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حمايت مديريت  ،نتايج پژوهش نشان داد :هاافتهی کرده است. بندیدستهمديريت دانش را در ده بعد 

از ديدگاه  هاکتابخانهمديريت دانش در  یهابرنامهعوامل در پیشبرد  نيترمهم ،ارشد و معماری دانش

اين دو  نشان داد، موفقیت مديريت دانش گانهدهابعاد وضعیت  تعیین ن در حالی است کهاي کتابداران است.
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و  هاتیفعالمديريت دانش، عوامل موفقیت،  یهابرنامهدر  :گیرینتیجه. دانش تفاوت معنادار وجود دارد

مديريت دانش هستند. اين عوامل در صورت عدم  یهابرنامهموفقیت در اجرای  منظوربهاقدامات ضروری 

 نيترمهاين مقاله و توسعه يابند.  يافتهرورشپو در صورت وجود، بايد  ايجادشدهوجود در سازمان، بايد 

 موردبررسیدانشگاهی  یهاکتابخانهدر  را هاآنوضعیت بر اجرای مديريت دانش را شناسايی و  مؤثرعوامل 

 قرار داد. بندیاولويتو 
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 مسئلهمقدمه و بیان 

اقتیاااد "ظهااور مرحلااه جدياادی از نظااام اقتیاااد جهااانی بااا عنااوان  اهااای اریاار باادر سااال

و موفقیات هار    شاده شانارته منبع اصلی اقتیاد  عنوانبه تدريجبهدانش سازمانی  "مداردانش

ن هاای ملماوو و عینای آ   سازمان بیش از آنکه باه ارزش مناابع فیزيکای، سارمايه و دارايای     

باا افازايش ساطو      (.5332، 7والازا  ) داردوابسته باشد، به سرمايه فکری سازمان بساتگی  

و ناپايداری نیروهاای کاار    ثباتیبیباالی منابع انسانی،  یهانهيهزهای کار، رقابت در محیط

کاه از داناش و    اناد شاده متقاعاد   ایفعاالناه  طوربهها سازمان 5مداردانشو کاهش کارکنان 

در سازمان به سرمايه فکری معاروف اسات و در نیروهاای انساانی موجاود در       تخییی که

؛ 7441، 3داونپاورت، دی الناگ و بیارز   ) ندينمااستفاده  مؤثرتری طوربهسازمان نهفته است، 

هاا هماواره در پای کسان داناش و اساتفاده از آن       ، سازمانروازاين(. 5337، 9علوی و لیدنر

های ناشی از توجه باه داناش پايادار هساتند، زيارا هام ساود        تها، مزي. برای سازماناندبوده

راص ادامه يابناد. باررالف    ایرويه صورتبهتوانند کنند و هم میبیشتری عايد سازمان می

شاود، ارزش سارمايه   کاسته می هاآنهای مادی که در صورت استفاده از آن، ارزش سرمايه

يابد. تفکرات جدياد باعاپ پیادايش    فزايش میشود اکه از آن می ایاستفادهدانش همراه با 

مالااآ آن دانااش رااود را از دساات  کااهدرحااالیتفکراتاای جدياادتر شااده و تسااهیم دانااش 

(. داناش موجاود   7314سازد )داونپورت و پروسا ، را نیز غنی می کنندهدريافتدهد، نمی

ابتی فاراهم  رقا  یهاا تيا مزناوآوری و باه دنباال آن     ايجااد در سازمان بستر مناسن را بارای  

ساازمانی باعاپ غناا، افازايش روزآماد شادن پايگااه         یهاینوآورمتقابل  طوربهآورد و می

، توجه به دانش سازمانی و ماديريت آن در جهات اهاداف    روازاين. شودیمدانش سازمانی 

يکای از اقادامات اصالی     عنوانبهمديريت دانش . سازمانی از اهمیت زيادی برروردار است

 وکارکسنجديد  یهاچالشگام نهادن به عرصه رقابت جهانی و رويارويی با  در هاسازمان

فاار  از انادازه و مکاان     هاا ساازمان در حقیقت مديريت داناش منباع موفقیات    مطر  است. 

                                                      
1. Walczak 

2. Knowledge Worker 

3. Davenport, De Long & Beers 

4. Alavi & Leidner 
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نیاز از   هاا کتابخاناه (. 7311، رطیبیاان  ، عابدی جعفاری و )حسنقلی پور هاستآنجغرافیايی 

ساتند  مديريت دانش ه یهابرنامهيآ سازمان نیازمند اجرای  عنوانبهو  نیستند مستثنااين امر 

؛ 7314، و همکااران  عباسای )مختلفی نیز به ايان مهام اشااره شاده اسات       یهاپژوهشو در 

 ریاوص باه  .(5334، 5رورونزام و اوممتو ؛5331، 7جین ؛7734محمودی، ديانی، پريرخ و 

کمباود مناابع ماالی، عادم     از قبیال،  مسائل و مشاکالت  برری از  با هاکتابخانهاينکه، امروزه 

ساازمانی، کمباود نیاروی متخیا ،      یهاپستو  هاشغلاعتبارات کافی، تغییر  دسترسی به

 توفیا  بار   .هستندمواجه  ... ، تنوع مراجعان، تحوالت فناوری وباتجربهبازنشستگی کارکنان 

 اسات، زيارا   پاذير امکاان از طري  اجرای فرآيندهای مديريت داناش   هاچالشبرری از اين 

مااديريت دانااش تااالش راهبااردی اساات کااه طاای آن کتابخانااه از راه مهااار و اسااتفاده از     

. تاالش کتاباداران در   کناد یما  تاالش هار چاه بیشاتر     وریبهرهفکری در جهت  یهایدارائ

موجن رواهد شد کارکناان کتابخاناه هوشامندانه    اجرای فرآيندهای مديريت دانش جهت 

 ارائاه شاود   ایرالقاناه و تولیادات و رادمات    کاساته شاده   هاا کااری دوبارهعمل کرده، از 

 (.7314)عباسی و همکاران، 

مديريت دانش، مطالعاه   یهابرنامهاجرای  قبل از که وجود دارد اين است که اینکتهاما 

باياد از   هاا ساازمان بر موفقیت ماديريت داناش اماری حیااتی اسات.       مؤثرو شنارت عوامل 

ماديريت داناش آگااهی داشاته باشاند. وجاود مجموعاه         یهاژهپروبر موفقیت  مؤثرعوامل 

را در توجه به مساائل مهام در طراحای     هاآن، هاسازمانعوامل حیاتی موفقیت مناسن برای 

دارناد کاه عوامال    اظهار مای ( 7419) 3پروژه مديريت دانش ياری رواهد داد. برنو و لیدکر

تغیرهاايی کاه اگار درسات ماديريت      ، شارايط ياا م  هامشخیهاز:  اندعبارتکلیدی موفقیت 

بر موفقیت موضع رقابتی سازمان داشته باشاند )رهنماود و    ایمالحظهقابلتوانند اثر شوند می

دانناد  نیز، عوامل کلیدی موفقیت را عاواملی مای   (7411) 9و پینتو (. اسلوين7311محمدی، 

 درواقاع عوامل موفقیات  . بخشدیمرا بهبود  هاپروژهشانس اجرای  ایمالحظهقابل طوربهکه 

                                                      
1  . Jain 

2  . Roknuzzaman & Umemoto 

3. Bruno & Leidecker 

4. Slevin & Pinto 
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، موفقیات ساازمان را تیامین    هاا آندر  بخاش رضاايت است که حیاول نتاايج    يیهاحوزه

و اقادامات ضاروری    هاا تیا فعالمديريت دانش نیز، عوامل موفقیات،   یهابرنامهکند. در می

مديريت دانش هستند. ايان عوامال در صاورت عادم      یهابرنامهموفقیت در اجرای  منظوربه

و توسااعه يابنااد.  يافتااهپاارورشو در صااورت وجااود،  ايجادشاادهازمان، بايااد وجااود در ساا

مديريت دانش امری ضروری اسات.   یهاپروژهدر موفقیت  مؤثر، مطالعه عوامل طورکلیبه

، اجارا  ريازی برنامهرا در نیازسنجی، طراحی،  هاسازمان تواندیم، شنارت اين عوامل چراکه

نش و ارزياابی ساطب بلاو  ساازمان در ماديريت داناش       مديريت دا یهاپروژه سازیپیادهو 

وضاعیت عوامال    بنادی اولويات و  اصلی ايان پاژوهش شناساايی    مسئله، روازاينياری دهد. 

 .استدانشگاهی  یهاکتابخانه موفقیت مديريت دانش در

 پیشینه پژوهش

وضعیت عوامال   راص طوربه اهمیت عوامل موفقیت مديريت دانش، پژوهشی که رغمعلی

. مشااهده نگردياد   قارار داده باشاد،   موردبررسای  هاا کتابخاناه در  فقیت مديريت دانش رامو

کاه در اداماه باه     مختلفی در اين زمینه انجام شده است یهاپژوهش هاحوزهولیکن در ساير 

( در پژوهشای باه   7311د و محمادی ) ماو رهن . در دارال کشاور،  شاود یما چند مورد اشاره 

 هاا دانشکدهلیدی موفقیت مديريت سیستم مديريت دانش در عوامل ک یبندرتبهو  شناسايی

توسعه منابع  به ترتین اولويت، نشان داد، هاآننتايج  .مراکز آموزش عالی تهران پردارتندو 

اطالعااتی، فرهناگ    یهاا نظاام استراتژيآ داناايی محاور، زيرساارت     یریگجهتانسانی، 

عوامال کلیادی    نيتار مهام گیاری افاراد   ، ارزيابی و انتقال دانش و دریریگ الگومشارکتی، 

 اراوان، زاهادی و نجمای    هساتند.  موردبررسای موفقیت سیستم ماديريت داناش در جامعاه    

زنجیاره  در پژوهشی وضعیت عوامال موفقیات ماديريت داناش و رابطاه آن باا       نیز، ( 7343)

پاساخگويان فاکتورهاای    ازنظار نشاان داد،   هاا آن. نتاايج  قارار دادناد   موردبررسای را  نیتأم

فرهنگ، پشتیبانی مديريت ارشد، مديريت منابع انسانی و فناوری اطالعات باالترين رتباه را  

دارناد.   ریتاأث نیز  نیتأمکسن کردند. همچنین نتايج نشان داد، اين عوامل بر عملکرد زنجیره 

پژوهشی را باا هادف شناساايی    ( 5334) 7جتگل، چارنگام و وتیاويورناتردر رارج کشور، 

                                                      
1  . Teerajetgul, Chareonngam, & Wethyavivorn 
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. نتاايج نشاان داد   حوزه مهندسی انجاام دادناد   یهاسازمانديريت دانش در عوامل کلیدی م

بار اجارای    تنهاا ناه که بر اساو ديدگاه کارکنان عوامال کلیادی موفقیات ماديريت داناش      

دارد.  ریتاأث سازمانی و بهبود عملکرد سازمان  یهاپروژهمديريت دانش بلکه در اجرای همه 

فاردی   یهامهارترهبری، عوامل انگیزشی،  یهاگاهديدنتايج نشان داد، فناوری اطالعات، 

عوامال   نيتار مهام  عناوان باه و مشارکت و همکاری کارکناان، باه ترتیان     کارکنان، اعتماد

 7اجمال، هلاو و ککالاه    کلیدی موفقیت مديريت دانش شناسايی شدند. با رويکردی مشاابه، 

اجرای مديريت دانش در  بر مؤثرشناسايی و بررسی عوامل  منظوربهنیز پژوهشی را ( 5373)

پروژه محور انجام دادناد. نتاايج پاژوهش نشاان داد، کمباود عوامال انگیزشای         یهاسازمان

مناسن برای مشارکت کارکنان و همچنین نبود سیستم مناسان حمايات از ماديريت داناش     

(، 5373) 5والمحمادی بودناد.   موردبررسیموانع اجرای مديريت دانش در جامعه  نيترمهم

، ماديريت  ساازمانی فرهناگ ، رهباری و حمايات از جانان ماديران ارشاد،      ایمطالعهنیز در 

، 2ساازمانی  یهاا رسارتيز، 9، ارزيابی کارايی3اطالعاتی، راهبرد مديريت دانش یهانظام

، آمااوزش و 6(یاسااهيمقا)ارزيااابی  یریااگ الگااوو فرايناادها، پاااداش و انگیاازه،  هاااتیاافعال

بار   ماؤثر عوامال   عناوان باه را  1رفع و اصاال  مناابع زائاد   يادگیری، مديريت منابع انسانی و 

نتاايج پاژوهش وی نشاان داد کاه از میاان       مديريت دانش شناسايی کرد. یهابرنامهموفقیت 

را در  ریتاأث بیشاترين   ساازمانی فرهناگ اين عوامل رهبری و حمايت مديران ارشد سازمان و 

در پژوهش راود  ( 5373) 1وود و اگبو اگبو،مديريت دانش دارند. همچنین  یهابرنامهپیشبرد 

فرايناد ماديريت داناش، تعامال و اعتمااد       نيتار مهام  عنوانبهبر اشترا  دانش  دیتأکضمن 

عوامال   نيترمه عنوانبه، رهبری و آموزش را 4، اشتراکات ذهنیمؤثرمتقابل، انگیزه، ارتباط 

 بر اشترا  دانش ياد کردند. مؤثر

                                                      
1. Ajmal, Helo, & Kekäle 

2. Valmohammadi 

3. KM Strategy 

4. Performance Measurement 

5. Organizational Infrastructure 

6. Benchmarking 

7. Removal of Resource Constraints 

8. Egbu, Wood, & Egbu 

9. Mindsets 
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 پژوهش یهاسؤال

در  کتابااداران ازنظاار باار اجاارای مااديريت دانااش مااؤثرعواماال  وضااعیت هاار يااآ از .7

 چگونه است؟ اهواز دانشگاه فردوسی مشهد و شهید چمران یهاکتابخانه

 یهاا کتابخاناه کتاباداران   ازنظار بار اجارای ماديريت داناش      مؤثراز عوامل  يآکدام .5

 دارند؟ در اولويت باالتری قراردانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز 

 فرضیه پژوهش

دانشاگاه   یهاا کتابخاناه بار اجارای ماديريت داناش در      ماؤثر تفاوت معناداری باین عوامال   

 شهید چمران اهواز وجود دارد. یهاکتابخانهفردوسی مشهد و 

 پژوهش شناسیروش

ايان   جامعه آماریانجام شده است.  پیمايشیاين پژوهش از نوع کاربردی است که با روش 

فردوسی مشهد و شهید چماران اهاواز    دانشگاه ایدانشکدهمرکزی و  یهانهکتابخاپژوهش 

متناسان باا    ایطبقاه  تیاادفی  گیاری نمونههای جامعه آماری شیوه با توجه به ويژگی. است

که هر کتابخانه يآ طبقه و هر يآ از کتاباداران ياآ واحاد نموناه در      حجم برگزيده شد

فراد نمونه پرسشنامه توزياع گردياد کاه در دانشاگاه     به تعداد همه ا درنهايتنظر گرفته شد. 

نفار از افاراد    31درصد( و در دانشاگاه اهاواز    52/17نفر از افراد نمونه ) 34فردوسی مشهد، 

 پاسخ دادند. هاپرسشنامهدرصد( به  31/11نمونه )

 (5332) 7اين پژوهش، پرسشنامه استاندارد هناگ و همکااران   یهادادهبرای گردآوری 

در پااژوهش  مورداسااتفاده، از برراای از گويااه هااای حاال درعااین. ار قاارار گرفااتمبناای کاا 

( نیز بهره گرفته شده است. ايان پرسشانامه   7311و رهنمود و محمدی )( 5373) یوالمحمد

( رهباری و  5 ساازمانی فرهناگ ( 7بعد،  73مديريت دانش در سازمان را در  موفقیتعوامل 

( توانمندساازی  6( کار گروهای  2( آموزش 9( مشارکت کارکنان 3حمايت مديريت ارشد 

( 4( سانجش عملکارد مبتنای بار داناش      1اطالعااتی   هاای نظاام ( زيرساارت  1منابع انساانی  

 .(7)جدول  دهدیم( معماری دانش، مورد ارزيابی قرار 73الگوبرداری 

                                                      
1. Hung et al. 
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در اين پاژوهش تااکنون در چنادين پاژوهش بکاار رفتاه        مورداستفادهاگرچه پرسشنامه 

حاوزه   نظاران صااحن برای تعیاین روايای آن از ديادگاه چناد نفار از       حالعیندراست ولی 

 آزماون پایش مديريت دانش بهره گرفته شد. همچنین برای تعیین پايايی آن نیز بعد از انجاام  

باه   112/3 برای کل پرسشانامه  از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرين آلفای کرونباخ

است. ضرين آلفای کرونبااخ هار ياآ از     قبولقابلال و پايايی با دهندهنشاندست آمد که 

ابزار  قبولقابلايی باال و پاي دهندهنشانکه  به دست آمد 1/3بیشتر از نیز  گانهدهعوامل 

 است )برای رالصه شدن مقاله از آوردن جدول مربوطه رودداری شده است(.

 قیت مدیریت دانشدر نظر گرفته شده برای هر یک از عوامل موف یهاشاخص .1جدول 

 نوع شار  نام متغیر رديف

فرهنگ نوآوری و رالقیت، جايگاه برتر ايده پردازان و نوانديشان، ارزشمندی کار  سازمانیفرهنگ 7
 مديريت دانش، محیط باز و مورد اعتماد اندازچشمگروهی و تسهیم دانش، وجود 

حمايت مديريت  5
 ارشد

مديريت دانش،  یهاپروژهايد جديد، حمايت از پذيرش سیستم مديريت دانش، تشوي  عق
 مديريت دانش یهابرنامهمشارکت و راهنمايی در 

نظام  کارگیریبهو ارزيابی امور،  ريزیبرنامهمشارکت در تسهیم دانش، تشوي  افراد به  کارکنانمشارکت  3
 سازمانی هایگیریتیمیم، مشارکت در هاپیشنهاد

 آموزش 9
های انتقال دانش، مشارکت در و رالقیت، آموزش روش همسئلحل  یهاآموزش
آموزشی حامی يادگیری گروهی، محیط  یهاروشدارلی و رارجی،  یهاآموزش

 رودآموزی و رود يادگیری

کاری، تشوي   هایگروهسازی، حمايت از دانش و تجربه  گروهتسهیم دانش و تجارب،  کار گروهی 2
 گروهی یهاتیفعال

توانمندسازی  6
 7منابع انسانی

مديريت دانش، الزامی بودن انتشار  یهابرنامهبرنامه توسعه منابع انسانی در راستای 
 دانشتحقیقات، جذب افراد بر اساو صالحیت دانشی، اولويت به پرورش منابع انسانی 

 گر دانش، ارتقاء بر اساو صالحیت دانشی، نگهداری و بهسازی افراد گر

زيرسارت  1
 عاتیاطال هاینظام

دارلی،  یهاتيساکاربرپسند، آموزش استفاده از فناوری اطالعات،  هاینظام
برای توزيع منابع اطالعاتی، تناسن فناوری  يیهاشبکهسازوکارهای بحپ مجازی، 

 اطالعات با مديريت دانش

                                                      
1. Empowering Human Resource 
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سنجش عملکرد  1
 7مبتنی بر دانش

بر ارتقاء دانش،  طراحی سازوکارهای مناسن ارزيابی دانش، ارزيابی عملکرد مبتنی
 سیستم عادالنه ارزيابی عملکرد

، الگو گیری، مقايسه فرايندهای کاری سازمان، وجود فرايندهای الگو گیریرهنمودهای  5برداریالگو 4
 هاسازماناز بهترين اقدامات ساير  الگو گیریتشوي  کارکنان به 

ای برای تسهیم دانش، فرايندهای ر شبکهاکتشاف دانش جديد، سارتا کنندهتسهیلسارتار  معماری دانش 73
 انتقال دانش به سازمان، توجه به دانش مشتريان

 پژوهش یهاافتهی وتحلیلتجزیه

 مورداساتفاده آمااری   یهاا آزماون پژوهش برای تعیاین ناوع    یهاافتهي وتحلیلتجزيهقبل از 

ن شاويم.  مطمائ  رهاا یمتغالزم اسات از نرماال باودن     ایمقايساه  یهاا آزماون در  ریاوص به

و در غیار   شودیمپارامتری توصیه  یهاآزمونمتغیرها نرمال باشند، استفاده از  کهدرصورتی

بار ايان   قرار رواهاد گرفات.    مدنظرمعادل غیر پارامتری  یهاآزموناين صورت استفاده از 

اساتفاده شاد کاه     رهایمتغبرای تعیین نرمال بودن  3اسمیرنف-آزمون کولموگروف اساو از

بارای کااهش تعاداد    از توزياع نرماال برروردارناد.     موردنظران داد، همه متغیرهای نتايج نش

 صفحات مقاله، از آوردن جدول مربوطه رودداری شده است.

در  کتاباداران  ازنظار  بار اجارای ماديريت داناش     مؤثروضعیت هر يآ از عوامل : 1 سؤال

چگوناه   اهاواز  د چماران دانشاگاه شاهی   یهاکتابخانهدانشگاه فردوسی مشهد و  یهاکتابخانه

 است؟

عوامل موفقیت ماديريت   عنوانبهبیان شد در اين پژوهش ده عامل  ترشیپکه  طورهمان

 .شودیممشاهده  5میانگین هر يآ از عوامل در جدول  دانش مطر  شدند.

                                                      
1. Knowledge-based performance 

2. Benchmarking 

3. Kolmogorov–Smirnov Test 
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 بر مدیریت دانش به تفکیک دانشگاه مؤثرمیانگین و انحراف معیار عوامل  .2جدول 

 دانشگاه شهید چمران گاه فردوسیدانش متغیر رديف

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 243/3 36/3 216/3 73/3 سازمانیفرهنگ 7

 276/3 29/5 263/3 36/5 حمايت مديريت ارشد 5

 146/3 93/3 151/3 92/3 کارکنانمشارکت  3

 232/3 69/3 645/3 12/3 آموزش 9

 635/3 93/3 613/3 54/3 کار گروهی 2

 699/3 35/3 191/3 31/3 توانمندسازی منابع انسانی 6

 232/3 53/3 667/3 71/3 اطالعاتی هاینظامزيرسارت  1

 361/3 35/3 912/3 73/3 سنجش عملکرد مبتنی بر دانش 1

 263/3 49/5 663/3 75/3 برداریالگو 4

 635/3 63/5 622/3 11/5 معماری دانش 73

 541/3 79/3 351/3 72/3 میانگین کل عوامل 

در هار دو  کتاباداران،   یهاپاسخاست، بر اساو  هقابل مشاهد 5که در جدول  طورهمان

بر ماديريت داناش    مؤثردانشگاه فردوسی و شهید چمران جزء در دو مورد، میانگین عوامل 

در هار دو   .اسات مطلوب اين عوامال   چنداننهوضعیت  دهندهنشانکه  استدر حد متوسط 

. ايان  اسات معماری داناش   کمترين میانگین مربوط به بعد حمايت مديريت ارشد ودانشگاه 

؛ والمحمادی،  5332هاناگ و همکااران،   ) ازجملاه  هاا پاژوهش در حالی است که در اکثار  

در موفقیت ماديريت داناش اشااره شاده اسات. ايان امار         مؤلفهبه نقش مهم اين دو  (5373

سازمان تا حمايت مديران ارشد ساازمان را   طبیعی است که اجرای مديريت دانش در کامالً

الزم برای تسهیم در انتقال و اشترا  دانش  یهارسارتيزبه فراهم نداشته باشد و همچنین 

 نخواهد برد. جايیبهکارکنان و مشتريان در سازمان مهیا نباشد، راه 

است که  نیز مربوط به بعد آموزش کارکنانبیشترين میانگین  ،موردبررسیدر میان ابعاد 

در حد متوسط توانايی ايجاد رالقیات در   موردبررسی یهاکتابخانهکتابداران  دهدیمنشان 

 یهاداده. همچنین اندفراگرفتهاشترا  دانش و اصول يادگیری را  یهاروشمحیط کاری، 

، مشااارکت کارکنااان، آمااوزش،  سااازمانیفرهنااگ، در ابعاااد دهاادیماانشااان  5جاادول 

دانشاگاه   یهاا کتابخاناه و معمااری داناش میاانگین     الگاوبرداری انی، توانمندسازی منابع انس



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

67 

ل،
 او

ال
س

 
ره 

شما
3 ،

ن 
ستا

تاب
49

 

فردوسی بیشاتر از دانشاگاه شاهید چماران اسات و در ابعااد حمايات ماديريت ارشاد، کاار           

 یهاا کتابخاناه اطالعاتی، سنجش عملکرد مبتنی بر داناش نیاز    هاینظامگروهی، زيرسارت 

 دانشگاه شهید چمران میانگین بیشتری دارند.

، تنهاا باا مقايساه و    روازايان  .صورت گرفته اسات  گیرینمونهدر اين پژوهش  کهازآنجا

 یهاا کتابخاناه توان مشخ  نمود کاه میازان هار ياآ از عوامال در      نمی هانیانگیممشاهده 

از آزمون  ستيبایمبرای مقايسه و استدالل بهتر نتايج  جهتازاينچقدر است.  موردبررسی

، لاذا  هستند، دارای توزيع نرمال موردبررسیه آنکه متغیرهای فاده شود. با توجه بآماری است

تعاین تفااوت میاانگین جامعاه باا ساطب متوساط        بارای   اینمونهيآ  ی تیاز آزمون پارامتر

رود کاه بخاواهیم میاانگین نموناه را باا      اين آزمون بارای ماواردی باه کاار مای     استفاده شد. 

ه کنایم، ياا بارای ماواردی کاه بخاواهیم       يکسان بودن يا تفاوت مقايسا  ازنظرمیانگین جامعه 

سطب متوسط نمرات مقايسه کنیم از اين آزمون استفاده  مثالًمیانگین نمونه را با عدد راصی 

 آورده شده است. 3نتايج اين آزمون در جدول (. 713، 7319نمايیم )واگان، می

 انشبر مدیریت د مؤثراستیودنت برای متغیرهای عوامل  یآزمونتنتایج  .3جدول 
 P-value آزمون داریمعنیسطب  درجه آزادی tآماره  دانشگاه متغیر

 سازمانیفرهنگ
 515/3 31 347/7 فردوسی

 231/3 36 653/3 شهید چمران

 حمايت مديريت ارشد
 753/3 31 495/3 فردوسی

 34/3 36 132/3 شهید چمران

 کارکنانمشارکت 
 335/3 31 973/3 فردوسی

 335/3 36 337/3 شهید چمران

 آموزش
 33/3 31 643/1 فردوسی

 33/3 36 543/1 شهید چمران

 کار گروهی
 331/3 31 111/5 فردوسی

 33/3 36 721/9 شهید چمران

 توانمندسازی منابع انسانی
 219/3 31 261/3 فردوسی

 133/3 36 522/3 شهید چمران

 اطالعاتی هاینظامزيرسارت 
 372/3 31 123/3 فردوسی

 371/3 36 942/5 مرانشهید چ
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سنجش عملکرد مبتنی بر 

 دانش

 716/3 31 391/7 فردوسی

 33/3 36 313/2 شهید چمران

 برداریالگو
 533/3 31 575/7 فردوسی

 263/3 36 -213/3 شهید چمران

 معماری دانش
 737/3 31 -336/5 فردوسی

 347/3 36 -133/7 شهید چمران

 ،در ابعاد مشارکت کارکنان، آموزش ،گرددیمحظه مال 3 که از نتايج جدول طورهمان

از  اینموناه ياآ   ی tآزمون  داریمعنیسطب  اطالعاتی هاینظامزيرسارت و  کار گروهی

يعنی در  گرددیمتائید و فرض يآ  شودیم ردفرض صفر  درنتیجهاست،  کمتر 32/3عدد 

متوسااط اساات يااا   میااانگین جامعااه هماننااد میااانگین نمونااه باااالتر از سااطب     اياان مااوارد 

 ،ساازمانی فرهناگ میانگین نمونه با میانگین جامعه همخاوانی دارد. در ابعااد    ،ديگرعبارتبه

ساطب   نیاز  و معماری دانش الگوبرداری ،توانمندسازی منابع انسانی حمايت مديريت ارشد،

در اين موارد فارض   درنتیجهباالتر است،  32/3از عدد  اینمونهيآ  ی tآزمون  داریمعنی

جامعاه کمتار از حاد    میاانگین   است که در اين ماوارد  به اين معنی اين ،شودپژوهش رد می

همچناین در  با میانگین جامعه همخوانی ندارد. ، میانگین نمونه ديگرعبارتبهمتوسط است يا 

 فرضیه پژوهش تنهاا بارای دانشاگاه شاهید چماران      نیز، بعد سنجش عملکرد مبتنی بر دانش،

در اين بعد میانگین جامعه باالتر از حاد متوساط اسات و باا      دهدیمکه نشان  گرددتائید می

 از نمونه همخوانی دارد. آمدهدستبهمیانگین 

، عوامل موفقیت مديريت داناش در  داداين بخش از پژوهش نشان  یهاافتهي، طورکلیبه

ل با توجه به اينکه امروزه همه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. حا موردبررسی یهاکتابخانه

و رواساتار   اناد بارده پی به اهمیت مديريت دانش  دانشگاهی یهاکتابخانه ازجمله هاسازمان

 ساازی پیااده ، ضروری است کاه قبال از   روازاينباشند، می مديريت دانش یهابرنامه اجرای

، هاا رسارتيزت، شرايط، ملزومات، امکانات و تجهیزا ستيبایممديريت دانش  یهابرنامه

 الزم در اين زمینه را کسن نمايند. یهاتيحماآموزش کافی نیروی انسانی و همچنین 
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کتابااداران  ازنظاارباار اجاارای مااديريت دانااش  مااؤثراز عواماال  يااآکاادام: 2 سؤؤؤال

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز در اولويت باالتری قرار  یهاکتابخانه

 دارند؟

ساارتار ساازمانی، امکاناات و تجهیازات،      ازلحاا  مختلف  یهاسازمانبه اينکه با توجه 

 ماؤثر ، عوامال  روازاينمنابع انسانی، مديريت و رهبری و ... دارای وضعیت متفاوتی هستند، 

متفااوتی   يیهاا تيا اولوماديريت داناش نیاز دارای     ازجملاه گونااگون   یهاپروژهبر اجرای 

موفقیت ماديريت   گانهدهط رود ممکن است از میان عوامل هستند. هر سازمان بسته به شراي

دانش که در اين پژوهش نام برده شدند، توجه به برری از اين عوامل را در اولويت باالتری 

الزم بارای   یهاا رسارتيز، در يآ سازمان ممکن است امکانات و مثالعنوانبه قرار دهند.

کان کارکناان آن از توانمنادی الزم    شاد ول مديريت دانش وجود داشته با یهابرنامهاجرای 

مديريت دانش برروردار نباشد. در چنین سازمانی، آماوزش و   یهابرنامهبرای مشارکت در 

در سازمانی ديگار، ممکان اسات کارکناان باا      توانمندسازی کارکنان در اولويت قرار دارد. 

ماديريت   یهاا رناماه بمفهوم مديريت دانش آشنا باشند و توانايی الزم را برای مشاارکت در  

نیز داشته باشند ولای ماديران ساازمان حمايات الزم را باه عمال نیاورناد ياا اينکاه           را دانش

ماديريت   یهابرنامهبرای اجرای  سازمانی در چنین قاعدتاًالزم فراهم نباشد،  یهارسارتيز

 یهاا رساارت يزجلان حمايات ماديران ارشاد ساازمان و فاراهم کاردن         سات يبایما دانش 

تاا   کناد یما کماآ   هاا تيا اولو، شناسايی طورکلیبه الزم را در اولويت قرار داد. اطالعاتی

 مااديريت دانااش انجااام داد.هااای برنامااهبهتااری باارای اجاارای موفقاات آمیااز   رياازیبرنامااه

کاه   ایکتابخاناه ، در اين پژوهش از کتابداران رواسته شد تا با توجه به وضعیت جهتازاين

را  هاا کتابخاناه بار اجارای ماديريت داناش در      ماؤثر امال  در آن مشغول به کاار هساتند، عو  

 ریتاأث  ياآ کادام تا مشخ  شود از ديادگاه آناان از میاان ايان عوامال       نمايند بندیاولويت

 در اولويت باالتری قرار دارند. ديگرعبارتبهدارند يا  بر اجرای مديريت دانش بیشتری

از ديادگاه کتاباداران، از    عوامال موفقیات ماديريت داناش     هر ياآ از رتبه  تعیین برای

. آزمون فريدمن يآ آزمون ناپارامتريآ است که برای بررسی شدآزمون فريدمن استفاده 

 صاورت بادين ، شاود یما متغیرها توسط افراد استفاده  بندیرتبهيا  بندیاولويتيکسان بودن 
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، یماؤمن ) متغیرهاست رتبهوجود تفاوت در  دهندهنشانکه اگر فرض صفر پژوهش رد شود 

هاار يااآ از متغیرهااا را از دياادگاه  و اولوياات (. در حقیقاات اياان آزمااون رتبااه711، 7314

دانشاگاه   یهاا کتابخاناه نتايج آزماون فريادمن را بارای     9 جدولدهد. پاسخگويان نشان می

 .دهدیمنشان  و شهید چمران فردوسی

 برای بررسی رتبه متغیرها نتایج آزمون فریدمن .4 جدول
 دانشگاه

 یدمنآزمون فر
 شهید چمران فردوسی

34 31 N 

635/42 977/11 Chi- Square 
 (dfدرجه آزادی ) 4 4

 P-value آزمون داریمعنیسطب  33/3 33/3

دانشاگاه فردوسای و شاهید     یهاا کتابخانهدر  شودیممشاهده  9 در جدولکه  طورهمان

حاداقل اولويات دو    پاسخگويان ازنظر درنتیجهاست  32/3کمتر از  داریمعنیسطب چمران 

متغیر با هم برابر نیستند و اين بدين معنی اسات کاه هار از متغیرهاا دارای اولويات متفااوتی       

دانشاگاه فردوسای و    یهاا کتابخاناه رتبه هر يآ از عوامل را در  6 جدول و 2است. جدول 

 .دهدیمنشان  شهید چمران

 با استفاده از آزمون فریدمن نشگاه فردوسیدر دااز دیدگاه کتابداران  رتبه هر یک از متغیرها .5 جدول

 رتبه میانگین متغیرها ردیف

 92/1 حمايت مديريت ارشد 7

 71/6 معماری دانش 5

 46/2 آموزش 3

 11/2 منابع انسانی توانمندسازی 9

 15/2 اطالعاتی هاینظامزيرسارت  2

 69/2 مشارکت کارکنان 6

 31/2 سنجش عملکرد مبتنی بر دانش 1

 53/2 سازمانینگفره 1

 73/9 کار گروهی 4

 36/5 الگوبرداری 73
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در دانشگاه شهید چمران با استفاده از آزمون از دیدگاه کتابداران رتبه هر یک از متغیرها  .6 جدول

 فریدمن

 رتبه میانگین متغیرها ردیف

 32/1 حمايت مديريت ارشد 7

 13/6 معماری دانش 5

 27/6 منابع انسانی توانمندسازی 3

 77/6 آموزش 9

 77/6 سازمانیفرهنگ 2

 44/9 مشارکت کارکنان 6

 45/9 کار گروهی 1

 11/9 اطالعاتی هاینظامزيرسارت  1

 15/3 سنجش عملکرد مبتنی بر دانش 4

 45/5 الگوبرداری 73

در هار دو دانشاگاه ابعااد    نشاان داده شاده اسات.     6 جدول و 2که در جدول  طورهمان

رشد، معماری داناش، توانمندساازی مناابع انساانی و آماوزش باه ترتیان        حمايت مديريت ا

باالترين رتبه را کسن کردند. اين بدين معنی است که از ديادگاه کتاباداران بارای اجارای     

مديريت دانش توجه به اين عوامل در اولويت بااالتری قارار دارناد،     یهابرنامه آمیزموفقیت

اينکه از ديدگاه کتابداران اين عوامل رتباه بااالتری را    رغمعلیاين است که  توجهقابلنکته 

دو  ریاوص باه آورده شده است اين عوامل  5که در جدول  طورهمانکسن کردند ولکن 

بعد حمايت مديريت ارشد و معماری دانش در هر دو دانشگاه دارای میانگین پاايینی بودناد   

 یهاااکتابخانااهواماال را در اياان اماار لاازوم توجااه بااه اياان ع و وضااعیت نااامطلوبی داشااتند. 

 .دينمایم ترپررنگ موردبررسی

اولويت ساير ابعاد نیز در جداول مشخ  است. البتاه الزم باه ذکار اسات کاه در اينجاا       

معنی است کاه نسابت باه سااير      به اينآن بعد نیست، بلکه  اهمیتیبیاولويت پايین به معنای 

بارای   هاا کتابخاناه دگاه کتاباداران ماديران   يعنی از دي ؛بعدی قرار دارد یهاتياولوابعاد در 

کاه رتباه بااالتری دارناد در      را مديريت دانش ابتدا بايد مواردی یهابرنامهتوفی  در اجرای 

 اولويت قرار دهند.
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باار اجاارای مااديريت دانااش در   مااؤثرتفاااوت معناااداری بااین عواماال  : پؤؤهوهش فرضؤؤیه

شاهید چماران اهاواز وجاود      دانشاگاه  یهاا کتابخانهدانشگاه فردوسی مشهد و  یهاکتابخانه

 دارد.

ايان   یهاا کتابخانهبا توجه به اينکه  هدف از طر  اين فرضیه اين است که مشخ  شود

سااارتار سااازمانی، منااابع انسااانی، امکانااات و تجهیاازات و ... متفاااوت  ازلحااا دو دانشاگاه  

دانشاگاه   یهاا هکتابخانا  بر اجرای مديريت داناش در  مؤثرعوامل  وضعیت آيا بین باشند،می

 یآزماونت با توجه نرمال بودن متغیرها از  ؟تفاوت وجود دارد يا ریر شهید چمرانفردوسی و 

که بخاواهیم میاانگین ياآ     رودیماين آزمون برای مواردی به کار  .شودیممستقل استفاده 

 نتاايج مربوطاه در   .(719، 7319يا چند متغیر را در دو گروه مستقل مقايساه کنایم )واگاان،    

 قابل مشاهده است. 1جدول 
بر اجرای مدیریت دانش در  مؤثری مستقل برای عوامل ت ایمقایسهنتایج آزمون  .7جدول 

 دانشگاه فردوسی و شهید چمران یهاکتابخانه

 
آزمون  داریمعنیسطب 

 هاانسيوارهمگنی 
 آزمون داریمعنیسطب  درجه آزادی tآماره 

p- value 

 476/3 19 736/3 371/3 شبر مديريت دان مؤثرعوامل 

 124/3 19 331/3 113/3 سازمانیفرهنگ

 796/3 19 -913/7 971/3 حمايت مديريت ارشد

 473/3 19 773/3 992/3 کارکنانمشارکت 

 799/3 19 911/7 336/3 آموزش

 316/3 19 -143/3 564/3 کار گروهی

 119/3 19 511/3 553/3 توانمندسازی منابع انسانی

 143/3 19 -561/3 326/3 اطالعاتی هایامنظزيرسارت 

 356/3 19 561/5 757/3 سنجش عملکرد مبتنی بر دانش

 537/3 19 543/7 727/3 برداریالگو

 512/3 19 316/7 336/3 معماری دانش

در حالات کلای، باا توجاه باه اينکاه بارای         ،گرددیممالحظه  1که در جدول  طورهمان

باالتر  32/3( از عدد p- value) داریمعنیيت دانش سطب بر مدير مؤثرمیانگین کل عوامل 

بار ماديريت    ماؤثر تفاوت معناداری باین عوامال    درنتیجه. شودیماست، فرضیه پژوهش رد 
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دانشگاه فردوسی و شهید چمران وجود ندارد. در رابطه با هر يآ از  یهاکتابخانهدانش در 

 ر بعد سانجش عملکارد مبتنای بار داناش،     ، تنها ددهدیمکه جدول نشان  طورهمانابعاد نیز 

تنهاا در هماین بعاد تفااوت      درنتیجه. است کمتر 32/3( از عدد p- value) داریمعنیسطب 

 و میااانگین دانشااگاه فردوساای و شااهید چمااران وجااود دارد  یهاااکتابخانااهمعناااداری بااین 

 دانشگاه شهید چمران بیشتر از دانشگاه فردوسی است. یهاکتابخانه

 گیریهنتیجبحث و 

عوامال مختلفای قارار     ریتاأث که قرار است در سازمان اجرا شاود تحات    ایپروژههر برنامه و 

را بهباود   هاا پاروژه شانس اجارای   ایمالحظهقابل طوربه. آن دسته از عواملی را که ردیگیم

، کناد یما ، موفقیات ساازمان را تیامین    هاا آندر  بخشرضايتو يا حیول نتايج  بخشدیم

ماديريت داناش نیاز، عوامال موفقیات،       یهاا برناماه . در نامناد یما ی موفقیات  عوامال کلیاد  

مديريت داناش هساتند.    یهابرنامهموفقیت در اجرای  منظوربهو اقدامات ضروری  هاتیفعال

ماديريت داناش باياد باه عوامال کلیادی موفقیات         یهاا برناماه ، برای اجرای موف  روازاين

و  ايجادشاده صورت عدم وجود در سازمان، بايد  مديريت دانش توجه نمود. اين عوامل در

 یهاا پاژوهش ، باا جساتجو در   و توسعه يابند. در ايان مقالاه   يافتهپرورشدر صورت وجود، 

شناساايی   عوامل کلیدی موفقیات اجارای ماديريت داناش     نيترمهم عنوانبهمشابه ده عامل 

 اهاواز  د چماران و شاهی  مشاهد  دانشاگاه فردوسای   یهاا کتابخاناه در  هاا آنشدند و وضعیت 

 قرار گرفت. موردبررسی

، مشارکت کارکنان، آماوزش،  سازمانیفرهنگحمايت مديريت ارشد، معماری دانش، 

اطالعااتی، سانجش عملکارد     هاای نظامکار گروهی، توانمندسازی منابع انسانی، زيرسارت 

فتناد.  قارار گر  موردبررسیو الگوبرداری ده عاملی بودند که در اين پژوهش  مبتنی بر دانش

حمايت مادی و معنوی، تشاوي  کارکناان و... در راساتای     به معنایحمايت مديريت ارشد، 

و باورهاايی   هاارزش، اشاره به جو، محیط، سازمانیفرهنگ. استمديريت دانش  یهابرنامه

مديريت دانش باشند. معمااری داناش،    یهابرنامه کنندهحمايتدر محیط سازمانی دارد که 

فراينادهای کشاف،    ازجملاه ماديريت داناش    یهاا برناماه  کنناده تساهیل ی وجود سارتارها

. منظاور از مشاارکت کارکناان، میازان حمايات و      ردیا گیماشترا  و انتقال دانش را در بر 
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و  دانشای در ساازمان اسات. آماوزش     یهاا تیفعالاز  یبانیپشتهمکاری کارکنان در اجرا و 

دارد که سازمان از طري  آن زمینه ياادگیری   یيهاروش، اشاره به توانمندسازی منابع انسانی

ماديريت   یهاا برنامهو کارکنان را در جهت اجرای  دينمایمهر چه بیشتر کارکنان را فراهم 

و  کارهاای تیمای   میزان عالقه و مشارکت کارکنان در. کارگروهی، سازدیمدانش توانمند 

 هاای نظاام ور از زيرساارت  منظا  .دهدیمتسهیم دانش و تجربه در کارهای گروهی را نشان 

مختلاف ساازمان و اساتفاده     یهاا بخاش ارتباطی و اطالعاتی در  یهاشبکهوجود  اطالعاتی،

ماديريت   یهابرنامهدر سازمان در جهت اجرای  افزارینرمو  افزاریسختبهینه از امکانات 

 سنجش عملکرد مبتنی بر دانش، شامل سازوکارهای مناسن ارزياابی داناش در  دانش است. 

سازمان و همچنین وجود نظام پاداش و عملکرد بر اساو میازان داناش و فعالیات کارکناان     

برتر دارل و رارج از ساازمان و تشاوي     یهادهيانیز به معنای استفاده از است. الگوبرداری 

 است. هاسازمانکارکنان به سرمش  گیری از اقدامات برتر ساير 

، معمااری  حمايت مديريت ارشد، موردبررسیعاد از میان ابنشان داد،  اين پژوهش نتايج

دارای کمترين میانگین بودند، ايان   اطالعاتی هاینظامو زيرسارت  سازمانیفرهنگدانش، 

اگباو، وود و  ؛ 5373)اجمل، هلو و ککاله،  ازجمله هاپژوهشریلی از در حالی است که در 

عوامال حیااتی ناام بارده      نيرتا مهام  عنوانبهاز اين عوامل  (5373؛ والمحمدی، 5373، اگبو

 یهاا برناماه از  ،ساازمان  آن ساازمانی فرهناگ ماديران و   اگر در ساازمان  چراکهشده است. 

الزم )معمااری   ارتبااطی و اطالعااتی   یهاا شابکه  مديريت دانش حمايت نکنناد و همچناین  

 مديريت دانش فاراهم نباشاد،   سازیپیادهالزم برای  یهارسارتيز ديگرعبارتبهيا  دانش(

عوامال نشاان داد،    ديگار بررسای   .حاصل نخواهد شاد مديريت دانش  یهابرنامه توفیقی در

در حاد   هاا آنساير عوامل نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند و در بهترين حالات، میاانگین   

همچنین در اين پژوهش از کتاباداران رواساته شاد تاا باا توجاه باه وضاعیت         متوسط است. 

نمايناد تاا مشاخ      بندیاولويتبر مديريت دانش را  مؤثرل کتابخانه محل کار رود، عوام

ماديريت   یهاا برناماه بیشاتری بار اجارای     ریتأثعوامل اين از  يآکدام آنانشود از ديدگاه 

 یهاا برناماه  ساازی پیااده بارای  ، ديگار عباارت باه دارد ياا   هاآندانش در کتابخانه محل کار 

 يست در اولويات بااالتری قارار گیارد.    بااز اين عوامل می يآکدامتوجه به مديريت دانش 
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در هر دو دانشگاه دو بعد حمايت مديريت ارشد و معماری دانش باالترين رتبه را به دسات  

که گفته شد اين دو بعد در هر دو دانشگاه کمترين  طورهمان. اين در حالی است که آورند

بعد سنجش عملکرد مبتنی بار  نشان داد، تنها در  آزمون فرضیه تفاوت نیز میانگین را داشتند.

دانشگاه فردوسای و دانشاگاه شاهید چماران اهاواز تفااوت معناادار         یهاکتابخانهدانش بین 

وجاود دارد ولایکن    هاا نیانگیا مو در ساير عوامال اگرچاه اراتالف انادکی در      وجود دارد

 در وضاعیت  بااً يتقرآماری معنادار نیست و دو دانشگاه از حیپ ايان عوامال    ازلحا تفاوت 

 يکسانی قرار دارند.

 هاا کتابخانهکه تاکنون درباره مديريت دانش در سطب  يیهاپژوهشاکثر رالصه کالم، 

پريارخ   ،ديانی) اندراندهانجام شده است، از وضعیت نامطلوب اجرای مديريت دانش سخن 

گفات   تاوان یما در حقیقات   .(5331جاین،  ؛ 7314؛ عباسی و همکاران، 7347، و محمودی

ين وضعیت نامطلوب، فراهم نبودن عوامل و شرايط الزم برای اجرای ماديريت  علت اصلی ا

در  هاا پاروژه تا زمانی که ملزومات و عوامل کلیادی موفقیات    .هاستکتابخانهدانش در آن 

 ازجملاه مختلاف   یهاا پاروژه  آمیاز موفقیات انتظار اجرای  توانینمفراهم نگردند  هاسازمان

 ازجملهمختلف  یهاسازمان، الزم است که جهتازاين مديريت دانش را داشت. یهاپروژه

، قبل از اجرا و يا بررسی وضعیت مديريت دانش، به بررسی وضعیت ملزوماات و  هاکتابخانه

تا وقتای شارايط الزم بارای اجارای     اجرای مديريت دانش بپردازند.  کلیدی موفقیتعوامل 

اجارا   آمیاز موفقیات  طاور باه مديريت دانش فراهم نگردد طبیعی است کاه ماديريت داناش    

کاه وضاعیت اجارای     يیهاا پاژوهش اسات کاه    بینیپیشقابل  کامالًنخواهد شد و همچنین 

 ماديريت داناش   ، از وضاعیت ناامطلوب  دهناد یما گزارش  هاکتابخانهمديريت دانش را در 

ماديريت   یهاا برناماه ضمن حمايت کامال از   هاکتابخانه، مديران طورکلیبهسخن بگويند. 

الزم را برای انجام اين مهم فاراهم ساازند و بارای     هارسارتيزامکانات و  ستيابیمدانش 

آموزش، توانمندساازی مناابع انساانی و تشاوي  و حمايات از کارکناان در راساتای اجارای         

مديريت دانش تاالش نمايناد. در صاورت رسایدن باه وضاعیت مطلاوب در ايان          یهابرنامه

 مند شد.بهره هاکتابخانهمديريت دانش در  یهابرنامهاز مزايای اجرای  توانیمعوامل 



 ...دانش  تیریمد تیعوامل موفق یبندتیو اولو یبررس 
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