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 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(ها، موزهسازمان کتابخانه)مطالعه موردی: 
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 چکیده
ا، موزه ها ههدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت و شناسایی میزان آشنایی و استفاده مدیران سازمان کتابخانه  هدف:

مهمترین اسایی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از ابزارها، سامانه ها و مهارتهای مدیریت دانش شخصی و همچنین شن

 موانع موثر بر بکارگیری مدیریت دانش شخصی در سازمان کتابخانه ها است.

آماری پژوهش  این پژوهش از نوع کاربردی و از منظر ماهیت و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه روش:

 مسئولان مدیر و عنوت که بهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اسها، موزهمدیر شاغل در سازمان کتابخانه 100شامل

صورت  یریگنمونهجامعه این پژوهش به روش سرشماری انتخاب شد و بخش با کارکنان و مراجعان در تعامل هستند. 

 ها توزیع گردید.نگرفت، پرسشنامه پژوهش بین آن

مدیریت دانش شخصی سازمان  یهاسامانهداد که میزان آشنایی مدیران با ابزارها و های پژوهش نشانیافته: هاافتهی

(.  همچنین، 954/1در حد متوسط است ) هاسامانهاز این ابزارها و  هاآن(، و میزان استفاده 490/2کتابخانه در حد مطلوب )

(. 733/2ست )مدیریت دانش شخصی در حد مطلوبی ا یهامهارتهای پژوهش میزان مهارت مدیران از یافته بر اساس

خصی در سازمان شمدیریت دانش  یریکارگبه، در یموردبررسنشان داد که هر سه دسته موانع نتایج پژوهش همچنین 

ر مربوط به موانع فردی است. تأثی نیو کمترتأثیر دارد و در این میان بیشترین تأثیر مربوط به موانع زیرساختی  هاکتابخانه

شناسایی شد که در قالب  هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی در سازمان  یریکارگبهعامل بازدارنده در  28 بر این اساس

 قرار گرفت. یموردبررسسه دسته کلی )موانع فردی، سازمانی و موانع زیرساختی( 

راهبردی مهم  عنوانبهمدیریت دانش شخصی  یریکارگبهآگاهی و توانمندی مدیران نسبت به استفاده و : یریگجهینت

رین و نیل به بهت منظوربههای مدیران و پایه و اساس توسعه بیشتر حائز اهمیت است. لذا در بهبود کمی و کیفی فعالیت

با نیازهای مدیران  ترمرتبطبهتر و  یهاسامانهتوجه به مدیریت دانش شخصی، رفع موانع و ایجاد ابزارها و بیشترین نتایج، 

 .باشدیمحائز اهمیت در سازمان 

صی، مدیریت دانش شخصی، موانع مدیریت دانش شخ یهامهارتمدیریت دانش شخصی، مدیران،  ها:کلیدواژه

 دس رضوی.ها و مرکز اسناد آستان قها، موزهمدیریت دانش شخصی، سازمان کتابخانه یهاسامانهابزارها و 
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 مسئلهمقدمه و بیان 

مدیریت  .اندفشار رقابت مستمر به مدیریت دانش روی آوردهها در عصر اطالعات و تحتامروزه سازمان          

 محسوب سازمانی عملکرد اصلی عامل شودمی یاد عمل دانش که از آن با عنوان مکانیسم تبدیل دانش به

کنند.  مدیریت را خود دانش هایسرمایه مؤثر ایگونهبه توانندمی دانش مدیریت کمک به هاشود. سازمانمی

های مدیریت دانش بر سطح سازمان متمرکزشده است و نقش شخص ها و رویه، بسیاری از پژوهشنیباوجودا

ای است که مدیریت آن تنها گونهشده است. ازآنجاکه دانش ذاتاً بهدر فرایند مدیریت دانش مورد غفلت واقع

های انکار افراد در تعالی سازماننه سازمان، و با توجه به نقش غیرقابلباید توسط خود شخص صورت گیرد و 

شود )زوارقی، در برابر مدیریت دانش سازمانی مطرح می 1امروزی، مبحثی با عنوان مدیریت دانش شخصی

1388  .) 

از طریق ترین مفهوم، و درواقع تحولی در مدیریت دانش است که عنوان نزدیکمدیریت دانش شخصی به       

مدیریت دانش شخصی ترکیبی از مدیریت  شوند.شان همگام میآن کارکنان با اطالعات زندگی روزانه

های علمی نظیر های فردی و مدیریت دانش هست که طیف وسیعی از سایر رشتهاطالعات شخصی، مهارت

 (.1393ه و غیره را دربرمی گیرد )موالئی، شناسی، مدیریت، فلسفروان

گونه تعریف نموده است: دانستن آنکه چه دانشی مدیریت دانش شخصی را این 2008در سال  2ارتینم        

دهی نماییم و از آن برای دستیابی به اهداف استفاده نموده و اینکه چگونه از آن داریم و چگونه آن را   سازمان

 (.  5، ص 1391برای خلق دانش استفاده کنیم )جعفری، 

های مربوط گیریتواند به افراد در تصمیما حاکی از آن است که مدیریت دانش شخصی  میهپژوهش          

گیری، غلبه بر مشکالت ناشی از ، حل   مسائل، پاسخگویی نسبت به نیاز مشتریان، تصمیمیوزندگبه شغل 

اساس مدیریت  های سازمانی، پایه وسرریز اطالعاتی و فراهم آوردن شرایط بهبود اثربخشی، بهبود شایستگی

های تخصصی، افزایش تدریجی سرمایه وپرورش عمومی و رشتههای آموزشدانش سازمانی، پر نمودن شکاف

های های چاپی و الکترونیکی، احتمال افزایش انتخاب گزینهمعنوی، گسترش حجم اطالعات موجود در قالب

فراد در ااطالعات جدید، کمک به  درست، فراهم کردن چارچوب جدیدی برای ارزیابی و ادغام تجربیات و

تر کردن زندگی و خوشایند ساختن آن و اکتشاف سرمایه شخصی، افزایش مدیریت انفجار اطالعات، آسان

 (.1394بخش،   یابی به اهداف شخصی کمک کند )روحوری و نوآوری دانش گران، دستکارایی، بهره
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یریت دانش سازمانی، تأکید بر اهمیت مدیریت دانش مبنای طرح مدیریت دانش شخصی در قلمرو مد          

مدیریت دانش شخصی، کمک به افراد است تا در  1زعم پائولینشخصی در بهبود عملکرد فردی است. به

تر باشند. درواقع ارزش مطالعه مدیریت دانش شخصی در محیط اجتماعی، سازمانی و شخصی خود اثربخش

ر فرایندهای دانشی، اشتراک اطالعات و تبادل دانش با دیگران حمایت این است که افراد را در مدیریت بهت

 (.1394کند )شریف، می

های مدیریت دانش شخصی های مدیریت دانش شخصی افراد باید دارای مهارتبرای استفاده از روش          

ازی، ساختاربندی و به سبرای مدیریت اطالعاتشان باشند، تا با استفاده از آن قادر به فیلتر کردن، ذخیره

گیرد برداری قرار میطور مؤثر مورد بهرهها شوند. مدیریت دانش شخصی تنها در صورتی بهگذاری آناشتراک

ها و ابزارهای دیگر باید بین مهارتعبارتهای مناسب برخوردار باشد. بهکه کاربر نهایی از ابزارها و مهارت

توان هفت ( می2004) 3( و بارت2000) 2های درسیبا توجه به یافته مدیریت دانش شخصی تناسب برقرار باشد.

اطالعات  5. ارزیابی2اطالعات  4. بازیابی1مهارت اصلی برای مدیریت دانش شخصی را به شرح زیر برشمرد:  

. 7اطالعات  9. ارائه6اطالعات  8گذاری. اشتراک5اطالعات  7وتحلیل. تجزیه4اطالعات  6دهی. سازمان3

 (. 13، ص. 1390اطالعات )برزه کار،  10امنیت

ها و ابزارهای منحصر توان گفت در آن هر فرد از مهارتای است که میمدیریت دانش شخصی مقوله          

کارگیری و کند، اما آنچه در اینجا از اهمیت خاصی برخوردار است، آموزش و نحوه بهبه خود استفاده می

ها است. بنابراین مدیریت دانش شخصی و آموزش استفاده از آن از عوامل این ابزارها و مهارتاستفاده از 

باشد. باید اذعان داشت که مزایای مترتب سازی مدیریت دانش   در هر سازمان میضروری و بنیادین برای پیاده
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رگذار است بر مدیریت دانش شخصی منحصر به سطح فردی نیست بلکه بر سطح سازمانی نیز تأثی

 (. 2001، 1)گرنداسپنیکس

ترین منابع هر سازمان هستند. شکست یا موفقیت یک سازمان درزمینه ترین و نایابمدیران دانشی اساسی          

های ضروری هر مدیر، آگاهی شود. ازجمله توانمندیوری بهینه غالباً برحسب مدیر تعریف میدستیابی به بهره

طور (. مدیران باید به1393کارگیری مدیریت دانش شخصی است )موالئی ، تفاده و بهو توانمندی نسبت به اس

شد و توسعه بیشتر خود رمستمر، نحوه عملکرد و اقدامات خود را مورد ارزیابی قرار دهند، تا به این وسیله زمینه 

تخاب   موضوعات و مباحث روز نمایند تا در تشخیص و انرا فراهم نمایند. همچنین باید مدام دانش خود را به

ث چگونگی (. بدین ترتیب توصیف وضعیت موجود از حی1393نوین و کاربردی توانمند شوند )نور رحمانی، 

رود و از عنوان اولین گام در بررسی این مقوله به شمار میکاربرد مدیریت دانش شخصی توسط مدیران به

 اهمیت  بسزایی برخوردار است. 

افزارهایی هستند که در کنار عملکرد روزمره کاری یا مدیریت دانش شخصی، نرم یهاسامانه ابزارها و          

دهی، تحلیل و کنند تا اطالعات و تجربیات موردنیازشان را کسب، سازمانها کمک میشخصی افراد، به آن

دسترس اطالعات قابل(. گسترش سریع فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به تکثیر 1393انتقال دهند )بابائی، 

که افراد در مواجه با یک مسئله یا تصمیم، توانایی الزم برای بازیابی همه اطالعات نحویبرای افراد شده است؛ به

ها و حل یا پاسخ، یاری دهد ندارند. موضوع اصلی طراحی سامانهها را دریافتن راهموجود و مناسبی که آن

(. 1394اجتناب شود )شریف،  2بار اطالعاتکه چگونه از اضافهابزارهای مدیریت دانش شخصی این است 

 :باشدیمدر این پژوهش به شرح زیر  قیموردتحق یهاسامانهابزارها و 

. گردش 2شخصی مانند دفترچه یادداشت، سیاهه کارهای روزانه، پایگاه اطالعات تماس  یهادهنده.سازمان 1

. 3برای تکمیل یک وظیفه و کمک به افراد در مستندسازی و مدیریت وظایف(  هاتیفعالاز  یامجموعهکار )

 یهاپرونده یدهسازمان. سیستم پرونده  )روشی برای ذخیره و 4آفیس(  یافزارهانرمصفحات گسترده   )مثل 

شامل:  یرگذااشتراک. ابزارهای 5نماید(  ترآسانرا  هاآنتا یافتن و دسترسی به  شانیهادادهو  یاانهیرا

و   هاادداشتی. ابزارهای کنترل دسترسی  )مانند 6اتوماسیون، اینترانت، پست الکترونیکی، درایو اشتراکی 

. ابزارهای مدیریت محتوا مانند 8و ...   هاروسیویآنتامنیت مانند کلمات عبور،  تیباقابل. ابزارهای 7ارجاعات( 
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، تبلت، کامپیوتر تاپلپ)مانند   . دستیار شخصی دیجیتال10ه . تلفن، تلفن همرا9 سازهاهینما، سازهاخالصه

بحث الکترونیکی )مثل وبالگ گروهی کتابداران، انجمن کتابداری و  یهاگروه. تاالرها و 11شخصی( 

. بوک مارک  )ثبت آدرس( 13خبری  )مانند گروه بحث کتابداری لیزنا(  یهاگروه. 12، اینترانت( یرساناطالع

مانند اتوماسیون، کتابخانه  شخصی یهاپرتال. raid 15دیجیتال،  مانند کتابخانه. مخزن دیجیتال و انبار داده 14

ش )مثل کاو ابر موتور. موتور و endnote 17مدیریت استنادها مانند پژوهش یار،  افزارنرم. 16دیجیتال 

. 19. ابزارهای کاوش دستی مانند کتابخانه شخصی کتابخانه دیجیتال earch ،clusty  )18گوگل، یاهو، 

توصیه گر  یهاسامانه. 20اجتماعی شامل: فیسبوک، تویتر، مای اسپیس، گوگل پالس، تلگرام، وایبر  یهاشبکه

. 21 دینمایماقالم داده یا اطالعات  نیترناسبمبا تحلیل رفتار کاربر خود، اقدام به پیشنهاد  گر شنهادیپ)یا 

شامل: وبالگ، پادکست، ویکی،  2. ابزارهای وب 22( هاپرتالصفحات آغازگر )صفحات شروع وب سایتها و 

ابزارهایی ذخیره سازی مانند فلش، سی دی، هارد . 23 آر. اس. اس، مش آپ، فولوکسونومی، یوتیوب، فلیکر

 اکسترنال.

های ترین کتابخانهعنوان یکی از بزرگبه 1ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویها، موزهسازمان کتابخانه          

بر  ای بالغقرن قدمت است که در حال حاضر با فراهم آوردن مجموعه 6عمومی در سطح خاورمیانه با بیش از 

های مختلف، خدمات متنوعی را به قشر حوزه میلیون منبع و دارا بودن مدیرانی باتجربه و متخصص دریک

های مدیریت دانش است. توجهی از فعالیتکند  و دارای سطح قابلعظیمی از مشتاقان علم و دانش عرضه می

، تشکیل جلسات مسئلههای هم عمل، تشکیل جلسات حل ها و شوراهای گوناگون، تشکیل گروهتشکیل کمیته

یابی و یافتن متخصصان و افرادی خلی، فهرست راهنمای دانش برای  مکانهای رسمی، وجود نشریه داو نشست

ها، سازمانی و ارائه مقاالت، نظام پیشنهادکه دارای دانش درزمینه خاصی هستند، برگزاری سمینارهای درون

(. 1395باشد )توکلی، ها میهای آموزشی، اینترانت و غیره ازجمله این فعالیتها و کارگاهبرگزاری کالس

با  رونیازاعنوان پایه و اساس توسعه  بیشتر بسیار مهم است. ها بهبنابراین تشخیص، شناسایی و به کار بردن آن

نظر به اهمیت موضوع مدیریت دانش شخصی و ضرورت جاری شدن اهداف و اصول آن در فرایندها و 

ها از ه مدیران سازمان کتابخانهاصلی این پژوهش این است که تا چه میزان و چگون مسئلهکاری،  یهاروش

کارگیری مدیریت دانش شخصی کدام است و چه عواملی کنند، موانع بهمدیریت دانش شخصی استفاده می

     گیری بیشتر مدیران در مدیریت دانش شخصی تأثیر دارد؟در بهره

_______________________________________________________________ 

ها ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از اصطالح سازمان کتابخانهها، موزهجای استفاده از سازمان کتابخانهدر این پژوهش به .2

 استفاده خواهد   شد.
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 پیشینه پژوهش

 شدهچاپاخیر مقاالت متعددی پیرامون موضوع مدیریت دانش شخصی به زبان فارسی  یهاسالدر           

و ابزارهای مدیریت دانش شخصی  هاسامانهاست در داخل کشور تنها سه پژوهش به بررسی میزان استفاده از 

بعاد و ، ا2، وب هامهارتمدیریت دانش شخصی نظیر  یهایژگیوو مقاالت دیگر در مورد سایر  اندپرداخته

 .اندپرداختهغیره 

( در پژوهشی به تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات 1389قرآنی سیرجانی )          

 هاداده یآورجمعآموزشی و پژوهشی پرداخته است. ابزار  یهاتیفعالعلمی دانشگاه بیرجند در حوزه 

 شدهانجامنفری  149گویه بوده است و در یک نمونه  77محقق ساخته بسته پاسخ و باز پاسخ با  نامهپرسش

مدیریت دانش، یعنی  مؤلفهنشان داد که ارتباط بین سابقه کار و دو  هاداده لیوتحلهیتجزاست. نتایج 

و کاربرد  یریگشکل یهامؤلفهبوده است اما در  یداریمعنو تبادل دانش به لحاظ آماری در سطح  یدهسازمان

پژوهش نشان داد اعضای هیات علمی که دانشجوی تحصیالت  یهاافتهی نیچنهمنبوده است.  داریمعندانش  

و کل آن نسبت به گروهی که دانشجوی  لیوتحلهیتجز جزبهمدیریت دانش  یهامؤلفهتکمیلی دارند در همه 

 مؤلفهآماری تنها در تحصیالت تکمیلی ندارند از میانگین نمره باالتری برخوردارند ولی این تفاوت به لحاظ 

 یریگشکل یهامؤلفهبود. اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در  داریمعنتبادل و انتشار و کل مدیریت دانش 

 درروش خصوصاً دانش از وضعیت مناسب برخوردارند ولی درمولفه هایی مانند تبادل و انتشار،  یدهسازمانو 

 های گروهی عملکرد رضایت بخشی نداشتند.

مدیریت  یریکارگبه( در پژوهشی به مطالعه میزان استفاده و 1390برزه کار، کاشانیان فر و سادات )          

. جامعه پژوهش اندپرداخته( 2004توسط بارت ) شدهیمعرف یهامهارتدانش شخصی با استفاده از ابزارها و 

که شامل  باشدیمو مهندسی دانشگاه الزهرا  در این مطالعه شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی

آن بود که میزان جلوگیری از سریز اطالعات  دهندهنشانپژوهش  یهاافتهی. باشدیمنفری  73یک نمونه 

جستجو و میزان نیاز به آموزش مدیریت دانش شخصی در حد   یهاکیتکنشخصی، میزان آگاهی در مورد 

مشاهده  یداریمعنمدیریت دانش ارتباط  یریکارگبهو مهارت در باالی متوسط است. همچنین بین آموزش 

 شد.
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نفر به  37از مصاحبه نیمه ساختار یافته با  استفاده( در پژوهشی با 1390عبداللهی، صدقی و رودباری )         

اطالعات میزان آشنایی و استفاده اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزارهای مدیریت  بررسی

از ابزارهای  ینوعبهدر مصاحبه  کنندهشرکتنشانگر آن است که تمامی افراد  هاافتهی. اندپرداخته شخصی

نسبت به اینکه این ابزارها، ابزارهای ویژه مدیریت اطالعات  هرچند اندکردهمدیریت اطالعات شخصی استفاده 

نمودند.  یبنددستهی اطالعات را از سه بعد شخصی است آگاهی نداشتند. در این پژوهش ابزارهای نگهدار

جانبی )مثل هارد اکسترنال، فلش،  یهاحافظهبر اساس نوع که شامل استفاده از رایانه شخصی،  یبنددستهاولین 

محل نگهداری اطالعات است که  یبنددستهدیسکت و سی دی(، ایمیل، تقویم و بوک مارک است. دومین 

بر اساس شکل نگهداری اطالعات است  یبنددستهل و یا هر دو باشد و سومین شامل محل کار، منز تواندیم

این پژوهش نشان داد که تمامی افراد  یهاافتهیاست.  میتقسقابلکه به دو شکل چاپی و الکترونیکی 

. بسیاری ندینمایمدر مصاحبه از کامپیوتر شخصی برای نگهداری اطالعات شخصی خود استفاده  کنندهشرکت

. بیشترین ابزار برای نگهداری برندیماز چندین ابزار برای نگهداری اطالعات خود بهره  زمانهماین افراد از 

 .باشدیمبوک مارک و دیسکت  مورداستفادهکامپیوتر شخصی( فلش و کمترین ابزار  جزبهاطالعات شخصی )

( در پژوهشی به شناسایی سیاهه سامانه و ابزارهای مدیریت دانش 1394شریف و حسین قلی زاده )           

هفتگانه مدیریت دانش شخصی، توسط نمونه هدفمندی از  یهامهارتو بر اساس  اندپرداختهشخصی 

 47 آمدهدستبه یهاهافتیشدند. بنابر  یبندخوشهمتخصصان علوم کامپیوتر و علم اطالعات و دانش شناسی 

و ابزارهای مدیریت دانش شخصی قرار  هاسامانهابزار شناسایی شدند و بر اساس دیدگاه متخصصان در فهرست 

و ابزارهای بازیابی دانش،  هاسامانهتحت عنوان  هاآنگرفتند. سپس در مرحله دوم بر اساس میزان کارکرد 

شدند.  یبندخوشهاشاعه دانش، اشتراک دانش و امنیت دانش  دانش، ارزیابی دانش، تحلیل دانش، یدهسازمان

 شدند. یبندطبقهدر سه قلمرو عمومی، تعاملی و شخصی از دیدگاه متخصصان  موردنظرعالوه بر این ابزارهای 

مدیریت دانش شخصی اوری و  یهامهارت( در پژوهشی با استفاده از پرسشنامه 1394) بخشروح        

به بررسی پرداخته است.  موردمطالعهنمونه  عنوانبهنفر از کارشناسان دانشگاه  137در بین ( 2001همکاران )

مدیریت دانش  یهامهارتنشان داد که کارکنان دانشگاه فردوسی در حد متوسط به باال از  آمدهدستبهنتایج 

مدیریت  یهامهارتمعطوف به هریک از  یهاتیفعالشناسایی  منظوربهشخصی برخوردارند. در مرحله دوم 

استفاده شد که تعداد مطلعان در این مرحله مشتمل بر شانزده تن  افتهیساختاردانش شخصی از مصاحبه نیمه 

ناظر به  یهاتیفعال نیترمهمکیفی در این مرحله،  یهادادهحاصل از تحلیل  یهاافتهیبودند. بر اساس 
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اطالعات، اشتراک  یدهسازمانزیابی اطالعات، ارزیابی اطالعات، مدیریت دانش شخصی، با یهامهارت

 .هست، انتشار دانش و اطالعات و امنیت اطالعات لیوتحلهیتجزدانش و اطالعات، 

در آموزش عالی چین بر  2( در پژوهشی پیرامون مدیریت دانش شخصی و کاربردهای وب 2011) 1لیو          

کرده  دیتأک 2وب  یهایفناورآموزشی با توجه به  یهابرنامهمدیریت دانش شخصی دانشجویان و اصالح 

ریت دانش که در مدی 2وب  یهایفناورشناسایی میزان استفاده دانشجویان چینی از  باهدفاست. پژوهشگر 

دانشجو مورد پرسش قرار گرفتند. بر اساس نتایج  200شخصی کاربرد دارند، این پژوهش را انجام داد و در آن 

درصد دانشجویان معتقدند که آشنایی و استفاده از مدیریت دانش شخصی بسیار  80، بیش از آمدهدستبه

را مبنا قرار داده است. او همچنین پیوندی  (2001هفتگانه اوری ) یهامهارتاهمیت دارد. وی در پژوهش خود 

مدیریت دانش شخصی و فرایند یادگیری از دیدگاه بلوم برقرار ساخته است. در این پژوهش  یهامهارتمیان 

بوده  موردتوجههستند  2وب  یهایفناوراجتماعی، وبالگ، و ... که از  یهاشبکهابزارهایی چون ویکی ها، 

 .است

اکتشافی  و ارزش مدیریت دانش شخصی: مطالعه هانقشدر مطالعه خود با عنوان ( 2012چونگ و تسوی )

دارد و باعث  هاسازماننشان دادند مدیریت دانش شخصی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش و افراد و 

 رزش مدیریت دانش. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد ا شودیمو توانمدی ها کارکنان  هاتیظرفبهبودی 

 سازمان ارتباط دارد. یهاارزششخصی در افراد با 

یق و تجربه با عنوان شناخت مدیریت دانش شخصی بیان نمود بخش عمده تحق یامطالعه( در 2015افیموا )

مورد اینکه  بدون تفکر زیاد در هاستمیساست مداخالت و  متمرکزشدهمدیریت دانش بر یک سطح سازمانی 

.  شوندیم، طراحی کنندیمو کارهای یکنواخت روزانه کارکنان دانش شخصی مطابقت  هاتیفعالچگونه با 

ا دانش یک شاغل ی یوربهرهحمایت از  یهاروشمدیریت دانش شخصی رویکردی است که با تمرکز بر 

انش د. هدف این مقاله ارائه یک چارچوب مدیریت دینمایمشخصی، مدیریت دانش سازمانی را تمکین 

شاغل دانش همراه  یهاتیفعالاستفاده از ادغام اطالعات ادبیات موجود در زمینه عملکرد دانش و شخصی با 

، نشریات آموزشی و دانش شخصی یهانهیگنجنظیر  یاحرفهبرای اهداف  هاوبالگواقعی از  ییهانمونهبا 

 است. یسازشبکهابزارهای 

 پژوهش یهاهدف

_______________________________________________________________ 

1 Liu 
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ا هداف 

کلی

  

کارگیری مدیریت دانش شخصی توسط مدیران در سازمان مؤثر بر بهتعیین وضعیت و عوامل  .1

 ها.کتابخانه

 اهداف فرعی  

 هاشده در سازمان کتابخانهها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی فراهمشناسایی سامانه .1

 ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی ها با سامانهتعیین میزان آشنایی مدیران سازمان کتابخانه .2

 ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصیها از سامانهگیری مدیران سازمان کتابخانهیزان بهرهتعیین م .3

 کارگیری مدیریت دانش شخصی ها در بههای مدیران سازمان کتابخانهتعیین میزان مهارت .4

 کارگیری مدیریت دانش شخصیشناسایی موانع به .5

 های پژوهشپرسش

 ها کدام است؟شده در سازمان کتابخانهفراهم ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصیسامانه .1

ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی آشنایی ها با سامانهتا چه میزان مدیران سازمان کتابخانه .2

 دارند؟ 

گیری ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی بهرهها از سامانهتا چه میزان مدیران سازمان کتابخانه .3

 کنند؟می

 های مدیریت دانش شخصی برخوردارند؟ها از مهارتسازمان کتابخانهتا چه میزان مدیران  .4

 کارگیری مدیریت دانش شخصی کدام است؟از دیدگاه مدیران موانع به .5

 

 نوع و روش پژوهش و جامعه آماری    

توان این پژوهش را از نوع کاربردی با توجه به ماهیت موضوع و جامعه آماری پژوهش حاضر، می          

و مرکز اسناد آستان قدس  هاموزه، هاکتابخانهدر سازمان  موردپژوهشت و با توجه به بررسی موضوع دانس

مدیر شاغل  100این پژوهش متشکل از  موردمطالعه، جامعه دیآیمرضوی، این پژوهش موردی نیز به شمار 

ها دارای این صفت ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که همگی آنها، موزهدر سازمان کتابخانه

اند مشترک هستند که پست سازمانی آنان مدیر و مسئول بخش است و هم با همکاران و هم با مراجعان در تعامل
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جامعه  آستان قدس رضوی است. یشهردرونهای اقماری و محل فعالیت آنان، کتابخانه مرکزی و کتابخانه

ها توزیع صورت نگرفت، پرسشنامه پژوهش بین آن یریگنمونهاین پژوهش به روش سرشماری انتخاب شد و 

 گشت داده شد.( بر%85پرسشنامه  ) 85تعداد  تیدرنهاگردید که 

 هاداده یگردآور ابزار

و بررسی متون  بامطالعه، ابتدا هاکتابخانهدر سازمان  شدهفراهم یهاسامانهشناسایی ابزارها و  منظوربه          

ابزار( شناسایی گردید، سپس این لیست در اختیار  47مدیریت دانش شخصی ) یهاسامانهلیستی از ابزارها و 

 هاسامانهقرار گرفت تا نسبت به شناسایی این ابزارها و  هاکتابخانهو کارشناسان سازمان  نظرانصاحبتعدادی از 

دسته ابزار و سامانه شناسایی  23، هاکتابخانهو کارشناسان سازمان  نظرانصاحبمبادرت ورزند. با توجه به نظر 

گویی به سؤاالت پژوهش حاضر از پرسشنامه های الزم برای پاسخمنظور گردآوری دادهگردید. همچنین به

مدیریت  یهاسامانهاست: بخش اول: ابزارها و  شدهلیتشکاز سه قسمت  درمجموعکه  شدهاستفادهمحقق ساخته 

با توجه به طیف لیکرت دانش شخصی، بخش سوم: موانع. مدیریت  یهامهارتدانش شخصی، بخش دوم: 

)هیچ: عدد صفر، خیلی کم: عدد یک، متوسط: عدد دو، زیاد: عدد سه و خیلی زیاد: عدد  هاپاسخپنج تایی 

این است که  دهندهنشانعدد دو است. بنابراین اگر میانگین از عدد دو بیشتر باشد،  هاپاسخچهار(، حد متوسط 

این است که در حد پایینی قرار  دهندهنشانکمتر باشد،  2در حد خوبی قرار دارد. همچنین اگر میانگین از عدد 

 دارد.

 و نتایج پژوهش هاافتهی

 هاکتابخانهدر سازمان  شدهفراهمو ابزارهای مدیریت دانش شخصی  هاسامانهپرسش اول: 

، ابتدا هاکتابخانهدر سازمان  شدهفراهم یهاسامانهشناسایی ابزارها و  منظوربه                  کدام است؟

مدیریت دانش شخصی شناسایی گردید. سپس این لیست  یهاسامانهوبررسی متون، لیستی از ابزارها و  بامطالعه

شناسایی این ابزارها  قرار گرفت تا نسبت به هاکتابخانهو کارشناسان سازمان  نظرانصاحبدر اختیار تعدادی از 

 مبادرت ورزند. هاسامانهو 

 ینیبشیپو ابزارهای  موجود و قابل  هاسامانه، هاکتابخانهو کارشناسان سازمان  نظرانصاحببا توجه به نظر 

 (.1)جدول  باشدیمبرای آینده به شرح زیر 
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 هاکتابخانهبرای  آینده در سازمان  ینیبشیپموجود و قابل  یهاسامانهلیست ابزارها و . 1جدول 

 ابزار ردیف

شخصی مانند دفترچه یادداشت، سیاهه کارهای روزانه، پایگاه اطالعات  یهادهندهسازمان  1

 تماس

برای تکمیل یک وظیفه و کمک به افراد در مستندسازی  هاتیفعالاز  یامجموعهگردش کار ) 2

 و مدیریت وظایف(

 آفیس( یافزارهانرمصفحات گسترده   )مثل  3

تا یافتن و  شانیهادادهو  یاانهیرا یهاپرونده یدهسازمانسیستم پرونده  )روشی برای ذخیره و  4

 نماید( ترآسانرا  هاآندسترسی به 

5  

 ابزارهای اشتراک گذاری

 اتوماسیون

 اینترانت

 پست الکترونیکی

 درایو اشتراکی

 و ارجاعات(  هاادداشتیابزارهای کنترل دسترسی  )مانند  6

 و ...  هاروسیویآنتامنیت مانند کلمات عبور،  تیباقابلابزارهای  7

 سازهاهینما، سازهاخالصهابزارهای مدیریت محتوا مانند  8

 تلفن، تلفن همراه 9

 ، تبلت، کامپیوتر شخصی(تاپلپ)مانند   دستیار شخصی دیجیتال 10

بحث الکترونیکی )مثل وبالگ گروهی کتابداران، انجمن کتابداری و  یهاگروهتاالرها و  11

 ، اینترانت(یرساناطالع

 خبری  )مانند گروه بحث کتابداری لیزنا( یهاگروه 12

 بوک مارک  )ثبت آدرس( 13

 raidدیجیتال،  مانند کتابخانهمخزن دیجیتال و انبار داده  14

 مانند اتوماسیون، کتابخانه دیجیتال شخصی یهاپرتال 15
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 endnote، اریپژوهشمدیریت استنادها مانند  افزارنرم 16

 ( earch ،clustyکاوش )مثل گوگل، یاهو،  ابر موتورموتور و  17

 ابزارهای کاوش شخصی مانند کتابخانه شخصی کتابخانه دیجیتال 18

 

 بوکسیف اجتماعی یهاشبکه 19

 تویتر

 مای اسپیس

 گوگل پالس

 تلگرام

 وایبر

 نیترمناسببا تحلیل رفتار کاربر خود، اقدام به پیشنهاد  گر شنهادیپتوصیه گر )یا  یهاسامانه 20

 .دینمایماقالم داده یا اطالعات 

 (هاپرتالصفحات آغازگر )صفحات شروع وب سایتها و  21

22 

 2ابزارهای وب 

 وبالگ

 پادکست

 ویکی

 آر. اس. اس

 مش آپ

 فولوکسونومی

 یوتیوب

 فلیکر

 مانند فلش، سی دی، هارد اکسترنال یسازرهیذخابزارهایی  23

، تویتر، مای اسپیس، گوگل پالس، تلگرام بوکسیفاجتماعی ) یهاشبکه یهاسامانه، ابزارها و نیبنیدرا         

. اس، مش آپ، فولوکسونومی، یوتیوب، فلیکر(، یا)وبالگ، پادکست، ویکی، آر.  2( و ابزارهای وب بریفاو 

نیست و سازمان  حاضر موجوداینترانت  در حال  جزبهبحث الکترونیکی  یهاگروهخبری و تاالرها و  یهاگروه

میسر شود. سایر ابزارها  هاآناری است  که در آینده امکان ایجاد و برقر ییهابرنامهاست ولی جزء  هاآنفاقد 

 .          باشندیمدر سازمان موجود و در حال استفاده  هاسامانهو 

و ابزارهای مدیریت دانش  هاسامانهبا  هاکتابخانهپرسش دوم: تا چه میزان مدیران سازمان    

 شخصی آشنایی دارند؟
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های مربوط به وضعیت آشنایی مدیران با استفاده از پرسشنامه مدیریت دانش شخصی گردآوری شد. در داده

 یهاسامانههای آستان قدس رضوی از ابزارها و ارزیابی میزان آشنایی مدیران کتابخانه باهدفاین سؤال که 

عالمت،  ینا پارامترداری آزمون که با توجه به سطح معنیمدیریت دانش شخصی انجام پذیرفت، مشخص شد 

 های آستان قدس رضوی در حد زیادی استوضعیت آشنایی مدیران کتابخانه

 هاکتابخانهمیزان آشنایی مدیران سازمان برای بررسی  یانمونهتک  T-Testآزمون پارامتری نتایج . 2جدول 

 یطورکلبهو ابزارهای مدیریت دانش شخصی  هاسامانهبا 

 متغیر

2مقایسه= عدد مبنای    

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح 

یداریمعن  
 میانگین

درصد  95فاصله اطمینان 

 اختالف

 کران باال کران پایین

ها بررسی میزان آشنایی مدیران سازمان کتابخانه

ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی با سامانه

یطورکلبه  

6/865 84 0/000 2/490 0/348 0/632 

 

ساس جدول            سبمیانگین  2بر ا سازمان  شدهک شنایی مدیران  ضعیت آ و  هاسامانهبا  هاکتابخانهبرای و

این  یاافتهیو در حد زیادی است. بر اساس آزمون این متغیر و نتایج  490/2ابزارهای مدیریت دانش شخصی 

سطح معناداری که کمتر از  ضعیت مطلوبی را به  توانیم 05/0پژوهش و با توجه به  ستدالل نمود که و چنین ا

 مدیریت دانش شخصی شاهد هستیم. یهاسامانهلحاظ آشنایی مدیران با ابزارها و 

و ابزارهای مدیریت  هاسامانهاز  هاکتابخانهپرسش سوم: تا چه میزان مدیران سازمان          

 ؟ کنندیم یریگبهرهدانش شخصی 

و ابزارهای مدیریت  هاسامانه، از هاکتابخانهمدیران سازمان  یریگبهرهتعیین میزان  سؤالهدف از این           

  باشدیمدانش شخصی 

 هاکتابخانهبررسی میزان استفاده مدیران سازمان برای  یانمونهتک  T-Testنتایج آزمون پارامتری   .3جدول 

 یطورکلبهو ابزارهای مدیریت دانش شخصی  هاسامانهاز 

 متغیر

2مبنای مقایسه= عدد    

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح 

یداریمعن  
 میانگین

درصد  ۹۵فاصله اطمینان 

 اختالف
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کران 

 پایین
 کران باال

ها از میزان استفاده مدیران سازمان کتابخانه

ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی سامانه

یطورکلبه  

-0/892 84 0/375 1/954 -0/148 0/056 

 

درصدمی توان  95با اطمینان  05/0که با توجه به سطح معناداری کمتر از  ددانشان 3های جدول یافته          

ها و ابزارهای مدیریت دانش ( از سامانه954/1ها در حد متوسط )مدیران سازمان کتابخانه یطورکلبهگفت 

 .کنندیمشخصی استفاده 

مدیریت دانش شخصی  یهامهارتاز  هاکتابخانهپرسش چهارم: تا چه میزان مدیران سازمان 

 برخوردارند؟

مدیریت دانش شخصی  یهامهارتاز  هاکتابخانههدف از طرح این سؤال، تعیین میزان مهارت مدیران سازمان 

و  یطورکلبهدر این بخش هفت مهارت مدیریت دانش شخصی مدیران،  ( بود.2004بر اساس دیدگاه بارت )

 به تفکیک گویه ها مور بررسی قرار گرفتند.

 دانش شخصیمدیریت  یهامهارتمیزان مهارت مدیران از تک نمونه ای  T-Testمتری ا. نتایج آزمون پار4جدول 

(، 095/3میزان مهارت مدیران از  بازیابی اطالعات و دانش)داد که های مربوط به این سؤال نشانیافته          

(، تحلیل  اطالعات و دانش 746/2اطالعات و دانش ) یدهسازمان(، 685/2ارزیابی اطالعات و دانش )

(، امنیت اطالعات و دانش 859/2(، ارائه اطالعات و دانش )703/2(، اشتراک اطالعات و دانش)371/2)

 متغیر

2مبنای مقایسه= عدد   

یداریمعنسطح   میانگین 

و اطالعات و دانش هادهیامهارت اول: بازیابی اطالعات و دانش: گرفتن   0/000 3/095 

و مرتبط با موضوع باارزشمهارت دوم: ارزیابی اطالعات و دانش: یافتن اطالعات و دانش   0/000 2/685 

به اطالعات و دانش در دسترس یساختاردهاطالعات و دانش:  یدهسازمانمهارت سوم:   0/000 2/746 

تحلیل و تجزیه اطالعات و فرایند تبدیل اطالعات به  یهاکیتکنمهارت چهارم: تحلیل اطالعات و دانش: 

 دانش

0/000 2/371 

و اطالعات و دانش هادهیاپیرامون  یمساعکیتشرمهارت پنجم: اشتراک اطالعات و دانش:   0/000 2/703 

 2/859 0/000 مهارت ششم : ارائه اطالعات و دانش: انتقال اطالعات و دانش به دیگران با یک طراحی مناسب

و اطالعات و دانش هادهیامهارت هفتم:  امنیت اطالعات و دانش: حفاظت از   0/000 2/675 

 2/733 0/000 نمره کل
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 95، با اطمینان 05/0و با توجه به سطح معناداری کمتر از  باشدیم( 733/2نمره کل )(،  ودر مجموع با 675/2)

مدیریت دانش شخصی در  یهامهارتاز  هاکتابخانهگفت که میزان مهارت مدیران سازمان  توانیمدرصد 

 (.4)جدول  حد مطلوبی قرار دارد

 مدیریت دانش شخصی کدام است؟ یریکارگبهپرسش پنجم: از دیدگاه مدیران موانع 

دسخخته کلی  3مدیریت دانش شخخخصخخی به  یریکارگبهبر  مؤثرپژوهشخخی، موانع  سخخؤالبرای پاسخخخگویی به این 

 شدند. یبنددستهموانع فردی، موانع سازمانی و موانع زیرساختی 

هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبهموانع فردی در  ریتأث. بررسی توصیفی 5جدول   

 میانگین گویه

 عدم آشنایی با مفهوم مدیریت دانش شخصی 1/882

 عدم آگاهی از وجود ابزارهای ویژه مدیریت دانش شخصی 1/894

 عدم احساس  نیاز به آموزش مدیریت دانش شخصی 1/918

آن یهاسامانهمدیریت دانش شخصی و استفاده از ابزارها و  یریکارگبهنداشتن مهارت در  1/976  

مدیریت دانش شخصی یهاروشو  هاکیتکناهمیت ندادن در آشنایی و استفاده از  1/835  

مدیریت دانش و فرایند یادگیری یهامهارتعدم پیوند میان  1/965  

دانش افزارهای مدیریت دانش شخصی یریکارگبهعدم ضرورت در  1/800  

فردی و شخصیتی نظیر تحصیالت، مدرک تحصیلی،  یهایژگیوعدم ارتباط  1/741

مدیریت دانش شخصی یریکارگبهو غیره با توانایی افراد در  یریپذتیمسئول  

مدیریت دانش شخصی یهاسامانهمشکل بودن کار با ابزارها و  1/824  

مدیریت دانش شخصی یهاسامانهبودن کار با ابزارها و  برزمان 1/800  

 باور و نگرش منفی نسبت به مدیریت دانش شخصی 1/706

 عالقه  به ثبات در سازمان و عدم عالقه به ایجاد تغییر 1/706

مدیریت دانش شخصی یریکارگبهالزم برای  یهامشوقعدم انگیزه و  1/965  

هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبهفردی( در  موانعمانع اول)  ریتأث 1/846  

مدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبههمه موانع فردی در  ریتأثمیزان  5طبق جدول          

مدیریت دانش شخصی در سازمان  یریکارگبه( کمتر است. یعنی موانع فردی در 2از حد متوسط) هاکتابخانه

 نیستند. مؤثر،  هاکتابخانه

مدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبهموانع سازمانی در  ریتأث. بررسی توصیفی  6جدول 

هاکتابخانه  

 میانگین گویه
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 سازمان نسبت به  کاربرد مدیریت دانش شخصی در سازمان  کافی تیحماعدم 2/259

 و ابزارهای مدیریت دانش شخصی با نیازهای سازمان هایفناورعدم تناسب کاربرد  2/082

 مدیریت دانش شخصی در سازمان یهایفناورمناسب برای کاربردی کردن  یسازوکارنبود  2/235

 مدیران در ارتباط میان مدیریت دانش شخصی و اشتراک دانش سازمانی یتوجهیب 2/271

 سازمان در شرایط کنونیعدم نیاز به استفاده از این ابزارها در  1/847

هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبهمانع دوم)موانع سازمانی( در  ریتأث 2/139  

مدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبههمه موانع سازمانی در  ریتأثمیزان  6طبق جدول           

از حد متوسط بیشتر است  "عدم نیاز به استفاده از این ابزارها در سازمان در شرایط کنونی " جزبه هاکتابخانه

دارند. اما  ریتأث،  هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی در سازمان  یریکارگبه(. یعنی موانع سازمانی در 139/2)

مدیریت دانش شخصی   یریکارگبه در "عدم نیاز به استفاده از این ابزارها در سازمان در شرایط کنونی" عامل 

 (.847/1کمی دارد ) ریتأث، هاکتابخانهدر سازمان 

مدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبهموانع زیرساختی در  ریتأث. بررسی توصیفی 7جدول 

 هاکتابخانه

 میانگین گویه         

 2/353 عدم توجه به مدیریت دانش شخصی در سیستم آموزشی

 2/153 قابلیت کاربرد ابزارهای مدیریت دانش شخصی  در تعامالت بین افرادعدم 

 2/200 قدیمی بودن ابزارهای مدیریت دانش شخصی

 2/259 مدیریت دانش شخصی یهامهارتعدم هماهنگی و ارتباط میان ابزارها و 

 2/212 عدم وجود دانش افزارهای کارآمد به زبان فارسی

 2/388 آموزشی درباره مدیریت دانش شخصی یهاکارگاهنبود 

 2/553 سرعت کم اینترنت و پایین بودن پهنای باند اینترنت در ایران

 1/894 کم بودن تعداد کامپیوترها

 2/071 مدیریت دانش شخصی در سازمان یهایفناوربودن استفاده از  برنهیهز

 2/388 اجتماعی، پادکست و .... یهاشبکهفیلتر بودن بعضی از ابزارهای مدیریت دانش شخصی مانند 

 2/247 هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبهتاثیر مانع سوم) موانع زیرساختی( در 

 هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبههمه عوامل زیرساختی در  ریتأثمیزان   7طبق جدول  

 یریکارگبه(. یعنی عوامل زیرساختی در 247/2از حد متوسط بیشتر است ) "کم بودن تعداد کامپیوترها  " جزبه

در  "کم بودن تعداد کامپیوترها " ، تاثیر دارند. اما عامل  هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی در سازمان 

 (.894/1کمی دارد ) ریتأث، هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی  در سازمان  یریکارگبه
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 گیرینتیجه   

 شدهواقع موردتوجهمدیریت دانش شخصی موضوعی حیاتی است که امروزه در سطوح سازمانی بسیار         

مواجه ساخته که منجر به ایجاد  ییهاچالشرا با  هاسازمانموفق مدیریت دانش شخصی هنوز  یسازادهیپاست. 

 یهاسامانهنگرشی متمرکز بر مدیریت دانش شخصی شده است. هدف در این پژوهش نیز شناسایی ابزارها و 

بوده و همچنین میزان آشنایی و استفاده مدیران از این  هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی موجود در سازمان 

در  مؤثرمدیریت دانش شخصی و درنهایت موانع  یهامهارت یریارگکبهآنان در  یهامهارتابزارها و میزان 

 مدیریت دانش شخصی.  یریکارگبهعدم 

مدیریت دانش شخصی  یهاسامانهاز ابزارها و  هاکتابخانهبررسی میزان آشنایی و استفاده مدیران سازمان        

، رشد و گسترش علوم و فناوری، انقالب شدنیجهانمسائلی همچون  ( حاکی از آن است که2-3)جدول

فناوری اطالعات و ارتباطات و حجم فزاینده اطالعات الکترونیکی و اینکه مدیران نقش مهمی در فرایند دانش 

، هاکتابخانهو باید در قبال رشد و یادگیری خود مسئول باشند باعث شده است تا مدیران سازمان  کنندیمایفا 

خود اهداف کتابخانه  مؤثرقرار بدهند تا بتوانند با مدیریت  موردنظرای جدید را همواره آشنایی و شناخت ابزاره

سنتی دیگر  یهاروشکه  رسدیم، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق سازند. به نظر یوربهرهرا با حداکثر 

و  هاروشون و پاسخگو نیست و مدیریت یاددهی و یادگیری این حجم باالی دانش استفاده و آشنایی از فن

تا  کنندیم. دانش افزارها به افراد کمک سازدیمابزارهای جدیدی مانند مدیریت دانش شخصی را ضروری 

، یدهسازمانخویش را کسب،  ازیموردندر کنار عملکرد روزمره کاری یا شخصی خود اطالعات و تجربیات 

این  درمجموع، مورد ارزیابی قرار دهند. دانندیمتحلیل و انتقال دهند تا بتوانند آنچه را که در موقعیتی معین 

پژوهشگران در لزوم استفاده از ابزارهای مدیریت دانش شخصی  یهادگاهیدمطالعات بیانگر توافق و اجماع 

ایفا نمایند. دانش افزارها هم با این  یدرستبهاست. مدیران به فرایندها و ابزاری نیاز دارند تا بتوانند نقش خود را 

با توجه به اینکه مدیریت دانش شخصی، مراحل ابتدایی خود را سپری (. 1393)بابائی،  شوندیمتولید هدف 

و ابزارهای مدیریت دانش شخصی مستلزم ایجاد بستر مناسب برای آن  هاروش، رایج شدن و استفاده از کندیم

مدیریت  یهاسامانهاز ابزارها و  است که اولین قدم در این زمینه آشنایی و توجیه نمودن مدیران در استفاده

در  هاسامانهآموزشی و فراهم نمودن این ابزارها و  یهادورهو  هاکارگاه، برگزاری باشدیمدانش شخصی 

  . باشدیمجهت استفاده مدیران و کارشناسان ضروری  هاکتابخانه

مدیریت دانش شخصی در حد  یهامهارتنتایج نشان داد که میزان مهارت مدیران سازمان کتابخانه از           

مدیریت دانش  شخصی در بین کارکنان  یهامهارت( در توصیف و تحلیل 1394) بخشروحمطلوبی قرار دارد. 
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مدیران به رسیده است. باید گفت که  آمدهدستبهمشابه با آنچه در این پژوهش  یاجهینتدانشگاه فردوسی به 

. همچنین باشندیمبه خودآموزی  مندعالقه رونیازا خوددارندعلت تمایلی که به رشد و پیشرفت هرچه بیشتر 

توجیه نمود  گونهنیابه مدیریت یادگیری خویشتن را شاید بتوان  هاکتابخانهباالی مدیران سازمان  نسبتاًتوجه 

، مدیران برای حفظ و توسعه جایگاه گرفتهشکلعرصه جهانی که در  یاگستردهکه با توجه به تغییر و تحوالت 

و موقعیت فعلی خود، باید یادگیری مستمر و مداوم را مورد جستجو و اهمیت قرار دهند. بنابراین مدیریت و 

است، به همین  ریپذاجتنابنیل به بهترین و بیشترین نتایج، امری  منظوربههدایت صحیح یادگیری خویشتن، 

 هامهارت. در حقیقت باشندیمبه مدیریت یادگیری خویشتن  مندعالقه هاآنه شاید بتوان گفت که علت است ک

باید  رسدیم. و به نظر شودیمکلیدی برای مزیت رقابتی محسوب  عنوانبهمدیران از این نگاه  یهایستگیشاو 

نماید که اهمیت و جایگاه وی را  ییهامهارتو  هادانشبرای افزایش ارزش، خود را مجهز به توسعه و حفظ 

مدیریت دانش شخصی مدیران سبب  یهامهارتکه باال بودن  شودیمروشن سازد. بر این اساس مشخص 

 داشته باشد. یترمناسببتوانند مدیریت دانش  هاآنتا  شودیم

)فردی، سازمانی،  مؤثر گانهسهکه در بین موانع  دهدیم( نشان 5-7)جدول  یهادادهبررسی  یطورکلبه         

و موانع  ریتأث( بیشترین 247/2مدیریت دانش شخصی، موانع زیرساختی با میانگین ) یریکارگبهزیرساختی( در 

مدیریت دانش شخصی دارند. این  یریکارگبهمدیران در   ازنظررا  ریتأث( کمترین 847/1فردی با میانگین )

زیادی  ریتأثنیز یکی از موانعی است که  یرساختیزدیران عوامل م ازنظرکه  دهدیمنشان  هاافتهیاطالعات و 

دارند. همچنین طبق نظر مدیران استفاده از این  هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی در سازمان  یریکارگبهدر 

با اهداف شخصی و سازمان متناسب و  کامالًنوین اطالعاتی در مدیریت دانش شخصی  یهایفناورابزارها و 

در شرایط کنونی وجود دارد. استفاده از  هایفناوراست و نیاز فراوانی نیز به استفاده از این ابزارها و سازگار 

است که الزمه  کیوستیبیک نیاز ضروری در قرن  هاسازمانو سایر  هاکتابخانهدر  هایفناوراین ابزارها و 

جدید اطالعاتی در  هایفناورقوی و ایجاد شرایط فرهنگی مناسب برای استفاده از این  یرساختیزآن، داشتن 

که الزم است مسئولین کتابخانه نیز به این امر توجه کرده و شرایط الزم برای استفاده از  هاستکتابخانهسازمان 

دیریت دانش شخصی در سازمان م یریکارگبهموانع  نیترمهمرا فراهم کنند. برای بررسی و شناسایی  هایفناور

 ازنظررا  ریتأثقرار گرفت، سیزده عاملی که بیشترین  یموردبررسعاملی که در این پژوهش  28از بین  هاکتابخانه

 2از  هاآندارند و میانگین هرکدام از  هاکتابخانهمدیریت دانش شخصی در سازمان  یریکارگبهمدیران بر 

از : سرعت کم اینترنت و پایین بودن پهنای باند اینترنت در ایران،  اندعبارت که به ترتیب اندشدهمشخصبیشتر 

آموزشی درباره مدیریت دانش شخصی، فیلتر بودن بعضی از ابزارهای مدیریت دانش شخصی  یهاکارگاهنبود 
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 یتوجهیباجتماعی، پادکست و .....، عدم توجه به مدیریت دانش شخصی در سیستم آموزشی،  یهاشبکهمانند 

مدیران در ارتباط میان مدیریت دانش شخصی و اشتراک دانش سازمانی، عدم هماهنگی و ارتباط میان ابزارها 

کافی  سازمان نسبت به  کاربرد مدیریت دانش شخصی در  تیحماعدممدیریت دانش شخصی،  یهامهارتو 

مدیریت دانش شخصی در سازمان، عدم  یهایفناورمناسب برای کاربردی کردن  یسازوکارسازمان، نبود 

وجود دانش افزارهای کارآمد به زبان فارسی ، قدیمی بودن ابزارهای مدیریت دانش شخصی، عدم قابلیت 

و ابزارهای  هایفناورکاربرد ابزارهای مدیریت دانش شخصی  در تعامالت بین افراد، عدم تناسب کاربرد 

مدیریت دانش شخصی در  یهایفناوربودن استفاده از  برنهیهزمدیریت دانش شخصی با نیازهای سازمان، 

 سازمان. 

مدیریت  کهینحوبهیکی از عناصر اصلی مدیریت دانش شخص، ابزارهای بکار رفته در این فرایند است،           

 یهامهارت باال بردندانش شخصی را فرایند و راهبردی برای استفاده صحیح از ابزارهای فناوری برای 

 یهایتکنولوژابزارها و  نیترشرفتهیپگفت  توانیم. در کل کنندیماطالعاتی، یادگیری و تحقیق توصیف 

آوردن مزایای حاصل از مدیریت دانش شخصی کافی نیست. برای  به دستمدیریت دانش شخصی برای 

صی برای مدیریت مدیریت دانش شخ یهامهارتمدیریت دانش شخصی افراد باید دارای  یهاروشاستفاده از 

 هاآن یگذاراشتراک، ساختاربندی و به یسازرهیذخاطالعاتشان باشند، تا با استفاده از آن قادر به فیلتر کردن، 

که کاربر نهایی از  ردیگیمقرار  یبرداربهرهمورد  مؤثر طوربهشوند. مدیریت دانش شخصی تنها در صورتی 

و ابزارهای مدیریت دانش  هامهارتباید بین  گریدعبارتبه. مناسب برخوردار باشد یهامهارتابزارها و 

 هامهارتگفت هر فرد از  توانیماست که در آن  یامقولهمدیریت دانش شخصی . شخصی تناسب برقرار باشد

در اینجا از اهمیت خاصی برخوردار است آموزش و نحوه  آنچه، اما کندیمو ابزارهای منحصر به خود استفاده 

 یهامهارت(. عالوه بر موضوع پشتیبانی ابزارها از 1390و استفاده از این ابزارهاست )برزه کار،  یریکارگبه

مدیریت دانش شخصی، قابلیت کاربرد هر یک از این ابزارها در تعامالت بین افراد حائز اهمیت است. با این 

یت و توسعه مبنای دانش توضیح که کوشش افراد برای مدیریت دانش شخصی در درجه نخست ایجاد، تقو
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، مدیریت تعامالت بین فردی نیازمند توجه به ابزارهای مناسب در پشتیبانی این تعامالت رونیازاشخصی است. 

 . باشدیم

 

 نابعم

 

از مدیریت  یریگبهره(. بررسی میزان 1390برزه کار، حسین؛ کاشانیان فر، سیما؛ سادات، یوسف. )

 .18-12(1) 7سالمت ایران، دانش شخصی. مدیریت اطالعات 

(. شناسایی و تحلیل دانش افزارهای مدیریت دانش شخصی. 1393بابائی، کبرا؛ حیدری، غالمرضا. )

 هفتمین کنفرانس ملی و اولین 

نفت، گاز و پتروشیمی،   یرساناطالعمدیریت دانش. تهران، موسسه  یالمللنیبکنفرانس 

https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_438.html 
 اهواز از(. بررسی میزان برخورداری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران 1395پابخش، ژیال. )

چونگ و تسوئی. پایان نامه  PKM2.0بر اساس مدل  مدیریت دانش شخصی یهامهارت

 کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. منتشرنشده

مدیریت دانش  یسازادهیپ(. شناسایی عوامل کلیدی توانمند ساز در 1395توکلی، ثامنه؛ ضیایی، ثریا. )

 . 83-75(، 2)1شناسی. رضوی. مدیریت اطالعات و دانش در مرکز اسناد آستان قدس 

افراد با ابعاد مدیریت دانش  یشناختروان یهایژگیو(. بررسی ابعاد 1391جعفری، مصطفی و دیگران. ) 

 .21-1(، 2) 4مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسن )ع(.  یهاپژوهش دو فصلنامهشخصی. 

(. بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت 1393و دیگران. ) محمد نوررحمانی، 

دانش شخصی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس. 

 .47-27(، 2) 8فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 

مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان  یهامهارت(. توصیف و تحلیل 1394، هاجر. )بخشروح

دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم 

 تربتی و روانشناسی.

و ابزارهای مدیریت  هاسامانه یبندخوشه(. شناسایی و 1394شریف، عاطفه؛ حسین قلی زاده، رضوان. )

 .1029-1009(، 4) 31ش و مدیریت اطالعات. پرداز نامهپژوهشدانش شخصی. 

(. گزارش کوتاه: میزان آشنایی و استفاده 1390عبداللهی، لیال؛ صدقی، شهرام؛ رودباری، مسعود. )

مدیریت اطالعات شخصی. مدیریت  یاز ابزارهااعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 .10-7(، 46) 14پزشکی(،  یرساناطالعسالمت )مدیریت و 

https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_438.html
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(. کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه 1389قرآنی سیرجانی، سیما. )

 کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. منتشرنشده نامهانیپابیرجند. 

 یسازمانفرهنگ(. بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش شخصی و 1393موالئی، سوران؛ هجرت، سوره. )

 و منابع انسانی. یسازمانفرهنگ. همایش ملی مدیریت، انیبندانش یهاسازمانکارآفرینانه در 

های (. بررسی زیرساخت1393؛ پاشایی هوالسو، امین. )محمدرضا، غالمحسین؛ سلطانی، کوکارین

 ..528-505، 20های نیروهای مسلح. مدیریت فناوری اطالعات. مدیریت دانش در یکی از دانشگاه
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