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  مدیریت دانش 



 مقدمه

سازمانهای زیادی، در جهان، نظامهای مدیریت دانش را، در راستای حفظ ثبات و سودمندیشان            

آوری، از قبیل بیوتکنولوژی،  انتخاب کرده و می پذیرند. این نگرش در مشاغل رو به گسترش حاصل از فن

راه دور و همچنین در حرفه هایی مثل وکالت، حسابداری و مشاوره مدیریتی ملموس علوم رایانه و ارتباطات 

ظهور کرده اند تا این نظام نوین را در سازمانها نهادینه کنند. « مدیر دانش»است. نسلی جدید از مدیران به نام 

 مطرح سمت این تصدی برای کتابداران و  به دلیل تشابه کاری بسیار زیاد، اغلب متخصصان اطالع رسانی

و راه های انتقال و تبدیل آن می پردازد. در نهایت، اهمیت عنصر  دانش انواع بررسی به ،جاایندر . هستند

 .انسانی در نظامهای مدیریت دانش، با تاکید بر نقش کتابداران و متخصصان اطالع رسانی ، تبیین می شود

 

  دانش

است. در واقع در دوره اقتصاد دانش، مدیریت به شناسایی، اقتصاد دانش، اقتصاد مبتنی بر دانش        

کسب، توسعه ، تجربه، بکار گیری، ذخیره و اشتراک دانش؛ ایجاد نگرش برای تبدیل و اشتراک دانش ضمنی 

 و دانش صریح و افزایش امکانات پیشرفت و ترقی با استفاده از خرد جمعی اشاره دارد.

برای توسعه اجتماعی بوده است، توجه جامعه به اطالعات و دانش در از هنگامی که دانش، نیروی کارساز 

حال پیشرفت است و تقاضاهای افراد برای اطالعات و دانش مرحله به مرحله در حال افزایش است. این 

شرایط محیط مناسبی را برای توسعه کتابخانه فراهم کرده است. عالوه بر این، اطالعات و دانش یک عامل 

همیت در نظام اقتصادی مدرن شده است. جامعه بطور اجتناب ناپذیری به تقویت مدیریت سودمند با ا

 اطالعات و دانش نیاز خواهد داشت.

به هر ترتیب مهار دانش، موضوع مهم در پیش روی کتابخانه ها در آینده نزدیک خواهد بود. مدیریت دانش 

ایگاه دانش، مبادله و اشتراک دانش بین کارکنان در کتابخانه ها می باید بر پژوهش و توسعه دانش، ایجاد پ



کتابخانه ) از جمله کاربرانش( ، آموزش کارکنان کتابخانه، تسریع پردازش صریح از دانش غیر صریح و تحقق 

 اشتراک آن تمرکز کنند.

 

 مدیریت دانش

های  سرمایه با مادی های سرمایه جایگزینی با رابطه در نگرش تغییر  از اواخر قرن بیستم یک نوع         

فکری دیده می شود. سرمایه فکری، به تدریج در سازمانها به عنوان سرمایه اصلی آن مطرح می شود. این 

نگرش در بیشتر سازمانهای تجاری که بر تولید و حفظ سرمایع فکری تأکید دارند، نتیجه بخش بوده است. 

خوانده می شود. در بیشتر سازمانها این نیاز به « مدیریت دانش»نظامی که با این نگرش رفتار می نماید، 

مدیریت دانش، احساس شده است. کارهای خوبی که در نتیجه استفاده از نظام مدیریت دانش برای حفظ 

مزیت رقابتی در همه سازمانها، انجام شده است، نشان می دهد که آن سازمان ها قادر به حفظ و تثبیت 

دانش، که یک عامل کلیدی در مزیت رقابتی است، آنقدر پویا و کم عمر  اثربخشی و سودمندی خود شده اند.

شده است که مدیریت مؤثر آن یک ضرورت الزم برای حفظ و ثبات شده است. مدیریت دانش، آنطور که به 

نظر می رسد، نظامی است که به سازمان کمک می کند تا مزیت رقابتی اش را در محیط تغییرات سریع 

د. پیشرفتهای به دست آمده ازطریق مدیریت دانش، در سازمانهایی که با بیوتکنولوژی، نرم اقتصادی حفظ کن

افزارهای رایانه ای و ارتباطات راه دور و با دفاتر وکال، حسابداران، مشاوران مدیریتی، سر و کار دارند، نشان 

 .است  می دهد که آن سازمان از چابکی و پویایی باالیی برخوردار

 

ار متخصصان اطالع رسانی و کتابداران در سازمانها، با آنچه که برای مدیران دانش جدیداً مطرح ک        

 اطالع و کتابداری حرفه دانش، مدیریت به حرفه نزدیکترین  است، تفاوت محسوسی دارد، ولی با این حال

 جدید سمت تصدی برای شغلی، نزدیکی همین دلیل به کتابداران، و رسانی اطالع متخصصان. است رسانی

 یریت دانش مطرح شده اند. برای متخصصان اطالع رسانی و کتابداران که به طور سنتی با فعالیتهایی نظیرمد

 که است الزم ارتباطند، در اطالعات، اشاعه و بازیابی، و ذخیره  تولید، گردآوری، دریافت، تکثیر، ساختارسازی،



عمیم دهند و آن را در سازمان به کار ت را دانش مدیریت نظام یک چگونه و چیست دانش مدیریت بدانند

گیرند. این بستگی به این دارد که آنها از پیشرفتهای مدیریت دانش آگاه باشند و اصول آنرا در جایی که 

مناسب است یا خطر آن کمتر باشد، به کار گیرند، به علت اینکه نظام مدیریت دانش کم هزینه و پرسود است، 

و هورنبی،  ا از آن به خوبی استقبال می کنند تا ازخدمات پرهزینه کم سود بپرهیزند)کیلینگبعضی سازمانه

هدف، معرفی جنبه های متمایز مدیریت دانش برای متخصصان اطالع رسانی و کتابداران ، نجادر ای(. ۱۹۹۹

 .است

آشنا باشد. آگاه ساختن هایی است که هر پژوهشگری باید با آن نگارش مقاله علمی یکی از مهمترین مهارت

مندان، آشنا نمودن آنها با  های انجام شده، باال بردن سطح دانش عالقهسایر پژوهشگران از نتایج پژوهش

 اصلی اهداف از پژوهشی مقاله قالب در آن انتشار و نتایج بندی های علمی در یک حوزه خاص، جمعپیشرفت

از منابع مهم اطالعات علمی و فنی هستند که پژوهشگران های علمی قابل، مجلهم نقطه در. است پژوهشگران

 .رسانند های خود را از طریق آنها به چاپ مینتایج پژوهش

 

های های علمی مختلف دسترسی به نتایج و تجربههای تقویت بنیه علمی هر کشوری در حوزهیکی از راه     

له از هدر رفتن زمان، امکانات و از انجام کارهای های علمی است تا به این وسیسایر پژوهشگران از طریق مجله

تکراری جلوگیری شود. پیشرفت علمی رمز توسعه و پیشرفت همه جانبه هر ملتی است و پژوهشگران 

 .)۱۳۸۵مسؤولیت اساسی را در فرایند توسعه بر عهده دارند )صالحی و نوروزی، 

شناساندن خود به جامعه، نیازمند داشتن پشتوانه نکته مهم دیگر این است که هر رشته علمی برای گسترش و 

های مختلف است. در این راستا پژوهشگران و اساتید هر رشته با المللی به زبانانتشاراتی در سطح ملی و بین

های مختلف به تقویت آن رشته انتشار آثار علمی در قالب کتاب، مقاله مجله، مقاله کنفرانس یا سمینار به زبان

 کتابداری متخصصان گرفت، شکل آمریکا در نخست رسانی اطالع و کتابداری رشته نمونه، برای. دپردازن می

 المللیبین سطح در و آمریکا در علم این گسترش به مختلف علمی هایمجله انتشار با آمریکا هایدانشگاه در

کی از کارهای جالبی که ملویل دیویی پدر ی. پذیرفت را رشته این نیز آمریکا جامعه نهایت در که کردند کمک



 اکثر امروزه. بود آن ویراستار نخستین وی خود که بود  کتابداری آمریکا انجام داد، انتشار مجله کتابداری

 آمریکایی تحریریه هیأت اعضای و سردبیر یا و شوندمی منتشر آمریکا در یا رشته این در معتبر علمی هایمجله

 از هستند انگلیسی زبان به اغلب که المللی های معتبر بینت که انتشار مقاله در مجلهاس ذکر قابل. دارند

  .است برخوردار ای ویژه اهمیت

 در شده منتشر های پژوهش نتایج از استفاده بلکه. نیست ارزش دارای خود خودی های علمی بهانتشار مجله

المللی این فرایند را کت علمی آنها در سطح بینمشار اساس بر کشورها بندیرتبه و ارزیابی و ها مجله این

 خاص رشته یک یا کشور یک علمی تولیدات و انتشارات میزان سنجش و ارزیابی برای. سازد حائز اهمیت می

 علمی متون سنجش و ارزیابی که است توجه قابل. شودمی استفاده  کتابسنجی کمّی و آماری هایروش از

 شناسایی برای معمول، طور های کمّی کتابسنجی غیرممکن است. بهاز شاخص استفاده بدون علمی حوزه یک

 مقایسه رشته، یک اصلی و هسته هایمجله شده، پُراستفاده و پُراستناد علمی آثار فعال، و کلیدی پژوهشگران

اره، عص) شودمی استفاده استنادی تحلیل و کتابسنجی هایروش از هادانشگاه و کشورها علمی تولید میزان

۱۳۷۶). 

های نوشته شده توسط متخصصان یک حوزه علمی شاخصی کمّی است که برای ارزیابی، مقایسه میزان مقاله

 به المللی بین سطح در مختلف علمی هایحوزه مقایسه برای یا ملی سطح در علمی حوزه آن بندی و رتبه

های نوشته شده توسط ها و مقالههشپژو تعداد فراوانی دهندهنشان کمّی شاخص این. شودمی گرفته کار

 .زمانی مشخص انجام شده است متخصصان یک حوزه علمی است که در طول یک دوره

 

  

  



 مدیریت دانش چیست؟

به زبان ساده، مدیریت دانش سازمان دادن برای دانستن است. کوششی هماهنگ برای تصرف دانش       

یک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان 

تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری است. مدیریت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربیات باارزش 

افزوده کارکنان سازمان، آسان کردن بازیابی دوباره و نگهداری آن بعنوان دارایی سازمانیست. مدیریت دانش 

تبدیل دانش کارکنان )سرمایه انسانی( به دارایی مشترک سازمانی )سرمایه فکری ساختاری( کوششی برای 

است.هدف مدیریت دانش ایجاد یک سازمان یادگیری و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطالعات ایجاد 

نها به شده توسط افراد قسمتهای مختلف شرکت) مالی، عملکرد، هوش رقابتی و غیره؟( و مرتبط کردن آ

 گر است.ییکد

 تعاریف مدیریت دانش 

گذاری و استفاده کارآمد از دانش سازمانی است. این مدیریت دانش فرایند ثبت کردن، توسعه، به اشتراک

 .کندیابی به اهداف سازمانی با استفاده بهینه از دانش، اشاره میای برای دستمسئله به رویکرد چند رشته

مشارکتی و منسجم برای ایجاد، ثبت،  ، مدیریت دانش یک رویکرد۱۹۹۶در سال  بر اساس تعریف گری

 .است های اقتصادیدهی، دسترسی و استفاده از مالکیت فکری بنگاهسازمان

برای اطالعات مرتبط است که برای کارهای روزانه انجام شده  یک سیستم مدیریت دانش یک مخزن مجازی

 .ی و مهم است توسط کارکنان دانش سازمانی، ضرور

  



بندی و کاربرد یا بازیافت دانش سروکار دارد و مدیریت دانش، یک فرایند است که با ایجاد، فراهم آوری، بسته

 :شامل مراحل زیر است

               

 دانش مدیریت دایره

 

 

 مجموعه دانش 

 سازمان 

 ارائه و حفاظت از داده 

 ترویج و انتشار اطالعات دانش 

  

  

http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2018/02/1-1.png


مشکل است. تنها از طریق مفاهیم بیرونی یا از دیدگاه کاربر « دانش»و « اطالعات»، «داده»تمایز        

ات به تفاوت قائل شد. معموالً داده به عنوان مواد خام، اطالع« دانش»و « اطالعات»، «داده»توان بین می

 .(۱۳۸۲)بات،  شودناخته میای از داده و دانش به عنوان اطالعات با مفهوم شعنوان مجموعه سامان یافته

توجه همراه با نوآوری مستمر فرایندهای تجاری محور، بهبود اثربخشی و افزایش کارایی مدیریت دانش به 

  دارد.

گیرد که دانش در نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه تجاری، از این واقعیت سرچشمه می

 .، عنصری مهم تلقی می شودپایداردسترسی به مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی 

جذب و بکارگیری مفاهیم، ابزارها، تکنیک ها و استراتژی های مدیریت دانش در تحوالت آینده، به منظور 

هایی است که به شیوه ای هماهنگ استقرار شرکت های دانش محور، نیازمند انتخاب صحیح ابزارها و تکنیک

 به کار گرفته شوند. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 هایش نیاز دارد.ی انجام وظایف و فعالیتهر آنچه که سازمان برای داشتن نحوه -

زیرساختهای 

 مدیریت دانش

 فرهنگ رهبری

 

 فناوری
 ساختار



آوری، کند که شامل چگونگی جمعهای دانش خود را اداره میهائی که سازمان، داراییروشی همه -

 (Wickramasinghe & Rubitz, 2007)روزرسانی و ایجاد دانش است. سازی، انتقال، بکارگیری، بهذخیره

 

 

 

 

  



 مدیریت دانش از تعریف دانشگاه تگزاس  

 ی اطالعات است؛ انتخاب، سازماندهی، تلخیص و ارایهمند کشف، فرایند سیستماتیک و نظام

 بخشد.اش بهبود میی مورد عالقهای که شناخت افراد را در حوزهبه گونه

 .کمک به سازمان برای کسب شناخت و بینش از تجارب خود 

 سازی و استفاده از دانش: برای حل مشکالت، آموزش پویا، تمرکز فعالیت بر کسب، ذخیره

 گیری.راهبردی و تصمیم ریزیبرنامه

 های فکری و مغزی.افزایش دارایی 

 

 دانش مدیریت اجزای

 :محور متمرکز است ۳محیط مدیریت دانش بر 

 کارشناسان فناوری، متخصصین دانش، مدیران دانش: :افراد .۱

 دانش کاربرد و گذاریسازی، به اشتراکایجاد، ثبت، ذخیره: فرایند .۲

 افزارینرمهای افزار و بستهسخت  :فناوری .۳

 

 دانش مدیریت اصول

 :مدیریت دانش به شرح زیر است بر اساس نظر توماس اچ داونپورت

  فرایند دانشتوسعه معنایی. 

 های گزافپایان با وجود هزینهدسترسی آغازین و بی. 

 شدیداً سیاسی است و نیازمند قراردادهای دانش و مدیران دانش است. 

 مربوط به افراد و فناوری استترکیبی( ) حل هیبریدینیازمند راه. 



 سودمندی آن بیشتر حاصل از نگاشت است تا مدل همچنین حاصل از بازار است تا سلسله مراتب. 

 گذاری و استفاده از دانش اغلب عملی غیرطبیعی استبه اشتراک. 

 

شناخته عقیده تثبیت شده، آن چیزی که »فرهنگ قرن بیستم چمبرز، دانش را چنین تعریف می کند    

دانش ترکیب سازمان  «.شده است، اطالعات، آموخته، علم، یادگیری، مهارت عملی، آگاهی، شناخت و غیره

که از طریق قوانین، فرآیندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر « داده»ای است از یافته

« اطالعات»و بدون آن، ( ۱۹۹۹معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده ) به نقل از بات: ماراکاس، « دانش»

شود تبدیل می« دانش»حیات یافته و به « اطالعات»مفهوم است که شود. تنها از طریق این تلقی می« داده»یا 

  (.۲۰۰۰)بات، 

به دیدگاه کاربر بستگی دارد. دانش یک مضمون وابسته است از « دانش»و « اطالعات»بنابراین تمایز بین  

 و ( ۱۹۹۹بات: ماراکاس،  شود. ) به نقل ازدر ارتباط با یک الگوی مشخص تفسیر می« مفاهیم»آنرو که 

 ثبات بی  کامال اصطالح یک  اصطالح مدیریت دانش  «.روش هدایت و استفاده از چیزی »مدیریت یعنی 

اده های آن مثل اطالعات ، مدرک و سند ، راه های متعددی برای تفکر درباره آن خانو هم مثل درست. است

از متخصصین چنین است  تعریف مدیریت دانش طبق نظر یکی(. ۲۰۰۰و لوفور،  ) مک اینرنی وجود دارد

مدیریت دانش، سازگاری برای حفظ و ثبات سازمانی را در مواجهه با تغییرات در حال رشد محیطی را فراهم »

می کند. ضرورتاً آن دسته از فرایندهای سازمانی را مد نظر دارد که در جستجوی ترکیب و تلفیق محتوای 

) مل  ی اطالعاتی با خالقیت و نوآوری عوامل انسانی استپردازش شده داده ها و اطالعات حاصل از فناوریها

، شامل شناسایی و بازنمایی سرمایه های  مدیریت دانش، عمالً»تعریف دیگری هست که ( . ۱۹۹۹هوترا، 

فکری موجود در سازمان، تولید دانش جدید برای برتری رقابتی در درون سازمان، ایجاد امکان دسترسی به 

ت سازمانی، اشتراک در بهترین کارها، و فناوری که قادر به انجام همه موارد مذکور حجم وسیعی از اطالعا

بات مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، تأیید، ( . ۱۹۹۷و مورای،  ) بارکلی باشد، شامل گروه افزار و اینترانت ها



حرفه ای که هدف »ود مدیریت دانش این گونه نیز تعریف می ش(. ۱۳۸۲ارائه، توزیع و کاربرد دانش می داند)

آن مهار و به کارگیری دانش و اطالعات و ایجاد دسترسی بی کم و کاست به آن برای همه کارکنان در یک 

از این تعریف چنین به ( . ۱۹۹۹سازمان، است با این هدف که آنها کارشان را بهتر انجام دهند ) سوکومار، 

یکی و غیر فیزیکی و دو حالت زنده و بی جان، یک نظر می رسد که مدیریت دانش دارای دو بعد است، فیز

متخصص اطالع رسانی و یک کتابدار متخصص که تاکنون خودش را بیشتر وابسته به فناوری اطالعات و نتایج 

آن کرده است، باید فراتر از دیگر مردمان در حوزه های ناشناخته ای مثل خالقیت، دانش، اندیشه و غیره در 

سازمان مادر خود، به مطالعه و جستجوی جنبه های ناشناخته طبیعت انسانی بپردازد. جهت ایجاد سود برای 

 یک از و فتپذیر را  پویشگرانه نقش یک باید. است دانش مدیر جدید  له، تالش برای تبیین نوعوهدف این مق

 .دوب برخوردار سازمانها، در افراد به نسبت مدار دانش نگرش

  

   انواع دانش

شده است: حقایق، ، دانش به این شکل تعریف۲۰۰۴بر اساس، دیکشنری انگلیسی کالین در سال         

دانش، ابداع تجربه یک فرد است و با عنوان مدیریت . دریافته ها یا تجربه یک فرد، یا گروهی از افراد است

د و همچنین به رابطه شوکارگیری و مدرنیته کردن منابع دانش یک سازمان تعریف میایجاد، پشتیبانی و به

 :گرددطور گسترده به دو دسته تقسیم میکند. این مطلب بهکننده نیز اشاره میکاربر و فراهم

 (دانش صریح )مستند 

 (دانش ضمنی )ذهنی 

 

، دانشی است که می تواند رسماً به زبان بیان گردد شامل جمالت دستوری، فرمولهای ریاضی، دانش تصریحی

ها و غیره، و در بین افراد به صورت رسمی و آسان قابل انتقال است. این دانشی است  شرح جزئیات، دستنامه

 که کتابدار و متخصص اطالع رسانی با آن آشناست.



ارایه آن با زبان رسمی و برای ارتباط، سخت است. آن دانش شخصی است که در تجربه افراد  دانش ضمنی، 

ی از قبیل مهارت،  تجربه ، نظام ارزشی و غیره است. آن، نهفته است و شامل عوامل ناملموس و نامحسوس

ذهنی است و بوسیله کار و تمرین بوجود می آید. دانش ضمنی در بسیاری از سازمانها، هرگز ثبت و ذخیره 

نمی شود هر چند که ماهیت آن برای قرار گرفتن در هسته عملیاتی سازمانی، شناسایی می شود. در حالیکه 

است ، دانش صریح دانشی است بر پایه قانونمندی، که با استناد به قوانین متناسب، دانش ضمنی مطلق 

 .(۱۳۸۰فعالیت ها را با موقعیت ها منطبق می سازد)کیم، 

دانش مرحله سوم از چهار مرحله زنجیره داده به دانایی است. وقتی که اطالعات تحلیل، پردازش و           

وارد متن میشود تبدیل به دانش میشود. دانش استنتاج کردن و شناخت الگوهای نامعمول، روندهای پنهان و 

میتواند با درجه ای از قابلیت  استثنائات داده و اطالع است. دانش ایجاد یک مدل ذهنی از الگو یا روند است که

اعتماد و پیش بینی در یک زمینه خاص بکار گرفته شود. دانش فرایندی فرار و پیچیده است که برای قضاوتهای 

 ارزشمند براساس تجربیات و درک الگوها نیاز به انسان دارد. 

دی شده ای داشته باشد بن بر اساس این تجربیات و درک پیشین، یک فرد ممکن است قوانین معین و فرمول

برای مثال، یک دانشمند  موقعیتهای مشابه بکار گرفته شود. قابلیت پیش بینی برای که بتواند با درجه ای از

زمین شناس ممکن است با نگاه به اطالعات زلزله ها بتواند شرایط و عواملی را که محلهای معین را مستعد 

 .زلزله های قوی می سازند، تشخیص دهد

نظیر آن، یک دانشمند علوم بهداشتی میتواند با نگاه به اطالعات مربوط به ابتالی به آنفلونزا در سنین هجده 

ساله که بچه دارند یا از نزدیک با بچه ها کار میکنند بیشتر  ۳۵تا  ۱۸تا سی و پنج سال دریابد که افراد 

مطلع ممکن است مشاهده کند که همه منابع  مستعد ابتال به آنفلونزا هستند. در یک کتابخانه، یک کتابدار

جدید افزوده شده به کتابخانه طی شش ماه گذشته از نویسندگانی چون ادگار آلن پو، امی تن، آلیس واکر و 

کتاب  ۵ناتانیل هاتورن، نه تنها بالفاصله به امانت رفته اند بلکه دائم در گردش بوده اند. یا اعضایی که بیش از 

بیشترین متقاضیان امانت بین کتابخانه ای نیز هستند. یا دانشجویانی که در برنامه های رسمی در امانت دارند 



آموزش کتابخانه شرکت کرده اند و یا جلسات آشنایی با کتابخانه را بعنوان واحدی درسی گذرانده اند بیشتر 

 .ران را دارنداکمک از کتابدار تمایل به استفاده از بانکهای اطالعاتی الکترونیکی و درخواست

سه گروه از کارشناسان به عنوان تیم همکاران دانش که نیازمند همکاری با هم هستند در مرکز دانش قرار   

)کیم،  ن و کارشناسان فن آوریااستفاده کنندگان، متخصصان دانش شامل کتابداردارند. آنها عبارتند از: 

متخصصان اطالع رسانی و کتابداران به مدیران دانش، عامل تصمیم گیرنده و اثرگذار در تغییر نقش (. ۱۳۸۰

عبارت از شناخت، دریافت و انتقال دانش ضمنی موجود در سازمان به دانش تصریحی است. هر چند آشنایی 

آنها با مدیریت دانش تصریحی، می تواند به آنها در این نقش جدید کمک کند، ولی این آشنایی، نمی تواند 

 از( ۱۳۷۹) و پروساک  داونپورت ارتهای جدید مورد نیاز در نقش مدیر دانش باشد.به تنهایی جایگزین مه

متخصصان اطالع رسانی به عنوان دالالن و واسطه گران دانش در سازمان ها یاد می کنند و  کتابداران و

که کتابدارن اگر بخواهند در ایفای نقش جدید خود در مدیریت دانش ،  معتقد است ( ۱۹۹۳) داونپورت

باید هدفها، فعالیت ها و عالیق فرهنگی خود را تغییر دهند. کسب مهارتهای جدید، تغییر  ، پیشرفت کنند

طرز نگرش، شناخت کامل اهداف و آرمانهای سازمان، روابط عمومی عالی، نگرش پویشگرانه و غیره، برخی از 

 .به هایی هستند که در جریان تغییر به مدیر دانش، به کار می آیندجن

 

 

 چرا دانش باید مدیریت شود؟
 

 ی بزرگ های قوی و متمدن، اغلب با کتابخانه های شان مشخص می شوند. کتابخانهفرهنگ

همه، محل تجمع دانش یک تمدن است. در  غیره ی بریتیش وی الکساندریا، کتابخانهموزه

دوره های قبلی، کلید اصلی تولید ثروت، مالکیت و دسترسی به سرمایه و منابع طبیعی بود؛ 

 در حالی که امروز، کلید اصلی ثروت، به میزان دسترسی به ایجاد دانش است. 



 ی کارشان اند که به خاطر مهارت ها و تجارب نیرواغلب شرکت های بزرگ امروز دریافته

اند موفق بوده اند، نه به خاطر دارایی های فیزیکی که در اختیار داشتند. مضافا اینکه دریافته

که حتی اگر برخی از محصوالت آنها از بازار جهانی کنار گذاشته شود، گذشت زمان و تغییر 

 .ضروری است افراد آن شرکت

 

 :بکار میگیرندبیشتر افراد و سازمانها مدیریت دانش را بدالیل ذیل 

 افزایش همکاری  -

 بهبود بهره وری  -

 تشویق و قادر ساختن نوآوری -

 غلبه بر اطالعات زیادی و تحویل فقط آنچه مورد نیاز است  -

 تسهیل جریان دانش مناسب از تامین کنندگان به دریافت کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا -

 از اختراع دوباره چرخ به کراتتسهیل اشتراک دانش میان کارمندان و بازداشتن آنان  -

تصرف و ثبت دانش کارکنان قبل از اینکه آنان شرکت را ترک نمایند، اطمینان یافتن از اینکه دانش  -

 .رود ارزش بهنگام ترک کارمند از دست نمی با

 افزایش آگاهی سازمانی از خالهای دانش سازمان  -

آگاهی آنان از استراتژیها، محصوالت و بهترین کمک به شرکتها که سبقت جو باقی بمانند با افزایش  -

 کارکردهای رقیبانشان

  



 بهبود خدمات مشتری . 

داده و اطالعات و دوم مدیریت افرادی که واجد نظر، دانش  تمدیریت دانش دو قسمت دارد: اول مدیری        

برای تسهیل مدیریت دانش با کمک فرایندها و  -محتوا و افراد -این دو قسمت و توانائی های خاص هستند.

تکنولوژی خاصی بهم متصل شده اند. محک زنی، تصرف بهترین عملها، ایجاد سازمانهای یادگیرنده، توسعه 

جوامع یادگیری، دیتا ماینینگ، ایجاد فرهنگ تغییر، بهبود جریان کاری و گردآوری نظام مند هوشمندی 

قابتی و تجاری فقط چند نمونه از ابرازها، تمرینها، مداخالت و رهیافتهای زیربنا محور هستند که برای ر

با کمک  دانشو  مدیریتمدیریت دانش و اطالعات بکار گرفته شده اند. دو جزء عبارت مدیریت دانش یعنی 

ظه جمعی سازمانها با هم برای تحت کنترل درآوردن حاف فرهنگ سازمانیو  تواناساز تکنولوژیدو عنصر 

 :مختلط شده اند. برای فهم مدیریت دانش مسأله حیاتی اینست که مسائل زیر را بدانیم

 زنجیره اطالعات و تمایز بین داده، اطالعات، دانش و معرفت. 

 نقش چهارعنصر اساسی مدیریت دانش: دانش، مدیریت، تکنولوژی و فرهنگ سازمانی . 

 تفاوت میان مدیریت داده، مدیریت اطالعات و مدیریت دانش  . 

 فرایند مدیریت دانش . 

 زنجیره اطالعات .

که به لحاظ زمینه و درک  .داده، اطالعات، دانش و معرفت :زنجیره اطالعات در چهار مرحله به پیش می رود

 .روابط و الگو های الزم ، با یکدیگر در ارتباطند

  



 هاداده

آنها اطالعات بدست می آید. برای مثال داده  اعداد هستند که از مشاهدات، حقایق و ،مواد خام داده ها         

میتواند شامل آمار، فهرست اقالم و فهرستی از اسامی و آدرسها باشد. آمار تعداد زلزله های دنیا یا تعداد افرادی 

دیده در محیط کار همه داده هستند. مشابه آن که به آنفلونزا مبتال شده اند یا تعداد ساالنه افراد صدمه 

فهرست منابع موجود کتابخانه و همچنین فهرستی از اسامی و آدرسهای کارکنان و کاربران کتابخانه نیز داده 

هستند. هر کتابخانه روزانه حجم عظیمی از داده ها را درباره منابع امانتی مراجعان گردآوری میکند. یک 

م امانت دهی ممکن است عناصر داده ذیل را وارد نماید: نام، آدرس و شماره تلفن عضو، سیستم کتابخانه، هنگا

تعداد منابع امانتی، فرمت منابع امانتی، عناوین منابع امانتی، جریمه های احتمالی و غیره. داده بخودی خود 

آنالین کتابخانه مستقل از متن است. مثالً اسم کتاب خاصی اسم کتاب است صرفنظر از اینکه در فهرست 

 .ظاهر شده باشد یا در مقاله مجله ای یا در فهرست یک ناشر و یا یک بولتن تبلیغاتی

 

 بطور خالصه:  داده

 های عینی و مجرد در مورد رویدادها رشته واقعیت 

 ی منظم تلقی ها به درستی یک سلسله معامالت ثبت شدهاز دیدگاه سازمانی، داده

 دهند.می ها را نشانبخشی از واقعیتها تنها اند. دادهشده

 ،مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب تهی هستند.  وتفسیر  از هر نوع قضاوت 

 گیری به شمار آورد، توان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیمها را میداده

 توانند عمل الزم را تجویز کنند. چراکه نمی

 

 



 اطالعات

 
زمانی که داده ها به منظور خاصی بشکلی منطقی سازماندهی میشوند تبدیل به اطالعات میشوند.          

ریشتر بوده میتواند بعنوان  ۶.۵بنابراین داده هایی درباره زلزله هایی که در ایاالت متحده رخ داده و بیش از 

ساله مبتال به آنفلونزا  ۳۵تا  ۱۸اد اطالع در نظر گرفته شود. نظیر آن، اگر کسی داده های مربوط به تعداد افر

یا تعداد افرادیکه از حوادث ناشی از کار فوت کرده اند را استخراج کند داده را به اطالع تبدیل کرده است. 

 :مثالهایی از اطالعات در محیط کتابخانه

 .فهرستی از منابعی که طی سه ماه اخیر به فهرست آنالین کتابخانه افزوده شده اند  -

 .ابشناسی همه منابع استفاده شده برای پاسخ به یک سؤال خاص مرجعکت -

 .کتاب را طی دوره مشخص زمانی امانت گرفته اند ۵لیستی از کاربرانی که بیش از   -

 .لیستی از منابعی که مکرراً به امانت رفته اند  -

به فهم روابط بین عناصر  داده همچنین وقتی تبدیل به اطالع میشود که وارد یک متن معنی دار شود و   

داده های مختلف کمک کند. مثالً مقایسه پنج ساله داده های آماری مربوط به تعداد زلزله ها، شیوع آنفلونزا 

یا صدمات ناشی از کار اطالعاتی درباره اینکه آیا تعداد آنها افزایش یافته یا کاهش، بدست می دهد؟ نظیر آن، 

ر فهرست عمومی پیوسته کتابخانه برای هر کدام از پنج سال گذشته، مقایسه تعداد اقالم فهرست شده د

اطالعاتی درباره اینکه آیا مجموعه در حال رشد است یا خیر بدست میدهد. با مقایسه فهرستهای منابع امانتی 

یک کتابخانه خاص اطالعاتی درباره تعداد منابع امانتی در فرمتهای مختلف طی یک دوره مشخص زمانی 

 .ی آیدبدست م

 



 بطور خالصه: اطالعات

 نوعی پیام به شکل مدرکی مکتوب یا به صورت ارتباطی شنیداری یا دیداری 

 هایی تغییر دهنده.متضمن آگاهی و حاوی داده 

بینش و « شکل دادن»نیز به معنی  informationو « شکل دادن»در انگلیسی به معنای  informی واژه 

 ی اطالعات است.دید دریافت کننده

 تشخیص اطالعات توسط گیرنده 

 دار هستند. ها، معنیاطالعات برخالف داده 

  :داشتن ارتباط و هدف، ویژگی اطالعات است»پیتر دراکر .» 

 هدف خاص. دارای قابلیت تأثیرگذاری بر گیرنده، شکل خاص و 

 شود. های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم میدر مدارک و ذخایر دانش، و در رویه 

 های انسانی است.در خود مردم وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته 

 .به شکل پویا و نیز انباشته و ایستا قابل تصور است 

 گیرند.ها ریشه میدانش از اطالعات و اطالعات از داده 

  .تبدیل اطالعات به دانش بر عهده خود بشر است 

 .کوهن و لونیتال: گسترش دانش منوط به شور و هیجان یادگیری و دانش پیشین 

 تر مفاهیم است.به عبارت دیگر، دانش اندوخته شده عامل مؤثر در افزایش واکنش و فراگیری سهل 

 

 

 

 

 

 داده
 زمینه

 اطالعات

تجربه و 

 ادراک

 دانش



 ماهیت دانش سازمانی

 

  .پیش زمینه و پس زمینه یا دانش صریح و ضمنی 

 ها، ها، شهودها، گمانها: بینشنوناکا و تاکوچی: امتیاز غالباً نادیده گرفته شدۀ شرکت

 ها. ها و مقایسهها، تصورها، استعارههای ناخودآگاه، ارزشاحساس

 ی یک شرکتیات روزانهبرداری از این امتیازها: ارزش فراوان به عملبهره 

 دانش ضمنی: در قلمرو دانش شخصی، شناختی و تجربی 

 تر، قابل ثبت و دسترسی است. تر و قویتر، عقالنیی عینیدانش صریح: جنبه 

  :ها دشوار بیان کردن دانش ضمنی با واژه)  «آوریم، بدانیمتوانیم بیش از آنکه به زبان میمی» پوالنی

 است(.

 ،به طور سنتی روی استفاده از دانش صریح متمرکز شده است. با این حال، سازمانها  فناوری اطالعات

 شان، نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع دانش هستند.اند که برای انجام مؤثر کارهایاکنون دریافته

  دانش آشکار به راحتی قابل پردازش کامپیوتری، انتقال الکترونیکی و ذخیره سازی در پایگاه های

طالعاتی است؛ ولی ماهیت ذهنی و حسی دانش ضمنی، پردازش و انتقال دانش کسب شده را از ا

 سازد. طرق منطقی و ساختارمند بسیار مشکل می

 های اطالعاتی سازی در پایگاهدانش آشکار قابل پردازش کامپیوتری، انتقال الکترونیکی و ذخیره 

 ماهیت ذهنی و حسی دانش ضمنی 

 تبدیل به کلمات یا اعداد نش ضمنی در سازمان:انتقال و گسترش دا 

  



 اقتصاد دانشی چیست؟
 

 .ود تبدیل می گرددهاز مشخصه های اقتصاد دانشی این است که روز به روز و بیشتر و بیشتر به حالت نامش

 .درصد از محصوالت این اقتصاد بر اساس خدمات بوده که اکثرا هم غیر قابل روئیت می باشد ۸۰قریب 

محصوالت، ارتباطات و تعامالت درون و برون سازمانی همگی نامشهود بوده، پس بایستی بتوان به نوعی بخش 

های مختلف نامشهود ها را در کنار مشهود ها شناسایی کرد تا در راستای خلق ارزش در سازمان از آنها 

 .استفاده کرد

انحصاری بودن خدمات دل سپرد، یا مشتریان  با روند سریع جهانی شدن در اقتصاد دانشی دیگر نمی توان به

اقتصادی که از دانش در جهت تولید فواید  .را به خاطر رفتن سراغ دیگر عرضه کنندگان خدمات سرزنش نمود

اقتصادی که مستقیما بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطالعات بنا شده  .اقتصادی استفاده می نماید

 .است

را به سه عصر مجزا طبقه بندی کرده اند: عصر کشاورزی، عصر صنعتی و عصر اطالعات. اقتصاد دانان، جهان 

مشخصۀ عصر اطالعات، جذب و انتشار سریع تکنولوژی های کامپیوتری، ارتباطی و اطالعاتی است که اثرات 

ت برجسته ای بر روش های کسب و کار و شیوه زندگی مردم داشته است. پیامدهای جهانی شدن و تغییرا

وجود آورده است. چالش اخیر، رشد مداوم توانمندی ایجادشده، حجم عظیمی از داده و اطالعات خام را به

برای تبدیل آنها به اطالعات و دانش مناسب و قابل استفاده جهت حل مسائل تجاری است. دانش بصورت  ها

نتی اقتصاددانان، زمین و منابع یک ابزار سازمانی عمده برای کسب و حفظ مزیت رقابتی درآمده است. بطور س

طبیعی، کارگر و سرمایه را به عنوان اجزای مهم و ضروری سازمان های اقتصادی مورد تأکید قرار داده اند. با 

ی سه جزء مذکور مهم است. از این رو، اصطالح جدید اقتصاد این وجود در عصر اطالعات، دانش به اندازه

ی شی اغلب بطور اشتباه با عصر اطالعات، مترادف فرض می شود. ادارهکرد. مفهوم اقتصاد دان دانشی ظهور



دانش بصورت یکی از مهارت های اولیه و ضروری سازمان ها در آمده که سازمان ها برای بقا و کامیابی به آن 

 محتاج هستند.

 

 بندی جهان به سه عصر: کشاورزی، صنعتی، اطالعات توسط اقتصاددانان.طبقه 

  های کامپیوتری، ارتباطی و اطالعات: جذب و انتشار سریع تکنولوژیمشخصۀ عصر

 اطالعاتی.

  های کسب و کار و شیوه زندگی مردم.تاثیر بر روش 

 پیامدهای جهانی شدن: حجم عظیم داده و اطالعات خام 

 حل جهت استفاده قابل و مناسب دانش و اطالعات به آنها تبدیل برای هارشد مداوم توانمندی 

 تجاری.  مسائل

 .دانش یک ابزار سازمانی عمده برای کسب و حفظ مزیت رقابتی  

  ظهور اقتصاد دانشی            در عصر اطالعات: دانش 

 ها برای بقا و کامیابی. اولیه و ضروری سازمان ی دانش مهارتاداره 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (۲۰۰۷ی اقتصاد دانشی با اقتصاد سنتی )وایک راماسینق و رابیتز،مقایسه

 

  

 اقتصاد سنتی

 زمین ) منابع

 طبیعی(

کارگر 

سرمایه 

 اقتصاد دانشی

 خالقیت 

 داده و

 اطالعات

سرمایه فکری 

نوآوری

 عصر اطالعات



 اداره اقتصاد دانشی با مدیریت دانش

 
مدیریت دانش، فرایند  . سازمان ها برای کامیابی در اقتصاد دانشی، باید مدیریت دانش را پیاده سازند       

ایجاد ارزش از دارایی های نامشهود سازمان است. نقش دانش در جهت رسیدن به رشد و توسعه همواره 

چشمگیر بوده است. امروز دانش موجود در سازمان ها از مهم ترین سرمایه های آن ها تلقی می شود. امروزه 

رویکرد نوین جهت کشف، انتخاب، سازماندهی، مدیریت دانش به منزله ی سرمایه ی فکری و به عنوان یک 

با به کارگیری واژگانی   دراکر، تخلیص و ارائه دانش و اطالعات، پا به عرصه رقابت جهانی گذاشته است.

آنها  دانشی ، دانشگر و سازمان دانشی، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها را می دهد که در همچون کار

ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده، جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت به جای قدرت بازو، قدرت 

دانش را به خود اختصاص دهند، نه سهم بیشتری از منابع طبیعی. منابع  خواهند داشت که سهم بیشتری از

 .بدون دانش هدر می روند و نعمت نمی شوند، بلکه محنت و زحمت می آفرینند

 

 نش برای کامیابی در اقتصاد دانشی.سازی مدیریت داپیاده 

 های نامشهود سازمان است. فرایند ایجاد ارزش از دارایی 

 های دانش محور، مهندسی ای از مفاهیم چندین حوزه، شامل هوش مصنوعی، سیستمآمیخته

 Reengineering) BPR Businessافزار، مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار یا نرم

Process ،) .مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت جامع و رفتار سازمانی 

 

  



 های مدیریت دانشمدل

الگوهایی هستند که برای استفاده کاربردی از دانش نظری در  KM Models  مدیریت دانش هایمدل   

مدل  ،مدل نوناکا و تاکوچی های زیادی در این زمینه ارائه شده است کهمدلاند. تاکنون یک سازمان ارائه شده

ترین از عمدهمدل هیسیگ، مدل میلتون و مدل مک الروی ، مدل پاتریک ،مدل کنراد و نیومن ،شرون و الوسن

تسهیم  خلق، ذخیره، بازیابی،به های مختلف مربوط هستند. در این الگوها کوشش شده است تا گام  آنها

و بکارگیری دانش در سازمان تئوریزه شود. در مطالعات انجام شده ابعاد مختلف مدیریت دانش و روابط  دانش

 .است  میان آنها مورد بررسی قرار گرفته

اند که بیشتر آنها از نظر مدیریت دانش ارایه داده هایی را در زمینه فرایندتاکنون بسیاری از نویسندگان مدل

ها فرض بر ها و فازها با ترتیبات متفاوت هستند. در این مدلمشابه یکدیگرند اما دارای واژه محتوایی تقریبا

ها اغلب هم زمان گاهی اوقات پی در پی و به ندرت در یک ترتیب خطی هستند. این است که مراحل و فعالیت

های مدیریت دانش مطرح به صورت خالصه و اجمالی ارایه شده است. در مورد چند واژه و به دلدر ادامه م

های مدیریت دانش به نوعی بر آنها تاکید شده است، توضیحاتی داده عبارتی چند موضوع که در بیشتر مدل

 .شودمی

 مدل هیسیگ

 :از چهار فرایند زیر تشکیل شده است ( ۲۰۰۰مدل هیسیگ ) 

گردد. توسعه این قابلیت، تجربه تسهیم دانش، ایجاد این امر به توانایی یادگیری و ارتباط بر می: شخلق دان

 .های متقاطع با دیگر موضوعات، از این اهمیت کلیدی برخوردار استها و ساختن ارتباطارتباط بین ایده
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آن، قابلیت ذخیره سازمان  به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق: ذخیره دانش

ای که امکان جستجوی سریع اطالعات، دسترسی به اطالعات برای کارمندان دیگر و تسهیم موثر دانش یافته

 .های الزم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شودآید در این سامانه باید، دانششود، به وجود میفراهم می

روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن این فرایند به توسعه یک : نشر دانش

 .کنداهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت هایشان به یکدیگر وابسته اند،کمک می

شود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش چهارمین فرایند، از این ایده آغاز می :بکارگیری دانش

 .کندر است، این عنصر، دایره فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل میجدید میس

 

 مدل نوناکا و تاکوجی

پژوهشگران مدیریت ژاپنی نوناکا و تاکوچی تاثیر بسیا ری بر مبانی مدیریت دانش داشته اند. مفهوم       

سازمانی طبقه بندی شده است. در دانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه یادگیری  دانش پنهان و

اند های پنهان و آشکار دانش، آنان مدلی را پایه گذاری کردهاین تقسیم بندی، با توجه به همگرایی بین شکل

که به نام خودشان معروف شده است. این مدل بر خالف مدلهای پیشین، تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشکار 

دیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در تمامی سطوح سازمانی )سطح و نهان مبذول داشته، به نحوه تب

فردی، گروهی و سازمانی( توجه دارد. بر پایه مدل نوناکا و تاکوچی مراحل زیر برای انتقال )تبدیل( این دو 

 .نوع از دانش، در سطوح گوناگون سازمان انجام شوند

  - )نحوه رفع مشکل برنامه ش نامشهود یک فرد به فرد دیگر،اجتماعی نمودن )نهان به پنهان(: انتقال دان

طراحی بصورت غیر معمول(. برای انجام موثر این فرایند باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کار گروهی 



گردد. نشست یک گروه که تجربیات ها ی اجتماعی و همکاری میسر میایجاد شود. این امر با استفاده از نظریه

 .تواند رخ دهدکند، فعالیتی عادی است که درآن اشتراک دانش پنهان میتوضیح داده و در باره آن بحث می را

 

 مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی -شکل 

 

 سازی دانشسازی و برونیدرونی

حالت خارجی کردن یا بیرونی سازی )نهان به آشکار(: تبدیل دانش نامشهود به دانش مشهود. در این       

تواند، دانش خود را در قالب مطالب منظم )سمینار،کارگاه آموزشی( به دیگران ارایه دهد. گفتگوهای فرد می

های معمولی هستند که این نوع ها یا برداشت از رخدادها، از جمله فعالیتمیان یک گروه، در پاسخ به پرسش

 .دهداز تبدیل در آنها رخ می

آشکار به آشکار( : در این مرحله، حرکت از دانش آشکار فردی به سمت دانش پیوند و اتصال برقرار کردن )

پذیرد و با توجه به استفاده از دانش موجود، امکان حل مسائل از آشکار گروهی و ذخیره سازی آن صورت می

 .یابدطریق گروه فراهم شده، به دنبال آن دانش، توسعه می



شود. همچنین له دانش اشکار به دست آمده در سازمان، نهادینه میدرونی سازی )آشکار به نهان(: در این مرح

گذراندن این مرحله برای افراد، آفرینش دانش ضمنی جدید شخصی را نیز در پی دارد )کسب دانش پنهان 

 .(جدید از دانش آشکار موجود

تا به این وسیله، هر گذراندن مراحل چهارگانه باال، باید به صورت پیاپی و حرکت حلزونی شکل ادامه یابد، 

مرحله ای کامل کننده مرحله پیش از خود باشد و ضمن نهادینه شدن دانش در سازمان، باعث تولید و خلق 

 .های جدید نیز شوددانش

 

 مدل مدیریت دانش الوسن

گردد. برمی( ۲۰۰۳ترین مطالعه در زمینه رابطه ابعاد مختلف فرهنگی و مدیریت دانش به مطالعه الوسن )عمده

مقیاس الوسن در زمینه ارتباط مدیریت دانش با نوع فرهنگ حاکم برسازمان تنظیم شده است. براساس 

دیدگاه الوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش )دانش آفرینی(، جذب دانش، سازماندهی دانش، 

متناسب با این ابعاد معرفی  ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. الوسن چهار نوع فرهنگ را نیز

بندی فرهنگ، کویین و کامرون استفاده کرده است. در واقع کویین و کامرون کرده است. الوسن از طبقه

اند: فرهنگ گروهی، فرهنگ های رقابتی خود چهار نوع فرهنگ را شناسایی کردهدر چارچوب ارزش( ۱۹۹۹)

 .بی. الوسن از این چهار طبقه فرهنگی استفاده کرده استمرات ساالری، فرهنگ بازاری، فرهنگ سلسله ویژه

  



 مدل مدیریت دانش کنراد و نیومن

 :براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از

 خلق دانش 

 بکارگیری دانش 

 انتقال دانش 

 نگهداری دانش 

 دانش ولی. است استفاده قابل نیز دیگران توسط٬دانش صریح دانش مستند است. مثل یک دفترچه راهنما 

 نقاشی ظریف های تکنیک یا. صدا روی از موتور عملکرد تشخیص مثل. است ذهن در که است دانشی ضمنی

د همه می توانند از آن استفاده کنند. شو گذاشته اشتراک به وقتی سریح دانش. شوند می آموخته عمل در که

بیان تجربه در قالب سطور و کلمات کار آسانی  دانش ضمنی ممکن است قابل اشتراک گذاری نباشد. زیرا

 .نیست

پس با توجه به مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت که دانش ضمنی به عنوان محرکی مهم در فرایند 

خالقیت و نوآوری نقش مهمی را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت در سازمان ایفا می کند. و دانش 

یکدیگرند این بدین معناست که برای ایجاد دانش جدید به اشتراک گذاری هر دوی ضمنی و تصریحی مکمل 

آنها در سازمان ضروری است در چرخه اشتراک گذاری دانش ضمنی می تواند به دانش صریح به دانش ضمنی 

 .تبدیل گردد



 

 مدل مدیریت دانش کنراد و نیومن -شکل 

 

 های ساختمان دانشمدل پایه

های ) سنگ بنای( ساختمان مدیریت به نام مدل پایه( ۲۰۰۲پروبست ، روب و رمهاردت )این مدل توسط 

دانش نام گذاری شده است. همان گونه که پیشتر گفته شد، با توجه به جنبه کاربردی تر این مدل، آن را به 

شتر قرار خواهیم گیرد مورد توجه بیها را تقریبا در بر میعنوان مدل نسبتا کاملی که نکات مثبت همه مدل

بینند که در چرخش دایم است. داد. طراحان مدل یاد شده، مدیریت دانش را به صورت سیکل دینامیکی می

مراحل این مدل، شامل هشت جزء، متشکل از دو سیکل؛ درونی وبیرونی است. سیکل درونی : به وسیله 

شود. اری( و نگهداری از دانش، ساخته میهای : کشف )شناسایی(، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد)بهره بردبلوک

نماید. سیکل بیرونی : شامل بلوکها ی اهداف دانش و ارزیابی آن است که سیکل مدیریت دانش را مشخص می

 .است” بازخور“کامل کننده این دو سیکل 

  



 میلتون دانش مدیریت مدل

گرفته است. این  شکل دانش مدیریت به نسبت مدل میلتون براساس دو نگرش برقراری ارتباط و جمع کردن 

 .دو نگرش، مکمل هم بوده و ارزش آنها در بکارگیری متعادل و موازی آنها با یکدیگر است

برقراری ارتباط: برقراری ارتباط، به معنی مرتبط کردن افراد با یکدیگر و ایجاد شبکه هایی در سازمان و با 

 .نش خود را با دیگران تسهیم کننددیگر سازمانهاست، به طوری که افراد بتوانند دا

گفته میشود. پست الکترونیکی، یک رسانه عالی است که به واسطه ” گروه های عملکرد“اغلب به این شبکه ها 

آن، افراد که با شبکه یا مبحثی روبرو شده اند، میتوانند آن قضیه را با این گروه در میان گذاشته و پاسخ 

ین میتوانند همدیگر را به صورت رودرو مالقات کرده و درباره مسائل معمول دریافت کنند. این گروه ها همچن

 .بحث کرده و در رابطه با راه حل های ممکن در مورد آن مسئله تبادل دانش کنند

 و شده ایجاد عملیات و هافعالیت طول در که است جدیدی دانش  جمع کردن: جمع کردن، به معنی جذب

 کمک ارزش با دانش مبنای یک ایجاد به دانش آوری جمع. است شده ذخیره آتی مجدد کاربردهای برای

، البته جمع آوری باشد داشته بلندمدت بازدهی میتواند و داده پوشش را سازمان اصلی فعالیتهای که میکند

دانش نیازمند منابع است. افرادی باید مشخص شوند که جلسات جمع آوری دانش را تسهیل کرده و نتایج 

 .آمده را ثبت کنندبدست 

  



 های مدیریت دانشبندی بحث مدلجمع

نشان  و ارائه دانش مدیریت نظامهای از ای گسترده نمای مدیریت دانش کلی ساختار نظامهای مدل       

 . است افراد بین تعامالت بر  نظامها گونه این باالی وابستگی  دهنده

  نتیجه در  وگیرد  می  شکل  سازمان  استراتژی  وسیله  به دانش مدیریت نظامهای مدل این براساس        

                                    کند. می تسهیل را سازمانی دانش به ها استراتژی این بدیلت چگونگی

 .میشوند منتفع نظام این از خود، دانش تقویت با مقابل، در و افزایند می نظام به را خود دانش کاربران

متقابل افراد و دانش آشکار و پنهان است، به واسطه تعامل فرد با دیگران، دانش نهان،  نتیجه تاثیرخلق دانش، 

شود، همچنین افراد در این فرایندها از راه مدیریت دانش با به دست برون سازی شده به اشتراک گذارده می

کنند. از آنجا نتشر و درونی میآوردن بینش و تجربه سازمانی خود یا توسط کارکنان دیگر، دانش را خلق، م

که همه فرایندهای این مدل مهم اند، بنابراین الزم است آنها را در مدیریت دانش به صورت یکپارچه مورد 

های الزم و نیز باعنایت به موقعیت سازمان مورد نظر، توازن توجه قرار داده با اندیشیدن تدابیر و برنامه ریزی

 .کرد بین این فرایندها را برقرار

  



       عناصر انسانی در مدیریت دانش

محیطهای تجاری امروزی ثابت و قابل پیش بینی نیستند. در این محیطها، نتایج مبتنی بر مکاشفه برای حل  

مشکالت و مسائل، در بسیاری موارد دورتر از حد انتظار، ظاهر می شوند. با توجه به نامحسوس بودن تغییر 

 بررسی منظور،  همین به. باشد سازمان ضرر به امروز  دیروز یک سازمان،ممکن استمحیطها، توانایی اصلی 

 .گردد می معلوم سازمان درون در انسانی خالقیت و ابتکار تشویق به نیاز بیرونی، محیط پیچیدگی و تنوع

به دانش مدیریت مبتنی بر فناوری اطالعات، به اندازه کافی، قابلیت تشخیص و حل مشکل دسترسی         

می گوید ماشین قادر به محاسبه و پردازش داده ها است ( ۱۹۸۳) موجود در سازمان، ندارد. جس شرا ضمنی

اما این ذهن انسان است که می تواند دانش و اطالعات را پردازش نماید. طرح مدیریت دانش، دانش تصریحی 

می کند و ابعاد انسانی را مثل نظرات،  را معرفی کند و شناختی از دانش تصریحی نسبت به دانش ضمنی ارایه

 دانش مدیریت الگویی اهداف. دهد می ربط آن به مسأله، حل برای آن ایجاد فرایند در ،.…ارزشها، انگیزه ها و

 آسان و بخشی عینیت به قادر اطالعات، فناوری از بهتر مساوی، شرایط در ناهمگون، دیدگاههای جذب در

سازی انتقال اطالعات و دانش ضمنی است. مدیریت دانش بیان می کند که عوامل انسانی، بهترین 

دریافتگرهای حسی برای دریافت کوچکترین تفاوتها و پیچیدگی پدیده ها و تغییراتی که در بیرون رخ میدهد، 

ه یک موقعیت در هستند. چنین برداشتی از واقعیت، نقش کلیدی در شکل دهی مسؤلیت سازمانی نسبت ب

نظام مدیریت دانش ایفا می کند. در فرهنگی که به دانش شخصی افراد بهای زیادی می دهند، افراد به طوری 

است و در کل،  با دیگران، در اصل، اشتراک قدرت دانش اشتراک  غریزی، قدرت دانش را احساس می کنند.

دانش این است که مردم را متقاعد کند که دانش ربطی به قدرت فرد ندارد. هدف از جایدهی نظام مدیریت 

مورد احتیاج را استفاده کنند و آنرا با دیگران به اشتراک بگذارند. به عبارت دیگر ایجاد فرهنگ دانش اشتراکی، 

برای دسترسی به این هدف، قدم اول، متقاعد کردن، آموزش و یادآوری نیاز و سودی است که بایستی عاید 

 اشتراک قبال در باید سازمانی، سیاست یک بعنوان. شود اشتراکی چنین  نصیب افراد، در سازمان و احیاناً

 نتیجه در بیشتر سود قضیه، این به  باور و اعتقاد. شود جلوگیری آن انباشتن از و شود داده پاداش دانش

 .است دانش مدیریت نظام موفقیت عوامل از دانش، اشتراک



 مدیریت دانشدر  (IT) فناوری اطالعات 

اهمیت و کاربرد فناوری اطالعات در مواجهه با ناآرامی و پیچیدگی محیطهای بیرونی، به خوبی شناخته         

 حال این با کند، هدایت را دانش مدیریت تنهایی به خودش تواند نمی  شده است. هرچند فن آوری اطالعات

  ریت دانش اولیه در سازمان ایفا می کند.مدی نظام یک موفقیت و سازگاری تسهیل در حیاتی نقشی آن

فن آوری اطالعات به عنوان ابزاری اساسی برای نیل به مزیت رقابتی در اکثر سازمان ها استفاده می شود. 

 انکار قابل غیر مشکالت، و مسایل سازی آسان و حل در جدید، اطالعاتی فناوری  شده ارایه  نقش راه حلهای

کالت ناشی از پیشرفتهای فن آوری اطالعات ، غافل شد. مدیریت دانش به مش از نباید بالعکس، و است،

بخشد. برای مثال تکنولوژی اطالعات در خصوص ها، فنون و افراد شکل میالگوهای تعامل میان فناوری

ی کند ولی در تعبیر آن ناتوان است. استفاده از فناورگردآوری، ذخیره و اشاعهء اطالعات به خوبی عمل می

وری افراد و انسجام اطالعات در درون سازمان شده و عناصر انسانی تعبیر اطالعات را از طریق ارائه باعث بهره

 .دهندهای مختلف در یک زمینه انجام میدیدگاه

 

دانش بیرونی، سرمایه دانشی است که منشا آن خارج از سازمان است. متخصصان، پایگاههای           

، فناوریهای استخراج و انباشت داده افزار گروه. هستند بیرونی دانش مثالهای …اینترنت واطالعاتی پیوسته، 

و غیره، ابزارهای الزم االمری در فرایند تصمیم گیری شده اند. برای مدیر دانش مهم است که تناسبی بین 

داخل سازمان  یکپارچگی پیشرفتهای فن آوری اطالعات در سیستمهایی که برای دریافت دانش از بیرون و

 .طراحی شده اند، بدهد

 

  

 

 

 



 دانش و تبدیل انتقال

و  رائوقرار نظام مدیریت دانش مهم است )درک چگونگی انتقال و تبدیل دانش، قبل از تالش برای است       

شدن یک حس  حاکم اولیه، دانش مدیریت نظام موفقیت برای ضروری و الزم نیاز  پیش(. ۱۹۹۹،  پراکاش

 .ضرورت و احساس چالش در سازمان برای سازگاری آن است. مدیریت، دارای نقشی کلیدی در اینجاست

انتقال دانش ضمنی به ضمنی، اغلب از طریق تعامالت بین اشخاص یا معاشرتها، به صورت غیر رسمی،         

ضروری است. همچنین، باید یک محیط انجام می پذیرد. بدین منظور شناخت درست از اجزای دانش ضمنی، 

عامل در این موقعیت، در بیرون یا داخل سازمان، موجود باشد. تبدیل دانش ضمنی به شکل تصریحی، بوسیله 

انجام می گیرد. که دانش ضمنی از شکل طرحهای شهودی و درون یافتی به قالب  یک فرایند بیرونی سازی

رجمه می گردد. این طرحها و نقشه ها درک و دریافت همگان قابل ثبت شامل طرحهای بصری و نمایه ای ت

را تسهیل نموده و می تواند دوباره استفاده شود. اگر بتوان دانش نهفته در ذهن افراد را به دانش صریح و قابل 

، واقعا دانش جدیدی خلق کرده ایم، چون آنچه را در (۱۹۹۵انتقال تبدیل کرد، به گفته نوناکا و تاکوشی )

 همگان به انتقال قابل وو درو ن بوده، قابل ارایه و درک جمعی نبوده است، به صورت دانش مدون ذهن 

 یافته تغییر آنقدر دانش کاربرد. اند نهاده نام دانش ساختن عینی یا سازی برونی فرایند این که است درآمده

 .شود  پشتیبانی و حمایت آن از مشکل، حل و کار جریان در بایستی که است

 

هر چند سازمانها در حال تجربه راههای جدیدی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش تصریحی هستند،         

 آنها کارآیی …نباید روشهای سنتی را نادیده انگاشت. آموزش ضمن خدمت، کارآموزی ، طرحهای پاداش و

ی مانند ثبت و ضبط اعمال نیکفراتک روشهای با این، بر عالوه باید، حتی و بخشد می بهبود ها دوره طی در را

 .و گفتگوهای افراد کارآزموده، این روشها حمایت شود

 

تجربه برخی سازمانهای تجاری در هند بیانگر این است که اشتراک دانش بین کارکنان یک سازمان،         

ک، مولی) گذارند می اشتراک  مشکل بزرگی نیست و کارکنان، دانش موجود در محیط و فرهنگ کار را به



نشان می دهد سازمانهایی که دارای یک محیط کاری غیر رسمی  تجربه پرایس واتر هاوس کوپرز( . ۱۹۹۹

 آن در که کنند، می کار روشی چنین با خود کاری محیط در آنهائیکه یا  متضمن اشتراک دانش هستند

هترین امکان تبدیل و تغییر مدیریت ب از برسند، نظر مورد نتایج به دانش، اشتراک بدون توانند نمی کارکنان

 آرام باید سازمان در ودانش اطالعات جریان گویند می آنها  دانش به یک مزیت رقابتی تداوم دار برخوردارند.

 .شود اداره بوروکراتیک غیر صورت به و باشد

 

تشویق آگاهانه نشان می دهد که کارکنان ، در نتیجه  (TCS) تجربه شرکت خدمات مشاوره ای تاتا        

     .بوسیله شرکت، با رغبت و میل خود برای اشتراک و استفاده مجدد از دارایی های فکری خود اقدام می کنند

TCS   .ضرورت وجود زیر ساخت مناسب مدیریت دانش را که دانش، تبدیل به سرمایه شود، مشخص نمود

 یک انگیزه برای افراد و گروهها عمل کرد. و تبلیغ آنها برای مشارکت در دانش، به عنوان   TCS اشتهار

شرکت توسعه لوتوس، بر این باور است که با شناخت گروه افزار آن، آن یاد گرفته است که مردم، آنچه را 

 اینترنتی شرکت. کنند می استفاده دوباره دیگران، با همراه آن از و گذارند می اشتراک به دانند می  که

DBS  برای توانایی در اشتراک دانش، اولین قدم این است که نگرش عوض شود. الزم ، اظهار می کند که

است که در جریان کار به همه کارکنان تفهیم شود که آنها قسمتی از یک ماهیت واحد هستند، آنها یک 

 .سرنوشت مشترک دارند که می تواند از طریق دانش اشتراکی به بهترین نحو در آن پیروز و موفق شد

 فرایندهای و  تبدیل دانش ضمنی به ضمنی، ضرورتاً ترکیبی مجدد از دانش ضمنی، موجود به روشها        

 مختلف انواع در شده آوری جمع اطالعات از ای مجموعه سازمان یک دانش پایه. است کارآمد و اثربخش

از این داده  خطا بدون و شفاف دید یک باید دانش، مدیریت نظامهای. است ارتباطی، و اطالعاتی نظامهای

های کاربردی، طبق یک روش کاربرگرا، فراهم کند. فرایند تبدیل دانش تصریحی به تصریحی دارای یک رده 

بندی و سازماندهی دانش مدار عالی است که پراستفاده و مفید، قابل درک و آسان برای استفاده است. 

طبقه بندی اساسی دانش،ایجاد و توسعه  متخصصان اطالع رسانی و کتابداران دارای نقشی مهم در تعریف،

. هستند است، سازمان وحرفه تخصصی زبان  ابرداده ها، و مهمتر از همه، ایجاد زبان کنترل شده ای که بیانگر



معتقدند که داشتن یک پیش زمینه تخصصی برای جذب دانش جدید و استفاده از ساختارها  و لوینتال کوهن

سازمان و اعضای آن باید با آگاهی از زبان علمی خاص حوزه مورد نظر، اهمیت و الگوهای نو،ضروری است ، 

)کوهن و  وارزش تجربه دیگران را بدانند و به ژرفای آن پی ببرند تا بتوانند بدرستی از آن بهره برداری کنند

را در تبدیل دانش تصریحی به ضمنی هنگامی که کاربر به صورت مداوم، دانش تصریحی (. ۱۹۹۰لوینتال، 

کارش استفاده می کند رخ می دهد. نیروی انسانی دقیق و فرهنگ کاری سازمانها دارای نقش مهم در اجرا و 

انجام این نوع از تبدیل هستند. انتخاب متخصصان اطالع رسانی و کتابداران برای سمت جدید مدیر دانش در 

صص اطالع رسانی و یک کتابدار مجبور بسیاری از سازمانها، از روی تصادف نیست. فعالیتهایی که یک متخ

است در جریان تبدیل به مدیر دانش انجام دهد، عبارتند از: معرفی انواع گونه گون دانش سازمانی، روش های 

پیشرفته، نظام ساختاری، و دستیابی به دانش، توزیع و انتقال دانش، گسترش و افزایش سودمندی و ارزش 

 (.۱۹۹۸، و کاربردی نمودن سرمایه دانشی سازمان )اسپیچ، (۱۳۸۰) کیم، دانش، ذخیره سازی و بازیابی دانش

 

قدم اولیه در یک برنامه مدیریت دانش، تعریف و تشخیص شاکله های سرمایه دانش برای یک سازمان         

 است. به دلیل اینکه این قدم، اساس نظام مدیریت دانش است، باید مسؤلین با تجربه در سازمان مسؤول این

عملکردها باشند. جزئیات و شاکله های دانش پایه سازمان در این مرحله تعریف و تبیین می شوند. این اقدام، 

نیز است. در حسابرسی دانش، این نکته باید رعایت شود تا از گرایش به نوع خاصی  همچنین حسابرسی دانش

اطالعات تجاری و بازاریابی نیز الزم  از اطالعات جمع آوری شده، که کاری بسیار فنی است، اجتناب شود. به

 .است که اهمیت کافی داده شود

  

 دریافت سرمایه دانش

نخست، فرایند دریافت، مستلزم کار در کنار پردازشگران دانش است تا دانش را جذب و به سرمایه دانش       

الیتها را انجام بدهد. همچنین، سازمان بیافزاید. درپی آن، باید مکانیسم هایی باشد که به صورت خودکار این فع

وجین دانش بدون کاربری و استفاده، کاری که در عالم کتابداری در مورد مدارک بی استفاده انجام می شود، 



فعالیتی ضروری است. این کار باید به صورت دوره ای توسط کارشناسان انجام گیرد. اهمیت مدیریت دانش 

الص از ناخالص و حذف مواد زاید آن است، که برای پیشرفت دانش در اینجا، درست مانند جدا کردن مواد خ

انجام می گیرد. عالوه بر اینکه این عمل، یک دانش جدید است فرایند دریافت دانش ضمنی، متخصصان اطالع 

رسانی و کتابداران را به فعالیت مطالعاتی شدید در زمینه موضوعاتی مثل روانشناسی، اداره کردن، توسعه 

نسانی و غیره، فرا می خواند تا در اجرای وظیفه شان موفق و مؤثر باشند. این دیدگاه مورد تأکید منابع ا

 (.۱۹۹۹) است نویسندگانی مثل هازل هال

داده ها و اطالعات دریافت شده در نظامهای گوناگونی ذخیره می شود که دارای سرورهای         

غیره است، عالوه بر اینها، اطالعات قابل دسترس در وب سایتهای اینترنتی  و اطالعاتی، پایگاههای  اینترانت،

نیز، باید به عنوان بخشی اساسی از دانش دریافت شده مورد توجه قرار گیرد. عموماً اطالعات، هم داخلی و 

هم خارجی، بسیار حجیم و با سازماندهی ضعیف و عدم یکدستی، روبرویند. همچنین مسأله سنجش صحت 

عات نیزمطرح است. بهترین افراد برای دستیابی، نمایه سازی، ارزشگذاری ، تأیید و فرستادن اطالعات در اطال

باره سازمانها، متخصصان اطالع رسانی و کتابداران هستند. گام بعدی در مدیریت دانش اولیه، این است که 

 .چگونه این متخصصان نسبت به رده بندی سرمایه دانش اقدام کنند

  

 بندی سرمایه دانش رده

ای درباره ذخیره، بازیابی و انتقال اطالعات نیست بلکه بیشتر تعبیر و سازماندهی مدیریت دانش سؤال ساده    

یک اصل الزم برای استفاده مؤثر و بهینه از جریان دانش ناشی   (.۱۳۸۲اطالعات از جهات مختلف است)بات، 

به نحوی است که بیشترین کاربری و سودمندی را به کاربر از حسابرسی دانش رده بندی و سازماندهی آن 

نهایی برساند. طرحهای رده بندی مورد استفاده باید استفاده نهایی را آسان کند. در زمان رده بندی، باید ابر 

داده، اطالعاتی که در باره اطالعات است، ایجاد شود که دارای نقشی بسیار مهم در بازیابی اطالعت و تحویل 

 .ترین نتایج مرتبط، استبیش



در متن ساختار سازی و رده بندی پایه دانش، توسعه یک زبان کنترل شده بسیار مهم است. حسابرسی         

دانش، ابتدائاً ، در مدیریت دانش اولیه صورت می گیرد که معموالً رده های جدیدی را به وجود می آورد که 

و ساختار اصطالح شناختی آنها نبوده است و اکنون باید لحاظ گردند. به دلیل استفاده مکرر سازمانها، قبالً جز

توسعه زبان کنترل شده جامع، که بیانگر حرفه سازمان باشد، برای اشاعه استفاده نهایی از دانش بسیار مهم 

ب است. مدیران دانش نیازمند درجات و سطوح مختلفی از تخصص در استفاده از اینترنت، گروه افزار، ایجاد و

سایت در اینترنت، طرحها و نقشه های دانش، به کارگیری فناوری کنشگر مبتنی بر پایه دانش رده بندی شده 

 .هستند. مشارکت آنها در این حوزه، برای موفقیت مدیریت دانش اولیه بسیار مهم و ضروری است

        

در استفاده از امکانات فناوری اطالعات، مدیر دانش، اوالً باید مثل یک مربی عمل کند تا کاربران را          

برای بازیابی دانش از پایه دانش یاری کند. در تعدادی از سازمانهای خوب، برای شبکه از ابزارهای سیستمی 

نصب شده فناوری اینترانت و محصوالت گروه افزار، برای اشتراک دانش استفاده می شود. سیستم این توانایی 

رات سودمند را که برای کاربران جذاب است، یکدست نموده و به همدیگر پیوند دهد. را دارد که محتوا و مذاک

در حالیکه، این امکان برای کتابداران و مدیران اطالع رسانی وجود ندارد که مدیر دانشی با تسلط کامل در 

توجه به اهداف سازمان های سیستم باشند، آنها باید این استعداد را در خود بپرورانند و با  استفاده از توانایی

 .کار با سیستم فناوری اطالعات را یاد بگیرند

         

به کاربران، باید آموزش اولیه در زمینه روش کار و کاوش شبکه داخلی داده شود. آموزش مهارتهای             

باید از دانش کاوش باید به حدی باشد که کاربر سیستمهای سودمند و دارای نتیجه معقول را بشناسد. او 

 .باشد آگاه سازمان پایه دانش  موجود، واژگان استفاده شده، محتوا، و سازماندهی

  

 

  



 به کارگیری سرمایه دانش

نظام مدیریت دانش، زمانی می تواند دیدگاه حرفه ای و تجاری سازمان را تغییر دهد که سرمایه دانش      

در یک نظام طراحی شده برای اشتراک اطالعات، همکاری و آن، کامالً بوسیله کارکنان به کار گرفته شود. 

 میسر را  ارتباط امری حیاتی است. فناوری اطالعات جدید، انواع همکاری در قالب نشست های کاری و علمی

 که دقیق حسابرسی یک بعد و شود جذب و دریافت وسیعی گستره در باید جلسات و ها نشست این. کند می

ن نشست ها در قالب متنی نیز امکان پذیر است. هدف ای ثبت و کردن جلسه صورت. کند ایجاد را پایه دانش

این است که اطالعات در شکلی منسجم و آسان در راستای استفاده بهینه کاربر از آن در فرایند کار، تحویل 

 .داده شود

فعال و کاتالیزوری است. برای موفقیت نظام مدیریت دانش در یک سازمان، مدیر دانش دارای نقشی         

را بپذیرند تا نظام مدیریت دانش « قهرمان دانش»در کنار او، کارکنان کم تجربه سازمان باید نقش و نام جدید 

را در همه سطوح سازمان و به صورت سلسله مراتبی محقق سازند. مدیر دانش باید شبکه قهرمانان دانش را 

انی کند. اگر چه تالشهای این پیشگامان فرهنگ مدیریت دانش به عنوان بخشی از کار خود تقویت و پشتیب

 .ریشه در پیدایش جوامع و سازمانهای دانش مدار دارد

 

 وری، پذیری، کاهش سهم بازار، پارادکس بهرهمدیریت دانش: حل مشکالت تجاری نظیر رقابت

 های متعدد.اطالعات اضافی و نیاز برای خالقیت در مواجهه با شرکت

 ده )مواد خام( به اطالعات )کاالهای ساخته شده( و از مواد ساخته شده به دانش.تبدیل دا 

 

  

  



 دانش مدیریت مزایای

های زیر به پیشرفت و توسعه تواند در تحقیقات سودمند باشد و از طریق راهکاربرد مدیریت دانش می       

 :ریزی موردنظر کمک کندبرنامهها، دانشمندان، دانشجویان سابق، خدمات اداری و رساله

 ایرشتهسهولت تحقیقات میان 

 هاروزرسانی آگهیبازبینی سریع و به 

 های کارکنان و اساتیدتوسعه خدمات برای دانشجویان و توانایی 

 تالش برای توسعه اساتید برتر خصوصاً اساتید جدید 

  های ارتباطی و آگاه کنندهتواناییاثربخشی پیشرفته و مفید مربوط به خدمات اداری همچنین. 

  



 هاکتابخانه در دانش مدیریت اهداف

ترین سرعت و در کوتاه های مناسب، باید ارسال اطالعات دقیق به افراد موردنظر و بهمنظور اتخاذ تصمیم به

 .زمان ممکن انجام شود

 :است زیر شرح به کلی اهداف

 ترویج و انتشار دانش و تحقیقات علمیسازی، پردازش و تشویق به تفسیر، ذخیره 

 وابستگی مرتبط بین کتابخانه و کاربران 

 حقوق مالکیت فکری در عصر فناوری اطالعات باید به شکلی مناسب و کامل محافظت گردد 

 لزوم ایجاد انباره دانش و به کارگیری آن به عنوان دارایی 

ریزی مدیریت دانش توافق برنامه. ثربخشی تحقیقاتمند کردن اهمیت دانش و تالش به منظور بهتر کردن انظام

ای را به منظور بهبود اثربخشی سازمان در کنار پر باری آن در بردارد. هدف مدیریت دانش به عنوان یک شده

های مرکزی به شکل بسیار مؤثرتر، سازی پردازشهای سازمان در راستای پیادهرویه، بهبود بخشیدن به توانایی

این   های مدیریت دانش در، چهار هدف سیستم۱۹۹۸و همکاران در سال  اساس دیدگاه، داونپورتاست. بر 

 :روش به شکل زیر تعریف شده است

 ایجاد مخزن دانش .۱

 بهبود دسترسی به دانش .۲

 ارتقای محیط دانش .۳

 مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه .۴

کند. مدیریت گذاری کمک میتوسعه و به اشتراکمدیریت دانش همیشه به بهبود عملکرد سازمان با استفاده از 

کارگیری منظور کمک به سازمان در راستای ایجاد، تلفیق، انتشار و بههای عملی بهای از فعالیتدانش مجموعه

 .دانش آن است



 است. دانش پیشرفت و ترویج ها کتابخانه در دانش مدیریت هدف

اقتصاد دانش است. کتابخانه ها در حکم شالوده ای برای پیشرفت دانش مهمترین بخش جامعه              

گردآوری، پردازش، ذخیره سازی، و توزیع دانش و اطالعات؛ یک حلقه ارتباطی ضروری در زنجیره نظام 

علمی و حلقه ارتباطی مهم در پیشرفت دانش را بر عهده دارند. دوماً، کتابخانه ها مستقیماً در فرایند پژوهش 

رند. کار کتابخانه بخشی از پیشرفت دانش است. سوماً، کتابخانه ها باید به اشاعه و تبدیل علمی مشارکت دا

دانش توجه نمایند. آنها به عنوان پلی برای گردش نتایج پیشرفت دانش در درون گروه های سودمند انجام 

ه ها، بین کتابخانه و وظیفه می کنند. مدیریت دانش در کتابخانه ها باعث ترویج ارتباط درون و بین کتابخان

 دانش، اقتصاد دوره در  کاربر؛ تقویت اتصال بین شبکه ای دانش و به حرکت درآوردن جریان دانش هستند.

 حقوق از حفاظت مجازی، های کتابخانه ساخت دانش، کاربرد و توسعه درباره هایی پژوهش ها کتابخانه

ای برای پیشرفت دانش  پایه نحو بدین آورد، خواهند در اجرا به غیره و الکترونیک عصر در معنوی مالکیت

 در حال بنیانگذاری است.

 

  ویژگی های مدیریت دانش در کتابخانه ها

نقش مدیریت دانش در کتابخانه ها همراه با توسعه اقتصاد دانش بیش از بیش با اهمیت خواهد بود. مدیریت 

آید، اولویت ها و ویژگی های غیر قابل مقایسه  دانش شیوه جدید مدیریتی است، برتری هایی که در زیر می

 با مدیریت سنتی را بیان می کنند:

 

 .ش مدیریت دانش در کتابخانه ها استبخ مهمترین انسانی منابع مدیریت 

مهترین منبع در نظام اقتصاد دانش، استعدادهای افرادی است که قدرت درک دانش را دارند. رقابت افراد با 

ی رقابت بازار در دوره اقتصاد دانش بوده است. در دوره اقتصاد دانش، کتابخانه ها به استعداد موضوع اصل

آموزش حرفه ای و آموزش مداوم کارکنان کتابخانه برای افزایش دانش علمی و توانایی کسب و ابداع دانش 



یر تواناییهای خرد اهمیت قائل خواهند بود. همچنین آنها کامال به ارزش انسان عالقه و توجه دارند، تحت تاث

کارکنان کتابخانه قرار می گیرند، توسعه منابع دانش را در ذهن کارکنان کتابخانه به عنوان روشی مهم در 

افزایش اثربخشی کار تلقی می کنند. بهبود همه جانبه کیفیت کارکنان کتابخانه وارزش جایگاه انسان اهداف 

 مهم مدیریت دانش در کتابخانه ها خواهد بود.

  

  

 .فن آوری اطالعات ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه ها است

گردآوری دانش نقطه شروع مدیریت دانش در کتابخانه ها است. کاربرد فن آوری های اطالعات ،            

دامنه گردآوری دانش را افزایش می دهد، سرعت گردآوری دانش را افزایش می دهد و هزینه گردآوری 

ش می دهد. در این جامعه مدرن که با تغییرات هر روز دانش همراه است، انجام وظایف مهم دانش را کاه

تنها توسط ذهن بشر غیرممکن است. پیوند تنگاتنگ منابع دانش و کارکنان دانش توسط شبکه های رایانه 

عاتی کردن ای ممکن خواهد بود ، بدین ترتیب ایجاد شبکه های دانش در کتابخانه ها بر پایه تحقق اطال

استوار است. کسب دانش باید از درون انبار دانش کتابخانه ها گردآوری و تبدیل شود. برتری فن آوری های 

بلکه در بازیابی، ذخیره و امنیت دانش را تامین  اطالعات در حوزه ذخیره دانش، نه تنها در توصیف کمی

 می کند. 

و حوزه های دیگر ضروری است و به عنوان منبع و همچنین فن آوری اطالعات در کاربرد و مبادله دانش 

 ابزاری برای پیشرفت دانش به کار می رود.

 

 

 

  



 محتویات مدیریت دانش در کتابخانه ها

مدیریت دانش در کتابخانه ها، به عنوان یک روش کامال جدید مدیریت، تمایل بسیار به ترک نظام          

  کتابخانه ها باید مالحظات زیر را مدنظر قرار دهد:نظری خود دارد. مدیریت دانش در 

  

 مدیریت پیشرفت دانش

مدیریت پیشرفت دانش در کتابخانه ها به مدیریت تولید، اشاعه و انتقال دانش عالوه بر نظام های        

در شبکه ساختاری از طریق ارتباط موسسات و سازمان ها اشاره دارد. مدیریت پیشرفت دانش سه جنبه را 

و مدیریت پیشرفت  برمی گیرد، بدین معنی که، مدیریت پیشرفت نظری دانش، مدیریت پیشرفت فنی

 .سازمانی

مدیریت پیشرفت نظری دانش به توسعه و افزایش حوزه های پژوهش نظری و عملی کتابداری و          

جهان است. مدیریت اطالع رسانی از طریق تعقیب آخرین روندهای توسعه در علم کتابداری در سراسر 

پیشرفت فنی اداره نظام های شبکه ساختاری توسط مؤسسات و سازمان هایی که در ارتباط کامل با جریان 

پیشرفت فنی هستند، است. در تحول آنها از کتابخانه های سنتی تا کتابخانه های الکترونیکی یا کتابخانه 

و تدارک امکانات فنی به منظور پشتیبانی از مدیریت های رقمی، کتابخانه ها را به پیشرفت های فنی و بهبود 

 سازمانی مدیریت نظامهای از مؤثر ای مجموعه ایجاد به سازمانی پیشرفت مدیریت  دانش وادار می سازد.

دانش،  مدیریت های فعالیت تقویت و پشتیبانی منظور به الکترونیکی کتابخانه عصر شرایط  در انعطاف قابل

  از طریق بهینه سازی بخش های کارکردی و شیوه های عملیاتی کتابخانه ها است.

 

اوالً در این نظام ها، به رهبرانی نیاز دارند که مسئولیت فعالیتهای مدیریت دانش را به منظور تنظیم     

برنامه های مدیریت و هماهنگی تمام فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش را بر عهده دارند. دوماً، آنها به 

ط به فعالیتهای مدیریت دانش ایجاد گروه های تخصصی رهبری جریان دانش برای انجام تمام وظایف مربو

نیاز دارند. کمیته های منابع الکترونیکی متشکل از انواع متخصصان با مسئولیت ارزیابی، تهیه، و ایجاد منابع 



الکترونیکی از یک سو، و هماهنگی فعالیتهای بخش های سازمانی و ایجاد انگیزه برای همکاری نزدیک 

هی منابع الکترونیکی عالوه بر فراهم آوری خدمات از سوی دیگر، سازماند و تهیه  همچون حوزه هایی مانند

 تاسیس می شوند.

 

 دانش اشاعه مدیریت 

اشاعه دانش اهمیت برابری در مقایسه با پیشرفت دانش دارد. تولیدکنندگان دانش زمان و نیروی        

کاربران دانش هستند ،  زیادی برای جستجوی کاربران دانش صرف نمی کنند. به رغم این که یک گروه از

ذهن تولیدکننده دانش به صورت محرمانه با هدف و شرایط ذهنی متنوع وجود   کسب دانشی که واقعاً در

دارد، بسیار مشکل است. بنابراین کتابخانه ها، با استفاده از رسانه ها و مجراهای گوناگون برای اشاعه متنوع 

 انش عمل می کنند.دانش جدید، به عنوان بخشی از پرتاب کننده د

 

در قرن بیست و یکم، اینترنت، با اطالعات فراگیر و محتویات گسترده خود، برای افراد راهبردی اصلی برای 

جستجوی دانش و کسب اطالعات فراهم خواهد کرد. اگر چه در حال حاضر، اطالعات بی معنی، غیرمجاز، 

 هداف سیاسی روی شبکه بدست می آید. و بی نزاکت در نتیجه جستجو درآن برای سودهای تجاری و ا

 بنابراین، تقویت مدیریت اشاعه دانش در کتابخانه ها، که در زیر به آن اشاره می گردد، ضروری است:

 بی طور به ، مدرک اطالعاتی منابع توسعه تکامل و ها کتابخانه خود مدرک ذخایر ایجاد تقویت       .۱

 .وقفه

 .مداوم طور به کارکنان، کار از مهندسی آموزش مداوم تقویت ها، کتابخانه کارکنان کیفی افزایش       .۲

 ویژه نظام خبره در اشاعه دانش. نقش  آوردن در اجراء مرحله به       .۳

 های فعالیت از جلوگیری و ها شبکه عملکرد از امنیت ایجاد برای ها رسانه تمام از کامل گیری بهره    .۴

  (پیوسته اطالعات نامناسب اشاعه و الف اخالق خ online ) پیوسته

  



 دانش کاربرد مدیریت 

در قرن بیست و یکم کتابخانه ها می باید برای فراهم آوری خدمات برای افراد به منظور کسب دانش      

 دانش خدمات بنابراین. شوند قائل اهمیتی دانش اطالعات از وری بهره و عملکردها حداکثر به شدن نائل  و

 :طریق از آید در اجرا به باید می سریع اطالعاتی های شبکه پایه بر

 

اطالعاتی برای نهادها، دولت ها، سازمان های دولتی و مؤسسات  مراکز و مجازی های کتابخانه ایجاد. ۱        

تحقیقاتی علمی. به کارگیری نیروی انسانی ، منابع مادی و مالی کافی برای گردآوری، سازماندهی و گسترش 

اطالعات برای یک نهاد یا یک سازمان اجتماعی دشوار است، به عالوه صرف مقدار زیادی از سرمایه ها به 

العاتی برای استفاده خود سازمان غیرممکن و غیر ضروری است. کتابخانه ها می توانند کتابخانه منابع اط

های مجازی یا مراکز اطالعاتی را برای این تشکیالت جدا از هم، براساس پیش نیازهای اطالعاتی خاص آنان 

 یند.با استفاده از منابع اطالعاتی فراوان توسط شبکه های اطالعاتی سریع ایجاد نما

 

. ایجاد خدمات دانش دیجیتالی که عمالً روند توسعه کتابخانه ها در قرن بیست و یکم است. این ۲           

 اشاعه  بر این فرض استوار است: ایجاد مرحله به مرحله نظام های خدمات اطالعاتی مبتنی بر کاربران مانند

های دیجیتالی؛ مطالعه  کتابخانه یجادا تسریع اطالعات؛ تخصصی عرضه و اطالعات جستجوی اطالعات،

روش ها، ابزارها و فنون توزیع اطالعات و جستجو در اینترنت همانند فن جستجو در پایگاه اطالعاتی و وب 

  مهمترین بخش است.

 

 فنی . دیجیتالی کردن منابع کتابخانه ها. کتابخانه های الکترونیکی یا کتابخانه های دیجیتالی، شیوه های ۳  

 ایجاد با خانه ها در دوره اقتصاد دانش هستند. در آینده خدمات دانش کتابخانه ها کتاب توسعه روندهای و

 ویژگیهای دارای که مختلف های زبان در الکترونیکی های کتاب و مجالت از متشکل ، اطالعات های پایگاه

تبدیل  برای. شد خواهند آغاز کنند، عمل سریع اطالعاتی های شبکه در توانند می و هستند علمی رشته



تمام منابع اطالعاتی غیر الکترونیکی موجود به صورت اطالعات الکترونیکی و یکپارچه کردن آنها در قالب 

 کتابخانه های الکترونیکی، تالش های بسیار می باید صورت گیرد.

 

  

 انسانی  منابع مدیریت 

مدیریت منابع انسانی به عنوان نقطه شروع مهم به منظور آموزش کیفی استعدادهای تخصصی افراد و       

تقویت تعهد کتابخانه بکار می رود. در عمل، ما می باید به نیازهای گوناگون و متنوع کارکنان کتابخانه، 

یی( توجه کاملی نماییم. تقویت مدیریت مختلف کارکنان کتابخانه از طریق رویکرد مدیریت احتمالی)اقتضا

بدلیل آنکه، برخی افراد روش مدیریت جدی را بکار می برند، نظارت دقیق و کنترل تحمیل شده و شرایط 

کمی و کیفی کار براساس مقررات و آیین نامه ها به وضوح مشخص می شود. و مابقی افراد، شیوه مدیریت 

ر تصمیم گیری ، مشورت و تعهد شغلی بیشتر، بکار بسیار انعطاف پذیر را به منظور فراهم کردن مشارکت د

می برند تا اینکه کامالً تواناییهای مدیریت به مرحله اجرا در آید و اهداف سازمانی و فردی تحقق یابد. به 

منظور انجام درست درآموزش مداوم مهندسی کارکنان تخصصی، می باید نه تنها بر نظریه علم کتابداری و 

رکز شود، بلکه می باید به جدیدترین دانش فنی و تقویت آموزش اخالق حرفه ای رشته های وابسته تم

 .مجهز گردد 

 

 فن آوری ها برای تحقق مدیریت دانش کتابخانه ها

یکی از اهداف مدیریت دانش در کتابخانه ها تشویق مبادله دانش در میان کارکنان کتابخانه، تقویت          

ش اشتیاق و مهارت برای یادگیری در کارکنان کتابخانه، ایجاد دانش کاربردی خودآگاهی و توانایی ها، افزای

برای فعالیتهای سازمان کتابخانه به طور اثربخش، بازسازی کتابخانه ها به شکل یک سازمان یادگیری است. 

ی و بنابراین پروراندن اندیشه در تحقق مدیریت دانش در کتابخانه ها، یک طرح منطقی از ساختار سازمان



آیین نامه های سازمانی کتابخانه ها و ترویج فرهنگی، به عالوه پشتیبانی اطالعاتی نوگرا شده، تا ایجاد یک 

 محیط و سازو کار محرک برای پیشرفت، مبادله، مطالعه و کاربرد دانش است.

 

 :ها کتابخانه فرهنگ و کاری فرایندهای سازمانی، ساختار حوزه در 

 

 دانش مسئول مدیر نظام معرفی -۱

های دولتی و سازمان های بزرگ  سازمان در متعاقباً که است مدیریتی ارشد مقام اطالعات مسئول مدیر    

تحول ایجاد کرده است. مدیر مسئول دانش عالی ترین مقام مسئول در  ۱۹۸۰در کشورهای غربی از دهه 

یریت اطالعات پژوهشی به شکل مدیریت دانش است، که از مدیر مسئول اطالعات همراه با گذار از مد

مدیریت دانش متحول شده است. نظام مدیر مسئول دانش، جدیدترین شیوه های توسعه نظام مدیریت 

اطالعات سازمان ها را ارائه می کند و نشانه های گذار از مدیریت اطالعات از مرحله مدیریت منابع اطالعات 

 .تا مدیریت دانش را نشان می دهد

 

پیوسته تلفیق مدیریت سازمانی کتابخانه با مدیریت دانش در طول سازماندهی مجدد  تحقق به هم -۲

 فرایند کاری کتابخانه ها

مدیریت دانش ، خودش را با کل فرایند مبادله، اشتراک، تغییر و کاربرد سازماندهی دانش سازگار             

دانش می باشد. به طور اجتناب ناپذیری  می کند و محرک اصلی برای پیشرفت، مبادله و کاربرد سازماندهی

اجرای مدیریت دانش عامل سازماندهی فرایند کاری کتابخانه خواهد بود. همچنین سازماندهی مجدد، فرایند 

  تلفیق بیشتر مدیریت سازمانی کتابخانه با مدیریت دانش را در بر خواهد داشت.

 

  



 بازسازی فرهنگ کتابخانه با استفاده از نظریه مدیریت دانش -۳

مدیریت دانش خون جدیدی درون فرهنگ کتابخانه تزریق خواهد کرد. مضمون های مهم آن شامل:        

اعتماد متقابل، مبادله آزاد، مطالعه، اشتراک، و توسعه سازو کار عملکردی دانش کتابخانه ها، لذت فرایند 

به طور خالصه، برای استفاده درست از دانش، ترویج نوع جدیدی از فرهنگ مناسب کتابخانه مدیریت دانش. 

 با توجه به نیازهای آن ضروری است. این سطح عالی نیاز از تحقق فن آوری مدیریت دانش است.

 

 اطالعات آوری فن حوزه در 

شامل: اینترنت، اینترانت، اکسترانت، مهم ترین فن آوری های اطالعات مربوط به مدیریت دانش                

معماری ذخیره سازی، نظام های مدیریت پایگاه اطالعاتی، ابرداده، گردآوری و جمع آوری داده، اشاعه، پیام 

رسانی، پوش و پول، بازیابی اطالعات ، اشتراک منابع اطالعاتی، گروه افزار، میان افزار، پردازش تحلیلی 

 .اده کاویپیوسته، تحلیل چند بعدی و د

 

 اطالعاتی های آوری فن تعدادی به مربوط دانش همچنین – دانش مدیریت ابزار به داده تبدیل چگونگی 

رتباط شبکه ای، مدیریت مدرک، جستجوی ا گیری، گزارش داده، پردازش شامل الخصوص علی پایه،

اطالعات و بازیابی، پایگاه اطالعاتی رابطه ای و شی ء مدار، نشر الکترونیکی، میزهای گردش کار و راهنما 

 .است 

 

به عالوه، به دلیل اختالف در معماری، کاربرد و ویژگی های موجود بین اطالعات و دانش؛ ذخیره سازی و 

اطالعات پیچیده تر می شود. فن آوری معماری ذخیره سازی، فن آوری نظام مدیریت دانش نسبت به 

 مدیریت پایگاه اطالعاتی و ابرداده فن آوری های مهم در مدیریت دانش هستند.

 



 تخصصی هایکتابخانه

های مختلفی تعریف شده است. به شکل از سیالل و کی کومار کتابخانه تخصصی بر اساس کتابی         

های تخصصی، به طور متمایزی با کتابخانه ملی یا دانشگاهی تفاوت دارد؛ اما بسیار شبیه کتابخانه کتابخانه

دهند و شاید ها اهداف گوناگونی را دنبال کرده و خدمات گوناگونی ارائه میاست. انواع دیگر کتابخانه  عمومی

که اکثر تنها هدف کتابخانه تخصصی اثبات اطالعات در راستای پشتیبانی از اهداف سازمان والد باشد، درحالی

اکثراً در جهت استقرار توسعه و پژوهش،  های تخصصی،تر هستند. کتابخانهها از واحدهای یک سازمان بزرگآن

ای و مدیره، سازمان تجاری و صنعتی که جوامع آگاه هستند، ارتباطات حرفهدپارتمان دولت، ریاست، هیئت

رسانی به گروه خاصی های تخصصی به منظور خدماتتوان گفت: کتابخانهکنند؛ بنابراین میغیره فعالیت می

ای است که منابع اطالعاتی تخصصی یک کتابخانه تخصصی، کتابخانه .انیس شدهها تأسربران یا فعالیتاز کا

 :دهد. برای مثالرا روی یک زمینه خاص از یک موضوع فراهم و ارائه می

 

 هند آوریفن موسسه هایکتابخانه 

 ملی فیزیکی آزمایشگاه کتابخانه 

 بنگالورو هند، علمی موسسه کتابخانه 

 هند در جنگلداری تحقیقات شورای 

 دیگر هایکتابخانه و هندوستان پزشکی پژوهش شورای 

  



 تخصصی کتابخانه و دانش مدیریت

 

کنند. تمایالت ها نقش مهمی در توسعه و اصالح دانشی که روز به روز در حال گسترش است، ایفا میکتابخانه

 .گیردمیروبه رشد نسبت به مدیریت دانش تمامی ابعاد و اهداف یک کتابخانه را دربر 

ای در خصوص نحوه اداره کردن، دهی شدهخوبی سازمانهای مکمل بهمدیریت دانش نیازمند روش         

های ها و سرویسانتقال سریع اطالعات به پرسنل و رفتار آنان، است این امر نیازمند رشد متمرکز سیستم

ی یک فرد کاردان در کتابخانه، ایدهاطالعاتی منحصر به کاربران کتابخانه در سطح فردی است. چرا که 

آوری و سیستماتیک کردن اطالعات در دسترس را در نظر دارد. به دلیل توسعه فناوری اطالعات و کاربرد جمع

آن در حیطه علم اطالعات و دانش شناسی، درک فعلی از مدیریت اسناد به مدیریت اطالعات تغییر یافته است 

مدیریت دانش است. این مقاله در خصوص مفهوم دانش، مدیریت دانش، و هنوز دوباره تغییرات به سمت 

دهی دانش و اطالعات در فضای دیجیتالی های اطالعاتی در سازماناهداف و نیازها و نقش کتابخانه و تخصص

 .و کتابخانه تخصصی است

که ها درحالیازماندر این فضای دیجیتالی فعلی، دانش به عنوان یک منبع کلیدی تبدیل شده است. س       

برداری نشده و وسیعی از منابع یابند که دارایی بهرهبا رقابت و فضای دینامیک رو به رشد مواجه هستند در می

های کارآمد برای کاربران، کاربردهای متداول منظور تأمین سرویس به. ها پراکنده شده استدانش در سازمان

برداری از اطالعات است. الزم است، یره، پردازش، انتشار و بهرههای تخصصی، شامل گردآوری، ذخکتابخانه

ها، خدمات و کارکردهایشان را ارتقا دهند و به مؤسسات یادگیری به منظور رویارویی مؤثر با این کتابخانه

 های جدیدها به عنوان مدیران دانش، بر نیاز کسب مهارتنیازهای کاربران تبدیل شوند. تغییر نقش کتابخانه

اند. و دانش، تأکید دارد. در عصر فعلی فناوری اطالعات، اطالعات و دانش به بخش مهمی از جامعه تبدیل شده

بندی و مدیریت دانش، یک زمینه در حال ظهور و فرایند پیچیده است که با خلق کردن، کسب کردن، دسته

 .عملکردهای دانش سروکار دارد



 تخصصی هایکتابخانه در دانش مدیریت به نیاز

تواند رویارویی ای گردید که میهای قابل مالحظهبینیها و پیشظهور مدیریت دانش باعث ایجاد جنبه         

ها را تسهیل کند. فناوری انفجار اطالعاتی در عصر دیجیتال منجر به ایجاد تغییرات چشمگیری در با چالش

گنجینه دانش بشری را ایفا کردند. دو نوع دانش ها نقش گردید که در آن کتابخانه سیستم ارتباطی فکری

گردد و دانش تر در مورد آن بحث شد: دانش صریح )مستند( که مانا و ثابت است و با کلمات بیان میپیش

گذاری آن دشوار است و هر دو باید بر اساس تحقق نیازها و اهمیتشان دینامیک است و به اشتراک  ضمنی که

یابد که منجر به محدودیت دسترسی به ها روز به روز کاهش میشوند. بودجه کتابخانهها مدیریت در کتابخانه

هایی به حلهای موفق راهگردد. در کتابخانهمنابع مورد نیاز اطالعاتی، کاهش کارکنان و فضای مورد نیاز می

 ، سازی تعاونیمجموعههای هایی با در نظر گرفتن نیازهای کاربران و ارائه طرحمنظور غلبه بر چنین کاستی

 .مورد ارزیابی قرار گرفت

ها و اثر بخشی مرتبط با خدمات فنی جز موضوعات مورد توجه عملی استفاده مجاز از کارکنان و توسعه توانایی

 .های آموزشی است و حقیقی در خصوص مدیریت دانش در کتابخانه

 

 محوردانش جوامع در هاکتابخانه نقش

ای کاربران کتابخانه، نقش ای برای رفع نیازهای فردی و حرفهسازی خدمات چند رشتهفراهمبه منظور          

قراردادی کتابخانه و متخصصین علوم اطالعاتی، گردآوری، توسعه، توزیع، ذخیره و استفاده از چنین اطالعاتی 

 .بود

گردد که جامعه این مسئله میهای فردی است که منجر به درک اطالعات و دانش دو جنبه متفاوت از توانایی

محور نیست. بر همین اساس، تفاوت بین این دو نوع به صورت اطالعات محور دیجیتالی مشابه جامعه دانش

 :گرددزیر بیان می



که در ها سروکار دارند. درحالیها، اسناد و مجموعهبا موضوعات، فرمت در جامعه اطالعات محور، کتابداران

، ابتکار های کتابدار که شامل همکاری، تفکر انتقادیکنار سروکار داشتن با افراد، ویژگیمحور در جامعه دانش

 .عمل، هوش و یادگیری فردی و گروهی نیز اهمیت دارد

های ضروری در این محیط ها و کتابداران از ستونین رو کتابخانهامنابع کلیدی هستند، از  ءجز ،پرسنل دانش

گیرد، به همین دلیل است که کتابداران با افراد سروکار دارند. باشند. دانش در ذهن افراد شکل میمی دانش

گذاری تغییر دانش ذهنی و فکری به دانش عینی و عملی با برقراری ارتباط بین افراد و یادگیری و به اشتراک

 .دانش، ضروری است 

 :تهای متفاوت کتابداران امروزی به شرح زیر اسنقش

 کتابداران -۱

ها نیز اعمال های فنی و راهنماییعالوه بر مدیریت کتابخانه در کنار دقت و توجه به کیفیت اطالعات، مهارت

 .گرددمی

 

 اطالعاتی مدیر -۲

در راستای رویارویی با نیازهای کاربران، الزم است دانش درستی به منظور مدیریت و توزیع اطالعات مرتبط، 

 .موجود باشد

 

 اطالعاتی دستورالعمل راهنما/ -۳

 .اطمینان از اینکه کاربر یا کارکنان بدانند، چطور به منابع مرتبط اطالعاتی، دسترسی داشته باشند

 اطالعاتی واسطه -۴

ها به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز از منابع مختلف و توزیع آن مشابه فرمت الزم آگاهی از منابع و رویه

 .کاربرو مورد نیاز هر 



 خدمات مرجع درنقش مدیریت دانش 

 

 :نقش دانش در مدیریت دانش

 

اما دقیقاً دانش چیست؟ دانش،   ". مردم همواره دانش داشته اند و از آن استفاده کرده اند"ادلسن میگوید: 

الهامات و  دانستنی است که در تجربیات، مهارتها، قابلیتها، توانایی ها، استعدادها، افکار، عقاید، طرز کارها،

تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس، فرایندهای کاری و امور روزمره یک شرکت خود را 

دانش دو نوع است: عیان و نهان ) یا ضمنی(. دانش صریح، دانشی است که مدون شده است  آشکار می سازد.

بت شده یا مستند شده و بنابراین به آسانی و یا به فرمتهای خاصی ارائه شده است. مثالً توضیح داده شده یا ث

میتوان دیگران را در آن سهیم نمود. دانش صریح میتواند در اشکال دستنامه ها، روش کارهای نوشته شده، 

بایگانی های تجاری، مجله یا مقاالت مجالت، کتابها، صفحات وب، بانکهای اطالعاتی، اینترانتها، ایمیل ها، 

  .شنیداری تدوین شده باشد - رافیکی یا منابع دیدارییادداشتها، ارائه های گ

مدیریت شود.دانش نهان، دانش شخصی و ابراز نشده ای است که یک فرد دارد. دانشی که در ذهن افراد است 

ترفندهای ظریف، بینش، نظر و مواردی که می تواند مفید واقع شود. به بیان  چیزی، چگونگی از بودن آگاه –

 تجربه ای است که یک فرد در طول سالها از طریق تجربه، تعامل با دیگران و آزمون سعی و ساده تر، دانش و

خطا بدست آورده است. این دانش تنها در ذهن افراد یا در یادداشتهای شخصی، فایلهای کامپیوتری یا کشوی 

  .آنها مستقر است میز 

 

ت، مستند یا مدون نشده است. طبق برآوردها دانشی که هرگز بطور کامل و قابل فهم برای سایرین بیان، ثب

یک کتابدار مرجع برای مثال، ممکن است دانش نهان  از مهمترین دانش را دانش نهان شکل می دهد.  ۸۰%

زیادی درباره چگونگی پاسخ به پرسشهای دشوار مرجع )مثل اسم بنگاهی که به مجردها برای یافتن همسر 



دانش فقط وقتی برای دیگران قابل دسترسی است که کتابدار مرجع کند( داشته باشد. اما این  کمک می

بخواهد آنرا طی گفتگوهای رسمی و غیررسمی یا از طریق یادداشتهای مفصل، مقاله یا کتاب درباره فرایند 

بکار گرفته شده و بهترین منابع مورد استفاده، به همکارانش منتقل کند. شبیه به این، منابع مرجع استاندارد 

ل چکیده آماری ایاالت متحده یا نقد ادبی قرن نوزدهم در دسترس همه مراجعان کتابخانه هستند. اما مث

دانستن اینکه کی و چگونه از این منابع برای پاسخ به سواالت خاص مرجع باید استفاده نمود دانش نهانی 

  .است که کتابدار مرجع واجد آن است

 

یر آنند نیاز به ترکیبی از چند دانش نهان و عیان دارد. برای یک مدیریت تقریباً همه فعالیتهایی که افراد درگ

دانش کارآمد، تسخیر هر دو دانش نهان و عیان الزامی است. چالش واقعی مدیریت دانش در توانایی تشخیص 

قال و تسخیر دانش نهان است بطوریکه در هنگام نیاز قابل بازیابی باشد. دانش عیان بآسانی قابل ثبت و انت

است اما تشخیص، تصرف و انتقال دانش نهان مشکل است. بنابراین، بیشتر سازمانها تنها بر مدیریت دانش 

درصد از کل دانش سازمان را شکل می دهد، تمرکز میکنند و استفاده  ۲۰عیان، دانش سهل الوصول که تنها 

از دانش نهان را به وقوع تصادفی آن وامیگذارند. تبدیل دانش نهان به دانش عیان مشکل است اما غیرممکن 

  .نیست

اقباً دانش نهان عموماً به شکل شرحی از تجربیات مفیدی که ثبت شده اند و در شبکه گذاشته شده اند و متع

مدیران ارشد اجرائی  شود. توسط دیگر کارکنان برای یادگیری و بهبود فرایندها استفاده شده اند، منتقل می

در پی ماکس، تبدیل دانش نهان کارکنان به دانش عیان را بطور موفقیت آمیزی میسر نموده اند. آنان از 

ی که انجام میدهند، بنویسند و بنابراین آنها را کارکنان خواسته اند که راهنمایی گام به گام برای تمام کارهای

وادار کرده اند تا دانشی را که بعنوان تجربه یا حافظه، درونی شده است ثبت کنند. این فرایند به ایجاد نقشه 

های مفصل ازمسیر کلیه فرایندها برای همکاران و افراد جانشین و حتی به کشف ضعفهایی که نیاز است به 

  .کند ود کمک میآنها پرداخته ش



برای موفقیت پروژه های مدیریت دانش الزمست بین اطالعات و دانش تمایز قائل شویم. هر اطالعاتی دانش 

نیست. اطالعات تا زمانی که تحلیل نشده و منشأ عمل قرار نگرفته است نمیتواند تبدیل به دانش شود و فقط 

شود. بیشتر سازمانها و کارکنان نه از دانش  میدر یک فرهنگ سازمانی صحیح است که اطالعات منشأ عمل 

برند. برعکس، قحطی دانش وجود دارد. یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت  زیاد، که از اطالعات زیاد رنج می

 .دانش در توانایی مفهوم ساختن کوههای اطالعات، جدا کردن اطالعات ارزشمند و به اشتراک گذاشتن آنست

 

 :یت دانشنقش مدیریت در مدیر ●

 

مدیریت تلویحا بر طبقه بندی، فراهم کردن ساختار و ایجاد ادراک بهم پیوستگی در یک سازمان داللت دارد. 

سایر ویژگیهای مدیریت عبارتند از : هماهنگی، کنترل، مشارکت و استفاده صحیح از نیروی انسانی، فرایندها 

دانش، هدف اصلی مدیریت دانش عیان و نهان در و تدابیر بمنظور دست یابی به یک هدف واحد. در مدیریت 

 :سازمان است. برای مدیریت دانش عیان، سازمانها باید

 

 .دانش را بدست آورده و یا تولید و ایجاد کنند •

 .دانش را برای سهولت دسترسی رمزگذاری و سازماندهی نمایند •

 .نمایند دسترسی به دانش را برای دیگران با ارتباطات یا انتشارات میسر •

 .دسترسی و بازیابی دانش را تسهیل نمایند •

 

دانش را برای حل مشکالت، تصمیم گیری، بهبود اجرا، راهبری، تحلیل موقعیتها و فرایندها برای پشتیبانی   •

دانش نهان به دو طریق قابل مدیریت است: از طریق ارتباطات نوشتاری، مصاحبه  فعالیتهای کاری بکار گیرند. 

ها و پیشینه های شفاهی میتواند به دانش صریح تبدیل شود. راه دیگر انتقال دانش نهان از طریق ایجاد 

اری، گروههای دانش یا گروههای هم عمل در سازمانهاست که با تعامالت رو در رو، گفتگوها و ارتباطات گفت



آموزش مداوم، حل مسأله تعاملی، شبکه ارتباطی، راهبری، مربی گری، آموزش و موقعیتهای توسعه حرفه ای 

دانش نهان خود را منتقل میکنند. در بخش سنتی مرجع، دانش نهان عموماً از طریق گروههای دانش یا 

  .شود گروههای هم عمل منتقل می

 

 :شنقش تکنولوژی اطالعات در مدیریت دان ●

تواند بعنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهایی مؤثر و کارآمد برای همه وجوه  تکنولوژی اطالعات می

مدیریت دانش شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش تأمین کند. توانایی تکنولوژی اطالعات در کاوش، نمایه، 

ازماندهی، رده بندی و اشاعه اطالعات ایجاد تلفیق، بایگانی و انتقال اطالعات میتواند تحولی در گردآوری، س

هایی مانند سیستمهای مدیریت بانکهای اطالعات مرتبط، سیستمهای مدیریت مدارک،  کند. تکنولوژی

اینترنت، اینترانت، موتورهای کاوش، ابزارهای جریان کار، سیستمهای پشتیبان اجرا، سیستمهای پشتیبان 

ها، پست الکترونیک، کنفرانس تصویری، تابلوی اعالنات، گروههای تصمیم گیری، داده کاوی، ذخیره داده 

خبری و تابلوهای بحث میتوانند نقشی اساسی در تسهیل مدیریت دانش داشته باشد. اما، تکنولوژی اطالعات 

بخودی خود قلب مدیریت دانش نیست و هیچ پروژه ای تنها بخاطر کاربرد آخرین تکنولوژیهای اطالعاتی 

  .وژه مدیریت دانش نمیشودتبدیل به پر

 

تکنولوژی اطالعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت دانش ایفا میکند. تکنولوژی اطالعات به تنهایی       

تأمین کننده دانش نیست. تکنولوژی اطالعات میتواند به افراد در پیدا کردن اطالعات کمک کند اما این خود 

اطالعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص آنها هست یا خیر. برای تبدیل   افراد هستند که باید تعیین کنند آیا

 .اطالعات به دانش، افراد باید اطالعات را تحلیل، تفسیر و درک کرده و آن را در متنی جای دهند

 

 



 

  :نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش ●

 

است که مشوق تعامل افراد با یکدیگر  یکی از مهمترین تواناسازهای مدیریت دانش فرهنگ باز سازمان        

و تبادل نظرات و تجربیات و نقطه نظرات است و به کارکنان اجازه میدهد که بدون ترس از بازخواست صدایشان 

را به گوش دیگران برسانند. عدم وجود فرهنگ سازمانی که مشوق همکاری، اعتماد، اشتراک دانش، گوش 

ند مانع اصلی توسعه و بکارگیری یک پروژه موفقیت آمیز مدیریت دانش دادن، یادگیری و خالقیت باشد میتوا

اگر زمین فرهنگی پروژه مدیریت دانش حاصلخیز نباشد، نه مقدار  " :باشد. داونپورت و دیگران اظهار می دارند

 "تکنولوژی و نه محتوای دانش و نه داشتن یک مدیریت پروژه خوب هیچکدام موفقیتی در بر نخواهند داشت

  .انتقال بهترین تجربیات مثل پیوند بگونیا نیست  " :گفت جری جانکینز، آخرین مدیر ابزارهای تکزاس

گوید این مال  بلکه بیشتر شبیه به یک پیوند عضو است که سیستم ایمنی از پذیرش آن امتناع می ورزد و می

نباشد، تجربیات مفید در عین  من نیست. در سازمانها، سیستم ایمنی، فرهنگ آن است و اگر فرهنگ، گیرنده

بدون همراهی صمیمانه مدیریت رده باال، تالش برای بکارگیری مدیریت  "اینکه خوبند پذیرفته نمیشوند.

دانش متوقف شده و در نهایت بی حاصل خواهد بود. حمایت مدیریت در زمینه های مالی، پرسنلی و منابع 

تشویقی باید بالفاصله آماده ارائه باشد. گومن اظهار میدارد فنی و همچنین فرصتهای آموزشی کافی و نظامهای 

اکثر قریب به اتفاق رهبران تیم  "که بکارگیری مدیریت دانش اغلب با شکست مواجه میشود به دلیل اینکه 

از اشاعه اطالعات خودداری نموده و فقط آنها را بعنوان پایه نیازهای اطالعاتی، یعنی در هنگام درخواست 

   .به اشتراک می گذارند ساعی مجریان امورتشریک م

 

در این هنگام تنها چیزی که آنان واقعاً میخواهند زدن مهر تصدیق برای تصمیماتی است که قبالً اخذ       

موفقیت پروژه های  "شده و سایرین بدلیل موانع متعدد سازمانی و پرسنلی در دانسته هایشان سهیم نمیشوند.

همکاری و اشتراک دانش بین همه افراد دارد و همه افراد باید فعاالنه در گردآوری  مدیریت دانش بستگی به



و ایجاد مضمون پروژه ها شرکت داده شوند.اگر کارمندان بخاطر اشتراک دانششان بجای تشویق تنبیه شوند 

غالباً به دالیل دارند که افراد  با پروژه مدیریت دانش همکاری نخواهند کرد. گومن، ادل و گری سان اظهار می

 :زیر از اشتراک دانش امتناع می ورزند

 .مشغله فراوان- 

خواهند با اشتراک دانش مسئولیتهای اضافی برای خود درست کنند و در پروژه هایی که در راستای  نمی -

 .توانایی ها و عالیق آنان نیست درگیر شوند

 .کنند که اشتراک دانش مانع موفقیت شخصی آنهاست حساس میا -

در بحث های گروهی احساس رعب دارند که از قافله جدا بمانند و فکر میکنند که چیزی برای همکاری - 

 .ندارند

 .به دانش دیگران و اینکه آنان نیز در دانش افراد سهیم خواهند شد اعتمادی ندارند- 

س میکنند همکاری شان اگر نظراتشان به سخره، یا نادیده گرفته شود و یا از نظراتشان انتفاد شود احسا -

  .تنبیه و یا تهدیدی برای آنهاست

 کنند.  با مدیران و تصمیم گیرندگانی کار می کنند که اطالعات را از آنان مخفی می  -

نقشی حیاتی  -مدیریت، دانش، تکنولوژی اطالعات و فرهنگ سازمانی -هر کدام از چهار جزء مدیریت دانش

ی تواند تأثیر فوق العاده ای در موفقیت آن داشته باشد. دانش عبارت از در بکارگیری مدیریت دانش دارد و م

کنند. یک مدیریت دانش موفق سعی دارد که  معلومات عیان و نهانی است که افراد از طریق تجربه کسب می

دانش عیان و نهان را با ثبت یا کدگذاری یا انتقال آن به دانش کاران و گروههای هم عمل مدیریت کند. 

نولوژی اطالعات، ابزاری در خدمت تسخیر، سازماندهی، اشتراک و بکارگیری دانش است. یک فرهنگ باز تک

سازمانی که اشتراک و انتقال نظرات و تجربیات مفید را تشویق میکند عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 

 .است

 

 



 :مدیریت داده، مدیریت اطالعات و مدیریت دانش ●

 

کامپیوترها را برای مدیریت داده ها و اطالعات بکار گرفته اند. در ابتدا  ۱۹۵۰سازمانها، از دهه          

کامپیوترها برای خودکارسازی و مدیریت کارآمد فرایندهایی مانند امانت، فهرستنویسی، نشریات، امانت بین 

دستاوردهای  ۱۹۹۰دند. در دهه کتابخانه ای و بازیابی اطالعات کتابشناختی در کتابخانه ها بکار گرفته ش

عظیم نرم افزار و سخت افزار بطور قابل مالحظه ای توانایی کامپیوترها را در ذخیره، مدیریت و کنترل و 

باعث بکارگیری آنها در  دسترس پذیری اطالعات و داده ها را افزایش داد. توسعه قابلیتهای کامپیوترها

 .فعالیتهای مدیریت دانش سازمانها شده است

 

 :مدیریت داده ●

اولین نمونه از سیستمهای خودکار مدیریت داده اند. سازمانها در اواسط  سیستمهای پردازش عملیات       

شروع به استفاده از این سیستمها کردند تا فرایندهای دستی و تکراری را مکانیزه نموده و داده  ۱۹۵۰دهه 

تها، کنترل دارائیها، سفارشات، صورتحسابها و غیره را جمع های مربوط به عملیات روزانه از قبیل لیست پرداخ

آوری کنند. این سیستمها کاربردهای ساده ای بودند که اطالعات محدودی را عمدتا به صورت لیست ها یا 

 .خالصه عملیات فراهم می کردند

نظامهای مدیریت داده ها برای اولین بار در کتابخانه ها و به منظور خودکارسازی ثبت و ضبط امانت و       

نشریات، فهرست نویسی، نمایه سازی، امانت بین کتابخانه ای و بازیابی اطالعات کتابشناختی بکار گرفته شد. 

کتابخانه و  ۲۰۹زش داده ها در تجهیزات پردا ۱۹۶۶بر اساس بررسی انجمن کتابخانه های تخصصی، تا سال 

کتابخانه از نظامهای  ۱۳۱عالوه بر آن،  .عمدتا برای مدیریت نشریات و مجموعه سازی بکار گرفته شده بود

 پردازش داده ها برای بازیابی مدارک و مراجع سود می جستند. 

 

ظور بهینه سازی بازیابی اطالعات ، تعدادی از کتابخانه ها توسعه اولین نسل اپک ها را بمن۱۹۶۰اواخر دهه       



کتابشناختی آغاز کرده بودند. این اپک های اولیه ابزارهای بازیابی شناخته شده ای بودند که نقاط دسترسی 

محدودی )مثل نویسنده، عنوان و شماره راهنما( را به رکوردهای کتابشناختی کوتاه و غیراستاندارد تأمین 

نسل اول کارکرد محدودی داشتند و به کاربران در تشخیص الگوها و یا  بدلیل اینکه این اپکهای میکردند.

  .ارتباط بین عناصر مختلف داده ها کمک نمیکردند بعنوان نظامهای مدیریت داده ها شناخته شده اند

 

 :مدیریت اطالعات ●

عات شد. نظامهای ابداع تکنولوژی مدیریت داده ها انگیزه اصلی مدیریت اطال ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰در دهه           

کاربرد تی.پی.اس.اس ها را افزایش داده و به کاربران ( مدیریت بانکهای اطالعاتی رابطه ای )دی.بی.ام.اس.اس

اجازه داد که داده ها و اطالعات را مجدداً نظم داده و به روشهای جدید و خالقانه ارائه دهند. با این انعطاف 

توانستند  بین عناصر مختلف داده ها پی ببرند. برای مثال، کاربران میپذیری، کاربران قادر بودند به ارتباط 

ارتباطات بین فروش محصوالت خاص را در اوقات مختلف سال دریابند. نظامهای مدیریت بانکهای اطالعاتی 

ه این کاربردها به توسع ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰رابطه ای در کتابخانه ها برای مدیریت اطالعات بکار گرفته شد. در دهه 

  .نسل دوم اپک ها منجر شد

با افزایش قابل مالحظه قابلیتهای کنترل و بازیابی داده  مثل دانشگاه ایلینوئیس در اپک کمپین اربانا          

و اطالعات. کاربران نه تنها نویسنده و عنوان که سرعنوانهای موضوعی، کلیدواژه ها، اپراتورهای بولیین و 

توانستند جستجو نمایند. عالوه بر آن، آنان میتوانستند جستجو را منحصر به  نیز می  را ارجاعات متقابل

انعطاف پذیری در . فیلدهای خاصی نموده و نتایج کاوش را با تاریخ و مکان انتشار، زبان و غیره محدود نمایند

در ترکیبات و دهی عناصر داده ها  گزینش و انتخاب فیلدهای کاوش، کاربران را قادر به ترکیب و دوباره جای

در طی این دو  جایگاههای مختلف ساخته و بنابراین کشف ارتباطات میان عناصر داده ها را امکانپذیر کرد.

دهه تعدادی از نظامهای بازیابی و مدیریت اطالعات نیز برای دسترسی بهتر به نشریات، روزنامه ها و دیگر 

  .منابع غیرکتابی توسعه داده شدند



اطالعاتی کتابشناختی پیوسته، چکیده نامه ها و نمایه نامه ها و بانکهای اطالعاتی تمام متن  بانکهای          

بانکهای اطالعاتی و خدمات بازیابی پیوسته مثل دیالوگ،  . شروع به کار کردند و بسط و توسعه یافتند

سی.ا.اس(، )ین ویلسون الین، وی.یو/تکست، مدالین، کمیکال ابسترکت آنال بی.آر.اس، او.سی.ال.سی، 

اریک، ان.تی.آی.اس، دانز مارکت آیدنتیفایرز، اگریکال و ویرایش الکترونیکی  اینفوترک، لکسیس، نکسیس، 

، تعداد بانکهای ۱۹۹۰در دهه  شروع بکار نموده و وارد حیطه کار مرجع شدند.  دائره المعارف آکادمیک امریکن

بانکهای اطالعاتی تمام متن  نمایه نامه ها، چکیده نامه ها واطالعاتی پیوسته، حاوی استنادهای کتابشناختی، 

  .بطور قابل مالحظه ای توسعه یافت

 

در سال  ۲۸۰۰؛ ۱۹۷۹در سال  ۳۰۰به  ۱۹۷۲مورد در سال  ۴۰تعداد بانکهای اطالعاتی پیوسته از        

این رشد فوق العاده منجر به بکارگیری بانکهای  رسید. ۲۰۰۱در سال  ۱۲۰۰۰و  ۱۹۹۴در سال  ۵۳۰۰؛ ۱۹۸۷

اطالعاتی در خدمات مرجع کتابخانه ها بعنوان بخش الینفک مرجع شد. عالوه بر بانکهای اطالعاتی پیوسته، 

شد. اگرچه اپکها، بانکهای اطالعاتی پیوسته و  ۱۹۹۰شبکه جهانگستر وب نیز جزء کلیدی کار مرجع در دهه 

دهه اخیر، بسط و توسعه قابل مالحظه ای یافته و جزء الینفک کار مرجع در  شبکه جهانی وب، طی چند

تکنولوژی  . کتابخانه ها شده اند، همچنان فقط و لزوماً سیمستمهای مدیریت اطالعات هستند و نه بیشتر

ی اطالعات در کتابخانه ها روش بسته بندی، ذخیره و دسترسی به اطالعات را تغییر داده است. امروزه بجا

  .برگه دان، کتابخانه ها از طریق اپک به منابعشان دسترسی دارند

 

اپی، روزنامه ها، راهنماها و دائره المعارفها از طریق پایگاههای اطالعاتی پیوسته چدسترسی به مجالت         

وب گستر  گستر وب امکانپذیر شده است. اگرچه، اپکها، پایگاههای اطالعاتی و شبکه جهان و شبکه جهان

همچنان به مجموعه سازی، کدگذاری، رده بندی و سازماندهی می پردازند، این فرایندها فقط دسترسی افراد 

این سیستمها نمیتوانند  دهند و هیچ ارزش افزوده یا بینش خاصی به افراد نمیدهند. به اطالعات را افزایش می

ن یا استثنائات اطالعات و داده هایی که به کاربر در استنتاج، تشخیص الگوهای غیر معمول، روندهای پنها



نظامهای بازیابی اطالعات، اندکی بیش از مجموعه ترکیبات "کنند کمک کنند. برگمن مینویسد:  پیدا می

سیستم نمیتواند مثل انسان تفکر داشته  .مفصل معمولی که با یک کامپیوتر سرعت باال کار میکنند نیستند

کتاب  ۵۰حین کاوش اپک کتابخانه ظرف چند ثانیه به فهرستی شامل  باشد. برای مثال کاربری ممکن است

درباره تکثر هسته ای دست یابد. اما تشخیص اینکه کدام کتاب برای نیاز اطالعاتی خاص او بهترین است با 

خود فرد و یا کتابدار است. همین طور یک کاربر ممکن است در یک زمینه موضوعی خاص تعداد زیادی از 

بیابد ، اما پایگاهها ی پیوسته  Wilson select ام متن را از دایره المعارف پیوسته بریتانیکا یا ازمقاالت تم

هیچ دانشی به کاربر درباره اینکه کدام مقاله بهترین است یا اینکه کدام پایگاه اطالعاتی برای نیاز اطالعاتی 

  .دهند ترین است نمی خاص او مناسب

 

ن منابع یا بهترین روشها، دانش نهان است که کتابداران آن را از طریق تجربه کسب دانش درباره بهتری        

کرده اند و به کاربران از طریق نظامهای مدیریت اطالعات مثل اپک، بانکهای اطالعاتی پیوسته و شبکه 

بازیابی مدیریت دانش محدود به مجموعه سازی، سازماندهی، ارائه، ذخیره و  شود. جهانگستر وب منتقل نمی

نیست. مدیریت اطالعات و داده ها بخشهای مهمی از مدیریت دانش هستند اما مدیریت دانش بخاطر تأکیدش 

روی یادگیری مشارکتی ، تسخیر دانش نهان و ارزش افزوده بدست آمده از طریق بهترین تجربیات و داده 

طالعاتی مدیریت دانش نظامهای حامی کاوی، متفاوت از مدیریت اطالعات و داده هاست. اولین تکنولوژیهای ا

  .تصمیم گیری و نظامهای خبره بودند

 

بردن تکنولوژی اطالعات برای کمک به افراد در تصمیم گیری و یا جانشین  هدف این سیستمها، بکار        

با تکامل مدیریت دانش دریافتند که  کردن تمام و کمال تکنولوژی بجای انسان برای تصمیم گیری بود. 

تصمیم گیری انسان نوعی دانش و توانایی فردی است و تکنولوژی اطالعات نمیتواند در این زمینه راهگشا 

باشد و یا جایگزین عنصر انسانی شود. تشخیص این مسأله منجر به تغییر اندکی به سمت مدیریت مهارت 

برای مکمل کردن یا جایگزینی مهارت انسانی به تشویق و تسهیل  مدار شد. تأکید مدیریت دانش نیز از تالش



اشتراک آن تغییر یافت. برخالف سیستمهای مدیریت اطالعات و مدیریت داده ها، مدیریت دانش هیچگونه 

  .کامپیوتر یا تکنولوژی اطالعات خاصی ندارد

 

نولوژی اطالعات مثل ذخیره سازی مدیریت دانش ممکن است از یا چند مورد از کاربردهای فراوان تک      

 گروه افزار،  اطالعاتی سازمانها، سیستمهای مدیریت داده، ( پرتالهای ) داده ها، داده کاوی، دروازه ها

دی.اس.اس ها، اینترانتها، لوتوس نت ها، موتورهای کاوش، پست الکترونیک، سیستمهای مدیریت محتوا و 

ها، داده کاوی احتماالً  ی میکنند استفاده کند. بین این تکنولوژیهایی که کار گروهی را پشتیبان تکنولوژی

بیشترین تأثیرات بالقوه را بر مدیریت دانش دارد. به این دلیل که به کاربران در کشف الگوهای غیرمعمول یا 

  .کند روندهای پنهان که در هیچ جای دیگر قابل کشف نیستند کمک می

 

داده ها، مدیریت اطالعات و مدیریت دانش در عین مرتبط بودن با یکدیگر،  بطور خالصه، مدیریت             

حوزه هایی متمایز از یکدیگرند. سیستمهای مدیریت داده ها، امور تکراری و روزانه سازمانها را خودکار نموده 

دهند که سیستمهای مدیریت اطالعات به کاربران امکان می دهند.  و انواع محدودی از اطالعات را بدست می

کنند که ارتباط بین  داده ها را تا سطح معینی کنترل و دوباره چینی کرده و بدینوسیله به آنان کمک می

 مدیریت اطالعات در شکل اپکها، پایگاههای اطالعاتی پیوسته و شبکه جهان عناصر داده ها را کشف نمایند. 

ریت اطالعات و داده ها عناصر مهم مدیریت گرچه مدی گستر وب جزء الینفک کتابخانه های امروزه شده است.

  .دانش هستند، هدف غائی مدیریت دانش ترویج اشتراک و یادگیری مشارکتی در سازمانهاست

 

  :فرایند مدیریت دانش ●

مدیریت دانش فرایندی خطی و ایستا نیست. برعکس فرایندی پویا و چرخه ایست و به کارکنانی نیاز          

دارد که دائماً با اطالعات سروکار داشته باشند، دانش جدید کسب کرده و آنرا برای اصالح تصمیمات بکار 



 ی جدید بکار ببرند و غیره.گیرند. طی این فرایند، اطالعات جدید بدست آورده و دانش جدید را در موقعیتها

 سه گروه از افراد در مرکز فرایند مدیریت دانش واقع شده اند:

 افرادی که باید دانش کسب کنند.  .۱

 آنان باید خواهان استفاده از آن دانش باشند.. ۲ 

 ته باشند. افرادی که باید توانایی و شعور درک زمان مناسب برای بکارگیری و استفاده از آن دانش را داش . ۳ 

 

 :فرایند مدیریت دانش شامل گامهای ذیل است

 

  تهیه دانش ●

اساس مدیریت دانش بر کوشش در تسخیر و کدگذاری دانش عیان و نهان کارکنان است. اگر کارکنان        

دانش نداشته باشند چه نیازی به مدیریت دانش خواهد بود؟ بنابراین اولین گام در فرایند مدیریت دانش، 

  .تسخیر دانش کارکنان است

 

 لیست کردن موجودی دانش ●

یک سازمان نمی تواند اطالعات و دانشی را که چیزی درباره اش نمیداند مدیریت کند. بنابراین سازمانی        

که مدیریت دانش را بکار گرفته است باید ابتدا فهرستی از دانش موجود تهیه کرده و صریحاً دارایی های دانش 

را لیست برداری کند. البته نیازی به فهرست کردن تمام دانش موجود نیست بلکه تأکید باید بر دانش خود 

 :حیاتی، ارزشمند، قابل اعتماد و مفید به حال سازمان یا واحد تجاری باشد. مثل

 

  .دانش مربوط به نحوه انجام دادن شغل یا وظیفه ای خاص. مثل چگونه کار مرجع را انجام دهیم ·

فهرستی از خبرگان موضوعی یا حرفه ای که عالی ترین سطوح تحصیلی را پیموده اند یا روزآمدترین آموزشها  ·

  .را دیده اند یا افرادی که بنحو احسن از پس انجام کاری خاص برآمده اند



  .نندفهرستی از خبرگانی که میتوانند انواع خاصی از مشکالتی را که امکان دارد دوباره رخ دهند، حل ک ·

  .فرایندهای معینی که قبالً طی شده و نتایج آنها چه بوده -دانش سوابق گذشته ·

 دانش مشتریان و رقبا  ·

دانستن اینکه چه کسی دارای مجموعه ای از مهارتها برای انجام  -دانش ایجاد تیم های موفق برای پروژه ·

  .پروژه های مشابه است و سابقه همکاری موفق تیمی داشته است

 

 ایجاد پیوند بین دانش و استراتژی سازمان ●

گام سوم در فرایند مدیریت دانش پیوند دادن فهرست موجودی دانش به فرایندهای کلیدی در کار شرکت 

فرایندهای کلیدی کار یک شرکت ممکن است  .که نیروی محرکه استراتژی و عملکرد شرکت است میباشد

مدیریت مشتری، فروش و غیره باشد. این مرحله به تشخیص مهم شامل: توسعه محصول، افزایش خدمات، 

ترین و حیاتی ترین عناصر دانش که برای فرایندهای کلیدی کار شرکت الزمند و نیز پاالیش دانشی که فقط 

اهمیتی پیرامونی و جنبی دارد کمک میکند. بر اساس دستاوردهای گام سوم میتوان فهرست دانش را برای 

  .لسله مراتبی از عناصر داده های حیاتی و پیرامونی پاالیش نمودایجاد نمایشی س

 

 نقشه دانش ●

گام چهارم در فرایند مدیریت دانش ایجاد نقشه دانش است که شامل تسخیر ورودی ها و خروجی های        

کلیدی دانش است. ورودی های کلیدی ممکن است شامل داده ها و اطالعات خاص، ارتباطات گفتاری یا 

نوشتاری و دیگر دانشهای عیان و نهان به اشتراک گذاشته شده مثل تجربیات مفید باشند. خروجیهای کلیدی 

  .ممکن است مدارک داخلی، گزارشات، مقاالت پژوهشی، روندها، محک های داخلی و تجربیات مفید باشند

  



 مجموعه سازی و سازماندهی دانش ●

 ش بر توسعه فرایندی جهت تسخیر، ثبت و سازماندهی نظام مند قدم پنجم در فرایند مدیریت دان        

ورودی ها و خروجیهای کلیدی دانش و نیز بر یافتن، جمع آوری و سازماندهی دانش داخلی و بهترین تجربیات 

 .کند تمرکز می

   

 دسترس پذیری و اشاعه دانش ●

در صورتی که کارکنان به هنگام نیاز به  مجموعه سازی و سازماندهی بهترین تجربیات و دیگر دانشها        

آنها دسترسی نداشته باشند بی معنی اند. بنابراین قدم ششم در فرایند مدیریت دانش ایجاد مکانیزمی برای 

  .دسترسی بهتر به این دانش به منظور بازیابی، اشاعه، اشتراک، ادراک و استفاده مکرر از آن است

 

 کاربرد دانش ●

گیرند،  که کارکنان بهترین تجربیات را در موقعیتهای جدید برای بهبود عملکردشان بکار می زمانی           

آن تجربیات را جرح و تعدیل نموده، آنها را پاالیش و اصالح میکند و مجموعه جدیدی از بهترین تجربیات را 

افه کردن آنها به بدست میدهند. گام نهایی در فرایند مدیریت دانش تسخیر این بهترین تجربیات و اض

بطور خالصه،  کارکردهای مدیریت دانش است بطوریکه در آینده بتواند در دسترس دیگران قرار داده شود.

  .مدیریت دانش فرایندی پویا و چرخه ای است که شامل چند مرحله است

 

ارایی های دانش کارمندان در مرحله تهیه دانش به کسب دانش می پردازند. سازمان به فهرست برداری د      

این لیست دانش به استراتژی سازمان پیوند داده  .خود اقدام کرده و لیست موجودی دانش را تهیه میکند

بطور نظام مند جمع آوری  بدنبال آن از ورودی ها و خروجیهای کلیدی دانش نقشه برداری شده و   میشود.

دانش و بهترین تجربیات جمع آوری شده  شوند. فرایندی برای تأمین دسترسی و اشاعه و سازماندهی می

توسعه داده میشود. استفاده کنندگان به این دانش گردآوری شده دسترسی داشته و آنرا برای بهبود 



عملکردشان و تولید دانش جدید در این فرایند بکار میگیرند و الی آخر.بیشتر پروژه های مدیریت دانش در 

ه اکثریت آنها مدیریت دانش واحد خاصی از سازمان را برعهده پی مدیریت دانش کل سازمان نیستند بلک

 میگیرند. قسمتهای بعدی این مقاله به کاربرد مدیریت دانش در بخش مرجع کتابخانه ها اختصاص دارد.

 

 نیازسنجی -مرجع خدمات و دانش مدیریت

دانش و اطالعات جدید تحقق عظمت و شکوه کتابخانه ها در توانایی آنها به گرد هم آوردن  "گوید:  یوستر می

کتابخانه ها بخوبی از عهده  "یافته و نگهداری آنها بشکلی سازمان یافته که قابل اعتماد و پایدار باشد است.

این مسئولیت برآمده و مخازن اطالعات شده اند. طی این مراحل، آنها حجم قابل توجهی اطالعات و دانش 

جمله خدمات مرجع تولید کرده اند. کتابداران مرجع از دیرباز نیاز به درباره فرایندها و عملکردهای داخلی از 

تسخیر، کدگذاری و ثبت دانش جمعی همکارانشان و ارائه آن به چند گونه دانش عیان را تشخیص داده اند. 

  :این نیاز ریشه در سه واقعیت اساسی کار مرجع دارد

 

 .زانه به هزاران سؤال مرجع پاسخ میدهندکتابداران مرجع در ایاالت متحده و سراسر دنیا رو-

درصد سؤاالت را بدرستی پاسخ میدهند. بنابراین پتانسیل فوق العاده ای برای  ۶۰-۵۰کتابداران مرجع فقط -

 .بهینه سازی خدمات مرجع و آموختن از یکدیگر با به اشتراک گذاشتن پاسخ های صحیح وجود دارد

کتابداران  همه منابع را بخاطر بسپارند از دیرباز شناخته شده است.این حقیقت که کتابداران نمی توانند -

مرجع روزانه به دهها هزار سؤال پاسخ میدهند. در برخی سیستمهای کتابخانه ای، کتابداران ساالنه به ده 

  .دهند میلیون سؤال بیش از سال قبل پاسخ می

 

داد زیادی از منابع اطالعاتی را در اشکال مختلف برای پاسخ به این هزاران سؤال، کتابداران مرجع تع       

مثل کتابهای مرجع، روزنامه ها، نشریات، بولتنها، فایلهای تصویری، فهرست کتابخانه، بانکهای اطالعاتی 

در فرایند کمک به مراجعه کنندگان برای یافتن اطالعات  الکترونیکی و اینترنت مورد استفاده قرار میدهند.



کنند.  ه منابع چاپی، الکترونیکی و اجتماعی کسب میرکتابداران دانش نهان عظیمی دربانیازشان،  مورد

دانشی که آنان درباره مناسبترین منابع و ابزارها برای پاسخ دهی به هر سؤال و همچنین فرایند مرجعی که 

ممکن است که یک غیرً   هرچند واقعا برای یافتن این منابع استفاده کرده اند در کتابداران درونی میشود

کتابدار مرجع بتواند همه منابع مجموعه کتابخانه اش را بخاطر بسپرد و یا با جریان دائمی منابع جدید روزآمد 

بهترین نکته  ":شده و بطور ثابت بهترین منابع را برای پاسخ به سؤاالت خاص مرجع بخاطر آورد. ادل میگوید

کتابداران مرجع فقط  "بتوانیم بموقع آنرا پیدا کنیم. گونه ودر دانستن چیزی، این است که بدانیم کجا و چ

تحقیق  ۴۰در نیمی از موارد میدانند کجا و چگونه اطالعات مورد نیاز را پیدا کنند. این مسأله در نتایج بیش از 

کانادا،  غیرعلنی از سؤاالت مرجع آماده در کتابخانه های عمومی و دانشگاهی ایاالت متحده، انگلستان، استرالیا،

  .نیوزیلند و آلمان منعکس شده است

 

درصد این سؤاالت پاسخ  ۶۰تا  ۵۰نتایج این تحقیقات نشان داده است که کتابداران مرجع فقط به        

در حالیکه هیچ کتابداری به تنهایی نمی تواند بهترین منابع اطالعاتی را برای همه انواع  درست داده بودند.

ه بخاطر بسپرد اجتماع کتابداران مرجع دانش عظیمی درباره فرایندهای متفاوت سؤاالت مرجع مطرح شد

مرجع و منابع اطالعاتی برای پاسخ به بسیاری از سؤاالت را دارد. برای بهره برداری از دانش جمعی کتابداران 

کشاورزی )ان.ا.ال(  واترز در مقاله خود درباره کتابخانه ملی استفاده از نظامهای مدیریت دانش الزم می نماید.

به توسعه یک سیستم خبره کامپیوتری برای کمک به استفاده کنندگان در یافتن پاسخ سؤاالت کشاورزی 

هیچ کتابداری به تنهایی قادر نیست بهترین منابع برای پاسخ به سؤاالت مطرح  "اشاره میکند و مینویسد: 

  .شده در میز مرجع یک کتابخانه خاص را بخاطر بسپرد

کتابداران به ابزارهایی نیاز دارند که به آنان در کار مرجع کمک کند. این ابزارها میتوانند به کاربران        

کمک کنند که مستقالً و بدون کمک گرفتن از کتابداران، پاسخ سؤال خاص خود و یا منابع اطالعاتی مرتبط 

دهد که به سؤاالت پیچیده که  بیشتری می سیستم خبره ای این چنینی، به کتابداران فراغ .را پیدا کنند

کوشش بیشتری می طلبند بپردازند و آنها را از سؤاالت راهنما و ارجاع آماده رها می سازد. این ابزار همچنین 



میتواند در اخذ و دسترس پذیر ساختن دانش خاص و فردی کتابداران مرجعی که قصد دارند کتابخانه را ترک 

وه بر مواردی که واترز برشمرده است، نظامهای مدیریت دانش فواید دیگری نیز برای عال "کنند استفاده شود. 

 :کار مرجع دربر دارند. این نظامها میتوانند در موارد ذیل به کتابدار مرجع کمک کنند

 

 گردآوری، سازماندهی و ثبت نظام مند دانش نهان و عیان کتابداران متخصص مرجع-

 ه پرسشهای متداول پاسخ دهی سریع و کارآمد ب-

بازنگری و اصالح فهرست بهترین منابع مرجعی که برای پاسخگویی به یک سؤال خاص مرجع در نظر -

 گرفته شد ه اند و اصالح آن

 بهینه سازی اشتراک دانش-

 اکتساب دانش عمیق درباره مجموعه منابع کتابخانه هایشان-

ف موجود در کتابخانه هایشان برای پاسخ به آن تشخیص انواع سؤاالت متداول و منابع اطالعاتی مختل-

 سؤاالت

گسترش بهینه مجموعه: تعیین اینکه برای کدامیک از پرسشهای مرجع منبع کافی برای پاسخگویی در -

 کتابخانه وجود ندارد و تشخیص خالء ها در مجموعه کتابخانه

 

ستم مدیریت دانش میتوانند خودشان استفاده کنندگان از یک سی -بهینه سازی دسترسی کاربر به اطالعات- 

کاوش کنند و سیستم آنها را بسمت پاسخ سؤال و یا معرفی منابع پاسخ بدون نیاز به کمک کتابدار رهنمون 

ند، موفقیت هست مجموعه عواملی مثل حجم عظیم سؤاالت مرجعی که کتابداران روزانه با آن روبرو شود. می

ؤاالت مرجع و محدودیتهای حافظه انسان، نیاز کتابداران مرجع را درصدی در ارائه پاسخ صحیح به س ۵۰-۶۰

به ابزارهایی مثل مدیریت دانش برای اشتراک دانش و یادگیری از طریق همکاری آشکار می سازد. کتابخانه 

  .های دانشگاهی و تخصصی به فواید مدیریت دانش پی برده و درصدد بهره برداری از توان بالقوه آن هستند



 

 مدیریت دانش و خدمات مرجع ●

کتابداران مرجع همواره در جستجوی روشهایی برای گردآوری، سازماندهی، کد بندی و ثبت اطالعات و     

دانش درونی خود و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران و کاربران با استفاده از فنون رسمی و غیررسمی 

در برمیگیرند از روشهای غیررسمی، نوشتاری و کارت مدیریت دانش بود ه اند. این فنون طیف وسیعی را 

فایلهای سازماندهی نشده گرفته تا پرسشهای متداول و افزارهای خبره تکنولوژیکی مثل ای.اس.اس و ابزارهای 

  .داده کاوی

 

 کارت فایلهای پرسشهای متداول ●

 

غیررسمی بود و عموماً شامل  اولین کوششها برای تسخیر حافظه جمعی کتابداران مرجع نسبتا            

اطالعاتی درباره پرسشهای متداول یا پیچیده می شد که در کارتهای نمایه ای ثبت شده و نظم موضوعی یا 

الفبایی می یافتند و به اسامی متعددی شناخته شده اند: فایل مرجع سریع، فایل پرسشهای دشوار، فایل 

ه، فایل مرجع مفید، فایل اطالعات، فایل پرسشهای پاسخ موقت، فایل سؤاالت، فایل مرجع سازماندهی نشد

داده شده، فایل عمودی. این کارتها اطالعات و توضیحات بسیار مهم را ثبت میکردند. هیچ کوشش نظام مندی 

برای گردآوری، ثبت، ویرایش یا روزآمد کردن این اطالعات انجام نشده بود و همکاری افراد بیشتر داوطلبانه 

، الینور بی. وودراف راهنمایی درباره اطالعاتی که باید در کارت ۱۸۹۷یاز صورت می گرفت. در سال و بهنگام ن

 :فایلها وارد شود منتشر ساخت و پیشنهاد کرد که کارمندان موارد ذیل را ثبت کنند

 

ر منابعی تمام مواردی که بسختی یافت شده بودند. مثل آنهایی که زمان زیادی صرف یافتنشان شده بود یا د -

 ( شد ) به سادگی قابل پیش بینی نبودند یافت شده بودند که حدس زده نمی



 .مراجعی که برای پرسشهای متداول و مکرر استفاده شده بودند -

 .پاره های اطالعاتی مفید که کارمندان حین خواندن کسب میکردند -

 .همراه بوده استاطالعات یا اقالمی که یافتن آنها در نمایه نامه ها با دشواری  -

تمام اطالعات و اقالمی که کارمندان احتماالً در آینده نیاز خواهند داشت و مجدداً قادر به بازیابی آن نخواهند  -

  بود.

گروگان پیشنهاد میکند که کتابداران اطالعات تخصصی درباره پرسشها و درخواستهای خاص که علیرغم        

اسخ داده شوند را نیز در کارت فایلها وارد کنند. میلر توصیه میکند که جستجوی تمام و کمال نمی توانند پ

در کارت فایلها اطالعاتی درباره انجمنها و افراد بومی که قادر به کمک در پاسخگویی به سؤاالت خاص مرجع 

عه و ارزیابی هستند نیز وارد شود. گرچه کارت فایلهای مرجع آماده تقریباً در همه کتابخانه ها وجود دارد، مطال

  .نظام مند بسیار کمی از آنها در متون کتابداری موجود است

موارد بسیار معدودی که در متون کتابداری به این مسأله پرداخته اند اشاره میکنند که کارت فایلهای        

شده بودند. مرجع آماده در برخی کتابخانه ها بسیار بزرگ بوده و بعنوان مکمل ابزارهای مرجع موجود طراحی 

کشو بودند و برطبق نتایچ مطالعه  ۲۰۰برای مثال، فایلهای مرجع آماده در کتابخانه عمومی شیکاگو شامل 

درصد از هزار پرسش تلفنی روزانه استفاده میشدند.  ۳۰برای پاسخگویی به  ۱۹۸۲برنوین پی. پرهد در سال 

 ۱۹۹۹پرونده آویزان در سال  ۳۶یتیز شامل فایلهای موقت درکتابخانه های دانشگاه مینه سوتا در توین س

  .بود

کند. تعدادی از  پرز کارت فایلهای پرسشهای متداول را بعنوان نسخه آزمایشی دانش مداری توصیف می    

برای مثال در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس این  کامپیوتری شدند. ۱۹۸۰فایلهای مرجع آماده در دهه 

سی.اس.یو.ال.بی( )، کارت فایل مرجع آماده در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، النگ بیچ ۱۹۹۲کار انجام شد. در سال 

پاره اطالعاتی که بازیابی شان مشکل بود  ۸۰۰بصورت خودکار درآورده شد تا امکان دسترسی کلیدواژه ای به 

افه کرده یا فایل مرجع توانست رکوردهایی به مجموعه اض را فراهم کند. هر کتابدار مرجع سی.اس.یو.ال.بی می

  .خودکار را مورد جستجو قرار دهد



 دانش مدار سیستم های خبره ●

عالوه بر فایلهای مرجع آماده، کتابخانه های عمومی و دانشگاهی انواع بسیاری سیستم های خبره دانش        

ساده مرجع ایجاد برای کمک به کتابداران در پاسخگویی به پرسشهای  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰مدار را در دهه های 

 :این سیستم های خبره دانش مدار از سه قسمت تشکیل شده بودند کردند.

 

 .یک واحد رابط که کاربر میتوانست در آنجا سؤال کند .۱

 .کرد سپس که یک کتابدار متخصص باید پیروی می - یک مجموعه دانش محور از قوانین اگر .۲

  .سپس برای پرسش خاص کاربر بکار گرفته شود - قوانین اگرموتور نتیجه گیر که مشخص میکرد چگونه  .۳

 

بود که توسط بخش اسناد دولتی بوفالوی دانشگاه ایالتی نیویورک  یکی از اولین سیستم های خبره پوینتر

ایجاد شد. پوینتر به کاربران کمک میکرد که منبع مرجع مناسب برا ی یافتن اسناد دولتی خاصی که مدنظر 

یک سیستم خبره بود که توسط کتابخانه ملی  میان مجموعه ای از منوها انتخاب کنند. انسورمن داشتند را از

کشاورزی ایجاد شد. انسورمن کاربران را بسمت منبع مرجع مناسب برای پاسخ به سؤاالت مربوط به کشاورزی 

   .کرد راهنمایی می

 

زبان طبیعی بعنوان میانجی استفاده کرده و یک سیستم خبره در حوزه باغبانی بود که از  پلکسوز         

داد. آنالین رفرنس اسیستنس توسط  کاربران را به منابع مرجع، افراد متخصص و مؤسسات باغبانی پیوند می

دانشگاه واترلو ایجاد شد و تقلیدی از یک کتابدار در پاسخ به سؤاالتی درباره حقایق بود. این سیستم خبره 

جستجوی منابع بود و به استفاده کنندگان نشان می داد که چطور می توانند از  شامل استراتژیهایی برای

وجود یک مدرک خاص در کتابخانه مطلع شوند ونیز آنها را در پرکردن فرمهای امانت بین کتابخانه ای نیز 

تصاد؛ دیگر سیستم های خبره موضوعی عبارت بودند از: مشاور تحقیق در تجارت ، آموزش و اق کرد. یاری می

؛ تام سرچر برای تجارت، علوم  سیستم مشاوره مرجع حقوقی، علوم طبیعی، پزشکی و بهداشت عمومی



کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، تکنولوژی اطالعات و علم مواد؛ پرونتو برای حقوق؛ اسیستان اطالعات برای 

 .برای شیمی برای تحقیقات سرطان و چمرف ؛ کنسرچ پروانه های ثبت اختراع

 

 سپارشگاههای دانش ●

کتابخانه های تخصصی و سازمانی بسمت ایجاد سپارشگاههای دانش گام برمی دارند. وب الیبرری در          

شرکت تجهیزات دیجیتالی کار ارزیابی، تحلیل، ترکیب، کنترل اطالعات و تحویل مندرجات تولید شده خارج 

اینترانتی سازمانی  سر دنیا انجام میدهد. وب الیبرریکاربر کتابخانه سازمان در سرا ۱۵۰۰از شرکت را به 

مبتنی بر وب است که بعنوان حامل برای مسیریابهای پیوسته انجام وظیفه میکند. مندرجات تولید شده توسط 

شرکای تجاری خاص، نماهای مناسب اخبار، تحقیق بازار، اطالعات فنی و دیگر اطالعات و دانشی که در 

 پاکارد – که توسط کتابداران در هولت مؤثر است در وب الیبرری موجود است. کلیپ تصمیم گیریهای تجاری

ایجاد شد یک سپارشگاه مدیریت دانش مدارک داخلی تولید شده توسط مهندسین نرم افزار در حمایت از 

  .فعالیتهای آنها در توسعه نرم افزارهاست

 

کلیپ یک ابزار دسترسی به دانش در اینترانت شرکت است که کار تسخیر، ذخیره، نمایه و پیگیری           

مهندس نرم افزار مشغول بکار در آزمایشگاههای  ۱۵۰۰هزاران مدرک تولید شده و مکرر استفاده شده توسط 

مکان یابی، بازیابی و منطقه جغرافیایی را انجام میدهد. کلیپ یاور مهندسان در کاوش،  ۴مختلف در حداقل 

را از  خدمات مدیریت دانش خود به سان میکروسیستم اشتراک کارآمد و سریع مدارک است. سان الیبرری

از مدیریت دانش  کتابخانه آزمایشگاهی ملی اک ریج .که اینترانت شرکت است ارائه میدهد طریق سان وب

د می جوید. این کتابخانه در حال راه اندازی برای بهینه سازی دسترسی به دانش استراتژیک کل سازمان سو

مرکزحمایت از طرحهای پیشنهادی مجازی است که هدف آن افزایش دسترسی به دانش مربوط به امتیازات 

  .و طرحهای پیشنهادی مورد عالقه اک ریج است



این مرکز که قرارست به مثابه یک مرکز خرید تک ایستگاهی برای دانشمندان باشد به آنان امکان خواهد      

داد که به جستجوی گرانتها و طرحهای پیشنهادی در چندین بانک اطالعاتی پرداخته و فهرستی از متخصصان 

شنهادی مشابه و تجربه های در دسترس برای حمایت از یک طرح پیشنهادی را بازیابی کنند و به طرحهای پی

فراگرفته شده نیز دست یابند. عالوه بر آن، دانشمندان قادر خواهند بود همان انواع دانش را از مؤسسات همکار 

کارمند  ۶۵۰۰۰نیز بازیابی کنند. کتابداران سازمانی در آونتیس فارماکیوتیکالرای تسهیل اشتراک دانش میان 

ازه اطالعاتی جهانی ایجاد کرده اند. از طریق پورتال، کاربران می توانند به این شرکت در سرتاسر دنیا یک درو

منبع، آرشیوهای قابل کاوش حاوی اخبار روزانه، خبرنامه های صنعت و دیگر اطالعات  ۱۰۰۰اطالعات تقریباً 

مربوط به شرکت دسترسی یابند. جلوه های اخیر مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شامل رف 

است. رف کوئست یک  و برنامه میز مرجع کوئست، پایگاه دانش عمومی )سی.ک.دی.بی(، مدیر میز مرجع

  .مرجع دانش و اطالعات پایه قابل کاوش مبتنی بر اینترنت بود که بوسیله کتابخانه کالج ایداکا ایجاد شد

سؤال مرجع وارد شده در فایل پرسشهای متداول، سؤاالت  ۲۰۰رف کوئست امکان کاوش به زبان طبیعی برای 

مورد توجه فعلی و آتی و سؤاالت جالب را ایجاد میکرد. رف کوئست پاسخهای خالصه کوتاه به پرسشهای 

مرجع، همراه با یادداشتها، فهرستی از منابع مرجع و وب سایتهای مربوط، نشانگرهایی به منابع کتابخانه های 

تماس دیگر سازمانها و نیز افراد متخصص ارائه میداد. سی.ک.دی.بی برای تسهیل اشتراک  دیگر و اطالعات

دانش بین محوطه های مختلف دانشگاه و توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه راجرز در کمپس نیو 

اران مرجع ایجاد شد. سی.ک.دی.بی بر تهیه و گردآوری و اشتراک دانش و اطالعات مفید برای کتابد برونزویک

سیستم مدیر میز مرجع را طراحی کردند که یک بانک اطالعاتی  متمرکز بود. کتابداران دانشگاه ایالتی ارگن

قابل کاوش کلید واژه ای مدیریت دانش مبتنی بر وب بود و جایگزین اطالعات قبلی ثبت شده در کارت فایلها، 

  .دستنامه ها و بریده مطالب شد

ز مرجع شامل پرسشهای متداول، اطالعات و منابعی برای تکالیف کالسی، خط مشی ها و مدیر می              

روندهای مهم، آدرس ایمیلها، شماره های تلفن و منابع مکرراً مورد استفاده محلی است. پایگاه اطالعاتی 

ه در بانکهای اطالعات مدیریت دانشی هستند ک دانشکده، برنامه میز مرجع، و دستیار گسترس مجموعه



برای کمک به کتابداران در انجام کارهایشان ایجاد شده اند. برنامه میز مرجع یک پایگاه  کتابخانه کال پلی

اطالعاتی پیوسته مبتنی بر وب است که در آن کتابداران میتوانند اطالعاتی درباره تکالیف کالسی، پرسشها و 

  .مسائل دشوار ثبت کنند

 

در کارت فایلها و تخته گیره ها ثبت شده و در میز مرجع نگهداری میشد. درک این اطالعات قبالً            

واضح تر تفاوت بین رهیافتهای مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی و سازمانی با قرار دادن آنها در متن 

ت؛ و دانشی که برای ایجاد چیزی جدید بکار رفته نوآوری اس"دو تجسم دانش پیتر دراکر حاصل میشود: 

کوششهای مدیریت دانش  ".دانشی که برای فرایندها، خدمات و محصوالت موجود بکار رفته بهره وری است

در کتابخانه های سازمانی هر دو نوع تجسم را در برمیگیرد. چرا که مدیریت دانش در این کتابخانه ها محرک 

 .کند نوآوری است و به افزایش بهره وری نیز کمک می

 

 الکترونیکی، گروههای خبری یوزنت و مرجع مشارکتی لیست سروهای ●

 

از طریق لیست  گستر وب نیز برای ایجاد گروههای هم عمل پیوسته کتابداران مرجع از شبکه جهان          

و کاربردهای مرجع دیجیتالی مشارکتی  سروهای پست الکترونیکی، گروههای خبری یوزنت، گروههای مباحثه

برای مدیریت و اشتراک دانش جمعی شان سود جسته اند. استامپرز، که یک لیست سرو الکترونیکی است در 

ایجاد شد. استامپرز یک لیست پستی مبتنی بر اینترنت است که به کتابداران امکان مشورت با  ۱۹۹۲سال 

ویی به پرسشهای مشکل مرجع فراهم میکند. بنابراین، سؤالی که صدها همکار از سرتاسر دنیا را در پاسخگ

ممکن است پاسخ دادن به آن برای کتابداری غیرممکن بنظر برسد میتواند براحتی توسط کتابدار دیگری که 

قبالً با آن برخورد کرده و یا پاسخ آنرا بخاطر عالقه شخصی اش به آن موضوع خاص میداند جواب داده شود. 

سؤال روزانه از طریق  ۱۰۰الی  ۵۰، بیش از هفتصد کتابدار مرجع مشترک استامپر بودند و ۱۹۹۴در سال 

  .شد لیست سرو رد و بدل می



 

پرسشها و پاسخهای رد و بدل شده در آرشیوی قابل کاوش ذخیره شده اند تا در آینده نیز قابل استفاده و 

روههای هم عمل پیوسته مثل گروههای تخصصی خبری بازیابی باشند. عالوه بر استامپرز، کتابداران مرجع گ

یوزنت در موضوعات مختلف را نیز ایجاد کرده اند. پرسشهای متداول گروههای خبری گردآوری شده و پاسخ 

شوند سپس بطور دقیق ویرایش و بازنگری شده و وارد فایلهای پرسشهای متداول گروههای خبری  داده می

متداول سپارشگاههای دانش میشوند که میتوانند مداوماً مورد بهره برداری  شوند. این فایلهای پرسشهای می

قرار بگیرند. کتابداران مرجع همچنین در حال استفاده از قدرت شبکه جهانگستر وب برای ایجاد برنامه های 

  .مرجع مشارکتی هستند

 

برنامه آزمایشی توسط کتابخانه   .بود یکی از این برنامه ها، خدمات مرجع دیجیتالی مشاکتی )سی.دی.آر.اس(  

آغاز شد. سی.دی.آر.اس یک سیستم پرسش و پاسخ بود که  ۲۰۰۰کتابخانه همکار در اوایل سال  ۱۶کنگره و 

کرد. سی.دی.آر.اس کتابخانه های سراسر دنیا  استفاده می از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری )سی.آر.ام(

کرد و سؤاالت را بسمت کتابخانه های مناسب  پاسخگویی داشتند مطلع میرا از پرسشهای مرجعی که نیاز به 

  .سوق میداد

 

این سیستم امکان دسترسی کتابداران به مجموعه های دیگر کتابخانه ها را فراهم نموده و                 

آرشیوی ذخیره بنابراین احتمال پاسخگویی به پرسش را افزایش داد. پرسش و پاسخها در یک بانک اطالعاتی 

کتابخانه با آن مشارکت داشتند.  ۲۶۰یعنی زمانی که این سیستم متوقف شد  ۲۰۰۲تا سال  شدند.  می

جایگزین سی.دی.آر.اس شد. کوسشن پوینت، حاصل مشارکت او.سی.ال.سی و کتابخانه کنگره  کوسشن پوینت

ز کتابداران مرجع سرتاسر سشن پوینت یک شبکه مشارکتی ائشروع بکار کرد. کو ۲۰۰۲است و در ژوئن 

سشن ئکو گذارند. دنیاست که دانسته های خود را برای پاسخگویی به پرسشهای مرجع در اختیار دیگران می

پوینت سؤال پرسیده شده توسط کاربران کتابخانه را ثبت و پیگیری و مدیریت کرده و بطور اتوماتیک بسمت 



یا برای کتابخانه های بین المللی در  های مشارکتی ، و کتابخانه های مناسب محلی، عضو کنسرسیوم یا طرح

شبکه مرجع جهانی فرستاده و یک پایگاه دانش جهانی قابل کاوش از پرسش و پاسخهای مرجع را می سازد. 

پرسش و پاسخ در پایگاه دانش  ۳۰۰۰کتابخانه عضو داشت و بیش از  ۳۰۰سشن پوینت ئ، کو۲۰۰۳در سال 

  .جهانی آن موجود بود

با لیست سروهای الکترونیکی مثل استامپرز، گروههای خبری یوزنت و خدمات مرجع مشارکتی              

سشن پوینت، کتابداران مرجع از مدیریت دانش برای ایجاد سپارشگاههای دانش، ئمثل سی.دی.آر.اس و کو

پرسشهای دشوار در بهینه سازی دسترسی به دانش و ارتقای محیط دانش استفاده میکنند. با ثبت پاسخ 

پاسخهای مبتنی بر وب و پست الکترونیکی، کتابداران مرجع دانش عیان درباره منابع خاص و همچنین دانش 

نهانشان در مورد محل مناسب جستجوی اطالعات را ثبت کرده و مصنوعات دانشی که ممکن است مدیریت 

 .کنند شده و مجدداً مورد استفاده قرار بگیرند ایجاد می

 

 

 و ذخیره سازی داده ها  کاربردهای داده کاوی ●

 

کاربردهای داده کاوی و ذخیره سازی داده ها بیش از یک دهه است که توسط دنیای تجارت بعنوان        

سیستم های حمایت از تصمیم گیری یا دی.اس.اس ها استفاده شده اند. اما کتابداران تازه شروع به استفاده 

عضو انجمن کتابخانه های تخصصی  ۱۲۴ و برندان راپل باربارا منتو ۲۰۰۳در سال . داز پتانسیل آنها کرده ان

درصد  ۴۰یا  ۲۶)آ.آر.ال( را برای تعیین میزان استفاده آنان از تکنولوژیهای داده کاوی مورد بررسی قرار داد. 

درصد اعتقاد داشتند که داده  ۵۸یا  ۳۸عضوی که پاسخ داده بودند، از داده کاوی استفاده نمیکردند و  ۶۵از 

  .کاوی میتواند ابزار باارزشی باشد

 

گرچه، بیشتر کتابخانه ها با تسهیل گردآوری و تحلیل داده های مربوط به آمار شمارش مراجعین، میز        



ه از امانت، امانت بین کتابخانه ای، گسترش مجموعه، تهیه مواد، کاربرد منابع الکترونیکی و روندهای استفاد

وب، از داده کاوی و ذخیره سازی برای تحکیم تصمیم گیری های اداری استفاده میکنند. برای مثال، انبار 

داده های ام.آی.تی شامل داده هایی درباره مدیریت مجموعه، فهرست نویسی و مدیریت مجالت است. مشابه 

ایی درباره آمار امانت، آمار تهیه مواد و شمارش آن، در کتابخانه های دانشگاه ایندیانا، انبار داده ها شامل داده ه

  .مجموعه است تعداد عناوین یا جلدهای موجود در

 

به گردآوری آمار کاربرد وب  داده کاوی با کمک نرم افزار روندهای وب در کتابخانه دانشگاه وندربیلت         

تسهیل  موارد ذیل استفاده میشود: از داده کاوی و انبارکردن داده ها در خدمات مرجع در اختصاص دارد.

انجام تحقیق بر کاربران کتابخانه با داده کاوی وب و ایجاد سپارشگاههای بزرگ منابع اطالعاتی یا ردیابی 

است که یک  روندهای استفاده از وب و خدمات الکترونیکی.یک نمونه از سپارشگاه منابع اطالعاتی اینفوماین

نتی ارزیابی شده مثل بانک های اطالعاتی، نشریات الکترونیکی، کتابهای کتابخانه مجازی از منابع اینتر

الکترونیکی، تابلوهای اعالنات، لیستهای پستی، فهرستهای آنالین کتابخانه ها، مقاالت، راهنماها یا اطالعات 

  .مربوط به محققان و دیگر اطالعات است

 

ه کاوی یا انبارسازی داده در کتابخانه ها را که بر بررسی متون کتابداری هیچ مثالی از کاربردهای داد     

روندهای مجموعه سازی و تحلیل الگوهای مربوط به دانش درونی )نهان( کتابداران مرجع و خدماتی که ارائه 

دهد. هیچکدام از کاربردها بطور نظام مند گردآوری و تحلیل نشدند یا  دهند متمرکز باشد بدست نمی می

وهای پاسخگویی کتابداران مرجع به پرسشهای خاص مرجع ، فرایندی که آنها دنبال کوششی برای کشف الگ

توانند  کنند، میزان موفقیت و شکستشان در پاسخگویی به پرسشها و دانش نهان و عیانی که آنان می می

تهای گردآوری، منتقل یا ثبت کنند صورت نگرفت. بطور خالصه، کتابداران مرجع فواید مدیریت دانش و فعالی

  .دهند مشارکتی و اشتراک دانش را تشخیص می



 

آنان به گردآوری، سازماندهی، کدبندی و کارگذاشتن و اشتراک دانش عیان و نهانشان از طریق مؤلفه های 

مدیریت دانش مثل کارت فایلهای پرسشهای متداول، سپارشگاههای دانش، لیست سروهای الکترونیکی، 

داده کاوی و انبار سازی داده ها اهتمام ورزیده اند. گرچه این کوششهای گروههای خبری، مرجع مشارکتی، 

اولیه مدیریت دانش گامهای در مسیرصحیح است، مؤلفه های مدیریت دانش در کتابخانه ها راه درازی در 

  .پیش داشته و پتانسیل فوق العاده ای برای بهینه سازی دارند

 

 

 خدمات مرجعتحلیل کاربردهای مدیریت دانش در  ●

 

اگرچه کتابخانه ها بکارگیری مدیریت دانش را آغاز کرده اند، در بیشتر کتابخانه ها هنوز مدیریت دانش        

با فرایندهای تجاری کتابخانه بطور گسترده ای درنیامیخته است. تعداد بسیار کمی از کتابخانه ها از پروژهای 

کنند  رتباط دارند استفاده میکنند. استراتژیستها پیشنهاد میمدیریت دانش که با استراتژی تجاری سازمان ا

که این کوششهای اولیه در مقایسه با موارد نظام مند از باال سازماندهی شده، رهیافتی عمیقتر به مدیریت 

نتیجه گرفت که  سیستم خبره دانش مدار برای کار مرجع،  ۵۳دانش را نشان می دهند. ریچاردسن با تحلیل 

عی یا عمومی در هیچکدام از این سیستمها حضور نداشت که دلیل اولیه اش فقدان دانش تخصصی دانش واق

سیستم نمونه، کتابداران مرجع را در پاسخگویی به برخی  ۵۳بود. وی پیشنهاد کرد که به دلیل اینکه این 

مهای خبره مدیریت تر از سیست کردند، عنوان دستیار برای آنها متناسب پرسشهای پایه و واقعیتها کمک می

  .دانش بود

 

 

 

 



 اطالعات در برابر دانش ●

 

 شاید بزرگترین نقطه ضعف بکارگیری مدیریت دانش در کتابخانه ها از عدم درک درست اصطالحات         

ریشه گرفته باشد. بسیاری از کتابداران  "مدیریت "و چگونگی ارتباط آنها با اصطالح "اطالعات " و "دانش"

رسانان مدیریت دانش را با سازمان دانش یکسان می پندارند. گرچه، همچنانکه قبالً در این مقاله و اطالع 

در حالیکه برخی کتابداران  .اشاره شد، سازمان دانش بتنهایی مدیریت دانش نیست بلکه مدیریت اطالعات است

انش تلقی می کنند، فهم بهتر ابزارهای اطالعاتی مثل فهرست کتابخانه را بعنوان نسخه آزمایشی مبتنی بر د

تواند به آنها در تشخیص فهرست کتابخانه بعنوان مثالی از مدیریت اطالعات  تفاوت بین اطالعات و دانش می

  .و نه مدیریت دانش کمک کند

 

 دانش بمنزله سرمایه ●

 :هدف عمده را برای پروژه های مدیریت دانش بر شمرده اند داونپورت و دیگران چهار

 اد سپارشگاههای دانشایج  .۱

 اء دسترسی به دانش قارت  .۲

 .هینه سازی محیط دانش. ب۳

 . مدیریت دانش بعنوان یک سرمایه .  ۴

 

تعداد بسیار کمی از  .بیشتر کاربردهای مدیریت دانش در خدمات مرجع به سه هدف اول می پردازند       

افزوده ایجاد کرده یا بازگشت سرمایه را تولید  آنان روی مدیریت دانش بعنوان سرمایه ای که میتواند ارزش

 .کند تمرکز کرده اند



 رهیافتی منطقی و نظام مند نشدا ●

 

بر پایه یک رهیافت منطقی و نظام مند بنا شوند. اما بیشتر  سیستمهای موفق مدیریت دانش باید           

منطقی و نظام مند برای تشخیص، سازماندهی مؤلفه های مدیریت دانش در کتابخانه ها از رهیافت یا روندی 

یا اشتراک دانش داخلی یا تجربیات مفید برای بهبود کارآمدی امور کتابخانه پیروی نکرده اند. تعداد بسیار 

کمی از کتابخانه ها دارایی های دانش خود را صریحاً لیست کرده اند یا نقشه ها و فهرستهایی از دانش درونی 

در مورد سیستمهای مدیریت دانش، کتابداران تجربیات مفید و  . طبق شواهد فوق الذکرشان ایجاد کرده اند

دانششان را برای بانکهای اطالعاتی مدیریت دانش کامالً بصورت داوطلبانه در اختیار می گذاشتند و مشارکت 

مرجع  ز یک کتابدارداشتند. تنها معیار آنها برای افزودن اطالعات به بانک اطالعات مدیریت دانش درک و نیا

  .به چنین اطالعاتی بود

 

 متخصصین چه کسانی هستند؟  ●

برای . همچنانکه پیشتر اشاره شد، تهیه دانش اولین قدم در فرایند مدیریت دانش است                

سیستمهای مدیریت دانش موفق در مرجع، بسیار مهم است که کتابداران مرجعی را بشناسیم که در حوزه 

موضوعی کاری شان متخصص باشند و تمایل به اشتراک دانششان داشته باشند و دانششان قابل کدگذاری در 

توانند بعنوان  مرجع می درصد از کتابداران ۵سیستمهای کامپیوتری باشد. طبق قانون ریچاردسون، فقط 

درصد کارشناسان ارشد کتابداری الیق هستند.  ۸۵متخصصین تلقی شوند. ده دصد دیگر واقعاً خوب هستند و 

بنابراین بیشتر سیستمهای مدیریت دانشی که تاکنون ایجاد شده اند کوشش هماهنگی برای تشخیص 

ی موجود در جامعه کتابخانه های سرتاسر متخصصان داخلی موجود در یک کتابخانه خاص یا متخصصان خارج

درصد از کتابداران مرجع خبره و خوب را  ۱۵دنیا انجام نداده اند. آنان همچنین نتوانسته اند دانش همان 

 .تسخیر کنند

 



 تسخیر دانش عیان در مقابل دانش نهان ●

 

نهان دارند. بیشتر سیستمهای سیستمهای مدیریت دانش موفق سعی بر تسخیر هر دو نوع دانش عیان و         

مثالً چه اطالعاتی  -مدیریت دانش در کتابخانه ها روی تسخیر دانش عیان کتابدارن مرجع تمرکز می کنند

در مورد موضوعی خاص در دسترس است، کجا میشود پیدایش کرد و بهترین منابع برای یک پرسش خاص 

ناسی یا فهرست گردآوری یا لیست شده و به یک نوان مثال به شکل یک کتابشعچه هستند. این اطالعات ب

بانک اطالعاتی قابل کاوش کامپیوتری مبتنی بر وب افزوده میشود. اما این کاربردهای مدیریت دانش بطور 

دانستن اینکه چگونه باید  -نظام مند و رضایتمندانه به تسخیر و کدگذاری دانش نهان کتابداران مرجع 

توان به اطالعات دسترسی پیدا کرد، چگونه باید منابع صحیح را انتخاب کرد،  یاطالعات را پیدا کرد، کجا م

کجا باید از یک منبع خاص استفاده کرد، چگونه باید سرنخ ها را جهت اخذ اطالعات صحیح دنبال کرد و 

 د.نمی پردازن -غیره

 

 تمرکز روی تولید در مقابل فرایند ●

 

 ر بر ساخت تکتابخانه ها پروژه مدار بوده اند نه فرایند مدار. آنها بیشبیشتر مؤلفه های مدیریت دانش در       

محصوالت یا کاربردهای خاص تمرکز کرده اند تا اصالح کار مرجع جهت ایجاد فرایندی که فعاالنه به تولید و 

مراحل زیر اشاعه دانش بپردازد. کتابداران مرجع به بکارگیری فرایند مرجع پایه را تداوم می بخشند که شامل 

 : است

 .کاربر کتابخانه مسأله ای را مطرح میکند .۱

 .کتابدار مسأله را تحلیل کرده تا نیاز اطالعاتی را معین کند .۲

 .کتابدار پرسش را مورد مذاکره قرار میدهد .۳

 .کتابدار ابزارهای خاص مرجع را که ممکن است پاسخگوی پرسش باشند تشخیص داده و انتخاب میکند .۴



 .کند کتابدار منابع مرجعی را که حاوی پاسخ هستند انتخاب می .۵

 .کتابدار اطالعات منتخب را با کاربر کتابخانه در میان می گذارد .۶

اگر کاربر از پاسخ راضی است فرایند در همین جا به پایان میرسد در غیر اینصورت کتابدار مجدداً پرسش   .۷

را تکرار میکند. مؤلفه های مدیریت دانش موفق به یک سازمان  ۶تا  ۳را مورد مذاکره قرار داده و گامهای 

کنند تا محک زنی های داخلی را ایجاد کرده و به تشخیص و ثبت تجربیات مفید پرداخته و محیط  کمک می

یادگیری مداوم را فراهم کند. سیستمهای مدیریت دانشی که تاکنون در کتابخانه ها بکار گرفته شده هنوز به 

هداف دست نیافته اند. آنها به نوسازی فرایند مرجع پایه برای بهبود کارآمدی، رفع نقایص فرایند یا به این ا

  .جریان انداختن آن نینجامیده اند

 

برای ایجاد محک زنی های داخلی، تشخیص تجربیات مفید و ترویج یادگیری مداوم، کتابداران مرجع           

ند نموده و یک مرحله دیگر به آن اضافه نمایند که عبارت از ثبت یا تشریح باید مدیریت دانش را وارد فرای

کردن و تحلیل عدم موفقیت بعد از اتمام هر کار مرجع است. آنان باید کوشش هماهنگی برای ثبت عملیات 

مرجع بصورت تفصیلی و تحلیل و تفسیر ماهرانه از موارد موفق و همچنین شکست در پاسخگویی به پرسشهای 

رجع داشته باشند. برای یادگرفتن از فرایندهای قبلی و اجتناب از تکرار اشتباهات، ثبت هر آنچه که درست م

یا غلط انجام شده، گامهایی که در فرایند مفید بودند، و آنچه باید در دفعات بعدی متفاوت انجام شود حیاتی 

جع قادر به بهینه سازی فرایند مرجع است. بدون مرحله جدید تحلیل شکست و ثبت اطالعات، کتابداران مر

 .و کارایی در انجام دادن کارشان نخواهند بود

 

 ایجاد افزارها تنها رمز موفقیت  ●

. "شود ایجاد بانکهای اطالعاتی بتنهایی تغییرات را موجب نمی "تأکید میکنند که  ادل و گریسان         

مؤلفه های مدیریت دانش در مرجع اگر با اهداف خاص کتابخانه یا سازمان بزرگتر گره نخورده باشند موفق 

نخواهد بود. اهداف ممکن است بهبود ارتباطات بین کتابداران مرجع، بازداشتن آنان از اختراع دوباره چرخه، 



ور نکنید که به مجرد ایجاد چیزی، موفقیت تص "هشدار میدهد:  یا اشتراک دانش با کاربران باشد. پرکینز

نصیبتان خواهد شد. ابتدا بپرسید، مشکل کاری که این افزار قراراست حل کند چیست؟ اگر نتوانید پاسخ قابل 

 ."قبولی بیابید رهایش کنید

 

 عدم پیوند با استراتژی یا عملیات سازمانی ●

نه ها اینست که اکثر آنها به صراحت با استراتژی یا دلیل دیگر عدم موفقیت مدیریت دانش در کتابخا        

عملیات سازمانی پیوند داده نشده اند. اهتمام بسیار اندکی برای درک اینکه چگونه بهترین عملیات مرجع بکار 

گرفته میشوند برای کار، ارزش افزوده ایجاد میکنند و توسط افراد ذینفع استفاده می شود، صورت گرفته است. 

یات مفید مرجع برای کاربران یا کتابداران یا سازمان بزرگتری که کتابخانه به آن تعلق دارد باارزشند؟ آیا تجرب

همچنین هیچگونه کوشش هماهنگی برای تحلیل اینکه چگونه مدیریت دانش در خدمات مرجع ارزش افزوده 

خانه یا کل سازمان است صورت ایجاد کرده و مروج نوآوری های آینده و بهینه سازی ها در فرایند مرجع، کتاب

نگرفته است. خأل دیگر یک ارزیابی نظام مند است از اینکه چگونه مؤلفه های مدیریت دانش به وفق دادن و 

بکارگیری تجربیات مفید در موقعیتهای جدید و بهبود و جریان بخشیدن به آنها کمک میکنند. بطور خالصه، 

ی تواند با تحلیل انتقادی از آنان و نیز نشان دادن کاستی ها بیشتر مؤلفه های مدیریت دانش در کتابخانه ها م

  .بهبود یابد

برای سیستم های کارآمدتر مدیریت دانش که بتوانند فواید بیشتری ارائه دهند، الزم است که کتابدارانی         

بوضوح دریابند و یاد که با مدیریت دانش سر و کار دارند تفاوت میان مدیریت اطالعات و مدیریت دانش را 

بگیرند که دانش را بعنوان یک سرمایه تلقی کنند. آنان همچنین باید رهیافتی منطقی و نظام مند بر اساس 

فرایند مرجع، تشخیص خبرگان دانش داخلی و خارجی و تمرکز بر تسخیر و در دسترس ساختن دانش عیان 

دانش در خدمات مرجع باید بر اصالح فرایند مرجع  و نهان اتخاد کنند. همچنین کتابداران درگیر با مدیریت

برای در بر گرفتن تحلیل شکست، ایجاد اهداف روشن و پیوند دادن مؤلفه های مدیریت دانش به استراتژی و 

  .عملیات سازمانی تمرکز کنند



 کلی گیرینتیجه
 

مسؤلیت کرده است. در  مدیریت دانش اولیه، همه محیطهای حرفه ای و تجاری جهان را درگیر این      

برخی سازمانها، این کار به صورت موفقیت آمیزی اجرا می شود. حقیقت این است که سازمانهای کمی، 

اشتراک دانش یا مدیریت دانش را از طریق فرهنگ سازمانی خود پشتیبانی می کنند. پیش نیاز موفقیت 

نگرش نو و مدیریت عالی برای ظهور  مدیریت دانش اجرای مقدماتی آن بدون توجه به محدودیتها است.

  .بعنوان یک سازمان دانش مدار بسیار مهم و حیاتی است

 قوی ابزار یک  محیط اقتصادی و محیط اطالعاتی امروز سریعاً در حال تغییر است. مدیریت دانش        

و تحقق دوباره مهندسی طبقات شده است. آن جایگاه بسیار برجسته ای در ایجاد نظام  پیشرفت ترویج برای

های پیشرفت دانش یک کشور اشغال می کند. چگونگی گسترش کتابخانه ها به منظور برخورد با چالش 

اقتصاد دانش و ساختن نظام های مدیریت دانش کتابخانه ها موضوعی است که ضرورت مطالعه و راه حل 

 ی ما را می طلبد.فور

 

 احراز  .برخوردارند دانش مدیران سمت احراز برای باالیی ضمانت از کتابداران  متخصصان اطالع رسانی و    

 مدیر. طلبد می جدید، مهارتهای یادگیری و کاری فرهنگ نگرش تغییر مثل عظیمی تالشهای سمت این

 .باشد کرده بیشتری تالشهای ، جدید سمت این در هدف این به نیل برای باید دانش،

محور در نهایت منجر به افزایش و توسعه خدمات های جدید مرتبط با جامعه دانشاستفاده از مزایای پیشنهاد

گذاری دانش بین کارکنان گیری و به اشتراکگردد. عالوه بر این، افزایش استفاده، شکلجدید برای کاربران می

ها و تبدیل شدن آن به جدید تبدیل شده که منجر به توسعه کتابخانه کتابخانه و مدیریت دانش به تفکری

سازی سازمانی کارآمدتر گشته است؛ بنابراین نه تنها مدیریت اسناد بلکه مدیریت صریح و ضمنی در پیاده

ها در جهت یادگیری، شناسایی و استفاده از ها منجر به تکمیل توانایی این سازمانمدیریت دانش کتابخانه

ها منجر به گردد. مدیریت دانش در کتابخانههایشان میانش منابع داخلی و خارجی در فرایندها و فعالیتد



گذاری دانش های جدید به منظور ارتقای یکپارچگی و به اشتراکها و تکنیکایجاد دانش جدید، توسعه روش

شده  ها تبیین و اصالحکتابخانه گردد. یک برنامه مدیریت دانش که منحصراً برایها میموجود در سازمان

ها، افزایش سودمندی و اثربخشی کارکنان گردد، همچنین به توسعه تواند باعث کاهش هزینهباشد می

شود که یافته ختم می ءای ارتقاها و محصوالت و خدمات منجر شود که در نهایت به ارائه کتابخانهفعالیت

 . داشت شده در بازار دانش خواهد جایگاهی تضمین

 

مدیریت دانش توان بالقوه ای در کمک به کتابداران برای تسخیر، گردآوری، سازماندهی و اشاعه حافظه   -

جمعی و دانش کتابداران مرجع و کمک به آنان در بهره وری و کارآمدی بیشتر و ارائه خدمات بهتر به مراجعان 

عملیات روزمره کاری شان کمک کرده و بصیرت و دارد. مدیریت دانش همچنین میتواند به کتابداران در 

درگیری آنان در سازمان بزرگتر را بهبود بخشد و نقش رهبری را در کمک به تسخیر حافظه سازمانی به 

کتابداران اعطا کند. اما، مدیریت دانش موفق نیاز به درک روشنی از زنجیره اطالعات، چهار بخش کلیدی 

              داده ها، مدیریت اطالعات و مدیریت دانش و فرایند مدیریت دانش دارد. مدیریت دانش، تمایز بین مدیریت

کنند،  احتمال بکارگیری و موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه هایی که بعنوان جوامع یادگیرنده عمل می

 هدفهای استراتژیک دارند و قادر به استفاده از توان تکنولوژی اطالعات هستند بیشتر است.

 

 :برای توسعه مؤلفه های مدیریت دانش در کار مرجع، کتابداران و سایر کارکنان کتابخانه باید 

 

 .هدف اصلی و اهداف کتابخانه از تأمین خدمات مرجع را دریابند -

  .بدانند چه نوع دانشی برای ارائه خدمات پایه یا بهبود خدمات الزم و ضروری است -

نش است و چگونه میتوانند دانش وی را اکتساب کنند. بعبارت دیگر، معین کنند چه کسی واجد این دا -

 .خبرگان را بشناسند که گامی در جهت تهیه دانش است

فرایندها را بمنظور مورد استفاده قرار گرفتن دانش آنها در بهبود هدف اصلی و سایر اهداف خدمات مرجع،  -



 .بکار گیرند

 :ا کتابداران مرجع بدانندفرایندهایی ایجاد کنند که با کمک آنه -

 چه دانشی در دسترس است -

 چه کسی واجد آن است، یعنی متخصصان چه کسانی هستند -

 چگونه این دانش میتواند برای یک موقعیت خاص بکار گرفته و استفاده شود -

 چگونه میتواند ترسیم، تسخیر و در یک متن خاص بعنوان یک مصنوع دانش ثبت شود -

 برای استفاده مجدد دیگران آنرا براحتی دسترس پذیر ساخت چگونه میتوان -

 چگونه این دانش میتواند برای بهبود فرایندهای آتی بیشتر اصالح شده و به آنها افزوده شود -

 

از آنجا که دانش و فرایندهای دانش بطور ناگشودنی با عملیات، ساختار، فرهنگ و هدف یک سازمان پیوند 

ژی مدیریت دانش کارآمد به کتابخانه هایی نیاز دارد که فهم عمیقی از قلمرو دانش و خورده اند، یک استرات

چگونگی استفاده از آن در سازمان بزرگترشان داشته باشند. کتابداران مرجع باید تلقی شان از خود را از 

که همواره در آن نگهبانان یک مجموعه مدارک به مدیران حافظه شرکت تغییر دهند. آنان باید فراتر از نقشی 

بسمت ایجاد و مدیریت دانش حرکت  -سازماندهی و مدیریت اطالعات انتخاب، یافتن، مثل –درخشیده اند 

کنند. آنها باید فراتر از کارمندان اداری بودن که چیزهایی را برای دسترسی دیگران سازماندهی میکنند حرکت 

نش کرده و دانشکاران واقعی بشوند که از دانش بعنوان وجه برجسته کارشان استفاده کرده و واجد مهارتها و دا

  .در سطوح باال شوند

 

 

  



 مطالعات انجام یافته در زمینه مدیریت دانش در کتابخانه های علوم پزشکی

تحلیل وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی ) مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه فردوسی و 

  (علوم پزشکی مشهد

 مهری پریرخ محمدحسین دیانی حسن محمودی :نویسندگان

 چکیده 

اجرای مدیریت دانش و همچنین میزان مشارکت کتابداران هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مقایسه ای وضعیت 

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است  .در برنامه های مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی می باشد

که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی 

. برای گردآوری داده ها از سه ابزار استفاده شد. از پرسشنامه محقق ساخته برای مشهد تشکیل می دهد

بررسی وضعیت اجرای مدیریت دانش که شامل ابعاد تولید دانش، اعتبار بخشی به دانش، ارائه دانش، اشتراک 

اران در برنامه دانش و کاربرد دانش بود. از سواالت باز و سیاهه وارسی نیز برای بررسی میزان مشارکت کتابد

های مدیریت دانش و همچنین بررسی وضعیت زیرساخت ها و شیوه های پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس 

یافته ها: برنامه های مدیریت دانش در کتابخانه  .اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها استفاده شده است

ات مدیریت دانش و همچنین ابعاد مدیریت های مورد بررسی به صورت مطلوب اجرا نمی شود، میانگین نمر

دانش در حد متوسط می باشد. در رابطه با فعالیت های فردی و سازمانی کتابداران در راستای مدیریت دانش، 

مانند شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی سازمانی، برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی، شرکت در 

و تسهیم دانش در قالب نگارش مقاله و ارائه پیشنهادات، اطالعات  همایش های علمی و حرفه و نیز انتقال

پرسش های باز و سیاهه وارسی نشان داد، مشارکت کتابداران در این فعالیت ها نیز اندک است. کتابخانه ها 

نیز مانند هر سازمان دیگری نیازمند پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش هستند. عالوه بر فراهم بودن 

ساخت ها، مشارکت کارکنان در برنامه های مدیریت دانش نیز اهمیت فراوانی دارد. مدیران کتابخانه ها زیر
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عالوه بر پیگیری برنامه های مدیریت دانش می بایست شرایط الزم را نیز برای همکاری و مشارکت کتابداران 

 .در برنامه های مدیریت دانش فراهم سازند

 

 

  



 یت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمیزان حاکمیت عوامل مدیر

 حسین عابدی مدیسه ،بهاره غالمی

 

امروزه مدیریت دانش در کتابخانه ها ومراکز اطالع رسانی کاربرد موثری پیدا کرده و موجب تغییراتی :مقدمه

فرایندهای مدیریت دانش در شکل و عملکرد آنها نیز شده است به هر اندازه که در کتابخانه ها از عوامل و 

بیشتر استفاده شود نتایج مطلوبتری در ارائه خدمات اطالعاتی فراهم می شود.هدف این پژوهش بررسی میزان 

 .استقرار عوامل مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد

  

د. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران این پژوهش یک مطالعه پیمایشی از نوع کاربردی می باش:روش بررسی

گیری به شیوه سرشماری بود. نفر( و روش نمونه ۸۲شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )

بودکه روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی آن با  ابزار گردآوری اطالعات پرسش نامه ی استاندارد

تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده  Cronbach Alpha(97/0 =r) استفاده از محاسبه ضریب

 . ورت گرفت(  ص F  و آزمون T )آزمون، و در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی 18Spssاز نرم افزار

  

ایج به دست آمده نشان داد که در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر شش مولفه نت :یافته ها

ت دانش)سیاستها و راهبردها،سیستم های رهبری، سیستم تشویق و پاداش دهی، سیستم خلق و مدیری

تحصیل دانش، سیستم آموزش و سیستم ارتباطی مدیریت دانش( ، کمتر از سطح متوسط بوده است و در 

خصوص مولفه های سیاستها و راهبردها ، سیستم های رهبری و سیستم های تشویق و پاداش دهی مدیریت 

دانش بر حسب مدرک تحصیلی در سطح معنادار بوده است، اما در خصوص سایر مولفه ها بر حسب سابقه 

  .خدمت و سن پاسخگویان معنادار نبوده است



     :نتیجه گیری

ا توجه به یافته های پژوهش بنظر می رسد بکارگیری مؤلفه های مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه ب     

اصفهان بنا بر دالیلی از جمله عدم وجود دستورالعملها و خط مشی های مدون و حمایت علوم پزشکی 

مسئولین، به صورت غیر علمی می باشد. بنابراین مدیریت و رهبری در کتابخانه ها بهتر است به گونه ای باشد 

 .که عوامل ایجاد کننده مدیریت دانش در بین همه کارکنان کتابخانه ها پذیرفته شود

 

 

 

     بع:امن

-۱۷۶ص.   ۳۶)شماره پیاپی  ۱۳۹۳، ۲، شماره ۱۱دوره مدیریت اطالعات سالمت، غالمی، بهاره،  -۱

۱۶۹   ) 

)پیاپی  ۲شماره  ۱۳۹۲سال سوم پاییز و زمستان  ،پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،حسن، محمودی -۲

۶) 
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