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 مقدمه

 آنجایی تا بزرگ چه و كوچک چه سازمانی كنیم، هرمی زندگی دانش در عصر ما

 كه كندمی تالش یسازمان كههنگامی .یابد دست خود هايمأموریت به كه یابدمی رونق

 خیرأت به را اهداف به محیط، دستیابی در تهدیدها و ثبات عدم یابد دست خود اهداف به

 از روشن بینش داشتن هاسازمان براي .سازدمیتخریب  آن را فرایند حتی، یا انداخته

 ها، حیاتیچالش با كارگیري این سرمایه در رویاروییچگونگی به خود و دانشی سرمایه

 تعیین آن را اجرایی موفقیت سازمان هردر  دانشی هايسرمایهو است  قدرت دانش .است

است )خوانساري،  هاسازمان دانشی هايمدیریت سرمایه دانش، مدیریت وظیفه كند.می

1384). 

هاي شوند، در اصل نظامهاي مدیریت دانش خوانده میبسیاري از چیزهایی كه نظام

است؛ با رواج  شدهافزودهاند كه دانش كارشناسی نیز به آن اي بودهذخیره و بازیابی رایانه

گیري و هاي پشتیبانی تصمیمها توسعه بیشتري یافتند. نظامنظام ها ایناینترنت و اینترانت

براي ذخیره و بازیابی دانش  هاآنهایی هستند كه مدیریت دانش از هاي خبره، فناورينظام

هاي فوق كه اي از فناوريتواند از مجموعهدانش میكند. یک نظام مدیریت استفاده می

مجموعه  ؛باشند، تشکیل شود شدهتركیبمنطبق بر نیازهاي سازمان، طراحی و با یکدیگر 

 .(1383نوذري،و  افشار زنجانیدهد )مدیریت دانش سازمان را تشکیل می هااین

-و به اشتراك شناسایی، ذخیره، ارزیابی، بازیابی مدیریت دانش یکپارچگی را در

ي اطالعاتی، هاها شامل پایگاهآورد. این سرمایهمی به وجودهاي سازمان سرمایه گذاري

ها، دانش درباره مشتریان، فرایندها، ها، دستورالعملمشیها، خطاسناد، مدارك، گزارش

 .اندسازي نشدهآوري و ذخیرهگردن است كه امحصوالت و خدمات و تجربیات متخصص

 شود.منجر میها سازمانموفقیت و كارآمدي به ، این دانشیکپارچه تصرف و انتقال 

هاي دانش برشمرد، عنوان الگوهاي اصلی سازمانتوان بهها را میدانشگاه كهازآنجایی

تا به تولید،  به كاربندندتر مدیریت دانش را جدي جوامع دانشگاهی، رودانتظار می

هاي فکري دست سرمایه دانش و، ثرتر از منابع اطالعاتیؤو استفاده م دهیسازماناشتراك، 

باید كشف و ضبط و  ،از عیان یا نهان بودن نظرصرفارزش هاي بایابند. این سرمایه
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-در اختیار عالقه شایسته هايهه شیوها بوريااز جدیدترین فنگیري هبهرروزآمد شده و با 

 .(1384)خوانساري،  مندان قرار گیرند

و اشاعه اطالعات چاپی و  دهیسازمانها بر سرعت گردآوري، تأثیر فناوري

این مطالعه، بررسی  موردنظراست. مسئله  شدهاثبات هاآنپذیري الکترونیکی و دسترس

هاي مربوط به مدیریت دانش شامل گردآوري و ها در حوزهتعیین استفاده از این فناوري

منابع و اشاعه دانش است. این پژوهش قصد با پاسخ به  یدهسازمانسازي منابع، ذخیره

را مشخص  موردبررسیهاي كارگیري مدیریت دانش در كتابخانههاي زیر وضعیت بهسؤال

 سازد:

 فناوري در سه حوزه مدیریت دانش چگونه است؟ مشیخطمیزان استفاده از  .1

 میزان استفاده از رایانه در سه حوزه فوق چگونه است؟ .2

ها چگونه كتابخانه امکانات فناوري در ایجاد ارتباط میان كتابدارانمیزان استفاده از  .3

 است؟

 ها چگونه است؟دسترسی به منابع دانش با استفاده از فناوريمیزان  .4

 SPSSافزار و نیز نرمبا استفاده از ابزار پرسشنامه روش پژوهش، پیمایشی است كه 

كتابدار شاغل در  30جامعه آماري شامل . رفته شدها صورت گداده وتحلیلتجزیهبراي 

 3واحد بیمارستانی و  5مركزي،  كتابخانهشامل بابل )سراسري  هايدانشگاههاي كتابخانه

 .استبوده اي( كتابخانه دانشکده

 پیشینه پژوهش

شود. اشاره می هاآناست كه به برخی  شدهانجامپژوهش حاضر  ٔ  درزمینههایی پژوهش

ارائه الگوي پیشنهادي براي مدیریت دانش در "( در 1381) ییانتهانتایج پژوهش در ایران، 

-نشان می "هاي تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر تهرانكتابخانه

و اشاعه اطالعات  دهیسازمان، فراهمهاي در حوزهوضعیت مدیریت منابع دیجیتال دهد، 

دانش كاركنان  ؛، مناسب نبوده و از متوسط كمتر استهااین كتابخانهالکترونیکی در 

دانش و مهارت میزان  ؛كافی قرار نگرفته است موردتوجهیک سرمایه اصلی  عنوانبه

و در مورد دانش  ؛است وري اطالعات و نشر الکترونیک كمفناكاركنان در استفاده از 
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دانش، اقدامی صورت  آن و ایجاد فرهنگی براي اشتراك و نوآوري دهیسازمانضمنی و 

بررسی وضعیت با ( 1384خوانساري ) نیامده است. به وجود توجهیقابلنگرفته و تغییر 

یافتن الگویی منظور بههاي تخصصی امور برق وزارت نیرو مدیریت دانش در كتابخانه

هاي لفهؤمنشان داد، وضعیت  هاكتابخانهاین پیشنهادي براي اجراي مدیریت دانش در 

اجراي در  ،موردمطالعهمشکالت نمونه میزان  واست منابع بهتر از متوسط  گردآوري

و  سازمانیفرهنگنقش و كاركرد "ر د (1385پریرخ ) .برآورد شد مدیریت دانش زیاد

نشان "گاهیدانش هايكتابخانهكتابداران مرجع  ازنظرعامل رهبري در توسعه اشتراك دانش 

كتابداران به اشتراك دانش براي رشد فردي و سازمانی معتقد هستند و بیشتر  بیشتر ،داد

 صورتشخص شد كه این شناخت بهماما كنند در كسب دانش از تعامل استفاده می هاآن

ریزي و مدونی براي برنامه سازمانیفرهنگآل در مدیریت كتابخانه وجود ندارد و ایده

بررسی  ( در1386) خاتمیان فر تهیه نشده است.مدیریت و اشتراك دانش  سازيپیاده

گذاري دانش در هاي اشتراكبسترها و شیوه ،هاوضعیت اشتراك دانش، زیرساخت

 اوچیانطباق با الگوي نوناكا و تاكه بر اساسهاي آستان قدس رضوي سازمان كتابخانه

مناسب  نسبتاً وضعیت زیرساختی اشتراك دانش در سازمان كتابخانه، طوركلیبهداد، نشان 

با عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش در این سازمان، از میان عوامل در ارتباط است. 

هاي ثر بر اشتراك دانش، نبود زمان كافی براي شركت در فعالیتؤفردي و سازمانی م

اجتماعی،  سب دانش ایجاد ارتباط و كسب وجههك ومانع این فعالیت  ،اشتراك دانش

احساس مسئولیت، اعتماد میان كتابداران و اعتمادسازي، مشوق اشتراك دانش 

وضعیت مدیریت دانش در ر بررسی د (1388باواخانی )پژوهش  نتایج .اندشدهشناخته

، فراهمهاي لفهؤممیزان حاكی از آن است كه هاي سازمان انرژي اتمی ایران كتابخانه

هاي لفهؤمتوسط و م یباًتقرهاي مهارت نیروي انسانی لفهؤم و فناوري متوسط، دهیسازمان

 طوركلیبهاست.  شدهگزارشكم ، گذاري دانشمربوط به وضعیت اشاعه و به اشتراك

( در 1388) عطا پور متوسط است. تقریباً ، هايكتابخانهاین وضعیت مدیریت دانش در 

، هاي تهراني مركزي دانشگاههاثر بر چرخه مدیریت دانش در كتابخانهؤبررسی عوامل م

ایجاد، اشتراك،  مانندهاي مختلف مدیریت دانش جنبهاز  هاكتابخانهاین  گرفت، نتیجه
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 محمد اسماعیل و موسوي نش در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.كارگیري داذخیره و به

آستان هاي در سازمان كتابخانهارتباطات ( در بررسی كاربرد فناوري اطالعات و 1389)

 فراهمهاي در بخش ، میزان استفاده از فناوري اطالعاتبه این نتیجه رسیدند ،قدس رضوي

ها باعث و كاربرد این فناورياست  مطلوب ،هاكتابخانهاین  دهیسازمانو سفارش و 

 اطالعات فناوريكاربرد همچنین . شده است هاآنكارایی  درنتیجهافزایش سرعت، دقت و 

را به همراه داشته منابع اطالعاتی و كیفیت خدمات  دهیسازمانو  فراهم بهبود ارتباطات و

 .است

هاي اجرایی مفاهیم مدیریت دانش را در قابلیت كه (2000) 1راولیدر خارج از ایران، 

هاي سامانه كهدرحالیدارد می اظهار ،آموزش عالی انگلستان بررسی كرده استمؤسسات 

وجود دارد كه ضمن تهیه داده و  مانند آن ها، اینترنت وهمانند كتابخان ايكنندهتسهیل

اما كند ها كمک میاطالعات براي دانشجویان، به اجراي بهتر مدیریت دانش در دانشگاه

 ،ازجمله ؛دانپورت و پروساك وجود دارد چهارعنصرياجراي مدل  بر اساسهایی چالش

 هايراه ،مخازن مختلف میاناند و حتی نشده دهیسازمانبسیاري از مخازن دانش خوب 

ثر و ؤمدیریت دانش م گیرد،می طور واضح مشخص نیست. وي نتیجهبه ،دسترسی به دانش

هاي نظامها، ساختار سازمانی و كارآمد نیازمند تغییرات مهم و جدي در فرهنگ و ارزش

كه ه رسید به این نتیج( در پژوهش خود 2003) 2كوان است. یدهپاداشگذاري و ارزش

خود قرار  درازمدتراهبردهاي  را در اولویتآن ، نظام مدیریت دانش هاي دارندهسازمان

به فعالیت اصلی كاركنان ، هاسازماناین گذاري دانش در هاي به اشتراكد، نشستندهمی

. شوندو كاركنان به سبب مشاركت در تبادل اطالعات و دانش تشویق میآید می شمار

كاندولوال و  شود.در این راستا به خدمت گرفته مینیز فناوري اطالعات و ارتباطات 

از طریق ، هاي حقوقی استرالیامدیریت دانش در شركتدر بررسی ( 2003) 3گوشچاك

ها و كارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در این شركتبهمیان  ،گرفتندپیمایش، نتیجه 

                                                           
1. rowly 

2. kwan 

3. Kandelwal& Gottschalk 
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( به بررسی 2006) 1وایترابطه مستقیمی وجود دارد.  ،گذاري دانشمیزان به اشتراك

خته است. بر اساس نتایج اي دانشگاه آكسفورد پردامدیریت دانش در خدمات كتابخانه

و آن را فرایند مدیریتی  اشتهكاركنان درك درستی از مدیریت دانش د درصد 60حاصل، 

 هاآن درصد 85؛ سازدانمند میتواستفاده از دانش كاركنان خود در دانند كه سازمان را می

در ثري ؤفرهنگ اشتراك دانش به شکل م ؛مایل به اشتراك دانش با همکاران خود هستند

 كنند.سازمان خود را سازمانی یادگیرنده تلقی می هاآن بیشترو  ؛وجود دارد هاآنسازمان 

 هایافته

مدون  مشیخطهاي بابل در استفاده از هاي دانشگاه، براي تعیین وضعیت كتابخانه1جدول 

گردآوري و كتابخانه )منطبق با استاندارد جهانی و زیرساخت فناوري در سه فعالیت مهم 

است.  شدهترسیم؛ و اشاعه منابع اطالعاتی( از دیدگاه كتابداران دهیسازمان؛ سازيذخیره

دانش به میزان متوسط از  سازيها در گردآوري و ذخیرهكتابخانه درصد 40ها بر پایه داده

مساوي  طوربهدانش و اشاعه اطالعات،  دهیسازمانكنند و در مدوّن استفاده می مشیخط

همچنین میزان استفاده از  كنند.مدون استفاده می مشیخط( به میزان زیاد از درصد 40)

ن كم به میزا درصد 7/86سازي منابع دانش با گردآوري و ذخیره زیرساخت فناوري براي

 درصد 3/43دانش استفاده از زیرساخت به میزان زیاد در  دهیسازمانارزیابی شد. در مورد 

 ها برآورد شده است.كتابخانه

 سه حوزه مدیریت دانشزیرساخت فناوری در مدون و  مشیخطاستفاده از . 1جدول 

 مقدار

 

 حوزه

 مدون مشیخطداشتن 

 پاسخبی خیلی كم كم متوسط زیاد بسیار زیاد

داد
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

% 

گردآوري و 

 سازيذخیره
0 0 6 20 12 40 9 30 2 7/6 1 3/3 

 10 3 3/3 1 13/3 4 3/26 8 40 12 7/6 2 دهیسازمان

 10 3 3/3 1 3/23 7 13/3 4 40 12 10 3 اشاعه

                                                           
1. White 
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 مقدار

 

 

 عملیات

 استفاده از زیرساخت فناوري

 پاسخبی خیلی كم كم متوسط زیاد بسیار زیاد

داد
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 
داد %

تع
 

% 

گردآوري و 

 سازيذخیره
0 0 3 10 0 0 26 7/86 0 0 1 3/3 

 7/6 2 0 0 10 3 7/6 2 3/43 13 3/33 10 دهیسازمان

 7/6 2 0 0 7/16 5 3/33 10 3/23 7 20 6 اشاعه

كتابداران میان تبادل دانش  برايمیزان استفاده از امکانات ارتباطی ، مربوط به 2جدول 

هاي بحث با از گروه خیلی كم میزان استفادهدهد، بیشترین مینتایج نشان  است. هاكتابخانه

از پست استفاده زیاد  ؛درصد 7/56و چت با  درصد 7/26، وبالگ گروهی با درصد 3/33

؛ استفاده متوسط از درصد 7/36شركت در جلسات با  و درصد 7/26 با یالکترونیک

 درصد 3/33و  درصد 7/26اداري و گردهمایی و سمینار، به ترتیب با  خودكارسازي

 .اندشدهارزیابیمتوسط 

 تبادل اطالعات کارکنان برای ارتباطی . امکانات2جدول 

 مقدار

 گروه

 پاسخبی خیلی كم كم متوسط زیاد بسیار زیاد

داد
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

% 

هاي گروه

 بحث
0 0.0 5 7/16  7 3/23 5 7/16  10 3/33 3 10 

7/16 5 7/56 17 3/23 7 3/3 1 0.0 0 0.0 0 چت  

 10 3 3/3 1 7/26 8 3/13 4 7/26 8 20 6 ایمیل

وبالگ 

 گروهی
3 10 2 7/6 1 3/3 7 3/23 8 7/26 9 30 

 20 6 7/16 5 0.0 0 3/23 7 7/36 11 3/3 1 جلسات

 20 6 7/26 8 10 3 3/33 10 7/6 2 3/3 1 ...گردهمایی و
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 خودكارسازي

 اداري
2 7/6 6 20 8 7/26 6 20 3 10 5 7/16  

میزان دسترسی به منابع دانش با استفاده از فناوري اطالعات مورد ارزیابی ، 3جدول در 

میزان دسترسی به مجالت الکترونیکی معتبر با استفاده از  ،هابر اساس یافته است. قرارگرفته

، دسترسی به درصد 7/46اي اطالعاتی پیوسته با ه، دسترسی به پایگاهدرصد 50فناوري با 

 درصد 30و دسترسی به كتاب الکترونیکی با  درصد 3/23هاي اطالعاتی ناپیوسته با پایگاه

هاي بحث بسیار كم دو مقوله وبالگ و گروه. همچنین دسترسی به هر ه استبسیار زیاد بود

 ارزیابی شد. درصد 3/23با 

 . دسترسی به منابع دانش با استفاده از فناوری اطالعات3جدول 

 مقدار

 منابع

 پاسخبی خیلی كم كم متوسط زیاد بسیار زیاد

داد
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

داد %
تع

 

% 

مجالت 

 الکترونیکی
15 50 2 7/6 9 30 1 3/3 0 0.0 3 10 

هاي پایگاه

 پیوسته
14 7/46 5 7/16  4 3/13 3 10 0 0.0 4 3/13 

هاي پایگاه

 ناپیوسته
7 3/23 6 20 5 7/16  5 7/16  1 3/3 6 20 

 10 3 3/23 7 7/6 2 3/13 4 3/13 4 10 3 هاوبالگ

هاي گروه

 بحث
3 10 2 7/6 3 10 6 20 7 3/23 9 30 

 كتاب

 الکترونیکی
9 30 4 3/13 6 20 6 20 2 7/6 6 20 

 گیرینتیجهبحث و 

مدون براي  مشیخطها، در حد متوسط از ، كتابداران كتابخانهآمدهدستبهبر اساس نتایج 

كنند. همچنین میزان استفاده از رایانه سازي منابع دانش استفاده میگردآوري و ذخیره

سازي منابع دانش در حد ذخیره توسط كتابداران براي انجام امور مربوط به گردآوري و
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شود. در پژوهش ها محسوب میبراي این كتابخانه ضعفینقطهكمی بوده است؛ این امر 

 سازيو ذخیره( نیز مؤلفه گردآوري 1388( و باواخانی )1388) عطا پور(، 1381) ییانتها

 يخوانساراما در پژوهش ؛ كمتر از متوسط و در پژوهش باواخانی متوسط بوده است

هاي فناوري در بخش گردآوري و زیرساخت ازنظرها، ( كتابخانه1389) يموسو( و 1384)

 پایین بودن نسبی استفاده از زیرساخت فناورياند. سازي منابع در حد مناسبی بودهذخیره

در  یاطالعات هاياستفاده از فناوري ضرورتبهآگاه نبودن كتابداران  به سببتواند می

 ها باشد.و نیز نداشتن مهارت در استفاده از این فناوري منابع اطالعاتیشناسایی و گزینش 

اي بر مدون و ابزار رایانه مشیخطمنابع دانش، میزان استفاده از  دهیسازمان ٔ  درزمینه

 دهیسازمانوضعیت مطلوب مدیریت  دهندهنشاناساس طیف لیکرت زیاد برآورد شد كه 

منابع دانش زیرساخت الزم را  دهیسازمان ازنظرها انهاكثر كتابخ درواقعمنابع دانش است 

 یباواخان(، 1386) فر یانخاتمپژوهش این نتیجه با . اندآوردهبراي انجام امور فراهم 

 ییانتهااما ؛ همسو است( 1389) یلاسماعو موسوي و محمد  (2000) یراول(، 1388)

-در كتابخانه .رسیده است دهیسازماندانش در بخش بودن مدیریت ن( به مناسب 1381)

 اساسمدون بر  مشیخطداشتن  ازنظرموقعیت مدیریت اشاعه دانش  ،موردمطالعههاي 

متوسط مطلوب در این زمینه است.  نسبتاً طیف لیکرت در حد زیاد بود كه بیانگر مدیریت 

اي ارتباطات در دنیروزافزون پیشرفت با توجه به اشاعه دانش،  در رایانهاز بودن استفاده 

 یباواخان(، 1381) ییانتهاهاي این نتیجه با نتایج پژوهشرسد. ، مطلوب به نظر نمیامروز

 هاآن موردمطالعه( كه میزان زیرساخت اشتراك دانش در جوامع 1388) عطا پور( و 1388)

در اختیار نداشتن امکاناتی چون  دتوانمی سبب این امر، مشابهت دارد. است پایین بوده

-هاي اطالعاتی تحت شبکه مانند بانک كتابسایت تخصصی در كتابخانه مركزي، بانک

جز تبادل اطالعات كتابداران با یکدیگر و  برايهاي بحث هاي پزشکی، استفاده از گروه

مدیریت در  در اشاعه و نشر دانش و ویژهبه. توجه به استفاده از ابزارهاي فناوري باشد آن

هاي روز دنیا فناورياز هر چه بیشتر گیري بهره براياین زمینه و آموزش كتابداران در 

 نماید.ضروري می
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كم میزان ، نتایج حاكی از امکانات ارتباطیاز طریق  كتابداران تعامل میان درباره

در  حضور . بیشترین ارتباط از طریقگروهی است هايبالگواستفاده از گروه بحث، چت 

بدون دخالت  عموماًجلسات حضوري  است. یپست الکترونیک، ازآنپسجلسات و 

 به سببتواند میبحث  هايچت، وبالگ و گروه اما استفاده كم از؛ شودفناوري انجام می

-سازماندر  هااین فناوريچندان جاافتاده و یا حتی وجهه نه نداشتن مشغله كاري یا آگاهی

، كتابداران خواستار تعامل با هافناورياین استفاده محدود از  وجودبااما ؛ باشددولتی  هاي

هاي نهان و آشکار خود با یکدیگر هستند. پژوهش یکدیگر و به اشتراك گذاشتن دانش

تمایل كتابدارن به تعامل با  دهندهنشان( نیز 2003كوان )( و 2006) یتوا(، 1388) یرخپر

وري اطالعات اكه فن ند( نشان داد2003گوشچاك )یکدیگر است. همچنین كاندو لوال و 

میزان دسترسی به منابع  ،نشان دادپژوهش نتایج  است. در برقراري تعامل بین كاركنان مؤثر

هاي هاي اطالعاتی پیوسته، پایگاهدانش از طریق مجالت الکترونیکی معتبر، پایگاه

 ابزارهاي فناوري، بسیار زیاد با استفاده از ی،هاي الکترونیکاطالعاتی ناپیوسته و كتاب

ها شرایط بالگوهاي بحث اما دسترسی به منابع دانش از طریق گروه؛ برآورد شده است

 وبالگ و گروه بحثها از این نتیجه بار دیگر، استفاده ضعیف این كتابخانهمطلوبی ندارند. 

راما  وپژوهش رائدر . كندتأیید میرسانی و اشاعه اطالعات مهم اطالع هايابزار عنوانبه را،

-پایگاه، از فناوري اطالعات براي اشتراك دانش مورداستفادههاي بیشترین راهنیز، ( 2003)

 است.بوده رسانی هاي اطالعاتی، اینترنت و خدمات اطالع

در هر سه كارگیري مدیریت دانش، زیرساخت فناوري براي به با توجه به متوسط بودن

الزم است  و اشاعه منابع دانش( دهیسازمانو گردآوري،  سازيیرهذخ) موردبررسیجنبه 

هاي روز فناوريآموزش و آشنایی بیشتر كتابداران با  براي ،الزم تمهیداتمدیران با ایجاد 

تبادل  منظوربهها را هاي دانشگاهكتابخانهتعامل كتابداران  زمینهتالش كنند. همچنین دنیا 

 آنان فراهم آورند. اطالعات و دانش و تجربیات
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