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 چكيده
 تخصصي امور هاي كتابخانه مديريت دانش در كارگيريبهاين پژوهش با هدف بررسي وضعيت: هدف

و به دنبال يافتن  پيشنهادي براي اجراي مديريت الگوييبرق وزارت نيرو در ايران انجام گرفته
. تخصصي مورد مطالعه استهاينهكتابخادانش در

و روساي بالفصلها كتابخانهمسئوالن:روش  افراد مورد مطالعه انتخاب عنوانبههاآن، مديران

و براي گردآوري اند شده ، مصاحبه، تلفن،نامه از پرسشها داده، روش پژوهش به صورت پيمايشي بوده
و پست الكترونيكي استفاده شده استمصاحبه .، نمابر

، گردآوري، سازماندهي:، چهار مولفه اصليه مورد مطالعهبا توجه به وضعيت جامع:ها يافته

و و مشخص گرديدچنينهماشاعه منابع دانش . نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفت
وها مولفه  در كليطوربه مديريت دانش كارگيريبهدرها ضرورت ترين مهمي وضعيت گردآوري منابع

و مسئولين كتابخانهچهار حوزه و مديران بالفص مورد بررسي، توسط كتابداران ل بهتر از هاي
در. متوسط ارزيابي شده است اما وضعيت سازماندهي منابع دانش، اشاعه دانش، نيروي انساني

و پايين نمونه مورد مطالعه وضع موجود را مناسب. تر از متوسط ارزيابي شده است حد ناچيز
ط. بينند نمي و مسئوليناز در،رفي نمونه مورد مطالعه از كتابداران اجراي مديريت دانش
و مشكالت پيرامون حوزه و مسائل راهاي امور برق را در حد ناچيز ارزيابي نموده  زياد آن
سازي مديريت دانش در اين حوزه ارائه شده در پايان الگوي پيشنهادي براي پياده. دانند مي

و بازيابي از يك سو هاي مربوط به گردآورياينداست كه در برگيرنده فر و اشاعه ، سازماندهي
و ارتقاء دانش آنان از سوي ديگر مي ال. باشدو تغيير نقش كتابداران و روشدر اين هاي گو راه

و شيوهسازماندهي دانش .هاي اشاعه گزينشي دانش مورد توجه قرار گرفته است، اشاعه دانش

 هاي تخصصي، الگو، وزارت نيروه، كتابخان دانش مديريت:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

دانش« عبارت).1،1999دراكرداونپورت،( كنيمميدرعصر دانش زندگي ما
به» قدرت است اشتراك دانش قدرت«جاي خود را در عصر دانايي محوري

).2،1998داونپورت(داده است» است

 هاي ماموريت به كه يابد مي رونق آنجا تا بزرگچهو كوچك چه سازماني هر
هدكندميهنگامي كه يك سازمان تالش. خود دست يابد  خود هايف كه به

و تهديدها در محيط، دستيابي به هدف  را به تاخير ها دست يابد عدم ثبات
راانداخته يا حتي، فرايند  زنده به منظوربراي يك سازمان. سازندمي تخريب آن

كهو. ني از سرماية دانشي خود داشته باشدماندن، حياتي است كه بينش روش  اين
بادر تواندميچگونه اين سرمايه و كار به او هاي چالش رويارويي  محيط كسب

كهبه دليل. كمك كند  دانشي هر سازماني هاي سرمايه دانش قدرت است، اين

 هاي سرمايه، مديريت مديريت دانشوظيفه. كنند موفقيت اجرايي آن را تعيين مي
. جديدي نيستمديريت دانش اساساً انديشة. نشي در هر سازمان استدا

هاي مديريتي ظاهر، مطالعات متعددي در چرخه1989 تا سال 1986از سال
در. شوند شدند كه به طور آشكار به مديريت دانش مربوط مي از زماني كه عالئق

و فناوري بهاي زمينه مورد نظر رشد كرد وحثاطالعاتي توسعه يافت، ها
(ها در اين زمينه اوج گرفتگفتگو و 1997؛ گرانت، 1998بويسوت،. ؛ نوناكا

و راس،؛1977تي سه،؛ 1997؛ استوارت، 1995،تاكوچي .3)1996 فون كروغ
و ديگران . استدر كانون توجه»دانش« كه كنندمياشاره) 1998(داونپورت

بمديريت دانش نه فقط توجه متخصصان ه خود جلب مي كند، كسب وكار را
و محققانكه مورد توجهبل از جمله ارتباطات، ها ساير حوزه دانشمندان

و اطالع رساني قرار، شناسي جامعه . گيردميكتابداري

و حيات سازمان عاملي براي رقابتعنوانبهمديريت دانش  فرصتي،ها گرايي
و اثر بخشي خود تخصصي جهت بهبود هاي كتابخانهويژههبها كتابخانهبراي

كه. وجود آورده استهبمتبوع شان سازمان كتابداري متخصصان ضروري است
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ها سازمانزيرا. ارائه دارندتر رساني دراين حوزه نقش خود را جدي اطالعو
نة كه هيچ چيز به اندازاند دريافته فعال را در دنياي رقابتي،هاآن تواندمي دانايي

رو.نگه دارد و عنوانبهاز هر چيز كاركنان سازمان بيش از اين  صاحبان دانايي
و مديريت دانش سرمايهترين مهم عنوان به تواندمي ابزاري كه عنوانبهسازان

ودانش موجود را گردآوري و اشاعه دهد اهميت يافته است نمايد . نظم
و دانش مورد و تجزيه وتحليل دانش موجود مديريت دانش شامل شناسايي

و  دانش براي هاي مجموعهو كنترل اعمال بعدي جهت گسترش ريزي برنامه نياز،
و بهريزي برنامهتكميل اهداف سازمان است و گام سازيهن، سازماندهي، ذخيره

و بازيابي دانش را ممكن مي ).1383نشاط،(سازدو به كارگيري

 مسئله تعريف

ي، مقاله حاضر تخصصهاي كتابخانهبا توجه به اهميت موضوع مورد بحث در
و اشاعه منابع دانش سازماني،بررسي وضعيت موجود گردآوري، سازماندهيبا 

در،قصد دارد  مورد مطالعه هاي كتابخانه به نحوة به كارگيري مديريت موثر دانش

درعنوانبهيي الگوچنينهمبپردازد  مورد هاي كتابخانه زيرساخت دانش سازماني
.بررسي پيشنهاد دهد

:ريف عملياتي زير به كار رفته استپژوهش اصطالحات زير با تعادر اين

با نگرشي هدف مدار ابزاري براي شناسايي، تهيه، توسعه،: مديريت دانش.1
سازماني دانش پايگاه بازيابيو سازماندهي دانش، اشتراك ذخيره، استفاده، تحليل،
كه پيوسته در حال هاي پراكنده در سازمان است، تا دسترسي به دانشيو تجربه

و چه به شكل ضمني فراهم شود،تغيير است .چه به صورت صريح

دانش نظام.2 و ذخيره، دريافت، براي فناوري ابزارهاي:4هاي مديريت پردازش
مياشاعه دانش سازماني  .روند به كار

 هاي اساسي پرسش

 است؟وضعيت مديريت گردآوري منابع دانش در جامعة مورد مطالعه چگونه.1
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 است؟ چگونه مطالعه مورد جامعة در دانش منابع سازماندهي مديريت وضعيت.2
 وضعيت مديريت اشاعه منابع دانش در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟.3
 وضعيت مديريت منابع انساني دانش در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟.4
كهها ضرورتترين مهم.5 در يا عواملي  موردايه كتابخانه مديريت دانش را

، كدامند؟سازندميمطالعه ضروري
در.6 و مشكالت عمده در اعمال مديريت دانش  مورد هاي كتابخانهمسائل

 مطالعه چيست؟
در.7  هاي كتابخانهالگوي پيشنهادي براي اجراي كاربردي مديريت دانش

 مورد مطالعه چيست؟

 جامعه مورد مطالعه

و جامعه  هاي كتابخانهنالمسئوتحقيق شامل مديران، كارشناسان ارشد
شركت مادر تخصصي توانير: شامل در ايرانصي امور برق وزارت نيروصتخ

،)سابا( وري انرژي مپنا، سازمان بهرهشركت اي، شركت برق منطقه16شامل 
، سازمان توسعه برق ايران، شركت تعميرات)سانا(هاي نو ايران سازمان انرژي

و  شركت توزيع نيروي برق،42توليد، شركت مديريت32نيروگاهي ايران

و ديگر شركت وزارتپژوهشگاه نيرو، كتابخانه  هاي نيرو، معاونت امور انرژي،
نيرو، مشانير، پارسيان قدس نيرو، موننكو، مشاور: امور برق مانندوابسته به

و رئيس گروه، رئيس كتابخانه 200اين جامعه. هستند  كارشناسو نفر مدير
.شودميمسئول را شامل

 گيري شيوه نمونه

و روساي،ها كتابخانهمسئوالن  افراد مورد عنوانبههاآنبالفصل مديران
و پاسخميان دقيق جهت ارتباط به طورمطالعه . شدنددهندگان انتخاب محقق

به مطالعه قادراست موضوعات مورداين، عالوه به  دانش مديريتبحث مربوط
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،محقق ازسوي ديگر، از آنجا كه قصد. نمايد مشخصها كتابخانهدرسازماني را
 تواندمي ازطرف يك گروه بزرگتر5»نمايندگي«وع استضبررسي عميق مو

نياز درباره تامين اطالعات موردبرايدهندگان دومين عامل كيفيت براي پاسخ
و زمينه موضوعي مورد تحقيق باشد چه ضمناً. خود مسئوالن اين مطالعه به اگر

، شودمي برق محدودو كارشناسان ارشد امورهاآن بالفصل مديرانوهانهكتابخا
 مشابه فرهنگي هاي زمينه به كل وزارت نيرو به دليل تواندمياما نتايج مطالعه

.عموميت داده شود

 ها آوري دادهشيوه گرد

و آوري دادهشيوه گرد پست ها استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، تلفن، نمابر

ب. استنيك الكترو اي طيف هاي پنج گزينه سوال با پاسخ94صورته پرسشنامه
پس.شد قرار دادهشش سوال باز نيز در پرسشنامه.شدليكرت تنظيم پرسشنامه

واز آزمون اوليه به طور يكنواخت و نوشتن پس از شناسايي افراد مورد نظر،

ها ارسالو شهرستان در تهرانهاآن براي اسامي افراد به انضمام پست سازماني
و انجام پرسشنامه ارسالي200از تعداد. گرديد  با پايان يافتن مهلت مقرر
شد نسخه پرسشنامه تكميل شده 195هاي مستمر پيگيري . دريافت

و تحليل داده ها روش تجزيه

و ابع آوري پرسشنامه بعد از جمع و با استفاده از ها، سؤاالت اد كدبندي شدند

آ نرم و تحليل خروجي.اس.پس.پي. اس6ماريافزار و مورد تجزيه ها استخراج
، رگرسيون،)نسبت(اي هاي دو جمله سپس با استفاده از آزمون. اوليه قرار گرفتند

و ضريب همبستگي، آزمون فريدمن، آزمونF، آزمونtآزمون ، تحليل آماري

هاي حاصل مورد، يافتهSeheffeهاي تعقيبي آناليز واريانس يك سويه، آزمون
و تحليل نهايي قرار گرفتند . تجزيه
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 پيشينه پژوهش

 اطالعاتي مختلف، تنها دو پژوهش هاي پايگاه انجام شده در هاي بررسيدر

ق پژوهش تحت عنوان نخستين. رابت بيشتري دارديافت شد كه با پژوهش حاضر
سن21مديريت دانش در قرن  ت پاولو نقش كتابداران دانشگاهي در دانشگاه

در اين پژوهش به دنبال الگويي براي مديريت دانش) 2000(مك گاون. است
ي قرن ها وي معتقد است كه كتابخانه. هاي دانشگاهي است ديجيتال در كتابخانه

و فن . كند آوري ديجيتال، دانش را سازماندهي مي حاضر در حال تغيير هستند
دانشگاهي در ارتباط با مديريت اي هدف اين مطالعه يافتن نقش كتابداران حرفه

لي. آوري است دانش در محيط فن در پايان نامه دكتري) 2004(در پژوهش ديگر

خود تحت عنوان سازماندهي دانش سازماني از طريق مشاوران فناوري اطالعات 
مياظه هاي سهامي براي همكاري در شركتسازماندهي دانش جهت: دارد ار

م مديريت دانش موفقيت تجربيات اخير را در مورد اين مطالعه. هم استآميز
و مشاوره براي سازماندهي دانش سازماني شركتچگونگي  ها مورد سازماندهي

و تحقيق قرار مي به) 1381(در ايران عليرضا انتهايي. دهد بررسي در پژوهشي
دراي برنامهطراحي   تخصصي وابسته به وزارت هاي كتابخانه براي مديريت دانش

و فرهن و ارشاد اسالمي، به دنبال يافتن الگويي براي مديريت منابع ديجيتالي گ

و مديريت دانش كاركنان كتابخانه از سوي ديگر ايجاد كتابخانه ديجيتال از يكسو
هدف اين پژوهش. انجام شده است) 1384(پژوهش ديگر توسط مشيريان. است

و يندهايي است كه بدان طريق فراهم آوريابهبود درك فر  دانش، ابزارهاي فني،
 يك عنوانبهتوانند به توسعة سازمان از جهت گسترش دانش عوامل سازماني مي

و. مند كمك كنند سالح رقابتي نظام اين پژوهش، روابط بين فناوري اطالعات
از آن جهت كه اين روابط. هاي نيروي انساني را بررسي كرده است ارزش

د از. انش هستندابزارهاي ضروري فرايند مديريت در اين پژوهش، مدلي مفهومي
.شودميمديريت دانش در سازمان ارائه 
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و تحليل يافته  ها تجزيه

 تعداد طبقات
 نسبت

مشاهده شده

 نسبت مورد

 آزمون
سطح

 داري معني

%000/0%5/0%33/0 353مقادير كمتر يا مساويگروه اول

%67/0 3107مقادير بزرگترازگروه دوم

1 160 جمع

 آزمون دوجمله اي به منظور بررسي گردآوري منابع دانش.1جدول

از53شود چنانچه در جدول يك مالحظه مي  نفر به همة سواالت 160 نفر

 كمتر(3 هاي كمتريامساوي از پاسخ) درصد33(اند گانة اين مولفه پاسخ داده18
و اظهار) از متوسط ا67نموده، و(3ز درصد پاسخ بيشتر ابراز) خيلي زياد زياد

اختالف دو )  sign =.0/000<0/05(اي با اطمينان زياد اند، آزمون دوجمله نموده
و دار نشان مي نسبت را معني  دهد، بدين مفهوم كه نمونه مورد مطالعه از كتابداران

هاي حوزه كتابخانهدر( وضعيت گردآوري منابع دانشهاآنمسئولين بال فصل
ميدررا)رت نيروبرق وزا .كنند حد بهتر از متوسط ارزيابي

 سوال11 ميانگين( دانش منابع سازماندهي مولفه كلي وضعيت بررسي
 دومين پرسش اساسي پژوهش): پرسشنامه

 تعداد طبقات
 نسبت

مشاهده شده

 نسبت مورد

 آزمون
سطح

 داري معني

%045/0%5/0%47/0 380مقادير كمتر يا مساويگروه اول

%53/0 391مقادير بزرگترازگروه دوم

1 171 جمع

 آزمون دوجمله اي به منظور بررسي سازماندهي منابع دانش.2جدول

مي در از80شود، كه جدول دو مالحظه  نفري كه به همه سواالت 171 نفر
ازيا هاي كمتر پاسخ) درصد47(اند گانه اين مولفه پاسخ داده11 3مساوي
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و اظهار) از متوسطركمت( از53 نموده، ) خيلي زيادو زياد(3 درصد پاسخ بيشتر
 تواند اختالف دونسبت را تفكيك كند اي نمي اند، آزمون دوجمله ابراز نموده

)sign =0/445>0/05(و ، بدين مفهوم كه نمونه مورد مطالعه از كتابداران
هاي در كتابخانه(ع دانش نتوانسته است سازماندهي منابهاآنفصل مسئولين بال

و وضع موجود را مناسب نمي) برق وزارت نيرو امور .بيند قضاوت نمايد،

 تعداد طبقات
 نسبت

مشاهده شده

نسبت مورد

 آزمون
سطح

 داري معني

%801/0%5/0%51/0 373مقادير كمتر يا مساويگروه اول

%49/0 369مقادير بزرگترازگروه دوم

1 142 جمع

): سوال پرسشنامه23ميانگين( كلي مولفه اشاعه دانشبررسي وضعيت.3جدول
 سومين پرسش اساسي پژوهش

از73شود، كه درجدول سه مالحظه مي  نفري كه به همه سواالت 142نفر
ازيا هاي كمتر پاسخ) درصد51(اند گانه اين مولفه پاسخ داده 23  كمتر(3مساوي

ونموده اظهار) از متوسط از49، ) خيلي زيادو زياد(3 درصد بقيه پاسخ بيشتر

 نسبت را تفكيك كند تواند اختالف دو اي نمي اند، آزمون دوجمله داده
)sign =0/801 >0/05(و ، بدين مفهوم كه نمونه مورد مطالعه از كتابداران

بههاآنمسئولين بالفصل در(اشاعه دانش نتوانسته است قضاوت قاطعي راجع

و) هاي حوزه برق وزارت نيرو بخانهكتا لذا وضع موجود را مناسب داشته باشند،
.بيند نمي

20ميانگين(مديريت دانش ها از منظر بررسي وضعيت نيروي انساني كتابخانه

 چهارمين پرسش اساسي پژوهش): سوال پرسشنامه
گانه 20 سواالت همه به كه نفري 165 از نفر 75 كه شود، مي مالحظه4 جدول در
)متوسطازرـكمت(3 از مساوي يا كمتر هاي پاسخ)درصد45( اند داده پاسخ مولفه اين
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 تعداد طبقات
 نسبت

مشاهده شده

 نسبت مورد

 آزمون
سطح

 داري معني

%276/0%5/0%45/0 375مقادير كمتر يا مساويگروه اول

%55/0 390مقادير بزرگترازگروه دوم

1 165 جمع

 ها اي به منظور بررسي وضعيت نيروي انساني كتابخانه آزمون دوجمله.4 جدول
 مديريت دانش از منظر

و اظهار از55 نموده، اند، داده) خيلي زيادو زياد(3 درصد بقيه پاسخ بيشتر

 sign=0/276( نسبت را تفكيك كند تواند اختالف دو اي نمي آزمون دوجمله

و، بدين مفهوم كه نمونه) 0/05< مسئولين بال فصل مورد مطالعه از كتابداران
بهها آن ها وضعيت نيروي انساني كتابخانه(نتوانسته است قضاوت درستي راجع

و) مديريت دانش از منظر . بيند وضع موجود را مناسب نمي لذا داشته باشند،
درها ضرورتترين بررسي مهم ها كتابخانه براي اجراي مديريت دانش

 پنجمين پرسش اساسي پژوهش): سوال پرسشنامه15ميانگين(

 تعداد طبقات
 نسبت

مشاهده شده

 نسبت مورد

 آزمون
سطح

 داري معني

%003/0%5/0%38/0 364مقادير كمتر يا مساويگروه اول

%62/0 3104مقادير بزرگترازگروه دوم

1 168 جمع

ها ضرورترينت اي به منظور بررسي مهم آزمون دوجمله.5جدول
دربراي ها كتابخانه اجراي مديريت دانش

مي5جدول گونه كه در همان كه مالحظه از64شود،  نفري كه به 168 نفر
هاي كمتر يا پاسخ) درصد38(اند گانه اين مولفه پاسخ داده15همه سواالت

و اظهار) از متوسط كمتر(3مساوي از  از62نموده، 3 درصد بقيه پاسخ بيشتر

 اطمينان كافي اي با اند، آزمون دوجمله نموده ابراز) خيلي زيادو زياد(
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)sign=.0/003<0/05 (دو مي دار نسبت را معني اختالف دهد، بدين مفهوم نشان
م بالكه نمونه مورد ها ضرورت ترين مهمهاآنفصل طالعه از كتابداران ومسئولين

ح كتابخانهدر(براي اجراي مديريت دانش حددررا) وزه برق وزارت نيروهاي
. نمايند بهتر از متوسط ارزيابي مي

و ميانگين(ها مشكالت براي اجراي مديريت دانش دركتابخانه بررسي مسائل
 ششمين پرسش اساسي پژوهش): سوال پرسشنامه7

 تعداد طبقات
 نسبت

مشاهده شده

 نسبت مورد

 آزمون
سطح

 داري معني

000/0%5/0%83/0 3151مساوي مقادير كمتر ياگروه اول

%17/0 330مقادير بزرگترازگروه دوم

1 181 جمع

 اي به منظور بررسي مسائل ومشكالت آزمون دوجمله.6جدول
دربراي ها كتابخانه اجراي مديريت دانش

مي6در جدول كه مالحظه  نفري كه به همه سواالت 181نفر از 151شود،
ازيا هاي كمتر پاسخ) درصد83(اند پاسخ دادهگانه اين مولفه7  كمتر(3مساوي

و داده) از متوسط از17تنها اند، ) خيلي زيادو زياد(3 درصد بقيه پاسخ بيشتر

اختالف ) sign =.0/000<0/05(اطمينان زياد اي با جملهاند، آزمون دو نموده ابراز
مي دار نسبت را معني دو نمونه مورد مطالعه از دهد، بدين مفهوم كه نشان

و هاي حوزه كتابخانهدر( اجراي مديريت دانشهاآنمسئولين بالفصل كتابداران
ودررا) برق وزارت نيرو و حد ناچيز ارزيابي نموده مشكالت پيرامون مسائل

رااجراي  ميآن . دانند زياد
بندي جمع،در آخرين قسمت از اين فصل به مقايسه: گانه6يها مولفهمقايسه

هاي برق وزارت نيرو مبادرتي مديريت دانش در كتابخانهها مولفهخالصهو
.كنيم مي
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ميانگين تعداد مولفه
انحراف

استاندارد
بيترت

ميانگين

ها رتبه

51/4 اول268/3836/0 160 گردآوري منابع دانش

01/4 دوم1437/398324/0 168 اجراي مديريت دانشدرها ضرورت

ازنيروي ان 93/3 سوم0388/371139/0 165 مديريت دانش منظر ساني

49/3 چهارم966/298447/0 171 سازماندهي منابع دانش

81/2 پنجم7863/289154/0 142 اشاعه دانش

26/2 ششم3331/280757/0 181دانش مديريت اجراي در مشكالتو مسائل

پ6يها مولفهيها مقايسه ميانگين.7جدول  ژوهش به ترتيبگانه

با با هم متفاوت است، آزمون فريدها مولفهشود كه وضعيت مالحظه مي من
.دهد دار نشان مي را معنيها مولفهاطمينان كافي اختالف بين 

و به مي طور خالصه دردكرتوان برداشت در مجموع كه مديريت دانش
و ها در كتابخانه س مولفه ياد6كمتر است، حد متوسط ه گروه نسبتاًشده در

.متمايز قابل تفكيك هستند

اجرايدرها ضرورتو گردآوري منابع دانش كمي بهتر ازمتوسط: دسته اول.1
 مديريت دانش

سازماندهيومديريت دانش منظراز نيروي انسانيمتوسطحددر: دسته دوم.2
 منابع دانش 

وو دانشاشاعهحد ضعيفدر: دسته سوم.3 در مسائل اجراي مشكالت
 يريت دانشمد

و ها، الگوي كاري پيشنهادي ترتيب اولويت تامل روي سه دسته فوق راهكار
. دهد را براي مديريت دانش نشان مي

كه مالحظه8در جدول بخواهد شد دره، وجز در مسائل اجراي مشكالت
در مديركتابخانهو ها بين در دو گروه مقام مسئول در بقيه مولفهمديريت دانش

 هاي كتابخانه در دانش مديريت هاي مولفه( مدل هاي لويتاوو حدود



و و تابستان،هفتمكتابداري، دفتر چهل 42 1387بهار

به منظور  f آزمون

پيش آزمون تساوي

گروه واريانس دو

ها به منظور مقايسه ميانگين t آزمون

 فاصله اطمينان

براي درصد95

ها تفاضل ميانگين

ها مولفه

ده
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F
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483/25000/0821/2158 005/037/011/062/0
 گردآوري منابع دانش

91/2313/147004/037/012/061/0

314/11001/0127/4169 000/060/032/088/0
 سازماندهي منابع دانش

168/4106/160000/060/032/088/0

698/13000/0375/5140 000/074/047/001/1
 اشاعه دانش

256/5376/116000/074/046/001/1

577/15000/0628/2163 009/029/007/050/0 نيروي انساني

666/2649/152008/029/007/050/0 ازمنظرمديريت دانش

065/19000/0959/3166 000/058/029/086/0  اجرايدرها ضرورت

000/058/029/087/0 93/347/147 دانش مديريت

058/1305/0951/0-179 343/011/0-35/0-12/0  در مشكالتو مسائل

12/0-35/0-927/178342/011/0-951/0 دانش مديريت اجراي

درگانه6يها مولفه به منظور مقايسه ميانگينt آزمون.8جدول  مديريت دانش
در كتابخانه  كتابخانه گروه مقام مسئول مديردو ها

، بدين)t-test , p=0.000</05(اختالف نظر وجود دارد)تخصصي امور برق
گردآوري منابع:كتابخانه در مواردمفهوم كه مقام اجرايي بالفصل مسئول مدير

،دانش مديريت منظر از انيانس نيروي،دانش اشاعه،دانش منابع سازماندهي،دانش

مي،اجراي مديريت دانشدرها ضرورت بيند، وضعيت را بهتر از مدير كتابخانه
اتفاق كتابخانه مدير با دانش مديريت اجراي در مشكالتو مسائل خصوص، در ولي

ميطبيعتاً) t- test, p = 0.343>0/05( نظر دارد بايست در تحليل مديران مسئول
مشاهده تري داشته باشند، ليكن در ديدگاه محتاط) ولفه اولم5( وضع موجود
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و .القول است ها متفق با مديران كتابخانهمشكالت اجراي مديريت دانش مسائل
در بررسي حوزه برق وزارت نيرو در ها خصوص مديريت دانش در:كتابخانه

سه استفاده از آزمون آناليز واريانس يك سويه مبادرت به مقاي اين بخش با
، هاي وابسته شركتو نيروگاه، توزيع، توانير: هاي شركت هاي كتابخانهوضعيت 

.شود مي پرداخته)برق حوزه هاي كتابخانه در دانش مديريتيها مولفه خصوصدر(

منبع تغييراتها مولفه
مجموع

مجذورات

درجه

 آزادي
ميانگين

مجذورات

محاسبه

Fشده

سطح

Fداري معني

7/603233/20597/62000/0 ها بين گروه

323/0 424/50156ها داخل گروه د انشگردآوري منابع

 124/111159 جمع
788/783259/26002/51000/0 ها بين گروه

515/0 983/85167ها داخل گروه
سازماندهي منابع

 دانش
 761/164170 جمع
674/643588/2175/62000/0 ها بين گروه

344/0 411/47138ها داخل گروه  اشاعه دانش

 085/112141 جمع
385/293795/9415/29000/0 ها بين گروه

333/0 612/53161ها داخل گروه
منظر نيروي انساني از

 مديريت دانش
 997/82164 جمع
909/843303/28644/60000/0 ها بين گروه

467/0 54/76164ها داخل گروه
اجرايدرها ضرورت

 مديريت دانش
 449/161167 جمع
006/183002/669/10000/0 ها بين گروه

561/0 384/99177ها داخل گروه
و در مسائل مشكالت

اجراي مديريت دانش
 180 39/117 جمع

گانه6يها مولفهن به منظور مقايسه ميانگي جدول آناليز واريانس يك سويه.9جدول
 مركز حوزه برق وزارت نيرو چهاردراه كتابخانه مديريت دانش در
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مي9 در جدول ، گردآوري منابع دانششود كه به شدت وضعيت مالحظه
از،اشاعه دانش، سازماندهي منابع دانش ، مديريت دانش منظر نيروي انساني

و، اجراي مديريت دانشدرها ضرورت در مسائل جراي مديريتا مشكالت
، متفاوت است هاي وابسته شركتو نيروگاه، توزيع، توانير: در مراكزدانش

به بدين مفهوم كه رويكرد مراكز ياد).Fداري سطح معني= 0/000( شده
و در نتيجه نيز مديريت نحوه اجراي متفاوتي براي مديريت دانش متفاوت بوده

به  Scheffe هاي تعقيبيه از آزمون، خواهد داشت، لذا در ادامه، با استفاددانش
از مقايسه دو به دوي مراكز در هر ميها مولفهكدام در جدول. پردازيمي پژوهش

رويكردهاي،وابسته هاي شركت،نيروگاه،توزيع،توانير:مراكز كه، شود مي مالحظه9
.ي پژوهش دارندها مولفهمتفاوتي به 

: دانش ازمنظرمديريتدرخصوص گردآوري منابع دانش
و• و سپس هاي شركتتوانير و از نيروگاه  وابسته وضعيت بهتري داشته

.توزيع جلوترند

.تر است وضعيت توزيع از سه مركز ديگر پايين•
.وابسته نمره كمتري گرفتههاي نيروگاه از توزيع وشركت•
. هاي وابسته از توزيع ونيروگاه بهتر است وضعيت شركت•

:ش منابع دان سازماندهيدرخصوص

و نيروگاه بهتر است توانير از شركت• .هاي وابسته
. استتر وضعيت توزيع از هر سه مركز ديگر ضعيف•
و شركت• هاي وابسته كمتر بوده ولي از توزيع نمره نيروگاه ازتوانير

و شركت . هاي وابسته از توزيع ونيروگاه بهتر است بيشتري گرفته
: دانشدرخصوص اشاعه

ن• و .يروگاه بهتر استتوانير از توزيع
.وضعيت توزيع از هر سه شركت ديگر ضعيف تر بوده است•

و• تر بوده ولي از توزيع نمره ها وابسته پايين شركت نيروگاه از توانير
و شركت و نيروگاه بهتر است بيشتري گرفته . هاي وابسته از توزيع
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ازدرخصوص :مديريت دانش منظر نيروي انساني
و• و سپس وابهاي شركتتوانير و از نيروگاه سته وضعيت بهتري داشته

.جلوترندتوزيع 
 تر بوده، وضعيت توزيع از سه مركز ديگر پايين•
و• و شركتوهاي شركت نيروگاه از توزيع هاي ابسته نمره كمتري گرفته

و . نيروگاه بهتر است وابسته از توزيع

:اجراي مديريت دانشدرها ضرورتدرخصوص
و• .ها وضعيت بهتري داشته است يروگاهن توانير از توزيع
.تر بوده است وضعيت توزيع از سه شركت امور برق ديگر پايين•
و شركت• ها وابسته نمره كمتري گرفته ولي ازتوزيع نيروگاه از توزيع

و شركت و وضعيت بهتري دارد . نيروگاه بهتر است هاي وابسته از توزيع
ودرخصوص در مسائل د مشكالت :انشاجراي مديريت

و• و از نيروگاه .تري دارند وابسته وضعيت پايين شركت هايتوانير

.تر بوده وضعيت توزيع از توانير وشركت هاي وابسته پايين•
و شركتها شركت نيروگاه از• ازي وابسته نمره كمتري گرفته هاي وابسته

. سه مركز ديگر بهتر است هر
جداگانه وبه) فه پژوهشمول6براي( جدول6طور خالصه در نتايج فوق به

:شود شرح زير درج مي

Scheffe 
Subset for alpha = .05 تعداد مراكز 

11

1774/2 1774/231 31 توزيع

 25 25 نيروگاه
 81 81 توانير

 23 23 هاي وابسته شركت

Sig. 11

 گردآوري منابع دانش مقايسه دو به دوي مراكز مورد مطالعه در مولفه.10جدول



و و تابستان،هفتمكتابداري، دفتر چهل 46 1387بهار

Scheffe 
Subset for alpha = 0.5 

 تعداد مراكز
11

8153/1 8153/132 32 توزيع

 27 27 نيروگاه
 24 24 شركت هاي وابسته

 88 88 توانير

Sig. 11

 سازماندهي منابع دانش در مولفه مقايسه دو بدوي مراكز مورد مطالعه.11جدول

و ابسته با توانيرو شركتندهي منابع دانش خصوص سازما در نمرات هاي
با گيرند،مي گروه بهتري قراردر29/3و48/3 درو35/2نمره سپس نيروگاه
با آخر .دارد قرار81/1نمره توزيع

Scheffe 
Subset for alpha = .05 

 تعداد مراكز
11

5924/1 5924/124 24 توزيع

 22 22 نيروگاه

 79 79 نيرتوا
 17 17 هاي وابسته شركت

Sig. 11

 اشاعه دانش مقايسه دو به دوي مراكز مورد مطالعه در مولفه.12جدول

و اشاعه دانش نيز شركت در در بـاالتردر كـسب امتيـاز توانير بـا هاي وابسته
و گروه همگن قرار بااز داشته، مـرهن توزيـع بـا آخردرو09/2نمره آن نيروگاه

.دارد قرار59/1
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Scheffe 
Subset for alpha = 0.5 تعداد مراكز 

11

2414/2 2414/229 29 توزيع

 27 27 نيروگاه
 19 19 هاي وابسته شركت

 90 90 توانير

Sig. 11

 در مولفه نيروي انساني مقايسه دو به دوي مراكز مورد مطالعه.13جدول
 دانشمديريت منظر از

 دانـش دركتابخانـه هـا بـاالترين ضعيت نيروي انساني ازمنظـر مـديريتودر
و شـركت درمقـام،25/3و35/3هـاي وابـسته نمـرات وضعيت مربوط به توانير

24/2ترين وضعيت مربوط به توزيع بـانمره نيروگاه قرارداشته وپايين75/2تعدي 
.دارد قرار

Scheffe 
Subset for alpha = 0.5 تعداد مراكز 

11

9089/1 9089/130 30 توزيع

 25 25 نيروگاه
 92 92 توانير

 21 21 شركت هاي وابسته

Sig. 11

ها ضرورت در مولفهسه دو به دوي مراكز مورد مطالعه مقاي.14 جدول
 اجراي مديريت دانش در

و اجراي مديريت دانش در شركتو ضرورت در وهاي و67/2(ر تواني ابسته
و)62/3 در آمادگي و)43/2(صورتي كه نيروگاه زمينه بيشتري فراهم شده

.دارند در مراحل بعدي قرار)90/1(سپس توزيع
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Scheffe 
Subset for alpha = 0.5 

 تعداد مراكز
11

8658/1 8658/133 33 توزيع

1429/2 1429/227 27 نيروگاه

 98 98 توانير
 23 23 بستهشركت هاي وا

Sig. 522/0522/0

ودر مولفهه دو به دوي مراكز مورد مطالعه مقايس.15جدول  مشكالت مسائل
 اجراي مديريت دانش در

و ابسته اجراي مديريت دانش در شركت راجع به مسائل ومشكالت در هاي
در بهتري وجودوضعيت نسبتا67/2ً و نيروگاه دارد، و39/2(صورتي كه توانير
ودر)14/2 باچنينهم دسته دوم قرار گرفته و توزيع در نيروگاه دسته سوم هم

.دارد قرار)86/1و14/2(

 مصاحبه

و نمونه40 مصاحبه با هايي كه با دقت زياد نفر از افراد كليدي سازمان
: سواالت مصاحبه شامل. انجام گرفتسواالت پرسشنامه را پاسخ گفته بودند 

و كارشناسان براي فعاليتفرهنگ سازم و اني، منابعي كه مديران هاي شغلي

، دانش سازمانيهاي مورد استفاده در مديريت، استانداردكنندميمطالعاتي استفاده 
و پيش و اقدامات براي استقرار مديريت دانش سازماني مراحل اجراي نيازها

از. استمديريت دانش سازماني  هاي ارائه شدهخپاس در ارائه الگوي پيشنهادي
.در مصاحبه استفاده شده است

و نتيجه  گيري بحث

مي»هدف مدار«اگر به تعريف مديريت دانش به صورت توانيم بگوئيم بنگريم
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و بازيابي پايگاه مديريت دانش ابزاري است براي شناسايي، ذخيره، سازماندهي
و تجربه ببا بدين ترتيب. اكنده در سازمانهاي پر دانش سازماني ه تعريف توجه

گردآوري: اصلي مورد بررسي در پژوهش يعنيوضعيت موجود، چهار مؤلفه
و نيروي انساني در فصل  منابع دانش، سازماندهي منابع دانش، اشاعه منابع دانش

 پيشنهاد براي رسيدن به وضعيت چنينهم. چهار مورد بررسي قرار گرفت
و ميمطلوب در مورد هر مولفه ارائه، مورد بحث .گيرد بررسي قرار

)مولفه شماره يك پژوهش(گردآوري منابع دانش

و سازمان مادر، درك و سنجش نيازهاي كاربران انتخاب منابع با آگاهي كامل
صحيح از اهداف سازمان مادر، تهيه نقشه استراتژي سازمان، شناسايي منابع دانش 

و بيرون از سازمان با توجه به اهداف  سازمان مادر، شناسايي آشكار در سازمان

و راه هاي جهت تبديل آن به دانش آشكار، ايجاد انبار داده دانش پنهان در سازمان
از،هاي الكترونيكي اي، تبديل منابع چاپي به فايل هاي دادهو پايگاه برخورداري

و تامين منابع الكترونيكي .حمايت مديران ارشد سازمان جهت افزايش بودجه

)مولفه شماره دو پژوهش(ابع دانش سازماندهي من

نويسي جهت افزايش افزارهاي تحت شبكه، بازنگري در فهرست استفاده از نرم
و علمي تهيه شده توسط كارشناسان، تهيه سازي گزارش بازيابي، نمايه هاي فني

و تبديل آن به دانش سازماني،اي برنامه  براي سازماندهي دانش تخصصي كاركنان
بداند(سازي، تهيه بانك اطالعات طالحنامه تخصصي جهت نمايهاستفاده از اص

).داند كه چه كسي چه چيزي مي

)مولفه شماره سه پژوهش(نيروي انساني

و پژوهش براي اصالح و مهارت جهت مطالعه استخدام افراد صاحب دانش
فرايندهاي كتابخانه، تخصيص بودجه الزم براي جذب نيروي انساني متخصص، 

م  تخصصي امور برق به كتابداران متخصص، آشنايي هاي كتابخانهديريت سپردن
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و كاركنان كتابخانه با ساختار و فرايندهاي صنعت برق بازار برق، توان سازماني
گذاري دانش در سازمان، دانش كافي كاركنان كتابخانه ترويج فرهنگ به اشتراك

.در حوزه نيازشناسي كاربران صنعت برق

د )مولفه شماره چهار پژوهش(انشاشاعه منابع

و مندرجات وب سايت طراحي سايت وب كتابخانه شامل، دسته بندي محتوا
كتابخانه به شكل موضوعي يا منطقي، توجه به خدمات خاصي كه كتابخانه ارائه 

رساني جاري، اطالعات گزينشي، تحويل مدرك، مثل خدمات آگاهيدهد مي

 اطالعاتي، برقرار كردن پيوند به منابع هاي پايگاهفراهم ساختن دسترسي به 
و تحقيقاتي مورد توجه موجود در اينترنت در رابطه با موضوعات آموزشي

و كتاب سازمان مادر از جمله سايت و مقاله هاي فني تخصصي برق هاي ها

و  و روز، استفاده از سيستم....اينترنتي مد شدن منابعاهاي هوشمند براي ارسال
و موضوعاطالعاتي كتاب و يا ارسال اصل منابع به خانه هاي مورد عالقه كاربران

و سيستم كنترل طراحي اصطالحنامه،.پست الكترونيك كاربران هاي الكترونيكي
.واژگان هوشمند

)مولفه شماره پنج پژوهش( دراجراي مديريت دانشها ضرورتمهمترين

د و بازيابي انش تخصصي ارائه الگوي مشخص براي گردآوري، ذخيره

و بررسي نيازهاي  و تبديل آن به دانش سازماني، پژوهش كاركنان سازمان
و رفتارهاي اطالعاطالعاتي مرا  عنوانبه، محسوب نمودن كتابدار يابي آنان جعان

و دانش ورز، دسترس گرايي، آموزش فنون پذيري در مقابل مالكيت اطالع رسان
و سواد اطالعاتي به استفاده اطالع و يابي رويكرد كنندگان، ايجاد كتابخانه مجازي

و نوين به خدمات در راستاي  و نيازها، بازنگري در مديريت اهداف سازمان
و سپس هدف و تحليل آن گذاري توسط شناسايي موضوعات استراژيك سازمان

و مركز اطالع رنمايي از رساني، تهيه برنامه راهبردي يعني تهيه دو مدير كتابخانه

و راهد، نيازها، مسائل موجو .ها حل امكانات
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و مشكالت در اجراي مديريت دانش )مولفه شماره شش پژوهش(بررسي مسايل

، الگويها كتابخانه با فرايندهاي كاريها كتابخانهآشنا نمودن مديران بالفصل مسئولين

هاي اجتماعي دانش، فرهنگ جلب انسان محوري مديرت دانش با تاكيد بر جنبه
، تشويق كاركنان به انجام كار گروهي ركنان براي ارائه دانش ضمني،اعتماد كا

و جلب اعتماد كاركنان براي به اشتراك  دانش، گذاري ايجاد فضاي تمايل به يادگيري
و اشاعه دانش، گسترش استفاده از بهبود نظام پرداخت در جهت حمايت از تدوين

و ارتباطات فن .آوري اطالعات

 مورد بررسيهاي كتابخانهي اجراي مديريت دانش در الگوي پيشنهادي برا

از، مورد بررسيهاي كتابخانههدف از مديريت دانش در  گردآوري اطالعات
و فعاليت مجموعه بخش ياها سازمانهاي ها و سازماندهي به حافظهها شركتو ،

از سازمان بر پايه فناوري اطالعات در مسيري كه افراد سازمان بتوانند فارغ
و دانش سازمان براي حل محدوديت و زماني، در هر لحظه از حافظه هاي مكاني

بههب. مسائل بهره جويند ويژه معاونت دليل نيازهاي منحصر به فرد هر سازمان
.توان ارائه داد امور برق، يك مدل عام براي توسعه استراتژي مديريت دانش نمي
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و تحل ايل نيازهتجزيه

در اولين بررسي بايد مشخص شود كه چه منابع اطالعاتي يا چه خدماتي را

و مديران  در. نياز دارندكارهايشان امور برق براي انجام هاي شركتكارشناسان
درهر نتيجه فهرستي از منابع مورد نياز  كه شودميتهيه يا واحد هر بخش فرد

اسبراي تواندمي منطقاَ .تفاده شود سفارش منابع

 مميزي اطالعات

و چه خدماتي براي مميزي اطالعات در مي يابد كه افراد چه منابع اطالعاتي
مي چنينهمانجام كارهايشان نياز دارند،  چگونه اين منابع سازد كه روشن

و خدمات عمالً مياطالعاتي به اهداف مميزي اطالعات. گيرند مورد استفاده قرار
نگهاي شركت  وظايف در انجامو نيز فاكتورهاي مهم موفقيت كندمياه امور برق

و پيوندهايي كه هاي تجاري، گروه هر گروه، واحد، بخش يا بخش باهاآنها
، مميزي اطالعات. در نظر دارند مرتبط دارند، هاي سازمان هاي هدفديگر

و پشتيباني  ويژه را منابع. كندمياطالعات مورد نياز هر فعاليتي را تعيين، حمايت
و مشخص است،سازمان هاي هدف وظايفي كه از مطابق سطحي از كرده

 فرايند اطالعات را در يك چنينهم. دهدميهاي مهم را به آن تخصيص استراتژي
و محيط خارج ترسيم و بين شركت وو كاناليدنماميشركت هاي ارتباط رسمي

ميرو كار مي رسمي را كه براي انتقال اطالعات به غير  هنزل،( دهد ند، تشخيص

2000(7.

 مميزي دانش

 امور برق را براي تشخيص، راهنمايي هاي شركتمميزي دانش سرمايه دانش
و مميزي دقيق اند شدهتوليدو توسط چه كسي كه چگونه كند مي ؟ اگر بررسي

را، اجرا شده باشداطالعات قبالً  كه سطح دهدميمميزي دانش اين فرصت
در. شودتعيين دانش يكياهميت استراتژ يها شركتاستراتژي مديريت دانش

 تواندميامور برق به جاي اهميت دادن به هر چيزي بدون توجه به ارزش آن
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اجراي مميزي اطالعات. روي سرمايه دانش در سطوح مختلف اهميت تاكيد كند
تي كه تعيين كنيد چه اطالعاكندميقبل از توسعه استراتژي مديريت دانش كمك 

كاربرد. با توجه به سطح اهميت استراتژيكي منابع نياز داريد، براي مديريت
ميها شركتاطالعات در  وي امور برق را فراهم سطوحي را كه در سازمان سازد
 مراكزي را كه به مكانيزم انتقال دانش نياز دارند تعيين نيزوكندميتوليد دانش 

.دكن مي

ا-معرفي يك مدل در چگونه مميزي  تخصصي امور برق اجرا شود؟هاي كتابخانهطالعات

 كتابداران،قبل از استراتژي مديريت دانش هفت مرحله مدل مميزي اطالعات

در شركتو متخصصين اطالعات را در جريان فرايند قدم به قدم هاي امور برق
ب. دهدميمميزي اطالعات قرار  :شرح ذيل استه اين هفت مرحله

 ريزي برنامه•
 ها آوري دادهمعج•

و تحليل داده•  ها تجزيه
 ها ارزيابي داده•
 هاي اجرايي كارو روشها برقراري ارتباط براي ارائه دستورالعمل•

)هاي كاري كارگيري روشهب(ها اجراي توصيه•
و استمرار كار مميزي•  تكرار
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 ريزي برنامه-مرحله اول

مرريزي برنامهبراي ان سازم: حله وجود دارد صحيح در مميزي اطالعات پنج
وخوب خود را  و.سازمان را بشناسيد هاي هدفدرك كنيد گستره موضوعي

(نتخاب كنيداپژوهشي يك روش علمي.منابع تخصيص يافته را تعيين كنيد يك.

مديريتي هاي حمايتزا.دهيد گسترش را ارتباطي استراتژي).برگزينيد متدولوژي
.غفلت نورزيد

اه آوري دادهعجم-مرحله دوم

آن،ها هدفهايي است كه براي رسيدن به آوري داده اين مرحله شامل جمع به

 مصاحبه رو در رو يا به وسيله پرسشنامه يا وسيلهبهتوانند ها مي داده.ز داريمنيا
و چه از طريق كنيدچه شما پرسشنامه تهيه. آوري شوند مصاحبه گروهي جمع

 بپردازيد مهم اين است كه سؤال درست را از افراد ها آوري داده مصاحبه به جمع
مي.درست بپرسيد و اين مهم است كه سؤاالتي را كه پرسيد از نظر حجم، محتوا

 معمول اين است كه سه نوع ضمناً. اي قابل استفاده قرار گيرند شكل در مجموعه
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و هاي مربوط به اطالعات مورد نياز براي انجام داده: آوري شود داده جمع وظايف
و فعاليتواهميت منابع اطالعاتيسطح هاي مربوط به داده، ها فعاليت ،ها وظايف

و انتقال اطالعاتهاي مربوط به داده  هاي پايگاهدر اين مرحله. نحوه اشاعه
.دنشو هاي مهم منابع ايجاد مي اي براي ايجاد استراتژي وسيلهعنوانبهاطالعاتي

و تحليل-مرحله سوم اه داده تجزيه

كهبه مجرد و تحليل شوند،آوري شدند ها جمع دادهاين فرايند. بايد تجزيه
و تحليلجت . ها، منابع نامناسب را مشخص خواهد كرد نواقص، تكراري،زيه

و تحليل و،گر داخلي يا خارجي توسط تحليلتواندميتجزيه  بسته به نوع منابع

ابزارهاي متنوعي براي.م شودآوري شده، انجا هاي جمع پيچيدگي حجم داده
اش از صفحه اين ابزارها دامنه. ها وجود دارد سهولت بخشي به تحليل فرايند داده

و برنامه گسترده و8هاي تهيه پايگاه مانند مايكروسافت اكسس هاي معمولي
آي: هاي پيشرفته مانند تا برنامه9مايكروسافت اكسل و11ديو ان يو10اطلس تي

و پرو ويژن 13 2001هايي نظير سيستم آرشيتكت با استفاده از برنامه 12آي اس تي
مي 14و رك بنچ يا 15هايي مانند اي بي سي فلوچارت برنامه. پذيرد انجام

بسير براي ترسيم جريان تواندمي 16مايكروسافت دراو .كار رودهاطالعات

:ها وجود دارد آوري داده سه نوع تحليل درمورد جمع
 17تحليل عمومي.1
با.2  سازمان 18استراتژيك هاي هدفتحليل در رابطه
 19ترسيم جريان سير اطالعات.3

ها ارزيابي داده-مرحله چهارم

كهبه محض مي دادهاين و امكانات روشن شود، سپس ها تحليل شد، مسائل
و تحليل،در حوزه سازمان از. شوندميارزيابي مسائلي كه در اين مرحله بسياري
و ميمورد توجه و شوند، مي اقع گسترش توانند براي بهبود تامين اطالعات

ب و نيز افزايش كيفيت دانش خلق شده، : شاملهاآن.كار روندهخدمات اطالعاتي
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ب در، فراواني اطالعاتي، وقفه در تامين منابع، صورت نامتعادلهتوزيع منابع كمبود
و پاسخ پي، گويي شفافيت و اي، گيري كمبود رديابي ن مرحله مسائل ارزيابي در

و آيا مسئله: مثالطوربه: شوند مي اهميت استراتژيكي دارد؟ يعني روي موفقيت
آيا دليلي براي اين مسئله وجود، سازماني تاثيرگذار است؟ هاي هدفدستيابي به 

، آيا راه يا امكان ديگري وجود دارد؟، هزينه چه ميزان برآورد شده است؟، دارد؟
؟ چه كسي تحت تاثير قرار شودمي از يك تغيير پيشنهاد هايي چه برداشت

مي،؟گيرد مي د؟ با چه موانعي روبرونگير چه خدمات ديگري تحت تاثير قرار
و هزينه، خواهيم شد؟ س،كمي هاي هدفهاي مربوط به پيشنهاد اجراي كار

. بايد مستند شوندهمگي

و پيشنهاد روش اجراي رالعملوانتقال دست ارتباط برقراركردن براي-مرحله پنجم  كارها

هر. استي مهم ،امراستراتژي ارتباطات در تمام مراحل مميزي اطالعات در
كهصورت به محض  و روش كار تدوينيها دستورالعملاين  پيشنهاد اجرا

به،شدند . انجام انتقال يابدبراي شودمي مربوطهاآن بالفاصله بايد به افرادي كه
 سبب ايجاد تغييراتي در فرايند انجام كار روزانه،هاي اجراي كار بسياري از روش

آميزي را طي فرايند مميزي ايجاد كرده هاي ارتباطي موفقيت اگر راه.شوند مي

كههار.ين تغييرات را اعمال خواهند كردا،باشيد كاركنان هاي زيادي وجود دارد
پيشنهاد روش اجراي كار را در توانند نتايجميها كتابخانهاز طريق آن مسئولين 

ترين آن، تهيه گزارش به رايج. مورد مميزي اطالعات به ديگران انتقال دهند
و يا توضيح شفاهي است همراه يك نامه براي همه معاونت يك برپايي مثالً.ها

و ساختار سازماني،،سلسله سخنراني  هايي ديگر روشاز با توجه به تعداد افراد
 در ورزان متخصصين اطالعات يا دانش،ها كتابخانه كه مسئوليناست

و.اعمال كنند توانندمي هاي امور برق هاي شركت كتابخانه  برگزاري سمينار
و بولتن، تهيه خبرنامهكارگاه آموزشي و يا ارائه در سايت وب ها ها به شكل چاپي

. نيز موثر خواهد بوداينترنت سازمانو
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و اجراي-مرحله ششم  ستورالعملد كار

و دستورالعمل روشانتقال پس از و سازمان هاي اجراي كار ،ها به مديريت

برنامه اجرايي وسپس يك پيش برنامه اجرايي . رددگبرنامه براي اجرا بايد تدوين
و اجراي تواندمي، جامع  مقاومت واحدها را در برابر تغييرات كاهش داده

.تغييرات را تسهيل سازد

 ستمرار كارا-مرحله هفتم

. نخستين مميزي اطالعات در واقع اولين نسل مميزي اطالعات است•

سازد كه در واقع يك عكس هايي را فراهم مي اي ارزشمند از داده مجموعه•
با انجام. دارد فوري از سازمان باتوجه به اطالعات موجود در آن عرضه مي

مياولين خط مبدا اطالعاتي اين كار  .شود تهيه

واحدهايو اطالعاتي منابع با رابطه در را اطالعاتي پايگاه يك امر اين عالوه به•
و فعاليت و وظايف .كندمي تهيهها كتابخانههاي آن براي كاري سازمان

اعتبار خط مبدا اطالعاتو،ها افزوده هاي بعدي به مجموعه داده مميزي•
ه مورد ارزيابي دوباركندمي مداوم با تغييرات سازمان تغيير طوربهرا كه 

و براي طوربه. دهدميقرار و مستمر به پايگاه اطالعاتي افزوده  مداوم
ميكرمنعكس و وظايف يا ساختار سازماني، متمم .افزايند دن تغييرات مهم

آن( هر مميزي اطالعات نياز نيست كه و بعد از با همان) دومين نسل
و ساختار قبلي راهبري شود .شالوده

مي هر مميزي اطال• . افزايد عاتي كه راهبري شود به پايگاه منابع اطالعاتي
منابعباتواندمي، نيازهاي تغيير يافته كندميطور كه سازمان تغيير همان

و يا جديد با استفاده از داده هاي ذخيره شده در پايگاه اطالعاتي موجود

.مقايسه شود

 برق امور تخصصي هاي كتابخانه در دانش مميزي راهبري به اطالعات مميزي راهبري از

و• بخش وهرواحد كه به خلقهر هاي انجام شده در فعاليت تعيين وظايف
 انجامد دانش مي
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. كه دانش درچه سطح ازاهميت استراتژيكي قرارداردكندميتعيين•
و تعيين نقشه راه• و غيررسمي و انتقالي اطالعات رسمي هاي ارتباطي

و بين سازما شبكه وها در سازمان .محيط خارج از سازمانن
كهتعيين• دراين .و كجا حاصل يك عمل است،شودميكجا توليد دانش
كهتعيين• بدراين عنوان يك ورودي براي يك وظيفه يا فعاليت موردهكجا

.نياز است

از راهبري مميزي دانش متكي بر• .مميزي اطالعات است نتايج حاصل
كهتعيين• و فعاليتكجا به انتقال داخدراين هاي اشتراك دانش لي دانش

.نياز است
و ها مي استراتژي• توانند براي نوشتن نتايج دانش ضبط شده، دسترسي

و اعتبار،ذخيره .بخشيدن توسعه يابند اشاعه
 شناسايي افرادي كه برخلق دانش تاثير:مميزي دانش دو هدف اساسي دارد•

و اينگذارند مي  كجا مورد نيازدر. شودذخيره تواندميكدام دانشكه،

و دسترسي به انتقال دانش را آسان مي .سازد است

را بايد قبل از مميزي دانش در و در سازمان رهبري كنيد؟ها كتابخانهچرا مميزي اطالعات

 درك چگونگي كار سازمان با توجه به اطالعات،راهبري مميزي اطالعات•
.هددمينتيجه با توجه به دانش را افزايشدرو

.آوري شده در پايگاه منابع اطالعاتي هاي جمع گسترش ذخيره داده•
.حذف يا كاهش وظايف غيراستراتژيك•
استراتژيكي توسعه براي محكمي اساس دانش مميزي از قبل اطالعات مميزي•

.سازد مديريت دانش را فراهم مي

و كجا دانش بوجود مي• و خلق چگونه ميهب،شودميآيد و مورد كار رود
.نياز است

و برون درون• دانش سازماني منطبق با راهبرد. بخشد داد را بهبود مي داد
ميسازماني .شود ترسيم
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ها نوشت پي
1. Drucker 
2. Davenport 
3. Boisout 1998, Granet 1997, Nonaka, Tachuchi 1995, Stwart 1997, Tease 

1997, Fon korogh & Ras 1996 
4. Knowledge management systems 
5. Representativeness 
6. SPSS 
7. Henzel 
8. Microsoft Access 
9. Microsoft Excel 
10. Atlas TI 
11. NUD * IST 
12. IST 
13. System Architect 2001 
14. Provision Workbench 
15. ABC Flowcharter 
16. MS Draw (Microsoft  Draw) 
17. General Analysis 
18. Significance Analysis 
19. The Mapping of Information Flow 
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