سال دوم ،شماره ،3شماره پیاپی ،22خرداد 6331

کتابخانههایتخصصیوزارت

امکانسنجیپیادهسازیمدیریتدانشدر
نیرو 
فرشته سپهر ،1اشرفالسادات بزرگی ،2سمیه مردمی

*3

-1استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی
-2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی
-*3کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
آدرس پست الكترونيك نویسنده رابط () s.mardomi@iau-tnb.ac.ir

چكیده
این مقاله با هدف امكانسنجی پيادهسازی مدیریتدانش در کتابخانههای تخصصی وزارت نيرو در جهت
ارتقای سرمایهفكری آن وزارتخانه انجام گرفته است .ابعاد ،مولفهها و گویههای الگوی مفهومی ،با پاسخهای
 33نفر از مدیران و کارکنان  13کتابخانههای تخصصی شرکت برق منطقهای مورد تجزیه و تحليل (با
استفاده از نرمافزار  SPSS11و آزمونهای ضریب همبستگی پيرسون ،رگرسيون و فریدمن) قرار گرفته و
سازگاری درونی آنها تأیيد شده است .ميزان تأثير و تأثر ابعاد و مولفهها و همچنين رتبهبندی اهميت هر یك
از آنها نسبت به امكان پيادهسازی مدیریتدانش در کتابخانههای تخصصی وزارت نيرو در جهت ارتقای
سرمایهفكری و نيز ارتباط مستقيم و معنیدارشان با این مسأله ،ثابت شده و الگویی برای آن ارائه گردیده
است .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که با اعمال این الگو در کتابخانههای تخصصی وزارت نيرو
قابليت پيادهسازی مدیریتدانش را ممكن میسازد ،میتوان ارتقای سرمایهفكری را عملی کرد.
واژگان کلیدي :مدیریتدانش ،سرمایهفكری ،کتابخانه تخصصی ،وزارت نيرو.

 -1مقدمه
در شرایط امروزی ،نقش و اهميت مدیریتدانش در سازمانها بيش از پيش آشكارتر شده و ضرورت آن به عنوان یكی از
مسائل اساسی در حفظ و توسعه سرمایهفكری سازمان تلقی میشود .در این راستا کتابخانههای تخصصی سازمانی و کارکنان و
کارشناسان آن به علت کار حرفهای خود ،میتوانند هم در حفظ دانش آشكار و هم در تبدیل دانش ضمنی سازمان به دانش
آشكار ،نقش موثری را ایفا نموده و به ارتقای سرمایهفكری سازمان کمك قابل توجهی نماید .استفاده از یك سيستم
مدیریتدانش مناسب در هر سازمانی اصلیترین راهكار برای بهرهگيری صحيح از دانش موجود آن سازمان محسوب میشود که
پيادهسازی مدیریتدانش از ضروریات آن است .براین اساس ،کتابخانههای سازمانی نيز همچون خود سازمان نياز به بسترسازی و
ایجاد زمينههای الزم برای پيادهسازی مدیریت دانش را بر خود فرض میدانند .پيادهسازی صحيح و اصولی مدیریت دانش به
عوامل مختلف ارتباط دارد که باید در همه زمينههای تاثيرگذار (انسانی و ساختاری) با یكدیگر هماهنگ باشد .از سوی دیگر،
مدیران اینگونه کتابخانهها نهتنها باید دانش خود را در حوزه سرمایهفكری افزایش داده بلكه بایستی از طریق تقویت ابعاد آن
یعنی سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای /مشتری ،به توسعه و گسترش این حوزه در سازمان بپردازند.
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ماهـنامه شـباک(شبکه اطالعات کنفرانسهای کشور)

بنابراین برای آگاهی از ميزان آمادگی کتابخانهها برای پيادهسازی مدیریت دانش ،مطالعات امكانسنجی در جهت کمك به
برنامهریزان و مسئولين ذیربط کمكی بسيار با ارزش خواهد بود (محمدی استانی 1311 ،ص" .)36تنگ شان هونگ "1استدالل
میکند که مدیریتدانش در کتابخانهها بر پژوهش و توسعه دانش ،تشكيل پایگاه دانش و اشتراک دانش بين کارکنان کتابخانه،
آموزش کارکنان و همچنين افزایش سرعت پردازش دانش ضمنی و تحقق اشتراک آن کمك میکند (شان هونگ.)1312 ،
سرمایهفكری در نوآروی ،بهره وری ،رشد و نمو ،رقابت تجاری و عملكرد اقتصادی از اهميت فزآیندهای برخوردار است که
بدون اندازهگيری صحيح سرمایهفكری ،مدیریت قادر به تنظيم و تعيين استراتژی نيست (رابينسون و کلينر .)1113 ،2به دليل
ارتباط مستقيم مدیریتدانش با مفهوم سرمایهفكری ،بسياری از افراد آن را با ارزشترین منبع سازمان میدانند (ناهاپيت و
گوشال 1111 ،3نقل از تاج فر ،هوشمند و ميرزاییونی .)1313 ،جابجایی منابع انسانی و خروج آنها از سيستم به اشكال مختلف
به خروج سرمایههای فكری می انجامد .این بدان معنی است که باید منابع محدود سازمانی را به کار گرفت و هر روز از نو تجربه
کرد .سازمانها هنگام طراحی و اجرای مدیریت دانش بایستی از زیرساختهای مورد نياز آن اطمينان حاصل کنند (راستوگی،4
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 2666نقل از نجف بيگی ،صرافیزاده و طاهری الری .)1316 ،بر اساس نظر "نرمين العلی " قبال منابع تجاری ترکيبی از 16
درصد منابع سرمایهای و ملموس در کنار  26درصد دارایی های نالملوس بوده است .اما طبق توضيحات وی ،این الگو در حال
حاضر تغيير کرده و داراییهای ناملموس  16درصد داراییهای بسياری از سازمانها را در سال  1111تشكيل داده است
(نرمين.)2663 ،
با رشد سریع تكنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی این موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در داخل فرایندهای تجاری وارد
شده است .در نتيجه طراحان سيستم های اطالعاتی تالش نمودند تا دانش صریح و ضمنی کارکنان را با استفاده از اینترانت و
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ابزارهای شبيه به آن در حافظه سازمان ذخيره کنند (مالهوترا .)2666 ،

امروزه سازمانها متوجه شده اند که مدیریت ضعيف نيروی انسانی به عنوان یك دارایی ،ممكن است موجب شكست سازمان
شود .بروکينگ عنوان می کند که اگر نيروی انسانی یك دارایی است ،پس مدیریت کارآمد نيروی انسانی نيز یك دارایی است
(بروکينگ .)1113 ،7مطابق نظر "کوک ،"1مدیریت سرمایهفكری یك روش مدیریتی نيست بلكه یك رویكرد اساسی برای
مدیریت منابع و دارایی های سازمان است .براین اساس ابعاد ناملموس (ذهنی) و ملموس (صریح) به طور کامل از هم جدا
نيستند و میتوانند مكمل همدیگر باشند (کوک.)2667 ،
بيان مفهومی پدیدههای موضوع پژوهش که مفهومسازی ناميده می شود ،یكی از ابعاد اصلی مدل تحليلی است .طراحی الگو
مفهومی به منظور تبيين مولفهها و شاخصهای متغير تشكيلدهنده آن است که با هدف خاص انجام میگيرد و در قدم بعدی
شاخصها کمك مینمایند تا مولفههای مدل مفهومی قابل اندازهگيری شود ،چرا که شاخصها ،معيارهای عينی قابل شناسایی و
اندازهگيری مولفههای مدل مفهومی هستند (کيوی و کامپنود.)1312 ،1
همچنان که بيان گردید پژوهش های بعمل آمده عمدتا در حوزه مدیریت دانش و به استقرار آن پرداخته است و از آنجا که
الزمه به ثمر رسيدن راهبرد کارآمد مدیریت دانش ،فهم عميق آن در کتابخانهها میباشد تا به ارتقای سرمایه فكری منجر گردد،
در این مقاله تالش شده است عالوه بر مدلهای مدیریت دانش ،همه مدلهای پيادهسازی آن و مدلهای سرمایه فكری مورد
بررسی قرار گيرد .نتيجه این مطالعه به یك مدل مفهومی برساخته منجر گردیده است.

�Tang Shan Hong
�Robinson & Kleiner
�Nahapiet & Ghoshal
�Rastogi
�Nermien AL-Ali
�Malhotra
�Brooking
�Kok
�Kiwi &Kampnhvd
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 -2پیشینه پژوهش
از آنجا که توجه و تمرکز تحقيق حاضر بر روی کتابخانههای تخصصی است و مطالعاتی که در این نوع از کتابخانهها انجام
گرفته محدود و انگشت شمار میباشد ،نگارنده سعی در شناسایی و معرفی همه تحقيقهای انجام گرفته در حوزه مدیریت دانش
و سرمایه فكری در انواع کتابخانهها اعم از عمومی ،دانشگاهی و تخصصی نموده است.
در مورد پيادهسازی مدیریت دانش پژوهش های زیادی صورت گرفته است که حاکی از درک اهميت و ارزش دانش و
مدیریت آن است .در زمينه مدلهای ارائه شده توسط صاحبنظران در حوزه پيادهسازی مدیریتدانش و مدلهای آن و
سرمایهفكری هم مباحث مختلفی بيان شده است .در ارتباط با تحقيق حاضر نيز ،مطالعاتی در داخل و در خارج از کشور انجام
شده است .از سوی دیگر ،صاحبنظران حوزه علم اطالعات و دانششناسی ،مدیریتدانش را فرصت فوقالعادهای برای حرفه
کتابداری میدانند که فرصتهای شغلی اصحاب حرفه را در خارج از مرزهای کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی گسترش و جایگاه
آنها را ارتقا بخشيده است .به همين سبب در این بخش به بررسی پژوهشهایی که به لحاظ محتوایی با پژوهش حاضر در ارتباط
است ،پرداخته میشود.

 -1-2پیشینه در خارج از ایران
1

در مقالهای با عنوان مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی ،دانلند کتابداران را به عنوان کارگزاران اطالعات معرفی
میکند که می توانند از مدیریت دانش در جهت اهداف کتابخانههای دانشگاهی استفاده کنند .این مقاله با هدف بررسی متون
مرتبط با کتابخانههای دانشگاهی که در آنها مدیریت دانش به روشهای مختلف در سال  2613مورد مطالعه قرار گرفته ،انجام
شده است (دانلند.)2613 ،
در کتاب مدیریت دانش در کتابخانهها و سازمانها هم که توسط ليدا بولترینی ،سالی مكکاليم ،ویدا نيومن و جولين
س مپره نگاشته شده است ،به استفاده مجدد از دانش و ایجاد ارزش برای سازمان و همچنين صرفهجویی در نگهداری منابع
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اقتصادی و انسانی و ایجاد دانش جدید تاکيد شده است (ليدا بولترینی ،سالی مكکاليم ،ویدا نيومن و جولين سمپره .)2615 ،

"اسميتی گاندی "3در تحقيقی به بررسی مدیریت دانش در بخش مرجع کتابخانهها میپردازد .گاندی در این مقاله به
کاوش در مورد چگونگی به کارگيری مدیریت دانش در کار مرجع در کتابخانهها میپردازد .بدین منظور مفاهيم کليدی مربوط به
دانش و مدیریت دانش را مورد بررسی قرار میدهد .وی ضمن تحليل روابط ميان داده ،اطالعات ،دانش و خرد میپردازد .چهار
عنصر اساسی مدیریت دانش :دانش ،مدیریت ،تكنولوژی اطالعات و فرهنگ سازمانی و نيز تفاوت بين مدیریت داده ،مدیریت
اطالعات و مدیریت دانش را نشان میدهد (گاندی.)1314 ،
در تحقيقی که توسط "روبن یعقوب موشی ،"4مدرس ارشد مدرسه مدیریت از دانشگاه مدیریت اطالعات ویكتوریا از
ولينگتون بر روی سرمایه فكری و اشتراک دانش در کتابخانههای دانشگاهی انجام داده است ،رابطه مثبت بين اشتراک دانش و
ارتقای سرمایه فكری در این کتابخانهها به اثبات رسيده است (مووشی.)2661 ،
"فواز الحماد "5و همكارانش در تحقيقی به بررسی اشتراک دانش در دانشگاههای اردن پرداخته و هفت مولفه :ارتباطات
متقابل و دوجانبه ،روندهای کاری سازمان ،حس همبستگی ،خالقيت ،احساس مثبت نسبت به اشتراک دانش ،اشتياق به
اشتراک دانش ،و داشتن رفتار اشتراک دانش را تعيين کرده است .یافتههای این تحقيق نشان میدهد که کارمندان آموزشی
نسبت به کارمندان اداری تمایل کمتری نسبت به اشتراک دانش دارند .کارمندان آموزشی عالقه کمتری در ارتباطات متقابل،
انجام کارهای گروهی و انگيزه اشتراک دانش خود دارند .همچنين کارمندان جوان تشویق به داشتن خالقيت در کار خود
نمیشوند (الحماد ،الفعوری و ابو حسين.)2661 ،3
�Danland
�Leda Bultrini, Sally Mc Callum, Wilda Newman & Julian Sempere
�Smith Gandhi
�Reuben Jacob Mushi
�Fawaz Alhammad
�Alhammad, Al Faori & Abu Husain
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"رالف و اليس "1در پژوهشی با بررسی راهحل مدیریت دانش برای خدمات مرجع  21مورد کتابخانهای آمریكا را مورد
بررسی قرار داده و نتيجه گرفته است که کتابداران گرچه برخی از ویژگیهای سواالت رایج و مهم را استفاده قرار میدهند ،اما
به طور کلی توانایی استفاده از آن را ندارند و در نتيجه منجر به انجام دوبارهکاریها میشود .همچنين نتيجه میگيرد که عدم
استفاده از این پایگاه دانش منجر به تداوم ناکارآمدی و دوبارهکاری شده و به عنوان ابزاری ناکارآمد برای مدیریت دانش تلقی
میکنند (رالف و اليس.)2661 ،
"ماپونيا "2در مطالعه موردی به بررسی وضعيت مدیریت دانش در کتابخانههای "دانشگاه ناتال آفریقای جنوبی" پرداخت که
به دنبال یافتن راه هایی است که کتابداران دانشگاهی با بكارگيری مدیریت دانش به ارزش خدمات خویش بيفزایند .یافتهها
نشان داد که مهمترین فعاليتهای مدیریت دانش در در کتابخانهها شامل همكاری و مشارکت با دیگر کتابخانهها و اشتراک
دانش در کتابخانه است که به صورت غير رسمی از طریق کارهای گروهی و نشریه داخلی کتابخانه در سطح متوسطی انجام
میگيرد .همچنين ،هيچ نوع خطمشی برای مدیریت دانش در این کتابخانهها وجود ندارد (ماپونيا.)2664 ،

 -2-2پیشینه در ایران
با بهرهگيری از نظرات  111نفر کتابدار شاغل در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران ،اورانوس تاجالدینی و
علی سادات موسوی توانستند به این نتيجه برسند که مدیریت دانش میتواند نقش اساسی در برنامهریزی راهبردی کتابخانه
داشته باشد و بهترین راه در بهبود آیندهنگری در کتابخانهها به شمار میآید (تاجالدینی و موسوی.)1314 ،
آزاده زیارتی در مطالعه موردی به بررسی مدیریت دانش در کتابخانههای وابسته به حوزه علميه قم بر اساس مدل "بكووتيز
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و ویليامز " پرداخته و نشان داده است که مدیریت دانش بر اساس مدل مورد نظر در این کتابخانهها در حد پایين است (زیارتی،

.)1312
هوشيار خيرخواه در بررسی مروری ،رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فكری سازمان آموزش و پرورش استان کردستان را به
عنوان یكی از مولفههای موثر سرمایههای فكری در بهبود و نوآوری سازمانی در قالب پایاننامه ،مورد بررسی قرار داده است .این
تحقيق بر روی  213نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش استان کردستان صورت گرفته و نتایج آن نشان میدهد که بين ابعاد
ساختاری ،شناختی و رابطهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فكری رابطه مثبتی وجود دارد (خيرخواه.)1316 ،
مرتضی محمدی استانی با مطالعه بر روی امكانسنجی و پيادهسازی مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی شهر اصفهان
بر اساس مدل بكوویتز و ویليامز به بررسی چهار عامل اصلی مدل بكوویتز و ویليامز پرداخته است (محمدی استانی.)1311 ،
اکبر حسين زاده به مقایسه ميزان کاربست مدیریت دانش در بين کارکنان کتابخانه های علوم پژشكی اصفهان و تبریز بر
اساس مدل هيسيگ که شامل چهار مرحله خلق ،ذخيره ،نشر و کاربرد دانش میباشد .پرداخته و نتيجه گرفته است که ميزان
کاربست مدیریت دانش در کتابخانههای هر دو دانشگاه در وضعيت نامطلوبی قرار دارد .ولی ميزان کاربست مدیریت دانش در
کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی تبریز تا حدودی بهتر از کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی اصفهان است (حسينزاده،
.)1311
عطاپور با بررسی وضعيت مدیریت دانش درکتابخانههای مرکزی دانشگاهی شهر تهران به تاثير مهارتهای کتابداران
(مهارتهای اجتماعی ،تجاری ،مدیریتی و تخصصی) و عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،فناوریهای ارتباطی،
منابع انسانی و آموزش) در کتابخانه مرکزی دانشگاههای تهران پرداخته و نشان داده است که کتابخانههای دانشگاهی شهر تهران
در جنبههای مختلف چرخه مدیریت دانش (ایجاد ،اشاعه ،ذخيره و بكارگيری) ،در وضعيت مناسبی قرار ندارد و همگی پایينتر از
حد ميانگين قرار دارند (عطاپور.)1311 ،
الریجانی و نوریاصل در تحقيقی تحت عنوان امكانسنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان آذربایجان
شرقی به بررسی تعيين وضعيت مدیریت دانش در چهار حلقه خلق ،سازماندهی ،اشاعه ،و بكار بستن دانش در کتابخانههای

�Ralph & Ellis
�Maponya
�Williams & Bukowitz
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عمومی این استان پرداخته نشان داده است که مدیران کتابخانههای عمومی استان به اندازه کافی با مزایای مدیریت دانش در
محيط کار آشنایی نداشتهاند و برنامهریزی را نيز در این رابطه مدنظر قرار نمیدهند (الریجانی ،نوریاصل.)1311 ،
خاتميانفر با مطالعه موردی به بررسی وضعيت و شيوههای به اشتراکگذاری دانش در سازمان کتابخانههای آستان قدس
رضوی ،وضعيت اشتراکدانش ،زیر ساختها ،بسترها و شيوههای تسهيم دانش را مورد بررسی قرار داده است .یافتههای این
تحقيق نشان میدهد که به طور کلی وضعيت زیر ساختی اشتراک دانش در کتابخانههای این سازمان ،نسبتا مناسب است
(خاتميانفر.)1313 ،
صفرعلی رنجبری ،رضا تاج آبادی ،سبحان قاری ،در مقالهای کاربردهای مدیریت دانش و فنآوریهای نوین اطالعاتی در
کتابخانههای تخصصی را مورد بررسی قرار دادهاند که نتایج آن نشان میدهد که کتابخانههای تخصصی به دليل تسریع عملكرد
سازمانها در ميان سایر انواع کتابخانه ها بهتر و موثرتر هستند لذا برای تحقق این امر وجود مدیریت دانش در کتابخانه را امری
الزم و ضروری بيان میکند (رنجبری ،تاجآبادی و قاری.)1315 ،
پریرخ با نگاهی ویژه به مدیریت دانش و تسهيم دانش ،در تحقيقی تحت عنوان بررسی نقش و کاربرد فرهنگ سازمانی و
عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش در کتابخانههای دانشگاهی ،اشتراک دانش را عامل اصلی مدیریت دانش و عامل تسهيل
کننده در اجرای مدیریت دانش در خدمات کتابخانهای مورد بررسی قرار داده و نشان میدهد که کتابداران به اشتراک دانش
برای رشد فردی و سازمانی معتقد هستند و تمایل دارند دانش خود را در اختيار دیگران قرار دهند .ولی برنامه مشخصی برای
پيادهسازی مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی تهيه نشده است (پریرخ.)1311 ،
در تحقيقی توسط جيران خوانساری وضعيت مدیریت دانش در کتابخانههای تخصصی امور برق وزارت نيرو مورد بررسی
قرار گرفته و الگویی پيشنهادی برای مولفههای گردآوری منابع و ضرورتهای به کارگيری مدیریت دانش توسط کتابداران و
مسئولين کتابخانهها و مدیران ارایه شده است .یافتههای تحقيق حاکی از آن است که برای توسعه و تسهيل مدیریت دانش در
سازمان مذکور الزم است به فرایندهای خلق دانش و به نقش هر فرد در این فرایند توجه شود (خوانساری.)1314 ،
عليرضا انتهایی با مطالعه موردی به طراحی برنامهای برای مدیریت دانش در کتابخانههای تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی به منظور یافتن الگویی برای مدیریت منابع دیجيتالی و مدیریت کارکنان کتابخانه پرداخته است .یافتههای این
تحقيق نشان میدهد که وضعيت مدیریت دانش در کتابخانههای مورد تحقيق در وضعيت مناسبی نبوده و دانش کارکنان به
عنوان یك سرمایه اصلی سازمان ،مورد توجه قرار نگرفته است .در انتهای تحقيق الگویی برای پيادهسازی مدیریت دانش در
کتابخانههای این مرکز پيشنهاد گردیده است (انتهایی.)1311 ،
با توجه به بررسی اجمالی در پيشينه موضوع ،روشن میشود که بيشتر این پژوهشها ابتدا بر حوزههای تجاری و سازمانی
متمرکز بوده و سپس به سایر حوزهها از جمله مراکز آموزش عالی ،دانشگاهها و کتابخانهها راه یافته است .به طور خالصه مطالعه
انجام شده در این حوزه را میتوان در چهار محور زیر دستهبندی نمود:
 .1پژوهشهای مربوط به زیرساخت های اوليه مدیریت دانش که بيشترین تمرکز بر بررسی شرایط و بسترهای الزم جهت
انجام اعمال مدیریت دانش میباشد.
 .2پژوهش های مربوط به فرایندها و رویكردها که بيشترین تمرکز بر سبكها ،اعمال فرایندی در اشتراک دانش ،معرفی
رویكردها و مباحثات نظری مدیریت دانش میباشد.
 .3پژوهشهای مربوط به فناوریهای مدیریت دانش که بيشترین تمرکز بر بكارگيری و بررسی فناوریهای مدیریت دانش
در موقعيتهای مختلف و سنجش آنها است.
 .4پژوهشهای مربوط به امكانسنجی پيادهسازی که بيشترین تمرکز بر بررسی وضعيت مدیریتدانش ،نحوه اجرا و
عملياتی شدن آن در سازمان است.
با توجه به مباحث ذکر شده ،می توان دریافت که یكی از مسایلی که در مدیریت دانش در موردش مطالعات کمتری انجام
گرفته است ،توجه به ابعاد سرمایهفكری و ارتقای آن برای پيادهسازی مدیریت دانش در کتابخانههای تخصصی است .به این
منظور و برای رسيدن به مدل مفهومی از ميان مذلهای مختلف بررسی سه مدل به طور خالصه و به شرح زیر ضروری
مینماید:
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الف .الگوی بوکویتز و ویليامز 1فرآیندهای مدیریت دانش را به دو بخش استراتژیكی و تاکتيكی تقسيم میکند .بخش
تاکتيكی شامل فرآیند به دست آوردن دانش مورد نياز برای فعاليتها ،به کارگيری دانش در ایجاد ارزش ،یادگيری ،مبادله و
تسهيم دانش موجود بين افراد و استراتژیك شامل ،ارزیابی ،استفاده بهينه و ایجاد دانش است .عواملی به فرآیندها کمك
میکنند ،تحت عنوان توانمندسازها (محرکها) معرفی میشوند (باوکينز و ویليامز.)2666 ،

تصویر  :1الگوي فرآیند مدیریت دانش

ب" .روس ،دراگونس و ویليامز "2و همكارانش شاخص سرمایه فكری 3را برای اندازهگيری سرمایهفكری معرفی کردند .آنها
اظهار داشتند که دیدگاههایشان در رابطه با سرمایهفكری ،دانشمحور است (روس ،دراگونس و ویليامز .)1117 ،این
نظریهپردازان ،سرمایه انسانی را به شایستگی (دانش فردی کارکنان و مهارتها و دانش فنی) ،نگرش (نشان دهنده ارزشی است
که نتيجه نوع رفتار کارکنان در محل کار) و زیرکی فكری (نوآوری کارکنان ،توانایی انطباق با شرایط) و سرمایه ساختاری شامل
ارتباطات (ارتباط با مشتریان ،شرکاء استراتژیك و دیگر ذینفعان شرکت) ،سازمان (داراییهای معنوی ،فرآیندها و فرهنگ) و
تجدید و توسعه (جنبه نامشهود هر چيزی که باعث خلق ارزش در آینده) است (خيرخواه.)1316 ،

تصویر  :2مدل سرمایه فكري روس و همكاران

�Bukowitz & Williams
�Roos, Dragonets & Edvinson
�Intellectual Capital Index
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ج .ادوینسون و مالون ،1به عنوان اولين مدیران سرمایه فكری در شرکت اسكاندایا (یك شرکت بينالمللی بيمه در کشور
سوئد) ،یك طبقهبندی بومی از سرمایهفكری و فهرستی شامل  56مورد با ارزش طراحی و تدوین نمودند (ادوینسون و مالون،
 .)1117از آنجایی که فهرست مذکور ،بسيار طوالنی و مدیریت بر آن سخت و دشوار بوده ،اجزا و موارد آن در گروههای کوچكتر،
با طبقهبندی مشخصتر در دو گروه ابعاد انسانی و ابعاد سازمانی (ساختای) تقسيم شد .تا بدین ترتيب تعریف سادهتری از
سرمایه فكری حاصل شده است (عالم تبریز و محمد رحيمی:)1317 ،
سرمایه ساختاری  +سرمایه انسانی = سرمایه فكری

تصویر  : 3طرح ارزش اسكاندیا ارایه شده توسط ادوینسون و مالون

با توجه به مدلهای مختلف پيادهسازی مدیریتدانش و ابعاد سرمایهفكری که به طور مختصر در مورد آنها توضيح داده شد،
بعد سرمایه انسانی با مولفههای :منابع انسانی ،تعهد مدیران و کارکنان ،آموزش و یادگيری و فرهنگ سازمانی و بعد سرمایه
ساختاری نيز با مولفههای :فناوری ،فرآیندهای دانش و ساختار سازمانی به عنوان توانمندسازهای مدیریت دانش در این مقاله در
نظر گرفته شد که برای تسهيل پيادهسازی مدیریتدانش و ارتقای سرمایهفكری در کتابخانههای تخصصی به عنوان مدل
برساخته ارایه میشود.

1 Edvinsson & Malone
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نمودار  :1مدل مفهومی برساخته

 -3روششناسی
پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش پيمایشی است که دادههای آن بعد از گردآوری از طریق مطالعات
کتابخانهای ،توزیع و جمعآوری پاسخنامه و با استفاده از نرمافزار  SPSS11به شيوه توصيفی-تحليلی مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفته است .یعنی با توصيف واقعيت موجود در یك جامعه و تحليل آن ،ارتباط بين ابعاد و مولفههای مربوط به آنها را مشخص
میکند و همچنين به تحليل رابطه ميان ابعاد اصلی و مولفههای تاثيرگذار بر آنها پرداخته است.
از روش همبستگی در جهت منطقی بودن ابعاد اصلی مدل و نيز ابعاد و شاخصها ،استفاده شده است.
از طریق ترسيم خط رگرسيون ضریب و در نتيجه ميزان تاثيرگذاری هر یك از ابعاد و مولفهها در امكان پيادهسازی
مدیریتدانش برای ارتقای سرمایهفكری مشخص شده است.
همچنين برای بررسی ميزان اهميت هر یك از ابعاد و مولفههای پژوهش از روش آزمون فریدمن استفاده گردیده است.
این پژوهش از نظر آماری تحليلی است که با جامعه آماری  33نفر به صورت تمامشماری انجام شده است .شاخصهای
مختلف طراحی شده الگوی پژوهش در قالب پرسشنامه محققساخته بعد از رواییسنجی ،توسط گروه پيشآزمون توسط
متخصصان ،روایی  55گویه (شاخص) مشخص گردید و سازگاری درونی آنها با عدد  14/13تایيد شده است .یعنی پرسشنامه
موردنظر بر پایه چارچوب نظری پژوهش ،با  14/13قابل اطمينان و اعتماد است.

 -4فرضیههاي پژوهش
با توجه به مطالب فوق چهار فرضيه طراحی شده شامل:
 .1بين مولفههای بعد سرمایه انسانی مدیران و کارکنان کتابخانههای تخصصی وزارت نيرو رابطه معناداری وجود
دارد.
 .2بين مولفههای بعد سرمایه ساختاری مدیران و کارکنان کتابخانههای تخصصی وزارت نيرو رابطه معناداری
وجود دارد.
 .3بين ابعاد سرمایه فكری مدیران و کارکنان کتابخانههای تخصصی وزارت نيرو و متغير اصلی (ارتقای سرمایه
فكری) رابطه معناداری وجود دارد.
 .4ارتقای سرمایه فكری بر امكان پيادهسازی مدیرت دانش در کتابخانههای تخصصی وزارت نيرو موثر است.
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 -5یافتههاي پژوهش
با بيان این مطلب که بين مولفه های سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری مدیران و کارکنان کتابخانههای تخصصی وزارت
نيرو رابطه معنی داری وجود دارد ،نتایج حاصل به ترتيب از مدل برساخته ذکر شده در تایيد فرضيه  1که مولفههای تعهد
کارکنان ومدیران ،آموزش و یادگيری ،فرهنگ سازمانی و منابع انسانی و فرضيه  2که مولفههای ساختار سازمانی ،فناوری و
فرایندهای دانش را نشان میدهد مورد تائيد قرار داده است .بر این اساس میتواند شرایط الزم را برای ارتقای سرمایهفكری در کتابخانههای تخصصی
وزارت نيرو و همچنين زمينه پيادهسازی موفق مدیریتدانش را فراهم نماید .نكته قابل توجه و مهم در نتایج بدست آمده از دیدگاه مدیران و
کارکنان کتابخانه گویای این واقعيت است که مولفه فرهنگ سازمانی و شاخصهای آن و از سوی دیگر ،مولفه ساختار سازمانی
نسبت به مولفههای فناوری و فرایندهای دانش بيشتر از سایر مولفهها در این مساله تاثيرگذار است .یافتههای حاصل از معادله خط
رگرسيون در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1سطح معنیداري و ضرایب استاندارد هر یک از ابعاد و مولفههاي در امكانسنجی پیادهسازي مدیریتدانش در جهت
ارتقاي سرمایهفكري

فرضيه  ،3با بيان این مطلب که بين ابعاد سرمایهفكری مدیران و کارکنان (به ترتيب شامل  13و  26نفر) کتابخانههای
تخصصی وزارت نيرو و متغيراصلی رابطه معنیداری وجود دارد که نتيجه حاصل نشان میدهد ،با مورد تأیيد قرار گرفتن
فرضيههای  1و  ،2فرضيه  3با توجه به جدول  2مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه  ،4با بيان این مطلب که ارتقای سرمایهفكری بر امكان پيادهسازی مدیریتدانش در کتابخانههای وزارت نيرو موثر
است ،نتيجه حاصل حاکی از آن است که با مورد تأیيد قرار گرفتن فرضيههای  2 ،1و  ،3فرضيه  4نيز مورد تأیيد قرار میگيرد.
به عبارت دیگر با توجه به سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری میتوان انتظار داشت سرمایهفكری ارتقا یافته و پيادهسازی
مدیریتدانش در کتابخانههای وزارت نيرو محقق گردد .یافتههای حاصل از همبستگی و سطح معنی داری ابعاد ،مولفهها و
متغير اصلی در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  :2همبستگی و سطح معنیداري ابعاد پژوهش با متغیر اصلی

همچنين نتایج حاصل از دموگرافی که از آزمون تحليل واریانس یكراهه حاصل شده است ،در جدول شماره  3نشان میدهد
که در هيچ یك از موارد قيد شده تفاوت معنیداری بين نظرات گروههای مختلف (به تفكيك متغييرهای جمعيت شناختی) در
مورد پيادهسازی مدیریتدانش در جهت ارتقای سرمایهفكری وجود ندارد.
جدول  :3نتایج حاصل از پاسخهاي کارکنان و مدیران کتابخانههاي تخصصی  11شرکت برق منطقهاي وزارت نیرو در متغیر
اصلی
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این جدول نشان میدهد که گروههای مختلف پاسخ دهنده نظرات یكسانی در مورد ساز و کارهای ارتقای سرمایهفكری
دارند .لذا با توجه به جدول  3میتوان نتيجه گرفت که:
 .1در ميان کارکنان گروههای پاسخدهنده از لحاظ جنسيت پاسخ به گویههای پرسشنامه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
 .2در ميان گروههای سنی پاسخ دهنده به لحاظ پاسخ به گویههای پرسشنامه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
 .3در ميان گروههای پاسخ دهنده از نظر مدرک تحصيلی به لحاظ پاسخ به گویههای پرسشنامه تفاوت معنیداری وجود
ندارد.
 .4در ميان گروههای پاسخ دهنده از نظر سابقه کار به لحاظ پاسخ به گویههای پرسشنامه تفاوت معنیداری وجود ندارد.

 -1نتیجهگیري
با توجه به بررسیهای به عمل آمده در خصوص مدیریت دانش و امكانسنجی پيادهسازی آن در کتابخانههای
سازمان مورد بحث و اینكه از طریق امكان ارتقای سرمای فكری آن سازمان فراهم میشود ،میتوان نتيجه گرفت که
اگر کارکنان و مدیران به عنوان سرمایه انسانی به این باور برسند که پيادهسازی مدیریت دانش در انجام موثر وظایف،
به حفظ و نگهداری شغل ،توسعهی شخصی و پيشرفت شغلی آنها کمك کرده و همچنين استفاده از ابزارهای نوین و
فرایندهای دانش به عنوان سرمایه ساختاری ،ارتقای سرمایهفكری به یك واقعيت تبدیل خواهد شد .بر همين اساس
و با توجه به مولفهها (هفت مولفه) و متغير اصلی مدل (سرمایه فكری و پيادهسازی مدیریت دانش) و نتایج حاصل از
هر یك از آنها ،موارد زیر طبق جدول شماره  4به عنوان نتایج بدست آمده ارایه میشود:
جدول  :4متغیر اصلی ،ابعاد و مولفههاي پژوهش

طبق جدول یاد شده ،مدل طراحی شده که مستند به مبانی علمی و نتایج بررسیهای آماری است ،میتواند در جهت
ارتقای سرمایهفكری قرار گيرد که به دو نكته زیر اشاره میشود:
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الف .از دیدگاه افراد صاحبنظر در مدیریت دانش ،ارتباط ميان ابعاد پژوهش (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) با شدت و
قوت قابل توجهی در جهت ارتقای سرمایهفكری و پيادهسازی موفق مدیریتدانش مورد تأیيد قرار گرفته است.
ب .مولفههای مطرح شده در این پژوهش به همراه شاخصهای اثر گذار بر آنها که بر اساس مطالعات علمی و مستند به
نتایج حاصل از روش های آماری و بدست آوردن تأثير و تأثر آنها بر یكدیگر حاصل شده و نيل به این مسأله را که مدل پژوهش
میتواند برای پيادهسازی مدیریتدانش در جهت ارتقای سرمایهفكری پاسخگو باشد ،مورد تأیيد قرار داده است ،نيز میتواند
دستاورد علمی مناسبی تلقی شود.

 -7پیشنهادهاي کاربردي پژوهش
با توجه به نتایج حاصل ،کتابخانههای تخصصی شرکت برق منطقهای با پيادهسازی موفق مدیریت دانش به تقویت و ارتقای
سرمایهفكری در سازمان کمك میکند و کتابداران با کسب مهارتهای مورد نياز ،خود را با اهداف کتابخانه که همانا با فرهنگ
سازمان در پيوند است ،و مدیران با استفاده از آن دانش ضمنی موجود را به دانش آشكار مبدل ساخته تا درک درستی از
چگونگی استفاده از دانش را داشته باشند .به مدیران کتابخانههای تخصصی شرکت برق منطقهای  13استان کشور پيشنهاد
میشود جهت ارتقای سرمایهفكری و موفقيت پيادهسازی مدیریتدانش در سازمان خود موارد ذیل را لحاظ نمایند .با توجه به
همبستگی درونی متغيرهای سرمایهفكری:
الف .مدیران میتوانند با ایجاد و تقویت فرایندهای همكاری و با هماهنگی مناسب ،هر یك از ایـن مولفهها را گسترش و
ميزان سرمایهفكری برای اجرایی نمودن پيادهسازی مدیریتدانش باال برند.
ب .مدیران ،دانش موجود در سازمان را شناسایی و سازماندهی نمایند و به منظور قابليـت دستيابی و اسـتخراج بهتر باید با
ایجاد زمينه گسترش تعامالت انسانی و روابط بـين بخشهای مختلف کتابخانه ،دانـش ضـمنی موجـود در الیـههـای پنهان
ذهن کارکنان را کشف و استخراج نمایند.
ج .تالش به منظور ایجاد یك فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سيستمهای تشویقی و انگيزشی برای تقویـت خالقيت و
نوآوری ،یادگيری و توسعه منابع انسانی کتابخانه.
د .مدیران باید به ارزیابی بهرهوری منابع انسانی و برنامهریزی جهت بهبود آن در سطح کتابخانه بپردازند و با تقویت
بخشهای مختلف کتابخانه و کتابداران ،احتمال همكاری و تشریك مساعی بين کارکنان را بيشتر گردد.
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The feasibility of the implementation of knowledge management in
the Special Libraries Department of Energy In order to enhance its
intellectual capital
Abstract
This paper has been performed with the aim of the feasibility of implementing knowledge management
in the Special Libraries Department of Energy to promote intellectual capital. In this research, we
analyzed the dimensions, elements and statements of the conceptual model after responses by 33
executives and employees from 13 special libraries of regional electricity companies (using software
SPSS 11, Pearson correlation, regression and Friedman) and internal consistency was confirmed. The
scale of interactions various dimensions and components as well as ranking of their importance for
realization of the feasibility of the implementation of knowledge management in the Special Libraries
of the Department of Energy and their direct and significant relation with it has been proven and a
model for it presented. The results of this study show that it is possible to upgrade the intellectual
capital in the special libraries of this ministry with regard to the implementation of knowledge
management.
Keywords: Knowledge management, intellectual capital, special libraries, the Department of Energy
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