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 کتابخانه هاي دیجیتالی مدیریت دانش در

 1دکتر یعقوب نوروزي

 مقدمه 

ر بنیادي ي و دسترسی به اطالعات تأثیسازمجموعهي، سازرهیذخی، دهنسازمااز جمله  هاکتابخانهانقالب دیجیتالی بر فعالیت     

یجیتالی گام بردارند. ي دهاکتابخانهبه سمت  هاکتابخانهداشته است. استفاده از رایانه و دسترسی به اینترنت باعث شده است که 

افزارهاي مناسب براي سازماندهی اطالعات و در دسترس قرار دادن ها از هر نوع ابزار ورود اطالعات و نرمهگونه کتابخاندر این

جیتالی نوید بخش هاي دیکتابخانه ،شود تا منابع اطالعاتی در اختیار کاربران قرار گیرند. بنابراینها روي شبکه استفاده میآن

جیتالی سازمانی با کتابخانه دیهمچنین . انده چند منظورهها و قابلیت استفادهش هزینهتر، کادستیابی به اطالعات بیشتر و سریع

یجیتال هاي افزوده محیط دتوان در ارزشرا میاصلی د که تفاوت شومیدانسته هاي مشابه کتابخانه سنتی وظایف و مأموریت

رچه بهتر ي دیجیتالی به منظور انجام ههاکتابخانه ،رو اینهاي دیجیتالی سعی دارند، به آن دست یابند. از دانست که کتابخانه

هاي نوین مدیریت از جمله مدیریت دانش استفاده کنند. فرایندهاي خود و رفع به موقع نیازهاي مراجعین الزم است که از روش

آن ب مدیریت دانش و ترکی فرایندهايجذب و بکارگیري دهند که مدار زیادي انجام میهاي دانشها فعالیتاین نوع کتابخانه

مان دانش بنیان هاي دیجیتالی مانند هر سازکند. کتابخانههاي کتابخانه دیجیتالی به توسعه هر چه بهتر آنها کمک میبا فعالیت

 شوند. امور هاي خود براي انجام کاراترگیري از تواناییساز ارتقاء و بهرهتوانند زمینهبا بکارگیري فرایندهاي مدیریت دانش می

اربردي و کتبدیل شناسایی، سازي براي دانش زمینه نتیجه حاصل از اعمال فرایندهاي مدیریتدر متون و منابع مختلف      

یان ب آن به عنوان یک سرمایه سازمانیگذاري و استفاده از دانش در داخل یک سازمان از طریق گردآوري، به اشتراكکردن 

یت دانش تأکید مدیرچرا که   ،دارد مدیریت دانشهاي دیجیتالی جنبه حدودي مدیریت کتابخانهتا بر همین مبنا، . شده است

ه هاي دیجیتالی نیز بر دانش و استفاده از فناوري اطالعات با تکینوآوري و افزایش ارزش دانش است، ضمن اینکه کتابخانهبر 

 از جمله ایندهاییفرباید  ادامه یابد،براي اینکه این روند  ،براینبنا. دنتأکید داردر راستاي ایجاد ارزش افزوده بر آن بر شبکه 
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اي کتابخانه باید تشکیالت، سازمان و انگیزش الزم را برسازماندهی، توسعه و اشاعه دانش در آنها بکار گرفته شود و  کشف،

 .نوآوري، تبادل، یادگیري و کاربرد دانش ایجاد نماید

با توجه به آنچه که مطرح شد در این نوشتار سعی می شود روش هاي مدیریت دانش در کتابخانه هاي دیجیتالی مورد توجه 

عالوه بر فرایندهاي معمول در وب سایت این نوع کتابخانه ها حاصل  ،ارزش افزوده ناشی از فعالیت در این محیطقرار گیرد تا 

 شود.

 مفهوم دانش و عناصر مرتبط با آن -

به منظور درك بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطالعات، دانش و معرفت و وجود تفاوت و 

. پرداختن به این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که در برخی از موارد به اشتباه عبارات اطالعات پرداختها ارتباط میان آن

هاي زیادي وجود دارد و بین اطالعات و دانش تفاوت شوند، در صورتی کهمی به جاي عبارت دانش به کار برده و داده،

 همین موضوع باعث تمایز میان مدیریت دانش و مدیریت اطالعات شده است. 

 دانشانواع تقسیم بندي  -

ز دانش هاي گوناگون ابنديتوان بیان داشت که تمام دستهاند. میهاي مختلفی تقسیم کردهبا گذشت زمان دانش را به گونه

 بندي آن به دوبندي ارائه شده از دانش دستهترین تقسیمترین و مهممعمول .دارد دانشریشه در تعریف ارسطو از انواع 

اولین کسی است که اهمیت این تفاوت را تشخیص داده و  4است. پوالنی 3ا صریحو دانش آشکار ی 2شاخه پنهان یا ضمنی

در این بخش به دانش از این دو زاویه  ریزي کرده است.پی 1950تا  1940هاي دانش پنهان در سال اي را در زمینهنظریه

 پرداخته خواهد شد.

 در کتابخانه هاي دیجیتالی اهداف و مزایاي مدیریت دانش -

گیري کارآمد یاري رساند. تعهد استراتژیک مدیریت مدیریت دانش، آن است که به افراد در نوآوري، همکاري و تصمیمهدف 

هاي سازمان گردد. هدف مدیریت دانش آن است که اثربخشی سازمانی را بهبود بخشد و در عین حال موجب ارتقاء فرصت

منظور انجام فرایندهاي اصلی خود به صورتی کاراتر است. در یک  دانش به عنوان یک فرایند، ارتقاء توانایی سازمان به

 شود:دیریت دانش در نظر گرفته شده است که در کتایخانه هاي دیجیتالی نیز این اهداف پیگیري میدیدگاه سه هدف براي م

٤. Tacit knowledge 
٥. Explicit Knowledge 
٦. Polany 

                                                           



 با ارزش افزوده بیشتر براي کاربران تالش براي ایجاد منابع -

 مورد نیاز کاربران/مخاطبان هاي دانشتالش براي ایجاد مخازن یا انباره  -

 ذخیره و استفاده بهینه از دانش کوشش براي ارتقاي فرهنگ سازمانی در زمینه  -

 
 کتابخانه هاي دیجیتالی با تاکید بر فرایندهاي مدیریت دانش  -

که دائماً  دارد ازینفرآیندي پویا و چرخه ایست که به کارکنانی  ،فرآیند مدیریت دانش فرآیندي خطی و ایستا نیست برعکس

با اطالعات سروکار داشته باشند. دانش جدید را کسب کرده باشند و آن را براي اصالح تصمیمات به کار گیرند. طی این 

دانش  تیریر مددبرند. هاي جدید به کار میفرآیند اطالعات جدیدي را به دست آورده و دانش جدید را در موقعیت

 ،بنابراین .استگیري، اشتراك، ترویج و توسعه دانش فرآیندهایی دخالت دارند که شامل شناسایی، اکتساب، نگهداري، بهره

ها تابخانهکاین نوع هستند. زیرا  ي دیجیتالیهااین فرآیندها را اجرا نماید، کتابخانه نحو احسنتواند به از جمله نهادهایی که می

یت همانند فرآیند مدیر هاي مربوط به آنها نیزآیند و فرآیندزیرساخت و بستر مناسب مدیریت دانش به شمار میبه عنوان 

شود. چنانچه به شناسایی، گردآوري، حفاظت و نگهداري، سازماندهی و اشاعه دانش پرداخته میو در آنها نیز دانش است 

ه با ها اشاعه دانش است کي بیش نخواهد بود لذا هدف غایی کتابخانهاي تنها به گردآوري و حفاظت بپردازد انبارکتابخانه

ریت مدی هايفرآیند توانند نقش اصلیها میبه مطالب ارائه شده کتابخانه با توجه .استهدف نهایی مدیریت دانش یکی 

 ها و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی ایفا نمایند.ها، دانشگاهها، ادارهدانش را به بهترین نحو ممکن در سازمان

 ویژگی هاي سیستم مدیریت دانش  -

بررسی مفهوم مدیریت دانش نشان می دهد که آن یک فرایند مستمر در یک سازمان است که با دستیابی به منابع دانش 

شامل فراهم آوري، اي از مدیریت دانش یابد. یک مدل چهار مرحلهو به وسیله استفاده مناسب ادامه میشود شروع می

را می توان  رودها به کار میاست که با دریافت بازخورد مناسب در سازمانسازماندهی، ذخیره و بازیابی و اشاعه دانش 

خود داري زیر بخش و مولفه هاي فرعی تري نیز هستند که به  البته هر کدام از این چهار مرحله در این زمینه متصور شد.

 نوبه خود در فرایند مدیریت دانش در سطوح پایین تر نقش سازنده اي دارند.

 ویژگی هاي سیستم کتابخانه دیجیتالی -

اربران، مجموعه و ک. در واقع است (کاربران) ها و جامعه دیجیتالسیستم کتابخانه دیجیتالی ترکیبی از منابع دیجیتال، فناوري

 شودفناوري سه عنصر اصلی در حوزه کتابخانه دیجیتالی هستند. هر چند خدمات نیز به عنوان یک مؤلفه مهم محسوب می

این عناصر در تقابل با عنصر مدیریت دانش تشکیل دهنده ساختار . .شوداغلب در ارتباط با مجموعه در نظر گرفته می که



اي دیجیتالی می باشند و باید منطبق با مراحل مدیریت دانش مراحل و فرایندهاي کتابخانه مدیریت دانش در کتابخانه ه

 دیجتیالی به عنوان ویژگی اصلی سیستم کتابخانه دیجیتالی در بحث مدیریت دانش پیاده سازي شود.

 ساختار مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتالی -

فه نیروي توان بیان کرد که مؤل، محتوا و فناوري است. مییروي متخصصنشامل در کتابخانه دیجیتالی ساختار مدیریت دانش 

تی هاي مناسب فنی و مدیریبا مهارتنیروي انسانی رود. از عوامل کلیدي براي موفقیت سازمان به شمار می انسانی متخصص

توان بیان ر زمینه فرایندها میکنند. دهاي مدیریت دانش بازي میهاي دیجیتالی و سیستمنقش بسیار اساسی را در کتابخانه

 ها از اکتساب، انتشار دانش و اطالعاتداشت که با توجه به نقاط مشترك مدیریت دانش و کتابخانه دیجیتالی هر دو هدف آن

ن هاي مختلف همچواي از فناوريها است. در نهایت سیستم کتابخانه دیجیتالی با طیف گستردهاستفاده مناسب از آن

سازي، هاي مهم همچون نمایهشود. بعضی از ابزارها و روشهاي دیگر ادغام میدانش، ابزارهاي تعاملی و فناوريهاي پورتال

 شوند.دانش استفاده می و مدیریت یبندي، ابرداده، پایگاه داده و دانش در کتابخانه دیجیتالرده

 مدیریت دانشمدل یکپارچه از فرایندهاي کتابخانه دیجیتالی برپایه فرایندهاي  -

پارچه است. به منظور دستیابی به سیستم یک "محورمدیریت دانش کاربر "هدف روشن مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتالی، 

اه دانش آید. پایگدانش، سیستم مدیریت منابع بر اساس یکپارچه شدن محتواي دانش ذخیره شده و دانش کاربر به وجود می

محور دست یابند. سیستم یکپارچه شده دانش و اطالعات تواند به مدیریت محتواي دانشمی ذخیره شده و پایگاه دانش کاربر

 سازي دانش کاربر و اشتراك ومدیریت دانش در کتابخانه دیجیتالی ترکیب دو مدل است که شامل سازماندهی و یکپارچه

الی کند قادر است در سیستم کتابخانه دیجیتمی توزیع دانش کاربر است. براساس این مدل هر زمان که کاربر نیاز خود را بیان

بر پایه مدیریت دانش نیاز خود را بر طرف کند و روند کار بهبود یابد. به عالوه کتابخانه دیجیتالی مکانی براي دستیابی به 

جیتالی و دی هاي دیجیتالی است. کتابخانههاي فکري کتابخانهدانش نوآوري، دانش افزوده شده و دسترسی به تمام سرمایه

مکمل  هااینتوجه داشت که هر دو  . همچنین بایدمدیریت دانش هر دو محتوا محور هستند و همچنین فناوري محور

 شد.خواهد ساختار اصلی مدیریت دانش ارائه  این بخش در یکدیگر هستند.

 
 

 


