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 چکیده

ها کتابخانه در دانش مدیریت المللیبین هایپژوهش هدف این مطالعه تحلیل هدف:
 اند.منتشر شده 2018تا پایان می  1995سال  است که از

تحلیل محتوا( در بانک اطالعاتی ) مندمقاالت با جستجوی نظام شناسی:روش
نهایی این پژوهش انتخاب شدند.  ةجامع عنوانبهمقاله  54اسکوپوس انجام گرفته و 

های بیشتر مقاالت ها و پیشنهاد برای پژوهشسپس هدف، جوامع، روش و ابزار، یافته
 شد.بررسی 

 استدانش  مدیریت ةدربار کتابداران دیدگاه هدف بیشتر مقاالت بررسی ها:یافته
 است شده انجام کتابداران روی بر دانش مدیریت هایپژوهش بیشتر (.%92/25)
 کمی روش به( 51/68%) پژوهش 37 گرفته، صورت هایپژوهش مجموع از (.%17/74)
 میان . ازاندگرفته صورت( کیفی و کمی) ترکیبی روش به( 66/16%) پژوهش 9 فقط و

 دارد قرار اول ةرتب در مورد 28 با پاسخ بسته ةپرسشنام شده، گرفته بکار ابزارهای
 ابعاد و فرهنگ تأثیر و نوآوری و خالقیت و دانش مدیریت بین مثبت ارتباط (.%85/51)

بودند.  های مقاالتیافته بخش در فراوانی بیشترین دارای دانش مدیریت بر سازمانی
 و کتابداران برای مدون آموزشی هایبرنامه لزوم به نیز مربوط پیشنهادها بیشتر

 کشف منظوربه المللیبین مطالعات انجام و دانش مدیریت در کتابداری دانشجویان
بودن، تنوع و  روزبهنتایج حاکی از  مختلف است. هایمحیط در دانش مدیریت هایتفاوت

 مورد بررسی در این پژوهش است. هایمؤلفهگستردگی 

 .شودمی مشاهده کمتر پژوهش ابزار و روش جامعه، در تنوعگیری: بحث و نتیجه

 شده انجام پرسشنامه ابزار و کمی روش با و کتابداران جامعه برمبتنی هاپژوهش بیشتر
 بعدی هایپژوهش برای پیشنهاد چند یا یک ارائه به ملزم مقاالت شودمی پیشنهاد .است
 .باشند

 

 های کلیدیواژه
 مدیریت دانش، کتابخانه، تحلیل محتوا.

 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to Analyzing 
international research on knowledge management in libraries 
from 1995 to the end of May 2018. 
Methodology: The articles were systematically 
searched(content analysis) in the Scopus database and 54 
articles were selected as the final society of this research. Then 
the goal, communities, methods and tools, findings and 
suggestions for further research papers were reviewed. 
Findings: The aim of most articles is to review the view of 

librarians about knowledge management (25.92%). Most of the 
research on knowledge management has been done on 
librarians (74.17%). Out of the total number of researches, 37 
(68/51%) and 9 (16/66%) were used quantitatively and 
qualitatively. Among the tools used, the closed response 
questionnaire is ranked 28th (51.85%). The positive relationship 
between knowledge management and creativity and innovation 
and the impact of culture and organizational dimensions on 

knowledge management were the most frequent in the findings 
section of the articles. Most suggestions are related to the need 
for syllabuses for librarians and library students in knowledge 
management, and to conduct international studies to explore the 
differences in knowledge management in different 
environments. The results indicate that the components of the 
study are up to date, variety and breadth. 
Conclusion: There is less variation in the research community, 

research methods, and tools. Most researches are based on the 
librarians' community and by quantitative method and 
questionnaire. It is suggested that articles be required to submit 
one or more proposals for further research. 
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 مقدمه
عنصری  عنوانبهنیروی حیاتی یک سازمان است و آن را  دانش

ها در دوران پویا و رقابتی امروز در نظر حیاتی برای بقای سازمان
این بدان معنی است که مدیریت دانش برای سازمان  گیرند.می

 منظوربه شوند.ها مدیریت مینیز مهم است زیرا سایر دارایی
به دانش  شدتبهها کسب موفقیت و مزیت رقابتی، سازمان

؛ 1996گرنت، ) نیازمندند هابحراناز  منبعی برای عبور عنوانبه
 (.2009، 2؛ یی1998، 1ناهاپیت و گوشال

 مدیریت که است حقیقت این در دانش اهمیت افزایش دلیل
 آوردمی همراه به را زیادی مثبت نتایج سازمان یک در دانش مؤثر
 های صورت گرفتهپژوهش رساند.میموفقیت  به را سازمان که

 و نوآوری برای زمینهپیش ترینمهم دانش که دهدمی نشان
؛ نانوکا 1992، 3؛ کوگات و زاندر1999دراکر، ) است مداوم موفقیت

 (.1995، 4و تاکیچی
روش تحویل  تنهانهرشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات 

ای کتابداری و ها و خدمات حرفهاطالعات؛ بلکه تمام شیوه
راجو، ) استرا از محیط سنتی به دیجیتال تغییر داده  رسانیاطالع
2014.) 

های صورت گرفته حاکی از افزایش نقش دانش در پژوهش
 اندازچشمو نقش مهم فناوری اطالعات در  محوردانشاقتصاد 

های برنامه(. 2009، 5یومیموتو) است رسانیاطالعکتابداری و 
با تکنولوژی در محیط دیجیتال  رسانیاطالعکاربردی کتابداری و 

همراه هستند و برای رسیدن به اهداف سازمان نیازمند دانش و 
 بین خوبی ارتباط و نزدیک همبستگی های خاص است.مهارت

دارد  وجود یرساناطالع و کتابداری و دانش مدیریت هایشیوه
 (.1999، 6لوکریج)

، دیدگاه برخی از کارشناسان این است که مدیریت درنتیجه

است که  رسانیاطالعدانش یک نام جدید برای کتابداری و 

(. 2004، 7برانین) استکارهای زیادی در آن انجام شده 

این مدیریت دانش محتوایی در ظرفی جدید است.  دیگرعبارتبه

مدیریت دانش لباسی جدید برای کتابداران نیز است.  چنینهم

                                                             
1. Nahapiet & Ghoshal 

2. Yi 

3. Kogut & Zander 

4. Nonaka & Takeuchi 

5. Umemoto 

6. Loughridge 
7. Branin 

(. 2002، 8پونزی و کوئینگ) استگسترش مدیریت اطالعات 

 .است مدون دانش و اطالعات ،رسانیاطالع و کتابداری موضوع

 های مدیریتفعالیت از جزئی کتابخانه اصلی کارکرد ،بنابراین

 یک خود نیز کتابخانه که نکته این گرفتن نظر در است. با دانش

 هر مانند باید آن در بهینه مدیریت برای و باشدمی سازمان

 توجه با بنابراین نمود، استفاده جدید عملی هایروش از سازمانی

 است ضروری ها،سازمان در دانش مدیریت کارگیریبه مزایای به

)خوانساری،  .شود سازیپیاده استراتژی این نیز هاکتابخانه در که

 مدیریت هایبرنامه اجرای برای امتیاز 10( 2016) 9دلند (.1393

توان ها میآن ازجملهاست که  کرده پیشنهاد هاکتابخانه در دانش

ای آوری طیف گستردهمنظم، فراهم یادگیری نیازهای به: ارزیابی

های یادگیری رسمی و غیررسمی و مشارکت افراد در از فرصت

 یادگیری مداوم اشاره کرد.

لمللی اهای بینهدف کلی این پژوهش، تحلیل پژوهش
های ها است که در فاصله زمانی سالمدیریت دانش در کتابخانه

 منتشر 10اسکوپوس در پایگاه 2018تا پایان ماه می  1995
اند. هدف ویژه آن تمرکز بر اهداف، جوامع، روش و ابزار، شده
و پیشنهادهای مقاالت است. این پژوهش هدف یا اهداف  هایافته

انسان، ابزار( مقاالت منتشر شده مدیریت ) پژوهشیو جوامع 
ها را مورد بررسی قرار داده و روش و ابزارهای دانش در کتابخانه

ها را عرضه ها و پیشنهادهای ارائه شده در پژوهشپژوهشی، یافته
بیان شده برای  هایمؤلفهاز  هرکدامآگاهی از  .نمایدمی

صویری جامع از پژوهشگران خالی از فایده نخواهد بود؛ چرا که ت
های دهد و برای پژوهشوضعیت فعلی این عرصه را ارائه می

 خألهایمرتبط بعدی در این حوزه راهگشا خواهد بود. کشف 
های بعدی، از هایی نو برای انجام پژوهشپژوهشی و یافتن ایده

 دیگر اهداف این پژوهش است.
چند پژوهش انجام شده پیرامون تحلیل محتوای مقاالت 

 کنیم:ت دانش را بررسی میمدیری
در پژوهش خود به بررسی  (2013) 11ونجوان و همکاران

 دانش مدیریت هایپژوهش پیشرفت تحلیل و تجزیه
با استفاده از  2012تا  1999های طی سال چین در هاکتابخانه

                                                             
8.  Ponzi and Koenig 
9. Daland 
10. Scopus 
11. Wenjuan  & et al. 
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 1558ها و تحلیل محتوا پرداختند. آن سنجیکتاب هایروش
زمانی  ةمقاله را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد در فاصل

( منتشر شد. در 5/2%) مقاله 39فقط  2001تا  1999های سال
( و 65/29%) مقاله 462، 2005تا  2002های فاصله زمانی سال

تا  2006های کتاب مرتبط منتشر گردید. در فاصله سال 5
کتاب مرتبط منتشر گردید.  14( و 65/29%) مقاله 1057، 2012

چنین استنادات و متوسط استناد در هر بازه زمانی نیز مورد هم
 Journal ofبررسی قرار گرفت. بیشتر مقاالت در مجله 

information (47 % ،منت02/3مقاله ) شر شد. موضوع مدیریت
% ) بار 760( و موضوع کتابخانه با 81/23%) بار 1352دانش با 

 ( دارای بیشترین فراوانی بودند.38/13
در پژوهش خود به تحلیل محتوای مقاالت  (2014) 1السر

با روش تحلیل  2014تا  2001های در سال 2های دانششبکه
 Academy ofمقاله از دو مجله  45 درنهایتمحتوا پرداخت. 

Management Journal و Strategic Management 

Journal  طوربهمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
( مقاله منتشر شده است؛ 2/5)% 14تا  1بین  هرسالمتوسط در 

 و  2013های که بیشترین مقاالت در سال طوریبه
ای منتشر نیز هیچ مقاله 2007مقاله( و در سال  9 هرسال)2014

% ) مقاله 5تا  1میانگین بین  طوربهنشده است. هر نویسنده 
درصد مقاالت تک  48( منتشر کرده است که در این میان 77/1

دو نویسندگی و بقیه چند نویسندگی  درصد 38نویسندگی، 
ید درصد کل 30/42درصد کلیدواژگان، دانش؛  40/38بودند. 

های دانش درصد کلیدواژگان، شبکه 20/19ها و واژگان، شبکه
درصد به روش  8ها به روش کمی، درصد پژوهش 65بودند. 

درصد نیز نامشخص بوده است. ترکیب نویسندگان  27کیفی و 
 مقاله نامشخص بوده است. 12، المللیبینمقاله به صورت  33

 مطرح مباحثدر پژوهش خود به  (2016) 3فتمی و الهنر
طی  4(اروپا) دانش مدیریت کنفرانس در دانش مدیریت شده
پرداختند. بیشترین تعداد مقاالت در  2013تا  2006های سال

، 2013مقاله(. پس از آن در سال  187) شدمنتشر  2012سال 
مقاله منتشر شده است.  105، 2008مقاله و در سال  116

ر دارای بیشترین بار تکرا 278کلیدواژه مدیریت دانش با 

                                                             
1. Franch llacer 

2. Knowledge networks 

3. Fteimi and Lehner 

4. European Conference on Knowledge Management 

(ECKM) 

بار دارای دومین فراوانی،  83فراوانی، کلیدواژه اشتراک دانش با 
 سوم قرار دارند. ةبار تکرار، رتب 53دانش با  کلیدواژه

 طبقات ( در پژوهش خود تعیین1394) همکارانحاضری و 
 مطالعة و 5وب آوساینس پایگاه دانش در مدیریت با مرتبط اصلی

واژگانی  تحلیل هم روش به هاآن موضوعی پوشانیهم
علوم »، «مدیریت»های حوزه که دهدمی نشان هاپرداختند. یافته

 «علم اطالعات/ کتابداری»و  «اطالعاتی هایسامانه -کامپیوتر 
 را دارند. با حوزه این به مربوط مدارک تعداد به ترتیب بیشترین

 کل از نویسندگان، هایکلیدواژه به مربوط توانی نمودار ترسیم
 شناسایی موضوعات پرکاربرد عنوانبه مورد 96 کلیدواژه، 5570
 شدند.

از: کلوند و  توانمیهای صورت گرفته از دیگر پژوهش
( نام برد که به تحلیل محتوای مقاالت موانع 2015) 6الیس

( که به 2007) 7هازل و ون روی اشتراک دانش و پژوهش
ها نام های مدیریت دانش برای کتابخانهبررسی مقاالت فرصت

 برد.

نظر به مقدمه و پیشینه، مقاله حاضر بر آن است که به 
 های زیر پاسخ دهد:پرسش

ها در مدیریت دانش در کتابخانه هایپژوهش انجام از هدف .1
 است؟ بوده چه المللیبینسطح 

 پژوهشی جوامع چه برای بیشترمدیریت دانش  هایپژوهش .2
 ؟اندشده انجام

 هاپژوهش در استفاده مورد پژوهشی ابزارهای و روش .3
 کدامند؟

 چه به گرفته صورت هایپژوهش از آمده دستبه هاییافته .4
 است؟ صورت

 به گرفته صورت هایپژوهش از آمده دستبه پیشنهادهای .5
 است؟ صورت چه

 

 شناسی پژوهشروش
مقاله مدیریت دانش در  181به بررسی  مطالعهدر این 
تا پایان می  1995ها از پایگاه اسکوپوس که از سال کتابخانه

با روش تحلیل محتوا پرداخته شده است.  اندشدهمنتشر  2018
 دقیق، بررسی به محققان آن در که است روشی محتوا تحلیل

                                                             
5. Web of science 

6. Cleveland and Ellis 

7. Hazel van Rooi 
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 .پردازندمی الکترونیکی و چاپی مختلف متون منظم و عمیق
 و پیدا هایمقوله و مفاهیم شناسایی بررسی این از آنان هدف
 (.1390 منصوریان،) است مطالعه مورد منابع و متون در پنهان

 کنترلقابلها را ده و آنکر بندیمنابع متنی را طبقه روش این
 دانشمندان از زیادی تعداد دلیل، همین به .سازدمیو شمارش 

 (.1990، 1وبر) دانندمی ضروری را روش این اجتماعی علوم
 به( 16/70%) مقاله 127مقاله یافت شده، 181از مجموع 

 غیرمرتبط بودن، معرفی بودن، غیرپژوهشی همچون دالیلی
 عدم هیگا و سردبیر یادداشت کتاب، از فصلی یا کتاب

نگرفت که در این میان بیشترین  قرار بررسی مورد دسترسی
پس از حذف موارد  غیرپژوهشی است.سهم مربوط به مقاالت 

 عنوانبه( 83/29%) مقاله 54نامرتبط و پاالیش صورت گرفته، 
انتخاب پایگاه د. دلیل شنهایی پژوهش انتخاب  ةجامع

از سال ) قدمت(، 2الزویر) ناشردلیل اعتبار اسکوپوس نیز به
میلیون  55بیش از ) اطالعاتیاعتبار و حجم منابع  (،1995

ناشر( و رابط کاربری  5000) ناشرانرکورد(، پوشش گسترده 
های ساده این پایگاه اطالعاتی استنادی است. در پژوهش

، حاضری و 1393محمد اسماعیل و همکاران  نظیربسیاری 
؛ 1394، مقدمی و همکاران، 1395، ریاحی 1394همکاران 
، 2016، 5طیمی و لهنر؛ فا2016، 4؛ رودریگز2017، 3اوزونبویلو

پایگاه اسکوپوس از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
است که خود دلیل دیگری بر انتخاب این پایگاه استنادی 

 است.

 knowledge managementبرای جستجو نیز عبارت 

( در فیلد عنوان library, libraries)شامل  *librarو 
 گیرینمونه. شایان ذکر است که در این پژوهش از شد جستجو

مقاالت در بازه زمانی یاد شده مورد  استفاده نشده و همه
بررسی قرار گرفتند. برخی اجزای مقاالت پژوهشی شامل: 

 د.شو پیشنهادها( تحلیل  هایافتههدف، جوامع، روش و ابزار، 

 

 پژوهشهای یافته
 مقاالت بیشتر شودمی مشاهده 1در جدول  که طورهمان
 Library مجله در هاکتابخانه در دانش مدیریت شده منتشر

                                                             
1. Weber 

2. Elsevier 
3. Uzunboylu 
4. Rodrigues 
5. Fteimi & Lehner 

Management از پس(. 16/16% ،مقاله 9) است شده منتشر 
 Journal of Information & Knowledge مجله آن

Management ( 96/12%) دارد قرار دوم ةرتب در مقاله 7 با
 ,Library Philosophy and Practice مجالت و

Iranian journal of information processing and 

management IFLA Journal, مقاله 3 با هرکدام 
 بین از که است ذکر شایان. دارند قرار سوم ةرتب در( %55/5)

 ةمجل در که بودند فارسی مقاله 3 شده بررسی موارد
 .اندشده منتشر 6اطالعات مدیریت و پردازش پژوهشنامه

 

 هایمقاله انتشاردهنده نشریات. 1 جدول
 هامدیریت دانش در کتابخانه

 عنوان مجله تعداد درصد

16/16 9 Library management 

96/12 7 Journal of Information & 

Knowledge Management 
55/5 3 IFLA Journal 

55/5 3 Library Philosophy and 
Practice 

55/5 3 Iranian journal of 

information processing 

and management 
 

شود فراوانی انتشار مقاالت مشاهده می 1که در نمودار  طورهمان
سال قابل مشاهده است. بیشترین مقاالت به ترتیب در  برحسب

( و 81/14)% 2013و  2015(، 66/16)%2016 هایسال
تا  1980 هایسال( منتشر شده است. در فاصله %11/11)2014
ای با هیچ مقاله 2005تا  2002 هایسال چنینهمو  1999

ها در پایگاه اسکوپوس نمایه موضوع مدیریت دانش در کتابخانه
 نشده است.

                                                             
6. Iranian Journal of Information Processing and 

Management 
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 سال برحسب مقاالت فراوانی انتشار. 1 نمودار

 
های مورد بررسی در های پژوهشی، مقالهدر بخش اصلی یافته

پژوهشی،  ابزارهای و های هدف، جوامع، روشقالب بخش
ها تحلیل شده و مورد بحث قرار ها و پیشنهادهای پژوهشیافته
 .گیرندمی

 در هاکتابخانه در دانش مدیریت هایپژوهش انجام از هدف .1
 است؟ بوده چه المللیبین سطح

 اهداف مقاالت مدیریت دانش در کتابخانه. 2 جدول
 درصد فراوانی هدف

92/25 14 بررسی دیدگاه کتابداران درباره مدیریت دانش  

هاکتابخانهبکار گیری مدیریت دانش در   10 51/18  
دیجیتالی هایکتابخانه سایتوبفرآیندهای مدیریت دانش در   6 11/11  

سازیمدل  5 25/9  

مدیریت دانش بر نوآوری تأثیر  4 40/7  

مدیریت دانش هایپژوهشتحلیل محتوای   4 40/7  

سازمانیفرهنگارتباط مدیریت دانش و   3 55/5  

اجتماعی در مدیریت دانش هایرسانهاستفاده از   2 70/3  

بین استفاده از دانش و سرمایه فکری ةبررسی رابط  1 85/1  

مدیریت دانش در طراحی ساختمان تأثیر  1 85/1  

85/1 1 نقش آموزش در مدیریت دانش  

بنیاندانش هایشرکتبررسی نقش کتابداران در   1 85/1  

مندی کاربرانارتباط مدیریت دانش و رضایت  1 85/1  

دانش در سازمانبررسی عوامل مدیریت   1 85/1  

 100 54 جمع کل

1.85

9.25

16.66
14.81

11.11

14.81

1.85 1.85

9.25

5.55
3.7

1.85 1.85
3.7

1.85

درصد
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 دیدگاه بررسی»شود مشاهده می 2که در جدول  طورهمان
 فراوانیدارای بیشترین  «دانش مدیریت ةدربار کتابداران

 «هاکتابخانه در دانش مدیریت کارگیریبه»( است. %92/25)
 در دانش مدیریت یندهایافر» ودوم  ة( در رتب51/18)%

سوم قرار  ة( در رتب11/11)% «دیجیتالی هایکتابخانه سایتوب
در  مثالًقابل مشاهده است.  2 جدولدارند. بقیه موارد در 

 عمومی هایدیدگاه بررسیبه ( 2017) 1پژوهش: احمد
های دانشگاهی کتابخانه رسانیاطالع و کتابداری متخصصان

به ( 2017) 2پاکستان درباره مدیریت دانش پرداخته شد. معروف
 مدیریت برای کویت دانشگاهی هایکتابخانه آمادگی بررسی

 ( نیز1394) نوروزیدانش پرداخت. در پژوهش غالمی و 
 سایتوب در دانش مدیریت فرایندهای وضعیت شناسایی
صورت گرفته است. در پژوهش  ایران دیجیتالی هایکتابخانه

 مخازن از مفهومی مدل نیز یک (2015و همکاران نیز ) 3فریدا
 با اندونزی دانشگاهی هایکتابخانه در 4دسترسی آزاد سازمانی

 ارائه شده است. دانش مدیریت اندازچشم
 پژوهشی جوامع چه برای بیشتر دانش مدیریت هایپژوهش .2

 ؟اندشده انجام

 
 پژوهشی مقاالت مدیریت دانش در کتابخانهجوامع . 3 جدول

 درصد فراوانی جامعه پژوهشی

 07/74 40 کتابداران

 40/7 4 مقاالت

 40/7 4 سایتوب

 70/3 2 علمیهیئتاعضای 

 70/3 2 هامدل

 
شود سهم بسیار زیادی از مشاهده می 3طور که در جدول همان

 استهای مدیریت دانش بر روی کتابداران انجام شده پژوهش
تحلیل محتوا( و بررسی ) مقاالت(. پس از آن بررسی %17/74)

اعضای  (.40/7%) دارندمشترک قرار  طوربه هاسایتوب
سوم  ةرتب مشترک در طوربهها نیز و بررسی مدل علمیهیئت

 (.70/3%) دارندجوامع پژوهشی مدیریت دانش قرار 
 کدامند؟ هاپژوهش در استفاده مورد پژوهشی ابزارهای و روش .3

 

                                                             
1. Ahmad 
2. Marouf 
3. Farida 
4. Open access 

 کار رفته در مقاالت ههای بروش. 4 جدول

 مدیریت دانش در کتابخانه
 درصد فراوانی روش

 51/68 37 کمی

 66/16 9 کمی و کیفی

 81/14 8 کیفی

 100 54 جمع کل

 
( به 51/68%) پژوهش 37های صورت گرفته، از مجموع پژوهش
کمی ) ترکیبی( به روش 66/16%) پژوهش 9روش کمی و فقط 
پژوهش نیز به روش کیفی انجام  8. اندگرفتهو کیفی( صورت 

 (.4 جدول(. )81/14%) استشده 
 

 در مقاالت مدیریت دانش در کتابخانه کاررفتهبهابزار . 5 جدول
 درصد فراوانی ابزار

 85/51 28 پرسشنامه بسته پاسخ

 11/11 6 پرسشنامه و مصاحبه

 40/7 4 مصاحبه

 40/7 4 تحلیل محتوا

 55/5 3 سیاهه وارسی

55/5 3 بررسی مدل  

55/5 3 پرسشنامه باز پاسخ  

55/5 3 پرسشنامه بسته و باز پاسخ  

 
بکار شود از میان ابزارهای مشاهده می 5طور که در جدول همان

اول قرار  ةمورد در رتب 28گرفته شده، پرسشنامه بسته پاسخ با 
 در( 11/11%) مورد 6(. پرسشنامه و مصاحبه با 85/51%) دارد
( 40/7%) مورد 4با  هرکدامدوم و مصاحبه و تحلیل محتوا  ةرتب

سوم قرار دارند. از هریک از ابزارهای سیاهه وارسی،  ةدر رتب
و پرسشنامه بسته و باز پاسخ  پاسخ بازبررسی مدل، پرسشنامه 

 (.55/5%) استبار استفاده شده  3نیز 

 چه به گرفته صورت هایپژوهش از آمده دستبه هاییافته .4
 است؟ صورت
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 مقاالت مدیریت دانش در کتابخانه آمده از دستبه هاییافته. 6 جدول

 تعداد هایافته
 4 دانش و خالقیت و نوآوری ارتباط بین مدیریت

 4 فرهنگ و ابعاد سازمانی بر مدیریت دانش تأثیر

 3 خدمات سازمانی ارائهآشنایی و استفاده کتابداران از مدیریت دانش در 

 3 تنوع درک مفاهیم مدیریت دانش در بین کتابداران

 3 هاکتابخانهدر مدیریت دانش در  2استفاده از ابزارهای وب 

 2 کیفیت و خدمات ارائه شده برافزایشمثبت مدیریت دانش  تأثیر

 2 لزوم آموزش نیروی انسانی در مدیریت دانش

 2 شخصیتی با مدیریت دانش هایویژگیو  نفسعزترابطه مثبت 

 2 مدیریت دانش سازیپیادهتردید درباره آمادگی کتابخانه در 

 
شود ارتباط مثبت بین مشاهده می 6که در جدول  طورهمان

فرهنگ و ابعاد  تأثیرو  مدیریت دانش و خالقیت و نوآوری
سازمانی بر مدیریت دانش دارای بیشترین فراوانی در بخش 

 از کتابداران استفاده و مورد(. آشنایی 4 هرکدام) بودندها یافته
 مفاهیم درک سازمانی، تنوع خدمات ارائه در دانش مدیریت
 در 2 وب ابزارهای از و استفاده کتابداران بین در دانش مدیریت
دوم و  ةبار تکرار در رتب 3با  هرکدامها، کتابخانه در دانش مدیریت

شده،  ارائه خدمات و کیفیت برافزایش دانش مدیریت مثبت تأثیر
 مثبت ةدانش، رابط مدیریت در انسانی نیروی آموزش لزوم
 و تردید دانش مدیریت با شخصیتی هایویژگی و نفسعزت
 2با  هرکدامدانش،  مدیریت سازیپیاده در کتابخانه آمادگی درباره

پژوهشی قرار دارند. طیف وسیعی  هاییافتهسوم  ةبار تکرار در رتب
نیز عرضه شده بودند. مواردی که  باریکها با فراوانی تنها از یافته

انسانی و  ةبه: ارتباط بین استفاده بهینه از دانش و سرمای توانمی
ساختاری، وضعیت نامطلوب مدیریت دانش در  ةاجزای سرمای

دیجیتالی، استفاده از مدیریت دانش در طراحی  هایکتابخانه
در  2وب  هایفناوریها، استفاده کتابداران از ساختمان کتابخانه

ها در امور آنان از این فناوری گیریبهرهامور شخصی و عدم 
های مدیریت دانش و و سازمانی، همپوشانی بین فعالیت ایحرفه

های یکسان در های دیجیتالی، عدم استفاده از فناوریکتابخانه
های مختلف، رابطه مثبت بین نگرش و مدیریت دانش در سازمان

 مدیریت دانش بر رضایت کاربران أثیرتاستفاده از مدیریت دانش، 
 درک مدیریت دانش در میان کتابداران اشاره کرد. جزئیو تفاوت 

و همکاران  1به: اسالم توانمیهای صورت گرفته از پژوهش
 نوآوری بر دانش مدیریت تأثیر اشاره کرد که به بررسی (2017)

دانشگاهی با استفاده از پرسشنامه پرداخت.  هایکتابخانه در
 خدمات نوآوری برای دانش مثبت مدیریت تأثیرحاکی از  هایافته

 ( به2016) 2است. در پژوهش دیگری: اگوو هااین کتابخانه در
 رویکرد با و دانش مدیریت هایبرنامه اجرای کلی رویکرد بررسی

 دانشگاهی ایهکتابخانه در موردنیاز سازمانی عوامل شناسایی
حاکی از این است  هایافتهنیجریه با استفاده از پرسشنامه پرداخت. 

 سازمانی ابعاد به بستگی دانش مدیریت سازیپیاده که موفقیت
 ادراکات ( در پژوهش خود به بررسی2013) 3دارد. نظیم خاص

 هایبرنامه آن، مفهوم ازجمله دانش، مدیریت از کتابداران
 هایکتابخانه در آن عمده هایچالش و مزایا بالقوه، کاربردی

پاسخ پرداخت.  باز و بسته پرسشنامه هند با استفاده از دانشگاهی
 میان در دانش مدیریت مفاهیم درک سطح که داد نشان هایافته

 مدیریت را دانش مدیریت هاآن بیشتر و است متنوع کتابداران
 یا فناوری از استفاده با هاسیستم و خدمات اطالعاتی، منابع

 به بلکه صریح، دانش از استفاده و ضبط برای خاص فرآیندهای
 .دانندمی ضمنی دانش از استفاده و گذاریاشتراک

 چه به گرفته صورت هایپژوهش از آمده دست به پیشنهادهای .5
 است؟ صورت
 برای پیشنهادهایی مقاله 28 شده، بررسی مقاله 54 از

که از این میان  (85/51)% اندکرده ارائه بیشتر هایپژوهش

                                                             
1. Islam 

2. Ugwu 

3. Nazim 
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 آموزشی هایتدوین برنامه بیشترین پیشنهادها مربوط به لزوم
و  دانش مدیریت در کتابداری دانشجویان و کتابداران برای مدون
 مدیریت هایتفاوت کشف منظوربه المللیبین مطالعات انجام
 و تشویق به مورد(، نیاز 4با  هرکدام) مختلف هایمحیط در دانش

 3) دانش مدیریت سازیپیاده به هاکتابخانه و کتابداران ترغیب

و  نوآوری و خالقیت بر دانش مدیریت درک تأثیر مورد( و بررسی
مورد(  2با  هرکدام) دیجیتالی هایکتابخانه دانش ةنقش طراحی

 تقریباًاست. اکثر مقاالت بیش از یک پیشنهاد ارائه کرده بودند و 
 (.7جدول ) بودندیچ پیشنهادی نداده نیمی از مقاالت نیز ه

 

 پیشنهادهای ارائه شده در مقاالت مدیریت دانش در کتابخانه. 7 جدول
 فراوانی پیشنهاد

 4 آموزشی مدون برای کتابداران و دانشجویان کتابداری در مدیریت دانش هایبرنامهلزوم 

 4 مختلف هایمحیطمدیریت دانش در  هایتفاوتکشف  منظوربه المللیبینانجام مطالعات 

 3 مدیریت دانش سازیپیادهبه  هاکتابخانهنیاز به تشویق و ترغیب کتابداران و 

 2 درک مدیریت دانش بر خالقیت و نوآوری تأثیربررسی 

 2 دیجیتالی هایکتابخانهطراحی نقشه دانش 

 1 انجام مطالعات روی اجزای مدیریت دانش

 1 دانشگاهی هایکتابخانهجامع نظام مدیریت دانش در  هایسیاستتدوین 

 1 در مدیریت دانش ICTمناسب  زیرساختتوجه به 

 1 دیجیتالی هایکتابخانه سایتوبمدیریت دانش در طراحی  کارگیریبه

 1 دریافت نظر کاربران و بازخورد آنان درباره مدیریت دانش

 1 مدیریت دانش سازیپیادهاجتماعی در  هایرسانهاستفاده از 

 1 در مدیریت دانش هاکتابخانهکیفی درباره نقش  هایپژوهشانجام 

 1 مدیریت دانش هایمدلبررسی 
 1 مدیریت دانش هایاستراتژیفرمولیزه کردن 

 1 داشتن رهبری واحد برای مدیریت دانش

 1 الزم برای کتابداران در مدیریت دانش هایصالحیتبررسی 

 1 شخصیتی افراد با مدیریت دانش هایویژگیبررسی ارتباط 

 1 بررسی ارتباط رضایت کاربران و عملکردهای مدیریت دانش

 1 دانش برای مشتریان بینیپیش هایروشبرای بررسی  ریزیبرنامه

 1 توسط مدیران هاسازمانو کارآفرینی در  سازمانیفرهنگتقویت 

 

 گیرینتیجهبحث و 
ها دید مقاالت مدیریت دانش در کتابخانه شناختیروشتحلیل 

 خألهایرایج در آن باز و  هایبحثمخاطب را به این حوزه و 
مبحث  منتشرکننده. توزیع مجالت کندمیموجود را شناسایی 
، سال انتشار، اهداف، جوامع، هاکتابخانهمدیریت دانش در 

د مجالت بررسی و مور هاو پیشنهاد هایافته، ابزارها، هاروش
اند. توجه به مباحث مطرح شده در هریک از تحلیل قرار گرفته

را پیش روی پژوهشگران این  ایگستردهیاد شده، افق  هایمؤلفه
پژوهش نشان داد که مقاالت  ة. بررسی جامعگشایدمیعرصه 

غیرپژوهشی و نظری زیادی در این عرصه منتشر شده است که 
 سودمند باشد. تواندمین ابرای محقق

مقاله بیشترین  9با انتشار  Library management ةلمج
(. 16/16%) استسهم را در انتشار مقاالت مورد بررسی داشته 

افت نسبی انتشار  رغمعلیکه  دهدمیروند انتشار مقاالت نشان 
های قبل از ( در مقایسه با سال25/9)%2017این موضوع در سال 

ها موضوع زنده و مطرحی آن، موضوع مدیریت دانش در کتابخانه
 2015های ؛ در سال66/16، %2016 است. به نحوی که در سال

درصد مقاالت در  11/11، %2014و در سال  81/14، %2013و 
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چنین اولین مقاله در این حوزه . هماندشده پایگاه اسکوپوس نمایه
 منتشر شده است. 2000در سال 

 ةدربار کتابداران دیدگاه بررسی»ها بر اهداف بیشتر پژوهش
 در دانش مدیریت کارگیریبه» و( 92/25)% «دانش مدیریت
 سایتوب در دانش مدیریت یندهایافر» و (51/18)% «هاکتابخانه
متمرکز است. با توجه به ( 11/11)%« دیجیتالی هایکتابخانه

ها، شایسته است سهم طیف مراجعان گوناگون در کتابخانه
مدیریت دانش  ةها به بررسی دیدگاه آنان درباربیشتری از پژوهش

 آن در کتابخانه بپردازند. کارگیریبهو 
 روی بر دانش مدیریت هایپژوهش از زیادی بسیار سهم
در این بخش نیز عدم (. 17/74%) است شده انجام کتابداران

شود. بهتر است به بقیه ارکان دخیل در این توازن مشاهده می
در ) علمیهیئتها، اعضای سایتبخش همچون مراجعان، وب

ها، دانشجویان های دانشگاهی و پژوهشی(، بررسی مدلکتابخانه
( علمیهیئتکتابداران و دانشجویان و اعضای ) تلفیقیو حالت 
 شود.پرداخته 

 هایپژوهش مجموع شد ازکه حدس زده می طورهمان
 9 فقط و کمی روش به( 51/68%) پژوهش 37 گرفته، صورت

 صورت( کیفی و کمی) ترکیبی روش به( 66/16%) پژوهش
 است شده انجام کیفی روش به نیز پژوهش 8. اندگرفته

 بسته پرسشنامه شده، گرفته بکار ابزارهای میان از(. %81/14)
 و پرسشنامه(. 85/51%) دارد قرار اول ةرتب در مورد 28 با پاسخ

 تحلیل و مصاحبه و دوم ةرتب در( 11/11%) مورد 6 با مصاحبه
یکی از  .دارند قرار سوم ةرتب در( 40/7%) مورد 4 با هرکدام محتوا

دالیل عمده این امر، سهولت استفاده از روش کمی و ابزار 

 کارگیریبهاستخراج و  مسلماًکه حال آن .پرسشنامه است
پرسشنامه باز پاسخ، مصاحبه و ...( در کنار ) کیفیهای داده

های ارزشمندتری به خواننده عرضه تواند دادههای کمی میداده
 نماید.

ها، ما را با طیف های پژوهشدر بخش یافته کندوکاو
سازد. به های کم روبرو میای از موضوعات با فراوانیگسترده

 و نوآوری و خالقیت و دانش مدیریت بین مثبت نحوی که ارتباط
 بیشترین دارای دانش مدیریت بر سازمانی ابعاد و فرهنگ تأثیر

 و آشنایی در این بخش بودند. موضوعات دیگری همچون فراوانی
 تأثیرسازمانی،  خدمات ارائه در دانش مدیریت از کتابداران استفاده

شده دارای  ارائه خدمات و کیفیت برافزایش دانش مدیریت مثبت
بار و بار فراوانی و به موضوعات گسترده بسیاری نیز فقط یک 3

 اشاره شده بود.
های آتی مقاالت ما را با برای پژوهش هایبررسی پیشنهاد
سازد که حدود نیمی از مقاالت برای این بخش این نکته روبرو می

های این حوزه اند که این یکی از ضعفهیچ پیشنهادی ارائه نکرده
 این از اند کهمقاالت به ارائه پیشنهادهایی پرداخته 85/51است. %

 آموزشی هاینامهبر لزوم به مربوط پیشنهادها بیشترین میان
 و دانش مدیریت در کتابداری دانشجویان و کتابداران برای مدون
 مدیریت هایتفاوت کشف منظوربه المللیبین مطالعات انجام
است. طیف  (مورد 4 با هرکدام) مختلف هایمحیط در دانش

های بررسی با فراوانی کم از ویژگی هایای از پیشنهادگسترده
این امر نشان از گستردگی  شده این بخش از مقاالت است.

 ساززمینهتواند ها و پیشنهادهای این عرصه دارد که خود مییافته
 های بیشتر باشد.پژوهش

توان به بررسی مقاالت مدیریت های بیشتر میبرای پژوهش
و یا با رویکردی تطبیقی  ها در ایران پرداختدانش در کتابخانه

 این مقاالت را در ایران و جهان مورد بررسی قرار داد.
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