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  44-27، 1931، نامه مدیریت دانش(ویژه) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 نامه مدیریت دانش ویژه ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 ایهکتابداران کتابخانه انیآن در م یارتقا یموانع اشتراک دانش و راهبردها یبررس

 ستان کرمانشاها یعموم

3، امین زارع*9، صالح رحیمی1محمد سالخورده
 

ی، کرمانشاه، ایراندانشگاه راز یشناسکارشناس ارشد رشته علم اطالعات و دانش .1

ی، کرمانشاه، ایران دانشگاه راز یشناسگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد .9

شاه، ایرانی، کرماندانشگاه راز یشناسگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد .3
 

 اطالعات مقاله

 94/03/29 تاریخ پذیرش: 95/19/29 تاریخ دریافت:

 چکیده
های عمومی استان کرمانشاه و ارائه در میان کتابداران کتابخانه دانش اشتراک ارتقاء راهبردهای هدف این پژوهش شناسایی موانع و: هدف

 ست.ها اکارهایی جهت ارتقاء اشتراک دانش در این سازمانراه

است. این پرسشنامه  شده ( استفادهپرسشنامه از حاضر پژوهش در اطالعات گردآوری برای شناسی:روش

 استان کرمانشاه های عمومیپس از اعتباریابی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه

 است.

های پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت، تأهل، رشته تحصیلی )به جز در مؤلفه راهبردهای ارتقای تبادل دانش(، سطح تحصیالت یافته ها:یافته

 های عمومی استان کرمانشاه اثرگذار نیست. سابقه شغلی اثری بر فرآیند اشتراک دانش و فرآیندو سن بر فرآیند اشتراک دانش در کتابخانه

انش و راهبردهای های کسب دهای عمومی استان کرمانشاه ندارد. اما سابقه شغلی بر مؤلفهدانش در بین کتابداران کتابخانه کارا بودن تبادل

های عمومی استان کرمانشاه اثر دارد. اکثر کتابداران از فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای اشتراک دانش ارتقای تبادل دانش در کتابخانه

ود در شود و ترغیب به انتشار دانش خ. فرهنگ موجود در کتابخانه مهمترین مانع در فرآیند اشتراک دانش تلقی مینماینداستفاده می

 وبگاه کتابخانه مهمترین راهبرد برای ارتقای تبادل دانش است. 

ان است هرچند، رمانشاه در جریهای عمومی استان کنتایج این پژوهش بیانگر این است که فرایند اشتراک دانش در کتابخانه گیری:نتیجه

ها وجود دارد و این بیانگر عدم وجود برنامه راهبردی اشتراک دانش، ساختار موانعی نیز در کامیابی فرایند اشتراک دانش در این کتابخانه

 های عمومی را با مشکل مواجه ساخته است.و فرهنگ سازمانی است که اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانه

 استان کرمانشاه یعموم های¬دانش، کتابخانه میدانش، اشتراک دانش، تسه تیریمد ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول: *

 استناد به این مقاله: 

 هایکتابداران کتابخانه انیآن در م یارتقا یانش و راهبردهاموانع اشتراک د یبررس .(8931) سالخورده، محمد، رحیمی، صالح، زارع، امین

 44-72نامه مدیریت دانش، ، ویژهمطالعات کتابداری و علم اطالعات.استان کرمانشاه یعموم
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 مقدمه و بیان مسئله

یافته  یهایی که در قلمروهای دانش نصیب انسان شده است، حجم دانش بشری فزوندر طی قرون اخیر، بر اثر پیشرفت

است. برخورداری از اطالعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات جوامع تبدیل شده و توان رقابت در بازار 

و  توان گفت: مدیریت دانش با استفاده از ذخایر نهاندانش، می بندیمنوط به کسب و توسعه دانش است. با توجه به تقسیم

های دانش بنیان، می تواند یک ابزار و شیوه موفق جهت کارا نمودن آن بتنی بر دانش در سازمانعیان دانش و ایجاد فرهنگ م

 ها در بازار کمکها در حفظ و ادامه قدرت رقابتی آنها به شمار آید. دانش یک برتری راهبردی است که به سازمانسازمان

وان منبع حیاتی در ایجاد برتری رقابتی در یک سازمان به شمار بنیان، دانش به عندر اقتصاد دانش (. (Jantunen, 2005کند می

به  ،ها و منابع باید به لحاظ کاربردهای احتمالی آنها و همچنین ارزش و ساختارشاندارایی نای (Wang, Noe, 2010). آید می

 (.Kostagiolas, 2013)گیرند خوبی مورد شناسایی و ارزیابی قرار 

های خلق و ایجاد اطالعات صورت تابع اشتراک دانش است و اشتراک دانش نیز بر اساس پایهخلق اطالعات در سازمان 

ی ها. اشتراک دانش یک بخش اصلی هر سیستم مدیریت دانش کارآمد بوده و یکی از مشخصهRobert, 2009)گیرد )می

 ,Seba, Rowley, Lambert) ستهای عادی یک سازمان امدار، اشتراک دانش در درون فعالیتضروری برای فرهنگ دانش

نهند های فکری خویش را بنیان میها و قابلیت(، که توسط آن، افراد، دانش را از یکدیگر کسب و بر اساس آن توانایی2012

(Zaqout , Abbas, 2012این قابلیت منجر به ایجاد و تولید ایده .)های جدیدی میها و فرصت( گرددLin, 2007 لذا هر ،)

طور موثر دانش را مدیریت بایستی به که بخواهد موفق شود و بقای خویش را در محیط تجاری دائماً متغیر حفظ کند سازمانی

 .Wickramasinghe, Widyaratne, 2015)نموده و از آن حداکثر استفاده را ببرد )

رای ویی در وقت و هزینه بجمزایای اشتراک دانش در درون یک سازمان شامل افزایش تأثیر پاسخگویی سازمان و صرفه

کنندگان دانش است، از این رو اجرای خدمات مربوط به مدیریت دانش در یک سازمان مستلزم تولیدکنندگان و مصرف

(. با این وجود اشتراک دانش یک عمل اختیاری و Rudall , Mann,2008اشتراک دانش توسط اعضای آن سازمان است )

دانش توسط فراهم آورنده آن است،  تراک دانش متضمن معنای ضمنی عرضه داوطلبانهداوطلبانه است که در آن عبارت اش

های آگاهانه از سوی دارنده دانش است که به صورت توانند از آن استفاده نموده و در بردارنده فعالیتبه نحوی که دیگران می

. اشتراک دانش فرایندی است که در Wickramasinghe, Widyaratne, 2012)فعال در فرایند اشتراک دانش مشارکت دارد)

 ,Alamکند های نو مبادله میآن فرد از طریق بحث و گفتگو، دانش و اطالعات و نظرات خود را جهت ایجاد دانش و ایده

Abdullah, Ishak, Zain, 2009) .) 

 که شودمی سازمان از هایىبخش به دانش گسترش سریعتر است و سبب کلیدى عاملى سازمان، موفقیت در دانش تسهیم

 رسیدن راستاى در دانش تسهیم به سازمان در هاگروه و افراد مستلزم تمایل دانش هستند. اشتراک آن از بردارىبهره به قادر

 رفتارهاى از سطح باالیى سازمان، کارى هاىگروه و کارکنان شود که و این مهم در صورتی محقق می جانبه است دو منافع به

 براى سازمان توان رساندن حداکثر به براى را هایىفرصت دانش تسهیم و . انتقال(Goh, 2002)باشند  داشته انهجوی مشارکت

 تسهیم (.(Lin, Lee, 2004کند مى فراهم رقابتى مزیت به رسیدن و مسائل حل براى افزایش کارایى نیازهایش، کردن برآورده

 براى را خود توانایى و یابند گرایش بیشتر یادگیرى سمت به هایابد و آن دبهبو افراد بین دانش تبادل تا کندمى کمک دانش

 .(Gold, Maihotra, Segars, 2001)بخشند  ارتقاء سازمانى فردى و اهداف دستیابى

. این گیرنددهنده فرهنگی واحد هستند و طیف وسیعی از دانش و تمدن بشری را در بر میهای عمومی شکلکتابخانه

یری یک گهای الزم برای کمک به شکلا همچنین ترکیبی منحصر به فرد از منابع و خدماتی را که متضمن ارزشهکتابخانه
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 ).ورود به دنیای دانش و منابع اطالعاتی متنوع و متعدد هستند  کنند. این مراکز دروازهجامعه باز هستند را فراهم می

Kostagiolas, Margiola, Avramidou, 2011) 
وین در های نها و پیشرفتی فکری و دارایی دانش، عناصری حیاتی هستند و نوآوریهای عمومی سرمایهابخانهبرای کت 

گیری فرهنگ سازمانی به سمت یادگیری و (. جهتKostagiolas, 2013شوند )ها را سبب میها و خدمات کتابخانهفعالیت

ها و مراکز ارائه خدمات اطالعاتی کمک ها از جمله کتابخانهاشتراک دانش به تضمین موفقیت و توسعه بلند مدت سازمان

 ها درها و نگرشها و مراکز اطالعاتی و ترغیب و توسعه آن ارزشهای نهادینه شده در کتابخانهها و نگرشکند. ارزشمی

ها که قای این ارزشگذارد. ارتای بر فرایندهای حمایتی از قبیل اشتراک دانش و یادگیری میسطح کارکنان تأثیر عمده

انش به د اشتراکها بسیار مهم است. کننده و محرک یادگیری و اشتراک دانش در میان کارکنان است در کتابخانهتسهیل

ها کتابخانهضروری است که بنابراین، (. Madge, 2012های یادگیرنده منجر خواهد شد )سازمانها به کتابخانه تبدیلتوسعه و 

شویق کارکنان تکنند.  کتابخانه وندر هایها و تصمیم گیریت در فعالیتو مشارک های جدیدبه بیان ایدهکارکنان را تشویق 

به اشتراک دانشِ خود، کاری مشکل است زیرا، دانش در درون ذهن افراد قرار دارد و برای آنان جنبه رقابتی و حفظ موقعیت 

زا است. برای تسهیل فرایند اشتراک دانش در میان کارکنان، کشف و در سازمان دارد. لذا، این امر برای اغلب مدیران چالش

. این مقاله به بررسی وضعیت (Titi Amayah, 2013)نمایددرک عوامل تاثیرگذار بر تمایل آنان به اشتراک دانش ضروری می

این  رتقای اشتراک دانش را درپردازد و عوامل موثر بر اشتراک دانش و موانع ااشتراک دانش در میان کتابدران کتابخانه می

ای عمومی دارند. هنماید و نشان خواهد داد که کدام عوامل تأثیر بیشتری بر فرایند اشتراک دانش در کتابخانهسازمان معرفی می

چنین، های عمومی ایجاد نماید. همکتابداران کتابخانهرا در میان  اشتراک دانش از مفهوم یدرک بهترتواند نتایج این بررسی می

های عمومی کشور به منظور حفظ دانش ها در استان و نهاد کتابخانهریزان کتابخانهتواند مورد استفاده مدیران و برنامهمی

 های راهبردی اشتراک دانش در این مراکز قرار گیرد. کارکنان واجرای موفق برنامه
 

 سواالت پژوهش

 ؟کنندکدام ابزار فناوری جهت اشتراک دانش استفاده می. کتابداران کتابخانه های مورد بررسی بیشتر از 1

 چیست؟  کرمانشاه استان عمومی هایدر کتابخانه دانش اشتراک راه سر بر موثر احتمالی . موانع9

 ؟است چگونه دانش اشتراک ارتقاء راهبردهای مورد در کرمانشاه استان عمومی هایکتابخانه کتابداران . دیدگاه3

 اشتراک رایندف چه نقشی در( رشته تحصیلی وتأهل  خدمت، سابقه تحصیلی، مقطع جنسیت،) شناختیعیتجم های. ویژگی4

 دارند؟ کرمانشاه استان عمومی هایکتابخانه در دانش

 

 پژوهش شناسیروش

های خانهنفر کتابدار کتاب 181پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 

مند انتخاب گردید. برای اطمینان از بازگرداندن نمونه برطبق فرمول کوکران و به روش نظام 193عمومی بودند که تعداد 

یل در دو قسمت توصیف و تحل هاداده تحلیل و ها بازگردانده شد. تجزیهپرسشنامه توزیع شد که همه آن 135ها تعداد پرسشنامه

 طالعاتا گردآوری برای. شده است اس انجاماسپیو با استفاده از نرم افزار اس پژوهشی سؤاالت ساسا ها براستنباطی داده

 5با طیف  سوال 39 شامل است. این پرسشنامه شده استفاده(Chong, Yuen, Gan, 2014) پرسشنامه  از حاضر پژوهش در

پرسشنامه  .ها و ابزارهای اشتراک دانش استد شیوهسوال در مور 9های جمعیت شناختی و سوال در مورد ویژگی 9ای، گزینه

یاد شده از دو بخش تشکیل شده است. سواالت بخش اول به ارزیابی محل خدمت، جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، 
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سن، سابقه و وضعیت تأهل جامعه مورد پژوهش پرداخته است. قسمت دوم پرسشنامه در رابطه با بررسی وضعیت اشتراک 

 است. دانش 

ان کرمانشاه های عمومی استپرسشنامه پس از اعتباریابی در میان جامعه آماری که شامل کلیه کتابداران و مدیران کتابخانه

شناسی تأیید شد و پایایی دوبار به نفر از متخصصین حوزه علم اطالعات و دانش 5است توزیع گردید. روایی محتوایی توسط 

 بود که حاکی از بازآزمایی مطلوب بود. به منظور بررسی 82/0امه اجرا گردید و همبستگی آن پرسشن 40فاصله دو هفته تعداد 

 هب .استفاده شده است اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از دانش اشتراک کلی ها و مقیاسمؤلفه نمرات توزیع بودن نرمال

 مقطع تأثیر تعیین منظور به .است شده فادهاست مستقل تی آزمون از دانش اشتراک هایمؤلفه بر جنسیت اثر بررسی منظور

 هایولفهم یک راهه استفاده شده است.  با توجه به اینکه نمرات واریانس تحلیل آزمون از دانش اشتراک فرآیند بر تحصیلی

 منظور ، بهاینمعناداری بود بنابر دارای تفاوت مختلف شغلی سابقه با افراد بین در دانش تبادل ارتقای راهبردهای و دانش کسب

شد. به منظور بررسی موانع احتمالی  استفاده (LSDدی )استعقیبی ال آزمون از دارد وجود تفاوت گروه کدام بین اینکه تعیین

موثر بر سر راه اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای تبادل دانش از تحلیل عاملی اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. برای 

 شده است. ستفادها توصیفی آمار کنند ازمی استفاده دانش اشتراک جهت ابزار کدام از بیشتر ابدارانکه کت سؤال این تحلیل

 

 پیشینه پژوهش

های مختلف علوم های چندی در حوزهبا توجه به اهمیت اشتراک دانش که یکی از اصول مدیریت دانش است، پژوهش

 شود.با موضوع پژوهش حاضر است اشاره میها که مرتبط صورت گرفته است که در زیر به برخی از آن

( نشان داد که بین Hossein Gholizadeh, Afkhami Rouhani, 2013پژوهش حسین قلی زاده و افخمی روحانی ) 

داری وجود دارد. افزون بر این، بین رفتار اشتراک دانش با تمایل، مهارت و میزان استفاده از فناوری اطالعات رابطه معنی

رتری داری وجود دارد. در این میان، انگیزه نقش موثنش با انگیزه و نگرش نسبت به اشتراک دانش همبستگی معنیاشتراک دا

نار و رسمی، پست الکترونیک، سمیهای درس، جلسات گروهی غیرکند. کالسدر پیش بینی رفتار اشتراک دانش ایفا می

روند. همچنین، اینترنت، وبالگ شخصی، اک دانش به شمار میهای اشترروش ترینکارگاه های آموزشی، به ترتیب از مهم

پست الکترونیکی، گفتگوی اینترنتی، اجتماعات مجازی، اتوماسیون اداری، تلفن، نمابر، سامانه نظام پیشنهادها، سامانه مدیریت 

ش و تجربه م برای اشتراک دانهای الزهای اطالعاتی و ویدئو کنفرانس به ترتیب قابلیتجلسات، سامانه آموزش مجازی، پایگاه

 در دانشگاه را دارند.

( نشان داد که اشتراک دانش و عوامل موثر بر Dokhtesmati, Zarei, 2014های پژوهش دخت عصمتی و زارعی )یافته

 . دآن در جامعه مورد مطالعه وضعیت مطلوبی دارد و عامل سازمانی نسبت به سایر عوامل مانع بیشتری بر اشتراک دانش بودن

های شغلی کتابداران و انگیزه ( نشان داد وضعیت ویژگیHariri, Mohammadpour, 2013های حریری و محمدپور )یافته

های شغلی و انگیزه اشتراک دانش در آنها برای اشتراک دانش در سطح متوسط قرار دارد و رابطه معنی داری بین ویژگی

ه اشتراک دانش با اشتراک دانش نیز مورد تایید قرار گرفت. افزایش آزادی عمل ها وجود دارد. همچنین، رابطه انگیزکتابخانه

 شود و با افزایش سطح هویت کاری کتابداران، بر میزان انگیزه درونکتابداران موجب افزایش انگیزه درونی اشتراک دانش می

 شود. ها افزوده میفکنانه اشتراک دانش در آن

 (Nemati-Anaraki, Nooshinfard, Babalhavaeji, Abazari, 2013الحوائجی، اباذری ) نعمتی انارکی، نوشین فرد، باب

ای هها و مراکز پژوهشی را مورد مطالعه قرار دادند. یافتهعوامل فردی موثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه
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درصد آنان نیز تمایل زیادی به اشتراک  53د. حدود درصد اساتید نسبت به اشتراک دانش دید مثبتی دارن 42پژوهش نشان داد 

های مختلف به اشتراک دانش با دیگر اساتید پرداختند. در صورتی درصد با انگیزه 35دانش با سایر اعضای هیات علمی داشتند. 

افزایش دانش  ری برکه دانش فردی کتابداران که در اذهان آنان قرار دارد با دیگر کتابداران به اشتراک گذاشته نشود، تاثی

 ها نخواهد داشت و دانش جدید و خالقیت و نوآوری نیز بوجود نخواهد آمد.سازمانی موجود درکتابخانه

ها در میان در پژوهشی میزان تسهیم دانش و سطح خالقیت و تعیین رابطه آن(Zarei, Momeni, 2014) زارعی و مومنی 

ادند. به این نتیجه رسیدند که وضعیت تسهیم دانش در میان کتابداران جامعه مورد ها را مورد بررسی قرار دکتابداران کتابخانه

بررسی نامطلوب، اما خالقیت کتابداران مذکور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بین تسهیم دانش و خالقیت رابطه معناداری 

 میان کتابدارن وجود نداشت. 

( نشان داد که در جامعه مورد بررسی، Nemati-Anaraki, Nooshinfard, 2014فرد )های نعمتی انارکی و نوشینیافته

 عوامل سازمانی با اشتراک دانش درون سازمانی و برون سازمانی رابطه معناداری داشتد. 

( نشان داد که بین دانش، نگرش Hassanzadeh, Ghorbani Busari, 2014زاده، قربانی بوساری و زارعی )های حسنیافته

ین مشخص داری مشاهده شد. همچنهای بحث نسبت به اشتراک دانش، به تفکیک، تفاوت معنیبداران عضو گروهو رفتار کتا

 های بحث نسبت به عوامل فردی، سازمانی و فناوری موثر بر اشتراکشد که تفاوت هایی میان دیدگاه کتابداران عضو این گروه

ردند، ببیشتر از ابزارهای الکترونیکی برای اشتراک دانش بهره می های بحث،دانش وجود دارد. همچنین کتابداران عضو گروه

اما میزان استفاده آنها از ابزارها متفاوت بود. به طورکلی، اشتراک دانش در میان کتابداران عضو گروه بحث استرالیا و آمریکا، 

 ن ارزیابی شد. تر از وضعیت اشتراک دانش در میان کتابداران عضو گروه بحث ایرابه ترتیب، مناسب

( نشان داد که در میان Babalhavaeji, Jafarzadeh kermani, 2011الحوائجی و جعفرزاده کرمانی )نتایج پژوهش باب

داری در رفتار اشتراک دانش اساتید علوم کتابداری و شناسی در جامعه مورد بررسی تفاوت معنیمتغیرهای مربوط به مردم

داری در رفتار اشتراک دانش بین این اساتید و نوع دانشگاه محل خدمت آنان فاوت معنیاطالع رسانی وجود داشت اما، ت

داری بین نگرش اساتید نسبت به اشتراک دانش و قصد آنان نسبت به اجرایی مشاهده نگردید. پژوهش همچنین رابطه معنی

 تید اثرگذار است. بر رفتار اشتراک دانش اسا درونی نمودن آن را نشان داد. و نیز قصد و انگیزش

گذاری دانش شامل عوامل فردی، فنی در تحقیقی عوامل مانع در به اشتراک (Zawawi & et al, 2011)زواوی و دیگران 

و سازمانی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه منفی بین عوامل مورد بررسی و رفتار اشتراک 

 ی که عامل موثرتر است وجود داشت. دانش با تشویق سازمان

رفتار اشتراک دانش را در میان (AnwarulIslam, Ikeda, MaidulIslam, 2013) انواراالسالم، اکیدا و معیداالسالم 

ن رفتار داری بیاستادان مدیریت کتابخانه و علم اطالعات مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد هیچ تفاوت معنی

دانش  داری را بین نگرش مدرسان نسبت به اشتراکدانش اساتید با سئوالت تحقیق وجود نداشت. محققان رابطه معنی اشتراک

توانست برای مدیران در طراحی نظام انعطاف پذیردانش و قصد آنها برای اشتراک دانش گزارش نمودند. نتایج پژوهش می

 موثر باشد.

( را مورد مطالعه Unisaعیت اشتراک دانش در کتابخانه دانشگاه یونسا )در پژوهشی وض  )Mayekiso, 2013(میکیسو

ها چالش شد. اما،قرارداد. نتایج تحقیق نشان داد که اشتراک دانش هرچند به صورت غیررسمی در کتابخانه مذکور انجام می

دیگری اجازه اشتراک آسان دانش یک راهبرد روشن، ساختار سازمانی و فرایندهای معین  و موانع متعددی از جمله عدم وجود

 داد. را در میان کتابداران نمی
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در پژوهشی به بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای  (ShifulIslam, HossainKhan, 2014) خاناالسالم و حسینسیف

ثربخشی و درصد از شرکت کنندگان به ا 9/89اشتراک دانش در کتابخانه دانشگاه داکا پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد 

درصد نیز مشتاق به فعلیت درآوردن اشتراک دانش بودند. در عین حال، این پژوهش 4/19فایده اشتراک دانش اطمینان داشته و 

 داند. عوامل تاثیرگذار بر اشتراک دانش در کتابخانه را عوامل انسانی، سازمانی و فناوری می

اران جامعه مورد بررسی وی از اشتراک دانش درک مثبتی داشتند. در پژوهشی نشان داد، کتابد (Onifade, 2015)اونیفاد 

راک گرفت در حالیکه برخی نیز اشتاشتراک دانش در میان کتابداران اغلب از طریق بحث و گفتگوی کالمی صورت می

ام  ای شغلی انجههای کارکنان و تعداد اندکی نیز فرایند اشتراک دانش را از طریق انجمندانش را در طول جلسات و مالقات

شد. لذا، وضعیت اشتراک دانش در میان آنان گذاشتند داده نمیدادند. هیچ پاداشی به کسانی که دانش را به اشتراک میمی

 پایین بود. 

های انجام شده به مطالعه اشتراک مطالعاتی که در حوزه اشتراک دانش صورت گرفته، حاکی از آن است که پژوهش

ای هتواند به خلق ایدهاند. با توجه به کارکردهای اشتراک دانش که میهای عمومی بودهه کتابخانهدانش در خارج از حوز

های عمومی منجر شود، این پژوهش به بررسی وضعیت اشتراک دانش در میان کتابداران جدیدتر و نوآوری در کتابخانه

ابعاد اشتراک دانش را در این مراکز روشن سازد و زمینه های عمومی استان کرمانشاه پرداخته است و بر آن است تا کتابخانه

 تدوین 

استفاده بهینه از دانش سازمانی کارکنان به عنوان عاملی جهت توسعه خدمات، خالقیت و نوآوری را  های اجرایی جهتبرنامه

 فراهم نماید.

 

 های پژوهشیافته

نفر زن  90نفر مرد و  94، دهندهپاسخ 135آن است که از بین دهندگان به پرسشنامه پژوهش بیانگر آمار جمعیت شناختی پاسخ

 93دهندگان دارای مدرک فوق دیپلم، نفر از پاسخ 13هستند و یک نفر پاسخ دهنده نیز جنسیت خود را مشخص نکرده است. 

 سال 99-30،(نفر1) سال 90-95دهندگان شامل نفر دکتری بودند. دامنه سنی پاسخ 9نفر کارشناس ارشد و  49نفر لیسانس، 

 است.  (نفر99) سال 41-50و (نفر82) سال 31-40،  (نفر93)

داخته است. به کنند، پرسوال اول پژوهش به اینکه کتابداران بیشتر از کدام ابزار فناوری جهت اشتراک دانش استفاده می

نفر( فناوری اطالعاتی  105هندگان )درصد از پاسخ د 80منظور بررسی این سؤال پژوهشی از آمار توصیفی استفاده شد. حدود 

نفر( مالقات با همکاران،  93درصد از پاسخ دهندگان ) 54اند. حدود و ارتباطی را مهمترین شیوه و ابزار تبادل دانش بیان کرده

 1ا درصد سمینار یا کارگاه و تنه 15نفر( شیوه مشاوره، حدود  33درصد ) 94نفر( شبکه های اجتماعی، حدود  58در صد ) 43

ند. البته درصدهای انفر داستان گویی را به عنوان بیشترین شیوه تبادل دانش در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بیان کرده

 ذکر شده به دلیل این است که به هر کدام از پاسخ دهندگان این امکان داده شد که بیش از یک گزینه را انتخاب کنند.

اند در جدول زیر آورده شده ش مورد ابزار پژوهشی بیش از یک گزینه را انتخاب کردههمچنین تعداد افرادی که از ش

 2/95نفر( از دو گزینه،  39درصد ) 9/99اند. نفر( افراد تنها از یکی از ابزاهای تبادل دانش استفاده کرده 48درصد ) 9/35است. 

گزینه از ابزارهای تبادل  5نفر از پاسخ دهندگان از  1و تنها نفر( از چهار گزینه  15درصد ) 1/11نفر( از سه گزینه،  35درصد )

 اند.دانش استفاده کرده
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درصد( از تلفن،  9/45نفر ) 91اند، همچنین در بین افرادی که از فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای تبادل دانش بهره گرفته

درصد( از وبالگ و نیز  8/14نفر ) 90ث الکترونیکی، های بحدرصد( از گروه 9/93نفر ) 39درصد( از ایمیل،  9/39نفر ) 44

 اند. درصدهای ذکر شده به دلیل اینکه استدرصد( برای تبادل و اشتراک دانش از پورتال سازمان استفاده کرده 8/14نفر ) 90

 که به هر کدام از پاسخ دهندگان این امکان داده شد که بیش از یک گزینه را انتخاب کنند.

 اهکرمانش استان عمومی هایدر کتابخانه دانش اشتراک راه سر بر موثر احتمالی هش به بررسی موانعسوال دوم پژو

رمانشاه های عمومی استان کاختصاص داشته است. به منظور بررسی موانع احتمالی موثر بر سر راه اشتراک دانش در کتابخانه

( پرسشنامه منعکس شده است از تحلیل عاملی اصلی با 91تا  9سؤال مربوط به مؤلفه موانع تبادل دانش )سؤاالت  15که در 

 چرخش واریماکس انجام شد.

ها برای تحلیل عاملی مناسب است. همچنین نتایج دهد که تعداد نمونهبوده که نشان می 89/0اولکین -مایر-شاخص کیسر

ار ساخته شده از سؤاالت از اعتبار الزم برخوردباشد و عامل دهد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب میآزمون بارتلت نشان می

 .(p   ،105= df ،9/852 =9χ > 001/0باشد )می

در تحلیل عاملی در یک عامل باردهی دارند و این بدان  91تا  9شود مجموع سؤاالت . مشاهده می1همانگونه که از جدول

 نجند.سش از پرسشنامه فرآیند تبادل دانش را میمعناست که این سؤاالت به طور مشترک مؤلفه )عامل( موانع تبادل دان

یعنی  10همچنین نتایج تحلیل عاملی سؤاالت مربوط به مؤلفه موانع اشتراک دانش نشان داد که از دیدگاه کتابداران سؤال 

در سؤاالت ( 93/0دارای بیشترین بار عاملی ) "کندفرهنگ موجود در کتابخانه حمایت کافی برای تبادل دانش را فراهم نمی"

دهندگان فرهنگ موجود در کتابخانه را مهمترین مانع فرآیند اشتراک باشد. در واقع پاسخمربوط به موانع اشتراک دانش می

 کنند.دانش تلقی می
 

. نتایج تحلیل عاملی سؤاالت مربوط به مؤلفه موانع تبادل دانش1جدول  

Table 1. The results of factor analysis of the questions on the component knowledge exchange obstacles 
 اشتراک گرایی

Knowledge 

sharing 
3 2 1 

 هاسوال

Questions 

 01سؤال  فرهنگ موجود در کتابخانه    

 9سؤال  عدم وجود فعالیت های رسمی و غیر رسمی در کتابخانه  -  

 01سؤال  دانش از همتایان باالتر به دلیل ترس از موقعیت خودعدم تمایل به کسب     

 00سؤال  عدم تعامل بین آموزش دهندگان و یادگیرندگان    

 01سؤال  چهارچوب و محیط کاری    

 01سؤال  ترس از عواقب سوء ایتفاده از دانش شخص    

 01سؤال  ر میان کتابدارانعدم اعتماد د    

 01سؤال  عدم وجود نظام های فناوری و پردازش اطالعات    

 09سؤال  دشواری قانع کردن همکاران در پی بردن به دانش شخص    

 01سؤال  عدم اولویت حفظ کارکنان مستعد و با تجربه    

 01سؤال  یم موقعیت اثرگذار استعدم اشاعه دانش در تحک    

 00سؤال  عدم وجود نظامی برای معرفی افرادی که نیاز به تبادل دانش دارند   - 

 00سؤال  ارتباطات ضعیف گفتاری و نوشتاری و ضعف مهارت های درون فردی    

 1سؤال  عدم وجود نظام صحیح پاداش دهی و تشخیص    

 1سؤال  عدم وقت کافی برای تبادل دانش در کتابخانه    
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در مرتبه دوم قرار  934/0با بار عاملی  "عدم وجود فعالیت های رسمی و غیر رسمی در کتابخانه"یعنی  2همچنین سؤال 

ند. اان دومین عامل معرفی کردههای رسمی و غیررسمی در کتابخانه را به عنودارد یعنی در واقع کتابداران عدم وجود فعالیت

سومین مانع موجود بر سر راه فرایند اشتراک دانش از دیدگاه کتابداران عدم تمایل به کسب دانش از همتایان رده باالتر به 

 ( در مرتبه سوم قرار داشت.939/0دلیل ترس از موقعیت خود بود زیرا بار عاملی مربوط به این سؤال )

عدم وجود نظام صحیح "یعنی  9، سؤال "عدم وقت کافی برای تبادل دانش در کتابخانه"یعنی  8ؤال از دیدگاه کتابداران س

 "ارتباطات ضعیف گفتاری و نوشتاری و ضعف مهارت های درون فردی"یعنی  91و همچنین سؤال  "پاداش دهی و تشخیص

 بودند. 50/0و  45/0،  40/0نیز به ترتیب دارای کمترین بار عاملی 

را  انشد اشتراک ارتقاء راهبردهای مورد در کرمانشاه استان عمومی هایکتابخانه کتابداران م پژوهش دیدگاهسوال سو

ه در استان کرمانشاه کهای عمومی است. به منظور بررسی راهبردهای ارتقای تبادل دانش در کتابخانه مورد بررسی قرارداده

( پرسشنامه منعکس شده است از تحلیل عاملی اصلی با چرخش 31تا  99سؤال مربوط به مؤلفه ارتقای تبادل دانش )سؤاالت  10

 واریماکس انجام شد.

دهد که تعداد نمونه ها برای تحلیل عاملی مناسب است. همچنین نتایج بوده که نشان می 93/0اولکین -مایر-شاخص کیسر

باشد و عامل ساخته شده از سؤاالت از اعتبار الزم برخوردار دهد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب میآزمون بارتلت نشان می

 .(p   ،45= df ،99/918 =9χ > 001/0می باشد )

و این در تحلیل عاملی در یک عامل باردهی دارند  31تا  99شود مجموع سؤاالت . مشاهده می9همانگونه که از جدول

نجند. نتایج سبدان معناست که این سؤاالت مشترکًا مؤلفه )عامل( ارتقای تبادل دانش از پرسشنامه فرآیند تبادل دانش را می

ترغیب به انتشار "یعنی  94تحلیل عاملی سؤاالت مربوط به مؤلفه ارتقای تبادل دانش نشان داد که از دیدگاه کتابداران سؤال 

استفاده "یعنی  95، مهمترین راهبرد ارتقای تبادل دانش است. همچنین سؤال 92/0با بار عاملی  "خانهدانش خود در وبگاه کتاب

آگاهی روبه رشد از فواید تبادل دانش در "یعنی  92و سؤال  99/0با بار عاملی  "از خبرنامه و ابزارهای دیگر برای انتشار دانش

 ی دوم و سوم راهبردهای ارتقای تبادل دانش است.به ترتیب در رتبه ها 54/0با بار عاملی  "کتابخانه
 

 . نتایج تحلیل عاملی سؤاالت مربوط به مؤلفه ارتقای تبادل دانش9جدول
Table 2. The results of factor analysis of the questions on the component knowledge exchange promotion 

 اشتراک گرایی

Knowledge 
sharing 

3 2 1 
 اهسوال

Questions 

 01سؤال  ترغیب به انتشار دانش خود در وبگاه کتابخانه 0.69 -0.35  0.59

 01سؤال  استفاده از خبرنامه و ابزارهای دیگر برای انتشار دانش 0.67   0.46

 10سؤال  وجود راهبرد تبادل دانش در کتابخانه 0.54 0.49  0.54

 00سؤال  به فرهنگتبدیل تبادل دانش در کتابخانه  0.53   0.45

 01سؤال  ترغیب تبادل دانش در ارتباط با ارزیابی عملکرد فرد 0.52 -0.46  0.50

 01سؤال  نقش فناوری در ارتقای تبادل دانش 0.47  -0.44 0.51

 11سؤال  وجود مخازن دانشی در کتابخانه 0.53 0.60  0.65

 09سؤال در کتابخانهآگاهی روبه رشد از فواید تبادل دانش  0.55 0.55  0.63

0.75 0.79  0.42 
اهمیت پاداش های غیرمادی نسبت به پاداش های مادی در ترغیب به تبادل 

 دانش
 01سؤال 

 01سؤال  لزوم وجود یک کارکند مسئول امور دانشی در کتابخانه 0.34  0.35 0.24
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یعنی  99، سؤال "امور دانشی در کتابخانهلزوم وجود یک کارکند مسئول "یعنی  98همچنین از دیدگاه کتابداران سؤال 

نقش فناوری "یعنی  92و همچنین سؤال  "های مادی در ترغیب به تبادل دانشاهمیت پاداش های غیرمادی نسبت به پاداش"

ود بودند. یعنی از دیدگاه کتابداران، لزوم وج 49/0و  49/0، 34/0به ترتیب دارای کمترین بار عاملی  "در ارتقای تبادل دانش

 یک کارمند مسئول امور دانشی در کتابخانه کمترین اهمیت را در راهبردهای ارتقای تبادل دانش دارد.

جنسیت، مقطع تحصیلی، سن، سابقه خدمت، رشته ) شناختیجمعیت هایسؤال چهارم پژوهش به بررسی تأثیر ویژگی

ؤال اول اختصاص داشته است. در بررسی س کرمانشاه استان عمومی هایکتابخانه در دانش اشتراک فرایند بر( تحصیلی و تأهل

طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی اثر های اشتراک دانش بهپژوهش برای هریک از این متغیرها، مؤلفه

اشتراک  نشان داد که در نمرات مقیاس کلی پرسشنامه 1مستقلهای اشتراک دانش نتایج آزمون تی(، بر مؤلفه3جنسیت )جدول

های اشتراک، تبادل، کسب، موانع تبادل، راهبردهای ارتقا و کارا بودن تبادل دانش در بین زنان و مردان دانش و همچنین مؤلفه

 تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

 مردان و زنان بین در دانش اشتراک هایمؤلفه بین . تفاوت3جدول
Table 3. The difference of knowledge exchange components among men and women 

 (Gruopگروه )

 آزمون لوین

Levine test 

  ± انحراف استاندارد

 میانگین

M ± SD 

df t 

 

sig 
 F Sig. 

 مقیاس کلی

Overall scale 

 (90زنان )

Women (60) 
0.04 0.84 

11.35± 117.78 

132 0.67 0.50 
 (94مردان )

Men (74) 
11.54± 116.44 

های (، و مؤلفه4داد که در نمرات مقیاس کلی پرسشنامه اشتراک دانش )جدولمستقل نشانتیهمچنین نتایج آزمون 

اشتراک، تبادل، کسب و موانع تبادل در بین افراد با رشته کتابداری و غیرکتابداری تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما در مؤلفه 

(، به این > p 0/ 05نش بین افراد با رشته کتابداری و غیرکتابداری تفاوت معنادار مشاهده شد )راهبردهای ارتقای تبادل دا

صورت که میانگین نمرات مؤلفه راهبردهای ارتقای تبادل دانش افراد داری مدرک تحصیلی کتابداری به طور معناداری باالتر 

 از افراد دارای مدرک تحصیلی غیر کتابداری بود. 

 

 غیرکتابداری و کتابداری رشته با افراد بین در دانش اشتراک هایمؤلفه بین تتفاو .4جدول
Table 4. The difference of knowledge exchange components among people majoring librarianship and people majoring 

other than librarianship 

 

 (Groupگروه )

 آزمون لوین

Levine test میانگین  ± انحراف استاندارد 

M ± SD 

 درجات

 آزادی

df 

t 

 سطح

 معناداری

sig F 
سطح 

 معناداری

 مقیاس کلی

Overall scale 

 (22کتابداری )

Librarian (99) 

0.001 0.97 

11.14± 117.20 

133 0.27 0.78 

 (39غیر کتابداری )

non-librarians (36) 
12.20 ± 116.58 

 

                                                           
1. Independent samples t test 
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های (، نشان داد که در مقیاس کلی پرسشنامه اشتراک دانش و همچنین مؤلفه5تحلیل واریانس یکطرفه )جدول نتایج

اشتراک دانش، تبادل دانش، کسب دانش، راهبردهای ارتقای تبادل دانش، موانع تبادل دانش و کارا بودن تبادل دانش در بین 

توان گفت که (. یعنی در واقع می p , 90/0  =010, 1F=55/0اشت  )افراد با سطح تحصیالت مختلف تفاوت معناداری وجود ند

 ها و همچنین مقیاس کلی اشتراک دانش اثرگذار نیست.سطح تحصیالت بر مؤلفه
 

 . میانگین و انحرافات استاندارد مقیاس کلی اشتراک دانش در افراد با سطح تحصیالت مختلف5جدول
Table 5. The average and standard deviations of the general scale of knowledge exchange among people with different 

education levels 
 (13دیپلم) 

Diploma (13) 

 (93لیسانس)

Bachelor (73) 

 (49کارشناس ارشد )

MA (47) 

 (9دکتری)

PhD (2) 

 (135مجموع)

Total (135) 

 لیمقیاس ک

Overall 

scale 

M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD 

11.67 ± 118.30 11.31± 115.72 11.40 ± 118.68 16.97 ± 118.00 11.39 ± 117.03 

های (، نشان داد که در مقیاس کلی پرسشنامه اشتراک دانش و همچنین مؤلفه9نتایج تحلیل واریانس یکطرفه )جدول

اداری بادل دانش در بین افراد با سنین مختلف تفاوت معناشتراک، تبادل، کسب، راهبردهای ارتقای تبادل، موانع و کارا بودن ت

ها و همچنین مقیاس کلی اشتراک توان گفت که سن بر مؤلفه(. یعنی در واقع می p , 95/0  =010, 1F=85/0وجود نداشت )

 دانش اثرگذار نیست.

 تلف. میانگین و انحرافات استاندارد مقیاس کلی اشتراک دانش در افراد با سنین مخ9جدول

Table 6. The average and standard deviations of the general scale of knowledge exchange among people with different 

ages 

 مقیاس کلی

Overall scale 

 سال 01-01

(0) 

 سال 11-01

(01) 

 سال 11-10

(19) 

 سال 11-11

(00) 

 مجموع

(011) 

M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD 

0.0± 108.00 11.72 ± 116.39 11.69 ± 117.13 10.30 ± 117.79 11.39 ± 117.03 

های (، نشان داد که در مقیاس کلی پرسشنامه اشتراک دانش و همچنین مؤلفه9نتایج تحلیل واریانس یکطرفه )جدول

  p=15/0اوت معناداری وجود ندارد: اشتراک، تبادل، موانع و کارا بودن تبادل دانش در بین افراد با سابقه شغلی مختلف تف

,99/1  =010, 1F های کسب دانش و راهبردهای ارتقای تبادل دانش در بین افراد با سابقه شغلی مختلف تفاوت ، اما نمرات مؤلفه

ب کس دی، نشان داد که میانگین نمرات مؤلفهاس( و نتایج آزمون تعقیبی ال p , 48/9  =010, 1F<05/0معنادار وجود داشت )

( است 03/9سال ) 9-10( و 99/9سال ) 1-5( بطور معناداری باالتر از افراد با سابقه 00/8سال ) 11-15دانش در افراد با سابقه 

(05/0>p.) 

دی نشان داد که میانگین نمرات مؤلفه راهبردهای ارتقای تبادل دانش در افراد با سابقه اسهمچنین نتایج آزمون تعقیبی ال

( است و نمرات مؤلفه راهبردهای ارتقای تبادل 44/32سال ) 1-5( بطور معناداری باالتر از افراد با سابقه 39/41سال ) 15-11

( و 99/32سال ) 9-10(، 44/32سال ) 1-5( بطور معناداری باالتر از افراد با سابقه 90/45سال ) 91-95دانش در افراد با سابقه 

 (.p<05/0) ( می باشد22/32سال ) 19-90نیز 
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 مختلفشغلیسابقههای کسب و راهبردهای ارتقای تبادل دانش در افراد با. میانگین و انحرافات استاندارد مقیاس کلی و مؤلفه9جدول
Table 7. The average and standard deviations of the acquisition components and promotion strategies of knowledge 

exchange among people with different job experiences 

 (19سال ) 1-0 
سال  01-1

(01) 

سال 01-00

(10) 

 سال 01-1

(00) 

سال  01-00

(1) 
 (011مجموع )

 M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD 

 کسب دانش

Knowledge receiving 
1.75 ± 7.27 1.79 ± 7.03 1.45 ± 8.00 1.30 ± 8.09 1.14 ± 8.60 1.68 ± 7.51 

 راهبردهای ارتقای تبادل دانش
strategies for Promoting 

knowledge sharing 

3.69 ± 39.44 5.31± 39.67 4.15± 41.37 2.87 ± 39.90 3.19 ± 45.20 4.25± 40.20 

 مقیاس کلی

Overall scale 
11.46 ± 

115.33 
10.93± 

115.78 
11.79 ± 

120.71 
6.50 ± 

115.71 
15.40 ± 

123.20 
11.39 ± 

117.03 

 

(، نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که در نمرات مقیاس کلی 8های اشتراک دانش )جدولدر بررسی اثر تأهل بر مؤلفه

های اشتراک، تبادل، کسب، موانع ، راهبردهای ارتقاء و کارا بودن تبادل دانش در پرسشنامه اشتراک دانش و همچنین مؤلفه

 عناداری مشاهده نشد. به عبارت دیگر تأهل اثری بر مؤلفه های اشتراک دانش نداشت.بین افراد متاهل و مجرد تفاوت م

 
 مجرد و متأهل افراد بین در دانش اشتراک هایمؤلفه بین تفاوت .8جدول

Table 8. The difference of knowledge exchange components among married and single people. 

 

 (Gruop) گروه

 آزمون لوین

Levine test 

 ± انحراف استاندارد

 میانگین

M ± SD 

درجات 

 آزادی

df 

t 

 سطح

 معناداری

sig F سطح معناداری 

مقیاس 

 کلی

Overall 

scale 

 (104متأهل )

Marrid (104) 

 7.38 *0.007 

10.41 ± 117.27 

39.84 0.37 0.70 

 (31مجرد )

Single (31) 
14.37± 116.22 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای اجتماعی، هنتایج پژوهش نشان داد که کتابداران به ترتیب از فناوری اطالعاتی و ارتباطی، مالقات با همکاران، شبکه

اه تان کرمانشهای عمومی اسگویی به عنوان بیشترین شیوه تبادل دانش در کتابخانهشیوه مشاوره، سمینار یا کارگاه و داستان

این ترتیب  اند بهکنند. همچنین تعداد افرادی که از شش مورد ابزار پژوهشی بیش از یک گزینه را انتخاب کردهاستفاده می

درصد از  2/95درصد از دو گزینه،  9/99اند. درصد کتابداران تنها از یکی از ابزاهای تبادل دانش استفاده کرده 9/35است که 

اند. ونیز، در گزینه از ابزارهای تبادل دانش استفاده کرده 5درصد از کتابداران از  9/0ر گزینه و درصد از چها 1/11سه گزینه، 

ب به استفاده از اند، بیشتریت میزان به ترتیمیان کتابدارانی که از فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای تبادل دانش استفاده کرده

 و پورتال سازمان اختصاص داشته است. های بحث الکترونیکی، وبالگ تلفن، ایمیل، گروه

لی های عمومی استان کرمانشاه اثری ندارد. رشته تحصیجنسیت و تأهل کتابداران بر فرآیند اشتراک دانش در کتابخانه

 کتابداران در اشتراک دانش تاثیر ندارد، اما رشته تحصیلی کتابداران در مؤلفه راهبردهای ارتقای تبادل دانش بین آنان تاثیر
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ن های عمومی استان کرمانشاه اثر ندارد. سدارد. همچنین سطح تحصیالت کتابداران بر فرآیند اشتراک دانش در کتابخانه

 ها و همچنین مقیاس کلی اشتراک دانش و کارا بودن تبادل دانش اثرگذار نیست.کتابداران بر مؤلفه

 ,Babalhavaeji, Jafarzadeh kermaniزاده کرمانی )الحوائجی و جعفرنتایج اثر جنسیت در این پژوهش با نتایج باب

همسو  (ShifulIslam & HossainKhan, 2014)( همسو نیست. همچنین، با نتایج پژوهش سیف االسالم و حسین خان 2011

مانی زنیست زیرا پژوهش آنان عوامل تاثیرگذار بر اشتراک دانش در کتابخانه دانشگاه داکا را عوامل انسانی/فردی، عوامل سا

 ,AnwarulIslam, Ikedaداند و با نتایج پژوهش انواراالسالم، اکیدا و معیداالسالم )و عوامل مربوط به فناوری می

MaidulIslam, 2013شناختی بر رفتار اشتراک دانش تاثیر ( همسو است. زیرا در پژوهش آنان خصوصیات فردی و جمعیت

 نداشت.

انش، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش انواراالسالم، اکیدا و معیداالسالم در مورد اثر تأهل بر فرآیند اشتراک د

(AnwarulIslam, Ikeda, MaidulIslam, 2013)  همسو است. زیرا در پژوهش آنان خصوصیات فردی و جمعیت شناسی بر

( Babalhavaeji, Jafarzadeh kermani, 2011الحوائجی و جعفرزاده کرمانی )رفتار اشتراک دانش تاثیر نداشت. با نتایج باب

در رفتار  داریشناختی تفاوت معنیهمسو نیست. زیرا نتایج پژوهش آنان نشان داد که در میان متغیرهای مربوط به جمعیت

 اشتراک دانش جامعه مورد پژوهش وجود دارد.

های عمومی استان ران کتابخانهسابقه شغلی اثری بر فرآیند اشتراک دانش و فرآیند کارا بودن تبادل دانش در بین کتابدا

ای عمومی ههای کسب دانش و راهبردهای ارتقای تبادل دانش در کتابخانهکرمانشاه ندارد. اما سابقه شغلی بر فرآیند مؤلفه

 استان کرمانشاه اثر دارد. 

روحانی  و افخمیزاده در مورد تاثیر ابزار پژوهشی جهت اشتراک دانش، نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش حسین قلی

(Hossein Gholizadeh, Afkhami Rouhani, 2013 همسو نیست زیرا  نتیجه بررسی آنان در خصوص نسبت میان اشتراک )

های درس، جلسات گروهی غیررسمی، پست الکترونیک، سمینار و داد که، کالسدانش و فناوری اطالعات و ارتباطات نشان

های اشتراک دانش به شمار می روند. همچنین، اینترنت، وبالگ شخصی، ترین روشکارگاه های آموزشی، به ترتیب از مهم

پست الکترونیکی، گفتگوی اینترنتی، اجتماعات مجازی، اتوماسیون اداری، تلفن، نمابر، سامانه نظام پیشنهادها، سامانه مدیریت 

و تجربه  های الزم برای اشتراک دانشتیب قابلیتهای اطالعاتی و ویدئو کنفرانس به ترجلسات، سامانه آموزش مجازی، پایگاه

همسو نیست، زیرا در آن پژوهش بیشتر  (Onifade, 2015)در دانشگاه را دارند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش اونیفاد 

یج پژوهش ادادند. همچنین، نتایج این پژوهش با نتدهندگان اشتراک دانش را از طریق بحث و گفتگوی کالمی انجام میپاسخ

( همسو است. زیرا در پژوهش آنان نیز Hassanzadeh, Ghorbani Busari, 2014قربانی بوساری و زارعی )زاده، حسن

ترونیکی رسانی ایران، امریکا و استرالیا، بیشتر از ابزارهای الککتابداران عضو گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطالع

 بردند.برای اشتراک دانش بهره می 

های عمومی استان کرمانشاه فرهنگ موجود در کتابخانه را مهمترین مانع فرآیند اشتراک دانش تلقی کتابداران کتابخانه

ند. اهای رسمی و غیررسمی در کتابخانه را به عنوان دومین عامل معرفی کردهکنند. همچنین کتابداران عدم وجود فعالیتمی
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ایند اشتراک دانش از دیدگاه کتابداران عدم تمایل به کسب دانش از همتایان رده باالتر به سومین مانع موجود بر سر راه فر

دم وجود نظام ع"، "عدم وقت کافی برای تبادل دانش در کتابخانه"دلیل ترس از موقعیت خود بود. ونیز، از دیدگاه کتابداران 

ه ترتیب ب "های درون فردیشتاری و ضعف مهارتارتباطات ضعیف گفتاری و نو"و همچنین  "دهی و تشخیصصحیح پاداش

 دارای کمترین تاثیر بودند. 

در  (Onifade, 2015)در مورد موانع احتمالی موثر بر سر راه اشتراک دانش نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش اونیفاد 

گردید که هیچ مشوقی به  دهی و تشخیص همسو است. زیرا در پژوهش وی معلوممورد مولفه عدم وجود نظام صحیح پاداش

شد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش دخت عصمتی و زارعی گذاشتند داده نمیکسانی که دانش را به اشتراک می

Dokhtesmati, Zarei, 2014)های ( در مولفه مانع فرهنگ سازمانی )فرهنگ موجود در کتابخانه( همسو است. زیرا یافته

امعه مورد مطالعه، عامل سازمانی نسبت به سایر عوامل مانع بیشتری بر سر راه اشتراک دانش داد که در جپژوهش آنان نشان

( در مولفه وضعیت فرهنگ Nemati-Anaraki, Nooshinfard, 2014است. با نتایج پژوهش نعمتی انارکی و نوشین فرد )

ت علمی وضعیت فرهنگ سازمانی و درصد اعضای هیا 13سازمانی همسو است. زیرا در پژوهش آنان مشخص شد که حدود 

همسو است. زیرا   Mayekiso, 2013)(درصد وضعیت ساختار سازمانی را مناسب ارزیابی کرده بودند. با نتایج میکیسو  9تنها 

در پژوهش وی موانع متعددی از جمله عدم وجود یک استراتژی روشن، ساختار سازمانی و فرایندهای معین دیگری اجازه 

در مورد  (Zawawi, et al, 2011)داد. با نتایج پژوهش زواوی و دیگران دانش را در میان کتابداران نمیاشتراک آسان 

 های عوامل فردی و عامل سازمانی )عدم تشویق سازمانی( که از موانع اشتراک دانش تلقی شده بودند همسو است. مولفه

ای تبادل مهمترین راهبرد برای ارتق "خود در وبگاه کتابخانهترغیب به انتشار دانش "از دیدگاه کتابداران جامعه پژوهش، 

آگاهی روبه رشد از فواید تبادل دانش در "و   "استفاده از خبرنامه و ابزارهای دیگر برای انتشار دانش"دانش است. همچنین 

ست. به نظر می استان کرمانشاه اهای عموهای دوم و سوم راهبردهای ارتقای تبادل دانش در کتابخانهکتابخانه به ترتیب در رتبه

ای ههای عمومی استان کرمانشاه، لزوم وجود یک کارکند مسئول امور دانشی در کتابخانه، اهمیت پاداشکتابداران کتابخانه

ه ترتیب ب "نقش فناوری در ارتقای تبادل دانش"و همچنین  "های مادی در ترغیب به تبادل دانشغیرمادی نسبت به پاداش

ترین بار عاملی بودند. یعنی از نظر کتابداران، وجود یک کارمند مسئول امور دانشی در کتابخانه برای راهبردهای دارای کم

 ارتقای تبادل دانش دارای کمترین اهمیت است.

اری های تخصصی برای دارندگان مدارک غیرکتابدبرگزاری دوره کرد که: یشنهادپ توانیپژوهش حاضر م نتایجاساس بر 

ا، انجام ههای اطالعاتی و ارتباطی، اصالح و ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب درکتابخانههای آموزشی آشنایی با فناوریو دوره

دهی و لحاظ نمودن اشتراک دانش در ارزیابی عملکرد و ، اختصاص نظام صحیح پاداشهای رسمی و غیررسمیفعالیت

اری و نوشتاری کتابداران، تهیه و انتشار خبرنامه و ابزارهای دیگر های گفتهای آموزشی جهت افزایش مهارتبرگزاری دوره

 نماید.های آموزشی برای آگاهی آنان از فواید تبادل دانش ضروری میبرای انتشار دانش کتابداران و برگزاری دوره
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