
 

 رسانی ها و مراکز اطالعسنجش بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه

 های عمومی کرمانشاه(پژوهش: کتابخانه)نمونه

  محسن جعفری و  محمود مرادی، سلیمان شفیعی
 16/05/1398تاریخ دریافت: 

 25/08/1398تاریخ پذیرش: 

 چکیده
دهد که از چگونگی وضعیت مدیریت دانش خود اطالع ارزیابی بلوغ مدیریت دانش به سازمان امکان می

اطالعات ارزشمندی  ،ارزیابی عینی از سطح فعالیتهای مدیریت دانشضمن  حاصل نماید. الگوی بلوغ مدیریت دانش
بیان به سازد. برای رسیدن به سطح بعدی بلوغ از نظر توسعه مدیریت دانش فراهم می کتابخانهاقدامات  باارتباط در 

.  بر شودکند که نقشه راه مدیریت دانش سازمان بر روی آن ایجاد میبنایی فراهم میبلوغ مدیریت دانش زیردیگر، 
های عمومی کرمانشاه برای استقرار مدیریت نهاین اساس هدف پژوهش سنجش سطح بلوغ و میزان آمادگی کتابخا

ها پرسشنامه استاندارد سازمان دانش است. روش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی است. ابزار گردآوری داده
محاسبه شد. جامعه  9/0وری آسیایی بود. پایایی پرسشنامه با توجه به مقدار متوسط ضریب آلفای کرونباخ بهره

نفر بود تشکیل داد.  87آنان های عمومی شهر کرمانشاه که تعداد و کارکنان اداره کل و کتابخانهپژوهش را مدیران 
درصد به پرسشنامه پاسخ دادند.  80نفر معادل  59نفر تعیین گردید.  70براساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 

 tهای هفتگانه معیار از آزمون استفاده شد. برای سنجش میانگین گروه spss23افزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده
بندی چنین برای رتبهها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف، همبودن توزیع دادهای، برای بررسی نرمالیک نمونه

ت معیارهای های معیار از آزمون غیرپارامتریک فریدمن و برای تعیین سطح بلوغ و محاسبه مجموع امتیازاگروه
های پژوهش نشان داد سطح بلوغ و میزان وری آسیایی استفاده شد. یافتههفتگانه از جدولهای استاندارد سازمان بهره

های عمومی شهر کرمانشاه برای استقرار مدیریت دانش در سطح آغاز )درک نیاز به مدیریت دانش( آمادگی کتابخانه
عیارها منفی بود. بر این اساس میانگین شاخصهای رهبری، فرایند، کارکنان، برای تمامی م tقرار داشت. مقدار آماره 

فناوری، فرایندهای دانشی، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش از میانگین الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان 
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فناوری اطالعات در  بندی شاخصهای بلوغ مدیریت دانش نیز نشان داد شاخصوری آسیایی کمتر بود. نتایج رتبهبهره
بندی سایر بیشترین رتبه و شاخصهای رهبری و یادگیری و نوآوری مدیریت دانش در کمترین رتبه قرار داشت. رتبه

 .ترتیب عبارت است از: فرایند، دستاوردها، کارکنان و فرایندهای مدیریت دانشمعیارهای بلوغ مدیریت دانش به
 هایوری آسیایی، کتابخانهانی، الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهرهمدیریت دانش، بلوغ سازم :هاكلیدواژه

 .عمومی، کرمانشاه
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 مقدمه
عنوان عاملی مهم در بهبود و توسعه خدمات، ایجاد نوآوری مستمر و کسب امروزه دانش به

اخیر توجه پژوهشگران  غیر ملموس در دهه رود. مدیریت این سرمایهشمار میمزیت رقابتی به

زیادی را به خود جلب کرده و مبحثی به نام مدیریت دانش را فراروی مدیران گشوده است. 

ای از فعالیتهای مرتبط با تولید، تدوین و انتقال دانش مطرح شده عنوان مجموعهمدیریت دانش، به

د پردازش داده و ارائه است. این علم ابتکاری تازه برای تبدیل الگوی نظام اطالعاتی از رویکر

کارگیری تخصص و اطالعات به رویکرد گردآوری و استفاده از دانش در سازمانها است که از به

شود مهارت انباشته در ذهن و زوایای پنهان افراد تا تبدیل آنها به منابع مکتوب و مدون را شامل می

های عنوان سازماننی نیز بهرساها و مراکز اطالع(. کتابخانه2004، 1)حسین، لوکاس و علی

محور به نقش و اهمیت مدیریت دانش در خلق نوآوری و بهبود خدمات اطالعاتی واقف دانش

ها، مقاالت و همایشهای علمی در این حوزه مهر تأییدی بر این مدعا است نامهاند. شمار پایانگشته

فرایندهای دانشی است. و بیانگر رویکرد جدید این مراکز به سمت مدیریت دانش و بهبود 

ای از گیری از دانش، تخصص و تجربه طیف گستردهبا بهرهها و مراکز اطالعاتی کتابخانه

گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطالعات و دانش به به شناسی علم اطالعات و دانشمتخصصان 

وظایف و جرای حجم عظیمی از دانش با ا این مراکزدر  پردازند.های وسیعی از مخاطبان میگروه

شود که قسمتی از این دانش در قالب اسناد و مدارک، گزارشها، تولید می فرایندهای کاری

، هو در قالب تجرب استاز آن نیز به صورت ناملموس  بخشیگردد و افزارها و غیره ثبت مینرم

 یابد.می بارهدودر ذهن افراد پنهان مانده و شانس اندکی برای انتقال و بکارگیری  بینش و مهارت

شده به هدر دادن منابع منجر  این مراکزاز دانش تولیدشده توسط  دوباره تسهیم و استفاده نبود

با هدف تأثیرگذاری بر شناسایی، خلق، است که مدیریت دانش . در چنین فضایی است

 شود. مطرح میسازی، بازیابی، انتقال و بکارگیری دانش مورد نیاز ذخیره

محور ممکن است در یکی از سه وضعیت زیر نسبت دانش هر سازمان دانش از دید مدیریت

 

1. Hussain, Lucas & Ali  



 

80 

( در سازمان مورد نظر هیچگونه فعالیت دانشی 1به مدیریت دانش سازمانی خود قرار داشته باشد: 

شود ولی سازمان به کم و کیف آن فعالیتها آگاه نیست ( فعالیت دانشی انجام می2شود انجام نمی

شود و سازمان به آن فعالیتهای دانشی آگاهی کامل دارد )کرمی، ام می( مدیریت دانش انج3

سازی مدیریت دانش تعیین (. از این دیدگاه اولین گام در آغاز فعالیتهای دانشی و پیاده1394

وضعیت موجود، سنجش میزان آمادگی سازمان برای پذیرش مدیریت دانش و ارزیابی سطح بلوغ 

دهد که از چگونگی لوغ مدیریت دانش به سازمان امکان میمدیریت دانش است. ارزیابی ب

شناختی از سو از یک وضعیت مدیریت دانش خود اطالع حاصل نماید. بلوغ مدیریت دانش

ای از فعالیتهای مدیریت سطوح بلوغ مدیریت دانش هر سازمان بر اساس ارتباط آن با مجموعه

نی از سطح فعالیتهای مدیریت دانش در هر ارزیابی عی و از سوی دیگردانش استاندارد ایجاد 

سازد که سازمان کند و اطالعات ارزشمندی در زمینه اقدامات مناسبی را فراهم میسازمان ارائه می

بلوغ سازمانی، باید برای رسیدن به سطح بعدی بلوغ از نظر توسعه مدیریت دانش انجام دهد. 

نفعان سازمان در راستای ه تداوم رضایت ذیتوانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتیج

زمان است و این میسر نخواهد شد مگر آنکه سازمان بتواند تغییرات محیطی را شناسایی و از آن 

منش، محمدنبی و انداز خود استفاده کند )رضاییهای راهبردی و چشمبرای روزآمدسازی برنامه

کند که نقشه راه مدیریت بنایی فراهم میش زیربلوغ مدیریت دان(. به بیان دیگر، 1391محمدنبی، 

  .(1395)سپهری،  شوددانش سازمان بر روی آن ایجاد می

های بلوغ سازمانی مبنایی برای ارزیابی و مقایسه بهبود و با هدف اتخاذ رویکرد آگاهانه الگو

رابطه با (. در 2014، 1شود )کوارای خاص در سازمان استفاده میبرای افزایش قابلیت حوزه

های ارزیابی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله سنجش بلوغ مدیریت دانش الگو

وری امریکا الگوی بلوغ مدیریت دانش زیمنس، الگوی بلوغ مدیریت دانش مرکز کیفیت و بهره

ن بلوغ مدیریت دانش سازما وری آسیایی است. الگویو الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

بر اساس تجربه عملی چندین کشور در وری آسیایی که مبنای این پژوهش قرار گرفته است بهره

 

1. Kaur  



81 

مریکایی، استرالیایی و اروپایی اکشورهای  هایهآسیا در زمینه مدیریت دانش و بهترین تجرب

کار چارچوبی ساده و جامع است که تمامی عناصر مربوط به یک راه الگو،طراحی شده است. 

شود. هدف این عنوان مرجعی برای تمامی سازمانها تلقی میدانش را نشان داده و بهمدیریت 

ابزار ارزیابی مدیریت دانش . چارچوب بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از مدیریت دانش است

ابتکارات مدیریت دانش خود  دبایهایی که سازمان وری آسیایی، برای شناسایی حوزهسازمان بهره

نتیجۀ ارزیابی با این ابزار، نقاط قوت سازمان و  و کز کند، روشی را ارائه کرده استرا متمر

 کند. هایی را که به بهبود نیاز دارند مشخص میحوزه

سازی مدیریت دانش در شده یکی از موضوعات مهم در فرایند پیادهبا توجه به مطالب گفته

جود مدیریت دانش و نامشخص بودن میزان ها و مراکز اطالعاتی عدم سنجش وضعیت موکتابخانه

آمادگی و سطح بلوغ کتابخانه در زمینه فعالیتها و اقدامات دانشی موجود است. این موضوع باعث 

شده است که این مراکز بدون ارزیابی اولیه از میزان آمادگی خود برای اجرای ابتکارات مدیریت 

انداز انش کنند که بعضاً بدون وجود چشمدانش اقدام به انجام برخی از فرایندهای مدیریت د

آفرینی سازی جریان مستمر دانشای منسجم و مدون است و این فعالیتها به آسانروشن و برنامه

های الزم سازمانی کمکی نکرده و ضمن ارائه تصویری مبهم از آینده مدیریت دانش از حمایت

ستای توجه به اهمیت مسائل ذکر شده مدیران ارشد سازمانی برخوردار نیست. این پژوهش در را

های عمومی اجرا شد. دغدغه پژوهشگر با توجه به ارتباط زیاد با این دسته از در کتابخانه

صورت غیر رسمی در حال اجرا است، لکن ها آن بود که در این مراکز مدیریت دانش بهکتابخانه

ای ت دانش در این مراکز مطالعهتاکنون در رابطه با وضعیت، میزان آمادگی و سطح بلوغ مدیری

های عمومی کتابخانه آمادگی میزان از اولیه انجام نشده است. این پژوهش با هدف ارزیابی

قوت این مراکز در زمینه مدیریت دانش  دانش، شناسایی نقاط مدیریت سازیکرمانشاه برای پیاده

امید است مبنایی علمی و اجرایی شده اجرا شد که شناسایی شکافهای برای رفع ایو ارائه برنامه

 برای توجه بیشتر این مراکز به مدیریت دانش فراهم کند.
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 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
های گوناگون موضوع در نوشتارها و پژوهشهای موجود پرداخته مرور حاضر به بررسی جنبه

-عمومی مطرح می هایو ضرورت پژوهشهای مشابه را در زمینه بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه

ها انجام دهد پژوهشهای کمی در رابطه با بلوغ مدیریت دانش در کتابخانهکند. بررسیها نشان می

رو هستند. ازسوی دیگر، شده است و  این مراکز در رابطه با این موضوع با فقر پژوهشی روبه

خصوصی اجرا  پژوهشها در موضوع بلوغ مدیریت دانش غالباً در مراکز صنعتی و تجاری و بخش

ای تعمیم داد. در ادامه به برخی های کتابخانهتوان به محیطسختی میشده است که نتایج آن را به

از مهمترین پژوهشها در زمینه ارزیابی بلوغ مدیریت دانش پرداخته شده است. یکی از اولین 

استفاده از الگوی بلوغ ( با 1394ها در زمینه بلوغ مدیریت دانش پژوهشی است که کرمی )پژوهش

سازی مدیریت دانش در به بررسی ضرورت پیاده وری آسیاییازمان بهرهمدیریت دانش س

شرکتهای توزیع برق پرداخت. هدف اصلی این پژوهش تشریح الگوی ارزیابی بلوغ مدیریت 

 در دانش مدیریت میزان وری آسیایی در صنعت برق بود. در این پژوهش تعییندانش سازمان بهره

 اجرا مندنظام صورتبه و پایدار و درست شکل که به دانش مدیریت فرایندهای سازمان، تعیین

عنوان مهمترین دانش به مدیریت استقرار برای بهبود هایحوزه و قوت نقاط شده است و شناسایی

الگوی یادشده ذکر شد. یکی دیگر از اولین پژوهشهای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش  اهداف

الگوی  ای تهران بود که با استفاده از( در شرکت برق منطقه1394وهش دشتی و همکاران )پژ

کارشناسان و نفر از  61اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل  وری آسیاییازمان بهرهس

. نتایج پژوهش نشان داد مدیریت دانش در این شرکت در مدیران واحدهای مختلف شرکت بود

وع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمان قرار داشت. در پژوهشی مشابه سطح آغاز یعنی شر

( به ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش شرکتهای تولید برق هرمزگان 1394بانی )ارزانی و سایه

شرکت  دادپژوهش نشان پرداختند.  وری آسیاییچارچوب مدیریت دانش سازمان بهره براساس

ر مرحله توسعه یعنی مرحله اجرای فراگیر مدیریت دانش در مدیریت تولید برق هرمزگان د

های سازمان قرار گرفته و شاخصهای فناوری، یادگیری و نوآوری و رهبری مدیریت دانش در رده
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در پژوهشی دیگر سیادت، یندهای دانشی در جایگاه آخر قرار دارد. ااول تا سوم و شاخص فر

وغ مدیریت دانش در شرکت پالستیک مان در استان ( به بررسی سطح بل1395کالنتری و شفاهی )

های سود، تهران پرداختند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش با مؤلفه

همکاری، یادگیری، اعتماد، خالقیت سازمانی و مدیریت مالی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان 

ای درآمد و مشتری و سطح بلوغ مدیریت دانش ههای یادشده به استثنای مؤلفهداد که بین مؤلفه

( با استفاده از الگوی ارزیابی سطح بلوغ مدیریت 1395رابطه وجود داشت. خدیور و عباسی )

شرکت برتر ایرانی  300وری امریکا به بررسی بلوغ مدیریت دانش در دانش سازمان کیفیت و بهره

 امل فرهنگ، فناوری، فریند،وبه ترتیب ع دادررسی ابعاد بلوغ مدیریت دانش نشان پرداختند. ب

متوسط میزان بلوغ مدیریت  دادهای فرعی نشان یافته داشتند.رهبری و ارزیابی وضعیت بهتری 

چنین . همشتدانش در سازمانهای ایرانی بر روی سطح سوم یعنی سطح استانداردشده قرار دا

رابطه معناداری میان اندازه سازمان، نوع صنعت، استفاده از پیمانکار و مشاور خارج از سازمان و 

( در پژوهشی با استفاده از نظر 1397زاده و همکاران )نداشت. رحیمبلوغ مدیریت دانش وجود 

ر عمرانی محوسازی مدیریت دانش در سازمانهای پروژهثر بر پیادهؤشناسایی عوامل مخبرگان به 

شاخص شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، راهبرد و رهبری،  هفتدر این راستا  پرداختند.

تعیین گردید. نتایج نشان داد منابع انسانی و  عوامل محیطی، فناوری اطالعات، آموزش و تحصیل

اختار سازی مدیریت دانش به ترتیب عبارت است از: فناوری اطالعات، سعوامل مؤثر در پیاده

 سازمانی، راهبرد و رهبری، عوامل محیطی، آموزش و تربیت، منابع انسانی و فرهنگی سازمانی. 

وری ( با استفاده از الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره1397کشاورزی و رادسرشت )

نفر  400جامعه آماری پژوهش  پرداختند. بلوغ مدیریت دانش در هواناجاآسیایی به ارزیابی سطح 

یعنی  داد هواناجا در سطح آغاز ها نشانیافته. مختلف هواناجا بود کارکنان رسمی واحدهایز ا

 از نظر هفت معیاردارد. وری آسیایی قرار سطح دوم از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

اوری، نتایج . پنج معیار فنداشترتبه هفتم قرار  مورد بررسی، معیار فرایند رتبه اول و معیار افراد در

های دوم تا ترتیب در جایگاهفرایندهای دانشی به مدیریت دانش، رهبری، یادگیری و نوآوری و
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های بهبود هواناجا در زمینه مدیریت فرصت های کیفی، مهمترینبر اساس داده گرفتند.ششم قرار 

رگیری دانش در کاتسهیم و به مند شناسایی، خلق، ذخیره،دانش شامل نبود فرایند رسمی و نظام

شخصی توسط افراد،  سازمان، ضعیف بودن فرهنگ تبادل و تسهیم دانش به دلیل حفظ منافع

سامانه مدون و  عنوان مانع انتقال دانش، نبودساالری بهجای شایستهساالری بهرسمیت زیاد و درجه

عنوان  بهمتولی رسمی مستندسازی دانش و تجربیات در سازمان و ترس از برخوردهای اداری 

 تلقی گردید.کارکنان  هایهمستندسازی تجربمانع

وری مدیریت دانش سازمان بهره( با استفاده از الگوی بلوغ 1397شفیعی و همکاران )

های دانشگاه رازی های مرکزی و دانشکدهبه ارزیابی سطح بلوغ مدیریت در کتابخانهآسیایی 

ان بود. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت نفر از کارکن 31پرداختند. اعضای جامعه پژوهش 

های دانشگاه رازی در هفت گروه معیار های مرکزی و دانشکدهمدیریت دانش در کتابخانه

وری آسیایی قرار داشت. میزان آمادگی کتابخانه تر از چارچوب مدیریت دانش سازمان بهرهپایین

ها نیز نشان داد معیار بندی گروهرتبهبرای قبول مدیریت دانش در سطح آغاز ارزیابی شد. نتایج 

بندی سایر فناوری در بیشترین رتبه و رهبری مدیریت دانش در کمترین رتبه قرار داشت. رتبه

های معیار به ترتیب عبارت است از فرایندهای دانشی، نتایج مدیریت دانش، یادگیری و گروه

 نوآوری، فرایند و کارکنان.

( به ارزیابی بلوغ مدیریت 2008، 2با استفاده از الگوی )کروگر (2012) 1در پژوهشی ویجیتانگ

دانش در کتابخانه دانشگاه سریالنکا پرداخت. الگو شامل چهار سطح آغاز، آگاهی، مدیریت و 

سازی بود. نتایج پژوهش نشان داد که کتابخانه از نظر بلوغ مدیریت دانش در سطح آگاهی بهینه

وهش برای استقرار مدیریت دانش شش شاخص تعیین شد: چنین در این پژقرار داشت. هم

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت اطالعات، تدوین اصول مدیریت دانش، سیاست 

جا و رشد دانش. در پژوهشی دیگر رمادحنی، سازی مدیریت دانش، دانش همهو راهبرد، پیاده

 

1. Wijetunge 

2. Kruger 



85 

دست یافتند. آنها سطح بلوغ دانش را در ( به نتایجی مشابه ویجیتانگ 2012) 1هیداجت و توها

دانشگاه تکنولوژی نفت اندونزی با استفاده از الگوی ارزیابی بلوغ مدیریت دانش سازمان 

وری آسیایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد دانشگاه از نظر بلوغ بهره

گذاری کم در مدیریت دانش، مدیریت دانش در سطح آغاز قرار داشت. در این پژوهش سرمایه

نبود تشویق و درک مناسب از بهبود سطح اجرا و نبود اشتراک دانش و خلق و نوآوری دانش 

 2مهمترین مسائل دانشگاه در توسعه مدیریت دانش ذکر شد. آریاز ـ پرز و دورانگو ـ ایپس

ای کورگر به بررسی مرحله( نیز در پژوهشی مشابه با ویجیتانگ با استفاده از الگوی پنچ2015)

بلوغ مدیریت دانش در شرکتهای بزرگ مدیلند، کولومبیا پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که 

شده بود و سایر شرکتها در مرحله آگاهی قرار تنها دو شرکت در مرحله سوم یعنی مرحله تعریف

دریافتند که اگر چه  چهار مرکز پلیس بریتانیا را مطالعه کردند و( 2015) 3سبا و راولیداشتند. 

گیرد در اهمیت تسهیم دانش در اجرای موفق وظایف در سطح وسیعی مورد توجه قرار می

یک از سازمانهای مورد مطالعه، راهبرد یا سیاست مدیریت دانش مشوق تسهیم دانش وجود هیچ

ه سازمان و ندارد و سازمانهای مورد بررسی در زمینۀ تشویق به تسهیم دانش به دلیل فرهنگ، انداز

ها و کنندهتقویت( 2017) 4رو هستند. لیتوجه به متغیر ارزش مدیریت دانش با مشکالتی روبه

جنوبی بررسی کرد. نتایج نشان داد که  فرایند مدیریت دانش را در سازمانهای بیمارستانی کره

. دهدتأثیر قرار میمتفاوتی تحت  طرزعوامل سازمانی، فرایند مدیریت دانش را در هر بیمارستان به

الگوی جدیدی را توسعه دادند و آزمون کردند. از بین عوامل ( 2017) 5فنوراشیکین و تریتیاکو

بین عوامل سازمانی، عامل رهبری برای موفقیت سامانه  سیستمی، کیفیت محتوای دانش و از
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یک پایگاه  خود با بررسیپژوهش در  (2017) و همکاران 1هیمن. مدیریت دانش مهم ارزیابی شد

نتایج . و تحلیل کردند تجزیهدست آمده را بهنتایج  ،اطالعات برخط منبع باز در زمینه کشاورزی

های بهبود مدیریت دانش کشاورزی و موانع مشارکت و نقاط ضعف تعامل و فرصت پژوهش

( در پژوهش خود به 2019) 2. موجامدتوان خوب آنها را برای ارزیابی اطالعات شناسایی کرد

بررسی بلوغ مدیریت دانش در شرکتهای ساختمانی کشور اندونزی پرداخت. در این مطالعه چهار 

 20پیمانکار در سطح عملی،  29دهد که سطح از مدیریت مدیریت دانش ارائه شد. نتایج نشان می

( 2019و پنج پیمانکار در سطح بهبودیافته مداوم قرار داشتند. نیکنامیان )پیمانکار در سطح متوسط 

های در پژوهشی به بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی و بلوغ سطح مدیریت دانش در بنگاه

متغیر سطح بلوغ  13متغیر معیار ارزیابی و  17خدماتی استان خوزستان پرداخت. این مطالعه شامل 

داری یدانش بود. نتایج نشان داد که بین معیارهای ارزیابی و بلوغ سطح مدیریت دانش رابطه معن

( در پژوهش خود به بررسی بلوغ مدیریت دانش در 2019و همکاران ) 3وجود دارد. باتیستا

شرکتهای کوچک و متوسط چین در حوزه مواد غذایی پرداختند. پژوهش نشان داد بلوغ مدیریت 

افزایی محصوالت دانش به اتخاذ رویکردهای پایدار در رابطه با پسماندهای مواد غذایی و هم

دهد که شرکتها برای ای را نشان میچنین این پژوهش موانع بالقوهکند. همکمک می جانبی

و همکاران  4رو هستند. مارکوسهای مدیریت دانش مرتبط با پایداری با آن روبهاجرای شیوه

( نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش در 2019)

دولتی برزیل پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد تعهد سازمانی و تأثیرگذاری بر دانشگاه 

مدیریت دانش در بخش دولتی، بویژه در کشورهای در حال توسعه، شکاف بزرگی را ایجاد کرده 

دهد نشان میسنجش سطح بلوغ مدیریت دانش  زمینهگرفته در پژوهشهای صورتاست. 

بررسیها حاکی است که  .اندپی بردهمدیریت دانش به اهمیت در برخی از سازمانها پژوهشگران 
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گیرد. بلوغ مدیریت دانش موضوعی است که بیشتر در سازمانهای صنعتی و خصوصی انجام می

نکته مهم این است که سازمانهای یادشده جزو سازمانها یا شرکتهای تجاری موفقی هستند که 

ای دانش سازمانی خود را ذخیره گونهکنند بهآنها نهفته است و سعی میحجم عظیمی از دانش در 

آید که هر چند در بیشتر مطالعات به سنجش سطح و نگهداری کنند. از مرور پژوهشها چنین بر می

بلوغ و میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش پرداخته شده است؛ اما این موضوع در 

رسانی در ابتدای راه است و چون ها و مراکز اطالعدولتی، بویژه کتابخانهها و مؤسسات اداره

بنیان عنوان سازمانهای دانششک این مراکز بهآیند، بیشمار میها رکن اساسی جامعه بهکتابخانه

باید به سنجش سطح بلوغ و میزان آمادگی خود برای استقرار نظام مدیریت دانش اقدام کنند و 

های عمومی های علمی سنجش سطح بلوغ سازمانی است. کتابخانهگیری از الگوهرهاین مستلزم ب

عنوان سازمانهای غیرانتفاعی باید از این لحاظ در کانون توجه قرار گیرند. باتوجه به نبود نیز به

های عمومی، این پژوهش شاید در پژوهشی در زمینه سنجش بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه

 ای آینده در رابطه با سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در این مراکز مؤثر واقع شود.هریزیبرنامه

های عمومی کرمانشاه برای هدف اصلی پژوهش تعیین سطح بلوغ و میزان آمادگی کتابخانه

های عمومی پذیرش و استقرار مدیریت دانش براساس مقایسه میانگین مدیریت دانش در کتابخانه

آسیایی در معیارهای رهبری،  وریمدیریت دانش سازمان بهرهمدل بلوغ  کرمانشاه با میانگین

فرایند، کارکنان، فناوری اطالعات، فرایندهای دانشی، یادگیری و نوآوری و دستاوردهای 

 مدیریت دانش است. 

 الگوهای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش

ی مفروضات الگوهای مختلفی برای بررسی سطح بلوغ مدیریت دانش هست که بر مبنا

های رایج نگاه به یکی از شیوه. این الگوها ویژگیهای خاص خود را دارددهندگان ای توسعهپایه

مدیریت دانش، دیدگاه فرایندی است، که در آن مدیریت دانش به اینکه دانش چگونه در سازمان 

رائو،  شامل الگویاین الگوها . کندشود، تمرکز میایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و بکارگیری می

وری و کیفیت امریکا، الگوی سازمان توسعه و همکاریهای الگوی مدیریت دانش مرکز بهره
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 .وری آسیایی استسازمان بهره اقتصادی، الگوی راجان و اویر و الگوی مدیریت دانش
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 الف( الگوی رائو

دازد که همگی پربه تشریح پنج نوع از معیارهای ارزیابی مدیریت دانش می( 2005رائو )

معیارهای فناوری:  (1آنها باید تا حدی در یک ارزیابی گنجانده شوند. این معیارها عبارتند از: 

سایت و ، ترافیک وببرخطهای الکترونیکی، استفاده از تاالرها و انجمنهای مانند تعداد پست

به پرسشها، دریافت یندی: مانند زمان پاسخ امعیارهای فر (2تعداد عبارات و سؤالهای جستجوشده 

( معیارهای دانشی: تعداد 3وقفه با مشتری المللی و تعامل سازنده و بیاستانداردها و گواهیهای بین

شود و تعداد انجمنهای خبرگی ، بهترین تجربیاتی که خلق میکارکنانهای واردشده توسط ایده

                   اران، تأیید همکاران( معیارهای پرسنلی: میزان اتصال، ارتباط و هماهنگی با همک4فعال 

 .ورییافته، سهم بازار بیشتر و بهبود بهرههای کاهشمعیارهای کاری: هزینه (5

 مریکاابلوغ مدیریت دانش مركز بهره وری و كیفیت  ب( الگوی

، نقشه راهی برای حرکت از فعالیتهای مدیریت دانش APQC بلوغ مدیریت دانشالگوی 

وکار را راهبردی کسب هایسوی بلوغ، رویکردهای منظم و همراستا با ضرورتنابالغ بهناپایدار و 

اند یکپارچه شده APQC سازیکند. سطوح بلوغ مدیریت دانش با مراحل پیادهفراهم می

سازی در هر مرحله، پایه و اساسی برای موفقیت و آغاز مرحله بعد فراهم ای که پیادهگونهبه

 کند. می

ترین سطح بلوغ در سازمانهایی است که مدیریت دانش ایاین سطح، پایه :ل، آغازسطح او

یندها و اقدامات پایدار برای شناسایی، کسب، ااند. در این سطح، سازمانها فاقد فررا آغاز کرده

ویژگی این سطح، اشتراک و انتقال  د.آمیز دانش اصلی هستناشتراک، انتقال و بکارگیری موفقیت

 وکار ندارد. ثیری بر کسبأغیر رسمی دانش است که ت تصادفی و

تمرکز این سطح بر روی ایجاد اولین تکرار از راهبرد مدیریت دانش  :سطح دوم، توسعه

طور محکم پیوند هوکار سازمان باست. راهبرد برای مدیریت دانش باید به راهبردهای کسب

 مستند شود.   businesscase ارزیابی شود و به شکل یک دها و ارزشها بایفرصت. بخورد

یندها و اتمرکز اولیه در سطح سوم، مدیریت راهبردی فر :سطح سوم، استانداردسازی

منظور ها بهاند. شناسایی فرصترویکردهایی است که در سطح دوم شناسایی و تعریف شده
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، تأمین بودجه و منابع برای شده مدیریت دانشیندهای انتخابابکارگیری رویکردها و فر

ها، برقراری ارتباط با راهبردها، اجرای راهبردهای مدیریت تغییر و اصالح رویکردها و پایلوت

 . استهای استاندارد و تکرارشونده از اهداف این مرحله روشیندهای مدیریت دانش به افر

ایجاد و استاندارد های مدیریت دانش در سطح چهارم، پایه :سازیسطح چهارم، بهینه

شامل توسعه طرحهای اولیه مدیریت دانش در سرتاسر سازمان از طریق  ماند. سطح چهارشده

مدیریت دانش )همراستا با راهبردهای یندهای انمودن رویکردها و فراستانداردسازی و اهرمی

برای  یندهای مدیریت دانش سازمان بایدامدیریت دانش( است. در این سطح، رویکردها و فر

 .ایجاد توانمندی قدرتمند سازمانی با یکدیگر کار کنند

رسد، رهبران توانمندیهای زمانی که سازمان به سطح پنجم می :سطح پنجم، نوآوری

هرحال گیرند. بهوکار در نظر میو راهبردهای کسب الگومدیریت دانش را برای پشتیبانی از 

دهای مدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد یناممکن است با اینکه سازمانی رویکردها و فر

وکار نباشد. هدف اولیه در توسعه اهرمی کرده، اما قادر به دستیابی به خروجی مطلوب کسب

یندهای اسازی رویکردها و فروکار از طریق بهینهیندهای اصلی کسباسطح پنجم بلوغ، بهبود فر

یندهای اصلی اپشت سر هم، درون فر صورتدن آنها بهکراستاندارد مدیریت دانش و وارد

 منظور دستیابی به خروجیهای مطلوب و نوآوری است. وکار بهکسب

 ج( الگوی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی

سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی الگویی را برای ارزیابی وضعیت موجود و آینده 

به  هطوری ککرده است به راحی و اجرامدیریت دانش در شرکتها و سازمانهای کشورهای عضو ط

 ،بررسی اقدامات مدیریت دانش در شرکتها یا سازمانها از دید راهبردها، رهبری، خط مشی

 (.1388، )قلیچ استپاداشها، کسب و خلق دانش، آموزش و ارشاد و ارتباطات پرداخته شده 

 د( الگوی ارزیابی مدیریت دانش راجان و یوپر

ای را تهیه کردند که میزان استفاده از دانش را در سازمان پرسشنامه (1999) راجان و یوپر

توان میزان موفقیت مدیریت دانش را در سازمانها سنجید. دهد و به کمک آن مینشان می

سازوکارهای ارزیابی با معیارهایی از قبیل میزان نوآوری و رشد، افزایش کیفیت خدمات و 
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تواند میزان توفیق مدیریت دانش را به آزمون ی سازمان میکاالها، رضایت مشتریان و پاسخگوی

مند شود گذارد و نشان دهد که سازمان تا چه حدی توانسته است از نتایج مدیریت دانش بهره

 (.1389)هاشمی، 

 (APOچارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی )ز( 

در آسیا در زمینه بر اساس تجربه عملی چندین کشور  APOچارچوب مدیریت دانش 

مریکایی، استرالیایی و اروپایی طراحی شده است. امدیریت دانش و بهترین تجارب کشورهای 

کار چارچوبی ساده و جامع است که تمامی عناصر مربوط به راه APOچارچوب مدیریت دانش 

چوب شود. هدف این چارو مرجعی برای تمامی سازمانها تلقی می دهدمیمدیریت دانش را نشان 

 (.1بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از مدیریت دانش است )شکل 

 
 (1394كرمی، به نقل ) APOچارچوب مدیریت دانش  .1شکل 
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انداز سازمان است که جهتگیری نقطه آغاز این چارچوب شناخت مأموریت و چشم

رقابتی الزم برای کند. درک این مباحث به شناسایی شایستگیهای راهبردی سازمان را مشخص می

های ایجاد بینشی برای طراحی برنامه آن کند که حاصلکار کمک میودستیابی به اهداف کسب

در این چارچوب سه سطح وجود  مدیریت دانش، نقشه راه و برنامه عملیاتی برای سازمان است.

ها و تسهیلگرها شامل محرکدستاوردها.  و دانشی و نتایج ها، فرایندهایتسهیلگر دارد:

کارهای مدیریت دانش در های مدیریت دانش هستند. رهبری، محرکی است که راهکنندهتقویت

سازی سازند تا پیادهدهد. فرایندها، افراد، و فناوری سازمان را قادر میسازمان را به جلو سوق می

ده پنج فعالیت اصلی در پردازش دانش پذیرفته ش راهکارهای مدیریت دانش را تسریع بخشد.

این فعالیتها با  و بکارگیری دانش.اشتراک سازی، از: شناسایی، خلق، ذخیره است است که عبارت

دهد. فرایند دانش با شناسایی تشکیل یک فرایند یکپارچه، دومین الیه این چارچوب را تشکیل می

د. سپس شوداند، آغاز میآنچه که سازمان نیاز دارد درباره آن بداند و آنچه که واقعاً می

رگیری به داراییهای دانشی کاو ب اشتراکسازی، های دانشی از طریق فرایند خلق، ذخیرهشکاف

دهد. فرایند دانش سومین الیه پیامدها و دستاوردهای مدیریت دانش را نشان می شود.تفکیک می

و  گروهیگیری قابلیتهای فردی، که باعث شکل دهدمی افزایشیادگیری و ابتکار را در سازمان 

گردد. این الیه به بهبود کیفیت محصوالت و ظرفیت اجتماعی می یسازمانی در راستای ارتقا

 کند.اجتماعی کمک میـ  وری، سودآوری و رشد، و در نتیجه به توسعه اقتصادیخدمات، بهره

با در نظر گرفتن تمامی عناصر مرتبط با مدیریت دانش به  APOچارچوب مدیریت دانش 

سازی مدیریت یادهپکند تا به که در ابتدای راه اجرای مدیریت دانش هستند کمک می سازمانهایی

یک از ابعاد مهم کند که هیچدانش موفق و اثربخش دست یابند. این چارچوب تضمین می

مدیریت دانش نادیده گرفته نخواهد شد، درحالی که تنوع و پیچیدگی مدیریت دانش را برای 

 .دهدیتی کاهش میکارهای مدیر

 تسهیلگرها

د. چهار نکندادن و تسریع فعالیتهای مدیریت دانش در سازمان کمک میتسهیلگرها به سوق
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 عبارت است از:تسهیلگر شناسایی شده در این چارچوب 

سازمانهای  مسائلاین معیار توانایی رهبری سازمان را در پاسخگویی به  :رهبری .1

مدیریت  راهبردهایها و مشیرهبری مدیریت دانش در قالب خطد. کنمحور ارزیابی میدانش

چنین در قالب فعالیتهایی که در شود. رهبری همافتد ارزیابی میدانش که در سازمان اتفاق می

پذیرد، ارزیابی جهت ایجاد فضای مرتبط با رفتارهای مدیریت دانش در سازمان صورت می

 د.شومی

کارهای میزان توانایی سازمان در توسعه و بکارگیری راهمعیار فناوری  :فناوری .2

های مدیریت محتوا را ارزیابی امانهمحور مبتنی بر فناوری، مانند ابزارهای مشارکتی و سدانش

 د.شود. در این معیار قابلیت اعتماد و دسترسی به ابزارها نیز ارزیابی میکنمی

محور و با در خلق و حفظ سازمان دانشمعیار کارکنان، توانایی سازمان  :كاركنان .3

د، در این معیار تالشهای سازمان در جهت تشویق کارکنان به کنفرهنگ یادگیری را ارزیابی می

 د.شومحور نیز ارزیابی میدانش و مشارکت آنان و توسعه کارکنان دانش اشتراک

یریت، اجرا و بهبود یندها چگونگی استفاده از مدیریت دانش در مدامعیار فر :یندهاافر. 4

ای که سازمان هدچنین این معیار میزان گسترکند. همیندهای کلیدی سازمان را بیان میافر

یندهای کاری را برای دسترسی به عملکرد بهتر جاری کرده اصورت مستمر خود را ارزیابی و فربه

 د.کناست را ارزیابی می

و نوآوری را در تمامی سطوح و فرایندهای دانشی یادگیری  :یادگیری و نوآوری. 5

جدید، تأیید آنچه که در حال  سازد. آموزش درواقع کسب بینشها در سازمان ممکن میحوزه

جدید و موارد آموزش داده  بینش حاضر شناخته شده و تحقق نیازهای آموزش داده نشده است.

، خدمات، فرایندها، تواند دربرگیرنده محصوالتتواند به نوآوری تبدیل شود که مینشده می

یادگیری و نوآوری ناشی از فرایندهای  وکار جدید باشد.های کسبالگوبازارها، فناوریها و 

 کند تا به ظرفیت اجتماعی تبدیل شوند. دانشی به ایجاد قابلیتهای فردی و سازمانی کمک می

وری آسیایی، روشی ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره: پیامدها و دستاوردها. 6
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ابتکارات مدیریت دانش خود را  دبایهایی که سازمان ارائه کرده است برای شناسایی حوزه

هایی را که نیاز به بهبود دارند متمرکز کند. نتیجۀ ارزیابی با این ابزار، نقاط قوت سازمان و حوزه

 (.1394)کرمی،  کندمشخص می

وری آسیایی با توجه به آنچه بیان شد برای این پژوهش الگوی مدیریت دانش سازمان بهره

نسبت به دیگر الگوها ترجیح داده شد و ابزار ارزیابی آن مورد استفاده قرار گرفت. دلیل اول این 

الگو وری آسیایی به عنوان مرجعی کامالً رسمی و قابل استناد در جهان این است که سازمان بهره

وری به عنوان خروجی عملکرد الگوی مدیریت دانش مدّ نظر داشته، ولی را با تمرکز بر بهره

وری ندارد. دلیل دوم اینکه این بسیاری از الگوهای فعلی عمومی است و تمرکز چندانی بر بهره

متخصصان مدیریت دانش از نقاط مختلف جهان شامل امریکا،  ترینمجربسازمان گروهی از 

با تسلط علمی و تجربه عملی فراوان در زمینه مدیریت  ستان، ژاپن، سنگاپور، هند و مالزیانگل

که دانش دارد که این الگو حاصل کار مطالعاتی طوالنی دربارۀ الگوهای موجود است؛ در حالی

از . یک نفر تهیه شده است پژوهشموردی و با  اتبعضی از الگوهای موجود صرفاً بر اساس مطالع

معرفی شده و در مقایسه با بسیاری از الگوها جدیدتر است. دلیل  2010این الگو در سال طرفی 

سوم این است که این الگو ویژه کشورهای آسیایی تهیه شده است که قرابت فرهنگی بیشتری با 

ایران دارد و پس از طراحی نیز بارها در سازمانهای مختلف اجرا شده و نتایج ملموسی در زمینه 

که برخی از الگوها در یک صنعت یا کشور خاص با وری داشته است در حالیبهرهبهبود 

لیل چهارم اینکه این . دویژگیهای فرهنگی خاص طراحی شده و امکان کاربرد آنها محدود است

الگو با دید کاربردی و سادگی و امکان اجرا در سازمانها تهیه شده و از طرفی تمامی عوامل مؤثر 

چنین خروجیها و نتایج کاربرد مدیریت دانش در آن آشکارا بیان یت دانش و همبر فرایند مدیر

)یانگ،  شده است و در مقایسه با بعضی الگوهای پیچیده، الزامات و محدودیتهای کمتری دارد

1991) 

 مبتنی بر این الگو، برای این پژوهش یک سؤال کلی مطرح شد که عبارت است از:

وری اه با توجه به الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهرههای عمومی کرمانشکتابخانه
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 آسیایی در چه سطحی از بلوغ مدیریت دانش قرار دارند؟

وری آسیایی چنین متناسب با هر یک از مراحل الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهرههم

 هایی تدوین شد که عبارت است از:فرضیه

های عمومی کرمانشاه با میانگین کتابخانه. میانگین شاخص رهبری مدیریت دانش در 1

 وری آسیایی تفاوت دارد.الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

های عمومی کرمانشاه با میانگین . میانگین شاخص فرایند مدیریت دانش در کتابخانه2

 وری آسیایی تفاوت دارد.الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

های عمومی کرمانشاه با میانگین الگوی بلوغ در کتابخانه. میانگین شاخص کارکنان 3

 وری آسیایی تفاوت دارد.مدیریت دانش سازمان بهره

های عمومی کرمانشاه با میانگین . میانگین شاخص فناوریهای مدیریت دانش در کتابخانه4

 وری آسیایی تفاوت دارد.الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

های عمومی کرمانشاه با میانگین الگوی ایندهای دانشی در کتابخانه. میانگین شاخص فر5

 وری آسیایی تفاوت دارد.بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

های عمومی . میانگین شاخص فرایندهای یادگیری و نوآوری مدیریت دانش در کتابخانه6

 تفاوت دارد. وری آسیاییکرمانشاه با میانگین الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

های عمومی کرمانشاه با میانگین . میانگین شاخص دستاوردهای مدیریت دانش در کتابخانه7

 وری آسیایی تفاوت دارد.الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

 

 شناسی پژوهشروش
و  یعتوز یبه بررس یمایشیپژوهش پروش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی است. 

 یفدر وهله نخست، توص یمایشی. هدف پژوهش پپردازدیم یجامعه آمار یژگیهایو یچگونگ

 یا یطو به شرا کندیم یفروش، آنچه را که هست توص ینموجود است. پژوهشگر با ا یتوضع

است.  یپژوهش از نوع کاربرداین توجه دارد.  یجار یندهایمتداول و فرا یدروابط موجود، عقا
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است که در  یبه اطالعات یابیدنبال دستن پژوهشگر بهاست که در آ یپژوهش یپژوهش کاربرد

حل  راه یارا حل کرد  یبا آنها مشکل یابتوان از آنها استفاده کرد،  یو واقع یعلم هاییتموقع

است تا از  یبه اصول و قواعد یابیهدف دست ی،کاربرد شدست آورد. در پژوهرا به یالهئمس

 ییاجرا یروشها ییبه بهبود محصول و کارا یو عمل یواقع هاییتآن بتوان در موقع یقطر

  (.1380 یفی،و شر یفیپرداخت )پاشا شر

وری آسیایی پرسشنامه ارزیابی باید توسط با توجه به ضوابط اعالم شده از سوی سازمان بهره

درصد از کارکنان سازمان که از همۀ سطوح و همۀ بخشها باشند، جواب داده شود. این  80تا  70

دهندگان با سازمان آشنا بوده، و قادر به ه این دلیل است که اطمینان حاصل شود که پاسخشرط ب

درصد  80تا  70دادن توسط پاسخگویی به بیشتر سؤاالت هستند. البته در صورتی که امکان پاسخ

افراد سازمان نباشد، با گرفتن یک نمونه حداقل که تعداد آن بر اساس فرمول آماری تعیین تعداد 

توان این کار را انجام داد. بر این اساس جامعه مونه در جامعه محدود محاسبه شده باشد، مین

نفر بود  87های عمومی شهر کرمانشاه که تعداد آنها پژوهش را مدیران و کارکنان کتابخانه

نفر معادل  59نفر تعیین گردید که  70تشکیل داد. براساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 

 ینکهباتوجه به اگیری به صورت تصادفی ساده بود. صد به پرسشنامه پاسخ دادند. روش نمونهدر 80

 یحیصورت صحها را به لحاظ نوع آنها و بهداده یدبا یآمار یلو تحل یهاز هرگونه تجز یشپ

داده  یاسبه مق یآمار یلو تحل یهتجز یروشها یانتخاب و اجرا یگرد یکرد و از سو یبندطبقه

( و ینسب ای،لهفاص ی،ارتبه ی،ها )اسمداده یاستا ابتدا مق بوداساس الزم  ینه است، بر اوابست

مشخص شود. در پژوهش  یآمار یلهایو تحل یهتجز یبه رمز در آمدن آنها برا یچگونگ

اطالعات مربوط  ردآوریگ یانجام شد. برا یدانیو م یااطالعات به دو روش کتابخانه یگردآور

به سؤاالت پژوهش از  ییپاسخگو یو برا یاکتابخانه یپژوهش از روشها یشینهو پ ینظر یبه مبان

وری آسیایی ها پرسشنامه استاندارد سازمان بهرهابزار گردآوری داده استفاده شد. یدانیروش م

بود. پرسشنامه از هفت  30و متوسط نمره هر یک از معیارهای اصلی  210بود. نمره کلی ارزیابی 

سؤال تشکیل شده است. سؤاالت در قالب طیف پنج ارزشی لیکرت )بسیار  46و  معیار اصلی
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طور ، به3 = شود، به اندازه کافی انجام می4 = شود، به خوبی انجام می5 = شودخوب انجام می

( تنظیم شد. برای سنجش پایایی 1 = شودهیچ وجه انجام نمیو به 2 = شودضعیف انجام می

کرونباخ   یقدر شاخص آلفا راست ه یهیبداستفاده شد.  9/0فای کرونباخ، پرسشنامه از ضریب آل

تر خواهند بود. پرسشها همگن یجهو در نت یشترسؤاالت ب ینب یدرون یباشد، هبستگ یکترنزد 1به 

 90 یشتر ازب یبدرصد را متوسط و قابل قبول و ضر 70درصد را کم،  45 یاییپا یبکرونباخ ضر

آزمون استفاده یشاز پ نامهپرسش یاییپا یینتع یاساس برا ین. بر اکندیم یشنهادپ یاددرصد را ز

خواهد  یلتکم ینسخه پرسشنامه توسط جامعه مورد بررس 30صورت که تعداد حداقل  ینبد شد.

گردید. پایایی ابزار محاسبه  یاییپا یزانکرونباخ م یآلفا یبمحاسبه ضر یقشد و سپس از طر

محاسبه گردید. پایایی  9/0مقدار متوسط ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه نیز با توجه به 

 ارائه شده است. 1پرسشنامه به تفکیک هر یک از متغیرها درجدول شماره 

 
 . ضریب آلفای كرونباخ به تفکیک هر یک از بخشهای پرسشنامه1جدول 

 تعداد گویه ضریب آلفای كرونباخ متغیرها ردیف

 6 87/0 رهبری 1

 6 87/0 فرایند 2

 6 89/0 افراد 3

 6 74/0 فناوری اطالعات 4

 6 9/0 فرایندهای دانشی 5

 6 89/0 یادگیری و نوآوری 6

 6 92/0 نتایج مدیریت دانش 7

 
ها داده یاسبا توجه به مق یآمار یآزمونها یزو ن یلو تحل یهتجز یپژوهش روشها یندر ا

. شد ستفادها یو آمار استنباط یفیاز آمار توصها داده یلو تحل یهو تجز یفتوص یانتخاب شد. برا

 یانگین،مفراوانی، مانند  یپراکندگ یو شاخصها یمرکز یشگرا یاز شاخصها یفیدر آمار توص

 یبه پرسشها اسخگوییمنظور پبه ینچنهم. شد استفادهها داده یانب یبرا یارانحراف مع یانس ووار
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استفاده  spss23افزار ها از نرمجزیه و تحلیل دادهبرای تاستفاده شد.  یپژوهش از آمار استنباط

های عمومی از نظر بلوغ مدیریت دانش با الگوی سازمان شد. برای مقایسه میانگین کتابخانه

بودن توزیع چنین برای بررسی نرمالای استفاده شد. همیک نمونه t وری آسیایی از آزمونبهره

پارامتریک از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف ها و ضرورت استفاده از آزمونهای داده

بندی امتیاز هر یک از شاخصهای بلوغ مدیریت دانش از آزمون منظور رتبهای، بهنمونهیک

غیرپارامتریک فریدمن و برای تعیین سطح بلوغ و محاسبه مجموع امتیازات شاخصهای بلوغ از 

 وری آسیایی استفاده شد. جدولهای استاندارد سازمان بهره

 است. در شده استفاده توصیفی آمار از نمونه شناختیجمعیت ویژگیهای بررسی منظوربه

 .است شده ارائه شناختیجمعیت ویژگیهای لحاظ از آماری وضعیت نمونه ،2 شماره جدول

 
 شناختیجمعیت ویژگیهای دید از آماری نمونه وضعیت .2جدول 

 سطوح متغیر درصد
 های ویژگی

 جمعیت شناختی
 سطوح متغیر درصد

ویژگیهای 

 جمعیت شناختی

 1ـ  5 9/16

 سابقه کار

 دیپلم 7/1

 سطح تحصیالت

 کاردانی 8/6 6ـ  10 5/52

 کارشناسی 5/30 11ـ  15 9/11

 کارشناسی ارشد 6/57 16ـ  20 6/13

 دکترا 4/3 سال 20بیش از  1/5

 زن 2/54
 جنسیت

 20ـ  29 4/3

 سن
 30ـ  39 3/76 مرد 8/45

 
 40ـ  49 6/18

 به باال 50 7/1
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 های پژوهشیافته
های عمومی کرمانشاه با توجه به الگوی کتابخانه»برای پژوهش یک سؤال کلی طرح شد 

«. وری آسیایی در چه سطحی از بلوغ مدیریت دانش قرار دارند؟بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره

ارزیابی برای هر یک از شاخصها محاسبه و سپس نمره برای پاسخ به این سؤال ابتدا میانیگن نمره 

وری آسیایی مقایسه شده با نمره ارزیابی جدول استاندارد بلوغ مدیریت دانش سازمان بهرهکسب

( یعنی مرحله آغاز 3)جدول  84-125بود که بین نمره  2/106شد. مجموع نمره ارزیابی شاخصها 

ترین سطح بلوغ است. در این واکنش )انفعال( پایینقرار داشت. در الگوی بلوغ مدیریت دانش 

سطح سازمان نسبت به چیستی و اهمیت مدیریت دانش آگاه نیست، اما در سطح آغاز که مرحله 

مراتب بلوغ است ناآگاهی سازمان نسبت به مدیریت دانش به آگاهی و درک  دوم از سلسله

های عمومی در مرحله ژوهش کتابخانهچیستی و اهمیت آن تبدیل شده است. باتوجه به نتایج پ

مراتب بلوغ هستند. این بدان معنا است که کارکنان اهمیت مدیریت دانش را درک آغاز از سلسله 

تواند این وضعیت را مثبت تلقی کرده و اند و نقطه قوتی برای این مراکز است. کتابخانه میکرده

 مراتب بلوغ طی کند.هریزی مناسب مسیر ارتقا را در سلسلاز طریق برنامه
 

 وری آسیاییسطوح پنجگانه بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره .3جدول 

 شرح سطح بلوغ نمره ارزیابی

 مدیریت دانش در سازمان غالب است. بلوغ 189 ـ 210

 شود.اجرای مدیریت دانش پیوسته در سازمان ارزیابی شده و بهبود داده می پاالیش )کنترل( 147ـ  188

 اجرای فراگیر مدیریت دانش در سازمان توسعه 126ـ  146

 شروع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمان آغاز 84ـ  125

 واکنش )انفعال( 24ـ  83
ناآگاهی در خصوص چیستی مدیریت دانش، و اهمیت آن در بهبود 

 وری و رقابت پذیریبهره
 

شده کتابخانه و حداکثر نمره ممکن در هر یک از های کسبسپس اختالف میان نمره

قابل مشاهده است. با توجه به جدول، حداکثر  4شاخصها مشخص شد که نتایج آن در جدول 
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در نظر گرفته شده  210ها در هفت شاخص و مجموع نمره 30نمره ممکن برای هر یک از معیارها 

نوآوری و کمترین اختالف نمره مربوط یادگیری و  است. بیشترین اختالف نمره مربوط به شاخص

شده توسط های کسبچنین در این مرحله با توجه به نمرهبه شاخص فناوری اطالعات بود. هم

بندی شاخصها انجام شد که باالترین رتبه مربوط به شاخص فناوری اطالعات و کتابخانه، رتبه

یج پژوهش حکایت از آن دارد که ترین نمره مربوط به شاخص یادگیری و نوآوری بود. نتاپایین

وری آسیایی در شاخص فناوری اطالعات های عمومی با توجه به نشانگرهای سازمان بهرهکتابخانه

در وضعیت مناسبی قرار دارد. به بیان دیگر در این مراکز زیرساخت فناوری اطالعات وجود دارد 

بع اصلی ارتباطات در کتابخانه برای عنوان منو از اینترانت سازمان )یا یک شبکه مشابه آن(، به

 شود.پشتیبانی انتقال دانش یا تسهیم اطالعات، استفاده می
 

 بندی شاخصهای بلوغ مدیریت دانششده و رتبههای كسبمجموع نمره .4جدول 

شماره 

 شاخص

 1ستون شماره 
ستون 

 2شماره 
 3ستون شماره 

 نام شاخص

نمره كسب 

شده توسط 

 سازمان

حداكثر 

نمره 

 ممکن

 رتبه بندی شاخصها

 (7تا  1)از 

 = باالترین رتبه،1

 ترین رتبه=پایین7

 6 30 1/13 (1ـ  6رهبری مدیریت دانش )سؤاالت  1

 2 30 15 (7ـ  12فرایند )سؤاالت 2

 4 30 6/14 (13ـ  18افراد )سؤاالت  3

 1 30 21 (19ـ  24فناوری )سؤاالت  4

 5 30 5/14 (25ـ  30فرایندهای دانشی )سؤاالت  5

 7 30 13 (31ـ  36یادگیری و نوآوری )سؤاالت  6

 3 30 9/14 (37ـ  42نتایج مدیریت دانش )سؤاالت  7

  210 2/106 جمع نمرات 
 

ارائه گردید از آزمون غیرپارامتریک  4بندی شاخصها که در جدول شماره برای تأیید رتبه
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 میزان اینکه به توجه بانمایش داده شده است.  5استفاده شد و نتایج آن در جدول  1فریدمن

ها پذیرفته نشد. بودن رتبهاست، فرض صفر رد شد و ادعای یکسان 05/0ی کمتر از معنادارسطح

بندی در نظر گرفت. نتایج آزمون فریدمن توان برای شاخصها رتبهدرصد می 95بنابراین با اطمینان 

ترین ضمن تأیید نتایج فوق نشان داد که شاخص فناوری باالترین رتبه و یادگیری و نوآوری پایین

های سایر شاخص به ترتیب اولویت عبارت است از فرایند، رتبه را به خود اختصاص داد. رتبه

 دستاوردها، کارکنان و فرایندهای مدیریت دانش.

 
 فریدمنبندی شاخصها بر اساس آزمون رتبه .5جدول 

 رتبه های معیارگروه میانگین نمره كسب شده

 1 فناوری اطالعات 21

 2 فرایند  15

 3 نتایج مدیریت دانش 9/14

 4 کارکنان 6/14

 5 فرایندهای مدیریت دانش 5/14

 6 رهبری مدیریت دانش 1/13

 7 یادگیری و نوآوری 13

 
x2 = 124/6, df=6, sig= 0/000 

 

های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف پاسخ به فرضیهدر ادامه و قبل از 

بودن صفت مورد مطالعه، پارامتریک و ای ضمن برازش نمونه و سنجش نرمالیک نمونه

، آماره آزمون 5ناپارامتریک بودن سؤاالت پرسشنامه نیز مشخص شد. با توجه به جدول 

توان استدالل کرد ار داشت و بر این اساس میقر -96/1+ و 96/1کلموگروف ـ اسمیرنوف بین 

که توزیع فراوانی تجمعی مشاهده شده با توزیع فراوانی تجمعی مورد انتظار یکسان است و توزیع 

 

1. Friedman test 
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ای یک نمونه tصفت مورد مطالعه به توزیع نرمال نزدیک است و بر این مبنا، از آزمون پارامتری 

 ارائه شده است. 6در جدول استفاده شد. نتایج آزمون برای هفت شاخص 
  

 اسمیرنوفـ  ای كلموگروف. نتایج آزمون یک نمونه6جدول 

نتایج مدیریت 

 دانش

 یادگیری

 و نوآوری

فرایندهای 

 مدیریت دانش

فناوری 

 اطالعات
 فرایند كاركنان

رهبری 

 مدیریت دانش
 

 دهندگانپاسخ 59 59 59 59 59 59 59

 میانگین 2/2 5/2 4/2 5/3 4/2 2/2 4/2

 انحراف معیار 64/0 74/0 8/0 67/0 81/0 67/0 86/0

 zآماره  15/0 1/0 14/0 09/0 2/0 17/0 18/0

 داریسطح معنی 02/0 18/0 004/0 2/0 000/0 000/0 000/0
 

دهد. با توجه به های معیار را نشان میمیانگین و انحراف استاندارد گروه 7جدول شماره 

( و انحراف استاندارد آن برابر 5/3به شاخص فناوری اطالعات )جدول بیشترین میانگین مربوط 

اطراف میانگین است و کمترین میانگین مربوط به شاخصهای رهبری و یادگیری و  868/0

 اطراف میانگین است. 68/0و  0/ 65( و انحراف استاندارد آنها به ترتیب برابر 2/2نوآوری )
 

 ه شاخصها در نمونهمیانگین و انحراف استاندارد نمر .7جدول 

  نمونه آماری میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

 رهبری مدیریت دانش 59 2/2 65/0 08/0

 فرایند 59 5/2 75/0 1/0

 کارکنان 59 4/2 82/0 1/0

 فناوری اطالعات 59 5/3 68/0 09/0

 فرایندهای مدیریت دانش 59 4/2 81/0 1/0

 یادگیری و نوآوری 59 2/2 68/0 09/0

 نتایج مدیریت دانش 59 5/2 87/0 1/0
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دهد تمام معیارهای ای ارائه شده است. نتایج نشان مییک نمونه tنتایج آزمون  8در جدول 

برای این معیارها  H0معنادار است، لذا فرض  05/0سنجش بلوغ مدیریت دانش در سطح کمتر از 

های عمومی کرمانشاه رد شد و ادعای نبود تفاوت بین معیارهای بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه

برای تمام معیارها منفی است و  tدهد مقدار آماره های جدول نشان میچنین دادهمنتفی گردید. هم

د، کارکنان، فناوری، توان نتیجه گرفت که میانگین شاخصهای رهبری، فراینبر این اساس می

های عمومی کرمانشاه از فرایندهای دانشی، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش در کتابخانه

 وری آسیایی کمتر است. میانگین الگوی بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره
 

 های عمومیای از وضعیت بلوغ مدیریت دانش در كتابخانهیک نمونه tنتایج آزمون  .8جدول 

 3=  ارزش آزمون

اختالف  95/0سطح اطمینان  

 میانگین

سطح 

 داریمعنی

درجه 

 آزادی
t 

 حد باال حد پایین

 رهبری مدیریت دانش -6/9 58 000/0 -81/0 -64/0 -97/0

 فرایند -1/5 58 000/0 5/0 -3/0 -69/0

 کارکنان -3/5 58 000/0 -56/0 -35/0 -78/0

 فناوری اطالعات -7/5 58 000/0 5/0 67/0 32/0

 فرایندهای مدیریت دانش -5/5 58 000/0 -58/0 37/0 -79/0

 یادگیری و نوآوری -1/9 58 000/0 -8/0 -63/0 -98/0

 نتایج مدیریت دانش -6/4 58 000/0 -52/0 -29/0 -74/0

 

 

  گیری و پیشنهادهانتیجه
روشی که در این پژوهش استفاده شد  وری آسیاییابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره

ابتکارات مدیریت دانش  دبایهای عمومی کتابخانهکه است هایی برای شناسایی حوزه مندنظام

در  کتابخانهدرک درستی از میزان آمادگی  تواندآن مینتایج چنین هم و دنخود را متمرکز کن
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شود. قبل دانش انجام می ترنامه مدیرینماید. این ارزیابی در ابتدای بسطوح مدیریت دانش فراهم 

از شروع سفر مدیریت دانش، الزم است سازمان نقاط قوت و فرصتهای بهبود خود را بداند. پس 

های شده از طریق ارزیابی روی برنامهتواند برای رفع کمبودهای شناساییاز ارزیابی، سازمان می

اینکه آیا مدیریت دانش از قبل در سازمان مدیریت دانش خود تمرکز کند. هدف این ابزار: تعیین 

کار گرفته شده است؛ تعیین اینکه آیا سازمان، در حال اجرا بوده یا نه و اینکه در چه سطحی به

مند فرایندهای مدیریت دانش را دارد یا خیر؟ و شناسایی شرایط مناسب برای ایجاد و استمرار نظام

دیریت دانش است. بررسیها حاکی است که تاکنون های سازمان برای بهبود منقاط قوت و فرصت

های عمومی ای در رابطه با وضعیت، میزان آمادگی و سطح بلوغ مدیریت دانش در کتابخانهمطالعه

های عمومی کتابخانه میزان آمادگی از اولیه انجام نشده است. این پژوهش با هدف ارزیابی

قوت این مراکز در زمینه مدیریت دانش  ی نقاطدانش، شناسای مدیریت سازیکرمانشاه برای پیاده

 شده انجام شد.شناسایی هایشکاف برای رفع ایو ارائه برنامه

های های عمومی کرمانشاه که حاصل جمع نمرهها، امتیاز کتابخانهبا توجه به نتایج پرسشنامه

ری و نتایج هفت شاخص رهبری، فرایند، افراد، فرایندهای دانشی، فناوری، یادگیری و نوآو

دهد میزان آمادگی کتابخانه در دست آمد که این امتیاز نشان میبه 2/106مدیریت دانش است 

زمینه مدیریت دانش در سطح دوم یعنی سطح آغاز قرار دارد. این موضوع بیانگر آن است که نیاز 

ن درک های عمومی کرمانشاه ازسوی کارکناکارگیری مدیریت دانش در کتابخانهبه ضرروت به

وری و شده است و ناآگاهی درخصوص چیستی مدیریت دانش و اهمیت آن در بهبود بهره

 ها و پژوهش قبلی در این زمینه استاین امر تأییدکننده نتایج نظریهپذیری وجود ندارد. رقابت

(، شفیعی و همکاران 1395(، کشاورزی و رادسرشت )1394)برای مثال: دشتی و همکاران )

 (2015( و آریاز ـ پرز و دورانگو ـ ایپس )2012(، هیداجیت و توها )2012جیتانگ )(، وی1397)

(، نواشیکین و 2017(، لی )2015(، سبا و راولی )1395یکسان و با پژوهشهای خدیور و عباسی )

منظور آزمون به((. 2019( و مارکوس )2019(، موجاهد )2017(، هیمن )2017تریتیاکوف )

ها منفی بود و بر . مقدار آماره تی برای تمام فرضیهاستفاده شد آزمون تی های پژوهش ازفرضیه
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توان نتیجه گرفت که میانگین شاخصهای رهبری، فرایند، کارکنان، فناوری، این اساس می

های عمومی کرمانشاه از فرایندهای دانشی، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش در کتابخانه

تا  توانداین نتیجه نیز میوری آسیایی کمتر است. مدیریت دانش سازمان بهرهمیانگین الگوی بلوغ 

(، نواشیکین 2017د )برای مثال: لی )این حوزه باش پیشین در پژوهشهایتأییدکننده نتایج حدودی 

(، شفیعی 1395(، کشاورزی و رادسرشت )2019(، موجاهد )2017(، هیمن )2017و تریتیاکوف )

 ((.1397و همکاران )

بندی شاخصهای بلوغ مدیریت دانش در چنین نتایج آزمون فریدمن مبنی بر رتبههم

های عمومی کرمانشاه نیز نشان داد که شاخص فناوری اطالعات در باالترین رتبه و کتابخانه

ترتیب های معیار نیز بهبندی سایر گروهیادگیری و نوآوری در پایینترین رتبه قرار داشت. رتبه

د از: فرایند، نتایج مدیریت دانش، کارکنان، فرایندهای دانشی و رهبری مدیریت عبارت بودن

( فناوری اطالعات باالترین رتبه را به خود اختصاص 1397دانش. در پژوهش شفیعی و همکاران )

)برای مثال: دشتی و همکاران  گیردکه این نتیجه نیز در راستای پژوهشهای پیشین قرار میداده بود 

(، 2012(، ویجیتانگ )1397(، شفیعی و همکاران )1395کشاورزی و رادسرشت )(، 1394)

توان نتیجه گرفت که ((؛ لذا می2015( و آریاز ـ پرز و دورانگو ـ ایپس )2012هیداجیت و توها )

سازی مدیریت دانش اثربخش و زیرساختهای فناوری اطالعات )از قبیل قابلیتهای الزم برای آسان

چنین کارکنان به رایانه، اینترنت، نت و وب سایت( در کتابخانه ایجاد شده است. هماینترنت، اینترا

طور مرتب اینترانت و نشانی پست الکترونیک دسترسی دارند. وب سایت و اینترانت کتابخانه به

عنوان منبع اصلی ارتباطات برای روزآمد شده و اینترانت سازمان )یا یک شبکه مشابه آن(، به

 گردد.انتقال دانش یا تسهیم اطالعات، استفاده میپشتیبانی 

با وجود وضعیت قابل قبول آمادگی کتابخانه از لحاظ مدیریت دانش )سطح آغاز(، سازمان 

جز فناوری اطالعات از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. این مسئله در سایر ابعاد مدیریت دانش به

ریزی کند. ریت دانش باید اقدامات بهبود را برنامهدهد که کتابخانه در شش بعد بلوغ مدینشان می

 شود: بنابراین در گام اول برای ارتقای سطح بعد، یعنی توسعه توصیه می
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ـ کتابخانه، برای آشنایی مدیران و کارکنان نسبت به چیستی و چگونگی ایجاد مزیت رقابتی 

 های آموزشی برگزار نماید؛توسط مدیریت دانش دوره

 ر جهت توسعه آزمایشی مدیریت دانش تالش کند؛ـ کتابخانه د

دهد کتابخانه در شاخص رهبری مدیریت دانش از امتیاز طور که نتایج آمار تحلیلی نشان میهمان

را کسب کرده است؛ بنابراین امتیاز شرکت در این بعد متوسط به پایین است. این مسئله  1/13، امتیاز 30

مدیریت دانش آگاه نیست و در مورد ارزش دانش برای اجرای  دهد که کتابخانه از اهمیتنشان می

مأموریت سازمان درک درستی وجود ندارد. باتوجه به این سطح از آمادگی در این زمینه پیشنهادهای زیر 

 شود:برای ارتقای سطح آمادگی مدیریت دانش کتابخانه از بعد رهبری مدیریت دانش ارائه می

 ت و اهداف کتابخانه با کارکنانانداز، مأموری. تسهیم چشم1

 . ایجاد واحد هماهنگی مرکزی مدیریت دانش و تعیین مدیر عالی دانش 2

 های دانشهای فناوری ارتباطات، بهبود کیفیت و طراحی شبکه. سازماندهی گروه3

های الزم برای . منابع مالی الزم به ابتکارات مدیریت دانش در سازمان اختصاص یابد و تشویق4

 بود عملکرد انجام شود.به

 . تدوین سیاست حفاظت از دانش مانند حق تألیف و امنیت دانش5

کسب  15امتیاز،  30های عمومی کرمانشاه در شاخص فرایند از با توجه به نتایج آمار تحلیلی کتابخانه

ای دهد طراحی و ارائه محصول و خدمات کلیدی کتابخانه و فرایندهکرده است که این امر نشان می

شود. بنابراین پیشنهادهای زیر در بعد فرایند کار گرفته نمیطور مؤثری بهمند نیست یا بهپشتیبانی، نظام

 شود:توصیه می

 . قابلیتهای اصلی خود را مشخص و با مأموریت و اهداف راهبردی هماهنگ کند.1

 قرار گیرد. . یادگیری فردی و سازمانی، تسهیم دانش، و خلق دانش و نوآوری مورد توجه2

های کاری و فرایندهای کلیدی . برای خلق ارزش برای مشتریان و دستیابی به تعالی عملکرد، سامانه3

 طراحی کند.

نشده، نظامی را سازماندهی کند که بینیهای بحرانی یا رخدادهای پیش. برای مدیریت موقعیت4

 انجام فعالیتهای مستمر و دستیابی به بهبود را تضمین کند.

 . در طراحی فرایندهای کاری فناوریهای جدید و تسهیم دانش مورد توجه قرار گیرد.5
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 6/14امتیاز،  30های عمومی کرمانشاه در شاخص افراد از با توجه به نتایج آمار تحلیلی کتابخانه

افراد  دهدکسب شده است. بنابراین امتیاز کتابخانه در این بعد متوسط به پایین است که این امر نشان می

شود تسهیم دانش کنند، این کار را با کنند یا زمانی که از آنها خواسته میآگاهانه دانش خود را حفظ می

-دهند. تسهیم دانش اگر انجام شود محدود به تعداد کمی از افراد است. یادگیری فردی بهاکراه انجام می

کنند، دانش آنان از زمان را ترک میشود. زمانی که کارکنان ساندرت به یادگیری سازمانی تبدیل می

رود، بنابراین با توجه به این سطح از آمادگی در این زمینه برای ارتقای سطح آمادگی مدیریت دست می

 شود:دانش از بعد افراد پیشنهادهای زیر عرضه می

ای مورد ههای تربیتی، آموزشی، و توسعه شغلی سازمان؛ دانش، مهارتها، و شایستگی. اجرای برنامه1

 نیاز برای کارکنان.

. برای آشناسازی کارکنان جدید با مدیریت دانش و مزایای آن، سیستم مدیریت دانش، و ابزارهای 2

 مندی ایجاد شود.مدیریت دانش فرایند نظام

 .  کار گروه فعاالنه در نظر گرفته شود.3

های کوچک کارکنان در گروه. بانک اطالعاتی جامعی از قابلیتهای کارکنان طراحی ایجاد کند و 4

 های بهبود کار سازماندهی شوند.های کیفیت و گروهمانند حلقه

 گری و آموزش فرایندهای رسمی ایجاد شود.. برای مشاوره کارکنان، مربی5

 30های عمومی کرمانشاه در شاخص فرایندهای دانشی از با توجه به نتایج آمار تحلیلی کتابخانه

ه است. بنابراین امتیاز کتابخانه در این بعد متوسط به پایین است که این امر نشان کسب شد 5/14امتیاز، 

طور دائم دوباره یا ها بهکنند. اشتباهکاری میدهد افراد پیوسته چرخ را مجدداً اختراع کرده یا دوبارهمی

 شود:دهد. بنابراین برای ارتقای بعد فرایندهای آموزشی پیشنهاد میچندباره رخ می

 مند ایجاد شود.کارگیری دانش فرایندهای نظام. برای شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم، و به1

های دانشی و منابع دانشی مخزنی طراحی آوری و نگهداری اطالعات دارائی. برای شناسایی، جمع2

 شود.

 های اتمام یافته بستر الزم فراهم شود. . برای تسهیم دانش حاصل از کارها یا پروژه3

. دانش حیاتی مربوط به کارکنانی که کتابخانه را ترک می کنند، در داخل سازمان حفظ و 4

 نگهداری گردد.



108 

ای که گونهشده را در کل واحدها تسهیم شود، به. بهترین روشهای انجام کار و دروس آموخته5

 طور مستمر در کتابخانه اتفاق نیافتد.ها و اختراع مجدد چرخ بهدوباره کاری

الگوبرداری از داخل و بیرون سازمان انجام شود و نتایج آن برای بهبود عملکرد سازمانی و خلق  .6

 دانش جدید استفاده شود.

کسب کرده است. بنابراین امتیاز کتابخانه در  13امتیاز،  30کتابخانه در بعد یادگیری و نوآوری از 

جای وکارهای پاسخ سازمانی به مشکالت بهدهد سازاین بعد متوسط به پایین است که این امر نشان می

کنند و هماهنگی الزم اثرگذار بودن انفعالی هستند. واحدهای سازمانی مستقل از یکدیگر فعالیت می

سازمانی وجود ندارد. از این رو برای بهبود آمادگی سازمان در زمینه یادگیری و نوآوری موارد زیر پیشنهاد 

 شود:می

 طور مستمر تشریح و تقویت شود.ادگیری و نوآوری به. ارزشهای مربوط به ی1

 عنوان فرصت یادگیری تلقی شود.پذیری به. مخاطره2

های افتند، گروه. برای رویارویی با مسائل یا مشکالتی که در واحدهای مختلف کتابخانه اتفاق می3

 ای تشکیل شود.وظیفهبین

 هایی مورد توجه قرار گیرد.اطالعات مشوق. برای کار کردن افراد با یکدیگر و تسهیم 4

 30های عمومی کرمانشاه در شاخص نتایج مدیریت دانش از با توجه به نتایج آمار تحلیلی کتابخانه

کسب شده است. بنابراین امتیاز کتابخانه در این بعد نزدیک به متوسط است که این امر نشان  9/14امتیاز، 

های لی از جمله اطالعات تطبیقی در مقایسه با الگوها، برای حوزهدهد سازمان از سابقه نتایج قبمی

کند. بنابراین برای ارتقای بعد نتایج مدیریت عملکردی مهم برای اجرای مأموریت خود نگهداری نمی

 شود:دانش پیشنهاد می

ری شده در زمینه اجرای موفق مدیریت دانش سایر ابتکارات مشابه نگهدا. سابقه اقدامات انجام1

 شود.

 دانشی و سهم افراد در آنها در نظر گرفته شود. ت. شاخصهایی برای ارزیابی تأثیر ابتکارا2

. در نتیجه بکارگیری دانش الزم است کتابخانه برای بهبود روابط با مراجعان، کیفیت خدمات 3

 اطالعاتی خود را بهبود بخشد.
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