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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to feasibility implementation of knowledge management based on the 

Bukowitz & William's model components and also the effects of this model on knowledge contribute in Qom 

province public libraries. 
Methodology: A survey - descriptive method was used. The population was included 92 librarians of Qom 

province public libraries. The statistical sample was selected 73 people based on Krejcie & Morgan table. 

Sampling method is stratified random sampling and data collection tool was a researcher-developed 

questionnaire with the Likert scale. The face validity of the questionnaire was confirmed by expert teachers and 

its reliability was calculated as 0.96 by Cronbach's alpha method. For data analysis was used descriptive and 

inferential statistics in SPSS software. 

Findings: Findings revealed that the feasibility implementation of Bukowitz & William's KM model in the 

Qom province public libraries is upper than the average (3.29). The results of regression test showed that this 

model can predict 75% of the effects on the "knowledge contribute" component. The components of 

"knowledge learning" and "knowledge assess" have the most impact on the "knowledge contribute" component. 

Also, the feasibility implementation of KM in terms of demographic characteristics i.e. gender, discipline, work 

experience, academic degree and work type were no significant difference from librarian's view. 
Conclusion: The Bukowitz & William's model was approved as a suitable model for KM implementation in 

non-profit organizations like public libraries. Also, effective factors in this model on "knowledge contribute" 

were identified which will be applicable for managers and librarians of public libraries in Qom province. 
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 چکیده
تسهیم » های این مدل بر مؤلفةهای مدل بکوویتز و ویلیامز و همچنین تأثیر مؤلفهسنجی استقرار مدیریت دانش براساس مؤلفههدف پژوهش حاضر امکان هدف:

 .های عمومی استان قم بوددر کتابخانه« دانش

 

ی نفر( بود. نمونه 29های عمومی استان قم )ی آماری شامل کتابداران کتابخانهپیمایشی است. جامعه -روش پژوهش حاضر توصیفی شناسی پژوهش:روش

ساخته با طیف ی محققها پرسشنامهای و ابزار گردآوری دادهدفی طبقهگیری تصانفر انتخاب شد. روش نمونه 37آماری براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 
محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل  29/0 ای لیکرت بود. روایی صوری پرسشنامه توسط استادان متخصص، تأیید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخدرجهپنج
 استفاده شد. SPSSآماری  افزارها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب نرمداده

 

( است. نتایج آزمون 92/7قم باالتر از سطح متوسط )های عمومی استان کتابخانهنتایج نشان داد امکان اجرای مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز در  ها:یافته

دارای « ارزیابی دانش»و « یادگیری دانش»های دارد. مؤلفه« تسهیم دانش» درصد از تأثیرات را بر مؤلفة 37 بینیرگرسیون نشان داد که این مدل امکان پیش
شناختی جنسیت، رشتة تحصیلی، سابقة های جمعیتاست. همچنین در خصوص امکان اجرای مدیریت دانش از نظر ویژگی« تسهیم دانش» بیشترین تأثیر بر مؤلفة

 نظر کتابداران مشاهده نشد.داری از کار، میزان تحصیالت و نوع فعالیت تفاوت معنی
 

های عمومی تأیید شد. های غیرانتفاعی نظیر کتابخانهعنوان مدلی مناسب جهت اجرای مدیریت دانش در سازمانمدل بکوویتز و ویلیامز به گیری:بحث و نتیجه
های عمومی استان قم قابل کاربرد خواهد کتابداران کتابخانه نیز شناسایی گردید که برای مدیران و« تسهیم دانش»های تأثیرگذار در این مدل بر همچنین مؤلفه

 بود.

 

 های کلیدیواژه
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 مقدمه

ای بودن مدیریت دانش، رشتهبا توجه به کاربرد و میان
ها و های غیرانتفاعی و خدماتی نظیر دانشگاهسازمان
، لیدنر، توربن. شدند مندعالقهوع نیز به این موض هاکتابخانه

های مدیریت ثیر دانش و برنامهتأ (9019) 1لین و وثربمک
ها نسبت به های خدماتی نظیر کتابخانهدانش را بر سازمان

د. این امر نشانگر ندانهای تولیدی بسیار بیشتر میسازمان
هایی است. وجود چنین امکان اهمیت دانش در چنین سازمان

را مستعد اجرای  هاآن ،های خدماتیدر سازمان ایبالقوه
برداری از مزایای آن های مدیریت دانش جهت بهرهبرنامه
ای مدیریت دانش ه( نیز بر اجرای برنامه9019) 9رائو کند.می

های اجرای صحیح و اصولی برنامه کید دارد.ها تأدر کتابخانه
ینه در ها موجب کاهش زمان و هزمدیریت دانش در کتابخانه

های جاری، افزایش کارایی سازمان، ضبط دانش ضمنی برنامه
کلی  طوربهگیری و کتابداران و کارمندان، بهبود فرایند تصمیم

 تسهیل اشتراک دانش خواهد شد.
 اخیر هایسال در ایران طی های عمومیبخانهنگاه به کتا

عرصه فرهنگی و  به بازیگری مهم در تا جایی که تغییر کرده
با توجه به  های عمومیکتابخانهماعی تبدیل شده است. اجت

وسعت مخاطبان و نقشی که در توسعه اجتماعی، فرهنگی و 
 ای فعالههپایگا عنوانبهپتانسیل تبدیل د، نحتی اقتصادی دار

های در حال . این نوع تغییر دیدگاه در برنامهدارنداجتماعی 
شک است. بی دهمشاهقابل های عمومیکتابخانه ةاجرا و آیند
بهبود و رشد  های عمومی موجبپیشرفت کتابخانهتوسعه و 

به و توزیع دسترسی  فرهنگی،های آموزشی، جامعه در عرصه
 خواهد شد.اطالعات 

 ( در شرایط محیطی9019) 7استاگیوالسبه عقیده ک
عضوی از جامعه  عنوانبههای عمومی ، کتابخانهپرتغییر
دانش نیاز دارند. اول آنکه،  کم از دو جهت به مدیریتدست

روند و می شمار بهجوامع سرمایه فکری برای  ةایجادکنند
شده و  های عمومی از سرمایه فکری ایجاد، کتابخانهدوم

 کنندخدمات بهتر استفاده می ةارائ منظوربههای دانشی دارایی
تنگ و  (.77: 1727)به نقل از رجوعی، عربشاهی و مغانی، 

یت دانش در ( نیز بر اهمیت اجرای مدیر9009) 4مدهاهاو
های ، اجرای برنامهروازاین کید دارد.های عمومی تأکتابخانه

های عمومی که حلقه واسط میان مدیریت دانش در کتابخانه
های و اجرای برنامه سویکاز  استجامعه و منابع اطالعاتی 

                                                             
1. Turban, Leidner, Mclean & Wetherbe 
2. Rao 
3. Kostagiulas 
4. Teng & Hawamdeh 

ترویجی و تشویقی که موجبات رشد و تعالی فرهنگ عمومی 
دنیای متغیر امروزی امری د از سوی دیگر، در شومی

 است.و ضروری پذیر امکان

مدیریت دانش نیازمند  سازی اصولی و منسجماجرا و پیاده
برخی از پژوهشگران در این حوزه . است ایویژه مدلبرنامه و 

اولین  اند.دانشی خاصی مبادرت کرده ةبه ارائه مدل یا حلق
دو پژوهشگر ژاپنی با  توسط اجرایی مدیریت دانش مدل
نز، دالکیر و وَا  . ه استارائه شد 7اوچینانوکا و تاکههای نام

( 9012) 1میتال و کومار( و 9019) 3موهاجان (،9014) 9بیدیان
مدیریت  هایو چرخه هابه بررسی انواع مدلهایی در پژوهش

های در بافت تاکنوناند. پرداختهجامع و کامل  طوربهدانش 
 ،10، بکوویتز و ویلیامز2الرویمکهایی نظیر مختلف مدل

 17، ویگ14، نیومن و کونارد17، هفت سی19منبک ،11هیسیگ
ذکر شده که مراحل تا حدودی مشابه یکدیگر  هااینو جز 

های های مختلف مدیریت دانش نیز همانند مدلدارند. چرخه
 نیز مدل بکوویتز و ویلیامز .آن دارای مراحل مشابهی هستند

، یادگیری، تسهیم، کارگیریبه، نیافت ةلفؤم شامل هفت
 است.دانش  19و حذف نگهداری ارزیابی، ایجاد/
گستردگی جغرافیایی و های عمومی با توجه به کتابخانه

و  جنسیتیهای فرهنگی، زبانی، قومی، لزوم توجه به تفاوت
ای مدون جهت اجرای مدیریت دانش سنی نیازمند ارائه برنامه

، هاگزارشها، مجالت، موجود در کتاب دارد. دانش صریح
های عمومی و های کتابخانهو بخشنامه هادستورالعمل

همچنین دانش ضمنی نهفته در اذهان کتابداران و کارشناسان 
در طول سالیان، نیازمند  هاآندر مورد رویکردها و تجربیات 

مستندسازی، مدیریت و استفاده بهینه است. بدین منظور، اجرا 
های های مدیریت دانش در کتابخانهسازی برنامهدهو پیا

سنجی است. عمومی مستلزم انجام مطالعات امکان
های های عمومی استان قم نیز با توجه به ویژگیکتابخانه

جمعیتی، قومی و زبانی و وجود دانش صریح و ضمنی در 
، مسئله روازاینمیان کتابداران از این قاعده مستثنی نیستند. 

سنجی استقرار مدل مدیریت ژوهش حاضر امکاناصلی پ

                                                             
5. Nonaka & Takeuchi 
6. Evans, Dalkir & Bidian 
7. Mohajan 
8. Mittal & Kumar 
9. McElroy 
10. Bukowitz & Willams 
11. Hissig 
12. Beckman 
13. 7C 
14. Newman & Conard 
15. Wiig 
16. Get, Use, Learn, Contribute, Assess, Build/Sustain, 
Divest 



 06                                                                 ویلیامز ...      و بکوویتز دانش مدیریت مدل استقرار امکان:  شجاع فرد ،محمدی استانی

 
 

مدلی جامع و متناسب با  عنوانبهدانش بکوویتز و ویلیامز 
 های عمومی استان قم است.ها در کتابخانهبافت کتابخانه

زاده، (، خادمی9002) 1هایی نظیر رابرتبررسی پیشینه
و محمدی  شعبانی( و بیرانوند، 1721پهلو و حیدرزاده )فرج
 طوربهدارد. « م دانشةتس»( نشان از اهمیت 1729ی )استان

کلی تسهیم )اشتراک( دانش جزء اهداف اصلی اجرای هر 
، پژوهش حاضر ضمن روازاینمدیریت دانشی است.  برنامه
سنجی استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز به امکان

« تسهیم دانش»که بیشترین تأثیر را بر  هاییمؤلفهبررسی 
 کند.اند، مبادرت میداشته
 سؤاالت ،و اهداف پژوهش گفتهپیشبه موارد  توجهبا 

 پژوهشی ذیل مدنظر قرار گرفت:

امکان استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز در   .1
 های عمومی استان قم وجود دارد؟کتابخانه

مدل مدیریت دانش  هایمؤلفهاز  هرکداموضعیت امکان   .9
های عمومی استان قم چگونه امز در کتابخانهبکوویتز و ویلی

 است؟

کدام مؤلفه مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز دارای   .7
های عمومی بیشترین تأثیر در مؤلفه تسهیم دانش در کتابخانه

 استان قم است؟

 درو ویلیامز  بکوویتزهای مدل مدیریت دانش آیا بین مؤلفه  .4
اس متغیرهای عمومی استان قم براس هایکتابخانه
کار، میزان  ةتحصیلی، سابق ةشناختی )جنسیت، رشتجمعیت

داری معنیتحصیالت و نوع فعالیت( از نظر کتابداران تفاوت 
 وجود دارد؟
 

 پیشینه پژوهش
در با موضوع مدیریت دانش های زیادی در ارتباط پژوهش
ید ؤها نیز مبررسی پیشینههای مختلف انجام شده است. بافت

های مرتبط با ، تنها به پژوهشروازاینب است. همین مطل
که ارتباط بیشتری با های عمومی کتابخانه ویژهبهها کتابخانه

 .گردداشاره می هش حاضر دارد،وپژ
( در پژوهشی به شناسایی 1724زاده و فرزین یزدی )مکی

های عمومی استان هابعاد سیستم مدیریت دانش در کتابخان
ن بر توسعه نوآوری با استفاده از روش ثیر آیزد و تحلیل تأ

پیمایشی پرداختند. ابعاد مدیریت دانش با استفاده از متون 
بندی گردید. دسته شناسایی و با روش تحلیل عاملی ،موجود

نتایج نشان داد که ابعاد فرایندی مدیریت دانش شامل 
                                                             
1. Robert 

خلق و کسب »، «، ذخیره و تسهیم دانشدهیسازمان»
و ابعاد  «ظ و به کار بردن دانشتبدیل، حف»و  «دانش

بود. « فرهنگ»و « فناوری و ساختار»زیرساختی آن شامل 
های وضعیت ابعاد مدیریت دانش و نوآوری در کتابخانه

. یا نامطلوب قرار داشتدر وضعیت متوسط عمومی استان یزد 
 کلیه ابعاد فرایندی و ساختاری مدیریت دانش باهمچنین 
معادالت  سازیمدلنتایج داشت. داری معنیرابطه نوآوری 

خلق »عد ساختاری نشان داد که ابعاد مدیریت دانش به جزء بُ
و با توجه به ضرایب  داشتهثیر بر نوآوری تأ« و کسب دانش

معادالت ساختاری بیشترین اثرگذاری بر نوآوری به ترتیب 
، ذخیره و دهیسازمان»و « فناوری و ساختار»مربوط به ُبعد 
 بود.« تسهیم دانش

، جعفری و فامیل بیدیدر پژوهش دیگری قادری سیاه
و مدیریت دانش  سازمانیفرهنگ( رابطه میان 1727) روحانی

بررسی کردند. های عمومی شهر کرمانشاه را در کتابخانه
و جامعه آن کتابداران  همبستگی-روش پژوهش توصیفی

ن ها حاکی از آهای عمومی شهر کرمانشاه بود. یافتهکتابخانه
و مدیریت دانش در حد  سازمانیفرهنگبود که وضعیت 
داری وجود دارد. بر این قرار، معنیرابطه  هاآنمتوسط و میان 

و یکپارچگی با  مأموریتمشارکت، سازگاری،  هایمؤلفهمیان 
داری وجود دارد. همچنین میان معنیمدیریت دانش رابطه 

ی و مدیریت دانش بر پایه متغیرها سازمانیفرهنگ
شناختی جنسیت، سن، میزان تحصیالت، سابقه جمعیت

خدمت، نوع سازمان، نوع فعالیت، رشته تحصیلی، میزان 
 داری مشاهده نشد.معنیآشنایی با اینترنت و رایانه تفاوت 

کاربرد مدل شرون الوسون جهت ارزیابی وضعیت 
مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهش 

توسط صدیقی، طاهری الری،  نه بود کهدیگری در این زمی
با روش پیمایشی صورت ( 1729چرابین، نودهی و صدیقی )

کارکنان دانشکده علوم ها حاکی از آن بود که یافتهگرفت. 
پزشکی نیشابور معتقد بودند مدیریت دانش از ُبعد تولید، 

، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش در وضعیت دهیسازمانکسب، 
بازنگری و توجه بیشتر به مباحث  نیاز به وندارد مطلوبی قرار 

 .گردداحساس میمدیریت دانش در دانشکده 

های زیرساخت تأثیر( به 1721زندیان و زادولی خواجه )
گیری مدیران بر مدیریت مدیریت دانش و ابعاد بهبود تصمیم

های عمومی کشور با روش دانش کارکنان نهاد کتابخانه
. در این پژوهش وضعیت ختپرداهمبستگی -توصیفی

 متغیر مالک و ابعاد زیرساخت مدیریت دانش ،مدیریت دانش
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ناوری اطالعات، فرهنگ، فرایند، شامل منابع انسانی، ف)
 گیری مدیرانو ابعاد تصمیم (منابع مالیو  راهبرد سازمانی

بودن، بودن، اقتصادیبودن، سریع)شامل دقیق و صحیح
متغیر  اطالعات( کارگیریبهبلیت بودن و قابودن، مرتبطایمن
ها نشانگر آن بود که براساس مدل یافته بین تعیین شد.پیش
های منابع انسانی، فرهنگ و فرایند و نیز بینی، زیرساختپیش

بینی گیری مدیران قادر به پیشهمه ابعاد بهبود تصمیم
 های عمومی کشور است.مدیریت دانش در نهاد کتابخانه

( به بررسی ارتباط میان 9017) 1ن و رانیچیدامباراناتا
های آموزش در کتابخانه سازمانیفرهنگمدیریت دانش و 

عالی قطر با روش تجربی پرداختند. نتایج نشان داد که 
ثیرگذار أهای مدیریت دانش و موفقیت آن تفرهنگ بر فعالیت

داری با معنیهای مدیریت دانش ارتباط و برنامه است
گرایی، شناختی ندارد. همچنین قبیلهمتغیرهای جمعیت

های و فرهنگ باز ارتباط مستقیمی با برنامه فرهنگخرده
مراتبی ارتباطی با و فرهنگ سلسله مدیریت دانش دارند

 های مدیریت دانش ندارد.برنامه
( در پژوهشی به مشاهده 9013) 9کولونیاری و فاسولیس

ش در مدیریت دانهای برنامهکات کتابداران از اادر
با توجه به  هاآن زعمبههای دانشگاهی پرداختند. کتابخانه

عالقه روزافزون به مبحث مدیریت دانش توسط کتابداران و 
 طوربهشناسی، اما مدیریت دانش علم اطالعات و دانشرشته 

زیرا ماهیت  ؛رودکار نمیه ها بمند در کتابخانهمنظم و نظام
اجماعی میان است و هیچ  چندجانبهمدیریت دانش 

شناسی در این باره وجود متخصصان علم اطالعات و دانش
های ندارد. نتایج نشان داد که کتابداران و کارمندان کتابخانه
های دانشگاهی از مزایا و عملکرد مدیریت دانش و حتی گزینه

شغلی مدیریت دانش آگاهی دارند، اما در موضوعات و مسائل 
های ود ندارد. کتابخانهاساسی مدیریت دانش شفافیت وج

کنند شان اقدام میکاربران صریحدانش  ضبطدانشگاهی برای 
تر است، عمل و اقدام دانش ضمنی که بسیار مهم درزمینةاما 

 .گیردی صورت نمیچندان
بر  مدیریت دانش( ة)مراحل چرخ تأثیر مدیریت دانش

و ارائه چارچوبی کشور  72های دانشگاهی نوآوری در کتابخانه
و  که توسط اسالم، آگاروال استپژوهش دیگری  ،برای آن
نتایج حاکی از آن بود که ( انجام شد. 9013) 7ایکیدا

داری معنیایجاد/ضبط دانش و کاربرد/استفاده از دانش تأثیر 
های دانشگاهی دارند. تأثیر اشتراک و بر نوآوری در کتابخانه

                                                             
1. Chidambaranathan & Rani 
2. Koloniari & Fassoulis 
3. Islam, Agarwal and Ikeda 

ر پایان انتقال دانش بر نوآوری ناچیز بود. پژوهشگران د
 مدیریت دانش ارائه کردند. ةچارچوبی را برای مراحل و چرخ

های حوزه مدیریت دانش نشان داد بررسی متون و پیشینه
اسالمی هرندی، ذوالفقاری زعفرانی نظیر  هاکه اکثر پژوهش

 العابدینی، کوهی رستمیزینحاجی(، 1721)و جعفری هرندی 
بر  (1723ی )غفاری و زینال ( و1721و موری بختیاری )

 .ندبودمتمرکز مدیریت دانش  عوامل مهم و زیرساختی بررسی
ها نظیر سالخورده، رحیمی و زارع برخی دیگر از پژوهش

، بیرانوند و (1721پهلو و حیدرزاده )زاده، فرج(، خادمی1721)
بر  مؤثربر تأثیر یا عوامل ( 1729شعبانی و محمدی استانی )

بودند. متمرکز دانش تسهیم دانش در اجرای مدیریت 
(، 9013هایی نظیر اسالم، آگاروال و ایکیدا )پژوهش

درگاهی، اسدی، احمدی و  و (9017چیدامباراناتان و رانی )
به بررسی ارتباط مدیریت دانش با سایر ( 1723محمودی )

همچنین بخش . پرداختند نوآوری وری وبهرهمتغیرها نظیر 
جلیلی و (، 1729) صدیقی و همکارانها نظیر دیگر پژوهش

 (،1727رجوعی، عربشاهی و مغانی )(، 1729فامیل روحانی )
( 1721و برادر، کیانی خوزستانی و گوهری ) (1729زیارتی )

خاص متمرکز بر اجرای مدیریت دانش مبتنی بر یک مدل 
بر مدل نانوکا و  در این بخشهای اولیه پژوهشاکثراً بودند. 
ها های اخروی بر سایر مدلپژوهش و بوداوچی متمرکز تاکه

نشان داد که مدل بکوویتز و ویلیامز متمرکز شدند. بررسی 
ای هتناسب بیشتری با بافت انتفاعی و سازمان این مدل

صورت های اکثر پژوهش .ها داردخدماتی نظیر کتابخانه
های تخصصی و در کتابخانهگرفته با مدل بکوویتز و ویلیامز 

سنجی استقرار پژوهشی به امکان تاکنون و بودهدانشگاهی 
، روازاینهای عمومی نپرداخته است، این مدل در کتابخانه

های کتابخانهدر  امکان استقرار این مدل راپژوهش حاضر 
همچنین با . ه استدادقرار  موردسنجش عمومی استان قم
در اکثر  دانش )اشتراک( تسهیملفه مؤتوجه به اهمیت 

لفه اساسی مؤها بر این لفهمؤسایر  ثیر، به بررسی تأهاپژوهش
 .است شدهدانش اقدام  مدیریتهای و مهم در مدل

 

 پژوهش شناسیروش

 ة. جامعاستپیمایشی  –توصیفی  حاضر، روش پژوهش
اداره  تابع عمومیهای کتابخانه کتابداران تمامیآماری شامل 
 به تعداد 1721قم در سال های عمومی استان کل کتابخانه

 به آماری براساس جدول کرجسی مورگان ةنمون. ستنفر ا 29
گیری در پژوهش حاضر نفر انتخاب شد. روش نمونه 37تعداد 

 ،هاابزار گردآوری داده. ای متناسب با حجم بودتصادفی طبقه
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)از  لیکرت ایدرجهپنجدر مقیاس محقق ساخته  ةپرسشنام
گویه براساس  47 شاملاست که  خیلی کم تا خیلی زیاد(

که  بودبکوویتز و ویلیامز  مدیریت دانش های مدللفهؤم
گویه(،  3) های کتابداران را درباره یافتن دانشدیدگاه

گویه(، تسهیم  7گویه(، یادگیری دانش ) 9دانش ) کارگیریبه
(، ایجاد/ نگهداری گویه 7گویه(، ارزیابی دانش ) 2دانش )
 کند.یگیری مگویه( اندازه 4و حذف دانش ) گویه( 2دانش )

در پژوهش حاضر، مدل بکوویتز و ویلیامز به علت توجه و 
و تفهیم بهتر مراحل  غیرانتفاعیتناسب بیشتر به بافت 

هایی نظیر مدیریت دانش انتخاب گردید. این مدل در پژوهش
(، 1723(، بصیریان جهرمی، گرایی و کوکبی )1721احمدی )

محمدی  و (1729(، زیارتی )1729جلیلی و فامیل روحانی )
مدل مناسب  عنوانبه( 1720پور )استانی، شعبانی و رجائی

 بافت کتابخانه مورد توجه قرار گرفته است.
تحصیلی،  ة، رشتجنسیتدر مورد  االتیؤسهمچنین 

بخش اطالعات در فعالیت نوع  ت وتحصیال کار، میزان ةسابق
رسشنامه توسط روایی پشد. پرسیده پرسشنامه  شناختیجمعیت
ضریب  با استفاده ازیید و پایایی آن ن این حوزه تأامتخصص

 29/0که ضریب مزبور برابر با  آلفای کرونباخ انجام شد
االت پرسشنامه ؤهمچنین تحلیل عاملی سمحاسبه گردید. 

 مقدارکه  است 331/0برابر با  KMOنشان داد که مقدار 
لت نیز نشان داد که تنتایج آزمون بار .بخشی استرضایت
است که  07/0از  ترکوچککه  است 000/0داری عنیممقدار 
پرسشنامه بین  .بود با یکدیگر سؤاالتداری معنیبیانگر 

پاسخنامه از  92تعداد  وتوزیع  قمتمامی کتابداران استان 
سنجی امکانپژوهش حاضر  در همچنین .دریافت شد هاآن

 طریقاز بکوویتز و ویلیامز  استقرار مدل مدیریت دانش
گیری به پرسشنامه فوق اندازه آماری ةن نمرات نمونمیانگی
 .شد

در دو  SPSSافزارها از نرمدادهو تحلیل  تجزیهبرای 
سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار 

و واریانس  توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار
استفاده از  نظر به اینکهی، استنباطدر سطح آمار  .استفاده شد
ها توزیع داده بودننرمالرامتریک مستلزم اطمینان از آزمون پا

اجرا و پس از آن  1اسمیرنف –کولموگروفابتدا آزمون  ،است
تحلیل واریانس و  چند متغیره رگرسیون، تی هایآزموناز 
 استفاده شد. (9)آنوواراهه یک

                                                             
1. Kolmogorov- Smirnov test 
2. Anova 

 ی پژوهشهایافته

 7/99نفر ) 43ه ک داد نشان شناختیجمعیت عوامل تحلیل

 7/39نفر ) 70بودند.  مرد مابقی و زن هاآزمودنی از درصد(
 ،های عمومی استان قماز کتابداران کتابخانه درصد(

نفر  4بودند.  شناسیعلم اطالعات و دانشالتحصیل رشته فارغ
( درصد 2/37نفر ) 71، کاردانیدرصد( دارای تحصیالت  1/7)

نفر  9و  کارشناسی ارشددرصد(  4/13نفر ) 19 کارشناسی،
ها در بخش نفر از آزمودنی 3 .باشندمی درصد( دکتری 2/9)

درصد( در بخش  4/72نفر ) 41درصد(،  1/10خدمات فنی )
 7/70نفر ) 91و  خدمات عمومی )امانت، کودک و مرجع(

همچنین درصد( در بخش مدیریت یا سرپرستی مشغول بودند. 
ی داری سابقه کار کمتر از هادرصد( از آزمودنی 3/73نفر ) 99
 1/99نفر ) 11سال،  10-7درصد( بین  9/94نفر ) 13سال،  7

 90-19درصد( بین  3/1نفر ) 9سال،  17-11درصد( بین 
 سابقه داشتند. سال 90بیش از  درصد( 2/9نفر ) 9و  سال

نظر به اینکه استفاده از قبل از تحلیل سؤاالت پژوهش، 
بودن توزیع طمینان از نرمالرامتریک مستلزم اهای پاآزمون
اجرا شد. سمیرنوف  -کولموگروفها است، ابتدا آزمون داده

 .ارائه شده است 1در جدول  نتایج این آزمون
 

 

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف. 6جدول 

 P-value اسمیرنف -کولموگروف آماره

مدل مدیریت 
دانش 

بکوویتز و 
 ویلیامز

797/0 2/0 

 

 < Kolmogorov - Smirnov Z <+ 29/1که ازآنجا

توان نتیجه گرفت که درصد اطمینان می 27است، با  -99/1

-برای تجزیه و تحلیل داده ،توزیع جامعه نرمال است. بنابراین

 ،تی هایمورد بررسی از آزمونهای با توجه به مؤلفهها 
 استفاده شد. راههیکتحلیل واریانس  و رگرسیون چند متغیره

سنجی ی به سؤال اول درباره امکانمنظور پاسخگویبه
-استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز در کتابخانه

های عمومی استان قم از آزمون تی استفاده شد که نتایج آن 
 ارائه شده است. 9در جدول 
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 (x=3تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ) تی نتایج آزمون. 6جدول 

 t P-value ف معیارانحرا میانگین متغیر

 000/0 23/7 917/0 92/7 بکوویتز و ویلیامز مدیریت دانش مدل
 

مشاهده شده از مقدار  مقدار تی ،9های جدول برحسب یافته
 و (p≤0/05)کمتر  07/0بحرانی جدول در سطح خطای 

و از آنجا که میانگین است  دارمعنیاختالف مشاهده شده، 
 ،بنابراین .بوده بیشتر( x=7مشاهده شده نیز از میانگین فرضی )

در  بکوویتز و ویلیامز امکان استقرار مدل مدیریت دانش

و  استاز سطح متوسط  قم بیشترهای عمومی استان خانهکتاب
 .دارددر وضعیت مطلوبی قرار 

ایج ال دوم پژوهش براساس نتؤپاسخگویی به س منظوربه
مدیریت مدل های لفهؤماز  هرکدام و نتایج میانگین ،تی آزمون
 ذکر شده است. 7جدول بکوویتز و ویلیامز در دانش 

 

 

 بکوویتز مدیریت دانش های مدللفهؤتک متغیره م تی نتایج آزمون. 6جدول 
 (x=3و ویلیامز، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ) 

 t P-value انحراف معیار میانگین هالفهؤم

 000/0 34/7 772/0 73/7 یافتن دانش

 000/0 42/9 977/0 42/7 دانش کارگیریبه

 000/0 31/7 922/0 41/7 یادگیری دانش

 000/0 19/4 399/0 79/7 تسهیم دانش

 019/0 43/9 372/0 99/7 ارزیابی دانش

 091/0 17/1 11/0 12/7 ایجاد/نگهداری دانش

 123/0 -179/0 213/0 21/9 حذف دانش
 

 مدلهای لفهؤم کاربردبیشترین ، 7های جدول براساس یافته
 کارگیریبه» ةلفؤبکوویتز و ویلیامز مربوط به م مدیریت دانش

 حذف» ةلفؤو کمترین، مربوط به م 42/7با میانگین  «دانش
 .است 21/9با میانگین  «دانش

وجود با توجه به وم پژوهش، ال سؤپاسخگویی به س منظوربه
با روش  چندمتغیرهرگرسیون  آزمون مستقل از ةلفؤمندین چ

تسهیم » ةلفؤم. در این راستا، شد استفاده( Enterورود )
، کارگیریبهیافتن، »های لفهؤمتغیر وابسته و م عنوانبه «نشدا

 عنوانبه «و حذف دانش نگهداری یادگیری، ارزیابی، ایجاد/
و  4 ج آن در جداولکه نتای گرفته شد نظر درمتغیرهای مستقل 

 .ذکر شده است 7

 

 

 چندمتغیره رگرسیوننتایج آزمون . 6جدول 

 F P-value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 000/0 114/19 399/0 37/0 199/0 تسهیم دانش
 

دهد که ضریب همبستگی میان باال نشان می جدولنتایج 
مدیریت دانش های مدل لفهؤو سایر م «تسهیم دانش» ةلفؤم

برابر با های عمومی استان قم در کتابخانهبکوویتز و ویلیامز 
و نشان از همبستگی باال  که ضریب باالیی است است 199/0
؛ به این معنی است 37/0. همچنین ضریب تعیین برابر با دارد

های عمومی در کتابخانهدخیل در این مدل  ةلفؤمکه شش 
 «تسهیم دانش» ةلفؤمرا بر  ثیراتأتاز درصد  37استان قم 

گرفتن اکثر متغیرها در  نظر دراند که نشان از بینی کردهپیش
داد که این  نشانهمچنین نتایج  .هاستآنبینی و پیشمدل 

دار است و بیانگر این نکته است که برخی معنیمدل رگرسیونی 
 ر هست.دامعنیثیرگذار و أت «تسهیم دانش» ةلفؤمبر  هالفهؤماز 

را به صورت مجزا  هالفهؤاز م هرکدام تأثیرگذاری سهم 7جدول 
 .دهدنشان می
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 . ضرایب آزمون رگرسیون6جدول 

 Beta t p-value مدل

 719/0 -774/0 -099/0 یافتن دانش

 709/0 93/0 011/0 دانش کارگیریبه

 000/0 079/7 479/0 یادگیری دانش

 009/0 971/7 771/0 ارزیابی دانش

 47/0 327/0 101/0 ایجاد/نگهداری دانش

 917/0 401/0 042/0 حذف دانش
 

 تربزرگ، تی دهد که هرچه مقدار بتا ونشان می 7نتایج جدول 
بیشتر بر  ثیرگذاریأتباشد نشان از  ترکوچکداری معنیو مقدار 

ثیر را أ، بیشترین تروازاین؛ دارد «تسهیم دانش» ةلفؤم روی
 ةلفؤم بر «ارزیابی دانش»و  «دانش دگیرییا»های لفهؤم
دهد که داری نیز نشان میمعنیدارد و مقدار  «تسهیم دانش»

ها لفهؤمسایر  و (p≤0/05) دار استمعنیثیر نیز مقدار این تأ
در  «تسهیم دانش» ةلفؤم ثیر چندانی برأدار نیستند و تمعنی

 .ندارند های عمومی استان قمکتابخانه

های سخ به میزان تفاوت نظرات کتابداران کتابخانهپا منظوربه
 مدیریتمدل امکان استقرار  در خصوص قمستان عمومی ا
شناختی های جمعیتمتغیر مبنای بکوویتز و ویلیامز بردانش 
نوع و  کار، میزان تحصیالت ةسابق، تحصیلی ةرشت ،یتجنس

ج شد که نتایاستفاده  راههیک واریانستحلیل آزمون از فعالیت 

 .ارائه شده است 9 در جدول ز این آزموناحاصل 

 

 شناختیجمعیتهای لفهؤم برحسبآماره . 0جدول 
 بکوویتز و ویلیامزمدیریت دانش مدل با توجه به  

 F P-value متغیر

 171/0 492/0 جنسیت

 117/0 729/0 تحصیلی ةرشت

 43/0 702/9 کار ةسابق

 227/0 192/0 میزان تحصیالت

 379/0 379/0 یتنوع فعال
 

 

هده شده بین میانگین ، اختالف مشا9برحسب اطالعات جدول 
بکوویتز و ویلیامز درباره مدیریت دانش مدل های لفهؤنمرات م

براساس  قمهای عمومی استان بخانهدر کتا امکان آن
، کار ةسابقتحصیلی،  ةجنسیت، رشت شناختیمتغیرهای جمعیت

( و (P≥0/05 نیستدار عنیم فعالیتمیزان تحصیالت و نوع 
وجود ندارد و  داریمعنیبین نظرات پاسخگویان تفاوت 

 .اندداشته بیاندر این باره  یکسانی کتابداران استان قم نظرات
 

 گیرینتیجهبحث و 

مدیریت دانش از موضوعات و مسائل مهمی است که اهمیت 
ها مشخص شده است. دانش آن برای بسیاری از سازمان

قدرت در دنیای امروزی تعریف شده های لفهؤمیکی از  عنوانبه

های یکی از دارایی عنوانبهها، و امکان مدیریت آن در سازمان
که عصر اقتصاد  در این عصرناملموس، امری ضروری است. 

ریزان به شود، توجه مدیران و برنامهمحور نیز نامیده میدانش
نظیر  یمدارنشهای داسازمان، روازایندانش معطوف شده و 

قلب تپنده هر سازمان  عنوانبهها ها و کتابخانهدانشگاه
مفهوم سازمان . دمداری، از این امر مستثنی نیستدانش

 است. منظرهمین  مولودیادگیرنده نیز 
 سنجی استقرار مدل مدیریت دانشامکانپژوهش حاضر 

یم تسه» ةلفؤم های این مدل برلفهؤمو تأثیر  بکوویتز و ویلیامز
حاکی . نتایج پرداخت قمهای عمومی استان کتابخانهدر  «دانش

بکوویتز و مدیریت دانش مدل امکان استقرار که  از آن بود
از حد  باالتر (92/7) قماستان  های عمومیدر کتابخانهویلیامز 



  1721 زیی(، پا97 یاپی)پ سهسال ششم، شمارة  ،یشناساطالعات و دانش تیریفصلنامه مد                                                                00

 سازی از نظر کتابداران درصورت اجرا و پیاده است و درمتوسط 
مدیریت های مدل بین مؤلفهاز  وضعیت مناسبی قرار دارد.

 میانگینبا « دانش کارگیریبه» ةلفؤم ،بکوویتز و ویلیامزدانش 
 21/9با میانگین « حذف دانش» ةلفؤم وامکان بیشترین  42/7

تمام  های عمومی استان قم دارد.را در کتابخانه امکانکمترین 
بکوویتز و ویلیامز به غیر از مدیریت دانش مدل های لفهؤم
با یافته این  باالتر از حد متوسط است. «حذف دانش» ةلفؤم

(، جلیلی و فامیل 1729صدیقی و همکاران )های پژوهش یافته
روحانی بیدی، جعفری و فامیل(، قادری سیاه1729روحانی )

و محمدی استانی،  (1724ه و فرزین یزدی )زادمکی(، 1727)
لبته در ادر یک راستا نیست. ( 1720پور )شعبانی و رجائی

( تنها دو 1720پور )پژوهش محمدی استانی، شعبانی و رجائی
های دانشگاهی در کتابخانه «دانش کارگیریبهیافتن و » ةلفؤم

های پژوهش وضعیت مناسبی دارند که با یافته فهان،شهر اص
یلی و گردد. همچنین جلحاضر در یک راستا قلمداد می

 کارگیریبهیافتن و » ةلفؤ( نیز تنها دو م1729روحانی )فامیل
های دانشگاهی شهر کرمانشاه، وضعیت در کتابخانه «دانش

های پیشین نشانگر وضعیت مناسبی داشت. اکثر پژوهش
های دانشگاهی داشت، در نامناسب مدیریت دانش در کتابخانه

حالی که امکان استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز 
این کلی  طوربهمناسب بود. م های عمومی استان قکتابخانه

های تفاوت فعالیت و گسترده کتابخانهتواند ناشی از می یافته
های عمومی باشد. دانشگاهی و تخصصی نسبت به کتابخانه

گسترده فعالیت بیشتری پتانسیل و های عمومی کتابخانه
اجرای مدیریت دانش دارد و نیروهای انسانی  درزمینة
اصلی  ةران نیروی محرکای کتابدهای عمومی یعنکتابخانه

 ازجملههای مدیریت دانش هستند. جهت اجرای فعالیت
های مدیریت دانش در کتابخانه اجرایامکان که  اقداماتی
بخشی و ساماندهی نظام دهد،را مساعد نشان می عمومی

 هاییبرگزاری کارگاهاست. آموزش ضمن خدمت کتابداران 
های مهارت گویی،، قصهقویت خالقیت، مرور نویسیت نظیر

نهاد  کار در دستور هااینجز روابط عمومی و ارتباطی، 
ها این قبیل برنامه های عمومی کشور قرار گرفته است.کتابخانه

و تسهیم  کارگیریبهری، ییادگ» هایلفهؤدر جهت تقویت م
 شود.قلمداد می «دانش

حذف » ةلفؤمنبودن وضعیت از مناسب نشانها یافته
در  لفهؤمهای عمومی استان قم دارد. این در کتابخانه« دانش

های مدیریت دانش وجود ندارد و توجه کمتری به آن سایر مدل
های منسوخ یا ایجاد شده است. توجه به حذف برخی از دانش

شک، سودمند خواهد بود. بی هاآن مخزنی برای بایگانی

کارایی ندارد ها و قواعدی که دیگر شناسایی برخی دستورالعمل
دیگری منسوخ شده، از  ةو یا توسط دستورالعمل یا بخشنام

 است.« حذف دانش» ةلفؤمصادیق م
نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین 

یادگیری و » هایلفهؤم ،های مدل بکوویتز و ویلیامزلفهؤم
 «تسهیم دانش» ةلفبر مؤ را بیشترین تأثیر «ارزیابی دانش

ل ثیرگذار و کلیدی دارد. همچنین این مدأت ةلفؤم انعنوبه
تسهیم » ةلفؤثیرات را بر مدرصد از تغییرات و تأ 37توانست 

بودن این درصد نشانگر قابل اطمینان بینی کند.پیش «دانش
 مدیریت دانش هایبرنامهاجرای  دراین مدل و توان باالی آن 

به  نوعیبهایج . این نتدارد ی عمومی استان قمهاکتابخانه در
بکوویتز و ویلیامز مدیریت دانش صورت غیرمستقیم تأیید مدل 

کید بیشتر به یادگیری و ارزیابی دانش همچنین تأ .استنیز 
های مدیریت دانش در کتابخانههای برنامهموجب اجرای بهتر 

های عمومی مسئولین کتابخانه عمومی استان قم خواهد شد.
های یات و دانش فعالیتاستان قم نسبت به ضبط تجرب

گیری و اقداماتی آتی تصمیم در فعالیت کارگیریبهکتابداران و 
شناسی و علم اطالعات و دانش ةدانش حوز روزرسانیبه کنند.

با  هاآنهای ضمن خدمت و هدفمند بودن برگزاری کالس
کتابداران  توجه به نیاز استان، موجبات تقویت یادگیری دانش 

 خواهد شد.
نشان  شناختیجمعیتاز تحلیل متغیرهای  حاصل هایهیافت

های اختالف مشاهده شده بین میانگین نمرات مؤلفهکه  داد
های عمومی کتابخانه بکوویتز و ویلیامز درمدیریت دانش مدل 

 ةشناختی جنسیت، رشتاستان قم براساس متغیرهای جمعیت
دار معنی فعالیت، میزان تحصیالت و نوع کار ةتحصیلی، سابق

تفاوتی وجود ندارد  کتابداران( و بین نظرات (P≥0/05نیست 
ها با این یافته اند.داشتهدر این باره بیان و نظرات یکسانی 

بیدی، قادری سیاه (،9017ش چیدامباراناتان و رانی )پژوه
و محمدی استانی، شعبانی و  (1727انی )روحجعفری و فامیل

پژوهش همچنین  .ر دارنددر یک راستا قرا (1720پور )رجائی
شناسی با پژوهش زندیان و زادولی خواجه از لحاظ روشحاضر 

 مشابهت دارد.نیز ( 1721)
های پژوهش مبنی بر شرایط و امکان در ارتباط با یافته

های مناسب مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز در کتابخانه
ی هادانش منبع ارزشمندی برای سازمانعمومی استان قم، 

شود و هر چه محسوب می ی عمومیهانظیر کتابخانه یادگیرنده
 ةافزودارزش، به اشتراک گذاشته شودو یا از آن بیشتر استفاده 

اجرای . داشتخواهد  کتابدارانو  کتابخانهبرای  بیشتری
عالوه بر اجتناب از های عمومی در کتابخانهمدیریت دانش 
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میان  وریو بهره های افزایش همکاریزمینه ،کاریدوباره
های مختلف کتابداران در بخشدهد. را افزایش می کتابداران
رسانی، کودک های عمومی نظیر امانت، مرجع و اطالعکتابخانه

و نوجوان، خدمات فنی و بعضًا در نقش مدیر و مسئول فعالیت 
یا به عبارتی  ها به کسب دانش و تجربهو در این زمینه دارند

استان قم به علت تنوع کنند. مبادرت می دانش صریح و ضمنی
فرهنگی، زبانی، قومی و نژادی نیازمند توجه بیشتری به 

در حین خدمت با  هاآنمدیریت دانش  کتابداران خود دارد، زیرا 
تجربیات خود و تجربیات و  کارگیریبهکنندگان، نیازمند مراجعه

ستند. دانش سایر همکاران با توجه به منطقه و فرهنگ قالب ه

های اصولی و صحیح، زمینه های مدیریت دانش اجرای برنامه
. کنداشتراک و شکوفایی بهتر عملکرد کتابداران را تسهیل می

، کاهش و ارائه خدمات بهترباعث انسجام در فعالیت  این امر
و  جویی در وقت و هزینه، خالقیت و انگیزه، صرفهکاریدوباره

رسانی های مرجع و اطالعبخش خواهد شد. تسهیل یادگیری
های بخش ازجمله ،در صورت وجود ،های عمومیکتابخانه
انتقال و تسهیم دانش است که به صورت تخصصی  مؤثری
سودمند را انجام  و دسترسی به اطالعات یابیاطالع درزمینة

 .دهدمی

 

 منابع

 شناختیروانتوانمندسازی  هایمؤلفه(. ابعاد و 1721) جعفری هرندی، رضاو  سینعلی؛ ذوالفقاری زعفرانی، رشیداسالمی هرندی، ح
 .40-19 ،(4) 7، علوم و فنون مدیریت اطالعاتانگیزه سازمان به روش کیفی.  برتکیهاستقرار مدیریت دانش با  منظوربهمدیران 

های عمومی کشور از خانه(. بررسی وضعیت منابع انسانی نهاد کتاب1721) میدهگوهری، ح و سن؛ کیانی خوزستانی، حرؤیابرادر، 
 .777-771 ،(9) 11 ،های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعنظر مدیریت دانش. نقطه

های عمومی مدیریت دانش: (. نقش و جایگاه مستندسازی در مدل1723) کوکبی، مرتضی و بصیریان جهرمی، رضا؛ گرایی، احسان
 .179-113 (،9) 92، اطالعات دهیانسازممطالعات ملی کتابداری و رویکردی تحلیلی. 

بینی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش(. 1729) محمدی استانی، مرتضی و بیرانوند، علی؛ شعبانی، احمد
 .90-72 (،12) 94، مطالعات کتابداری و علم اطالعات(. های عمومی استان فارس)مطالعه موردی: کتابخانه هاآنرفتار 

های دانشگاهی شهرکرمانشاه بر پایه سازی مدیریت دانش درکتابخانهسنجی پیادهامکان(. 1729) اکبرفامیل روحانی، علی و ی، فریباجلیل
 .32-93 ،(71) 10، شناسیدانش. مدل بکوویتز و ویلیامز

استقرار  (. بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی1721) موری بختیاری، نگار و رستمی، منصوری، محسن؛ کوهیالعابدینزینحاجی
 .174-171 (،7) 7، علوم و فنون مدیریت اطالعات. های عمومی استان خوزستانمدیریت دانش در کتابخانه

ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان رسی مقایسهبر(. 1721) حیدرزاده، اشرف و بدالحسینپهلو، ع؛ فرجزاده، شهنازخادمی
 شاپورجندیدانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی  علمیهیئتاعضای 

 .171-191 (،1) 99، مطالعات کتابداری و علم اطالعات. اهواز

. بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خالقیت و نوآوری (1723) حمودم ،محمودی و تولب ،احمدی ؛دیقهص ،اسدی ؛سیندرگاهی ح
 .101-23 ،(1) 13 ،بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سازمانی در کارکنان بیمارستان

انی و اجرای مدیریت دانش در (. رابطه متغیرهای طراحی ساختار سازم1727) میدهمغانی، ح و رتضی؛ عربشاهی، معصومهرجوعی، م
 .79-71 (،1) 99،های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعهای عمومی شهر مشهد. کتابخانه

گیری مدیران بر مدیریت دانش های مدیریت دانش و ابعاد بهبود تصمیمزیرساخت تأثیر(. 1721) یالزادولی خواجه، ل و زندیان، فاطمه
 .741-712 (،9) 97، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعهای عمومی کشور. کارکنان در نهاد کتابخانه

نامه . پایانهای وابسته به حوزه علمیه قم براساس مدل بکوویتز و ویلیامزبررسی مدیریت دانش در کتابخانه (.1729) زیارتی، آزاده
 دانشگاه قم. وم انسانی،، دانشکده ادبیات و علشناسیکارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش

(. بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران 1721) زارع، امین و الح؛ رحیمی، صسالخورده، محمد
 .700-939 نامه مدیریت دانش(،)ویژه 99، مطالعات کتابداری و علم اطالعاتهای عمومی استان کرمانشاه. کتابخانه

بر آن در میان دانشجویان  مؤثراشتراک دانش و عوامل (. 1729) المرضاحیدری، غ و پهلو، عبدالحسین؛ فرجار، سمیرپوسلیمان
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