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بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در سازمان
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چڪیده

هدف: هدف شناسایی وضعیت موجود کتابخانه ملـی جمهوری 
اسالمی ایران از نظر دارا بودن زیرساخت های مدیریت دانش شامل 

افراد، فرآیندها و فناوری است.
روش/ رویكرد پژوهش: داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 
گردآوری شـده است كه 108 نفـر از 150 کارشنـاس سازمان درچهار 
بخش فراهم آوری، سازماندهی، اطالع رسانی و آموزش و پژوهش 

بدون منونه گیری پر کرده اند.  
یافته ها: زیرساخت افراد در وضعیت مناسب، زیرساخت فرآیندها در 
وضعیت نامناسب و زیرساخت فناوری در وضعیت نامشخصی از نظر 
مناسب یا نامناسب بودن قرار دارد. با بررسی وجود یا عدم وجود 
همبستگی معنادار میان زیرساخت ها، مشخص شد که میان هر سه 

زیرساخت با یکدیگر همبستگی معنادار وجود دارد. 
نتیجه گیری: با بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران، به منظور افزایش کارآیی کتابخانه ملی در انجام 
تعهد قانونی و وظایف خود، افزایش شفاف سازی اهداف و جریان های 
کاری کتابخانه، افزایش شناخت کارکنان و وظایفشان توسط کتابخانه 
ملی، پیشنهاد هایی برای سازمان و پژوهش های آتی ارائه شده است 
كه عبارتند از: تعیین مدیر دانش، تعیین مدیر نوآوری، تشکیل تیم های 
دانش، طراحی نقشه دانش کتابخانه، مدیریت شخصی، پیش بینی نظام 
پاداش و دستمزد براساس دانش، دریافت نظر کاربران و بازخورد حاصل 

از آن.
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مقدمه
حرکت به سوی جوامع مبتنی بر دانش، مقوله ای است که امروزه در همه جا مورد بحث واقع 
می شود. با در نظر گرفتن دانش به عنوان یک سرمایه،  از آن به عنوان ابزاری جهت مشارکت 
کشورهای در حال توسعه در انقالب دانشی یاد می شود که می تواند نقش تعیین کننده ای در 

کاهش فاصله بین کشورهای مدرن و کشورهای در حال توسعه داشته باشد.
تاریخ معاصر را عصر دانش نامیده اند، به تبع آن جامعه کنونی را می توان جامعه دانش 
نام گذاری کرد. با این حال، در چنین عصر و جامعه ای مدیریت دانش امری انکارناپذیر است. 
مدیریت دانش فرآیندی است که در آن نیروی انسانی متخصص، دانش موجود در داخل 
سازمان یا بیرون از آن را - در برخی از مراحل به کمک فناوری- کسب کرده و درصدد 
سازماندهی و اشتراک آن در راستای اهداف سازمان هستند. هدفمند بودن این فرآیند به اهداف 
سازمان اشاره می کند و بیانگر این است که مدیریت دانش به بهبود وضعیت همه افراد )مدیران، 

کارمندان، و کاربران( کمک خواهد کرد.  
کتابخانه ها نیز به عنوان سازمان های یادگیرنده، مخازن دانش بشری هستند که به طور 
غیرمستقیم در تولید دانش مشارکت می کنند. مشخصه های مدیریت دانش در کتابخانه ها 

شامل موارد زیر است: 
هسته اصلی مدیریت دانش در کتابخانه ها، مدیریت منابع انسانی است. مهم ترین منبع در 
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سیستم اقتصاد دانشی، استعداد صاحب دانش است. توسعه جامع کیفیت شغلی کارکنان کتابخانه 
و جایگاه ارزش انسانی جزء مهم ترین اهداف مدیردانش در کتابخانه هاست )شان هونگ4، 
2000(. هدف مدیریت دانش در کتابخانه ها، تشویق به ایجاد دانش است. کتابخانه ها به عنوان 
بنیان های فراهم آوری، پردازش، ذخیره و اشاعه دانش، پیوند غیرقابل مقایسه ای در زنجیره سیستم 
علمی و ایجاد دانش ارائه می دهند. عمل کتابخانه بخشی از خلق دانش است )کااو 5 ، 1999(. 
فناوری اطالعات، ابزار برای مدیریت دانش در کتابخانه هاست. فراهم آوری دانش نقطه آغازین 
مدیریت دانش در کتابخانه هاست. به کارگیری فناوری اطالعات، دامنه فراهم آوری دانش را 

توسعه می دهد، سرعت فراهم آوری دانش را افزایش و هزینه آن را کاهش می دهد.  
کتابخانه ملی در هر کشوری به عنوان کتابخانه مادر، گنجینه عظیمی از میراث ملی و 
غنای فکری یک ملت است. با توجه به نقش مهم کتابخانه ملی در برنامه ریزی و توسعه 
زیرساخت های کتابخانه های سراسر کشور، مدیریت دانِش آن نیز می تواند در درجه اول بر 
عملکرد خود سازمان؛ به دنبال آن بر عملکرد سایر کتابخانه ها؛ و درنهایت  بر عملکرد کل 

کشور تأثیر مثبتی داشته باشد. 
جست وجوی اولیه در متون فارسی و انگلیسی نشان داد که در زمینه خاص موضوع این 
تحقیق، پژوهشی انجام نشده است؛ ولی در حوزه مدیریت دانش در سایر انواع کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانی پژوهش های متعددی انجام شده است. در این بخش، ابتدا پیشینه پژوهش 

در خارج از ایران بررسی شده و به دنبال آن پیشینه پژوهش در ایران آمده است.
وایت6  )2004(، در پژوهشی به بررسی مدیریت دانش در خدمات کتابخانه ای دانشگاه 
آکسفورد7 پرداخته است. براساس نتایج حاصل، 60 درصد کارکنان درک درستی از مدیریت 
دانش دارند و آن را یک فرآیند مدیریتی می دانند که سازمان را قادر به استفاده از دانش کارکنان 
خود می کند. 85 درصد از پاسخ دهندگان مایل به اشتراک دانش با همکاران خود هستند و 
فرهنگ اشتراک دانش به شکل مؤثری وجود دارد و اکثریت آنها سازمان خود را سازمانی 

یادگیرنده تلقی می کنند.
»مطالعه تجربی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شرق و جنوب آفریقا« عنوان 
پژوهشی است که توسط جین8 )2007( انجام شده است. وی ضمن بیان تفاوت های مدیریت 
اطالعات و مدیریت دانش، مزایای به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی را 
بیان کرده و درنهایت راهکارهای عملی براي اعمال آن در کتابخانه های مورد مطالعه را مطرح 
کرده است. همه کتابخانه های شرکت کننده خود را سازمان های یادگیرنده می دانند. همچنین 
بیشتر کتابخانه های دانشگاهی در کشورهای مورد مطالعه به جای مدیریت دانش، مدیریت 

اطالعات را پیاده سازی می کنند. 
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7. Oxford

8. Jain
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حمید و همکاران)2007(، در پژوهش خود به بررسی مشاهدات و درک کتابداران و 
کارکنان کتابخانه ملی مالزی از مدیریت دانش پرداخته اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن 
است که کتابخانه ملی مالزی محیط کاری مناسب برای پیاده سازی مدیریت دانش را داراست 

و همچنین ابزارهای مورد نیاز را نیز در اختیار دارد.  
یای9 )2008( در پژوهشی به بررسی مشاهدات مدیران و دانشجویان فارغ التحصیل 
کتابخانه های دانشگاهی از مفهوم عبارت مدیریت دانش براي برنامه ریزی استراتژیک کتابخانه 
می پردازد. نتایج حاصل از یافته ها نشان دهنده آن است که تفاوت کمی در تعاریف ارائه شده 
از سوی هر دو گروه وجود دارد. با این وجود، اختالفی بین دیدگاه های این دو گروه درباره 

کاربردها و فواید مدیریت دانش در برنامه ریزی استراتژیک کتابخانه وجود دارد. 
خوانسـاری )1384(، به بررسی مدیریت دانش در کتابخانـه های تخصصـی شرکت 
توانیر پرداخته است. نتایج بررسی نشان می دهد که وضعیت گردآوری دانش، و مهم ترین 
ضرورت ها در به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه های مورد بررسی، باالتر از حد متوسط؛ 
اما وضعیت سازماندهی، اشاعه دانش، و نیروی انسانی الزم، پایین تر از حد متوسط است 
و اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مورد بررسی در حد ناچیز، و مسائل و مشکالت 

اجرای آن در کتابخانه ها زیاد است. 
در پژوهشی که حسن زاده )1385( انجام داده است، نتایج پژوهش حاکی از آن است 
که بین وزارتخانه های مختلف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به لحاظ فراهم آوردن 
عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد. بین اولویت مدیریت دانش 
در استراتژی سازمانی و بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت 
دانش در جامعه مورد پژوهش، رابطه وجود ندارد. بین برنامه الکترونیک و میزان بودجه 
اختصاص یافته برای فناوری اطالعات، ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش، 
رابطه وجود ندارد. بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمان ها رابطه وجود 
دارد. بین سطح تحصیالت کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه 
وجود دارد. در کل وضعیت عوامل زیرساختی مدیریت دانش در وزارتخانه ها و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور مناسب نیست. 
خاتمیان فر )1386( به بررسی وضعیت اشتراک دانش، زیرساخت ها، بسترها و شیوه های 
به اشتراک گذاری دانش در کتابخانه آستان قدس رضوی پرداخته است. یافته های پژوهش 
نشان داده است که به طورکلی وضعیت زیرساختی اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، نسبتًا 
مناسب است. از میان عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر اشتراک دانش، نبود زمان کافی برای 
Yi .9شرکت در فعالیت های اشتراک دانش، به عنوان مانعی برای این فعالیت بوده است. وضعیت 

بررسی زیر ساخت های مدیریت
دانش در سازمان اسناد و ...
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آموزش، بهره گیری از فناوری اطالعات و فعالیت های رسمی و غیررسمی در سازمان در 
زمینه اشتراک دانش در حد نسبتاً مناسبی است؛ اما در رابطه با سیاست ها و راهبردها برای 

نهادینه کردن فعالیت های اشتراک دانش، وضعیت چندان مناسبی وجود ندارد. 
باواخانی )1388(، وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های سازمان انرژی اتمی ایران 
را مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج حاصل از این بررسی، مؤلفه های فراهم آوری، 
سازماندهی و فناوری در حد متوسط، مؤلفه های مهارت های نیروی انسانی تقریباً در حد 
متوسط و مؤلفه های مربوط به وضعیت اشاعه و به اشتراک گذاری دانش در حد کم گزارش 
شده است. به طورکلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های مورد مطالعه، تقریباً در حد 

متوسطی است. 
خجسته فر )1388(، زیرساخت های مدیریت دانش و فرآیند تبدیل دانش را در مرکز 
منطقه ای اطالع رسانی علوم  و فناوری مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی 
از آن است که وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش به طورکلی 
مناسب بوده و از این میان بودجه سازمانی در وضعیت بهتری بوده است. یافته های این پژوهش 
نشان دهنده آن است که در مرکز منطقه ای از میان سازوکارهای به کار رفته در فرآیندهای تبدل 
دانش )برطبق مدل نوناکا و تاکه اوچی(، فرآیند »ترکیب« از جایگاه باالتری برخوردار است؛ 
سپس به ترتیب برونی سازی، اجتماعی سازی و درونی سازی در اولویت های بعدی قرار دارند. 

هدف این پژوهش بررسی وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش درکتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران است. باتوجه به زیرساخت های مدیریت دانش )افراد، فرآیندها و 
فناوری( و ارزیابی سطح درک نیروی انسانی و چگونگی مکان یابی و سازماندهی دانش و 
سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه)های( به  کار رفته برای کسب دانش ایجاد شده، 

وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه مورد مطالعه مشخص می شوند.
نتایج حاصل از انجام این پژوهش، مي تواند راهگشاي مناسبي براي پیاده سازي مدیریت 

دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوری اسالمی ایران باشد.
پرسش اساسی پژوهش به دنبال آن است تا وضعیت زیرساخت های مورد بررسی در 

کتابخانه ملی را مشخص کند.
زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران در چه وضعیتی 

است؟
فرضیه هایی که در این پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند شامل:

1. بین زیرساخت افراد با زیرساخت فرآیندها همبستگی معناداری وجود دارد.
2. بین زیرساخت افراد با زیرساخت فناوری همبستگی معناداری وجود دارد.

لیال هاشم پور | امیر غائبی|
سعید رضایی شریف  آبادی
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3.  بین زیرساخت فرآیندها با زیرساخت فناوری همبستگی معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
با توجه به ماهیت مسئله پژوهش، روش پژوهش حاضر پیمایشی )توصیفی و تحلیلی( 
است. جامعه پژوهش حاضر متشکل از 150 نفر کارمند شاغل در بخش های فراهم آوری، 
سازماندهی، اطالع رسانی و آموزش و پژوهش است که تا زمان انجام این پژوهش در 
فعالیت های کتابخانه ای این بخش ها مشغول به کار بودند. مدرک تحصیلی آنها کارشناسی و 
باالتر از آن است. با توجه به اینکه در کل تعداد 108 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند، جامعه 
آماری پژوهش تعداد 108 نفر از کارشناسان شاغل در این بخش هاست. ابزار گردآوری داده ها 
در پژوهش حاضر، براي بررسی وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه ملی، 
پرسشنامه ای محقق ساخته است که داراي روایي الزم و پایایي 0/8 درصد مي باشد. از آنجایی 
که امکان مطالعه همه جامعه آماری پژوهش مقدور بود، بنابراین، نمونه گیری صورت نگرفت 

و نتایج پژوهش با بررسی همه جامعه آماری به دست آمد.

 یافته ها
به منظور بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، سه 
زیرساخِت مطرح در این حوزه شامل: افراد، فرآیندها و فناوری، مورد بررسی قرار گرفتند. 
در این بخش از پژوهش، دیدگاه های پاسخ دهندگان درباره هر یک از زیرساخت ها با تعداد 
سؤال معین، 11 سؤال بسته دررابطه با زیرساخت افراد، 12 سؤال بسته در ارتباط با زیرساخت 
فرآیندها و 13 سؤال بسته دررابطه با زیرساخت فناوری با استفاده از آمار توصیفی مورد 
بررسی قرار گرفتند. سؤاالت پرسشنامه درقالب طیف لیکرت طراحی شده و پاسخ ها هر 

کدام از بازه 1 تا 5 کدگذاری شده اند. 

بررسی زیر ساخت های مدیریت
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عوامل 
زیرساختی

مؤلفه  ها
درصد فراوانی 

تجمعی
انحراف استانداردمیانه

افراد

78/540/90توانایی انجام کار گروهی

69/240/88توانایی و مهارت استفاده از فناوری  های اطالعاتی

92/640/67ارتقای مهارت تخصصی

52/441/20ترویج فرهنگ به اشرتاک  گذاری دانش

76/741/28متایل به اشرتاک  گذاری دانش

55/140/95روزآمدسازی دانش

20/631/06آموزش و بازآموزی نیروی انسانی

10/621/59تشویق در به اشرتاک  گذاری دانش

67/341/01استفاده از دانش در راستای منافع کتابخانه

78/541/05استفاده از تجربیات دیگران

79/640/79خالقیت و طرح اندیشه  های نو

فرآیندها

36/831/32ارزش بودن دانش

13/331/35وجود سیاست مشخص در فراهم  آوری دانش

59/841/11استقبال از جلسات و اجتامعات انتقال دانش

74/541/02دقت در ذخیره  سازی دانش

29/031/08دستیابی به منابع دانش

16/231/43ارزیابی عملکرد با توجه به اشرتاک  گذاری دانش

29/831/41استفاده از داده  کاوی

69/241/00استفاده از تجربیات سایرین

26/931/40انتقال دانش مستند

23/831/40انتقال دانش غیرمستند

45/331/17رسعت دسرتسی به دانش در واحد موجود

32/431/63رسعت دسرتسی به دانش در دیگر واحدها
 اندازه های حاصل از مؤلفه های 
زیرساختی مدیریت دانش 

جدول 1

لیال هاشم پور | امیر غائبی|
سعید رضایی شریف  آبادی



81
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره89 

فناوری

62/040/86استفاده از فناوری

65/740/90روزآمدسازی مهارت ها

40/230/98زیرساخت فنی برای تسهیل تعامل

41/730/78آموزش

47/230/90سیستم  های خلق دانش

45/331/19سیستم  های اشرتاک دانش

59/840/99سیستم  های نگهداری دانش

44/431/14وجود امکانات کافی

49/541/31پهنای باند اینرتنت

37/731/45استفاده از اینرتانت

35/531/39استفاده از پست الکرتونیکی

20/031/58استفاده از گروه  های بحث

46/731/46استفاده از اینرتنت

عوامل 
زیرساختی

مؤلفه  ها
درصد فراوانی 

تجمعی
انحراف استانداردمیانه

برای استنباط آماری متغیرهای پژوهش، از آزمون دوجمله ای استفاده شد. در این آزمون 
پاسخ دهندگان با توجه به مقیاس های طیف لیکرت در دو گروه قرار می گیرند: گروه اول 
پاسخ دهندگانی که گزینه های متوسط، کم و خیلی کم پرسشنامه را انتخاب کرده اند )3≤( و 
گروه دوم پاسخ دهندگانی که گزینه های خیلی زیاد و زیاد را به عنوان پاسخ انتخاب کرده اند 
)3>(. پاسخ های گروه اول نشان دهنده وضعیت نامناسب و گروه دوم نشان دهنده وضعیت 
مناسب است. چنانچه در برونداد آزمون دوجمله ای، تعداد افراد گروه اول بیشتر و سطح 
معنی داری کمتر از 0/05 باشد، وضعیت نامناسب است؛ چنانچه تعداد افرادی که در گروه دوم 
جای می گیرند، زیادتر بوده و سطح معنی داری کمتر از 0/05 باشد، وضعیت مناسب است؛ 
و چنانچه سطح معنی داری بیشتر از 0/05 باشد یا تعداد افراد دو گروه خیلی به هم نزدیک 

باشند، بین پاسخ دهندگان اتفاق نظر وجود ندارد.   

 اندازه های حاصل از مؤلفه های 
زیرساختی مدیریت دانش 

 ادامه جدول 1

بررسی زیر ساخت های مدیریت
دانش در سازمان اسناد و ...



82
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 89 

عوامل 
نامناسبمناسبمؤلفه  ها زیرساختی

نبود
 اتفاق  نظر

افراد

توانایی انجام کار گروهی

توانایی و مهارت استفاده از فناوری  های اطالعاتی

ارتقای مهارت  های تخصصی

ترویج فرهنگ به اشرتا ك  گذاری دانش

متایل به اشرتاک گذاری دانش

روزآمدسازی دانش

آموزش و بازآموزی نیروی انسانی

تشویق به منظور اشرتاک دانش

استفاده از دانش در راستای منافع کتابخانه

استفاده از تجربیات دیگران

خالقیت و طرح اندیشه  های نو

فرآیندها

ارزش بودن تولید دانش

وجود سیاست مشخص در فراهم  آوری دانش

استقبال از جلسات و اجتامعات انتقال دانش

دقت در ذخیره  سازی دانش

دستیابی به منابع دانش

ارزیابی عملکرد با توجه به اشرتاک  گذاری دانش

استفاده از دا ده  كاوی

استفاده از تجربیات سایرین در ایجاد دانش

انتقال دانش مستند

انتقال دانش غیر مستند

رسعت دسرتسی به دانش در واحد موجود

رسعت دسرتسی به دانش در دیگر واحدها
 وضعیت مؤلفه های عوامل 
زیرساختی مدیریت دانش

جدول 2

لیال هاشم پور | امیر غائبی|
سعید رضایی شریف  آبادی
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فناوری

استفاده از فناوری  های اطالعاتی

روزآمدسازی مهارت  ها در استفاده از فناوری  های اطالعاتی

زیر ساخت فنی برای تسهیل تعامل کارکنان با یکدیگر

آموزش

استفاده از سیستم  های سخت افزاری و ن رم افزاری جهت خلق دانش

استفاده از سیستم  های سخت افزاری و نرم  افزاری برای اشرتاک دانش

استفاده از سیستم  های سخت  افزاری و نرم  افزاری برای نگهداری دانش

برخورداری از امکانات کافی برای رشکت در سمینارها، کارگاه  ها، 
اجالس، و گردهامیی  ها

پهنای باند اینرتنت

استفاده از اینرتانت

استفاده از پست الکرتونیکی

استفاده از گروه  های بحث

استفاده از اینرتنت

عوامل 
نامناسبمناسبمؤلفه  ها زیرساختی

نبود
 اتفاق  نظر

 وضعیت مؤلفه های عوامل 
زیرساختی مدیریت دانش

 ادامه جدول 2

در پاسخ به پرسش پژوهش، با توجه به جدول 2، از 11 مؤلفه زیرساخت افراد، مؤلفه های 
آموزش و بازآموزی نیروی انسانی و تشویق به منظور اشتراک دانش در وضعیت نامناسب؛ در 
مؤلفه های ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری دانش و روزآمد سازی دانش بین پاسخ دهندگان 
اتفاق نظری وجود ندارد؛ سایر مؤلفه های این زیرساخت در وضعیت مناسبی قرار دارند. از 
12 مولفه زیرساخت فرآیندها، مؤلفه های دقت در ذخیره سازی دانش و استفاده از تجربیات 
سایرین در ایجاد دانش در وضعیت مناسب، و در مؤلفه های  استقبال از جلسات و اجتماعات 
انتقال دانش و سرعت دسترسی به دانش در واحد موجود بین پاسخ دهندگان اتفاق نظر 
وجود ندارد؛ سایر مؤلفه های این زیرساخت در وضعیت نامناسب قرار دارند. از 13 مؤلفه 
زیرساخت فناوری، مؤلفه های استفاده از فناوری های اطالعاتی و روزآمدسازی مهارت ها در 
استفاده از فناوری های اطالعاتی در وضعیت مناسب، مؤلفه های استفاده از اینترانت، استفاده 
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از پست الکترونیکی و استفـاده از گروه های بحث در وضـعیت نامنـاسب قـرار دارند؛ در 
سایر مؤلفه ها اتفاق نظری بین پاسخ دهندگان وچود ندارد. بنابراین در پاسخ به سؤال اساسی 
پژوهش با توجه به جدول 2، زیرساخت افراد در وضعیت مناسبی قرار دارد. زیرساخت 
فرآیندها در کتابخانه ملی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. درباره زیرساخت فناوری از نظر 
مناسب یا نامناسب بودن نمی توان اظهارنظر کرد؛ به عبارت دیگر این زیرساخت در کتابخانه 

ملی در وضعیت نامشخصی قرار دارد. 
همان طور که در جدول 3 مالحظه می شود محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن دررابطه 
با آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین هر سه زیرساخت همبستگی معنادار وجود دارد، 

بنابراین هر سه فرضیه تأیید می شود.

وجود همبستگی معنادار میان زیرساخت ها بیانگر آن است که موفقیت یا عدم موفقیت 
یک زیرساخت بر دیگری تأثیرگذار خواهد بود. به این صورت که اگر یک زیرساخت 
ضعیف باشد زیر ساخت های دیگر نیز کارآیی نخواهند داشت. برای مثال اگر افراد دارای 
مهارت های الزم در استفاده از فناوری نباشند، مدیریت دانش با فرآیندها و فناوری به اهداف 

خود نخواهد رسید.

نتیجه گیری
 تحقیقات انجام شده در داخل کشور )خوانساری، 1384؛ حسن زاده، 1385؛ خاتمیان فر، 1386؛ 
باواخانی، 1388؛ خجسته فر، 1388( و نیز نتایج تحقیقات خارج از کشور )وایت، 2004؛ جین، 
2007؛ حمید، نایان، ابوبکر و نورمن، 2007( نشان می دهند که زیرساخت های مدیریت دانش 
لزوماً در سازمان های دیگر در وضعیت کامالً مناسب قرار ندارند. نتایج این تحقیق نیز نشان 
داده است که از  مجموع زیرساخت های مورد بررسی در  کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
ایران، زیرساخت افراد در وضعیت مناسب و زیرساخت فرآیندها در وضعیت نامناسب قرار 
دارد. درباره زیرساخت فناوری از نظر مناسب یا نامناسب بودن نمی توان اظهارنظر کرد؛ به 
عبارت دیگر این زیرساخت در کتابخانه ملی در وضعیت نامشخصی قرار دارد. حال با توجه 
به نتایج به دست آمده، مواردی در این بخش آمده است که می تواند راهگشای کتابخانه ملی در 

زیرساخت همبستگی اسپیرمن P-Value تفسیر

افراد – فرآیندها 0/454 0/000 وجود همبستگی معنادار

افراد – فناوری 0/418 0/000 وجود همبستگی معنادار

فرآیندها – فناوری 0/366 0/000 وجود همبستگی معنادار
نتایج حاصل از آزمون همبستگی 
میان زیرساخت ها

جدول 3

لیال هاشم پور | امیر غائبی|
سعید رضایی شریف  آبادی
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بهبود وضعیت زیرساخت های خود باشد. در اینجا ابتدا راهبرد هایی برای بهبود زیرساخت های 
مدیریت دانش و در نتیجه موفقیت فرآیند مدیریت دانش ارائه می شود:

در زمینه بهبود زیرساخت افراد، همچنان که در تحقیق خوانساری )1384( پیشنهاد 
شده است، آموزش و بازآموزی به عنوان اولین راهبرد مطرح می شود. برگزاری کالس ها و 
کارگاه های آموزشی براي آشنایی افراد با مفاهیم جدید، ایجاد فرهنگ به اشتراک گذاری دانش 
در میان افراد و به دنبال آن تشویق افرادی که دیگران را در دانش نهان خود سهیم کرده  اند، 
همانطور که نتایج بعضی از تحقیقات )خاتمیان فر، 1385؛ باواخانی، 1388؛ وایت، 2004( 
نشان مي دهد به عنوان راهبرد دوم در نظر گرفته می شود. ایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد و توجه 

به توانایی های افراد، راهبرد دیگری در این زمینه محسوب می شود. 
براي اتخاذ راهبردهای بهبود زیرساخت فرآیند در مدیریت دانش، موارد زیر بهتر است 

مد نظر قرار گیرد: 
1. تمرکز بر توزیع و به اشتراک گذاشتن دانش سازمانی که نگاه مدیریت دانش در این 

راهبرد، نگاهی درون سازمانی است.
2. برای افزایش دانش در حوزه های دانش مدار در سازمان، می توان راهبرد گسترش دانش 
را اتخاذ کرد. برای نمونه، برقراری امکانـات ارتباطـی بین افراد در درون سازمان و تسهیل 
دسترسی به دانش، که منجر به افزایش دانش می شود. نگاه مدیریت دانش در این راهبـرد نیز، 

درون سازمانی است.
3. به کمک راهبرد جذب، دانش های جدید از منابع بیرونی جذب می شود؛ البته در صورتی 
که دانش های موجود در کتابخـانه کافی نباشد. همکاری با افـراد متخصص و صاحبان دانش 
خارج از سازمان، اختصاص امکانات مادی ویژه به این افراد و تشویق آنها به جذب دانش های 

جدید کمک می کند.  لذا مدیریت دانش، نگاهی برون سازمانی پیدا می کند.
4. به منظور درونی کردن دانش های نوین در حوزه های جدید  )درونی و برونی( راهبرد 
کاوش به کارگرفته می شود. لذا مدیریت دانش می تواند نگاهی برون سازمانی یا درون سازمانی 

پیدا کند.
در ارتباط با زیرساخت فناوری می توان گفت که گسترش سریع فناوری اطالعاتی 
و ارتباطی، و ترس از عدم توانایی در به کارگیری آنها موجب می شود تا افراد ناخواسته 
مهارت هایی تخصصی خود را با امکانات جدید هماهنگ نکرده و از امکان برقراری ارتباط 
با محیط محروم شوند. عدم اطالع رسانی کافی از سوی سازمان سبب می شود افراد از وجود 
برنامه ها و مراحل انجام فعالیت ها غافل بمانند، در نتیجه نتایج مثبتی از پیاده سازی آن برنامه یا 

فعالیت به دست نخواهد آمد. 
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وجود هبستگـی میان سه زیرساخت افراد، فرآیندها و فنـاوری  نشـان دهنده این است که 
تأکیِد صرف بر یکی از  زیرساخت ها در مدیریت دانش و چشم پوشی از عوامل دیگر، منجر به 

عدم موفقیت تمامی فرآیند مدیریت دانش می شود.
با در نظر گرفتن این نکته که کتابخانه ملی هر کشوری کتابخانه مادر محسوب می شود، 
بهبود فعالیت ها و عملکرد های آن در همه زمینه های آموزشی، علمی، تحقیقاتی تأثیر مثبتی بر 
روند عملکرد سایر کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی خواهد داشت. پیاده سازی فرآیند مدیریت 
دانش در کتابخانه ملی و موفقیت های حاصل از پیاده سازی این فرآیند، در کتابخانه نتایج مثبتی 

بر عملکرد کلی سازمان خواهد داشت.
با بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، به 
منظور افزایش کارآیی کتابخانه ملی در انجام تعهد قانونی و وظایف خود؛ افزایش شفاف سازی 
اهداف و جریان های کاری کتابخانه؛ افزایش شناخت کارکنان و وظایفشان توسط کتابخانه ملی، 

موارد زیر به عنوان پیشنهاد های پژوهش ذکر می شوند:
1. تعیین مدیر دانش. تعیین فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران دانش در کتابخانه که 

در درجه نخست مسئولیت معرفی مفهوم فرآیند مدیریت دانش در کتابخانه را بر عهده داشته 
باشند؛ در درجه دوم مسئولیت راهبری فرآیندهای مدیریت دانش، تنظیم برنامه های مدیریت 
و هماهنگی تمام فعالیت های مربوط به مدیریت دانش و ایجاد گروه های تخصصی رهبری 

جریان دانش را برعهده داشته باشند. 
2. تعیین مدیر نوآوری. فرد یا افرادی که بتوانند با شناسایی کارمندان خالق و نوآور، بهبود 

و موفقیت فرآیند مدیریت دانش را تضمین کنند. سازمان ها با تغییر نگرش خود نسبت به منابع 
انسانی به عنوان نیروی فکری و سرمایه فکری- نه به عنوان یک ابزار- ، می توانند با  بهره 
گیري از نیروي انساني با توانایي بالقوه و مهارت هاي الزم براي دستیابي سریع به بهره وري باال، 

موفقیت برنامه مدیریت دانش را تضمین کنند.
3. تشکیل تیم های دانش. تشکیل گروه های دانش با استفاده از کتابداران و متخصصان 

اطالع رسانی مجرب داخل کتابخانه می تواند راهکار مناسبی برای تعیین اولویت های دانشی 
کتابخانه باشد. این اولویت ها می تواند طیف وسیعی از نیازهای پژوهشی کتابخانه تا اولویت 

های اجرایی و فرآیندهای روزمره کتابخانه را شامل شود.
4. طراحی نقشه دانش کتابخانه. نقشـه دانش مشخص می کند که چه کسـی در سازمـان 

دارای چه تخصص و مهارتی و در چه حدی است. این نقشه حوزه کاری و پژوهشی هر فرد 
را مشخص می کند و در صورت بروز مشکل و یا برآوردن نیاز های اطالعاتی، فرد می داند 
که با چه کسی مشورت کند. پیش نیاز طراحی نقشه دانش در یک سازمان، طراحی پایگاه 
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اطالعاتی از رزومه و سوابق علمی و اجرایی افراد است.  
5. مدیریت شخصی. این مورد درواقع پاسخ به احساس و تمایل افراد برای یادگیری بیشتر 

و ارتقای سطح آگاهی و دانش است؛ که توسط آن زمینه ای برای آگاهی افراد از دانش موجود 
در ذهن، مستندات و سیستم های خود، مدیریت و استفاده صحیح آن، به کارگیری موثرتر، 
آگاهی از دانش مورد نیاز خود و برطرف کردن نیاز خود به برخی دانش هایی که در اختیار 
ندارند، فراهم می شود. بدین منظور می توان با بهبود تخصص و مهارت های کارکنان کتابخانه 
ملی به وسیله تعریف واضح از مسئولیت ها در حوزه های دانشی ویژه، به پیاده سازی مدیریت 

شخصی و به دنبال آن موفقیت مدیریت دانش کمک کرد.
6. برقرار كردن نظام پاداش و دستمزد بر اساس میزان فعالیت در اشرتاك دانش. برقرار کردن 

این نظام مي تواند نقش مهمی در تشویق افراد به شرکت در برنامه های مدیریت دانش کتابخانه 
داشته باشد و ارتباط مؤثر و کارآمد افراد، به ویژه کارکنان کتابخانه را با یکدیگرتسهیل کند و 

اشتراک دانش نهان را بین نسل های مختلف رونق دهد.
7. دریافت نظر کاربـران و بازخورد حاصل از آن. بررسـی عملکـرد فرآیند مدیریت دانش 

در کتابخانه با استفاده از تحلیل نظرات کاربران کتابخانه و بازخوردهای حاصل از آن می تواند 
شکست ها و پیروزی های حاصل از فرآیند مدیریت دانش را در کتابخانه مشخص کند. 

با توجه به فعالیت هایی که در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران انجام می گیرد و وجود 
بخش های مختلف در کتابخانه، پژوهش های زیر می تواند در آینده نتایج خوبی به دست آورد:

بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در بخش فراهم آوری، سازماندهی، اطالع رسانی 
و آموزش و پژوهش به عنوان پژوهش های مستقل می تواند نتایج کاربردی مناسبی در کتابخانه 

داشته باشد.  
تشویق افراد به ارائه دانش نهـان، منجر به تبدیل دانش نهان به دانش آشکار می شود. 
بنابراین پژوهشـی در رابطه با بررسی فرآیند تبدیل دانش نهان کارکنان و متخصصان کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران به دانش آشکار، و همچنین ارائه الگو در این زمینه می تواند در 

موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه و همچنین بهبود زیرساخت فرآیند موثر باشد.
برگزاری سمینارها و کنفرانس هایی پیرامون برجسته ساختن اهمیت مدیریت دانش در 
کتابخانه ملی و نقش آن در ارتقا و پیشبرد اهداف کتابخانه ملی و تأثیر آن بر دیگر کتابخانه ها 

و مراکز اطالع رسانی، می تواند ایده های جدید جذب کند.
برگزاری کارگاه هایی براي معرفی مدیریت دانش و زیرساخت های آن در کتابخانه، مي تواند 

روند پیاده سازی مدیریت دانش و ادامه کار آن را در کتابخانه تسهیل کند.
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