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 چکیده

دماتشان ها از دانش استفاده کنند و آن را به اشتراك گذارند، خسازد، اگر کتابخانهها فراهم میمدیریت دانش فرصتی استثنایی برای کتابخانه :مقدمه

ای مرکزی هچاپی و الکترونیکی کتابخانهبهبود خواهد یافت. هدف از مطالعه حاضرکاربرد مدیریت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهی منابع 

 باشد.دولتی ایران می هایدانشگاه

های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت های مرکزی دانشگاهدر کتابخانه که روش مطالعه حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است روش:

 پستهای مرکزی و آدرس و والن کتابخانهئانجام شد. برای گردآوری اطالعات در مورد مس ،ها گذشته باشدسال از زمان تأسیس آن 22بهداشت که 

  .شد ها اطالعات مورد نظر گردآوریها مراجعه شده ویا از طریق تماس مستقیم با کتابخانهها و کتابخانهبه وب سایت دانشگاه ،ایشان الکترونیک

( بود که این 9/93)94( و 6/62)41ها با انواع مدیریت دانش در دانش صریح و دانش ضمنی به ترتیب برابر با والن کتابخانهئمیزان آشنایی مس :هایافته

و در منابع الکترونیکی  (6/16)16کاربرد مدیریت دانش در سازماندهی منابع چاپی  ،هاوالن کتابخانهئاز نظر مس (P=222/2اختالف معنی دار بو)

باشد، افزایش نفر از پاسخگویان می 14درصد که برابر با  2/39 ،. بیشترین فراوانی(P=29/2)معنی داری نشان داد ، بود که تفاوت آماری(1/49)49

دالیل استفاده از مدیریت دانش در سازماندهی منابع از جمله تسهیل کار جمعی را . باشدنفر می 42درصدکه برابر با  1/24کارآمدی و کمترین فراوانی، 

 .(P=224/2)اندذکر کرده

سازماندهی منابع  بنابراین نیاز به استفاده از دانش ضمنی در .آشنایی بیشتری با دانش صریح دارندنیاز به ها والن کتابخانهئمس نتیجه گیری:بحث و 

 شود.ها بیشتر دیده میکتابخانه

 منابع دانشگاه، کتابخانه، دانش، مدیریت :کلیدی واژه های

 

 مقاله پژوهشی

 مقدمه



  مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
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مورد توجه  ،عنوان یک سرمایه ارزشمند و دارای ارزش افزوده
امروزه،  های بزرگ قرار گرفته است.بسیاری از سازمان

برخورداری از اطالعات و دانش روزآمد به موقیعتی استوار برای 
ر دتوان رقابت  ادامه حیات فردی و اجتماعی تبدیل شده و حتی

و کار منوط به کسب، توسعه و روزآمدی دانش  بازارهای فروش
 (.4)باشد می

برای اینکه بتـوان از دانش به صورت کارآمد و در جهت دستیابی 
های تهیه، ذخیره، سریع به اهداف بهره بـرد، بایـد سیستم

پردازش و اشاعه دانش را به وجود آورد تا در هر زمان و مکانی 
 حلی که در چند سالشود. راهدسترسی به دانـش مورد نیاز فراهم 
المللی مورد های بیـنشرکت اخیـر توسط بسـیاری از صنایع و

استفاده قرار گرفته است، مدیریت دانش است. مدیریت دانش در 
پی تکامل مدیریت منابع اطالعاتی و مدیریت اطالعات و یا 

ها و آرشیوها و مراکز اسناد به وجود همان مدیریت سنتی کتابخانه
 (.2)آمده است 
Dillon مدیریت دانش عنصر مهمی است  ،داردنیز اظهار می

ث شود که ــبرداری نماید و باعتواند از فناوری بهرهکه می
اطالعات حائز اهمیت شوند. این امر حاوی های پردازش محیط

ت. چنانچه ها صادق اسها و کتابخانهویژه برای دانشگاهه ب
ها اجرا شود، دانش هر فردی به دانـش مدیریت دانش در کتابخانه

 دانش ،شود و افراد هر یک قادر خواهند بودسازمانی تبـدیل می
همچنین  (.9) خود را در سطح گسترده به اشتراک بگذارند

Gandhi ای برایمعتقد است که مدیریت دانش توان بالقوه 
ی، سازماندهی و اشاعه حافظه کتابداران برای کسب، گردآور

که ارائه بهتر خدمات  بطوری ،جمعی و دانش کتابداران مرجع دارد
در کمک به (. 1) وری بیشتر را بدنبال خواهد داشتو بهره

ای ههای دانشگاهی که به عنوان سازمانکتابداران در کتابخانه
ود، ـــاگر مدیریت دانش اجرا ش ،شوندیادگیرنده محسوب می

تواند نقش مهمی در ایجاد و حفظ فرهنگ یادگیری داشته می
های باشد. به عالوه مدیریت دانـش، نقش مهمی در ارتباط

کند؛ در حالـی که کارمندان، درونـی )درون سازمانی( ایفا می
گذارند و همزمان از تخصص خود را با یکدیگر به اشتراک مـی

 دن را برآورده کننگیرند که چگونه نیازهای مراجعانشاهم یاد می
(2.) 

از طرف دیگر سازماندهی منابع دانش یکی از ملزومات اساسی  
یند رشد و تحول دانش آمحیط علمی و رکن جدایی ناپذیر در فر

( معتقد است برای استفاده موفق 4932رخ )آید. پریبه حساب می

ا، هتار کتابخانهـها، تغییر در ساخاز مدیریت دانش در کتابخانه
یت مناسب کارکنان، بازنگری در آموزش کارکنان، بازنگری مدیر

در خدمات )از جمله سازماندهی منابع( و بازنگری در معیارهای 
  (.1د )باشضروری می ،ارزیابی

موجب  ،های علوم و فناوریتغییرات سریع و روزافزون در حوزه
یچیده های پشده است که مدیریت سنتی پاسخگوی نیاز سازمان

به  کنندها و محیطی که در آن فعالیت میباشد. سازمانامروزی ن
و  های رقابتیها در مواجهه با محیطاند. سازمانشدت تغییر یافته

پویا، در حال کشف دارایی وسیع و پراکنده در سازمان هستند. 
ها در ـــاین دارایی ارزشمند دانش سازمانی است که نه تن

ای غیرانتفاعی نظیر هبلکه در سازمان ،های تجاریسازمان
 تده اسـرسانی نیز ارزش آن آشکار شها و مراکز اطالعکتابخانه

(4.) 
ا فراهم همدیریت دانش فرصتی استثنایی برای کتابخانه ،بنابراین

ها از دانش استفاده کنند و آن را به اشتراک سازد، اگر کتابخانهمی
بهبود گذارند، خدماتشان بهبود خواهد یافت. مدیریت دانش 

توانند به منابع ها میها را به همراه دارد و آنسازماندهی کتابخانه
دست یابند که به  (Intangible resources) ناملموسی

همچنین . (2)کند میکتابداران در انجام بهینه وظایفشان کمک 
در صورتیکه از دیدگاه مدیران در خصوص کاربرد مدیریت دانش 

 ،کتابخانه یعنی سازماندهی مطلع گردیمدر یکی از وظایف اصلی 
 توانند تأثیر گذار باشند و با مدیرانبا توجه به اینکه مدیران می

رده باالتر و همچنین کارکنان در این خصوص تأکید کنند در 
هند ای خواها نقش تعیین کنندهریزیها و برنامهگیریتصمیم

ریت دانش داشت. از این رو هدف از مطالعه حاضر  کاربرد مدی
درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی 

 باشد.های  دولتی ایران میهای مرکزی دانشگاهکتابخانه
 
 

ورد که در م روش این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است
کاربرد مدیریت دانش در توسعه خدمات مربوط به سازماندهی 

ای ههای مرکزی دانشگاهمنابع چاپی و الکترونیکی در کتابخانه
های مرکزی هــدولتی انجام شد. این پژوهش در کتابخان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت  های جامعدانشگاه
انجام  ،ها گذشته باشدسال از زمان تأسیس آن 22بهداشت که 

های وزارت علوم ها و لیست دانشگاهشد. تعداد و آدرس دانشگاه
ها گرفته شد و جهت اطمینان و بهداشت از سایت آن وزارتخانه

هاروش  



 مریم اخوتی و همکاران 
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یز در ن دانشگاه علوم پزشکی کرمان و شهید باهنر رؤسایتوسط 
ها بر اساس اطالعات این خصوص بررسی به عمل آمد. تعداد آن

 دانشگاه است.  41به دست آمده 
های مرکزی والن کتابخانهئبرای گردآوری اطالعات در مورد مس

ا هها و کتابخانهو آدرس و ایمیل ایشان به وب سایت دانشگاه
عات اطالها یا از طریق تماس مستقیم با کتابخانه مراجعه شده و

ها از مورد نظر گردآوری شد. در این تحقیق برای گردآوری داده
 22پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه به طور کلی دارای 

سؤال بود که در بخش نخست پرسشنامه، چند سؤال در مورد 
های شخصی پاسخگویان یا اطالعات جمعیت شناختی ویژگی

 .بودها ارائه شده آن
س از نویس پرسشنامه پپیش ،ی در این تحقیقبرای تعیین روای

نفر از متخصصان رشته  1ید استاد راهنما و مشاور بین ائت
ع باشند توزیتجربه می کتابداری که در حوزه مدیریت دانش با

گردید. پس از بررسی، سؤاالتی که دارای اشکال مفهومی و 
ای تدوین ظاهری بودند اصالح شدند و در نهایت پرسشنامه

 %31ید که مورد تأیید قرار گرفت. ضریب همبستگی پاسخ ها گرد
 . آمد به دست

از طریق پست، ایمیل، فاکس و تماس  پرسشنامه 41تعداد 
ها و یا از طریق همکاری رابطین آشنا به مستقیم با کتابخانه

های مورد نظر ارسال گردید های مرکزی دانشگاهآدرس کتابخانه
  14ها تکمیل گردد. از این تعداد انهوالن این کتابخئتا توسط مس

پرسشنامه تکمیل گردیده و عودت داده شد که به طور کلی این 
درصد کل جامعه پژوهش است. آنالیزها در نرم  31تعداد برابر 

انجام شد. برای توصیف اطالعات از  24نسخه  SPSSافزار 
فراوانی و درصد فراوانی و همچنین برای بررسی ارتباط بین 

 رها از آزمون کای اسکوئر استفاده شد. متغی
 
 

 نفر مرد 21نفر وارد مطالعه شدند. از این تعداد  14در مجموع 
( زن بودند. همچنین از مجموع 41/10نفر ) 92( و 34/12)

ی ا( دار1/42) نفر 91( داری لیسانس، 9/1) نفر 9پاسخگویان 
تحصیلی دکتری ( دارای مدرک 2/92نفر ) 43فوق لیسانس و 

( کتابداری و اطالع 4/34نفر ) 14بودند. از نظر رشته تحصیلی 
( 3/4)4( فیزیولوژی و 3/4)4( کامپیوتر، 9/1) 9رسانی پزشکی، 

نفر نیز ترویج و آموزش کشاورزی بود. همچنین از نظر سابقه 
، 42–41نفر  44، 1–42نفر  44سال،  1نفر کمتر از  1خدمت، 

سال سابقه  21نفر بیش از  2و  22–21نفر  42، 41–22نفر  4
 خدمت داشتند.

ها با انواع مدیریت دانش در والن کتابخانهئمیزان آشنایی مس
و  (4/42)11با دانش صریح و دانش ضمنی به ترتیب برابر 

میزان (. P=222/2) ( بود که این اختالف معنی دار بود9/93)91
 والنئها با مدیریت دانش با پاسخ مسوالن کتابخانهئآشنایی مس

نشان داده شده است. 4ها در جدول کتابخانه
 

 دانش مدیریت با ها کتابخانه مسؤالن آشنایی میزان سؤاالت. 0جدول

 سؤاالت
کامالً 

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم

تابداران انجام کهای قبلی که مدیریت دانش اصطالح جدیدی است برای فعالیت
 دادند.می

4/44% 91% 3/4% 0/91% 1/42% 

 %9/93 %9/11 %1/1 2 2 .اندازدیندها را به تأخیر میآمدیریت دانش انجام فر

 2 2 %3/4 %3/14 %1/14 ها بیشتر در راستای اهداف سازمان مادر حرکت کنند.کند تا کتابخانهمدیریت دانش کمک می

 2 %0/9 %0/42 %2/13 %1/90 ها بیشتر به کاربران توجه کنند.کند تا کتابخانهمدیریت دانش کمک می

 %0/42 %1/14 %2/41 %3/40 %0/42 اطالعات است.مدیریت دانش همان مدیریت 

سمت ارزش محوری ه جای خدمت محوری به کند تا کتابخانه بمدیریت دانش کمک می
 حرکت کند.

3/40% 2/13% 4/43% 2/41% 2 

 %1/23 %9/41 %1/1 %3/4 2 مدیریت دانش برای سازماندهی منابع کاربردی ندارد.

 یافته ها
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درصد  1/34آشنایی  با ابزارهای مدیریت دانش نشان داد میزان 
ا های کتابشناختی آشنا هستند که برابر بپاسخگویان با پایگاه

درصد مربوط به  9/41ترین میزان بیشترین مقدار فراوانی و کم
 (.2)جدول باشدهای دانش میآشنایی با نقشه


 ها با ابزارهای  مدیریت دانشوالن کتابخانهئتوزیع میزان آشنایی مس .2جدول 

 ابزارهای مدیریت دانش فراوانی درصد فراوانی

 های کتابشناختیپایگاه 11 1/34

 ایهای کتابخانهفهرست 12 1/04

 های دانشنقشه 3 9/41

 های بحث الکترونیکیگروه 94 9/41

 ایخدمات نمایه 91 1/42

 های غیررسمیکانال 41 2/21

 گزارشات 22 9/93

 های تخصصیمصاحبه 42 1/24

 
کاربرد مدیریت دانش در سازماندهی  ،هاوالن کتابخانهئاز نظر مس

 است که  (1/19)19و در منابع الکترونیکی  (4/14)14منابع چاپی 
. همچنین نتایج (P=29/2) تفاوت آماری معنی داری نشان داد

های مورد والن کتابخانهئدرصد از مس 1/1نشان داد از نظر 
 .بررسی، بکارگیری مدیریت دانش در کتابخانه اصالً وجود ندارد

بکارگیری مدیریت دانش در  مسئوالن، درصد 3/24از نظر 
درصد در مرحله  9/93کتابخانه در مرحله پیدایش یا تولید، از نظر 

باشد که این اختالف درصد در مرحله رشد می 4/23اولیه و از نظر 
 .(P=224/2) معنی دار بود

های پایگاه (درصد 1/32) بیشتر پاسخگویان ،ها نشان دادیافته
های غیررسمی را کانال (درصد 4/0)ترین تعداد کتابشناختی وکم

 اندابزارهای مؤثر در سازماندهی دانش منابع کتابخانه ذکر کرده
(224/2=P) (9 )جدول . 

 
 توزیع فراوانی متغیر ابزارهای موثر مدیریت دانش در سازماندهی دانش منابع کتابخانه .9جدول 

 

 ابزارهای مؤثر مدیریت دانش در سازماندهی دانش منابع کتابخانه فراوانی درصد فراوانی

1/32  های کتابشناختیپایگاه 11 

3/14  ایهای کتابخانهفهرست 23 

1/42  های دانشنقشه 0 

2/29  های بحث الکترونیکیگروه 49 

1/11  ایخدمات نمایه 94 

4/0  های غیررسمیکانال 1 

1/42  گزارشات 0 

0/42  های تخصصیمصاحبه 4 
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( پاسخگویان که برابر با بیشترین فراوانی %1/30نفر ) 13تعداد 
نفر  3داد ـــ، و تعپست الکترونیکد ــباشخگویان میـدر پاس

(9/41%  )RSS)(Rich Site Summary ترین را که کم

های موجود برای فراوانی را به خود اختصاص داده است، فناوری
 )جدول (P=224/2) اندها ذکر کردهاشتراک دانش در کتابخانه

1   .)
 

 هااشتراک دانش در کتابخانه های موجود برایتوزیع فراوانی متغیر فناوری .4جدول 
 

 هاهای موجود برای اشتراک دانش در کتابخانهفناوری فراوانی درصد فراوانی

 پست الکترونیک 13 1/30

 وبالگ 24 1/14

9/41 3 RSS 

 اتوماسیون اداری 14 2/09

 

نفر از پاسخگویان  14که برابر با  (درصد 2/09 )فراوانی بیشترین
که  (درصد 1/24 )ترین فراوانیباشد، افزایش کارآمدی و کممی

باشد، تسهیل کار جمعی را دالیل استفاده از نفر می 42برابر با 

 (P=224/2) اندمدیریت دانش در سازماندهی منابع ذکر کرده
.(1 )جدول

 
 متغیر مهمترین دالیل استفاده از مدیریت دانش در سازماندهی منابعتوزیع فراوانی  .5جدول

 

 دالیل استفاده از مدیریت دانش در سازماندهی منابع فراوانی درصد فراوانی

 افزایش کارآمدی 14 2/09

 افزایش نوآوری 41 3/24

 ارتقاء انتقال دانش 91 1/42

 تسهیل کار جمعی 42 1/24

 
درصد از پاسخگویان مورد بررسی  9/41با توجه به نتایج از نظر 

باشد، می (نفر 94) گروه نمونه که برابر با بیشترین فراوانی در
 ط ـــــابع، متوسـکاربرد فرایند مدیریت دانش در سازماندهی من

 

باشد این درصد می 4/9نفر که برابر با   2حدودی(، و از نظر)تا 
باشد، که این تعداد برابر با کمترین میخیلی زیاد کاربرد 
  (.4)جدول (P=224/2)باشد راوانی میفـــــ
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 توزیع فراوانی متغیر میزان کاربرد فرایند مدیریت دانش در سازماندهی منابع کتابخانه .6جدول 

 

 سازماندهی منابعکاربرد فرایند مدیریت دانش در  فراوانی درصد فراوانی

 خیلی کم 2 2

 کم 1 3/3

 متوسط 94 9/41

 زیاد 49 2/29

 خیلی زیاد 2 4/9

 کل 14 422

 
اختی های کتابشنها با پایگاهکتابخانه مسئوالنمیزان آشنایی 

جه ـدر نتی ،صد و بیشتر از ابزارهای دیگر استدر 1/34برابر 
 هایها با پایگاهکتابخانه مسئوالنتوان گفت که اکثر می

( نیز در 4931کتابشناختی آشنایی دارند. سنیمان و مفیدی )
ا های دانشگاهی رکتابخانهپژوهش خود میزان آشنایی کارکنان 

با اینترانت به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت دانش 
 این است که اهمیت ،انداند و آنچه در آخر نتیجه گرفتهسنجیده

مدیریت دانش و ارزش اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت 
دانش بر کسی پوشیده نیست که دلیل بر افزایش میزان آشنایی 

ها با مدیریت دانش و ابزارهای آن کتابخانه مسئوالنکنان و کار
 باشد.می

ها در زمینه کاربرد مدیریت دانش در کتابخانه مسئوالننظر 
ی ال دوم مورد بررسؤسازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی در س

اربرد های تحقیق کقرار داده شده است،  با توجه به اینکه در یافته
درصد  4/31ازماندهی منابع الکترونیکی برابر مدیریت دانش در س

و بیشتر از کاربرد مدیریت دانش در سازماندهی منابع چاپی به 
توان گفت که از نظر اکثریت دست آمده است، در نتیجه می

ها مدیریت دانش در سازماندهی منابع کتابخانه مسئوالن
 الکترونیکی کاربرد بیشتری دارد. 

ای هبکارگیری مدیریت دانش در کتابخانهدر بررسی وضعیت 
 ها وضعیت بکارگیری مدیریتکتابخانه مسئوالنمرکزی از نظر 

درصد و بیشتر از مراحل دیگر  9/93دانش در مرحله اولیه برابر 

 مسئوالنتوان گفت که از نظر بیشتر در نتیجه می .است
لیه وبکارگیری مدیریت دانش در کتابخانه در مراحل ا ،هاکتابخانه

 باشد.می
در بررسی وضعیت بکارگیری مدیریت دانش در سازماندهی منابع 

ها، محاسبات نشان داد که کتابخانه مسئوالنکتابخانه از نظر 
وضعیت بکارگیری مدیریت دانش در بخش سازماندهی منابع از 

ها یکسان نیست و با توجه به اینکه کتابخانه مسئوالننظر 
بخش سازماندهی در مرحله اولیه  بکارگیری مدیریت دانش در

وان تدرصد و بیشتر از مراحل دیگر است، در نتیجه می 9/93برابر 
دیریت ها بکارگیری مکتابخانه مسئوالنگفت که از نظر بیشتـر 

 .باشددانـش در بخش سازماندهی کتابخانه در مراحل اولیه می
گاندی نیز در پژوهش خود وضعیت بکارگیری مدیریت دانش در 

ن ابرایـداند. بنخدمات مرجع کتابخانه را در مرحله پیدایش می
 مدیریت دانش توان استنباط کرد باید به کامل کردن چرخهمی

در  سازی مدیریت دانشها بیشتر توجه داشت تا پیادهدر کتابخانه
بتواند مراحل باالتری را طی کند های مختلف کتابخانه بخش

(1.)  

ها در مورد ابزارهای مؤثر مدیریت کتابخانه مسئوالناز دیدگاه 
ها ابخانهکت مسئوالندانش در سازماندهی منابع کتابخانه اکثریت 

های کتابشناختی را ابزار مؤثر در سازماندهی منابع ( پایگاه1/32%)
 ،باشددرصد می 4/0اند و اقلیت که برابر با کتابخانه ذکر کرده

در سازماندهی منابع کتابخانه  های غیررسمی را ابزار مؤثرکانال
اند. در این سؤال به ابزارهای مؤثر دیگری توسط ذکر کرده

و نتیجه گیری بحث  
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دیریت های مازقبیل سیستم ،کتابخانه اشاره شده است مسئوالن
های اطالعاتی و کـمحتوا، ابزارهای بازیابی اطالعات، بان

 های وبی.پورتال
ها ابخانههای موجود برای اشتراک دانش در کتدر سنجش فناوری

های جامع های مرکزی دانشگاهکتابخانه مسئوالناز دیدگاه 
( %1/30نفر) 13ها نشان داد که تعداد تجزیه و تحلیل داده

اشد، بپاسخگویان که برابر با بیشترین فراوانی در پاسخگویان می
ترین را که کمRSS ( %9/41) نفر 3و تعداد  پست الکترونیک

های موجود برای داده است، فناوری فراوانی را به خود اختصاص
های دیگری اند. پاسخها ذکـر کردهاشتراک دانش در کتابخانه

نیـز به این پرسش داده شده است که شامل موارد اینـترانت و 
 باشند.می Endnoteای و های کتابخانهپورتال

( حاکی از آن است که کتابداران 4931رخ )نتایج پژوهش پری
انـش ارزش قائلند، به اشتراک دانش تمایل دارند برای اشتراک د

ها آگاهی الزم اند؛ در مقابل رهبران کتابخانهو برای آن آماده
 ،(0ندارند )را ش و ملزومات و نیازهای آن نسبت به مدیریت دان

اما در پژوهش حاضر مالحظه کردیم که مدیران کتابخانه با 
ش با مدیریت دان اشتراک دانش آگاهی دارند که دلیل برآشنایی

ی از تواند استداللباشد که این نتیجه نیز میو کاربردهای آن می
های اخیر توسط مدیران و شناخته شدن مدیریت دانش در سال

 ها باشد. سازمان مسئوالن

های گردآوری، سازماندهی و اشاعه ( مؤلفه4931خوانساری )
ش یریت دانمنابع دانش و نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای مد

را بررسی کرده است و وضعیت سازماندهی و اشاعه دانش را برای 
رده گیری کتر از حد متوسط نتیجهاجرای مدیریت دانش پایین

اما در پژوهش حاضر کاربرد فرایند مدیریت دانش در  (3) است
ها درحد متوسط کتابخانه مسئوالنسازماندهی منابع از نظر 

 گیری شده است.نتیجه
 ا با هکتابخانه مسئوالنکه میزان آشنایی  دادمحاسبات نشان 

ی و با توجه به اینکه آشنایباشد میانواع مدیریت دانش متفاوت 
درصد و بیشتر  1/34ها با دانش صریح برابر کتابخانه مسئوالن

توان گفت که اکثریت از دانش ضمنی است، در نتیجه می
ر بیشت شنایی دارند.ها با دانش صریح آکتابخانه مسئوالن
های مورد بررسی میزان اهمیت دانش ضمنی کتابخانه مسئوالن

 اند. در سازماندهی کتابخانه را زیاد ارزیابی کرده
نامه خود برنامه مدیریت نیز در پایان (3-41) (4934انتهایی )

های تخصصی وابسته به وزارت دانش ضمنی کارکنان کتابخانه
را مورد توجه قرار داده است. وی ارشاد اسالمی شهر تهران 

 )کارکنان( این وضعیت مدیریت دانش ضمنی نیروی انسانی
ها را جهت شرکت در های آنها و تخصصها، مهارتکتابخانه

ین های ابرنامه مدیریت دانش مورد بررسی قرار داده است. یافته
ها دانش کارکنان مشاغل مطالعه نشان داد که در این کتابخانه

های مورد بررسی به عنوان یک سرمایه سازمانی مورد ابخانهدر کت
اده از ــــباشد و مهارت و تخصص آنها جهت استفتوجه نمی

های اطالعاتی مرتبط به میزان کمی است و هیچ اقدامی آوریفن
 جهت ذخیره و اشتراک دانش کارکنان صورت نگرفته است.

 ،گروه نمونههای مورد بررسی در کتابخانه مسئوالناز نظر  
درصد و بیشتر از  3/40کاربرد دانش صریح در رده زیاد برابر 

توان گفت که از نظر بیشتر های دیگر است، در نتیجه میرده
اهمیت دانش صریح در سازماندهی منابع کتابخانه زیاد  مسئوالن

 باشد.می
ابشناختی های کتها به علت دسترسی به پایگاهکتابخانه مسئوالن

ها نمایه و در ای که اطالعات در آنهای کتابخانهو فهرست
 .آشنایی بیشتری با دانش صریح دارند ،گیرنددسترس قرار می

بنابراین نیاز به استفاده از دانش ضمنی در سازماندهی منابع 
شود. از دیدگاه مدیران، مدیریت دانش ها بیشتر دیده میکتابخانه

ز به بیشتری دارد و نیادر سازماندهی منابع الکترونیکی ضرورت 
ها درکنار سازماندهی منابع سازماندهی این منابع در کتابخانه

 شود.چاپی در اولویت کار کتابخانه احساس می
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Abstract 

Introduction: Knowledge management provides exceptional opportunities for libraries. If libraries 

use and share knowledge management, their services will be promoted. This study aims to 

investigate the application of knowledge management in libraries’ services related to organization 

of printed and electronic resources at central libraries of governmental universities. 

Method:  This is a descriptive survey. All central libraries of governmental universities (both 

Ministry of Health and Medical Education and Ministry of Science, Research and Technology) 

which had been established sooner than 20 years were selected and the questionnaires were 

distributed among 65 mangers of the libraries. Fifty-six questionnaires were gathered. 

Result: The familiarity level of km among the libraries managers with explicit and implicit 

knowledge was 54(60.6) and 35(39.3), respectively and the difference was significant (p=0.002). 

According to the managers, km application in printed resources organization46 (46.6) was 

statistically different from electronic resources organization 53 (53.4) (p=0.03). A large percent 

(73.2%) believed applying KM in resources organization leaded in effectiveness increase and a few 

(21.4%) put forward km would facilitate team working. 
Conclusion and Discussion: Library officials need to be more familiar with their explicit 

knowledge. So requires the use of tacit knowledge in the organization of library resources more 

visible. 

Keywords:  Knowledge management, Library, University, Source 
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