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 های تخصصیمدیریت دانش در کتابخانه

 
 

 چکیده

سانی،            ضر به مدیریت دانش چیست؟؛ خصوصیات و اجزای مدیریت دانش، مدیریت منابع ان مقاله حا

شاعه دانش، نقش کتابخانه   ها در جوامع دانش محور، همچنین هدف مدیریت پیشرفت دانش، مدیریت ا

 ها پرداخته است. مدیریت دانش در کتابخانه

نه    به دردروری، پردا، ، اشنناعه، هخیره    کتابخا برداری ا، اطالعات منابع   سننا،ی و بهرههای سنننتی 

شری می   می صر انفجار اطالعات، کتابخانه به عنوان دنجینه دانش ب شد. در قرن پرداختند. ولی در ع  با

شده   کتابخانه 21 ضوع جدید مدیریت دانش مواجه  ی  هاها، کتابخانهکتابخانهاند. در میان انواع ها با مو

 خود نقش بار،ی دارند.تخصصی در فرریند مدیریت دانش سا،مان مادر 

 ها: کلید واژه

 های تخصصی، اشاعه دانش، پیشرفت دانشمدیریت دانش، کتابخانه
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 قدمهم

سازمان    دنیای دیجیتالی فعلیدر     ست.  شده ا ض درحالیها ، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل  ای که با رقابت و ف

سازمان    یابند که دارایی بهرهدینامیک رو به رشد مواجه هستند در می   شده و وسیعی از منابع دانش در  ها برداری ن

ست   شده ا سرویس به. پراکنده  ، های تخصصی  کاربران، کاربردهای متداول کتابخانه برای های کارآمدمنظور تأمین 

 برداری از اطالعات است. انتشار و بهره ش،شامل گردآوری، ذخیره، پرداز

صی   هاکتابخانه   ص سات یادگیری به منظور رویارویی     باید ، ی تخ س شان را ارتقا دهند و به مؤ خدمات و کارکردهای

های ها به عنوان مدیران دانش، بر نیاز کسوووه مهارت     مؤثر با نیازهای کاربران تبدیل شووووند. ترییر نقش کتابخانه          

تأکید دارد. در عصووور فعلی فناوری اطالعات، اطالعات و دانش به بخش مهای از جامعه تبدیل             جدید و دانش،   

بندی اند. مدیریت دانش، یک زمینه در حال ظهور و فرایند پیچیده است که با خلق کردن، کسه کردن، دستهشده

 (1، ص.1396شیرین، )اکبری، .و عالکردهای دانش سروکار دارد

 

 مدیریت دانش چیست؟
 

سعه، حاایت، کنترل      شامل تو ست.     مدیریت دانش  ساختارها و فناوری های پردازش دانش ا و بهبود راهبردها، 

شامل تاام رویه  ست که برای فراهم کردن ناایش، انتشار، بهره  پردازش دانش  گیری و یا حذف دانش به کار هایی ا

 ای است که در آن:روند. مدیریت دانش، فرآیندی پویا و چرخهمی

 . کارمندان در مرحله تهیه دانش به کسه دانش می پردازند.1

 کند.های دانش خود اقدام کرده و موجودی دانشش را مشخص میبرداری دارایی. سازمان به فهرست2

ازماندهی س مند گردآوری و برداری شده و بطور نظام های کلیدی دانش نقشه ها و خروجی. به دنبال آن از ورودی3

 شود.می

 د.شوفرآیندی برای تامین دسترسی تامین و اشاعه دانش و تجربیات کسه شده در سازمان توسعه داده می .4 

شته و آن را برای بهبود عالکرد خود و تولید دانش       5 ستفاده کنندگان، به این دانش گردآوری شده دسترسی دا . ا

  (1394)اخوان، پیاان، جدید در این فرآیند به کار می گیرند.

 

 مدیریت دانش چگونه انجام می شود؟

 برای اعاال مدیریت دانش مراحل نه گانه ای را به شرح زیر بر می شاارند:  

 ها و تهدیدها: شناسایی فرآیندهای اساسی یک سازمان از جاله: نقاط قوت، ضعف، فرصت(to focusتارکز) .1

 شناسایی مواردی که نیاز به شناخت دارند :(to findیافت ) .2

  ها، تجربیات، دانش فنی افراد مجرب و کارآزمودهبیرون کشیدن دانسته :(to Elicitاستخراج ) .3
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سووازی دانش از سووازی امکانات و شوورایر مورد نیاز برای عالکرد و بهینه: بهینه(to Optimizeبهینه سووازی) .4

 طریق کاربردی کردن آن

 سازماندهی مناسه و کشف ارتباط بین اجزای دانش: تجزیه و تحلیل دقیق، (to Organize. سازمان دهی )5

 های دانش افراد با یکدیگر های اشتراک دارایی: فراهم آوردن زمینه(to Share. اشتراک )6

سازمان و آموزش افراد در دستیابی به   : ایجاد نظام(to Apply. اجرا )7 های ذخیره و بازیابی به عنوان حافظه یک 

 آن

 : ارزشیابی دانش موجود و ارائه آنها بر اساس مؤثر بودن و الگوهای استفاده(to Evaluate. ارزیابی )8

های خود و بهبود نتایج حاصووول از به : آموزش افراد مبتنی بر نحوه ثبت و ظبر آموخته(to Adapt. سوووازش )9

 زاده، محاد،   ()حسنهای دانشکارگیری دارایی

 

 خصوصیات مدیریت دانش

های مختلفی را به خود تواند شووخصوویت اند که میبا دانش به عنوان اشوویایی برخورد کرده برخی از محققان،      

های کردن با هر یک از موجودیتآن برای شووناسووایی و کار گرا اسووت که درگیرد. این رویکرد مشووابه روش شووی 

 انش را با استفاده از چنین توان انواع دشود. در این رویکرد می سازمان، صفات یا خصوصیاتی به آنها نسبت داده می     

 خصوصیاتی شناسایی کرد:

  های سازمانی دارد که دانش با آنها مرتبر است. : اشاره به فعالیتفعالیت 

  خصوصیت حوزه اشاره به موضوع دانش دارد.حوزه : 

  تواند الکترونیکی یا ذهنی باشد.: این خصوصیت، اشاره به شکل ارائه دانش دارد و میشکل 

  گزارش شکست،   تواند مقادیری هاچون رویه، اصول راهناا، گزارش پیشرفت  اشاره به نوع دانش دارد و می : نوع ،

  دستنامه و امثالهم را اختیار کند.

   سازمان  محصول/خدمت ست     به: در برخی از مواقع، دانش در  ستقیم با یک محصول یا خدمت در ارتباط ا طور م

 شوند.صیت دانش ذکر میکه این محصوالت و خدمات به عنوان خصو

  گیرد که به شووکل ذهنی هسووتند تا زمان و مکان هایی تعلق می: این خصوووصوویت بیشووتر به دانشزمان و مکان

 (37-36، ص.1392دسترسی به آنها مشخص شود.)اسالمیه، فاطاه، 
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 ویژدی های دانش

 

 . دانش، نامرته ریخته است.1

 . دانش، خودسازنده است.2

 انتقال دانش، زبان است. . مهاترین عامل3

 . دانش مثل ماهی، لرزنده است.4

 . دانش، چند بعدی است.5

 . دانش یک پدیده اجتااعی است.6

 . رشد دانش خودبخود اتفاق نای افتد.7

 (38-37، ص.1392اسالمیه، فاطاه،  ). احتاال از دست دادن دانش، زیاد است.8

 

 
 

 

 اجزاء و عناصر مدیریت دانش

 

 دو عنصر دارد که عبارتند از:مدیریت دانش 

 :1مخازن دانش .1

نظام مدیریت دانش به عنوان یک مخزن دانش عال کرده و با برداشتن موانع زمانی و مکانی امکان ترکیه و تبادل 

سرورهای پایگاه داده    های فکری را فراهم میسرمایه  سرورهای فایل،  شامل  سرورهای گروه  آورد. مخازن دانش  ها، 

سناد یا وب افزار، نظام ستگی به محتوا یا دانشی دارد که آن را      سایت های مدیریت ا ها  هستند. ساختار هر مخزن ب

 کند.ذخیره و مدیریت می

 

 

                                                           
1 .Knowledge repository 
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 :1های دانشنقشه .2

شه دانش در دهه     صطالح نق شه    1990ا صری دانش و  شکل گرفت. نق های دانش ابزاری برای بازناایی و ناایش ب

فرد کارکنان های منحصر به های قابل جستجو از مهارت ها و فهرست نقشه دانش ناایه ارتباط میان اجزای آن است.  

شه دانش حاوی اطالعاتی درباره    می شد. نق صیف می    با ست که تو سازمان ا شی را در    دانش  سی، چه دان کند چه ک

دادن روابر سوولسووله  های دانش با نشووانیابد. نقشووهاختیار دارد، دانش کجا قرار دارد و چگونه انتقال و اشوواعه می

شی و تحلیل روابر میان آنها از ابزارهی مهم بازیابی دانش به    ضوعات دان روند.)عبوری، مهدی، شاار می مراتبی مو

  ( 154-153، ص. 1393

 

 مدیریت منابع انسانی 

 

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

باید به نیازهای گوناگون و متنوع کارکنان کتابخانه، تقویت مدیریت مختلف               کتابخانه بکار می رود. در عال، ما می      

کارکنان کتابخانه از طریق رویکرد مدیریت احتاالی)اقتضوووایی( توجه کاملی نااییم. بدلیل آنکه، برخی افراد روش   

ساس مقررات و      مدیریت جدی را بکار می برند، نظارت دقی شرایر کای و کیفی کار برا شده و  ق و کنترل تحایل 

شود.      ضوح مشخص می  سیار انعطاف  آیین نامه ها به و شیوه مدیریت ب  منظور فراهم کردنپذیر را بهو مابقی افراد، 

به مرحله  های مدیریتبرند تا اینکه کامال تواناییگیری، مشورت و تعهد شرلی بیشتر، بکار می   مشارکت در تصایم  

منظور انجام درسوووت در آموزش مداوم مهندسوووی کارکنان       اجرا درآید و اهداف سوووازمانی و فردی تحقق یابد. به      

رین دانش باید به جدیدتهای وابسته تارکز شود، بلکه می  باید نه تنها بر نظریه علم کتابداری و رشته تخصصی، می  

 (6- 5 ، ص.1394تانگ، شان، )هونگ ای مجهز گردد.فنی و تقویت آموزش اخالق حرفه
 

 

 ها مدیریت منابع انسانی مهمترین بخش مدیریت دانش در کتابخانه

 

مهاترین منابع در نظام اقتصوواد دانش، اسووتعدادهای افرادی اسووت که قدرت درک دانش را دارند. رقابت افراد با   

ست، در         صاد دانش بوده ا صلی رقابت بازار در دوره اقت ستعداد، موضوع ا صاد دانش، کتابخانه ا  ها به آموزشدوره اقت

ای و آموزش مداوم کارکنان کتابخانه برای افزایش دانش علای و توانایی کسوووه و ابداع دانش اهایت قائل             حرفه 

خواهند بود. هاچنین آنها کامال به ارزش انسووان عالقه و توجه دارند، تحت تاثیر تواناییهای خرد کارکنان کتابخانه 
                                                           
1 .Knowledge maps 
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د، توسووعه منابع دانش را در ذهن کارکنان  کتابخانه به عنوان روشووی مهم در افزایش اثر بخشووی کار  گیرنقرار می

کنند. بهبود هاه جانبه کیفیت کارکنان کتابخانه و ارزش جایگاه انسوووان اهداف مهم مدیریت دانش در                  تلقی می

 (2، ص.1394هونگ تانگ، شان، .)ها خواهد بودکتابخانه

 

 

 مدیریت پیشرفت دانش 

 

اری از های شبکه ساختها به مدیریت تولید، اشاعه و انتقال دانش عالوه بر نظاممدیریت پیشرفت دانش در کتابخانه

 گیرد:مدیریت پیشرفت دانش سه جنبه را برمی ها اشاره دارد.طریق ارتباط موسسات و سازمان

 . مدیریت پیشرفت نظری دانش، 1

 . مدیریت پیشرفت فنی 2

 . مدیریت پیشرفت سازمانی.3

سعه و افزایش حوزه      شرفت نظری دانش به تو سانی از های پژوهش نظری و عالی کتابداری و اطالعمدیریت پی  ر

 طریق تعقیه آخرین روندهای توسعه در علم کتابداری در سراسر جهان است.

شرفت فنی اداره نظام     ساخت   مدیریت پی شبکه  سازمان      های  سات و  س سر مؤ هایی که در ارتباط کامل با اری تو

های خانههای الکترونیکی یا کتابهای ستنی تا کتابخانهجریان پیشرفت فنی هستند، است. در تحول آنها از کتابخانه

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

 سازد. می

سازمانی به ایجاد مجاوعه   مدیریت    شرفت  صر     ای موثر از نظامپی شرایر ع سازمانی قابل انعطاف در  های مدیریت 

های  خشسوووازی بهای مدیریت دانش، از طریق بهینه    کتابخانه الکترونیکی به منظور پشوووتیبانی و تقویت فعالیت        

 است.ها های عالیاتی کتابخانهکارکردی و شیوه

ای ه های مدیریت دانش را به منظور تنظیم برنامه      ها، به رهبرانی نیاز دارند که مسووویولیت فعالیت        اوال در این نظام 

 به مدیریت دانش را بر عهده دارند.  بوطهای مرمدیریت و هااهنگی تاام فعالیت

وظایف مربوط به فعالیتهای مدیریت های تخصووصووی رهبری جریان دانش برای انجام تاام دوما، آنها به ایجاد گروه

سیولیت ارزیابی، تهیه و ایجاد منابع      دانش نیاز دارند. کایته شکل از انواع متخصصان با م های منابع الکترونیکی مت

های سووازمانی و ایجاد انگیزه برای هاکاری نزدیک هاچون های بخشالکترونیکی از یک سووو، و هااهنگی فعالیت

 وند.شآوری خدمات از سوی دیگر، تاسیس میو سازماندهی منابع الکترونیکی عالوه بر فراهمهایی مانند تهیه حوزه

 (4-3، ص.1394) هونگ تانگ، شان، 
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 مدیریت اشاعه دانش 

 

شرفت دانش دارد. تولیدکنندگان دانش زمان و نیروی زیادی برای          سه با پی شاعه دانش اهایت  برابری در مقای ا

در ذهن تولیدکننده دانش به صورت محرمانه با  “ کنند. کسه دانشی که واقعا  جستجوی کاربران دانش صرف نای  

ستفاده از رسانه  کتابخانههدف و شرایر ذهنی متنوع وجود دارد، بسیار مشکل است. بنابراین        ها و مجراهایها، با ا

 کنند.گوناگون برای اشاعه متنوع دانش جدید، به عنوان بخشی از پرتاب کننده دانش عال می

در قرن بیسوووت و یکم، اینترنت، با اطالعات فراگیر و محتویات گسوووترده خود، برای افراد راهبردی اصووولی برای   

نزاکت در معنی، غیرمجاز و بیکند. اگرچه در حال حاضر، اطالعات بی اهم میجستجوی دانش و کسه اطالعات فر  

سودهای تجاری،     ستجو در آن برای  ست می       نتیجه ج شبکه بد سی و غیره روی  سیا . بنابراین تقویت آیداهداف 

 گردد، ضروری است:ها، که در زیر به آن اشاره میمدیریت اشاعه دانش در کتابخانه

 وقفهطور بیها و تکامل توسعه منابع اطالعاتی مدرک، بهذخایر مدرک خود کتابخانهتقویت ایجاد   .1

 طور مداوم.ها، تقویت مداوم آموزش مهندسی از کار کارکنان، بهافزایش کیفی کارکنان کتابخانه  .2

 به مرحله اجرا در آوردن نقش ویژه نظام خبره در اشاعه دانش.  .3

های پیوسووته خالف ها و جلوگیری از فعالیتبرای ایجاد امنیت از عالکرد شووبکهها گیری کامل از تاام رسووانهبهره

 (5-4، ص.1394هونگ تانگ، شان،  )اخالق و اشاعه نامناسه اطالعات پیوسته.

 

 ها در جوامع دانش محورنقش کتابخانه
  

کتابخانه، نقش قراردادی ای کاربران ای برای رفع نیازهای فردی و حرفهچند رشووته سووازی خدماتبه منظور فراهم

 گردآوری، توسعه، توزیع، ذخیره و استفاده از چنین اطالعاتی بود. ،کتابخانه و متخصصان علوم اطالعاتی

گردد که جامعه  های فردی اسوووت که منجر به درک این مسووویله می    اطالعات و دانش دو جنبه متفاوت از توانایی    

شابه جامعه دانش  صورت زیر      محواطالعات محور دیجیتالی م ساس، تفاوت بین این دو نوع به  ست. بر هاین ا ر نی

 گردد:بیان می

ها سروکار دارند. در حالی که در جامعه ها، اسناد و مجاوعهدر جامعه اطالعات محور، کتابداران با موضوعات، فرمت

ل، اعنتقادی، ابتکار های کتابدار که شووامل هاکاری، تفکر ادانش محور در کنار سووروکار داشووتن با افراد، ویژگی 

   هوش و یادگیری فردی و گروهی نیز اهایت دارد.

های ضووروری در این محیر ها و کتابداران از سووتونپرسوونل دانش، جز  منابع کلیدی هسووتند، از این رو کتابخانه

رییر دارند. تگیرد، به هاین دلیل است که کتابداران با افراد سروکار   باشند. دانش در ذهن افراد شکل می  دانش می

، گذاری دانش دانش ذهنی و فکری به دانش عینی و عالی با برقراری ارتباط بین افراد و یادگیری و به اشوووتراک      

 (5، ص. 1396)اکبری، شیرین، ضروری است.
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 ها هدف مدیریت دانش در کتابخانه

ها ترویج و پیشوورفت دانش اسووت. پیشوورفت دانش مهاترین بخش اقتصوواد دانش هدف مدیریت دانش در کتابخانه

سوووازی و توزیع دانش و اطالعاتک یک حلقه ای برای گردآوری، پردازش، ذخیرهشوووالوده کمتابخانه در حکاسوووت. 

 ارتباطی ضروری در زنجیره نظام علای و حلقه ارتباطی مهم در پیشرفت دانش را بر عهده دارند. 

ها مسوووتقیاا درفرآیند پژوهش علای مشوووارکت دارند. کار کتابخانه بخشوووی از پیشووورفت دانش اسوووت. کتابخانه

 (2، ص.1394ها باید به اشاعه و تبدیل دانش توجه ناایند. )هونگ تانگ، شان، کتابخانه

ی و خودآگاهها تشوووویق مبادله دانش در میان کارکنان کتابخانه، تقویت یکی از اهداف مدیریت دانش در کتابخانه 

ای ه ها، افزایش اشوووتیاق و مهارت برای یادگیری در کارکنان کتابخانه، ایجاد دانش کاربردی برای فعالیت              توانایی 

سازی کتابخانه سازمان کتابخانه به  شان،        طور اثربخش، باز ست.)هونگ تانگ،  سازمان یادگیری ا شکل یک  ها به 

 (6، ص.1394

 
 

 دیرینتیجه

 

های جدید به منظور ارتقای      ها و تکنیک  ها منجر به ایجاد دانش جدید، توسوووعه روش       انه مدیریت دانش در کتابخ    

گردد. یک برنامه مدیریت دانش که منحصوورا برای ها میگذاری دانش موجود در سووازمانیکپارچگی و به اشووتراک

. اثربخشی کارکنان گردد ها، افزایش سودمندی و  تواند باعث کاهش هزینهها تبین و اصالح شده باشد می    کتابخانه

ای ارتقا یافته ختم ها و محصووالت و خدمات منجر شوود که در نهایت به ارائه کتابخانه  هاچنین به توسوعه فعالیت 

 شود که جایگاهی تضاین شده در بازار دانش خواهد داشت.می

ر مدیریت دانش در ها اسووت. دسووترسووی به دانش یا به عبارت بهتامروزه دانش به عنوان سوورمایه اصوولی سووازمان

ست.  سازمان  های تخصصی باید برای گردآوری، حفظ، و مدیریت   کتابداران کتابخانهها از اهایت زیادی برخوردار ا

 ها که در معرض خطر هستند، کوشش کنند. فرد سازماندانش)آشکار و پنهان( با ارزش، منحصربه
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