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Objective: Information sharing by academic libraries is a major and serious obstacle in preventing 

reproduction and helping to reduce costs and spending time of researchers at the national and international 

level. In the library world, resource sharing means that you are collaborating with one or more 

libraries to maximize access to a larger array of resources by sharing the collections of the 

cooperating libraries or pooling funding to purchase shared digital resources. In this day of 

shrinking resource dollars, most libraries participate in some type of resource sharing, even when 

they may not be aware of it.Resource sharing provides the cooperating libraries with an 

opportunity to access materials from other libraries, which should result in a cost savings. This 

research was conducted with the aim of investigating the dimensions of information sharing 

pattern in Iranian university libraries. 

Methodology: The research is of an applied type, in terms of data, it is exploratory and using the 

foundation data method (qualitative phase) and cross-sectional survey (quantitative phase). The 

research community of the qualitative part includes all the experts of information science and 

epistemology, who were selected by the targeted method of snowball, Delphi panel and 

brainstorming, and the statistical community of the quantitative part includes all the librarians of the 

universities of the country. In the qualitative part, data collection was done by document study and 

semi-structured exploratory interview. And in the quantitative section, a researcher-made multi-

component questionnaire was used based on the findings of the quantitative section, and Cronbach's 

alpha and CVR were used for validity and reliability. The analysis was carried out in three main 

stages of open, central and selective coding using Lisrel software. 

Findings: The findings of the study indicated that the appropriate pattern of information sharing 

in the university libraries of the countryconsists of dimensions such as the use of technology, 

organizational policies, individual and group skills, environmental readiness, executive 

requirements and Organizational and managerial prerequisites and 20 sub-components. In order to 

fit the model, all dimensions and indicators are in proper clarity. 

 

Conclusion: The obtained results indicate that the observed variables can well explain the hidden 

variable. Since the factor load of all the observed variables (components and indicators) are 

greater than 0.3, therefore there is a favorable relationship between the indicators (observed 

variable) with its own component (hidden variable) and between the components (observed 

variable) with All 6 dimensions (hidden variable) are established. Therefore, by creating the 

necessaryinfrastructure in the field of information technology, culturalization and process 

improvement. The organizational structure of information sharing can be implemented in 

academic libraries. 
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 30/4/1401تاریخ ارسال:

 1/7/1401تاریخ ویرایش:

 4/8/1401تاریخ پذیرش:

 چکیده

 و ها هزینه کاهش به کمک و مجدد تولید از جلوگیری در جدی و اصلی مانعی دانشگاهی های کتابخانه توسط اطالعات گذاریاشتراک :هدف

شگران وقت صرف شد می المللی بین و ملی سطح در پژوه سی هدف با پژوهش .با شتراک الگوی ابعاد برر  هایکتابخانه در اطالعات گذاریا

 .است شده انجام ایران دانشگاهی

فاده با و اکتشاااا ی آمیخته هاداده نظر از کاربردی، نوع از پژوهش:  پژوهش روش یاد داده روش از اسااات مایشااای و( کیفی مرحله)بن  پی

ست شده انجام 1400 سال در و (کمی مرحله)مقطعی سی دانش و اطالعات علم خبرگان لیهک شامل کیفی بخش پژوهش جامعه. ا  است شنا

 کشااور هایدانشااگاه کتابداران شااامل ،(نفر190)کمی بخش آماری جامعه و انتخاب مغزی بارش و دلفی پنل بر ی، گلوله هد مند روش با که

ستند سنادی مطالعه با هاداده گردآوری کیفی بخش در .ه صاحبه و ا شا ی م شنامه از کمی بخش در و. شد انجام یا ته ساختار نیمه اکت س  پر

شگر ایچندمولفه ستفاده کیفی بخش هاییا ته بر مبتنی ساخته پژوه ستفاده CVR و کرونباخ آلفای از پایایی و روایی برای که شد ا  .. گردید ا

  .شد انجام لیزرل ا زارنرم از استفاده با انتخابی و محوری باز، کدگذاری اصلی مرحله سه در تحلیل و تجزیه

 کشااور، دانشااگاهی هایکتابخانه در اطالعات گذاریاشااتراک مناساا  الگوی که اساات آن بیانگر پژوهش هاییا ته:  پژوهش هاییافته

 پیش و اجرایی الزامات محیطی، آمادگی گروهی، و  ردی هایمهارت سااازمانی، هایساایاساات  ناوری، کارگیری به چون ابعادی از متشااکل

 .هستند مناسبی یتعوض در ها شاخص و ابعاد کلیه الگو برازش جهت .باشدمی مؤلفۀ 20  دارای و مدیریتی و سازمانی نیازهای

 بار که آنجا از. کنند تبیین را پنهان متغیر توانندمی خوبی به شااده مشاااهده متغیرهای که اساات آن از حاکی آمده بدساات نتایج : گیرینتیجه

 با( شده مشاهده متغیر)هاشاخص بین مطلوبی رابطه بنابراین هستند 0.3 از بزرگتر( هاشاخص و هامولفه) شده مشاهده متغیرهای تمام عاملی

شاهده متغیر)هامولفه بین و( پنهان متغیر)خود مولفه ست برقرار( پنهان متغیر) بعد 6 هر با(  شده م ساخت ایجاد با بنابراین،. ا  در الزم هایزیر

 اجرا دانشگاهی هایکتابخانه در را اطالعات اشتراک الگوی توانمی سازمانی ساختار. و  رایندها اصالح و سازی رهنگ اطالعات،  نآوری حوزه

 . نمود سازیپیاده و
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 دانشگاهی هایکتابخانه .اطالعات گذاریاشتراک الگوی اطالعات، ،گذاریاشتراک :هاکلیدواژه

  



 

 

 مسئله بیان و مقدمه

شته راهبردی منبع یک عنوان به اطالعات کنونی، دوران در  تقویت ابزارهای و هارویه راهبردها، و شودمی انگا

شتراک شگاهی ایهمحیط امروزی جوامع در .اندشده بدل هاچالش مهمترین از یکی به دانش و اطالعات ا  دان

ستند، دانش تولید مراکز مهمترین از شمندترین جمله از که ه صارف و تولیدات ارز ست آنها،اطالعات م  این. ا

 تراکاشرر به تواندمی و تولید پژوهشررگران و تکمیلی تحصرریالت دانشرریویان اسرراتید، توسررط صررری ، اطالعات

 1396 ی،ئهدا شیرانی،) شود گذاشته

شتراک به شتن ا صلی روش یک عنوان به اطالعات گذا سیله و علمی هایمیموعه و هاشرکت بقاء برای ا  ایو

 یزمینه در شررده اییاد هایپیشرررفت با امروزه،. شررودمی گرفته بکار تأمین، ۀزنییر در یکپارچگی اییاد برای

 فرآیند طریق از نیز هاکتابخانه .است شده تسهیل اطالعات گذاشتن اشتراک به ارتباطات، و اطالعات تکنولوژی

 سرمایه یک ،آنها اطالعات گذاریاشتراک. دارند رقابتی منبع یک عنوان به مهمی نقش اطالعات گذاریاشتراک

ستراتژیک صاد در ا شتراک بنابراین ،گردد می تلقی اطالعات اقت  دارایی یک کتابخانه طریق از اطالعات گذاریا

 (. 12019،آیفوما) است دانشگاه هایکتابخانه برای

 ،2وانگ) گردد می تلقی مهم سازمان عملکرد برای که است سطحی چند مدل یک اطالعات گذاری اشتراک

 کیفیت با گذاری اشتراک میزان هرچه و میباشد مشترک یادگیری اییاد برای شده اثبات راهی امر این( 2019

(. 2015 ،3اسکرزایپک) میکند جذب را بیشتری فراگیران و میرود باال هم اطالعات تبادل سرعت باشد باال

 (.2019 ،4پالیسزکویکز) میکند بدل و رد را اطالعات تمام که باشد متقابلی انتقال باید اطالعات گذاری اشتراک

 به درست منبع یا داده پایگاه یک از متمرکز طور به که باشد فرآیندی شکل به باید اطالعات اشتراک

 کاکپرسکا،) بدهد انهآ به را اطالعات مناسب استفاده کند جذب اینکه بر عالوه را آنها و یابد انتقال گیرندگان

 حداقل به اشتراک، تقدر افزایش شامل هاکتابخانه در منابع گذاریاشتراک مزایای(. 2020 لوکاسیویسز،

 با انبار در موجود ادمو آوردن و انتشار، سرعت با شدن همگام به کمک کتابخانه، سازیذخیره فضاهای رساندن

 (.2019،موبوفو و  چاوال)است کمتر هزینه

 

 "تاکتیکی" مدیریت. دهدمی رخ ضمنی بصورت هاشایستگی و هامهارت قالب در اطالعات گذاردن اشتراک به

 متخصصان برای بزرگ چالش یک به رسانیاطالع حوزه با مرتبط اعضای در "هاچگونگی دانستن مهارت" و

 یا مستقیم بطور اصل در اطالعات گذاریاشتراک متخصصان. است شده تبدیل اطالعات گذاریاشتراک

 قابل را آن یافته، سازمان و بندی طبقه بصورت سپس و کنندمی ضبط کاربران طرف از را آنها غیرمستقیم

 توسعه و موجود خدمات ارتقاء برای و شوند گرفته بکار متناسب شکل به زمینه این در تا نمایندمی دسترسی

                                                           
1. Ifeoma  

2 Wang, C.- 

3 Skrzypek, E. 

4 Paliszkiewicz, J.O. 



 

 

 اطالعات گذاریاشتراک به مختلف هایجنبه بررسی (.2019 ،1آندرآس) گیرند قرار استفاده مورد جدید خدمات

 هایچالش با هادروازه این که است آن هاکتابخانه در اطالعات اشتراک در مهم مسائل جمله از که دهدمی نشان

 توانمی دارد، وجود آنها درون در که مختلفی منابع جمله از هستند، روبرو اطالعاتی منابع تعدد سبب به بزرگی

 که کرد اشاره دیییتالی منابع سایر و ایحرفه هایسایت وب آنالین، اطالعاتی هایبانک الکترونیکی، میالت به

 (.2019 ، 2فاروق) کندمی ترسخت کتابداران برای را خوانیکتاب به مندان عالقه مشکالت به رسیدگی مسئولیت

شتراک برای هاکتابخانه سعه محرکه مانند به اطالعات گذاریا شورها تو شدمی ک شگاهی هایکتابخانه و با  دان

 در اطالعات گذاریاشررتراک قلب عنوان به هاکتابخانه لذا. دهند توسررعه بیشررتر ارائه برای را خدمات این باید

 کنندمی عمل مختلف هایسررازمان و جوامع در فکری و اجتماعی تعامل برای ایدروازه عنوان به و هادانشررگاه

شار(. 2014 ،3پاگانو) شد برای ایاولیه مواد اطالعات، انت  افزایش در مهم عاملی و آوردمی فراهم را اجتماعی ر

 دهدمی تسرررهیل را اجتماعی تغییرات و داده افزایش را تصرررمیمات کیفیت و هاسرررتملت با مردم تعامل

 (.2015 ،4آکپاروبور)

 رقابتی منبع یک عنوان به مهمی نقش اطالعات گذاریتراکشرررا فرآیند طریق از هاکتابخانه همچنین

 بنابراین گردد، می تلقی اطالعات اقتصرراد در اسررتراتژیک سرررمایه یک آنها، اطالعات گذاریاشررتراک. دارند

 (.2019 5آیفوما،) است دانشگاه هایکتابخانه برای دارایی یک کتابخانه طریق از اطالعات گذاریاشتراک

شگاهی هایکتابخانه اینکه برای صورت خود اطالعات از دان ستفاده بهینه ب سدیم نظر به کنند، ا   که ر

ست بهتر شگاهی هایکتابخانه. شوند تبدیل بنیان دانش ساختار یک به آنها ا ستفاده ایبر را خود باید دان  و ا

 های انهکتابخ در راسررتا این در روشرری آیا که شررود مشررخ  اینکه برای. کنند آماده اطالعات گذاریاشررتراک

شگاهی سیم خود از را سؤاالت این باید نه؟ یا دارد وجود دان صان آیا: بپر ص شتراک متخ  در طالعاتا گذاریا

شگاهی هایکتابخانه شتراک به برای ایران دان  در موجود ایهقابلیت و هامهارت آیا شوند؟ می ترغیب گذاریا

 با رسدمی نظر به شود؟می گذاشته اشتراک به اطالعات چگونه است؟ مشترک و مشخ  دانشگاهی کتابخانه

 گذاریاکاشتر هرم راس عنوان به دانشگاهی هایکتابخانه که است مهم مسئله این شده ذکر مطالب به توجه

 با و دهند رارق نظر تیدید مورد میدداً را خود هایبرنامه ،خود خدمات بهبود هایراه در ،کشرررور در اطالعات

صان بکارگیری ص شتراک متخ  در که دشون تبدیل یادگیری  حوزه در موثرتر هاییسازمان به اطالعات گذاریا

  .کنند فراهم را آشکار و ضمنی اطالعات اشتراک و کسب نحوه بتوانند آن

شگاهی های کتابخانه در شتراک  دان شد فرآیندی شکل به باید اطالعات ا  یک از متمرکز طور به که با

 به را اطالعات مناسب استفاده امکان آنها، جذب بر عالوه و یابد انتقال گیرندگان به درست منبع یا داده پایگاه

                                                           
1.  Andrews 
2 . Farooq 
3. Pagano 
4.  Akparobore  

5. Ifeoma  



 

 

 این برای مناسررب الگویی دنبال به باید ،اطالعات اشررتراک اهمیت از شررده گفته مطالب به عنایت با. بدهد آنها

ساس این بر. بود فرآیند ست ریزانپایه ا سانی، منابع سیا شتراک بر تمرکز برای سازی فرهنگ ان  را اطالعات ا

 (.2020 ،1لوکاسیویسز و کاکپرسکا) دهند قرار مدنظر باید

سئله اما ست، مطرح که ایم ست آن ا سدمی نظر به که ا شگاهی های کتابخانه زمینه در ر  راکزم و دان

 صررورت ژهوی الگوی از فارق عموماً و هماهنگی بدون کامالً اطالعات گذاریاشررتراک حاضررر حال در آکادمیک

 هیچ بدونه طالعاتا وجود بر مبتنی معموالً و بوده غیررسمی صورت به بعضاً اطالعات تبادل هرگونه و گیردمی

صی نظم ست خا ستندات و اطالعات اگرچه. ا شه آن به مرتبط م شته وجود هاسازمان در همی ست دا  ات و ا

 الگوی پیکربندی که اسرررت این مهم مسرررئله اما اسرررت مشرررترک  هاسرررازمان بین وضرررعیت این حدودی

 به هنوز که رسدمی نظر به ،بیشتر قطعیت با. است گرفته صورت موقت صورت به تنها اطالعات گذاریاشتراک

شتراک رویکرد درستی شده مدیریت اطالعات گذاریا شتراک االجرای الزم کلید عنوان به یا ن  اطالعات ریگذاا

 حاضر پژوهش بنابراین. شودنمی آن اجرای بر موثری تبلیغ چندان متاسفانه موفقیت، بیشتر کسب راستای در

سی دنبال به شتراک الگوی هایشاخ  بندیاولویت و هاشاخ  ابعاد، برر  های خانهکتاب در اطالعات گذاری ا

شگاهی ست دان سبم سازیمدل برای را راه ،موجود الگوی هایمولفه و ابعاد از یک هر تبیین با تا ا  بومی و نا

 هایابخانهکت در اطالعات گذاریاشرررتراک به برای بومی  الگوی خالء و کرده هموار دانشرررگاهی های کتابخانه

 . نماید پر را ایران های دانشگاه

ساس بر  م،عل های شاخه و وفناوری دانش گسترش سبب به حاضر، حال در گفت توان می خالء، این ا

 بیش اطالعات گذاری اشررتراک واهمیت ضرررورت واقتصررادی، مالی زمانی، های محدودیت دلیل به همچنین

شته ساس ازگذ شه تحول و تغییر که جایی تا شودمی اح ست ثرگذارا نیز جوامع سایر در دنیا از ایدرگو  در. ا

شتراک سایه سط مکانی اتاطالع و داده آوریجمع و تولید در هاکاریدوباره از گذاریا  مختلف هایسازمان تو

 و هاریزیرنامهب راسرررتای در مکانی اطالعات و داده هایقابلیت از و یافته کاهش هاهزینه شرررده، جلوگیری

 امر تحقق که دهندیم نشررران موجود شرررواهد اما. آیدمی عمل به اسرررتفاده مؤثری طوربه هاگیریتصرررمیم

 موانع این رفع دونب و اسررت بوده مواجه متعددی هایچالش با همواره مکانی اطالعات و داده گذاریاشررتراک

شتراک توسعه اهداف به دستیابی سخگو درصدد پژوهش این. شد نخواهد میسر نیز اطالعات گذاری ا  به ییپا

 هایدانشگاه یهاکتابخانه در اطالعات گذاریاشتراک  الگوی اصلی هایمولفه و ابعاد که است اصلی سوال این

ظار  اسرررت؟ کدام ایران تایج رودمی انت ند پژوهش این ن مه  و مدیریت برای مبنیی بتوا نا  برای بهتر ریزیبر

 . باشد ها دانشگاه سط  در اطالعات گذاری اشتراک
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 : سواالت

 کدامند؟ یرانا دانشگاههای هایکتابخانه در اطالعات گذاریاشتراک به برای بومی مدل لگویا اسازنده ابعاد

 کدامند؟ ایران دانشگاههای های کتابخانه در اطالعات گذاریاشتراک به برای بومی مدل الگوی های مولفه

 دامند؟ک ایران دانشگاههای های کتابخانه در اطالعات گذاریاشتراک به برای بومی مدل الگوی های شاخ 

 پژوهش پیشینه

 سررتد پیشرررفته های تکنولوژی مدد به امروزه که اسررت مهمی مباحث از اطالعات گذاریاشررتراک به 

 و اردد نظری و مروری جنبه زمینه این در موجود هایپژوهش بیشرررتر متاسرررفانه اما. اسرررت شرررده تریافتنی

 هایپیشینه ترینمهم از خیبر به وجود، این با. اندپرداخته مسأله این به کمتر رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانه

 .است شده پرداخته موجود، مرتبط

 دو رد دانش، گذاریاشتراک برای الگو طراحی بحث در خود پژوهش در( 1400) مقدم زمانی و صفری 

 میان در نشدا گذاریاشرررتراک انگیزه ارتقای بر تاثیرگذار عوامل که رسررریدند نتییه این به مولفه، 9 و بعد

 شهرت، طفی،تعهدعا اعتماد، دانش، خودکارآمدی: از عبارتند تهران شهر آزاد هایدانشگاه علمی هیئت اعضای

 .شغلی لاستقال و مدیریت حمایت ارتباطات، و اطالعات فناوری پاداش، سیستم دانش، گذاریاشتراک فرهنگ

 اسررت توانسررته اطالعات الکترونیکی گذاریاشررتراک ابعاد که: کردند بیان( 1398) عطایی و شررکوری 

 و خالقیت دید،ج هایاندیشررره ترویج سرررازنده، و مفید هایاندیشررره ارائه) نوآورانه رفتار بعدِ پنج هر تغییرات

 گذاری راکاشرررت. نماید بینی پیش را( موجود امکانات از اسرررتفاده و نوآوری و خالقیت به عالقمندی نوآوری،

 تشویق نوآورانه ریرفتا داشتن برای را آنها و دهدمی افزایش را افراد و کتابداران بین مشارکت میزان اطالعاتی

 . کندمی

صلی عوامل کردند عنوان خود مقاله در( 1397) نامور و ستاری آرمون، شتراک در مؤثر ا  دانش ریگذاا

 ترتیب به هک باشد می مدیریتی -رهبری و تکنولوژیکی فرهنگی، نهادی،-سازمانی انسانی،-فردی عوامل شامل

 .ددارن بیشتری اهمیت دانش گذاری اشتراک در عوامل سایر به نسبت و بوده فراوانی بیشترین دارای

شی   و شدر بازاری، ارزش اجتماعی، عاطفی پیوند عامل چهار که کردند بیان( 1396) جباری و مدهو

 اعضرررای بین در اطالعات گذاریاشرررتراک به عوامل ترینمهم جمله از درونی و بیرونی الزامات و فردی ارتقای

 . هستند هادانشگاه علمی هیات

 



 

 

 هایافته. پرداختند اطالعات گذاریاشتراک بر گذار اثر عوامل بررسی به( 2020) 1تیاکن او و آکوسیایل

شان ست)مشی خط تنها سازمانی، عوامل بین در که داد ن شگاهی( سیا شتراک بر معناداری طور به دان  دانش ا

 .داشت تاثیر دانش اشتراک بر معناداری طور به اعتماد تنها فردی عوامل درمیان آنکه حال گذارد،می تاثیر

شتراک اثرات بررسی به( 2020) همکاران و رانگیانگ  شتی حوزه اطالعات گذاری ا  به مکک برای بهدا

 شرریوع زمان در. اختندپرد دیییتالی های کتابخانه و ها رسررانه طریق از چین در 19 - کوید شرریوع و درمان

سی به نیاز مردم کرونا، بیماری ستر شتند اطالعات این به د شتراک این طریق از و دا  به زیادی ادتعد گذاری ا

 .کردند پیدا دسترسی کم زمان در نیاز مورد اطالعات

نابع اشرررتراک عنوان با پژوهشررری در (2021)چاوال و موبوفو عاتی م نه در اطال خا تاب  های ک

شگاهی سیدند نتییه این به (تانزانیا)دان شتراک مزایای که ر  قدرت افزایش شامل هاکتابخانه در منابع گذاریا

شتراک، ساندن حداقل به ا ضاهای ر شا سرعت با شدن همگام به کمک کتابخانه، سازیذخیره ف  آوردن و ر،انت

 هایکتابخانه یاتکا میزان که داد نشررران مطالعه این این، بر عالوه. اسرررت کمتر هزینه با انبار در موجود مواد

شگاهی شتراک به دان ست متوسط منابع ا  های تابخانهک اتکایمتوسط  یزانکه م یردگ یم ییهمطالعه نت ین. اا

 منابع اشتراک های شیوه از که است مناسب زیرساخت فقدان دلیل به اطالعات گذاری اشتراک به دانشگاهی

 که کندمی توصررریه مطالعه این کلی، طور به. کند می پشرررتیبانی دانشرررگاهی های کتابخانه در اطالعاتی

شگاهی هایکتابخانه صل اطمینان تا کنند فرموله را مؤثری هایتیم باید دان  منابع گذاریشتراکا که شود حا

ستی به کتابخانه ستفاده با در سب هایفرم از ا شتری برای منا سب م سب زمان در منا  به تا شودیم انیام منا

 ویکردر یک بررسرری به( 2018) همکاران و رایت دیوید.کند شررناسررایی را مراجعان اطالعاتی نیازهای موقع

 خانهکتاب میالت  در بهداشررتی تحقیقات از موجود و شررده تأمین اطالعات گذاشررتن اشررتراک به برای جدید

 و شررکیپز اطالع به مربوط واهدشرر اگر که نمودند عنوان آنها.  پرداختند  بهداشررتی تحقیقات ملی موسررسرره

 دسررترس رد تعمیم قابل و موقع به دقیق، روشرری به بهداشررتی تحقیقات به مربوط اطالعات بیمار، از مراقبت

 .شدبا داشته پیشگیری نقش سراسرگیر و آندمیک های پدیده با برخورد در تواتند می گیرد قرار عموم

 دارد آن از نشان ایران از خارج و داخل در گرفته انیام هایپژوهش تخصصی و نظری ادبیات بر مروری

 اطالعات اریگذاشتراک برای بومی الگوی ویژه به الگو طراحی و گذاریاشتراک با مرتبط و منسیم مطالعۀ که

 .است شده ائهار نظری رویکرد با شده انیام هایپژوهش بیشتر و نگرفته انیام کشور سرتاسر هایکتابخانه در
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 پژوهش شناسیروش

ته هاداده نظر از کاربردی، هدف نظر از پژوهش این   اجرای روش نظر از و( کمی و کیفی)اکتشرررافی آمیخ

شی و( کیفی مرحله) بنیاد داده نوع از پژوهش ست( کمی مرحله)مقطعی پیمای  نیاز آمیخته، هایپژوهش در. ا

 پژوهش این انیام در انتخابی راهبرد به توجه با. دارد وجود کیفی و کمی شررکل دو هر به هاداده آوریجمع به

 کیفی بخش دو در پژوهش انیام منظور به هاداده گردآوری شیوه شود،می انیام آمیخته روش از استفاده با که

 .است بررسی قابل الگو آزمون کمی بخش و الگو طراحی

سی دانش و اطالعات علم خبرگان کلیه شامل پژوهش جامعه کیفی روش در ست شنا ستفاده با. ا  از ا

صاحبه 20 انیام از بعد)برفی گلوله هدفمند روش شافی م شباع  ساختاریافتهنیمه و اکت صل نظری ا  ،(شد حا

 16 و قبل روش دو منتخب افراد)مغزی بارش و( کتابداری حوزه نظران صاحب و خبرگان از نفر 25)دلفی پنل

 رسرررمی کتابداران کلیه شرررامل پژوهش، کمی بخش آماری کیامعه حوزه نظران صررراحب و خبرگان از نفر

 اختیار در را جامعه واریانس اینکه به توجه با نمونه، حیم انتخاب جهت  .بود کشررور سررراسررر دانشررگاههای

 موجب که دهدمی را نمونه تعداد حداکثر جدول این چون شده، استفاده کرجسی و مورگان جدول از ،نداشتیم

 ایچندماده) پرسشنامه و انتخاب نمونه عنوان به نفر 190 ،اساس این بر. شد خواهد گیرینمونه اعتبار افزایش

 دلفی فن کمک به که پرسشنامه این. شد ارسال آنها برای( کیفی بخش هاییافته بر مبتنی ساخته پژوهشگر

 از پس و. گرفت قرار خبرگان تایید مورد مغزی طوفان با همراه و شد توزیع خبرگان بین در ،بود هدش طراحی

 نهایت در. گرفت قرار میدد مالحظه مورد بنیاد داده روش از آمده بدسرررت اطالعات دلفی، هاییافته پاالیش

 بندیطبقه برای گذاریکد از مرحله این در منابع بررسرری و مصرراحبه هایبخش از هاداده آوری جمع از پس

 تأیید برای اسررنادی، مطالعات بر عالوه ،هایافته( اعتبار قابلیت)درونی اعتبار تعیین برای. شررد اسررتفاده ها داده

سی شیوه از مطالعه اعتبار مورد در ها،داده صحّت و دقّت سیله به برر ضای و ستفاده پژوهش اع  جهت. شد ا

 ویژه هایرویه از اسررتفاده نظری، اشررباع حصررول هایتکنیک از هایافته( پذیری انتقال) بیرونی اعتبار تعیین

شانه و نمادها تحلیل و کدگذاری صیف و هان ( تأییدپذیری)روایی تعیین جهت. شد گرفته بهره ها،داده غنی تو

 اسرررتفاده روش انعطاف و منفی موارد تحلیل متعدد، منابع از ها داده آوری جمع تکنیکِ سررره از نیز هایافته

 محتوایی روایی طریق از آن روایی برای و کرونباخ آلفای طریق از( پرسررشررنامه)کمی بخش ابزار اعتبار. گردید

 روش از برگرفته)نظری کدگذاری روش از اسرررتفاده با کیفی بخش در هاداده تحلیل اسرررتفاده( CVR)تاییدی

 .شد انیام لیزرل افزار نرم از استفاده با و( انتخابی و محوری باز،) شکل سه در و( بنیاد داده نظریه

 و مناسب مفاهیم و عبارات گرفتند، قرار بررسی مورد دقت به هاداده باز، کدگذاری مرحله طول در

 تحلیل اصلی واحد. گرفت قرار بررسی مورد الگو و شد تعیین هاویژگی و ابعاد شدند، مشخ  مربوط هایمقوله

 گذاری عنوان طریق از مفاهیم ها،داده دقیق تحلیل و تیزیه هنگام. بودند مفاهیم محوری، و باز کدگذاری برای



 

 

 مشترک موارد به توجه با یا و( زنده کدهای) کنندگان شرکت مصاحبه رونوشت از مستقیم طور به محقق، توسط

 بررسی مورد منظم طور به اصلی هایگویه یافتن برای هامصاحبه شده پیاده هاینسخه. شدند اییاد ،آنها کاربرد

 انیام تعدیل و جرح و بررسی مورد خبرگان توسط آمدکه دست هب گویه 120 میموع نهایت در .گرفتند قرار

 تعداد شد، برگزار فکری بارش جلسه صورت به که دوم مرحله در و گویه 110 بررسی، مرحله اولین در. گرفت

. است شده گرفته نظر در زیربنایی هایشاخ  یا هاگویه عنوان به که گرفت؛ قرار تأیید مورد گویه 104

 اطالعات بومی گذاری اشتراک زیربنایی ابعاد عنوان به بعد 6 و زیربنایی هایمؤلفه عنوان به مؤلفه 20همچنین،

 از توصیفی آمار مرسوم هایروش بر عالوه ،کمی بخش در. آمد دست هب کشور هایدانشگاه هایکتابخانه در

 ابعاد، اطالعات، گذاری اشتراک مقدماتی الگوی تدوین برای تاییدی عاملی تحلیل به موسوم آماری آزمون

 عاملی تحلیل هایمدل ارزیابی برای کلی طور به. شد استفاده آنها بندیاولویت و آن هایشاخ  و هامولفه

 1برازندگی نیکویی ،() کای میذور هایشاخ  از اینیا در که دارد وجود برازندگی مشخصه چندین تائیدی

(GFI)،  2برازش نیکویی شده تعدیل شاخ  (AGFI )3تقریب میذورات میانگین خطای ریشه و (RMSEA )

 آزمون از شناختیجمعیت مشخصات نظر از مختلف هایگروه نظر مقایسه برای همچنین. است شده استفاده

  هاداده بودن نرمال از اطمینان برای است ذکر هب الزم. شد استفاده مستقل T و راهه یک واریانس تحلیل آماری

 .شد استفاده اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از هم

 

 پژوهش هاییافته

 اسرراتید، برای اطالعات به دسررترسرری بهبود برای اطالعات اشررتراک دانشررگاه در هاکتابخانه اصررلی وظیفه

 های کتابخانه توسرررط اطالعات گذاریاشرررتراک معتقدند محققان. باشررردمی مدیریت کارکنان، دانشررریویان،

شگاه سان شناختی عملکردهای درک و آوریفن هایتوانایی افزایش دانش، کارایی به منیر هادان  و شودمی ان

سعه صاد در مداومی تو صی الزامات و شناختی علوم فناوری، و اطالعات مدیریت ها، ایده اقت  برای سازی شخ

 و تنها که کندمی تبدیل دانشی سرمایه به را انسانی سرمایه دانش تسهیم این. آورد می فراهم را دانش تسهیم

 (.2016 ،6اسالمیا و 5اوسیسانو ،4اودوین)شد خواهد رقابت عامل مهمترین

 

 

 

                                                           
1 . Goodness of fit index 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

3 . Root Mean Square Error of Approximation 
4.  Awodoyin 
5. Osisanwo 

6 . Islamiyah 
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 دانشگاهی های کتابخانه در اطالعات گذاری اشتراک شده طراحی بومی الگوی( یک شماره شکل)زیر در

 .کنید می مشاهده را ایران

 

 
 

  ایران دانشگاهی های کتابخانه در اطالعات گذاری اشتراک بومی الگوی:  1 شماره شکل

 توسط باشد می ایران دانشگاهی های کتابخانه در اطالعات گذاری اشتراک بومی الگوی که شکل این در

 پیش و اجرایی الزامات محیطی، آمادگی گروهی، و فردی مهارتهای ابعاد دارای. است شده یابی اعتبار خبرگان

 میموعه زیر مولفه  بیست و. باشد می سازمانی های سیاست فناوری، بکارگیری مدیریتی، و سازمانی نیازهای

 به نتایج .دارد را ایران های دانشگاه در اطالعات گذاری اشتراک برای سازی بومی قابلیت الگو این. باشد می

 از. کنند تبیین را پنهان متغیر توانندمی خوبی به شده مشاهده متغیرهای که است آن از حاکی آمده دست

 رابطه بنابراین هستند 0.3 از بزرگتر( هاشاخ  و هامولفه) شده مشاهده متغیرهای تمام عاملی بار که آنیا

(  شده مشاهده متغیر)هامولفه بین و( پنهان متغیر)خود مولفه با( شده مشاهده متغیر)هاشاخ  بین مطلوبی

 .است برقرار( پنهان متغیر) بعد 6 هر با

 



 

 

 

صیفی های شاخ  یک شماره جدول در ست کدگذاری طریق از که پژوهش عوامل تو  تفکیک به اند آمده بد

 .شوند می ذکر کشیدگی و کیی میانگین،

 

 پژوهش  عوامل توصیفی هایشاخص: 1جدول

 کشیدگی کجی میانگین عوامل

 809/1 -274/1 49/5 آمادگی

 039/2 -020/1 45/5  ناوری سطح

 180/1 -./512 35/5 قبلی های مهارت و دانش

 370/1 -287/1 34/5 هامشی خط

 575/1 -474/1 32/5 نیازسنجی

 179/1 -904/1 18/5 طراحی

 820/2 -./427 12/5 رهبری و ارتباطی های مهارت

 435/2 -142/1 93/5  ناوری بکارگیری

 51/2 -651/1 78/4 تخصصی و علمی های ویژگی

 183/2 -244/1 49/5 عملی و پژوهشی های ویژگی

 390/1 -174/1 35/5 آموزشی

 54/2 -714/1 34/5 ملی

 29/2 -150/1 32/5  راملی

 089/1 -512/1 25/5 مکان و زمان

 770/1 -35/1 12/5 مالی منابع

 019/2 -150/1 1/5 تکنولوژی

 769/3 -314/2 62/5 مهارتی آموزش

 039/3 -050/2 86/5 ساختاری حمایت

 -089/2 -./512 91/4 مدیریت حمایت

 370/2 -305/2 52/5 مقررات و قوانین

 -089/2 -./512 85/4 آمادگی

 770/1 -35/1 92/4  ناوری سطح

 770/1 -35/1 12/5  ناوری بکارگیری

 089/1 -512/1 25/5 سازمانی های سیاست

 575/1 -474/1 32/5 گروهی و  ردی های مهارت

 575/2 -./474 65/5 محیطی های آمادگی

 179/1 -./904 69/5 اجرایی الزامات



 

 

 کشیدگی کجی میانگین عوامل

 020/3 -./457 04/4 مدیریتی و سازمانی نیازهای پیش

 

جه با عاد بین در جدول به تو عد موردنظر، الگوی اب مات ب یانگین  حداکثر (69/5)اجرایی الزا عد و م  پیش ب

ست آورده ست د هب را میانگین حداقل( 04/4) مدیریتی و سازمانی نیازهای  باالترین الگو هایمؤلفه بین در. ا

 و علمی های ویژگی مؤلفه به مربوط میانگین ترینپایین و( 93/5) فناوری بکارگیری مؤلفه به مربوط میانگین

 .است شده آورده انتخابی و محوری باز، کدکذاری مراحل نتایج زیر جدول در .باشدمی( 78/4) تخصصی

 یانتخاب و یمحور باز، یکدگذار مراحل جینتا. 2جدول

 ابعاد ا مولفه هاشاخص

  یآمادگ کار طیمح در هاآموخته کاربرد یبرا الزم یآمادگ از ا راد یبرخوردار

 

 

 

 

 

 یریبکارگ

  ی ناور

 

 یابزار و یاطالعات یآمادگ

  اطالعات کاربرد یبرا همکاران و رانیمد تیحما

 کار طیمح در ابزار و دانش و اطالعات کاربرد یبرا الزم  رصت وجود

 موجود یابزارها اطالعات نیب تناس 

 روز به امکانات از یبرخوردار

 سطح دانش و اطالعات هرگونه با متناس  و الزم یابزارها داشتن

 محققان و ا راد یازهاین با متناس  ییهازمیمکان استقرار 

 ارتباطات و اطالعات ی ناور یهاستمیس از استفاده

 انتقال زهیانگ

 یقبل مهارت و دانش انتقال یبرا تیظر 

 هاتیحما شیپ

 شده ایمه یمحتوا اعتبار

 یریادگی و آموزش به ارشد رانیمد تعهد

  توسعه و یریادگی  رهنگ توسعه

 یمش خط

 

 

 یسازمان اهداف با هایاستراتژ تطابق

 سازمان اهداف و انداز چشم نیتدو و فیتعر

  یازسنجین ندی را بودن یعلم و مندنظام

 یازسنجین  یازسنجین بودن جامع

 

 

  یازسنجین بودن یکاربرد

  یازسنجین ندی را در کارکنان هیکل یهمکار

 کار محل اتیمقتض و کار نوع با یازسنجین روش تناس 

 سازمان یازهاین نییتع با سازمان یهایاستراتژ و اهداف نیب تناس 

 یشغل یهایستگیشا با سازمان یازهاین تناس 

 مطلوب و موجود یهاازین نیب اختالف ییشناسا

  یر تار و یکل اهداف قیدق نییتع

 یطراح ا راد یهاییتوانا و مشاغل نیب ارتباط نییتع

  یشغل یازهاین با یمحتوا تناس 



 

 

 ها سر صل با متناس  یآموزش مواد نیتدو و یطراح

  ازین مورد یآموزش یتکنولوژ ینیب شیپ و فیتعر

 هاسر صل و اهداف با متناس  اطالعات اشتراک روش نییتع

 رانی راگ مشارکت جل  در ییتوانا

 و یارتباط یهامهارت طیمح اداره در ییتوانا

 یرهبر

 مهارت

 ی رد یها

 یگروه و
 همکاران با تعامل و برخورد نحوه

 سواالت به پاسخ در ییتوانا

  اطالعات از یریگ بهره مختلف یها روش به تسلط

 

 ی ناور یریبکارگ

 زاتیتجه و یتکنولوژ از استفاده

 مطال  انتقال یبرا مختلف  نون و هاوهیش ها،روش یریبکارگ

 یتکنولوژ و ابزار به تسلط

  موضوع با مرتبط یلیتحص رشته داشتن

 و یعلم یهایژگیو اطالعات و ابزار و یعلم دانش به تسلط داشتن

 موردنظر نهیزم در یقبل سابقه یتخصص

  یعمل یهاپروژه انجام

 و یپژوهش یهایژگیو  یعلم مقاله نگارش

  کتاب نگارش یعمل

  موسسات و هاشرکت به مشاوره ارائه

 یمل و یجهان یاستانداردها از یبرخوردار

 یآمادگ یآموزش  بودن رندهیادگی

  عالقه جادیا در طیمح تیجذاب یطیمح

 کارکنان یبرا یآموزش منسجم برنامه از یمل تیحما

 یمل اطالعات تبادل سطح ارتقاء به کشور یعموم ی ضا لیتما

 اطالعات یگذاراشتراک موضوع به یکا  و متناس  ی ضاها صیتخص

 یالملل نیب یعلم مدارک و منابع بودن اریاخت در

 ی رامل یریادگی هدف با یالملل نیب یهمکار ی ضا وجود

 یالملل نیب یعلم یها پروژه از دیبازد امکان

 یالمللنیب و یمل یاستانداردها اساس بر مناس  ی ضا وجود

 الزامات مکان .... و شیسرما صدا، نور، رنگ، لحاظ به مکان تیفیک

  مختلف یهاروش از استفاده جهت رییتغ قابل ی ضاها از یبرخوردار ییاجرا

  مطلوب و وصدا سر یب آرام، طیمح و  ضا

 ازین

 یمال منابع ها نهیهز موقع به پرداخت

 ازین مورد اعتبارات صیتخص و ینیب شیپ

 ندهای را کردن مندنظام یبرا یمال یهادستورالعمل نیتدو

  اعتبارات عیتجم

 یخودآموز به کارکنان یایمزا و حقوق از یبخش اختصاص

 یآموزش و یتخصص یهادوره و کارکنان ستم،یس نیب ارتباط یبرقرار

 یاددهی و یریادگی جهت در کارکنان یهاتالش به یماد یهامشوق

 یآموزش کمک لیوسا از  ضا یبرخوردار



 

 

 یتکنولوژ  جامع ستمیس ا زار نرم وجود

 کیالکترون ستمیس از یبرخوردار

  یارتباط یهاستمیس از یبرخوردار

  محل در نترانتیا و نترنتیا بستر وجود

 یانسان هیسرما یجا به یانسان تیقابل مفهوم به توجه

 شیپ یمهارت آموزش شغل به مربوط خاص یهادانش همراه به یتکنولوژ یراستا در مهارت کس 

 یازهاین

 و یسازمان

 یتیریمد

  یشغل فیوظا محدوده در ا راد درک قدرت و یمهارت ،یدانش یهاییتوانا

 کار بازار یعموم یهامهارت و صنعت ازین مورد خاص یهامهارت به همزمان توجه

 یمهارت یهاآموزش در هنر و  ن علم، قیتلف

 کشور در خدمات کننده ارائه مختلف ینهادها نیب یهماهنگ

 * کارکنان ارتقاء ستمیس به آموزش اتصال

   خدمات کننده ارائه یهاسازمان نبودن گرا تیمامور و هد مند

 یمهارت یهاآموزش دهنده ارائه مراکز با رانیمد ییآشنا

 منعطف یسازمان ساختار از یبرخوردار

 یساختار تیحما سازمان در مستقل یساختار و گاهیجا وجود

 نگر کل و جامع نظام کی از سازمان یبرخوردار

 یسازمان مرات  در یآموزش یهادوره و یشغل ارتقاء نیب تناس  و ارتباط

 کارکنان هیکل یبرا ییاجرا ضمانت یدارا مقررات و نیقوان وجود

 کارکنان از ارشد تیریمد تیحما

 تیریمد تیحما ا راد یریادگی به کمک و امور انجام در استقالل و اریاخت دادن

 کشور در یانسان یروین کالن گذاراستیس کی وجود

 کشور در تیریمد ثبات وجود

 دیجد کار انجام یهاروش قیطر از یریادگی و تجربه کس  یبرا طیشرا جادیا

 کارکنان آموزش تیاهم به تیریمد اعتقاد

 یآموزش یهادوره در مستمر شرکت قیطر از آموزش به کارکنان قیتشو

 عمل در ا راد یهاآموخته از تیریمد یریبازخوردگ

 اطالعات اشتراک و میتسه به دهید آموزش کارکنان الزام

 کارکنان یبرا یآموزش یالگوساز

 کارکنان یبرا ها دوره بودن ازآوریامت

 مقررات و نیقوان (یکارورز/یعمل/یتئور ،یرحضوریغ/یحضور)هاآموزش یاجرا نحوه با مرتبط نیقوان

 کارکنان یهایژگیو با مرتبط نیقوان

 

. شد شناسایی گویه 104 نهایت در که گرفت قرار بررسی مورد مصاحبه هاینسخه مفاهیم، کدگذاری از پس

ستقل بطور هاشاخ  و هامؤلفه ابعاد، ارتباط2 شماره جدول سته و م شان را یکدیگر با واب  بعد هر. دهدمی ن

 .هستند یکدیگر با ارتباط در که است شاخ  و مولفه چندین دارای

  .است شده ذکر زیر شماره جدول در اطالعات گذاری اشتراک مناسب الگوی های مولفه و ابعاد

 کشور دانشگاهی های کتابخانه در اطالعات بومی گذاری اشتراک مناسب الگوی هایمولفه و ابعاد. 3جدول



 

 

 ابعاد هامؤلفه

 ی ناور یریبکارگ یآمادگ

 ی ناور سطح

 یقبل یهامهارت و دانش

 یسازمان یهااستیس هایمش خط

 یازسنجین

 یطراح

 یگروه و ی رد یهامهارت یرهبر و یارتباط یهامهارت

 ی ناور یریبکارگ

 یتخصص و یعلم یهایژگیو

 یعمل و یپژوهش یهایژگیو

 یطیمح یآمادگ یآموزش

 یمل

 ی رامل

 ییاجرا الزامات مکان

 یمال منابع

 یتکنولوژ

 یازهاین شیپ یمهارت آموزش

 یساختار تیحما یتیریمد و یسازمان

 تیریمد تیحما

 مقررات و نیقوان

 

 هایدرکتابخانه اطالعات گذاری اشرررتراک الگوهای و ابعاد اینکه بر مبنی پژوهش هاییافته 3 شرررماره ولدج

 پس آنها از یک هر که باشدمی مولفه 20 و بعد 6 بر مشتمل که. دهدمی نشان را است کدام ایران دانشگاهی

  .اندگرفته قرار تایید مورد فرعی هایمولفه و اصلی ابعاد عنوان به نتایج تحلیل و متخصصان گروه تایید از

 :ژوهش کهپ سواالت به پاسخ درو نهایتا 

 کدامند؟ ایران دانشررگاههای هایکتابخانه در اطالعات گذاریاشررتراک به برای بومی مدل الگوی سررازنده ابعاد

 کدامند؟ ایران دانشرررگاههای های کتابخانه در اطالعات گذاریاشرررتراک به برای بومی مدل الگوی های مولفه

 ؟کدامند ایران دانشگاههای های کتابخانه در اطالعات گذاریاشتراک به برای بومی مدل الگوی های شاخ 

 گروهی، و فردی های مهارت سرررازمانی، های سررریاسرررت فناوری، بکارگیری بعد 6 دارای الگو این گفت باید

 فناوری، سرررط  آمادگی، مؤلفه 20 و مدیریتی و سرررازمانی نیازهای پیش و اجرایی الزامات محیطی، آمادگی

 فناوری، بکارگیری رهبری، و ارتباطی های مهارت طراحی، نیازسنیی، ها،مشی خط قبلی، های مهارت و دانش



 

 

 مالی، منابع مکان، فراملی، ملی، آموزشرری، عملی، و پژوهشرری های ویژگی تخصررصرری، و علمی های ویژگی

 و صد است. همچنین دارای مقررات و قوانین و مدیریت حمایت ساختاری، حمایت مهارتی، آموزش تکنولوژی،

  .(2 شماره جدول)باشد می شاخ  چهار

 

 : گیری نتیجه و بحث

شتراک سط اطالعات گذاریا شگاه هایکتابخانه تو  و آوریفن هایتوانایی افزایش دانش، کارایی به منیر هادان

سان شناختی عملکردهای درک سعه و شودمی ان صاد در مداومی یتو  فناوری، و اطالعات مدیریت ها،ایده اقت

صی الزامات و  شناختی، علوم سهیم برای سازی شخ شتن بدون اما. آوردمی فراهم را دانش ت  و روش یک دا

 سرمایه و انرژی اتالف و پراکندگی با اریذگاشتراک برای تالش آن هایمولفه و ابعاد شناخت و مشخ  الگوی

 گروهی، و فردی هایمهارت سرررازمانی، هایسررریاسرررت فناوری، بکارگیری بعد 6 از یک هر. بود خواد همراه

 در که  هرکدام، به مربوط هایمولفه و مدیریتی و سرررازمانی نیازهای پیش و اجرایی الزامات محیطی، آمادگی

ضر تحقیق سی حا سب بومی الگوی یک طراحی برای تواندمی شد، برر شگاهی هایکتابخانه برای منا  کارا دان

 استفاده و روز هایتکنولوژی آوری فراهم. نماید هموار دانش و اطالعات موثر گزاریاشتراک برای را راه و باشد

 عنوان به انسررانی نیروی به توجه آن، اهداف به توجه با سررازمان هایمشرری خط تدوین نوین، هایفناوری از

سعه و سازمان ارزش با سرمایه شتراک قابلیت با محیطی اییاد آنها، گروهی و فردی هایمهارت تو  و گذاریا

 زیر هایمولفه با همراه که بودند ابعادی اطالعات، اشررتراک اجرای الزامات و قوانین آوریفراهم اینکار، مشرروق

 اطالعات گذاریاشتراک برای موثر و واحد الگوی یک اییاد در سزایی به اهمیت خود نوبه به هریک خود بخش

 .داشتند دانش، و اطالعات اشتراک و ارائه مرکز مهمترین عنوان به دانشگاهی، هایکتابخانه در

 دانشررگاهی هایکتابخانه در اطالعات گذاری اشررتراک به الگوی هایمولفه و ابعاد بررسرری هدف با پژوهش این

سط که مذکور الگوی.  شد انیام ایران ست، شده اعتباریابی خبرگان تو شتمل ا  فناوری، بکارگیری بعد 6 بر م

 سازمانی نیازهای پیش و اجرایی الزامات محیطی، آمادگی گروهی، و فردی های مهارت سازمانی، هایسیاست

شی خط قبلی، های مهارت و دانش فناوری، سط  آمادگی، مؤلفه 20 و مدیریتی و سنیی، ها،م  طراحی، نیاز

شی هایویژگی تخصصی، و علمی هایویژگی فناوری، بکارگیری رهبری، و ارتباطی هایمهارت  عملی، و پژوه

 و مدیریت حمایت سرراختاری، حمایت مهارتی، آموزش تکنولوژی، مالی، منابع مکان، فراملی، ملی، آموزشرری،

 که اسررت آن از حاکی آمده دسررت هب نتایج. شررودمی تبیین حاضررر شرررح به که باشرردمی مقررات، و قوانین

 متغیرهای تمام عاملی بار که آنیا از. کنند تبیین را پنهان متغیر توانندمی خوبی به شررده مشرراهده متغیرهای

 متغیر)هاشرراخ  بین مطلوبی رابطه بنابراین هسررتند 0.3 از بزرگتر( هاشرراخ  و هامولفه) شررده مشرراهده



 

 

( پنهان متغیر) بعد 6 هر با(  شررده مشرراهده متغیر)هامولفه بین و( پنهان متغیر)خود مولفه با( شررده مشرراهده

 .است برقرار

 این تبیین در. دهندمی تشکیل را الگو برای زیربنایی عامل یک مولفه، سه با فناوری بکارگیری اول؛ بعد

سی عوامل جزء فراگیرنده که کرد عنوان توانمی نتایج سا شی فرایند هر در ا  نتییه در. شودمی محسوب آموز

 عالقه میزان. نمود توجه شررود،می مربوط فراگیرنده به که عواملی و موارد تمامی به باید آموزش ارائه هنگام در

 ها،حمایت پیش انتقال، برای الزم بسرررترهای انتقال، برای فردی ظرفیت انتقال، انگیزه یادگیرنده، توانایی و

 سررط  با ارتباط در که روندمی شررمار به عواملی جزء شررده، مهیا محتوای اعتبار و سرررپرسررت میوز و حمایت

هارت و دانش نده م ند قرار یادگیر یت در. دار ها نایی و عملکرد مبحث ن ید که اسرررت مواردی جزء نیز توا  با

صوص ست دوم؛ بعد. گیرد قرار توجه مورد یادگیرنده، درخ ست، مولفه 3 شامل که سازمانی هایسیا شاره ا  ا

 منابع از بخشررری عنوان به و شرررودمی ارائه فراگیرنده به دوره طول در که مطالبی و اطالعات تمامی به دارد

ستفاده مورد یادگیری  مورد آموزشی طراحی و سنیی نیاز آموزشی، هایمشی خط بعد این در. گیردمی قرار ا

ست توجه ست. ا سی رکن سازمانی هایسیا سا شی خط تعیین برای ا صوص در م شتراک خ  اطالعات گذاریا

 گیرندگان تا گیرد قرار توجه مورد بودن کاربردی و جامع بودن، مندنظام باید هم نیازسررنیی بحث در. اسررت

 اخرین ارزشرریابی و موقع به اجرای دقیق، طراحی. باشررند برخوردار روز به علمی هاییافته آخرین از اطالعات

 چهار با گروهی و فردی هایمهارت سرروم؛ بعد. نمود توجه آن به باید محتوا تولید هنگام در که اسررت اقداماتی

 در او اعمال و رفتار بر و است آموزشی دوره مدرس با ارتباط در که عواملی و موارد تمامی به دارد اشاره مولفه،

 از باید دارد را فراگیران به آموزشی ارائه قصد که مدرسی هر. باشندمی تأثیرگذار نظر مورد آموزش ارائه هنگام

شد برخوردار زیربنایی هایتوانایی و هاویژگی سری یک  ارائه زمینه در خود تالش و توان حداکثر از بتواند تا با

 ارتباطی و( فراگیران مشررارکت جلب) رهبری هایمهارت با ارتباط در تواندمی عوامل این. گیرد بهره هاآموزش

 یعنی ؛تدریس روش مبحث زمینه این در عامل دومین. باشررد داشررته قرار او( یادگیری به آنها نمودن متعهد)

 از مدرس اسررتفاده قبیل از عواملی که دهدمی قرار اسررتفاده مورد مطالب ارائه برای مدرس که اسررت اصررولی

 مطالب ارائه برای روز به هایتکنولوژی از حداکثری گیریبهره منظور به آموزشرری کمک تیهیزات و تکنولوژی

سی شی محتوای و در  .شودمی شامل را مطالب انتقال برای مختلف فنون و هاشیوه ها روش بکارگیری و آموز

 و پژوهشررری علمی هایتوانمندی بحث بگیرد قرار مدنظر باید زمینه این در که عاملی چهارمین و سرررومین

صی ص شی دوره مدرس تخ شدمی آموز شتن قبیل از مواردی. با شته دا صیلی ر ضوع، با مرتبط تح شتن مو  دا

 با محیطی آمادگی چهارم؛ بعد. باشدمی موضوع زمینه در قبلی تدریس سابقه و آموزش مطالب رئوس به تسلط

 دوره که فضایی به دارد اشاره محیط. دهدمی تشکیل را نظر مورد الگوی برای زیربنایی عامل یک نیز مولفه سه

 متناظر اینیا در که باشد، خارجی و داخلی بعد دو بر مشتمل تواندمی خود که شودمی اجرا آن درون آموزشی



 

 

 نکته این به باید فراگیران به موردنظر هایآموزش ارائه هنگام در. فراملی و ملی آموزشرری، مؤلفه سرره بر اسررت

 که است عواملی تریناساسی و ترینمهم جزء بیفتد، اتفاق آن در آموزش است قرار که محیطی که نمود توجه

 .گذاردمی اثر آموزش جریان بر

 این با هماهنگی منظور به ملی و جهانی اسررتانداردهای از آموزشرری محیط برخورداری قبیل از عواملی 

 از و آموزشرری محیط جذابیت نظر، مورد هایآموزش ارائه حین در الزم امکانات از برخورداری و ،اسررتانداردها

 به و. اسررت کارکنان برای آموزشرری منسرریم برنامه از ملی تایحم قبیل؛ از عواملی نیز ملی زمینه در طرفی

ضای تمایل و آموزش و یادگیری فرایند به آنان در عالقه اییاد منظور  آموزشی سط  ارتقاء به کشور عمومی ف

 همچنین. باشررند اثرگذار یادگیری میزان بر توانندمی که شرروند می محسرروب عواملی ترینمهم جزء کارکنان

 هدف با المللی بین همکاری فضای وجود المللی، بین علمی مدارک و منابع بودن اختیار در قبیل از موضوعاتی

 انگیزه اییاد باعث که باشرررد مواردی جزء تواندمی نیز المللیبین علمی هایپروژه از بازدید امکان و یادگیری

شاره تکنولوژی، مالی، منابع مکان، مولفه سه با اجرایی الزامات پنیم؛ بعد. شودمی عمومی  و عوامل تمامی به ا

 قرار مدنظر باید ایدوره هر تدوین هنگام در و بوده نیاز مورد آموزشررری دوره یک اجرای برای که دارد مواردی

 اساس بر مناسب آموزشی فضای وجود به توجه و مشخ  مکان یک در و مشخ  زمان یک در برگزاری .گیرد

 فضرراهای وجود سرررمایش صرردا، نور، رنگ، لحاظ به آموزش مکان کیفیت المللی، بین و ملی اسررتانداردهای

 مختلف هایروش از اسررتفاده جهت تغییر قابل آموزشرری فضرراهای از برخورداری کار، محل از خارج آموزشرری

ضا و تدریس صدا سر بی آرام، محیط و ف سی و ترین مهم جزء یادگیری برای مطلوب و و سا  به اقدامات ترینا

شد اثرگذار نیز فراگیران یادگیری کیفیت بر تواند می که روندمی شمار  هر برگزاری هایهزینه و مالی منابع. با

 تکنولوژی. باشد اثرگذار مورد این بر تواندمی که است مواردی جزء نیز، دارد همراه به خود با که آموزشی دوره

  شرررامل گیرد، قرار آموزشررری دوره کننده برگزار و مربی اختیار در باید که آموزشررری دوره برگزاری برای الزم

ستم از برخورداری ستم الکترونیک، یادگیری سی شی ارتباطی هایسی  و مدرس با ارتباط برقراری برای آموز

ستر وجود و فراگیران سایر ست عواملی مهمترین جزء نیز، آموزش اجرای محل در اینترانت ب  برگزاری بر که ا

شی دوره ست تأثیرگذار آموز شم؛ بعد. ا  مهارتی، آموزش مولفه چهار با مدیریتی و سازمانی نیازهای پیش ش

 این در. دهندمی تشکیل را الگو برای زیربنایی عامل یک مقررات و قوانین مدیریت، حمایت ساختاری، حمایت

 سط  افزایش به که هاییفعالیت الخصوصعلی سازمان در فعالیتی هرگونه انیام که نمود عنوان توانمی زمینه

. باشندمی منعطف ساختاری با مدیریت و نهادها از برخی حمایت نیازمند شود،می مربوط کارکنان دانش و توان

 در هافعالیت بهتر و بیشتر هدایت منظور به سازمان در کارکنان توسعه برای مستقل ساختاری و جایگاه وجود

سب و ارتباط ها، فعالیت و وظایف بین تداخل از جلوگیری و خاص هایزمینه سله در شغلی ارتقاء بین تنا  سل

 دارای مقررات و قوانین وجود. است نیاز مورد نگر کل و جامع نظام یک از سازمان برخورداری سازمانی، مراتب



 

 

 این با درارتباط باشد می زمینه این در موارد ترینمهم جزء کارکنان کلیه مستمر آموزش برای اجرایی ضمانت

 .گرددمی اشاره چندی ذکر به یافتندکه دست همسو نتاییی به پژوهشگران برخی پژوهش، یافته

 الگوی ابعاد بحث در( 1400) مقدم زمانی و صرررفری پژوهش نتایج با پژوهش این از حاصرررل نتایج

 فردی هایویژگی نیز و مدیریت حمایت مولفه و مدیریت و سرررازمانی نیازهای پیش بعد در گذاریاشرررتراک

سویی ستردگی لحاظ از اما دارد هم ست الگوی گ ضر پژوهش در آمده بد سویی حا ضر تحقیق که ندارد هم  حا

سیار ست ترجامع ب ضر پژوهش هاییافته همچنین،. ا ( 1397) نامور و ستاری ،آرمون پژوهش هاییافته با حا

 اند؛شده خالصه آن زیر در هامؤلفه سایر و است شده اشاره بعد 6 به حاضر، پژوهش در. است مشترکاتی دارای

 بعد دو تنها الذکر فوق پژوهش در اما. اسرررت گرفته قرار توجه مورد اجرایی الزامات در تکنولوژیکی بعد مثال

 شناسایی کلی هایمؤلفه مورد در اما است همسویی عدم دارای اینرو از. است بوده توجه مورد سازمانی و فردی

 همسویی حاضر پژوهش با تکنولوژیکی و مدیریتی گروهی، و فردی هایمهارت ابعاد در که گفت توانمی شده،

 در ،(1397)مهر خوشه صابر و اسکویی کالنتری تحقیق نتییه با حاضر پژوهش از حاصل نتایج همچنین. دارد

شتراک اجرایی الزامات بعد سویی تکنولوژیکی، عوامل و مکان هایمولفه در اطالعات گذاریا شت هم  در اما هدا

 موبوفو کریستین.  شد مشاهده همسویی عدم حاضر تحقیق به نسبت محدودیت علت به ، هامولفه و ابعاد سایر

 به را ها کتابخانه توسررط اطالعات گذاری اشررتراک متوسررط میزان خود پژوهش در (2021)چاوال سرراالتیل و

ساخت عدم دلیل سب زیر ست منا ساختهای وجود بر فراوان تاکید هم شده انیام پژوهش در. ا سب زیر  منا

 اشررتراک بر تکنولوژیکی عوامل از یک هیچ( 2020)2اوالتاکن و 1آکوسررایل پژوهش در .باشررد می دانشررگاهی

سو فناوری بکارگیری نتییه با نتییه این. نبود تأثیرگذار دانش سیت. نبود هم سهیم بر توجهی قابل تأثیر جن  ت

 شخصی، باور شخصی، رضایت. ندارند تأثیری چنین علمی هیئت اعضای و علمی کادر که حالی در دارد دانش

 بر تأثیرگذاری برای که بودند دیگری عوامل مالی حمایت/صرررندوق بودن دسرررترس در و بودن آگاه راهنمایی،

شتراک رفتار سایی دانش ا سویی سازمانی و فردی هایمهارت ابعاد با کهشدند شنا شت هم  تحقیق نتایج. نددا

 راهبردهای و تکنولوژیکی ساختار انسانی، منابع ابعاد زمینه در( 1392)آبادیعلی سلطانی و اولیاء ،پورسراجیان

 3تیاکن او و آکوسرریایل و( 2020) همکاران و رانگیانگ .باشررد می سررو هم حاضررر تحقیق نتایج با مدیریت

سی به  خود گرفته انیام های پژوهش در( 2020) شتراک بر گذار تاثیر عوامل برر  پرداختند  اطالعات گذاریا

 پزشکی و بهداشتی های زمینه در موجود اطالعات از مردم آگاهی برای دیییتالی منابع و ها رسانه طریق از که

 اهمیت بر جانبه همه تاکیدی که اسررت پژوهش این تایید بر شرراهدی خود این که بود گرفته انیام نیاز مورد

                                                           
1. Akosile, A.   
2 . Olatokun, W 
3 . Akosile, A., & Olatokun, W  



 

 

 تواتند می اطالعات به موقع به دسترسی اینکه و. باشد می مناسب های الگو با اطالعات گذاری اشتراک بسزای

 .باشد داشته پیشگیری نقش سراسرگیر و آندمیک های پدیده با برخورد در

سیایل سی به( 2020) 1تیاکن او و آکو شتراک بر گذار اثر عوامل برر شان هایافته. پرداختند اطالعات گذاریا  ن

شی خط تنها سازمانی، عوامل بین در که داد ست)م شگاهی( سیا شتراک بر معناداری طور به دان  تاثیر دانش ا

 .داشت تاثیر دانش اشتراک بر معناداری طور به اعتماد تنها فردی عوامل درمیان آنکه حال گذارد،می

 :هاپیشنهاد

 :شودمی پیشنهاد پایان در

شتراک موانع رفع جهت .1 شگاهی، های کتابخانه اطالعات ا  ایه خانه وزارت در مرکزی ستادی دان

 .شوند اییاد بهداشت و علوم

 یادای و سررازمان مدیران بکارگیری جهت آمده بدسررت اطالعات و شررده بررسرری هایمولفه و ابعاد .2

 . شود مندنظام آن، برای الزم اجرایی ضمانت

 .شود انیام پذیریتعمیم قابلیت  افزایش جهت تروسیع سط  در پژوهش اجرای .3

 :سپاسگزاری

 اجرای رد معنوی حمایت خاطر به آزاد اسالمی واحد همدان دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از

 نظرهای ارائه و مقاله متن بازبینی خاطر به داوران محترم از . شودمی سپاسگزاری پژوهش حاضر

 .شودمی قدردانی و تشکر ساختاری

  

 

References 

 

Akosile, Adedolapo & Olatokun, W. (2020). Factors influencing knowledge sharing among 

academics in Bowen University, Nigeria. Journal of Librarianship and Information Science. No 

12. P 87-94. 

Akparobore, Daniel. (2015). Knowledge Sharing Among Librarians in University Libraries in 

Nigeria. Information and Knowledge Management. No 5 (2), p 2224-898. 

András Toth. (2019).Information- sharing challenges and issues in multinational pperations, 

part, Military Art and Science 23 REVISTA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE NR. 

Military Art and Science. (101). P40-58. 

Armon, Asgar; Sattari, Sadruddin and Namour, Yusuf (2017). Identifying and explaining the 

effective factors on knowledge sharing among faculty members of Ardabil University of 

Medical Sciences. Health and Health Journal, 9, 3, pp. 942-999. 

                                                           
1 . Akosile, A., & Olatokun, W  



 

 

Armoun, A; Sattari, S. & Namvar, Y.(2018). Determinant Factors which Influence Knowledge 

Sharing among Faculty Members of the University of Medical Sciences. Journal of Health. Vol. 

9, No. 3, Pages 333-346. (in Persian). 

Ataeiee, M & skakoori, E. (2019). The Effect of Electronic Information Sharing on Innovative 

Behavior of Employees in Organizations. Quarterly Journal of Interdisciplinary. 9, No 34, p 

243-267. (in Persian). 

Awodoyin, Anuoluwa; Osisanwo, Temitope ;Adetoro, Niran; and Islamiyah Adeyemo.(2016). 

Knowledge Sharing Behaviour Pattern Analysis of Academic Librarians in Nigeria. Department 

of Library and Information Science, Tai Solarin University of Education, Ijagun, 

Nigeria.availble of https://www.academia.edu 

Escui police station, Ali and Saber Khoshe Mehr, Mehdi. (2017). Identifying and prioritizing 

the challenges of sharing data and spatial information, Geographic Information Quarterly 

(Sephehr), Volume: 27, Number: 106, 27 (106), 37-55. 

Farooq, R. (2018). A conceptual model of knowledge sharing. International Journal 

Hasanzadeh Jhaleh & Rahmanseresht. (2017). Facilitating inter-organizational cooperation and 

knowledge sharing through inter-organizational trust. Public Administration Perspective. No 30, 

p 15-34. (in Persian). 

Hasanzadeh Zhaleh, Farzaneh and Rahman Sarasht, Hossein. (2016). Facilitating inter-

organizational cooperation and knowledge sharing through inter-organizational trust. Journal of 

public management perspective, 20, 15-34. 

 Ifeoma Ajie. (2019). Issues and Prospects of Knowledge Sharing in Academic Libraries. 

Library Philosophy and Practice (e-journal).2521, 2-20. 

Kacperska, El˙zbieta ;Łukasiewicz ,Katarzyna. (2020). The Importance of Trust in Knowledge 

Sharing and the Efficiency of Doing .Business on the Example of Tourism. Information, 11, 

311; doi:10.3390/info11060311. 

Kalantari, A. & Saber khosheh Mehr, M.(2018). Identifying and prioritizing the challenges of 

sharing data and spatial information. Geographic information. Issue 27, No106, P37-55. (in 

Persian). 

Madhooshi, M. & Jabbari, N. (2013). Theory Development from Qualitative Data Mining in 

Knowledge Sharing and Designing its Native Scale: A case study. Journal of New Approaches 

in Educational Administrational. Volume 4, Issue 16, P 83-104.  (in Persian). 

Madhoshi, Mehrdad and Jabari, Nagin. (2012). The theory derived from qualitative data mining 

in knowledge sharing and its native scale design: a case study, scientific-research bimonthly 

new approach in educational management, 4 

Mubofu, C. and S. Chaula (2021). "Information Resource Sharing in Academic Libraries: 

Tanzanian Context." Library Philosophy and Practice. 

of Innovation Science, 10(2), 238-260. 

Pagano ,Marco. (2014). Information Sharing in Credit Markets. The finance, journal of the 

American finance association. 44. (12). p146-154. 

Pourserajian, D; Soltani Aliabad, M. & Oliua, M.S. (2013). Determination and Prioritization of 

Barriers to Knowledge Sharing at Universities and HEIs; Case study: Imam JAVAD University 

College. Roshd -e- Fanavari .  Vol. 9. P 34-43. (in Persian). 

https://www.academia.edu/
http://roshdefanavari.ir/en/Issue/3547


 

 

Safari,R., Sorani Yancheshmeh, R., Alizadeh,S. & Zamani Moghadam, A.(2021). Designing a 

model to promote knowledge sharing motivation among faculty members. Educational 

Adminstration Reserch Quartery. Volume 12, Issue 47, P15-40. (in Persian). 

Shakuri, Elham and Atai, Mohammad. (2018). The effect of electronic information sharing on 

the innovative behavior of employees, Strategic Knowledge Interdisciplinary Study Quarterly, 9 

(34), 243-267. 

Shirani, F. & Hodaei, H. (2017). survey factors influencing on explicit knowledge sharing in 

academic area (meta analysis). Iranian Journal of Information Management.  Volume 3, Issue 2 

- Serial Number 5, P 99-120. (in Persian). 

Shirani, Farhad and Hedai, Haniyeh. (2016). Meta-analysis of effective factors on explicit 

knowledge sharing in the academic context. Scientific Journal of Information Management, 3 

(2), 9-120. 

 

 

 


