یجهاز سازمان و در نت یتبه حما یل، تماینهمچن [.7،8]کند 

به اشتراک  یکارکنان برا یزهاست که انگ یعامل ذات یکشرکت،  یتموفق

 [.9] گذاشتن دانش خود است

Davenport یندفرا ،دانش را فرهنگ تیریمد یاساس یهامؤلفه 

و  Bukowitz. استفاده از مدل داندیم یو فناور هایاستعمل، س

Williams دانش در  یریتعلت بسط و توسعه بهتر مراحل مده که ب

دانش،  یافتنمولفه  7، شامل شودمیاستفاده  یدانشگاه یهایطمح

 /ادیجدانش، ا یابیدانش، ارز یمدانش، تسه یادگیریدانش،  یریبکارگ

بخش بهداشت و درمان به  ینانش است و همچنذف دح ،شدان ینگهدار

کارکنان ماهر و با دانش است، به علت ارتباط با  یازمندکه ن یعنوان سازمان

در ارائه خدمات جهت  اکار ییهاروشاستفاده از  یازمندسالمت جامعه، ن

 یازهایو رفع به موقع ن هداشتیب هایینهکاهش هز یفیت،بهبود ک

 یریتمد یننو یهاروشاستفاده از  یهاا در سهناست که ت ینجعرام

 است یرپذدانش امکان یریتزمان مناسب به امر مد یصاطالعات و تخص

[10.] 

 یدانش کتابداران و ارائه الگو یمعوامل مؤثر بر تسه یبررس در

استان فارس(  یعموم یهاکتابخانه: ی)مطالعه موردها آنرفتار  ینیبیشپ

و  یتبادل اجتماع یقیتلف یالگو رهاییر متغثکحاصل شد که ا هجینت ینا

بودند.  یرابطه عل یدانش موثرند و دارا یماطالعات بر تسه یفناور یرشپذ

 ینشغل ا -یمختلف و تناسب فناور یاو مشاوره یآموزش هایرنامهب

استفاده شود و  یشترب ینوع فناور یکتا  آوردیفرصت را به وجود م

کتابداران و  یاناعتماد متقابل موجود  .دیابداران بهبود عملکرد کتاب

مثبت در ذهن کتابداران موجب بهبود  یتفکر ذهن یجادسازمان و ا

 یستماستفاده از س هاییچیدگیو پ هایتبه فعال بتنسها آن یتذهن

دانش به عنوان  یمتسه یت. با توجه به اهمشودیدانش م یمتسه

ئه عوامل مؤثر و ش، اراناد یریتچالش مد نتریکارکرد و مهم ترینیاساس

 [.11] گرددیقلمداد م یضرور یآن امر یشبینیپ یعل یالگو

 یسازیادهنگرش کتابداران به امکان پ یتوضع یبررس پژوهش در

 یالگو یهشهر کرمانشاه بر پا یدانشگاه یهاکتابخانهدانش در  یریتمد

Bukowitz  وWilliams ملعواحاصل شد که  یجهنت ینا 

 یانگینم یانشده م یدهد که اختالف دان داشن یشناختیتجمع

سابقه اشتغال، سطح  ی،لیرشته تحص یت،جنس یهها بر پایآزمودن

شهر  یدانشگاه یهاکتابخانهنوع کار و نوع کتابخانه در  یالت،تحص

تنها در  (P-Value>05/0)وجود ندارد و  یداراکرمانشاه تفاوت معن

 ینب یت معناداره تفاونات در کتابخل خدمو مح یالتعامل سطح تحص

 .وجود دارد هاآزمودنی یانگینم

دانش در  یریتمد سازیپیادهپژوهش که امکان  یهفرض همچنین

و  Bukowitz یالگو براساسشهر کرمانشاه  یدانشگاه یهاکتابخانه

Williams آن به طور  یهاموئلفه سازیپیادهشد و  ییدوجود دارد تأ

 [.12] اردوجود ند یکسان

انتقال دانش  یهایستمس یققال دانش از طرانت هشوژدر پ 

توانند یم یحاصل شد که چهار عامل کل یجهنت ینا یسازمانینب

چهار  ینقرار دهند. ا یررا تحت تأث یسازمان ینانتقال دانش ب یهایستمس

و عوامل  ی،عوامل سازمان ی،عوامل ادراک ی،عامل عبارتند از عوامل فرد

 [.13] صنعت با بخش/ مرتبط

 یانم ینقش تبادل دانش ضمن یبا عنوان بررس یپژوهش در

 ینا یابیبازار یهابرنامه یتدر بهبود موفق یابیفروش و بازار یهابخش

روند تبادل  یلمنجر به تسه یخاص یحاصل شد که فاکتورها یجهنت

 ینروابط ب یفیت. نخست در صورت باالبودن کشودیم یدانش ضمن

 یشافزا یبه طور قابل توجه یزن یمنض شدان لتباد یابی،بازارفروش و 

 ی. دوم، در صورت باال بودن اعتماد به همکاران، تبادل دانش ضمنیابدیم

از  ی. سوم، افراد فروشنده در صورت برخورداریابدیم یشافزا یزن

 یها)فرصت یابیبازار یطهدر ح یرینبا سا یشترتعامل ب یهافرصت

 سازندیم یانرا نما یترستردهگ یضمن ش(، تبادل دانترشیب یریپذجامعه
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ارشد به  یریتموضوع که مد ینو چهارم، افراد فروشنده در صورت درک ا

 یتبادل دانش ضمن پردازند،یدانش در سازمان م یماز تسه یتحما

 یاعامل  5 یبررس یقاز طر ین،. افزون بر اسازندیم یانرا نما یشتریب

 یرانرا به مد هاییعملرالدستو ی،بادل دانش ضمنمؤلفه اثرگذار بر ت

ارائه  یو فروش عالقمند به ارتقاء و بهبود تبادل دانش ضمن یابیبازار

 [.14] شودیم یابیبازار یتکه خود منجر به موفق دهدیم

ست که در سراسر ا گر آندانش نشان یریتمد یروند تکامل بررسی

ز آن فاده اتسداشته و با اود وج یمختلف یهابه حالت یخیتار یهادوره

و  یکه با تکنولوژ زمان یناند. تا اکردهیم یریتدانش زمان خود را مد

در سازمان به خود  یاشده و شکل برجسته یبترک یننو هایینوآور

فوق العاده بوده  یتاهم یداراها نااختصاص داده است. و در همه دور

عرصه  رد ینکها یبرا هاسازماناست. امروزه دانش برابر قدرت است و 

و  یاده،دانش را پ یریتناچار هستند که مد ،داشته باشند یآوررقابت تاب

  یند.را برطرف نما آن ینواقص احتمال

و  هاسازماندانش در  یریتالعاده مدفوق یتتوجه به اهم با

 پژوهش کامال ملموس بود. ینضرورت انجام ا هاکتابخانه
 

 : هاروشمواد و 

 یهآن کل یجامعه آمار و یلیلحت -یفیتوص بصورت پژوهش ینا

علوم  هایدانشگاه یهاکتابخانهنفر( در دانش در  81کتابداران شاغل )

بودند. ابزار و روش  یو توانبخش یستیو علوم بهز یرانهمدان، ا یپزشک

 Williamsو  Bukowitz یها پرسشنامه هفت مولفه اآوری دادهجمع

 ،آن انجام شده است اییو پا ییاندارد که رواستا نامهپرسش ین. ا[12]بود 

شده  یطراح Williamsو  Bukowitzمدل  براساسکه  یهگو 45 یدارا

 یافتندانش که عبارتند از  یهامولفهکتابداران را در باره  یدگاهاست و د

 (،یهگو 5) دانش یادگیری(، یهگو 6) دانش یری(، بکارگیهگو 7) دانش

( یهگو 5ذف دانش )( و حیهوگ 9دانش ) یمتسه(، یهگو 5) دانش یابیارز

( 5تا  1با نمرات  یادز یلیکم تا خ یلی)از خ یکرتل یاپنج درجه یفدر ط

 کرد.  یریگاندازه

دانش مرتبط  یو سازمانده ییشناسا یافتن،دانش شامل  یافتن مولفه

 دانش یریدانش درون و برون سازمان، مولفه بکارگ ییو شناسا یاز،با ن

ها و حل مسئله، یریگیمجهت تصم موجود یاهدانش تفاده ازشامل اس

 یهایتها از فعالو آموخته یاتتجرب یدانش شامل گردآور یادگیریمولفه 

 ید،جد یهایتموقع یاها یتدر فعالها آنو بکارگرفتن  یادگیریو  یقبل

دانش موجود و انتقال آن به  یگذاردانش شامل به اشتراک یمتسه مولفه

 یازهایدانش موجود و ن یابیدانش شامل ارز یابیزرامولفه  یاز،نرد مو حلم

به  یطیمح یجاددانش شامل ا یلسازمان، مولفه تسه یو آت یدانش فعل

 یتو در نها ی،کردن آن با کمک فناور یرهو ذخ یددانش جد یدمنظور تول

 . باشدیشامل حذف دانش مازاد م مولفه حذف دانش

 یطشرا و یتوضع مطابق با یاستانیپرسشنامه توسط محمد ینا

پرسشنامه  یعقبل از توز[. 15] شده است یسینو یسیبازنو هاکتابخانه

و موارد محرمانه بودن  یطشرااطالعات در خصوص اهداف پژوهش،  یهکل

 یهکل ینپرسشنامه ب یناست. ا یدهگرد یتکننده رعااطالعات افراد شرکت

و  یستیزهب ومعل یران،ن، اهمدا یعلوم پزشک یهادانشگاهکتابداران 

 یلو تحل یهشد. جهت تجز یگردآور یلو پس از تکم یعتوز یتوانبخش

 ی،توک یبیتعق یهاو آزمون 23نسخه  SPSS یافزار آماراطالعات از نرم

 یجهت بررس یانگینم یانسوار یزو از آزمون آنال یسوالآزمون کروسکال

  استفاده شد. دانش یریتمد یهامولفه

 

  :اهیافته

 66نفر بودند که از این تعداد  81ندگان در پژوهشنککلیه شرکت

( درصد بودند. سطح 16/0نفر مرد ) 14 ( درصد و76/0) زن نفر

( درصد، 4/3) نفر 3 ( درصد، کاردان5/11) نفر 10تحصیالت افراد دیپلم 

 ی( درصد و دکترا7/28) نفر 25 ( درصد، ارشد8/44) نفر 39کارشناس 

 .رصد بود( د4/3) نفر 3

 نفر 35سال،  1-10بین  ( درصد16/0) نفر 14ین افراد ری ااکسابقه 

-30( درصد بین 5/34) نفر 30سال سابقه و  11-20( درصد بین 40/0)

  سال سابقه هستند. 21

 36( درصد، 8/28) اینفر دانشکده 23نوع کتابخانه محل کار افراد 

( درصد است. 2/26) نفر بیمارستانی 21( درصد و 45) ر مرکزینف

( درصد و 8/59) نفر 52درک کتابداری هستند لی که دارای منسپر

 ( درصد بودند.3/33نفر ) 29غیرکتابداری 

( 8/44) نفر 39( درصد در قسمت فنی کتابخانه، 6/27نفر ) 24

 ( درصد در بخش7/20) نفر 18درصد در بخش خدمات عمومی و 

لفه ومبراساس نتایج،  حضور داشتند. هاکتابخانهمدیریت و سرپرستی 

یافتن دانش  دارای کمترین میانگین نمره و درصد( 5/25) حذف دانش

 بیشترین نمره را دارا بود. درصد( 3/83)

ی مدیریت هامولفهه منظور مقایسه میانگین نمره ب 1مطابق جدول 

ی همدان، علوم بهزیستی و ایران هادانشگاهی هاکتابخانهدانش درکارکنان 

فاده شد. قبل از انجام آزمون فوق، فرضیات است طرفهواریانس یکاز آنالیز 
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آن مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس بررسی نرمال بودن توزیع 

نمرات در ابعاد مختلف پرسشنامه به تفکیک نوع کتابخانه، نشان داد که 

کنند و فرضیه برابری واریانس هم پیروی میاز توزیع نرمال  هامولفههمه 

مقایسه میانگین  از مولفه حذف دانش برقرار بود.یرغ هامولفههمه  در

ی مورد بررسی نشان داد هادانشگاهی مختلف در کارکنان هامولفهنمرات 

جز مولفه ارزیابی دانش در کارکنان سه  هامولفهکه میانگین نمره همه 

میانگین نمره کارکنان  هامولفههمه  دانشگاه متفاوت است. در

 دانشگاه دیگر بیشتر بوده است.مدان از دو ی دانشگاه ههاهکتابخان

ی مدیریت دانش در هامولفهآزمون آنالیز واریانس میانگین مقایسه  -1جدول 

 ی مورد پژوهشهاکتابخانهکارکنان 

 مولفه
 همدان علوم بهزیستی ایران

P_Value P_Value P_Value 

 833/0 746/0 543/0 یافتن دانش

 914/0 699/0 231/0 کاربرد دانش

 247/0 992/0 224/0 یادگیری دانش

 780/0 997/0 339/0 تسهیل دانش

 689/0 446/0 498/0 ارزیابی دانش

 304/0 822/0 436/0 ایجاد دانش

 255/0 984/0 499/0 حذف دانش

 

در دو به دوی  هاهمولفمقایسه میانگین نمرات این  2مطابق جدول 

شد. براساس نتایج برای مولفه  معقیبی توکی انجاها هم با آزمون تدانشگاه

های همدان و یافتن دانش میانگین نمره این مولفه بین کارکنان دانشگاه

علوم بهزیستی و ایران و علوم بهزیستی متفاوت است. در مولفه تسهیل 

ی ایران و علوم هادانشگاهدانش تنها میانگین نمره کارکنان کتابخانه 

نمره این مولفه  ینیجاد دانش میانگست و در مولفه ابهزیستی متفاوت نی

تنها بین کارکنان دانشگاه همدان و علوم بهزیستی متفاوت است. مقایسه 

ی کاربرد و یادگیری دانش هم در کارکنان هامولفهمیانگین نمره 

دار آماری اتالف معنی هر سه دانشگاه متفاوت است و اخهاکتابخانه

  د.مشاهده ش
 

ی مورد پژوهشهادانشگاهی مختلف با اهمولفهمقایسه  -2جدول   

 P-Value خطای معیار میانگین تفاضل دانشگاه مولفه
 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 یافتن دانش

 48/3 -65/0 241/0 87/0 41/1 ایران همدان

 98/7 06/1 007/0 45/1 51/4 علوم بهزیستی همدان

 74/6 14/0 074/0 40/1 11/3 علوم بهزیستی ایران

 کاربرد دانش

 80/5 72/1 001/0 86/0 76/3 ایران همدان

 60/10 80/3 001/0 42/1 20/7 علوم بهزیستی همدان

 74/6 14/0 039/0 38/1 45/3 علوم بهزیستی ایران

 یادگیری دانش

 19/5 97/0 002/0 88/0 07/3 ایران همدان

 20/10 14/3 001/0 48/1 67/6 علوم بهزیستی همدان

 007/7 18/0 036/0 43/1 60/3 علوم بهزیستی ایران

 تسهیل دانش

 27/6 07/0 043/0 30/1 20/3 ایران همدان

 71/12 37/2 003/0 16/2 55/7 علوم بهزیستی همدان

 36/9 -67/0 104/0 11/2 33/4 علوم بهزیستی ایران

 اد دانشایج

 25/7 -05/0 054/0 52/1 60/3 ایران همدان

 26/13 15/1 015/0 53/2 20/7 وم بهزیستیلع همدان

 49/9 -27/2 313/0 45/2 60/3 علوم بهزیستی ایران

 

با توجه به نرمال نبودن توزیع برای متغیر حذف  ،3مطابق جدول 

نمره این مولفه  دانش، از آزمون کروسکال استفاده شد که نتایج نشان داد

یسه ت. به منظور مقاسمتفاوت نبوده ادر بین کارکنان این سه بخش 

ی دانشگاهی، مرکزی و هاکتابخانهکارکنان  نمره ابعاد مختلف درمیانگین 

طرفه استفاده شد. قبل از انجام آزمون بیمارستانی از آنالیز واریانس یک

اساس بررسی نرمال  فوق، فرضیات آن مورد بررسی قرار گرفت که بر این

کتابخانه، ه به تفکیک نوع مد مختلف پرسشنابودن توزیع نمرات در ابعا

جز مولفه حذف دانش از توزیع نرمال پیروی  هامولفهان داد که همه نش

نتایج  کنند و فرضیه برابری واریانس هم در هیچ یک از ابعاد رد نشد.می

یی یافتن هامولفهنمره طرفه نشان داد که میانگین آنالیز واریانس یک

اد دادنش در بین ابی دانش و ایجیسهیل دانش، ارزدانش، کاربرد دانش، ت

 ی دانشگاهی، مرکزی و بیمارستانی متفاوت است.هاکتابخانهکارکنان 

براساس اطالعات نمونه مورد بررسی میانگین نمره مولفه یافتن 

شتر و میانگین این ی بیمارستانی از بقیه بیهاکتابخانهدانش در کارکنان 
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وده است. میانگین بقیه کمتر ب ی مرکزی ازهاهکتابخانمولفه در کارکنان 

ی بیمارستانی از بقیه بیشتر و هاکتابخانهدر کارکنان  هامولفهنمره همه 

ی مرکزی از بقیه کمتر بوده هاکتابخانهمیانگین این مولفه در کارکنان 

مشاهده شده، مربوط به کارکنان های به منظور بررسی اینکه تفاوت است.

یج این . براساس نتااستفاده شده است از آزمون توکی کدام واحد است

ی دانشگاهی و هاکتابخانهآزمون میانگین مولفه یافتن دانش بین کارکنان 

ی مرکزی و بیمارستانی، از هاکتابخانهمرکزی و همچنین بین کارکنان 

 دار بوده است.انظر آماری معن
 

 شی حذف دانهافهمولآزمون کروسکال والیس برای مقایسه نمره  -3جدول 

ی مختلفهادانشگاهن در کارکنا  

P-Value مولفه دانشگاه میانگین رتبه آماره آزمون 

133/0 04/4 

 همدان 95/43
حذف 

 دانش
 ایران 88/39

 بهزیستی 81/25

 
کارکنان  میانگین نمره مولفه کاربرد دانش تنها بین 4مطابق جدول 

د مولفه در مور تفاوت بوده است.ی مرکزی و بیمارستانی مهاکتابخانه

داری مشابه مولفه یافتن دانش بوده است، اتسهیل دانش، وضعیت معن

همچنین مولفه ایجاد دانش مشابه کاربرد دانش بوده است. میانگین نمره 

رستانی، ی مرکزی و بیماهاکتابخانهمولفه ارزیابی دانش هم بین کارکنان 

      است. بوده دارار آماری معنهمچنین بیمارستانی و دانشگاهی از نظ

با توجه به نرمال نبودن توزیع برای متغیرهای یادگیری دانش و 

در  هامولفهوالیس برای مقایسه این حذف دانش، از آزمون کروسکال

ی سه بخش مرکزی، دانشگاهی و بیمارستانی، هاکتابخانهکارکنان 

 در بین کارکنان ه شد که نتایج نشان داد تنها مولفه حذف دانشاستفاد

 ت است.این سه بخش متفاو

ی مورد هاکتابخانهجهت بررسی و مقایسه مولفه یافتن دانش در 

توصیفی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد و  هاییپژوهش با ویژگ

لفه درصد از تغییرات مو 43بدست آمد. یعنی  43/0ضریب تعیین مدل 

نمره ین گانه شده است. میفوق توضیح داد یافتن دانش توسط متغیرهای

واحد بیشتر از میانگین این نمره در  41/4مولفه دانش در دانشگاه همدان 

علوم بهزیستی و همچنین این میانگین برای دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 بیشتر از دانشگاه بهزیستی است.  1/4

ی مرکزی هاکتابخانهت دانش در کارکنان میانگین نمره مولفه مدیری

 ای بوده است.ی دانشکدههاکتابخانهکارکنان  مرهن نمتر از میانگیک 3/2

به  هاکتابخانهمیانگین نمره مولفه مدیریت دانش در کارکنان خانم در 

نظر  کمتر از آقایان بوده است. همه این تفسیرها با ثابت در 6/2اندازه 

 ها است.گرفتن اثر سایر متغیر

نش توسط ادمولفه کاربرد  درصد از تغییرات 38در مدل رگرسیونی 

وق توضیح داده شده است. میانگین نمره مولفه کاربرد دانش ف متغیرهای

در دانشگاه همدان حدود هفت واحد بیشتر از میانگین این نمره در علوم 

از بهزیستی و برای دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود چهار واحد بیشتر 

ها(. تنها رین اثر سایر متغدانشگاه بهزیستی است )با ثابت درنظر گرفت

بر میانگین نمره این مولفه، متغیر دانشگاه محل کار بوده تاثیرگذار متغیر 

داری روی میانگین نمره ااست و بقیه متغیرها هم از نظر آماری تاثیر معن

 اند. کاربرد دانش نداشته

براساس مدل رگرسیونی میانگین نمره مولفه یادگیری دانش در 

نگین این نمره در علوم یام واحد بیشتر از 8دانشگاه همدان حدود 

واحد بیشتر از  5بهزیستی و برای دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود 

دانشگاه بهزیستی است و میانگین نمره این مولفه برای کارکنان با مدرک 

تر از لیسانس مواحد بیش از کارکنان با مدرک ک 3باالتر تحصیلی ارشد و 

ن اثر سایر متغیرها(. بقیه متغیرها هم از نظر است )با ثابت درنظر گرفت

 اند. داری روی میانگین نمره این مولفه نداشتهاآماری تاثیر معن

واحد  65/6میانگین نمره مولفه تسهیل دانش در دانشگاه همدان 

ن نمره در علوم بهزیستی و برای دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از میانگین ای

نظر  دانشگاه بهزیستی است )با ثابت در واحد بیشتر از 5ایران حدود 

داری اگرفتن اثر سایر متغیرها(. بقیه متغیرها هم از نظر آماری تاثیر معن

 اند. روی میانگین نمره این مولفه نداشته

واحد  4دانشگاه همدان حدود میانگین نمره مولفه ارزیابی دانش در 

چنین میانگین این بیشتر از میانگین این نمره در علوم بهزیستی است، هم

 واحد کمتر از کارکنان مرد است )با ثابت در 3نمره در کارکنان زن حدود 

نظر گرفتن اثر سایر متغیرها(. بقیه متغیرها هم از نظر آماری تاثیر 

 اند.فه نداشتهداری روی میانگین نمره این مولامعن

 واحد 7میانگین نمره مولفه ارزیابی دانش در دانشگاه همدان حدود 

بیشتر از میانگین این نمره در علوم بهزیستی است، همچنین میانگین این 

نظر  واحد کمتر از کارکنان مرد است )با ثابت در 6/4نمره در کارکنان زن 

داری ار آماری تاثیر معنگرفتن اثر سایر متغیرها(. بقیه متغیرها هم از نظ

 اند. روی میانگین نمره این مولفه نداشته

یتم نمره مولفه ارزیابی دانش در دانشگاه همدان حدود رمیانگین لگا

واحد بیشتر از میانگین این نمره در علوم بهزیستی و برای دانشگاه  09/0

واحد بیشتر از دانشگاه بهزیستی است،  1/0 علوم پزشکی ایران حدود

واحد  07/0نین میانگین لگاریتم این نمره در کارکنان زن حدود همچ
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نظر گرفتن اثر سایر متغیرها(. بقیه  رد است )با ثابت درمکمتر از کارکنان 

داری روی میانگین نمره این مولفه امتغیرها هم از نظر آماری تاثیر معن

  نداشته اند.

 

اس نوع کتابخانه و دانشگاهی پرسشنامه براسهامولفهمقایسه میانگین  -4جدول   

 هاکتابخانهمقایسه  مولفه
میانگین تفاضل 

 ها
 P-Value یارعخطای م

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 یافتن دانش

 93/4 79/0 004/0 86/0 86/2 مرکزی دانشگاهی

 62/0 -06/4 194/0 99/0 -71/1 بیمارستانی دانشگاهی

 -44/2 -71/6 001/0 89/0 -57/4 بیمارستانی مرکزی

 کاربرد دانش

 29/4 -80/0 0/ 234 07/1 74/1 مرکزی دانشگاهی

 87/1 -89/3 680/0 20/1 -01/1 بیمارستانی دانشگاهی

 -13/0 -37/5 037/0 09/1 -75/2 بیمارستانی مرکزی

 تسهیل دانش

 22/7 53/0 019/0 40/1 88/3 مرکزی دانشگاهی

 95/1 -55/5 491/0 57/1 -79/1 بیمارستانی دانشگاهی

 -29/2 -07/9 001/0 41/1 -77/5 بیمارستانی مرکزی

 یابی دانشزار

 71/2 -19/2 970/0 02/1 26/0 مرکزی دانشگاهی

 -03/0 -51/5 047/0 14/1 77/2 بیمارستانی دانشگاهی

 -55/0 -52/5 013/0 04/1 -02/3 بیمارستانی مرکزی

 ایجاد دانش

 32/7 -73/0 131/0 69/1 30/3 مرکزی دانشگاهی

 10/2 -94/6 412/0 89/1 42/2 بیمارستانی دانشگاهی

 -63/1 -80/9 114/0 71/1 71/5 بیمارستانی رکزیم

 

ی مورد بررسی در دانشگاه هامولفهمیانگین کلی ، 5مطابق جدول 

واحد بیشتر از میانگین این نمره در علوم بهزیستی و  41همدان حدود 

واحد بیشتر از دانشگاه  28علوم پزشکی ایران حدود  برای دانشگاه

واحد  20گین در کارکنان زن حدود نبهزیستی است، همچنین این میا

نظر گرفتن اثر سایر متغیرها(. بقیه  کمتر از کارکنان مرد است )با ثابت در

 اند.داری روی این میانگین نداشتهامتغیرها هم از نظر آماری تاثیر معن

 ی مورد پژوهشهاکتابخانه: مقایسه میانگین نمره کلی پرسشنامه در کارکنان 5 جدول شماره

 انحراف معیار میانگین کتابخانه نوع
 %95فاصله اطمینان 

 P-Value آماره حد باال حد پایین

 49/174 50/156 09/24 165/ 5 همدان

 89/153 01/136 04/29 95/144 ایران 0/ 001 38/8

 19/148 80/107 24/15 128 بهزیستی

 

نمره کلی  هامولفهبندی نمرات کل با جمع 6مطابق جدول 

این اساس میانگین این نمره در سه  مد که برآشنامه به دست سپر

دار بوده و به طور کل میانگین نمره ادانشگاه مورد بررسی از نظر آماری معن

گر و میانگین ی دانشگاه همدان بیش از دو دانشگاه دیهاکتابخانهکارکنان 

 نمره کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی از بقیه کمتر بوده است.

دار آماری را بین میانگین این اآزمون تعقیبی توکی تفاوت معن نتایج

ی دانشگاه همدان با کارکنان دو دانشگاه ایران هاکتابخانهنمره در کارکنان 

بخش مورد  در سه هامولفهو علوم بهزیستی، نشان داد. میانگین کلی 

دار بوده و به طور کل میانگین نمره کارکنان بررسی از نظر آماری معنا

ی بیمارستانی بیش از دو بخش دیگر و میانگین نمره کارکنان هاتابخانهک

نتایج آزمون تعقیبی توکی  ی مرکزی از بقیه کمتر بوده است.هاکتابخانه

ی هاکتابخانهرکنان دار آماری را بین میانگین این نمره در کااتفاوت معن

 مرکزی و بیمارستانی نشان داد.

  

ی مورد پژوهشهاکتابخانهگین گروه مورد بررسی در کارکنان نامقایسه نهایی می -6جدول   

 P-Value خطای معیار میانگین تفاضل ها گروه مورد بررسی
 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 82/35 26/5 005/0 39/6 54/20 ایران همدان

 05/63 94/11 002/0 69/10 50/37 بهزیستی همدان
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 68/41 -77/7 236/0 35/10 95/16 بهزیستی ایران

 گیری:نتیجهبحث و 

دانش در  یریتکاربست مد یزانم یسهمطالعه و مقا مقاله با هدف ینا

و  یستیو علوم بهز یرانهمدان، ا یکتابداران دانشگاه علوم پزشک ینب

 یانجام شد. بررس Williamsو  Bukowitz اس مدلبراس یتوانبخش

همه  نشان داد یعلوم پزشک یهاهاگدانشدانش در  یریتابعاد مختلف مد

هم در  یانسوار یبرابر یهکنند و فرضیم یروینرمال پ توزیعاز  هامولفه

مولفه حذف دانش برقرار بود. با توجه به نرمال نبودن  از یرغ هامولفههمه 

 یجحذف دانش، از آزمون کروسکال استفاده شد که نتا یرغمت یبرا یعتوز

سه بخش متفاوت نبوده  ینکارکنان ا ینر بد مولفه یننشان داد نمره ا

 یزاندر پژوهش م یدونیو فر یالنمییطرح دال یجهنت ینمشابه ا است.

 ینبه ا یهدانشگاه اروم یعلم یئته یاعضا یندانش در ب یریتکاربست مد

از حد متوسط  ترییندانشگاه پا یندانش در ا یریتمدکه  یدندرس یجهنت

 [.16] است

 یهادانشگاهمختلف در کارکنان  یهامولفهات رمن یانگینم مقایسه

 یابیجز مولفه ارز هامولفهنمره همه  یانگیننشان داد که م یمورد بررس

 یانگینم هامولفهدانش در کارکنان سه دانشگاه متفاوت است. در همه 

 دهبو یشترب یگردانشگاه همدان از دو دانشگاه د یهاکتابخانهنان نمره کارک

 یشترمشخص است که ب یاستانیدر پژوهش محمد هکاست. همانطور 

دانشگاه علوم  یهادر کتابخانه Williamsو  Bukowitzمدل  یهامؤلفه

و  یزیربه برنامه یازقرار ندارد و ن یمطلوب یتاصفهان در وضع یپزشک

با  یندانش دارد. همچن یجاداشتراک و ا یخصوص براهب یشترتوجه ب

و  هادانشگاههمچون  ییهاسازماندر  شت روزافزون دانیتوجه به اهم

 یادیز یتکه اشتراک دانش از اهم یو درمان یبهداشت هاییطمح

تبع بهتر و به یرسانها موجبات خدماتبرنامه ینا یبرخوردار است، اجرا

 .و پژوهش خواهد شد آموزش یادگیری، یلآن تسه

 نایرو ا در دانشگاه همدان یمورد بررس یهامولفه یکل میانگین

 یانگینم ینا یناست، همچن یستینمره در علوم بهز ینا یانگیناز م یشترب

 واحد کمتر از کارکنان مرد است )با ثابت در 20در کارکنان زن حدود 

 یرتاث یر آمارهم از نظ یرهامتغ یه(. بقیرهامتغ یرنظر گرفتن اثر سا

 .اندنداشته یانگینم ینا یرو داریامعن

 یکدانش در  یریتمد یندفرا یریگاربک یزانم یپژوهش بررس در

حاصل از  یجو نتا ینظر یهامطالعات، بحث یجنتا ی،سازمان خدمات

دانش در سازمان مورد  یریتپرسشنامه نشان داد که ابعاد مد یلتکم

 فاصله مطلوب خود فاصله دارد باشد و بایم یدر حد متوسط یبررس

[17.] 

مد آشنامه به دست رسپ ینمره کل هامولفهنمرات کل  یبندجمع با

از نظر  ینمره در سه دانشگاه مورد بررس ینا یانگیناساس م ینا که بر

 یهاکتابخانهنمره کارکنان  یانگیندار بوده و به طور کل مامعن یآمار

نمره کارکنان دانشگاه  یانگینو م گریاز دو دانشگاه د یشدانشگاه همدان ب

 .کمتر بوده است یهاز بق یستیبهز علوم

کاربست  یزانم یسهو مقا ییندر پژوهش تع یجهنت ینا همشاب

 یدانشگاه علوم پزشک یهاکتابخانهکارکنان  یندانش در ب یریتمد

 یزانکه م یدندرس یجهنت ینبه ا یسیگمدل ه براساس یزو تبر اصفهان

 یندر ب یسینگمدل ه براساسدانش  یریتمد یهامولفهکاربست 

اصفهان و دانشگاه علوم  یزشکپ علوم اهدانشگ یهاکتابخانهکارکنان 

 [.18]کمتر از حد متوسط است  یانگینبا م یزتبر یپزشک

که  شودیم یشنهادبدست آمده پ یجها و نتاتوجه به پژوهش با

انجام  تریعو وس یلدانش به صورت ک یریتهر بعد از ابعاد مد یرو یبررس

امه شنپرس ینبا استفاده از ا یدانشگاه یهاکتابخانه ینشود. همچن

بدست  یج. با استفاده از نتایندنما یکاربست دانش را بررس یزاناستاندارد م

 یریتجهت استقرار مد یزیربرنامه هادانشگاه نوالئو مس رؤساآمده، 

مربوط به وزارت  یهانهکتابخاپژوهش در  یندانش داشته باشند. مشابه ا

 علوم هم انجام شود.

 

 تشکر و قدردانی:

علوم  هایدانشگاهدانند از کلیه کتابداران زم میال نویسندگان بر خود

که در انجام این  یو توانبخش یستیو علوم بهز یرانهمدان، ا یپزشک

 .نماینداند تقدیر و تشکر میپژوهش شرکت داشته

 ییدیه اخالقی:تأ

 به شماره یاخالق ییدیهتا یدارا مطالعه ینا

IR.UMSHA.REC.1398.210  همدان  یکاز دانشگاه علوم پزش

 .است

 تعارض منافع:

 وجود ندارد. یاظهار داشتند که تعارض منافع یسندگاننو
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 سهم نویسندگان:

 یهاطالعات، تجز یگردآور )نویسنده اول و مسئول( یتیگ یتاآناه

مقاله  یهته)نویسنده دوم(  یحیفص لینیآ؛ درصد 40مقاله  یهو ته یلتحل

 ؛درصد 20اطالعات  یرگردآو)نویسنده سوم(  یزهرا فرج، درصد 20
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 حمایت مالی:

دانشگاه علوم و فناوری  یقاتمعاونت تحق یمال یتمقاله با حما ینا

 انجام شده است. همدان یپزشک
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Abstract 
 

Aim: Knowledge, as one of the assets, plays a pivotal role in gaining the competitive advantage of the 

organization and institutions and is considered the ultimate alternative to production, wealth, and 

monetary capital.  This study aimed to compare the application of knowledge management among 

librarians of University of Medical Sciences of Hamadan, Iran, and University of Welfare and 

Rehabilitation Sciences based on Williams and Bukowitz's models. 

Methods: In this descriptive-analytical study the statistical population includes all librarians (81 

individuals) working in libraries of Medical Sciences Universities of Hamadan and Iran, and Universit of 

welfare and rehabilitation sciences. The method of data collection is Bukowitz and William's seven-

component questionnaire. SPSS statistical software 17 and analysis of variance, Tukey and Kruskal tests 

were used to analyze the data. 

Results: The mean of the studied components at Hamadan University of Medical sciences is about 

41units higher than the mean score in the University of Welfare Sciences and at Iran university of 

medical sciences the maen score is 28 units higher than the Welfare University. Also, the mean for 

female employees is about 20 units less than male employees (with constant consideration of other 

variables effect). The other variables did not have a statistically significant effect on this mean. 

 

Conclusion: By summing the scores of all components, this score was statistically significant in the 

three studied universities and the mean score of Hamedan University library staff was more than the 

other two universities and the mean score of the staff of Welfare Sciences University was less than the 

others. It seems that knowledge management has better conditions at Hamadan University of Medical 

Sciences. 
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