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چکیده
هدف:

دانش از جمله داراییهاست که درکسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارد و موسسات و سازمانها آن را جایگزین نهایی تولید،

ثروت و سرمایه پولی میدانند .هدف مقاله حاضر مطالعه و مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی همدان،
ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی براساس مدل  Williamsو  Bukowitzاست.
روشها :این پژوهش بصورت توصیفی -تحلیلی انجام شده است و جامعه آماری آن کلیه کتابداران شاغل ( 81نفر) در کتابخانههای دانشگاه
علوم پزشکی همدان ،ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی هستند .ابزار و روش جمعآوری دادهها پرسشنامه هفت مولفهای  Bukowitzو
 Williamsاست .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار آماری  SPSSو آزمونهای آنالیز واریانس ،توکی و کروسکال استفاده شده است.
نتایج :میانگین کلی مولفههای مورد بررسی در دانشگاه همدان حدود  41واحد بیشتر از میانگین این نمره در علوم بهزیستی و برای دانشگاه
علوم پزشکی ایران حدود  28واحد بیشتر از دانشگاه بهزیستی است ،همچنین این میانگین در کارکنان زن حدود  20واحد کمتر از کارکنان مرد
است (با ثابت در نظر گرفتن اثر سایر متغیرها) .کلیه متغیرهای پرسشنامه هم از نظر آماری تاثیر معناداری روی این میانگین نداشتهاند.

نتیجهگیری:

با جمعبندی نمرات کل مولفهها ،این نمره در سه دانشگاه مورد بررسی از نظر آماری معنادار بوده و میانگین نمره کارکنان

کتابخانههای دانشگاه همدان بیش از دو دانشگاه دیگر و میانگین نمره کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی از بقیه کمتر بوده است .بنظر میرسد
مدیریت دانش شرایط بهتری در دانشگاه علوم پزشکی همدان داشته باشد.
کلیدواژهها :مدیریت دانش ،کتابداران ،مدل  Bukowitzو .Williams
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1399/9/1 :

اصالح نهایی99/11/29 :

پذیرش مقاله99/12/10 :

ارجاع :گیتی آناهیتا ،فصیحی آیلین ،فرجی زهرا .مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی براساس مدل ویلیامز و بکوویتز .مجله اطالعرسانی پزشکی
نوین1399 .؛ (.59-50 :6)4

نگهداری و محدود کردن دانش میتواند منجر به ایجاد شکاف دانش شود

مقدمه:
عبارت "دانش قدرت است" نشاندهنده تالش برای موفقیت و

و میتواند عواقب گسترده و عمیقی برای توانایی عملیاتی شرکت در

مزیتهای رقابتی در دنیای تجارت است .در حالی که از یک طرف،

صورت از دست دادن توانایی سازمان برای انجام وظایف دانست [.]2

محافظت از دانش درونی شرکتها از اهمیت باالیی برخوردار است ،از

عالوه بر این ،از دست دادن دانش میتواند باعث تالش طوالنی مدت و

طرف دیگر ،یک دانش آزاد در فرآیند داخلی مورد نیاز است [.]1

هزینههای اضافی مجدد برای آموزش و کسب دانش شود که قبالً توسط

نویسنده مسئول:
آناهیتا گیتی
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
تلفن+98 9183149446 :

پست الکترونیکیanahitagitty@gmail.com :

0000-0003-3370- 2375 :ORCID
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 .3دکترای تخصصی ،علم اطالعات و دانششناسی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.

گیتی و همکاران

کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی

وضعیت ،بازخورد فوری یا بلندمدت ،باید چالشهایی برای افزایش انگیزه

فرصت را به وجود میآورد تا یک نوع فناوری بیشتر استفاده شود و

ایجاد کرد [.]3

عملکرد کتابداران بهبود یابد .وجود اعتماد متقابل میان کتابداران و

در زمینه مدیریت دانش چهار پیشنهاد ارائه میشود ::اجتماعی

سازمان و ایجاد تفکر ذهنی مثبت در ذهن کتابداران موجب بهبود

شدن (تعامل با کاربران مدیریت دانش) ،خارجیسازی (ایجاد

ذهنیت آنها نسبت به فعالیتها و پیچیدگیهای استفاده از سیستم

مشارکتهای جدید) ،پیوند یا کمکهای اضافی و داخلیسازی (استفاده

تسهیم دانش میشود .با توجه به اهمیت تسهیم دانش به عنوان

از مشارکتها) .این موارد میتوانند بر روی مسایل کمی مانند مقدار سهم

اساسیترین کارکرد و مهمترین چالش مدیریت دانش ،ارائه عوامل مؤثر و

تأثیر مثبت داشته باشند ،اما تأثیر مهمی در انگیزه کارکنان ندارند [.]4،5

الگوی علی پیشبینی آن امری ضروری قلمداد میگردد [.]11

اقدام براساس یک انگیزه ذاتی ،احساس ارزشمندی ناشی از انجام کاری از

مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه بر پایه الگوی

روی لذت است .به غیر از نوع خودمختار انگیزه ذاتی ،ایجاد و کنترل

 Bukowitzو  Williamsاین نتیجه حاصل شد که عوامل

انگیزههای بیرونی باعث میشود افراد از روی تعهد ،فشار یا اجبار عمل

جمعیتشناختی نشان داد که اختالف دیده شده میان میانگین

کنند [.]6

آزمودنیها بر پایه جنسیت ،رشته تحصیلی ،سابقه اشتغال ،سطح

اما عوارض جانبی ناخواسته نیز باید در نظر گرفته شوند .بازخورد

تحصیالت ،نوع کار و نوع کتابخانه در کتابخانههای دانشگاهی شهر

منفی ممکن است باعث ایجاد احساس فشار و ترس شود که کارکنان را

کرمانشاه تفاوت معناداری وجود ندارد و ( )P-Value<0/05تنها در

از شرکت در دانش و به اشتراک گذاشتن دانش آنها با جامعه منصرف

عامل سطح تحصیالت و محل خدمت در کتابخانه تفاوت معناداری بین

کند [ .]7،8همچنین ،تمایل به حمایت از سازمان و در نتیجه کمک به

میانگین آزمودنیها وجود دارد.

موفقیت شرکت ،یک عامل ذاتی است که انگیزه کارکنان برای به اشتراک
گذاشتن دانش خود است [.]9
 Davenportمؤلفههای اساسی مدیریت دانش را فرهنگ ،فرایند
عمل ،سیاستها و فناوری میداند .استفاده از مدل  Bukowitzو

همچنین فرضیه پژوهش که امکان پیادهسازی مدیریت دانش در
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه براساس الگوی  Bukowitzو
 Williamsوجود دارد تأیید شد و پیادهسازی موئلفههای آن به طور
یکسان وجود ندارد [.]12

 Williamsکه به علت بسط و توسعه بهتر مراحل مدیریت دانش در

در پژوهش انتقال دانش از طریق سیستمهای انتقال دانش

محیطهای دانشگاهی استفاده میشود ،شامل  7مولفه یافتن دانش،

بینسازمانی این نتیجه حاصل شد که چهار عامل کلی میتوانند

بکارگیری دانش ،یادگیری دانش ،تسهیم دانش ،ارزیابی دانش ،ایجاد/

سیستمهای انتقال دانش بین سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند .این چهار

نگهداری دانش ،حذف دانش است و همچنین بخش بهداشت و درمان به

عامل عبارتند از عوامل فردی ،عوامل ادراکی ،عوامل سازمانی ،و عوامل

عنوان سازمانی که نیازمند کارکنان ماهر و با دانش است ،به علت ارتباط با

مرتبط با بخش /صنعت [.]13

سالمت جامعه ،نیازمند استفاده از روشهایی کارا در ارائه خدمات جهت

در پژوهشی با عنوان بررسی نقش تبادل دانش ضمنی میان

بهبود کیفیت ،کاهش هزینههای بهداشتی و رفع به موقع نیازهای

بخشهای فروش و بازاریابی در بهبود موفقیت برنامههای بازاریابی این

مراجعین است که تنها در سایه استفاده از روشهای نوین مدیریت

نتیجه حاصل شد که فاکتورهای خاصی منجر به تسهیل روند تبادل

اطالعات و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش امکانپذیر است

دانش ضمنی میشود .نخست در صورت باالبودن کیفیت روابط بین

[.]10

فروش و بازاریابی ،تبادل دانش ضمنی نیز به طور قابل توجهی افزایش

در بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه الگوی

مییابد .دوم ،در صورت باال بودن اعتماد به همکاران ،تبادل دانش ضمنی

پیشبینی رفتار آنها (مطالعه موردی :کتابخانههای عمومی استان فارس)

نیز افزایش مییابد .سوم ،افراد فروشنده در صورت برخورداری از

این نتیجه حاصل شد که اکثر متغیرهای الگوی تلفیقی تبادل اجتماعی و

فرصتهای تعامل بیشتر با سایرین در حیطه بازاریابی (فرصتهای

پذیرش فناوری اطالعات بر تسهیم دانش موثرند و دارای رابطه علی بودند.

جامعهپذیری بیشتر) ،تبادل دانش ضمنی گستردهتری را نمایان میسازند
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تمرکز کارکنان بر روی فعالیتی است که مختص خودشان است.

در پژوهش بررسی وضعیت نگرش کتابداران به امکان پیادهسازی

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.50

همکاران در اختیار بوده است [ .]1با ایجاد روشهایی مانند رقابت ،ارتقا

برنامههای آموزشی و مشاورهای مختلف و تناسب فناوری -شغل این

گیتی و همکاران

کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی

حمایت از تسهیم دانش در سازمان میپردازند ،تبادل دانش ضمنی

دانش فعلی و آتی سازمان ،مولفه تسهیل دانش شامل ایجاد محیطی به

بیشتری را نمایان میسازند .افزون بر این ،از طریق بررسی  5عامل یا

منظور تولید دانش جدید و ذخیره کردن آن با کمک فناوری ،و در نهایت

مؤلفه اثرگذار بر تبادل دانش ضمنی ،دستورالعملهایی را به مدیران

مولفه حذف دانش شامل حذف دانش مازاد میباشد.

بازاریابی و فروش عالقمند به ارتقاء و بهبود تبادل دانش ضمنی ارائه
میدهد که خود منجر به موفقیت بازاریابی میشود [.]14

این پرسشنامه توسط محمدیاستانی مطابق با وضعیت و شرایط
کتابخانهها بازنویسی نویسی شده است [ .]15قبل از توزیع پرسشنامه

دورههای تاریخی به حالتهای مختلفی وجود داشته و با استفاده از آن

اطالعات افراد شرکتکننده رعایت گردیده است .این پرسشنامه بین کلیه

دانش زمان خود را مدیریت میکردهاند .تا این زمان که با تکنولوژی و

کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی همدان ،ایران ،علوم بهزیستی و

نوآوریهای نوین ترکیب شده و شکل برجستهای در سازمان به خود

توانبخشی توزیع و پس از تکمیل گردآوری شد .جهت تجزیه و تحلیل

اختصاص داده است .و در همه دورانها دارای اهمیت فوق العاده بوده

اطالعات از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  23و آزمونهای تعقیبی توکی،

است .امروزه دانش برابر قدرت است و سازمانها برای اینکه در عرصه

آزمون کروسکالوالیس و از آزمون آنالیز واریانس میانگین جهت بررسی

رقابت تابآوری داشته باشند ،ناچار هستند که مدیریت دانش را پیاده ،و

مولفههای مدیریت دانش استفاده شد.

نواقص احتمالی آن را برطرف نمایند.
با توجه به اهمیت فوقالعاده مدیریت دانش در سازمانها و
کتابخانهها ضرورت انجام این پژوهش کامال ملموس بود.

مواد و روشها:
این پژوهش بصورت توصیفی -تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه
کتابداران شاغل ( 81نفر) در دانش در کتابخانههای دانشگاههای علوم
پزشکی همدان ،ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی بودند .ابزار و روش
جمعآوری دادهها پرسشنامه هفت مولفه ای  Bukowitzو Williams

بود [ .]12این پرسشنامه استاندارد که روایی و پایای آن انجام شده است،
دارای  45گویه که براساس مدل  Bukowitzو  Williamsطراحی شده
است و دیدگاه کتابداران را در باره مولفههای دانش که عبارتند از یافتن
دانش ( 7گویه) ،بکارگیری دانش ( 6گویه) ،یادگیری دانش ( 5گویه)،
ارزیابی دانش ( 5گویه) ،تسهیم دانش ( 9گویه) و حذف دانش ( 5گویه)
در طیف پنج درجهای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد با نمرات  1تا )5
اندازهگیری کرد.
مولفه یافتن دانش شامل یافتن ،شناسایی و سازماندهی دانش مرتبط
با نیاز ،و شناسایی دانش درون و برون سازمان ،مولفه بکارگیری دانش
شامل استفاده از دانشهای موجود جهت تصمیمگیریها و حل مسئله،
مولفه یادگیری دانش شامل گردآوری تجربیات و آموختهها از فعالیتهای
قبلی و یادگیری و بکارگرفتن آنها در فعالیتها یا موقعیتهای جدید،
مولفه تسهیم دانش شامل به اشتراکگذاری دانش موجود و انتقال آن به
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یافتهها:
کلیه شرکتکنندگان در پژوهش 81نفر بودند که از این تعداد 66
نفر زن ( )0/76درصد و  14نفر مرد ( )0/16درصد بودند .سطح
تحصیالت افراد دیپلم  10نفر ( )11/5درصد ،کاردان  3نفر ( )3/4درصد،
کارشناس  39نفر ( )44/8درصد ،ارشد  25نفر ( )28/7درصد و دکترای
 3نفر ( )3/4درصد بود.
سابقه کاری این افراد  14نفر ( )0/16درصد بین  1-10سال 35 ،نفر
( )0/40درصد بین  11-20سال سابقه و  30نفر ( )34/5درصد بین -30
 21سال سابقه هستند.
نوع کتابخانه محل کار افراد  23نفر دانشکدهای ( )28/8درصد36 ،
نفر مرکزی ( )45درصد و  21نفر بیمارستانی ( )26/2درصد است.
پرسنلی که دارای مدرک کتابداری هستند  52نفر ( )59/8درصد و
غیرکتابداری  29نفر ( )33/3درصد بودند.
 24نفر ( )27/6درصد در قسمت فنی کتابخانه 39 ،نفر ()44/8
درصد در بخش خدمات عمومی و  18نفر ( )20/7درصد در بخش
مدیریت و سرپرستی کتابخانهها حضور داشتند .براساس نتایج ،مولفه
حذف دانش ( 25/5درصد) دارای کمترین میانگین نمره و یافتن دانش
( 83/3درصد) بیشترین نمره را دارا بود.
مطابق جدول  1به منظور مقایسه میانگین نمره مولفههای مدیریت
دانش درکارکنان کتابخانههای دانشگاههای همدان ،علوم بهزیستی و ایران
از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .قبل از انجام آزمون فوق ،فرضیات
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بررسی روند تکاملی مدیریت دانش نشانگر آن است که در سراسر

کلیه اطالعات در خصوص اهداف پژوهش ،شرایط و موارد محرمانه بودن

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.50

و چهارم ،افراد فروشنده در صورت درک این موضوع که مدیریت ارشد به

محل مورد نیاز ،مولفه ارزیابی دانش شامل ارزیابی دانش موجود و نیازهای

گیتی و همکاران

کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی

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

ارزیابی دانش

0/498

0/446

0/689

ایجاد دانش

0/436

0/822

0/304

حذف دانش

0/499

0/984

0/255

همه مولفهها از توزیع نرمال پیروی میکنند و فرضیه برابری واریانس هم
در همه مولفهها غیراز مولفه حذف دانش برقرار بود .مقایسه میانگین

مطابق جدول  2مقایسه میانگین نمرات این مولفهها در دو به دوی

نمرات مولفههای مختلف در کارکنان دانشگاههای مورد بررسی نشان داد

دانشگاهها هم با آزمون تعقیبی توکی انجام شد .براساس نتایج برای مولفه

که میانگین نمره همه مولفهها جز مولفه ارزیابی دانش در کارکنان سه

یافتن دانش میانگین نمره این مولفه بین کارکنان دانشگاههای همدان و

دانشگاه متفاوت است .در همه مولفهها میانگین نمره کارکنان

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

کتابخانههای دانشگاه همدان از دو دانشگاه دیگر بیشتر بوده است.

بهزیستی متفاوت نیست و در مولفه ایجاد دانش میانگین نمره این مولفه

کارکنان کتابخانههای مورد پژوهش
ایران

علوم بهزیستی

همدان

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

P_Value
0/543

P_Value
0/746

P_Value
0/833

میانگین نمره مولفههای کاربرد و یادگیری دانش هم در کارکنان

کاربرد دانش

0/231

0/699

0/914

کتابخانههای هر سه دانشگاه متفاوت است و اختالف معنادار آماری

یادگیری دانش

0/224

0/992

0/247

مشاهده شد.

یافتن دانش

جدول  -2مقایسه مولفههای مختلف با دانشگاههای مورد پژوهش
مولفه

یافتن دانش

کاربرد دانش

یادگیری دانش

تسهیل دانش

ایجاد دانش

دانشگاه

فاصله اطمینان %95

میانگین تفاضل

خطای معیار

P-Value

همدان

ایران

1/41

0/87

0/241

-0/65

همدان

علوم بهزیستی

4/51

1/45

0/007

1/06

7/98

ایران

علوم بهزیستی

3/11

1/40

0/074

0/14

6/74

همدان

ایران

3/76

0/86

0/001

1/72

5/80

همدان

علوم بهزیستی

7/20

1/42

0/001

3/80

10/60

ایران

علوم بهزیستی

3/45

1/38

0/039

0/14

6/74

حد پایین

حد باال
3/48

همدان

ایران

3/07

0/88

0/002

0/97

5/19

همدان

علوم بهزیستی

6/67

1/48

0/001

3/14

10/20

ایران

علوم بهزیستی

3/60

1/43

0/036

0/18

7/007

همدان

ایران

3/20

1/30

0/043

0/07

6/27

همدان

علوم بهزیستی

7/55

2/16

0/003

2/37

12/71

ایران

علوم بهزیستی

4/33

2/11

0/104

-0/67

9/36

همدان

ایران

3/60

1/52

0/054

-0/05

7/25

همدان

علوم بهزیستی

7/20

2/53

0/015

1/15

13/26

ایران

علوم بهزیستی

3/60

2/45

0/313

-2/27

9/49

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

نشان داد که همه مولفهها جز مولفه حذف دانش از توزیع نرمال پیروی

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

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

در بین کارکنان این سه بخش متفاوت نبوده است .به منظور مقایسه

آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که میانگین نمره مولفههایی یافتن

میانگین نمره ابعاد مختلف در کارکنان کتابخانههای دانشگاهی ،مرکزی و

دانش ،کاربرد دانش ،تسهیل دانش ،ارزیابی دانش و ایجاد دادنش در بین

بیمارستانی از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .قبل از انجام آزمون

کارکنان کتابخانههای دانشگاهی ،مرکزی و بیمارستانی متفاوت است.

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

براساس اطالعات نمونه مورد بررسی میانگین نمره مولفه یافتن
دانش در کارکنان کتابخانههای بیمارستانی از بقیه بیشتر و میانگین این

بودن توزیع نمرات در ابعاد مختلف پرسشنامه به تفکیک نوع کتابخانه،
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دانش تنها میانگین نمره کارکنان کتابخانه دانشگاههای ایران و علوم

جدول  -1آزمون آنالیز واریانس میانگین مقایسه مولفههای مدیریت دانش در

مولفه

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.50

آن مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس بررسی نرمال بودن توزیع

تسهیل دانش

0/339

0/997

0/780

کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی

در کارکنان دانشگاههای مختلف
مولفه
حذف
دانش

دانشگاه

میانگین رتبه

همدان

43/95

ایران

39/88

بهزیستی

25/81

آماره آزمون

P-Value

در مدل رگرسیونی  38درصد از تغییرات مولفه کاربرد دانش توسط
متغیرهای فوق توضیح داده شده است .میانگین نمره مولفه کاربرد دانش
در دانشگاه همدان حدود هفت واحد بیشتر از میانگین این نمره در علوم
بهزیستی و برای دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود چهار واحد بیشتر از
دانشگاه بهزیستی است (با ثابت درنظر گرفتن اثر سایر متغیرها) .تنها
متغیر تاثیرگذار بر میانگین نمره این مولفه ،متغیر دانشگاه محل کار بوده
است و بقیه متغیرها هم از نظر آماری تاثیر معناداری روی میانگین نمره
کاربرد دانش نداشتهاند.
براساس مدل رگرسیونی میانگین نمره مولفه یادگیری دانش در
دانشگاه همدان حدود  8واحد بیشتر از میانگین این نمره در علوم

4/04

0/133

بهزیستی و برای دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود  5واحد بیشتر از
دانشگاه بهزیستی است و میانگین نمره این مولفه برای کارکنان با مدرک

مطابق جدول  4میانگین نمره مولفه کاربرد دانش تنها بین کارکنان

تحصیلی ارشد و باالتر  3واحد بیش از کارکنان با مدرک کمتر از لیسانس

کتابخانههای مرکزی و بیمارستانی متفاوت بوده است .در مورد مولفه

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

تسهیل دانش ،وضعیت معناداری مشابه مولفه یافتن دانش بوده است،

آماری تاثیر معناداری روی میانگین نمره این مولفه نداشتهاند.

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

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

مولفه ارزیابی دانش هم بین کارکنان کتابخانههای مرکزی و بیمارستانی،

بیشتر از میانگین این نمره در علوم بهزیستی و برای دانشگاه علوم پزشکی

همچنین بیمارستانی و دانشگاهی از نظر آماری معنادار بوده است.

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

با توجه به نرمال نبودن توزیع برای متغیرهای یادگیری دانش و
حذف دانش ،از آزمون کروسکالوالیس برای مقایسه این مولفهها در

گرفتن اثر سایر متغیرها) .بقیه متغیرها هم از نظر آماری تاثیر معناداری
روی میانگین نمره این مولفه نداشتهاند.

کارکنان کتابخانههای سه بخش مرکزی ،دانشگاهی و بیمارستانی،

میانگین نمره مولفه ارزیابی دانش در دانشگاه همدان حدود  4واحد

استفاده شد که نتایج نشان داد تنها مولفه حذف دانش در بین کارکنان

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

این سه بخش متفاوت است.

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

جهت بررسی و مقایسه مولفه یافتن دانش در کتابخانههای مورد
پژوهش با ویژگیهای توصیفی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد و

نظر گرفتن اثر سایر متغیرها) .بقیه متغیرها هم از نظر آماری تاثیر
معناداری روی میانگین نمره این مولفه نداشتهاند.

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

میانگین نمره مولفه ارزیابی دانش در دانشگاه همدان حدود  7واحد

یافتن دانش توسط متغیرهای فوق توضیح داده شده است .میانگین نمره

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

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

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

علوم بهزیستی و همچنین این میانگین برای دانشگاه علوم پزشکی ایران

گرفتن اثر سایر متغیرها) .بقیه متغیرها هم از نظر آماری تاثیر معناداری

 4/1بیشتر از دانشگاه بهزیستی است.

روی میانگین نمره این مولفه نداشتهاند.

میانگین نمره مولفه مدیریت دانش در کارکنان کتابخانههای مرکزی
 2/3کمتر از میانگین نمره کارکنان کتابخانههای دانشکدهای بوده است.

میانگین لگاریتم نمره مولفه ارزیابی دانش در دانشگاه همدان حدود
 0/09واحد بیشتر از میانگین این نمره در علوم بهزیستی و برای دانشگاه

میانگین نمره مولفه مدیریت دانش در کارکنان خانم در کتابخانهها به

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

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

همچنین میانگین لگاریتم این نمره در کارکنان زن حدود  0/07واحد
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جدول  -3آزمون کروسکال والیس برای مقایسه نمره مولفههای حذف دانش

گرفتن اثر سایر متغیرها است.

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.50

مولفه در کارکنان کتابخانههای مرکزی از بقیه کمتر بوده است .میانگین
نمره همه مولفهها در کارکنان کتابخانههای بیمارستانی از بقیه بیشتر و
میانگین این مولفه در کارکنان کتابخانههای مرکزی از بقیه کمتر بوده
است .به منظور بررسی اینکه تفاوتهای مشاهده شده ،مربوط به کارکنان
کدام واحد است از آزمون توکی استفاده شده است .براساس نتایج این
آزمون میانگین مولفه یافتن دانش بین کارکنان کتابخانههای دانشگاهی و
مرکزی و همچنین بین کارکنان کتابخانههای مرکزی و بیمارستانی ،از
نظر آماری معنادار بوده است.

گیتی و همکاران

گیتی و همکاران

کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی

کمتر از کارکنان مرد است (با ثابت در نظر گرفتن اثر سایر متغیرها) .بقیه
متغیرها هم از نظر آماری تاثیر معناداری روی میانگین نمره این مولفه

جدول  -4مقایسه میانگین مولفههای پرسشنامه براساس نوع کتابخانه و دانشگاه
مولفه

میانگین تفاضل

مقایسه کتابخانهها

یافتن دانش

تسهیل دانش

ارزیابی دانش

ایجاد دانش

حد باال

حد پایین

دانشگاهی

مرکزی

2/86

0/86

0/004

0/79

4/93

دانشگاهی

بیمارستانی

-1/71

0/99

0/194

-4/06

0/62

مرکزی

بیمارستانی

-4/57

0/89

0/001

-6/71

-2/44

دانشگاهی

مرکزی

1/74

1/07

0/234

-0/80

4/29

دانشگاهی

بیمارستانی

-1/01

1/20

0/680

-3/89

1/87

مرکزی

بیمارستانی

-2/75

1/09

0/037

-5/37

-0/13

دانشگاهی

مرکزی

3/88

1/40

0/019

0/53

7/22

دانشگاهی

بیمارستانی

-1/79

1/57

0/491

-5/55

1/95

مرکزی

بیمارستانی

-5/77

1/41

0/001

-9/07

-2/29

دانشگاهی

مرکزی

0/26

1/02

0/970

-2/19

2/71

دانشگاهی

بیمارستانی

2/77

1/14

0/047

-5/51

-0/03

مرکزی

بیمارستانی

-3/02

1/04

0/013

-5/52

-0/55

دانشگاهی

مرکزی

3/30

1/69

0/131

-0/73

7/32

دانشگاهی

بیمارستانی

2/42

1/89

0/412

-6/94

2/10

مرکزی

بیمارستانی

5/71

1/71

0/114

-9/80

-1/63

مطابق جدول  ،5میانگین کلی مولفههای مورد بررسی در دانشگاه

بهزیستی است ،همچنین این میانگین در کارکنان زن حدود  20واحد

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

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

برای دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود  28واحد بیشتر از دانشگاه

متغیرها هم از نظر آماری تاثیر معناداری روی این میانگین نداشتهاند.

جدول شماره  :5مقایسه میانگین نمره کلی پرسشنامه در کارکنان کتابخانههای مورد پژوهش
نوع کتابخانه

میانگین

همدان

165/5

24/09

ایران

144/95

29/04

بهزیستی

128

15/24

فاصله اطمینان %95

انحراف معیار

حد پایین

حد باال

156/50

174/49

136/01

153/89

107/80

148/19

آماره

P-Value

8/38

0/001

مطابق جدول  6با جمعبندی نمرات کل مولفهها نمره کلی

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

پرسشنامه به دست آمد که بر این اساس میانگین این نمره در سه

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

دانشگاه مورد بررسی از نظر آماری معنادار بوده و به طور کل میانگین نمره

کتابخانههای بیمارستانی بیش از دو بخش دیگر و میانگین نمره کارکنان

کارکنان کتابخانههای دانشگاه همدان بیش از دو دانشگاه دیگر و میانگین

کتابخانههای مرکزی از بقیه کمتر بوده است .نتایج آزمون تعقیبی توکی

نمره کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی از بقیه کمتر بوده است.

تفاوت معنادار آماری را بین میانگین این نمره در کارکنان کتابخانههای
مرکزی و بیمارستانی نشان داد.

نتایج آزمون تعقیبی توکی تفاوت معنادار آماری را بین میانگین این
نمره در کارکنان کتابخانههای دانشگاه همدان با کارکنان دو دانشگاه ایران

جدول  -6مقایسه نهایی میانگین گروه مورد بررسی در کارکنان کتابخانههای مورد پژوهش
گروه مورد بررسی

فاصله اطمینان %95

میانگین تفاضل ها

خطای معیار

P-Value

همدان

ایران

20/54

6/39

0/005

5/26

همدان

بهزیستی

37/50

10/69

0/002

11/94
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حد پایین

حد باال
35/82
63/05
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کاربرد دانش

ها

خطای معیار

P-Value

فاصله اطمینان %95

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.50

نداشته اند.

کاربست مدیریت دانش در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی

بحث و نتیجهگیری:
این مقاله با هدف مطالعه و مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در

0/236

10/35

41/68

-7/77

بررسی در حد متوسطی میباشد و با فاصله مطلوب خود فاصله دارد
[.]17

توانبخشی براساس مدل  Bukowitzو  Williamsانجام شد .بررسی

که بر این اساس میانگین این نمره در سه دانشگاه مورد بررسی از نظر

ابعاد مختلف مدیریت دانش در دانشگاههای علوم پزشکی نشان داد همه

آماری معنادار بوده و به طور کل میانگین نمره کارکنان کتابخانههای

مولفهها از توزیع نرمال پیروی میکنند و فرضیه برابری واریانس هم در

دانشگاه همدان بیش از دو دانشگاه دیگر و میانگین نمره کارکنان دانشگاه

همه مولفهها غیر از مولفه حذف دانش برقرار بود .با توجه به نرمال نبودن

علوم بهزیستی از بقیه کمتر بوده است.

توزیع برای متغیر حذف دانش ،از آزمون کروسکال استفاده شد که نتایج

مشابه این نتیجه در پژوهش تعیین و مقایسه میزان کاربست

نشان داد نمره این مولفه در بین کارکنان این سه بخش متفاوت نبوده

مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی

است .مشابه این نتیجه طرح دالییمیالن و فریدونی در پژوهش میزان

اصفهان و تبریز براساس مدل هیسیگ به این نتیجه رسیدند که میزان

کاربست مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه به این

کاربست مولفههای مدیریت دانش براساس مدل هیسینگ در بین

نتیجه رسیدند که مدیریت دانش در این دانشگاه پایینتر از حد متوسط

کارکنان کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم

است [.]16

پزشکی تبریز با میانگین کمتر از حد متوسط است [.]18

مقایسه میانگین نمرات مولفههای مختلف در کارکنان دانشگاههای

با توجه به پژوهشها و نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که

مورد بررسی نشان داد که میانگین نمره همه مولفهها جز مولفه ارزیابی

بررسی روی هر بعد از ابعاد مدیریت دانش به صورت کلی و وسیعتر انجام

دانش در کارکنان سه دانشگاه متفاوت است .در همه مولفهها میانگین

شود .همچنین کتابخانههای دانشگاهی با استفاده از این پرسشنامه

نمره کارکنان کتابخانههای دانشگاه همدان از دو دانشگاه دیگر بیشتر بوده

استاندارد میزان کاربست دانش را بررسی نمایند .با استفاده از نتایج بدست

است .همانطور که در پژوهش محمدیاستانی مشخص است که بیشتر

آمده ،رؤسا و مسئوالن دانشگاهها برنامهریزی جهت استقرار مدیریت

مؤلفههای مدل  Bukowitzو  Williamsدر کتابخانههای دانشگاه علوم

دانش داشته باشند .مشابه این پژوهش در کتابخانههای مربوط به وزارت

پزشکی اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به برنامهریزی و

علوم هم انجام شود.

توجه بیشتر بهخصوص برای اشتراک و ایجاد دانش دارد .همچنین با
توجه به اهمیت روزافزون دانش در سازمانهایی همچون دانشگاهها و

تشکر و قدردانی:

محیطهای بهداشتی و درمانی که اشتراک دانش از اهمیت زیادی

نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه کتابداران دانشگاههای علوم

برخوردار است ،اجرای این برنامهها موجبات خدماترسانی بهتر و بهتبع

پزشکی همدان ،ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی که در انجام این

آن تسهیل یادگیری ،آموزش و پژوهش خواهد شد.

پژوهش شرکت داشتهاند تقدیر و تشکر مینمایند.

میانگین کلی مولفههای مورد بررسی در دانشگاه همدان و ایران

تأییدیه اخالقی:

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

مطالعه

این

دارای

تاییدیه

اخالقی

به

شماره

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

 IR.UMSHA.REC.1398.210از دانشگاه علوم پزشکی همدان

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

است.

معناداری روی این میانگین نداشتهاند.

تعارض منافع:

در پژوهش بررسی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش در یک
سازمان خدماتی ،نتایج مطالعات ،بحثهای نظری و نتایج حاصل از

نویسندگان اظهار داشتند که تعارض منافعی وجود ندارد.

تکمیل پرسشنامه نشان داد که ابعاد مدیریت دانش در سازمان مورد
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:حمایت مالی
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
.پزشکی همدان انجام شده است

:سهم نویسندگان
 تجزیه،آناهیتا گیتی (نویسنده اول و مسئول) گردآوری اطالعات
 درصد؛ آیلین فصیحی (نویسنده دوم) تهیه مقاله40 تحلیل و تهیه مقاله
 درصد؛20  زهرا فرجی (نویسنده سوم) گردآوری اطالعات، درصد20
. درصد20 مرضیه گلچین (نویسنده چهارم) گردآوری اطالعات
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Original Article
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 sevencomponent 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.
Key Words: Knowledge Management, Librarians, Bukowitz, William Model.
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