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 چکیده
مدار به کاالیی ارزشمند تبدیل شده  عنوان عامل اساسی رقابت و ابزار نوآوری در دنیای اقتصادی مدرن و دانشدانش بهمقدمه: 

صحیح   مدیریت  نیازمند  و  شناساییاست  پیاده   است.  برای  موانع  و  و   مدیریت  سامانه  سازی عوامل  شکل  دانش  و  عدم  گیری 

 است. سازی سامانه مدیریت دانش در یک مجموعه نیاز پیاده از اصول اولیه و پیش های مدیریت دانشسازی سامانهپیاده 

پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیری و با روش  پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع اکتشافی است. همچنین این  شناسی:  روش

 اسناد مرکز و ها موزه  ها،کتابخانه کیفی از نوع مطالعه موردی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان

متخصصان آشنا به  صورت هدفمند از نوع گلوله برفی از میان  گیری بهباشند. نمونهنفر می  350رضوی که در مجموع    قدس   آستان

اند انجام شد. تعداد افراد نمونه با توجه به رسیدن به اشباع نظری حوزه مدیریت دانش که قبالً در این رابطه به پژوهش پرداخته

 ساختار یافته استفاده شد. برای های عمیق و نیمهها از مصاحبهنفر از کارکنان بودند. در این پژوهش برای گردآوری داده  7ها داده 
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، مضامین  بهترین  به  رسیدن  برای  پژوهشگر  چند  توسط  شده  انجام  مصاحبه   ایمرحله  چند  کدگذاری   و   هاداده   تحلیل  از  پس  ها:یافته 

  عوامل  اصلی  مقوله  سه  در  رضوی  قدس   آستان  اسناد  مرکز  ها وموزه ،  هاکتابخانه  سازمان  در  دانش  مدیریت  سامانه  فقدان   دالیل

عوامل  عوامل،  سازمانی و  عامل  داد،  نشان  شوندگانمصاحبه  نظر  برآیند  .شدند  بندیدسته  فنی  انسانی  باعث شکل    دو  محوری 

اند که عبارتند از )عامل سازمانی( سازمان شده است که بقیه عوامل از این دو عامل نشأت گرفته در دانش مدیریت نگرفتن سامانه

 .(و )عامل انسانی

دهد، عامل سازمانی و پس از آن عامل انسانی، بیشترین فراوانی را از نظر اثرگذاری می نشان شوندگانمصاحبه نظر برآیند: نتیجه 

 »عدم احساس نیاز«   تری را در این بین داشته است.یت دانش دارند. همچنین عامل فنی فراوانی کمسازی سامانه مدیربر فرایند پیاده 

همه   رمجموعهیزعنوان  به از  کارشناسان،  نظرات  توجه  با  )سازمان(  نخست    همه   و   داشت   بیشتری  اهمیت   موارد  عامل 

فناوری همه سامانه مدیریت دانش  یرساختشوندگان، گرچه زاز نظر مصاحبه  .اندداشته  تأکید  آن  روی  شوندگانمصاحبه های 

توان دانش رو به تزاید را مدیریت کرد و باید از ابزارهای ناپذیر آن است. از دید آنها با ابزارهای سنتی نمینیست، ولی جزء جدایی

زیرساخت و  از سختنوین  اعم  فناوری،  نرمهای  و  کافزاری  مرحله  به  برای رسیدن  استفاده کرد.  به  افزاری  نیاز  دانش،  اربست 

توان به این مهم دست یافت. نقش مشاوران و  گذاری است که با آموزش کارکنان و مدیران میتغییرات جدی در نگاه و سیاست

 و تخصصی سازمان هستند، برای مشاوره، توجیه و اقناع مدیران بسیار حائز اهمیت است.  متخصصان که بدنه علمی 

 . رضوی  قدس آستان اسناد مرکز  و هاموزه  ها،کتابخانه دانش، سامانه مدیریت دانش، سازمانمدیریت ها: کلیدواژه 

 

 مقدمه و بیان مسأله

سال   بهره در  به  توجه  با  اخیر  فناوری های  از  اطالعاتی،  گیری  نوین  و  سازمانهای  دولتی  های 

برای    ها بایدسازمان  .اندشده   در فرایندها و عملکردهایشان  تغییردچار    شدیداًها،  نآ   فعالیت  خصوصی و محیط

با   تجد  یرقابت  شرایطسازگاری  خود  ساختار  در  متغیر،  محیط  دنظریو  تغییرات  مقابل  در  و    ،کرده 

عنوان عامل اساسی رقابت و ابزار الزم به ذکر است که دانش به   . از خود نشان دهند  متناسب را پذیری  انعطاف

مدار به کاالیی ارزشمند تبدیل شده است و نیازمند مدیریت صحیح  دنیای اقتصادی مدرن و دانش نوآوری در  

  و   توزیع  کردن،  ذخیره   آوردن،  دست  به معنی به  دانش،  (. مدیریتHegazy & Ghorab, 2014باشد )می

است  از   مؤثر  استفاده  تعبیر شده  دیگر  Downport, 1996)  دانش  بیانی  به  که  بهدر سازم  راآن (،  عنوان  ان 

  آن،  استخراج  و   استفاده   انتشار،  سازماندهی،   تولید،   فرآیندهای   و   ضروری  دانش   مندنظام   و   آشکار   مدیریت

 (. Skyrm, 2011کنند )تجاری، تعبیر می اهداف  به  یابیدست  هدف با

زیرساختبه  کلی،    و   اطالعات  مدیریت  بلندمدت  هایپایه ،  دانش  و  اطالعات  مدیریت  هایطور 

  ( 2  سازمان،     فرهنگ   ( 1است:    اصلی  بخش   پنج   شامل  زیرساخت  ،سازمانی  زمینه  در.  دهدمی  بازتاب   را  دانش 

 ,Turban) فیزیکی  محیط  (5مشترک،    دانش   ( 4سازمان،    اطالعات  فناوری  زیرساخت  (3سازمان،    ساختار

Sharda & Delane, 2011)دارد  وجود  دانش  مدیریت  هایزیرساخت  تعریف  در  مختلف  . رویکردهای. 
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بسرا  )  سابهروال،  به2010فرناندز  )المب( (  از    و   دانش   )زیرساخت  که   کنندمی  خاطرنشان(  2006)  نقل 

 وظایف  از  حمایت  در  دانش   و  اطالعات  جریان  تسهیل  برای  که  است  آن چیزهایی  همه  معنای  اطالعات( به

  بنابراین .  است  متمرکز،  دهندمی  تشکیل  را  سازمانی  هایفعالیت   که  تصمیماتی  و  اقدامات  و  شماربی

 عناصر  شامل  اطالعات( باشد، نیست، بلکه  )فناوری  زیرساخت  که  معنی  این  به  فقط  اطالعاتی  هایزیرساخت

 کامپیوتر  بر  مبتنی  اطالعاتی  هایشود، هدف سامانهخاطر نشان می .  شودنیز می  سازمانی  و  اجتماعی،  انسانی

  سازمان  سراسر  در   را  دانش   مدیریت  که(  مصنوعی و ...  هوش  مدیریت سند،  ایهسیستم   داده،  پایگاه   جمله  از)

  برای  مفید است به شکلی که  دانش(  انتشار   و  انتقال  بازیابی،)   تحویل  و  نگهداری  شناسایی،  کند؛می  مدیریت

 ,Turban, Sharda & Delane)  همه افراد سازمان در هر مکان و زمانی که به آن نیاز دارند در دسترس باشد 

نیاز   ایها و فنون پیچیده های دانشی خود به روشسرمایه  تبرای مدیری  هابا این احتساب، سازمان  .(2011

 . دارند

پیاد  و  طراحی  منظور  این  سامانه ه برای  دانش سازی  سامانههای  مانند  در  مدار  دانش  مدیریت  های 

  و   ذخیره   را  دانش   که   دارند  اشاره   هاییانه سام  به   دانش   مدیریت   هایها امری ضروری است. سامانه سازمان

 از  استفاده   و ضبط پنهان،  دانش  برای را  و مخازن دانش  منابع  بخشند،می بهبود  را  همکاری  کنند،می  بازیابی

سامانه مدیریت دانش،    .بخشندپشتیبانی کرده و تسهیل می   فرآیند مدیریت دانش را   دیگر  نحوی  به   یا  و   دانش،

شود. ای مبتنی بر فناوری اطالعات است که برای پشتیبانی از فرایند مدیریت دانش در سازمان ایجاد می سامانه

سازی، پردازش، بازیابی و انتقال دانش را فراهم ساخته  های اخیر در فناوری اطالعات، امکان ذخیره پیشرفت

اند )صمیعی و  های مدیریت دانش روی آورده ا به استفاده از سیستم هاست. به همین سبب، بسیاری از سازمان

کنند که سامانه مدیریت دانش به لحاظ ساختار از سه مؤلفه اصلی نقل از )رائو( بیان میبه   هانآ(.  1384آقایی،  

های دانشی(  سازی و نگهداری دانش( و )نقشه موجودیتهای فردی کارکنان(، )منابع ذخیره شامل )دانش 

 شکیل شده است. ت

در    مؤثر، مستلزم آگاهی از عوامل اصلی  هاسازمانی سامانه مدیریت دانش در  سازاده یپهمه،   این  با

(، عوامل کلیدی  1987)  1و تطبیق آن با شرایط داخلی هر سازمان است. برونو و لیدکر هاسامانه موفقیت این  

یا   شرایط  را  شوند،    دانندمییی  رهایمتغموفقیت  مدیریت  درست  اگر  بر  امالحظهقابل اثر    توانندی مکه  ی 

موضوع   در خصوص  باشند.  داشته  سازمان  مختلفی اده یچیپ موفقیت  متغیرهای  نیز  دانش  مانند مدیریت  ی 

ی مختلف وجود  کشورهادر    محوردانشی  هاسازماندرستی مدیریت شود. بسیاری از  وجود دارد که باید به 

 
1. Bruno & Leidecker 
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بسیاری دیگر که در خالل    طورن یهم.  اندنکرده ی سامانه مدیریت دانش، اقدامی  سازاده یپی  دارند که هنوز برا

این سامانه با شکست جدی مواجه  سازاده یپ امر توسط برخی پژوهشگران ارائه شده اندشده ی  این  . دالیل 

در ساختار   حمایت مدیران از فرایند مدیریت دانش، نقص(، عدم2005)  1است. اخوان، جعفری و فتحیان

عدم    جهینت   ردی و  مانزسافرهنگ، ضعف در  ازهاین سازمانی و نبودن جایگاه اداری مناسب برای هماهنگی  

ی الزم به کارکنان و آشنا نبودن ایشان با  هاآموزش تمایل کارکنان برای انتقال دانش به دیگران، عدم ارائه  

ی اطالعاتی هابانک ی مرتبط مانند  هاسامانهرار  مدیریت دانش یا کمبود تجهیزات فناوری برای استق  سازوکار

ی طورکلبه شکست مدیریت دانش پس از استقرار آن یا حتی    سازنه یزمی تحلیلگر و مدیریتی را  افزارهانرم و  

 . دندانیمی آن در سازمان سازاده یپعدم 

با   قدس   آستان  اسناد  مرکز  و  هاموزه   ها،کتابخانه  سازمان   از   یکی  ساله،   هزار  ایپیشینه   رضوی 

  را   خود  موجودیت   هاستقرن  که   است  اسالم   جهان   و   منطقه  کشور،  هایکتابخانه   معتبرترین  و  ترینمعروف

همتا از کتب ارزشمند و اسناد تاریخی، با کارشناسان و  بی   و   نظیربی  هاییداشتن مجموعه .  کرده است  حفظ

 ملی  سطح  در  علمی و فرهنگی  امور  در  پیشرو  سازمانی  شدن بهظرفیت الزم را برای تبدیل   نیروهای دانشی،

نفر از آنان دارای مدرک دکتری،    7نفر بوده که    358کارکنان این سازمان  .  المللی، فراهم کرده استبین   و

نفر از آنان دانشجوی دکتری هستند. همچنین    8نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد که از این تعداد    101

نفر از کارکنان این سازمان، معادل    299عبارتی  باشند. به کارکنان دارای مدرک کارشناسی مینفر از    191

از کارشناسی هستند )سازمان کتابخانه   5/83 باالتر  اسناد آستان  ها، موزه درصد، دارای مدرک  ها و مرکز 

طبق آمار واحد    (. این امر، مبین باال بودن سطح تحصیالت کارکنان این سازمان است.1396قدس رضوی،  

های  چهارم کارکنان حداقل یک پژوهش در کارنامه پژوهشی خود دارند. دارای تجربه پژوهش سازمان، یک

اند.  مند و مشخص ثبت و ضبط نشده طور نظامهای فردی هستند که به ای و دانشهای حرفه کاری، مهارت

سایت،  نظیر سامانه خودکارسازی، پرتال، وب  ایکارگیری فناوری در سازمان و ابزارهای ارتباطی فناورانه به 

مند دانش کارکنان شده است،  نظام  رسانی باعث تولید، اشتراک، انتقال و ذخیره غیرهای مختلف اطالعکانال

 ولی سامانه جامع یکپارچه با معیارها و استاندارهای مطلوب، وجود ندارد.

سازمانی چنین  در  دانش  مدیریت  سامانه  فقدان  دانشی،    بنابراین  نیروهای  وجود  و  قدمت  این  با 

مطالعه تا  داشت  آن  بر  را  پیاده پژوهشگران  تحقق  بازدارنده  عوامل  بررسی  برای  مستقل  چنین  ای  سازی 

  مدیریت  سامانه سازیعوامل بازدارنده برای پیاده  شناسایی  پژوهش این انجام از  ای انجام دهند. هدفسامانه

 
1. Akhavan, Jafari & Fathiyan 
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  موانع،   و  عوامل  باشد. شناساییمی  رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  هاه موز  ها،کتابخانه   سازمان  در  دانش

پروژه   سازیجهت اجرا و پیاده   اجرایی  رهنمودهای  و  ، راهکارهاهانآبر اساس    تا  سازدمی  نمایان  را  ایتازه   افق

به این پرسش پاسخ داده شود  تدوین شود. در پژوهش حاضر تالش می  دانش   مدیریت  سامانه که  شود تا 

 قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  هاموزه   ها،کتابخانه   سازمان  در   دانش   مدیریت  سامانه   پروژه   تحقق   عدم   دالیل

 رضوی چه مواردی هستند؟ 

 

 پژوهش پیشینه

  به   پترولیوم،   بریتیش   شرکت  در   دانش  مدیریت   نظام  کارگیریبه   عنوان  با   ایمقاله   ،(1385)  گزنی

  نیازمند   دانش،  مدیریت   نظام  شایسته  راهبری   که  کندمی  بیان   نویسنده   مقاله،  این   در.  است  درآورده   نگارش

  از   جلوگیری  برای  که   است  رسیده   نتیجه  این   به   پژوهشگر.  است  کارکنان  و   باال  سطوح  مدیران   حمایت  جلب

 فرهنگ  تغییر  ها،پروژه   شکست  عوامل  موفق،   هایمدل   باید  کارآمد،  نظام  یک  سازیپیاده   در   شکست

 . داد قرار مدنظر را  فناوری از مناسب استفاده  سازمانی،

  فرآیندهای   توسعه  نام  به  ایمقاله  در  ،(1389)  یثقفیی و  ایاولی،  دسترنج ممقان  در همین رابطه، اخوان، 

 علیرغم  که   کندمی   اشاره   نکته   این   به  دانش،   مدیریت  موفقیت   بر  مؤثر   عوامل  بر  مبتنی   دانش   مدیریت  چرخه

  توانمی  نیز  مبحث   این   ناموفق  سازیپیاده   ها،سازمان  پیشرفت   در   دانش   سامانه مدیریت  وجود   انکارناپذیر  تأثیر

  حمایت  مناسب،  انگیزشی  های مشوق  شده،  بررسی  عوامل  میان   از.  نماید  تحمیل  سازمان  به   هنگفتی  هایهزینه 

  سامانه   موفقیت   در   را   گذاری تأثیر  درصد  بیشترین   سازمانی  آزاد   فضای  و   مداوم   یادگیری   ارشد،   مدیریت

  با   پژوهشی   در  ،(1390)  منصوریان  و  نوربخش  زاده،مشابه پژوهش قبلی، قربانی.  است  داشته  دانش  مدیریت

 از   یکی  دانشی  کارکنان  کلیه  عمومی،  هایسازمان  در  دانش  مدیریت  موفقیت  حیاتی  عوامل  عنوان

 عامل   پنج  داد،  نشان   نتایج .  است  داده   قرار  مطالعه   مورد  را  نفر  96  تعداد  به   کشور  عمومی  بخش  هایسازمان

 مدیران،   حمایت :  از  عبارتند   اهمیت   ترتیب  به   عوامل  این   که   داشته  وجود  دانش   مدیریت  موفقیت   در  مهم

سازمان  .فناوری  و   انسانی  منابع  سازمانی،  فرهنگ  سازمانی،  ساختار با جامعه  موضوع  آموزشی همین  های 

  وضعیت  و  دانش  مدیریت  هایشاخص  شناسایی  عنوان   با  پژوهشی   در  ،( 1394)سلیمانی    و   رمضانی  توسط

  های یافته .  است  گرفته  نظر   در   هدف  جامعه  عنوان به   را  کردستان  دانشگاه   پژوهشگر،.  انجام شد  آن  سازیپیاده 

 پژوهشی   و  علمی  مراکز  و  هادانشگاه   در  دانش   مدیریت  سازیپیاده   در  موفقیت  برای   داد،   نشان   پژوهش   این

 سازمانی  فرهنگ  و   ساختار  توانمندی اطالعات،   فناوری   مدیریتی،  توانایی دانش،  مدیریت  فرایندهای   به  باید
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  برای  را   سازمان  ابعاد،   این   از   یک   هر  در   سازمان  ضعف  و   قوت   نقاط   شناسایی  با   که   کرد  سعی  و  نمود   توجه 

 .نمود آماده   دانش مدیریت سازیپیاده 

  سامانه   الگوی   طراحی  برای  مؤثر  عوامل  بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در  ،(1385)  ای افجه  و  ایافجه

  دانش  مدیریت  هایسامانه   مطالعه  و   موجود  الگوهای   بررسی  از  پس  انتظامی،  هایسازمان  دانش در  مدیریت

  این   نتیجه.  دهندمی  ارائه   انتظامی  هایسازمان  مختص  دانش   مدیریت  الگوی   یک  کشور،  چند   پلیس  در

. است   کارکنان  عملکرد  بهبود  و  سازمانی  وریبهره   افزایش  ضامن  دانش  مدیریت  دهد،می   نشان  پژوهش

 متفاوت،   سازمانی  ساختار  فرهنگی،  بافت   در   تفاوت   محیط،  بودن   امنیتی  دلیل   به   کند،می   تأکید  محقق

  مدیریت  سامانه  طراحی  ها،سازمان  این  در  دسترسی  سطوح  بودن  مراتبی  سلسله  و  فناوری  از  استفاده   محدودیت

  نگرفتن   نظر در است  بدیهی.  داشت خواهد مرسوم هایسامانه  با بارزی تفاوت انتظامی ساختارهای در دانش

 . شد خواهد  مذکور سامانه استقرار در قطعی شکست  به   منجر ها،تفاوت  این

  در   دانش  مدیریت  استقرار  برای  مؤثر  عوامل  بررسی  عنوان   با  ایمقاله  در  ،(1396)  هوشمند  و  مشاعی 

 در  دانش   مدیریت   آمیزموفقیت   اجرای  که   پردازدمی  مسئله   این   بیان   به   گیالن،  استان  ساختمانی  هایشرکت

  آماری   جامعه  در.  است  نظر  مورد  سامانه  استقرار  بستر  سازیآماده   و   مناسب  سازیزمینه   به   وابسته   سازمان،

 آموزش   سازمانی،  ساختار  انسانی،  نیروی  اطالعات،  فناوری  سازمانی،  فرهنگ  متغیرهای  پژوهشگر،  نظر  مورد

  جامعه  داد،   نشان   پژوهش  این   نتیجه .  است  گرفته   قرار  بررسی  مورد   ارشد  مدیریت   حمایت   و  بازآموزی  و

. است  بوده  بیشتر اطالعات فناوری تأثیر اما اند،داشته  توجهی قابل تأثیر متغیرها تمامی هرچند هدف، آماری

  مهم   دانش،   مدیریت   سامانه  موفق  سازیپیاده   در   را  شده   ذکر  فاکتورهای  تمامی  تقویت   محقق  مجموع،  در

 . است کرده  ارزیابی

 سازیپیاده   در  شکست   عوامل  بررسی  عنوان  با  خود  پژوهش   در  ،(2005)  فتحیان   و   جعفری  اخوان،

  ها ساختمان  و  تجهیزات  ها،ماشین   که  دانند می  هاسازمان  کند،می  بیان   ها،سازمان  در   دانش  سامانه مدیریت

 هر  ویژگی  ترینمهم   که   است   واضح.  شوند  شمرده   هاسازمان  هایویژگی  ترینمهم  عنوان به   توانند نمی

 در  عمده   شکست  عوامل  موردی،  مطالعه  یک  در  محقق.  است  آن  صحیح  مدیریت  و  سازمانی  دانش  سازمان،

  عنوان به   و  داده   قرار  وتحلیلتجزیه  مورد  را  کالیبرو  داروسازی  شرکت  در  دانش  مدیریت  سیستم  تحقق

  ریزیبرنامه   دانش،   اعضای   و   رهبر   از   نامناسب   انتخاب   باال،   مدیریت   حمایت   و  تعهد   عدم   گیری،نتیجه 

 تیم  اعضای  بین   همکاری   عدم   سازمانی،  فرهنگ   دانش،  مدیریت   پروژه   برای  جداگانه   بودجه  عدم  نامناسب،

 .کندمی ارزیابی  دانش سامانه مدیریت شکست  عوامل ترینمهم  را تغییر  مقابل در مقاومت  و کارکنان، و



 1399و زمستان   زیی، پا2، شماره 10سال                        دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،      98

 

  پنج   در   دانش   مدیریت   وتحلیلتجزیه   عنوان   با   ،(2011)  1مقیمی  و  انواری، علیپوریانبکتاش،    پژوهش

 سازمانی  عملکرد  بر   حیاتی  عامل  یک  عنوان به   دانش  مدیریت   که  کندمی  تأکید   نکته   این   بر  اصلی،  قلمرو

 ایجاد   باعث   دانش  مدیریت  سامانه  سازیپیاده   از  قبل   عموماً  تجربی  مطالعات  فقدان   اما.  گذاردمی  تأثیر

  نتیجه.  است  داده   قرار  بررسی  مورد  را  دانشگاه   101آماری،  جامعه  عنوانبه   وی  شود،می  متعددی  هایچالش

  و   انسانی   منابع  رهبری،  مدل  استراتژیک،  دیدگاه   عمومی،  مدیریت:  شامل  اصلی  قلمرو  پنج  بین  بررسی

  دانش   مدیریت  سامانه  استقرار  چالش  ترینعمده   را   انسانی  منابع  صحیح   مدیریت  در  ضعف  داخلی،  فرایندهای

 .دانستند

  های سامانه   در  شکست  یا  موفقیت  عنوان   با   پژوهشی  در  ،(2013)  2گرانادوس   و  عمار  کواکس،

  هایسال   بین  دانش  مدیریت  سامانه  از  کارکنان  رضایت   میزان  بررسی  به  جهانی،  مسئله   یک  دانش   مدیریت

 داده   شرکت  مختلف  انواع  از  سازمان  1034  بررسی  این  در.  پردازدمی  جهان   کشور  76  در  2011  تا  2007

 یک   کامل  موفقیت   برای   که  رسندمی  نتیجه   این   به   جامع  بررسی  این   از  پس  همکارانش   و   کواک.  اندشده 

 مختلف   هایقسمت  مستمر  ارتباط   شرایط،  این  جمله   از  شود،  فراهم  باید  مختلفی  شرایط  دانش،   مدیریت  سامانه

 آمده   دستبه   شرایط   ترینمهم   از  یکی  نیز   تأثیرگذار   های مشوق  وجود .  است  دانش   مدیریت  فرایند   در  سازمان

 در  ناامنی  احساس  ایجاد   باعث  دانش،  اشتراک  برای  جدی  هایمشوق  وجود  عدم.  است  پژوهش  این  در

  مدیریت   سامانه  طراحی  در  ذینفعان  مشارکت.  شودمی   فرایند  این  مقابل  در  هان آ  مقاومت  نتیجه  در  و  کاربران

 ها نآ   نیاز  به  بهتر  پاسخگوی  و  هاسامانه  این   اجرای  موانع   رفع  در  ارشد   مدیران  بیشتر  همراهی  باعث  نیز  دانش

 . شد خواهد 

 یک  سازیپیاده   و  طراحی  عنوان   با  پژوهشی  در  ،(2013)  3و پنگ  جیانگ  ، در همین راستا، ژنگ

 که کندمی اشاره  نکته  این به عالی، آموزش در وب بر مبتنی آموزش از حمایت برای  دانش سامانه مدیریت

  دانش  مدیریت  نیاز  از  هاسامانه  این اغلب اما. هستند وب   بر مبتنی  یادگیریسامانه  دارای  هاکالج اکثر امروزه 

  نمونه   و   شده   انتخاب  مطالعه   مورد   جامعه  عنوانبه   تسینگو   دانشگاه   تحقیق،   این   در .  کنندمی  غفلت   کاربران

  مذکور،  سامانه  با .  است  شده   طراحی  آن  برای   وب   تحت   آموزشی  سامانه  پایه   بر   دانش   مدیریت  سامانه  یک

  توسعه   برای  و  کنند  مدیریت  یادگیری،  دوره   طول   در  را  آموزشی  هایدوره   توانندمی  آموزان  دانش  و  معلمان

 . باشند  داشته ریزیبرنامه  پیشین، هایآموخته   بر اساس خود  دانش

 
1. Baktash, Anvari, Alipurian & Moghimi 

2. Coakes, Amar & Granados 

3. Zheng, Jiang & Peng 
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 سازمانی،   فرهنگ   را  دانش  مدیریت  موفقیت   و   استقرار  در   مؤثر  عوامل  شده،   انجام   هایپژوهش   اغلب

  یاد   عوامل  با  تعامل  نحوه   بنابراین .  دانندمی   اطالعات  فناوری  و  انسانی  منابع  مدیران،  حمایت  سازمانی،  ساختار

  هر   وضعیت   سنجش  در عمل  دقت . است  دانش  مدیریت  سازیپیاده  در  موجود هایچالش  ترینمهم  از  شده،

 در  موفقیت   برای   حیاتی  اقدامات   از   ها،سازمان  در   دانش   مدیریت  بحث   به   ورود   از  پیش   موارد،  این  از  یک

 متفاوتی  موارد  در  است  ممکن  و  دارند  یکدیگر  با  متفاوتی  هایظرفیت   هاسازمان.  است  دانش  مدیریت  استقرار

  حین  در   ها نآ  کردن  برطرف  برای   ریزیبرنامه   و   موجود   های ضعف  موقعبه  شناسایی  طبیعتاً.  باشند  ضعف  دچار

  دانش  مدیریت   سامانه  از   استفاده   در   موفقیت  احتمال  بر  توجهی   قابل   تأثیر  تواند می  دانش،   مدیریت  سازیپیاده 

 . داشته باشد

 

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع اکتشافی است. همچنین این پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیری  

های  است. رویکرد تفسیری به بررسی تجربه زنده از عاملو با روش کیفی از نوع مطالعه موردی انجام شده  

جامعه    (.Turner, 1983)  دهد منظور فهم بهتر آن توجه نشان میسازمانی در زمینه و متن عملکرد سازمان به 

رضوی که در   قدس   آستان  اسناد  مرکز  و  هاموزه   ها،کتابخانه   پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان

صورت هدفمند از نوع گلوله برفی از میان متخصصان آشنا به حوزه گیری به باشند. نمونه نفر می  350مجموع  

اند انجام شد. تعداد افراد نمونه با توجه به رسیدن  مدیریت دانش که قبالً در این موضوع به پژوهش پرداخته 

ها به اشباع  ن مقوله گیری نظری تا رسیدها، انتخاب شده است به این صورت که نمونه به اشباع نظری داده 

دست نیامد و در پژوهش  ها و اطالعات جدیدی در ارتباط با مقوله به نظری ادامه داشت، که در آن دیگر داده 

 نفر از کارکنان به اشباع نظری رسید. 7حاضر با پاسخگویی 

زمان هر    ساختار یافته استفاده شد. های عمیق و نیمه ها از مصاحبه در این پژوهش برای گردآوری داده 

برداری حین مصاحبه برای ثبت  کننده صدا و یادداشت دقیقه بوده است؛ از وسیله ثبت   60الی    30مصاحبه حدود  

سازی شده توسط چند  سازی شد و برای تأیید روایی، مطالب پیاده ها پیاده داده استفاده شد. پس از مصاحبه، فایل 

وتحلیل اطالعات از تحلیل  ات تأیید شود. برای تجزیه شوندگان بررسی شد تا صحت اطالع پژوهشگر و مصاحبه 

 استفاده شد.   10نسخه    2های کیفی مکس کیودا افزار تحلیل داده کارگیری نرم با به   1مضمون یا مبتنی بر تِم 

 
1. Thematic Analysis 

2. MAXQDA (MAX Qualitative Data Analysis software program) 
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 های پژوهشیافته

برای    باز، محوری و انتخابی( مصاحبه انجام شده )  یامرحله   چند  کدگذاری   و   هاداده   تحلیل  از   پس

  آستان  اسناد  مرکز  موزه   ها،کتابخانه   سازمان  در  دانش  مدیریت  سامانه  فقدان  رسیدن به بهترین مضامین، دالیل

تم انسانی و عوامل فنی دسته   عوامل  سازمانی،  عوامل  مقوله اصلی  سه   در  رضوی   قدس   ها و بندی شدند و 

 . های زیر به تفکیک ارائه شددر جدول  مقوله  هر  به مربوط مضامین

مقوله از  پیاده یکی  عدم  در  اساسی  عوامل  های  مذکور،  سازمان  در  دانش  مدیریت  سامانه  سازی 

به  زیر  در  که  است  مضامینی  شامل  مقوله  این  است.  فهرستسازمانی  میزان  صورت  و  است  ذکر شده  وار 

 کنندگان مشخص شده است.ها از دیدگاه مشارکتفراوانی هر کدام از مقوله 
 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه . عوامل سازمانی فقدان سامانه مدیریت دانش در سازمان کتابخانه 1  جدول 

 نمره مضامین

عوامل 

 سازمانی 

 7 عدم احساس نیاز به سامانه 

 7 و استفاده از آن باتجربهعدم توجه به ذخیره دانش افراد 

 7 وجود اشکال در ساختار سازمانی  

 7 عدم احساس نیاز به اطالعات 

مالک اساس  بر  صرفاً  کارکنان  )ارزیابی ارزیابی  مانند  موجود  مانند های  معمول  های 

 نداشتن تأخیر، امتیاز آموزشی، امتیاز پژوهشی و ...( 
7 

 6 نبود فرهنگ سازمانی مناسب

 6 ش دانش فردیعدم ارزیابی کارکنان بر اساس افزای

 6 وجود محدودگرهایی مانند چارچوب شرح وظایف 

 6 عدم درک سودمندی ایجاد سامانه مدیریت دانش 

 6 حاکم بودن مدیریت استراتژیک در سازمان

 6 کاری مدیران و کمبود مدیر اقتضایی محافظه

 5 عدم کاربرد و استفاده از اطالعات

 5 مدیریت عدم وجود محتوا برای 

 5 تغییر رویکرد سنتی عدم 

 5 محور فقدان ساختارهای پویا و دانش

 5 منعطف ساختارهای سازمانی غیر

 4 عدم احساس نیاز به طرح نو
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 نمره مضامین

 4 عدم اجازه تحرک آزادانه به کارکنان با توجه به ساختار بسته سازمان 

 3 های جدید از سوی کاربرانپذیرش اجباری فناوری 

 3 نداشتن فرهنگ اطالعاتی  

دالیل و عوامل سازمانی فقدان سامانه مدیریت دانش در سازمان    مضامین شناسایی شده در خصوص

)ها، موزه کتابخانه  اسناد آستان قدس رضوی در جدول  همان 1ها و مرکز  ارائه گردید.  طور که مشاهده ( 

و استفاده از آن، وجود    باتجربه ذخیره دانش افراد    به سامانه، عدم توجه به  های عدم احساس نیازشود مؤلفه می

های فعلی، و عدم احساس نیاز به اطالعات اشکال در ساختار سازمانی، ارزیابی کارکنان صرفاً بر اساس مالک 

درجه اهمیت این مضامین    کنندگان را داشتند؛ این وضعیت نشانگربیشترین میزان فراوانی از دیدگاه مشارکت

در   کنندگاناند. برای مثال یکی از مشارکتدانش در سازمان مذکور بوده   سامانه مدیریتدر عدم تخصیص  

 صورت زیر بوده است: اطالعات( نظرشان به  زمینه مضمون )عدم احساس نیاز به سامانه و عدم نیاز به 

نیاز است. دالیل زیادی وجود دارد که چرا احساس نیاز به )مهم   ترین چیز برای توسعه هر امری، 

نگر هستند، و خیلی رو به پیشرفت هستند و شتاب هایی که خیلی توسعهشود؟ کالً سازمانای نمیچنین سامانه

شان بکار بگیرند.  هایی هستند که برای توسعه دنبال اهرم   و   ها دنبال تغییرات ویژه هستند؛ زیادی دارند، این 

گذرد که این جریان وجود دارد. چرا هه میدر راستای مدیریت دانش است. بیش از چند د   MISمثالً سیستم  

ما به کار نگرفتیم؟ حتی با وجود افراد متخصص، ولی کار درست پیش نرفت. بحث اینترانت، بستر مناسبی 

 برای سامانه مدیریت دانش هست(. 

برای امور حیاتی و مسائل مهم تصمیم بگیرند، نیازمند اطالعات هستند.    خواهندمی )زمانی که مدیران   

گیری چقدر به اطالعات نیاز داریم؟ معموالً با اطالعاتی که خودمان داریم و مشاورانی لی ما برای تصمیمو

 بریم، با هر وضعیتی که هست(. که دم دست داریم، کار را پیش می

  از   استفاده   و   باتجربه   افراد  دانش  ذخیره   به  توجه  ای در زمینه مضمون )عدم کننده )همچنین مشارکت

 دارد: گونه بیان می این  ،(آن

که   هستیم  فکر  به  چقدر  هستند.  شدن  بازنشسته  حال  در  ما  نیروهای  بهترین  هستید،  شاهد  )شما 

اند  ها را ذخیره کنیم و به بهترین وجه استفاده کنیم؟ آیا خألهای دانشی سازمان ما شناخته شده اطالعات این 

 .(کار نشده است  هان آشان کار کنیم و بر روی رباره ها چیزهایی است که باید دکه دنبال دانش هستیم؟ این 

 گونه بیان کردند:شوندگان این سازمانی(، یکی از مصاحبه  ساختار  در   اشکال  در زمینه مضمون )وجود 

دهد. مجبور هستی در همان  )گاهی مشکل ساختار است. گاهی ساختار به شما اجازه تحرک نمی
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با یک شرح وظایف مشخصی کار خو و  کتابخانه  ساختار  به  بدهیم  اجازه  ما  اگر  مثالً  ببری.  پیش  را  دت 

مان، دنبال تغییر و تحوالت ویژه باشند. بگوییم برحسب تعداد مراجعان شما، حقوق شما افزایش پیدا  وابسته 

اختیار می در  کار  کنید، خیلی  را عوض  میزهایتان  رنگ  کنید،  را عوض  تابلو  دارید  اجازه  بعد شما  کند. 

دهیم.  حتی گرفتن نیرو، در اختیار خودشان باشد. ما بر اساس آن میاییم و به شما پاداش میخودتان است.  

 دهیم؟( آیا چنین اختیاری رو ما می

ای دیگر در این زمینه این است که )ببینید برخی از کارکنان به همان شکل  کننده و دیدگاه مشارکت

ویژه انجام بدن. بنابراین سازوکار انگیزشی و پاداشی خو گرفتن و عادت کردن. اصالً حاضر نیستند یک تغییر  

باید وجود داشته باشه که احساس نیاز بشه. بنابراین برای احساس نیاز یک راهکار دارم. یکی تغییر ساختار، 

 های انگیزشی(. یکی تغییر بحث 

ر نداشتن  ارزیابی معمول مانند تأخی های موجوددر زمینه مضمون )ارزیابی کارکنان بر اساس مالک

عنوان محل شود، به کار به که کارمند به محیط کار وارد میای این است که )وقتیکننده و...( نظر مشارکت

کند، بعد توی کار هم مسائلی مثل عدم تأخیر، ورود و خروج منظم و امتیاز آموزشی کسب درآمد فکر می

 باشد(. و ... مالک ارزیابی است و برای طرف مهم می

ها  ها، موزه سازی سامانه مدیریت دانش در سازمان کتابخانه های اساسی دیگر در عدم پیاده از مقوله  

صورت و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، عوامل انسانی است. این مقوله شامل مضامینی است که در زیر به 

 شخص شده است.کنندگان مها از دیدگاه مشارکتوار ذکر شده و میزان فراوانی هر کدام از مقوله فهرست
 ی رضو   قدس   آستان   اسناد   مرکز   و   ها موزه   ها، کتابخانه   سازمان   در   دانش   ت ی ر ی مد   سامانه   ن فقدا   انسانی   عوامل .  2  جدول 

 نمره مضامین

 6 ها ضعیف مدیریت در برخی حوزه 

 6 آشنا نبودن کارکنان با مفهوم دانش 

 6 کارکرد دانشعدم آشنایی کارکنان با کاربرد و 

 6 تشخیص تفاوت دانش و اطالعات عدم

 5 دستی بسنده کردن افراد به اطالعات خود و مشاوران دم

 5 عدم احساس نیاز مدیران به سامانه 

عدم توجه کارکنان و مدیران به بخش ثبت تجارب در  

 پرتال سازمانی 

 5 بدیهی بودن تجارب و دانش   به علت

 5 دانش انحصاری بودن تجارب و 

 5 عدم تمایل به اشتراک تجارب و دانش 

 4 عدم کارایی پرسنل 



 103  رگذاریعوامل بازدارنده تأث  یواکاو                                                                     1399، پاییز و زمستان 2، شماره  10سال 

 

 نمره مضامین

 4 گیری عدم نیاز مدیران به اطالعات در هنگام تصمیم

 4 مقاومت مدیران در برابر تغییر

 4 های قبلی تأثیر آموزش

 3 های سازمانیتأثیر آموزش

 3 احساس عدم نیاز به رقابت 

 3 های آموزشی کمبود دوره 

 3 آزادی عمل در کارکنان عدم 

 3 ترس از اشتراک دانش برای از دست دادن موقعیت کاری 

 2 های دانشگاهی عدم استفاده از آموزش

 2 عدم افزایش دانش پیشین 

 2 وری عدم استفاده از دانش برای خالقیت و نوآوری و بهره 

 2 هدفمند نبودن مدیران ارشد 

 1 کارکنانعدم پذیرش آموزش رسمی از سوی 

 1 پذیرش آموزش غیررسمی 

دالیل و عوامل انسانی فقدان سامانه مدیریت دانش در سازمان   مضامین شناسایی شده در خصوص 

به ها، موزه کتابخانه  اسناد آستان قدس رضوی  )ها و مرکز  ارائه گردید و همان2صورت جدول  طور که ( 

مؤلفه مشاهده می برخی  شود  دانش، عدم  حوزه های ضعف مدیریت در  مفهوم  با  نبودن کارکنان  ها، آشنا 

تشخیص تفاوت دانش و اطالعات بیشترین میزان فراوانی آشنایی کارکنان با کاربرد و کارکرد دانش، و عدم 

درجه اهمیت این مضامین در عدم تخصیص سامانه    اند؛ این امر نشانگرکنندگان را داشته از دیدگاه مشارکت

در زمینه مضمون )ضعف   کنندگاناند. برای مثال یکی از مشارکتمان مذکور بوده در ساز  مدیریت دانش

 صورت زیر بوده است:مدیریت( نظرشان به 

  را آن توانند شود و چون مدیران نمی ها محسوب می)مدیریت دانش یک برنامه بلندمدت در سازمان

دغدغه  با  مکانیزماینو  که  چند  هر  بدهند،  پیوند  سازمان  جاری  پیاده های  روند  ش  در  کامالً  بشود  سازی 

 شود(.الظاهر چون قابل تطبیق نیست، مغفول واقع میهای روزمره هم تأثیر دارد، ولی علیفعالیت

مضمون )آشنا نبودن کارکنان با مفهوم دانش( یکی دیگر از عوامل فقدان سامانه مدیریت دانش در  

 گونه بیان داشته است: در این مورد اینکنندگان آید که یکی از مشارکتمی حساببهسازمان 

چیست که بخواهد    داند دانششود که کارمند و کاربر نمی)سامانه مدیریت دانش برای این اجرا نمی
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آنجا بگذارد شما فرض کنید، ما در اینترانت و پرتالمان یک قسمت را داریم؛ تجارب کتابداران در   راآن

 کسی  آیا  رود؟می   آن  سراغ  های وابسته. آیا اصالً کسیهای مرکزی، تجارب کتابداران در کتابخانه کتابخانه 

و    چیست  دانش  دانیمنمی  اصالً  ام  پس  دیگر  ببینید  و  کنید  رصد را  آن   توانید می  شما  گذارد؟می  مطلب   در آن

 چه چیزی را در آن قرار بدهیم؟( 

کنندگان در خصوص )عدم آشنایی کارکنان با کاربرد و کارکرد دانش(  دیدگاه یکی از مشارکت

 به این صورت است که: 

اند و از کارکرد و کاربرد دانش آگاهی ندارند  )متأسفانه کارکنان به ارزش و اهمیت دانش پی نبرده 

 برند(. ای نمیر نتیجه از مزایای آن بهره و د

)عدم  مضمون  زمینه  مشارکتدر  نظر  اطالعات(  و  دانش  تفاوت  که  کننده تشخیص  است  این  ای 

می) کار  به  دانش  مدیریت  حوزه  در  افرادی  از  بسیاری  تحصیلی  رشته  علم اگرچه  و  کتابداری  پردازند 

فهم تفاوت مفاهیمی مانند اطالعات و دانش    دنبالبه نه  متأسفا  هان آشناسی است با این وجود  اطالعات و دانش 

نیستند تا به این واسطه مفهوم دانش را درک کرده و تجارب دانشی خود را در سیستم مدیریت دانشی ثبت  

 آید(. کنند و این یکی از معضالت اساسی به حساب می

ها و  ها، موزه مان کتابخانهسازی سامانه مدیریت دانش در سازهای اصلی که در عدم پیاده از مقوله 

باشد. این مقوله شامل مضامینی است که  مرکز اسناد آستان قدس رضوی دارای اهمیت است، عوامل فنی می 

به کنندگان  ها از دیدگاه مشارکت وار ذکر شده و میزان فراوانی هر کدام از مقوله صورت فهرستدر زیر 

 مشخص شده است. 
 ی رضو   قدس   آستان   اسناد   مرکز   و   ها موزه   ها، کتابخانه   سازمان   در   دانش   ت ی ر ی مد   سامانه   ن فقدا   فنی   عوامل .  3  جدول 

 نمره مضامین

 5 عدم وجود سامانه پیشرفته و تعریف شده متناسب با شرایط سازمانی 

 5 عنوان سامانه مدیریت دانشوری از پرتال سازمانی بهبهره 

 5 اطالعات یکپارچه عدم وجود 

 4 عدم وجود مخازن دانشی و اطالعاتی در سازمان

 2 های فناوری پیچیدهزیرساخت 

 2 های فناوری سخت زیرساخت 

 1 ای جدا از پرتال سازمانی عنوان سامانهعدم نیاز به سامانه مدیریت دانش به

 1 عدم بروز رسانی مستمر پرتال سازمانی 

 1 افزارتخصصی برای مدیریت نرمعدم تشکیل کمیته 
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شناسایی شده در خصوص دانش در سازمان    مضامین  فقدان سامانه مدیریت  فنی  و عوامل  دالیل 

موزه کتابخانه  به ها،  رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  جدولها  همان 3)  صورت  گردید.  ارائه  که (  طور 

وری از پرتال  متناسب با شرایط سازمانی، و بهره شود عدم وجود سامانه پیشرفته و تعریف شده  مشاهده می

اند که  کنندگان را داشته عنوان سامانه مدیریت دانش بیشترین میزان فراوانی از دیدگاه مشارکتسازمانی به 

اند. برای  در سازمان مذکور بوده   درجه اهمیت این مضامین در عدم تخصیص سامانه مدیریت دانش  نشانگر

)عدم وجود سامانه پیشرفته و تعریف شده متناسب با    در زمینه مضمون  کنندگانکتمثال نظر یکی از مشار

 صورت زیر بوده است:شرایط سازمانی( به 

 ای نداریم که متناسب با شرایط سازمان باشد(. سامانه مدیریت پیشرفته و تعریف شده )

وان سامانه مدیریت  عنوری از پرتال سازمانی به کننده دیگر در خصوص مضمون )بهره نظر مشارکت

گونه است که )یک نکته و آن اینکه این سامانه هست و قرار نیست چیز جدیدی بیاید. ما پرتال  دانش(، این 

تواند نقش سامانه مدیریت دانش را بازی کند(؛ و نظر دیگری در این زمینه )بودجه نیاز را داریم که همان می

 استفاده کنید(. توانید ندارید شما پرتال دارید و از همان می

  عوامل   کلی،  مقوله  سه  در  نیز  هانآ   که   داد  ارائه   شوندگان مصاحبه  سوی  از  رهنمودهایی  هاداده   تحلیل

 است.   شده   ارائه   (4جدول )  در  کدام  هر  به  مرتبط  مضامین  و  گرفتند  قرار  فنی  انسانی و عوامل  عوامل  سازمانی،
 ی رضو   قدس   آستان   اسناد   مرکز   و   ها موزه   ها، کتابخانه   سازی سامانه مدیریت دانش در سازمان پیاده . راهکارهای  4  جدول 

 عوامل سازمانی 

 توسط مدیران ارشد  توجیه نیاز به سامانه خدمات محور مدیریت دانش در سازمان

 به وجود آوردن سازوکارهای سامانه 

 های مدیریت دانشها و سامانهشناسایی مدل 

 اندازی سامانه ها در سازمان جهت راه زششناسایی ار

 نیاز به طرح و برنامه 

 انداز داشتن چشم

 رصد تغییر و تحوالت در جامعه 

 حرکت بر طبق تغییر و تحوالت 

 جذب دانش از بیرون از سازمان 

 تعریف محتوای سامانه مدیریت دانش 

 ها و تجارب ها و نوآوریاختصاص زمان برای ثبت ایده 

 ها و تجاربنی ثبت ایده ایجاد فرهنگ سازما

 ها و تجاربگذاری ایده وجود سامانه ارزش

 ها در سامانه ها و نتایج نشستنامهثبت تجارب سازمانی: قرار گرفتن آیین
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 طور کامل و واضح های مختلف سامانه بهتعریف بخش

 گیری نیاز در بدنه سازمان و مدیریت ارشد شکل

 تغییر ساختار سازمانی 

 گذاری جهت ایجاد سامانه هدف

 تغییر فرهنگ سازمانی جهت مدیریت دانش از سوی کارکنان 

اندازی سامانه  ها و تجارب و اطالعات نیاز به بودجه برای راه رسانی به کارکنان جهت ثبت ایده اطالع

 جدید مدیریت دانش

 سازی ی و فرهنگجی ترواقدامات 

 عوامل انسانی 

 اثربخش مدیران ارشد و ثبت دستور جلسه برگزاری جلسات 

 تغییر در انگیزه کارکنان در به اشتراک گذاشتن دانش 

 ایجاد انگیزه در کارکنان با اصل تشویق و تنبیه جهت اشتراک دانش 

 تعریف قوانین جهت ثبت تجارب فردی و دانش فردی 

 های نو و جدید در آموزشاستفاده از شیوه 

 واسطه آموزش ایجاد عالقه به

 جهانی اندیشیدن و عمل کردن در سطح ملی

 های کاری آموزش استفاده از دانش در دانشگاه برای محیط

 ایجاد احساس مفید بودن از انجام کار 

 ها عالوه بر ثبت تجارب ها، نوآوریتشویق کارکنان جهت ثبت ایده 

 عوامل فنی 

 های فناوری مناسب نیاز به زیرساخت

 اطالعات در سامانه مدیریت دانش  افزار جهت پردازشنیاز به نرم

 ها و اطالعات در سامانه مدیریت دانشپردازش تجارب، ایده 

 همگامی با تغییرات فرهنگی  عوامل دیگر
 

سازی سیستم مدیریت  سه دسته از عوامل سازمانی، انسانی و عوامل فنی موانع پیاده   نکه یابا توجه به  

های انجام شده راهکارهایی برای هر کدام از عوامل تحلیل مصاحبه  گردند ازدانش در سازمان محسوب می

 ( ارائه گردید. 4استخراج شده و در قالب جدول )

 

 نتیجه

دهد، عامل سازمانی و پس از آن عامل انسانی، بیشترین فراوانی را  می   نشان  شوندگان مصاحبه   نظر  برآیند 

تری را در این  سازی سامانه مدیریت دانش دارند. همچنین عامل فنی فراوانی کم از نظر اثرگذاری بر فرایند پیاده 

( با توجه نظرات کارشناسان، از  عامل نخست )سازمان   رمجموعه ی ز عنوان  به   »عدم احساس نیاز«   بین داشته است. 
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چنین رویکردی به سامانه    منشأ   . اند داشته   تأکید   آن   روی   شوندگان مصاحبه   همه   و   داشت   بیشتری   اهمیت   موارد   همه 

ریزی و تالش برای توسعه سامانه در سازمان  برنامه   هرگونه مدیریت نیاز به واکاوی بیشتری دارد زیرا چنین نگاهی،  

شود. در همین رابطه، سایر عناصر سازمانی اثرگذار  ریزی سامانه می خته و در نهایت مانع طرح را با تردید مواجه سا 

  باتجربه   افراد   دانش   ذخیره   به   توجه   عبارت بودند از عدم   ها ن آ سازی سامانه نیز مورد تأکید بودند که بیشترین  بر پیاده 

  بر اساس   صرفًا  کارکنان   ی اب ی ارز ،  به اطالعات   از ی احساس ن عدم  سازمانی،    ساختار   در   اشکال   وجود   آن،   از   استفاده   و 

الشعاع  طور کامل تحت رسد دو عامل دیگر )انسانی و فنی( به فعلی. با تحلیل عامل سازمانی، به نظر می   های مالک 

ت.  ای است که بر نیروی انسانی و بخش فنی اثر داشته اس گونه آن قرار دارند؛ یعنی در عمل بافت و جو سازمان به 

  و   نوربخش   زاده، ، قربانی ( 1398)   همکاران   و   اخوان   ، ( 1385)   های دیگر از جمله گزنی چنین وضعیتی در پژوهش 

و  (  2005)   فتحیان  و   جعفری  ، اخوان، ( 1396)   هوشمند   و   مشاعی ، ( 1394)   سلیمانی  و   ، رمضانی ( 1390)   منصوریان 

دالیل فقدان سامانه مدیریت دانش را در سازمان    1نیز اشاره شده است. نمودار شماره  (  2011)   همکاران   و   انواری 

 به نمایش گذاشته و گویای وضعیت سازمان است. 

 
 . دالیل فقدان سامانه مدیریت دانش 1نمودار شماره 
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دهد.  کنش )مثبت و منفی( دو عامل سازمانی و انسانی فرهنگ سازمانی را شکل میترکیب و برهم 

یافته  مصاحبهطبق  در  شده  اشاره  فراوانی  بیشترین  با  عامل  دومین  پژوهش،  است. های  انسانی  عامل  ها 

ش در سازمان داشته  سازی سامانه مدیریت دانتوانند در پیاده بیشترین اثرگذاری را می  آنکه های زیرمجموعه

از: ضعیف مدیریت در برخی حوزه  بودند  )آشنا باشند عبارت    دانش(، )عدم  مفهوم   با   کارکنان  نبودن  ها، 

دهد  تشخیص تفاوت دانش و اطالعات. این موارد نشان میدانش(، عدم   کارکرد  و   کاربرد  با   کارکنان  آشنایی

آشنای کافی با مباحث مطرح در حوزه مدیریت    که نیروی انسانی چه در حیطه مدیریت و چه در حیطه اجرا

شود.  های نیروی انسانی نیز اضافه میهای سازمانی چالشرسد علیرغم چالشدانش ندارند. بنابراین به نظر می

، زاده های قربانی ای دور از انتظار نیست. پژوهش به هر حال با توجه به مسائل ساختاری و سازمانی چنین نتیجه 

نیز (  2013)گرانادوس    و  عمار  و کواکس،  (2005)  فتحیان   و  جعفری،  ، اخوان(1390)  ریان منصو  و  نوربخش

ها نیز عامل سازمانی و عامل انسانی را دو عنصر مهم و تأثیرگذار بر این وضعیت تأکید داشتند. این پژوهش 

 دانند. در موفقیت استقرار سامانه مدیریت دانش می

های فناوری همه سامانه مدیریت دانش نیست، ولی جزء  شوندگان، گرچه زیرساختاز نظر مصاحبه 

توان دانش رو به تزاید را مدیریت کرد و بین دانش  ناپذیر آن است. از دید آنها با ابزارهای سنتی نمی جدایی

افزاری استفاده کرد. ری و نرم افزاهای مختلف پیوند برقرار کرد و باید از ابزارهای نوین، اعم از سختبخش

اشاره   ها نآترین  اند که به ترتیب اولویت به مهم شوندگان دالیلی را ذکر کرده عالوه بر مورد فوق، مصاحبه 

وری از بهره سازمانی(،    شرایط   با   متناسب  شده   تعریف  و   پیشرفته   سامانه  وجود  شود: عواملی از قبیل )عدم می

به  سازمانی  سامانه  پرتال  دانش،عنوان  یکپارچه  مدیریت  اطالعات  وجود  به عدم  سه  .  فنی  بخش  در  کلی  طور 

افزار. بنابراین، توجه و ترکیب  افزار، و نرم زیرساخت، سخت   زیرمجموعه حیاتی وجود دارد که عبارتند از

یگر های دبرد. پژوهش سازی سامانه مدیریت دانش را پیش می طور متوازن، تنها بعد فنی پیاده این سه عامل به 

اند  اشاره کرده ( 1390) منصوریان و نوربخش، زاده و قربانی  (1396) هوشمند  و ، مشاعی(1385)مانند گزنی  

 های مدیریت دانش هستند. های فناوری، عاملی مبنایی برای سامانه که زیرساخت

زارها  ویژه در حوزه فرهنگ، همچنان سنتی و اغلب با ابگیری به های مدیریتی و تصمیمعموماً نظام

شوند. بنابراین برای رسیدن به مرحله  های مدیریتی سنتی که بیشتر اطالعات محور هستند، اداره میو سبک

( 2011)  همکاران  و  انواری  گذاری است. پژوهشکاربست دانش، نیاز به تغییرات جدی در نگاه و سیاست 

داند. شایان ذکر می  دانش  مدیریت  سامانه  استقرار  چالش  ترینعمده   نحوه مدیریت و دیدگاه راهبردی را

دستی و  ها چون از مزایا و کارکرد مؤثر دانش، آگاهی عمیقی ندارند، به اطالعات دم است، بیشتر سازمان
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کنند و تمایلی به تغییر ندارند، زیرا تغییر به هزینه، کار تیمی های اطالعاتی معمول بسنده میها و پایگاه بانک

 نی بر شرایط محیطی نیاز دارد. ریزی مبتو برنامه 

سازی و بسترسازی برای جذب و دریافت دانش کارکنان، ها نیازمند فرهنگبدیهی است، سازمان

ها هستند. دو روش عمده برای اجرایی کردن این ایده وجود دارد، مشتریان، دانش فرایندها، ذینفعان و پروژه 

های آموزشی به  تخصصان کارآزموده و تشکیل دوره توان با دعوت از میکی آموزش کارکنان است که می

 ژنگ و  جیانگ و پنگ،( 1396) هوشمند و مشاعی ارتقا سطح بینش و دانش نیروهای سازمان کمک نمود.

بازآموزی را دو متغیر برای ارتقاء فرهنگ سازمانی جهت استقرار سامانه مدیریت دانش    و   آموزش  (2013)

اضر مطابقت دارد. دومین روش، اصالح قوانین نظام ارزشیابی کارکنان دانند که نتایج آن با پژوهش حمی

و   کارکنان  تشویق  و  ترغیب  برای  مناسب  بسترهای  از  یکی  خدمات،  و  عملکردها  ارزشیابی  نظام  است. 

نیروهای دانشی سازمان برای ثبت دانش و تجارب شخصی خود در سامانه است که خود نیازمند سازوکار 

است. دقیقی  و  اشتراک راجرز، همکاری میطبق گفته    مشخص  یا  دانش  تواند خریداری شود  را  گذاری 

با  می به وجود آورد  های پاداش توان  نتایج پژوهش مالی   نشان داد،   ( 2013)  گرانادوس   و  عمار  کواکس،  . 

 .اکتساب دانش است شرایط  ترینمهم از  یکی تأثیرگذار هایمشوق  وجود

سازمانی بسیار حائز اهمیت است. شواهد نشان داده است  نقش مشاوران و متخصصان در تحوالت  

صورت اقتضایی برخی راحتی و به قدر توانمند هستند که به دانش آن   و  که برخی از مدیران از لحاظ تجربی

باورمند هستند که می از تحوالت را در سازمان دنبال و اجرایی کنند و آن  باالدستی و  قدر  توانند مدیران 

چنین نبود، و مدیر از هوش و تجربه مدیریتی ع کرده و اهداف خود را اجرایی کنند. اما اگر این کارکنان را قان

ها اداری، فرصت مطالعه و بررسی نوآوری  های روزمره باالیی برخوردار نبود، و یا به دلیل مشغله و درگیری 

سازمان هستند، برای    و تخصصی  های نوین را نداشت، نقش مشاوران و متخصصان که بدنه علمیو فناوری 

 شود.مشاوره، توجیه و اقناع مدیر پررنگ می

بهبود  برایشان  سودآوری  که  هاییمدیران سازمان توسعه و  برای  دارد  از   وضعیت  اهمیت  سازمان 

کنند. اگر مشاوران و متخصصان قادر به ارائه پیشنهاد جدید  مشاوران و متخصصان مطالبه پیشنهاد جدید می

بیافتد. بنابراین این گروه همواره پویا و هوشیار هستند، پس    هان آ نباشند، ممکن است آینده شغلی   به خطر 

زمان است که نقش مدیران و هنر مدیریت  هدف، انگیزه و جدیت در رسیدن به هدف، موتور محرکه هر سا

 برای تزریق این روحیه در کارکنان حیاتی است. 
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 پیشنهادها 
سازی سامانه مدیریت  ترین عامل اثرگذار در پیاده عنوان مهم در این پژوهش مشخص شد که سازمان به 

که عمدتًا متکی به فرد و  های ایرانی ای با توجه به شرایط مدیریت در کشور و سازمان دانش است. چنین نتیجه 

رسد. بنابراین توصیه و پیشنهاد برای بهبود این شرایط با توجه  بدون کار تیمی است، تا حدی بدیهی به نظر می 

ناپذیر و مدیران عالی غیرمتخصص با مشکالت بسیاری همراه است. با این  به ساختار سازمانی سخت و انعطاف 

حل برای غلبه بر چنین وضعیتی، اتخاذ یک راهبرد دانشی مشخص  و راه ترین پیشنهاد  رسد مهم حال به نظر می 

ای از فرایندها و افراد در یک بازه زمانی مشخص، اهمیت و ارزش سامانه را برای  باشد. در این راهبرد مجموعه 

برنامه  تبیین کرده و فضای  ارشد  مهیا می مدیران  برای اجرای سامانه را  از  ریزی  شود  می توصیه    رو ن ی ا کنند. 

کارگروهی متشکل از کارشناسان زبده و کارآمد سازمان با همکاری متخصصان دانشگاهی و مشاوران علمی  

 را برای سازمان تهیه کنند.   طرح توجیهی سامانه مدیریت دانش 

پذیرد و طبق نتایج پژوهش، نقش مهمی در  تأثیر میسازمانی  توجه به اینکه عامل انسانی از ساختار    با

حل در ها نخستین راه رسد آشنایی کارکنان با این نوع سامانه برپایی سامانه مدیریت دانش دارد، به نظر می 

برای کارکنان یک راه  باشد. آموزش رسمی  برایاین راستا   پیشنهاد  مشکل  این  رفع  حل کاربردی است؛ 

برگزارشود، سازمان دوره می برای کتابداران و کارکنان سازمان  این    های تخصصی  اهداف  کند. یکی از 

، مهندسین  هان آها باید تربیت مهندس دانش باشد زیرا برای اکتساب دانش نیاز به افراد ماهری است که به  دوره 

مندان و یا اعزام نیروهای  شود سازمان با دعوت از متخصصان و حرفه شود. بنابراین، پیشنهاد میدانش گفته می 

 نسبت به تربیت نیروهای مذکور اقدام نماید.های آموزشی، واجد شرایط به دوره 

دیگر عاملی که نقش کلیدی در برپایی سامانه مدیریت دانش را دارد، مباحث فنی است. با توجه به  

ای برای توسعه سامانه ندارد و همچنین نیروی انسانی ماهر برای این  طور کلی برنامهاینکه ساختار سازمانی به

ای نیازمند  ر داشتن سامانه مدیریت دانش بیهوده است؛ زیرا داشتن چنین سامانه مهم فراهم نشده است، انتظا

پشتیبانی مدیریت ارشد، تأمین مالی و نیروهای زبردست است که در حال حاضر هیچ گامی در این زمینه  

 برداشته نشده است. 

منظور حفظ  و به   شود تا استقرار کامل و اصولی سامانه مدیریت دانشعلیرغم این وضعیت پیشنهاد می

های دانش  ها و امکاناتی مانند نقشه وضعیت موجود دانش سازمان، پرتال سازمان تقویت شود؛ یعنی ماژول

گزارشمکان اسناد،  مدیریت  سامانه  خبرگان،  فعالیت یاب  )گزارش  و...(،  ها  سمینارها  جلسات،  ها، 

افرنامه تفاهم گزینش  برای  افراد  پرسنلی  اطالعات  همکاری،  پروژه های  در  نامه اد  قالب  دانشی،  ها، های 
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ها، تابلوهای اعالنات و  اطالعات مدیریت، تقویت منابع الکترونیکی دانشی، مواد آموزشی، رویدادها، فرم 

ها، نظرات ... که کارکنان مایلند به اطالعات دیگران برسانند( )اخوان،  نکات قابل توجه )پیشنهادها، توصیه

ت کنونی آن افزوده شود. از این طریق، فرایند تولید و تبادل دانش، پویا و فعال باقی (، به امکانا1389باقری،  

پیاده می که  است  اهمیت  حائز  هر جهت  به  کار ماند.  این  برای  که  کنونی  سامانه  در  امکانات  این  سازی 

 کند.ریزی نشده است، کار و زمان زیادی را مطالبه میطرح
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 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121312  از  9713  ر مه  8شده در    ی ابیباز(.  2)

 .نگرآتی : تهران . مدیریت دانش، از ایده تا عمل(. 1389... )؛ باقری، روح انپیما ن،اخوا

ی  هاسازمانبررسی عوامل مؤثر برای طراحی الگوی سامانه مدیریت دانش در  (.  1385)ای، فاطمه  ؛ و افجهاای، زهرافجه

و    .انتظامی  مدیریت  دفاعی هاپژوهشفصلنامه  در  یابیباز  (.83)  15،  ی    از   1397  رمه  16 شده 
https://journals.ihu.ac.ir/article_202049.html 

  ها موزه، هاکتابخانه سازمان : مشهد .1395آمار سال . المللینبآمار روابط عمومی   واحد (.1395)آستان قدس رضوی 

 . و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

:  ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با مشتری  .( 1389)حریری، نجال؛ و شاهوار، شبنم  

  از   1397  رمه  17 شده در  ی ابیباز.  83  مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،   . گزارش یک تجربه

https://www.magiran.com/paper/815213 . 

ی  هاشرکتبررسی عوامل مؤثر برای استقرار مدیریت دانش در  (.  1396)رحیم مشاعی، کیارخ؛ و هوشمندآیینی، علی  

گیال استان  و    . نساختمانی  علوم  نخبگان  در   (.2)2،  ی مهندسمجله  شده   از   1397شهریور    4بازیابی 

https://civilica.com/doc/673668/ . 

قبا و سلیمی، جمال  درمضانی،  پیادههاشاخصشناسایی  (.  1394)؛  مطالعه  )آنها؛  سازی  ی مدیریت دانش و وضعیت 

در  (.  5)2  شناسی،دانشمطالعات  (.  کردستان  دانشگاه  :موردی شده  از    1397شهریور    4بازیابی 

https://civilica.com/doc/645207/. 

مطالعات  .  دانش  تیریمد  یها   ستمیعملکرد س  ی اب یارز  یبرا  ی ارائه چارچوب(.  1384)عبداله    یی،و آقا  ؛اسری  ،ی عیصم
در  (.  10)  3  ی،صنعت  تیریمد شده   از  1397شهریور    11بازیابی 

https://jims.atu.ac.ir/article_4385.html . 

http://ensani.ir/fa/article/author/75392
http://ensani.ir/fa/article/author/126841
http://ensani.ir/fa/article/author/12631
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121312
https://journals.ihu.ac.ir/article_202049.html
https://www.magiran.com/paper/815213
https://civilica.com/doc/673668/
https://civilica.com/doc/645207/
https://jims.atu.ac.ir/article_4385.html
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Abstract 

Introduction: Knowledge as a fundamental factor of competition and innovation tool in the 

modern economic world and the scientist has become a valuable commodity and needs 

proper management. Identifying the factors and obstacles for the implementation of 

knowledge management system and the lack of formation and implementation of 

knowledge management systems is one of the basic principles and prerequisites for 

implementing the knowledge management system in a set. 
Methodology: The present study is exploratory in terms of purpose. Also, this research has 

been done using an interpretive approach and a qualitative method of case study. The 

population of the present study includes all the employees of The Organization of 

Libraries, Museums Center of Astan Quds Razavi, which are a total of 350 people. 

Targeted snowball sampling was performed among experts familiar with the field of 

knowledge management who have previously conducted research in this regard. The 

number of sample people according to the theoretical saturation of the data was 7 

employees. In this study, in-depth and semi-structured interviews were used to collect 

data. Thematic or team-based analysis was performed to analyze the data using 

MAXQDA version 10 qualitative data analysis software. 

Findings: After analyzing the data and coding several stages of interviews conducted by 

several researchers to achieve the best topics, the reasons for the lack of knowledge 

management system in The Organization of Libraries, Museums Center of Astan 

Quds Razavi in three main categories: organizational factors, human factors and 

technical factors were categorized. The results of the interviewees showed that two 

central factors have not formed the knowledge management system in the 

organization that the other factors have originated from these two factors, which are: 
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(organizational factor) and (human factor). 

Conclusion: The results of the interviewees' opinion show that the organizational factor and 

then the human factor have the highest frequency in terms of influencing the process 

of implementing the knowledge management system. It has also had less technical 

factor in between. "Lack of need for feeling" as a subset of the first factor 

(organization) was more important than all the cases according to the opinions of 

experts and all the interviewees emphasized on it. According to the interviewees, 

although the technology infrastructure is not the entire knowledge management 

system, it is an integral part of it. In their view, traditional knowledge cannot be used 

to manage growing knowledge, and new tools and technological infrastructures, 

including hardware and software, must be used. To reach the stage of applying 

knowledge, serious changes in attitudes and policies are needed, which can be 

achieved by training employees and managers. The role of consultants and specialists, 

who are the scientific and professional body of the organization, is very important for 

advising, justifying and convincing managers. 

Keywords: knowledge management, knowledge management system, The Organization of 

Libraries, Museums Center of Astan Quds Razavi. 
 


