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  مقدمه
امروزه حفظ و توسعه مزیت رقابتی یکی از بزرگترین دغدغه هاي سازمان هـا اسـت.   

به جهت مقابله با شرایط متغیر محیطی از ابتکارات مختلفی در طـی  سازمانها به همین منظور 
، 1هایی از این ابتکارات عبارتنـد از: مـدیریت زنجیـره تـامین    اند که نمونهزمان استفاده کرده
 5، مـدیریت اطالعـات  4، مهندسی مجدد3، مدیریت کیفیت مجامع2مشتري مدیریت روابط با

ها را رمز نهایی و مزیت رقابتی براي سازمان 7. در دنیاي امروز دانش6مدیریت دانش راو اخی
توانـد عمـل کنـد. دیگـر     دانند. انسان هرچه بیشـتر بدانـد، بهتـر مـی    هاي مدرن میو شرکت

شـدند، بـه سـر    یروي بازو، به عنوان سرمایه شناخته میدورانی که در آن فقط پول، زمین و ن
شـود، دانـش بسـان مهمتـرین     آمده است. لذا در عصر حاضر که عصـر دانـایی شـناخته مـی    

هـا نیازمنـد رویکـرد مـدیریتی متفـاوت      گـردد. در ایـن دوران، سـازمان   سرمایه محسوب می
ارکنـان و پـرورش   نسبت به مسائل سازمان و کارکنـان هسـتند. حفـظ و نگهـداري دانـش ک     

ــت ــده   ظرفیـ ــین کننـ ــش تعیـ ــان نقـ ــادگیري آنـ ــاي یـ ــازمان دارد.  هـ ــت سـ اي در موفقیـ
معتقد است در قرن حاضر جـایی کـه تنهـا موضـوع قطعـی مواجـه دایمـی بـا         )1385(8نوناکا

                                                                                                                   
1.  
2 .Customer Relationship management. 
3.  Total quality management (TQM). 
4  . Re. Engineering. 
5  . Data management. 
6. Knowledge management. 
7  . Knowledge 
8   . Nonaka. 
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رقابتی پایدار، دانش اسـت.   پدیده عدم قطعیت است، یگانه منبع مطمئن جهت کسب مزیت
پا به عرصه ظهور گذاشت و در عرض کمتر از  1دانش ضمنیمدیریت دانش با شعار کنترل 

-تـرین موضـوعات مـدیریتی مبـدل شـد (محمـدي      ترین و جذابچند دهه به یکی از جالب

، درجهان امروز دانـش و  )1379( 2اعتقاد داونپورت و پروساك به ).1390استانی و شعبانی، 
تـرین  تـرین و راهبـردي  حیـاتی  ها و به عنوان مهارت به عنوان عامل کلیدي موفقیت سازمان

دانـش زمـانی میتوانـد فایـده و      .آیـد منبع براي حفظ و افزایش مزیت رقـابتی بـه شـمار مـی    
 ).1387سـرلک، فراتـی،  (تاثیرگذاري الزم را داشته باشد که به شکل مناسبی مدیریت شود 

هـاي  وزشعوامل بسیار زیادي از قبیل فناوري اطالعات، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، آمـ 
 راهبـرد مـدیریت   ها در بـه کـارگیري  وجود دارند که موجب موفقیت سازمان ...سازمانی و

را به عنـوان یکـی از عوامـل     3شود. تحقیقات و مطالعات مختلف فناوري اطالعاتمی دانش
هـاي مـدیریت دانـش شناسـایی کـرده اسـت. ایـن        هاي موثر و حیاتی بـر برنامـه  زیر ساخت
شود و به عنوان موثرترین وسیله هاي دانش محور میمند شدن سازمانها موجب توانفناوري
گردنـد ( نقـل شـده از روزبـان     سازي، انتقال و اشاعه دانش محسوب مـی آوري، ذخیرهجمع
 ).4،2003، وانگ و احمد1388،

و انباشته شدن اطالعات سازمانی از یک سو و ضـرورت کسـب، ذخیـره و    حجم زیاد 
ریزي راهبـردي  اثربخش و کارآمد مشکالت، یادگیري پویا، برنامه استفاده از دانش در حل

هـا را بـیش از پـیش    گیري بهتر از سوي دیگر، نیاز بـه مـدیریت دانـش در سـازمان    و تصمیم
سازد. در این میان، طی این چند سال مدیریت دانش بـه عنـوان موضـوع مهـم در     آشکار می

وسـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران قـرار      هاي پژوهشی سازمان صـدا  کانون توجه و اولویت
گرفته است. آرشیوهاي صدا و سیما به عنـوان یـک سـاختار عظـیم درون سـازمانی در دهـه       
اخیر براي گذر از سامانه آنالوگ به دیجیتال همـواره در صـدد اسـتفاده از دانـش کارکنـان      

                                                                                                                   
1  .Tacit knowledge. 
2   . Davenport & Prusak. 
3   . Information Technology 
4 .Wang and Ahmed 
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تـوان از  یگیـري از نقـش حمـایتی فنـاوري اطالعـات مـ      خود بوده است. در این میان با بهره
تجربه و دانش کارکنان بـراي حـل مشـکالت، در هـر زمـان و مکـان بهـره جسـت. در ایـن          

ســازي مــدیریت دانــش در پــژوهش بــه بررســی زیرســاخت فنــاوري اطالعــات بــراي پیــاده
هـاي الگـوي عمـومی    آرشیوهاي دیداري صـدا و سـیماي مرکـز قـم و رابطـه آن بـا مولفـه       

  شود.مدیریت دانش پرداخته می
هاي هر سازمانی، دانش اسـت. دانـش   ترین سرمایهامروزه یکی از مهمترین و با ارزش

هاي نوین ). سازمان1،2009یک نیروي محرکه براي رشد سازمان است (آن، پارك، جانگ
انـد کـه ایـن شـرایط ناشـی از تغییـرات محیطـی،        اي قـرار گرفتـه  در شرایط رقـابتی پیچیـده  

بینـی و بسـیار رقـابتی بـه مـدیریت      ر شرایط غیر قابل پیشسازمانی، فناوري و دانش است. د
شـود. داونپـورت و   دانش به عنوان راهبردي کلیدي براي موفقیت و بقاي سازمانی توجه می

هـا،  اي بسـیار پیچیـده و سـیال اسـت از تجربـه     ) معتقدند کـه دانـش مقولـه   1998پروساك (
بی را بــراي ارزیــابی و ارائــه اي کــه چهــارچواي و تفکــر حرفــههــا، اطالعــات زمینــهارزش

-کند. دانش در ذهن داننـده خلـق و بکـار گرفتـه مـی     تجربیات و اطالعات جدید فراهم می

-هاي دانشی مجسـم مـی  ها دانش نه تنها در قالب مدرك و اسناد یا گنجینهشود؛ در سازمان

انش تـالش  ها، فرایندها، عملکردهاي سازمانی نیز نهفته است. مدیریت دشود، بلکه در رویه
کند تـا روح مشـارکت و یکپـارچگی را در سـازمان ترغیـب کـرده و نظـام تفکـر دسـته          می

ها را به شکل گسترده مطرح سازد. مدیران نیز سعی دارند با تکیـه بـر   جمعی و اشتراك ایده
هاي اطالعاتی و دانش افراد و ذخیره و انتشار آن به دانشـی دسـت یابنـد    فنون استخراج یافته

ریـزي و  ). بـا برنامـه  1388وري سازمانی آنان را یاري دهد (صلواتی و حق نظـر، رهکه در به
هـاي نـوین ماننـد مـدیریت دانـش، اگـر نتـوان بـه تمـامی اهـداف، کـارآیی            استفاده از نظام

کارکنان، افزایش سطح دانش سازمانی، به روز شدن دانش، افزایش توانـایی حـل مسـائل و    
تـوان بخشـی از آنهـا را    رد نظر مطلوب رسید، الاقل مـی ها هدف مومشکالت سازمانی و ده

محقـق سـاخت، ولـی بــراي اسـتقرار مـدیریت دانـش بــه فـراهم سـازي بسـترهاي فکــري و          
                                                                                                                   
1  . Ahn & Park & Gung 
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هـاي دانـش و فـراهم آوردن بسـترهاي تکنولوژیـک      هاي آموزشی، کانونفرهنگی، مهارت
هـاي الزم بـراي   نهاي دانش حائز اهمیت است. اساس یا بنیانیاز است و توجه به زیر ساخت

). زیـر سـاخت   1386گویند (حسـن زاده،  ایجاد یک نظام، سازمان یا سازه را زیرساخت می
کنـد و افـراد در   دانش، ساز و کاري است که سـازمان از طریـق آن دانـش را مـدیریت مـی     

کنند به طوري که ها تسهیم میهاي متفاوت آن دانش خود را از طریق این زیرساختبخش
  ثر استفاده کنند.ور کامالً موند از آن دانش به طاعضا بتوان

اما عوامل بسیار زیادي از قبیل فناوري اطالعات، فرایندهاي مدیریت دانش، فرهنـگ  
هاي سازمانی و... وجود دارند که موجـب موفقیـت سـازمان    سازمانی، منابع انسانی، آموزش

مطالعـات مختلـف، فنــاوري   شـود. تحقیقـات و   در بکـارگیري راهبـرد مـدیریت دانـش مــی    
هـاي  هـاي مـوثر و حیـاتی بـراي برنامـه     اطالعات را به عنوان یکی از عوامـل و زیـر سـاخت   
اي دانـش  ها موجب توانمند شـدن سـازمانه  مدیریت دانش شناسایی کرده است. این فناوري

سـازي، انتقـال و اشـاعه    آوري، ذخیـره شـود و بـه عنـوان مـوثرترین وسـیله جمـع      محور مـی 
هـایی از  گردنـد. اینترنـت، اینترانـت، پسـت الکترونیکـی، دورنگـار و... نمونـه       مـی  محسوب

محـور بـراي تبـدیل شـدن بـه      هـاي دانـش  فناوري اطالعاتی و ارتبـاطی هسـتند کـه سـازمان    
دهند. صاحبنظران عقیده دارنـد کـه مهمتـرین    هاي الکترونیک مورد استفاده قرار میسازمان

ت کمک به انتشار دانش است، اما مطالعات دیگري حاکی نقش فناوري اطالعات و ارتباطا
، 1هـاي مـدیریت دانـش (خلـق    از این هستند که فناوري اطالعات و ارتباطات به همه فعالیت

). امروزه بحـث اسـتفاده   1389کند (لدنی دامغانی،) کمک می4و بکارگیري 3، انتقال2ذخیره
هـا و نهادهـاي   سـت و سـازمان  هاي جدید در کشور به طـور جـدي مطـرح شـده ا    از فناوري

انـد و از  هاي خود قـرارداده دولتی و غیر دولتی با حرکت پر شتاب بکارگیري آنرا در برنامه
هـا و  طرفی دولت نیز در قالـب طـرح تکفـا (توسـعه و کـاربرد فنـاوري اطالعـات) سـازمان        

                                                                                                                   
1  . Knowledge Ceation 
2. Knowledge Store 
3 .Knowledge Shering 
4 .Knowledge Appelication 
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و  هــاي مـدون جهــت بکـارگیري فنــاوري ارتبــاطی  نهادهـاي خــود را ملـزم بــه ارائـه برنامــه   
کنندگان آن بـیش  اطالعاتی نموده است، اهمیت پذیرش فناوري اطالعات از طرف استفاده

از پیش مشخص شده و الزم است در تدوین راهبردهاي زیر ساخت فنـاوري ایـن مـورد در    
اي ). در این میان، صدا وسیما تنهـا سـازمان رسـانه   1388نظر گرفته شود (باقري و همکاران،

پـردازد و  الن به تولید، پخش و نگهـداري فرهنـگ شـفاهی مـی    کشور است که در سطح ک
باشـد کـه بـه حفـظ و     شنیداري کشور می -آرشیو این سازمان نیز بزرگترین آرشیو دیداري

نگهداري منابع غنی و بالقوه اهتمام دارد. گستردگی و تعداد باالي نیروي انسـانی شـاغل در   
پخش برنامه براي مخاطبـان عظـیم داخلـی و    این آرشیوها که به طور غیر مستقیم در تولید و 

سازي آن به عنوان یکی خارجی رسانه دخالت دارند، موجب شده تا  مدیریت دانش و پیاده
جـویی از مزایـاي آن بتوانـد     از اهداف این مجموعه کالن در نظر گرفتـه شـود تـا بـا  بهـره     

  عشان باشد.فرصتی براي گسترش کارآیی این مراکز دانشی و همچنین سازمان متبو
هاي فناوري اطالعات در آرشـیوهاي دیـداري تـا    حال سوال اینجاست که زیر ساخت

چه اندازه براي استقرار مدیریت دانش مناسب هستند؟ ایـن پـژوهش بـه دنبـال آن اسـت بـا       
بررسی زیر ساخت فناوري اطالعات در آرشیوهاي دیـداري صـدا و سـیما ي مرکـز قـم، از      

سازي مدیریت دانش بر اساس الگوي عمـومی مـدیریت   اي پیادهمیزان آمادگی این عامل بر
دانش(خلق، ذخیره، انتقال و بکارگیري دانش) آگاهی یابد تا در صورت لـزوم بتـوان بـراي    

  ایجاد یا بهبود آن اقدام کرد.
یت دانش: مدیریت دانش عبارت است از اعمال مـدیریت و زمینـه سـازي بـراي     مدیر

بالعکس) در داخل سازمان، از طریـق گـردآوري، بـه اشـتراك     تبدیل دانش(نهان به عیان و 
گذاري و استفاده از دانش، به عنوان یـک سـرمایه انسـانی در راسـتاي دسـتیابی بـه اهـداف        

  ).1386سازمان(حسن زاده، 
خلق دانش: خلق و ایجاد دانش فرایند بی پایانی است که شامل بوجـود آمـدن دانـش    

ي یـا جـایگزین شـدن دانـش موجـود توسـط دانـش        جدید در حین تحقیقات و تجربه کـار 
  ).1385ضمنی و عینی کارکنان می باشد(ابطحی و صلواتی، 
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ثبت و نگداري دانش: فرایندهایی شامل به خاطر سپردن، انباشت و گنجانیـدن دانـش   
 ).1388در مخازن دانش به منظور ماندگار شدن دانش در سازمان می باشد(قلیچ لی، 

شتراك دانش و اطالعات، ایده ها، پیشنهادات و تجربیات ایجـاد  : شامل ا1انتقال دانش
  )1390شده در فرایندهاي کاري میان سازمان می باشد(افخمی، 

استفاده و بکارگیري دانش: بکارگیري دانش شامل فعالیت هایی است که بـه اجـراي   
طلـب  دانش در فرایندهاي کاري سازمان منجر می گردد. بکارگیري دانش اشـاره بـه ایـن م   

دارد که ایده ها و دانش بدست آمده، در صورت مفید و مناسب بـودن مـورد اسـتفاده قـرار     
  ).1385گیرد(ابطحی و صلواتی، 

فناوري اطالعات: فناوري اطالعات شامل محدوده وسیعی از اختراعات و رسانه هـاي  
ارتنـد از:  ارتباطی است که سیستم هاي اطالعاتی و افراد را به یکدیگر مرتبط می کننـد و عب 

پست صدا، پست الکترونیکی، کنفرانس صوتی، کنفرانس ویدئویی، اینترنت، نـرم افزارهـا،   
سخت افزارهاو مانند آن، سیستم هاي اطالعـات و فنـاوري اطالعـات غالبـاً در هـم پیچیـده       

، 2هستند و معموالً براي اشاره به آنها اصطالح فناوري اطالعات را بکار می برنـد(تی سـنگ  
2002.(  
م با اندیشـه جدیـدي نیسـت، دانـش موضـوعی نیسـت کـه        ش اساساً مفهودیریت دانم

امروزه و به یک باره بوجود آمده باشد. انسان در مسیر تاریخ تکامل اجتمـاعی ناشـی از آن   
اسـت.   کـرده همواره تولید کننده دانش بوده است و از آن در ایجاد تغییر در جامعه استفاده 

ه هاي مختلـف بـ  رت ضمنی در جوامع مختلف بشري در دورانصوه این دانش ب ،به هر حال
 هاي مختلف آمده، ثبت شده، انتقال داده شده و خود باعث تغییرات بعدي شده اسـت شکل

. در اواسـط دهـه   شـد مطـرح  1970مدیریت دانش در اواخر دهـه  )1385(ابطحی و صلواتی،
بازارهـاي اقتصـادي    با آشکار شدن جایگـاه دانـش و تـاثیر آن بـر قـدرت رقابـت در       1980

سیر صعودي انتشار مقاالت مربوط به مدیریت  1980اهمیت آن مضاعف شد. در اواخر دهه

                                                                                                                   
1Knowledge Transfer 
2Tsang 
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تـوان  رسانی مـی هاي مدیریت، تجارت و علوم کتابداري و اطالعدانش را در مجالت حوزه
هـا نیـاز بـه پـذیرش چنـین      هاي جدید، برخـی سـازمان  با وجود توسعه فناوري مشاهده کرد.
گیـري  اند و یا اینکه نسبت بـه تصـمیم  هایی را به طور کامل به دست فراموشی سپردهفناوري

کنند. برخی از سازي آن با سرعت بسیار پایینی حرکت میدرباره فرایندهاي پذیرش و پیاده
هاي موجود در دنیاي تجارت را بکار گیرند، در عـین  مدیران تمایل دارند تا بهترین فناوري

پوشـی از اثـرات انسـانی و سـازمانی     د که بسیاري از آنها گرایش به چشمرسحال به نظر می
تـوان در  هاي بـالقوه آنـرا مـی   هاي جدید و تواناییها دارند. جامعیت این فناورياین فناوري

واقع به عنوان منبع بالقوه از ضعف در نظر گرفت. دلیل ایـن امـر نـاتوانی مـدیران نسـبت بـه       
هـا،  هـاي ایـن فنـاوري   قابلیت الزم استها است. جهت حل این مسئله استفاده از این فناوري

بـرداري از مزایـاي آن و تـالش در جهـت کسـب      کفایتشان براي کسب و کار، امکان بهـره 
هـاي  درك نحـوه ارتبـاط دقیـق فنـاوري     ،ذهنیتی نو از مدیریت را درك کرد. در عین حال

تداوم کسب و کار با توجه بـه امنیـت   هاي اطالعاتی و نیز چگونگی تضمین جدید با سیستم
  ).1389(هادیان،  هایی، بسیار ارزشمند استچنین فناوري
هاي  ) به بررسی وضعیت اشتراك دانش، زیرساختها، بسترها و شیوه1386فر ( خاتمیان
هـاي پـژوهش    است. یافته گذاري دانش در کتابخانه آستان قدس رضوي پرداخته به اشتراك
هـا نسـبتاً    انهر کلی وضعیت زیرساختی اشتراك دانش در سازمان کتابخاست به طو نشان داده

مناسب است. از میان عوامل فردي و سازمانی موثر بر اشتراك دانش، نبود زمان کافی بـراي  
هاي اشتراك دانش به عنوان مـانعی بـراي فعالیـت بـوده اسـت. وضـعیت        شرکت در فعالیت
هاي رسـمی وغیـر رسـمی در سـازمان در      الیتگیري از فناوري اطالعات و فع آموزش، بهره

 هـا و راهبردهـا بـراي    زمینه اشتراك دانش در حد نسبتا مناسبی است اما در رابطه با سیاسـت 
فرهـودي و   هاي اشتراك دانش، وضعیت چندان مناسبی وجود نـدارد.  نهادینه کردن فعالیت

ــزوم 1387( دورودي ــزایش ســطح کیفــی ف  ب) ل ــش در اف ــدیریت دان ــاي کــارگیري م عالیته
هاي نوین را در یک مطالعه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه مورد مطالعه قرار سازمان

ها و تحقیقات گذشته بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اگـر مـدیریت        دادند. آنها با بررسی نظریه
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سازمان قصد دارد تا مدیریت دانش در اولویت قرار گیرد بایـد تعـادل موجـود بـین افـراد و      
بیـان کردنـد کـه اشـتراك دانـش در سـطوح        ،ناوري ها را مورد توجه قرار دهد. همچنـین ف

  مختلف سازمانی با استفاده از ابزارهاي نوین فناوري از سودمندي بیشتري برخوردار است.
عوامل زمینه ساز مدیریت دانـش در  «نامه خود با عنوان  ) در پایان1388آزاد شهرکی (

اطالعـات و   سـه عامـل فرهنـگ سـازمانی، فنـاوري      »ن بوشهرسازمان آموزش وپرورش استا
سازي  مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار  هاي دانش را به عنوان عوامل زمینه ساز پیاده فرایند

تسـهیم   هاي دانـش، سـه عامـل پـردازش دانـش، انتقـال دانـش و        داده است. در حوزه فرایند
 ،. همچنـین اسـت داري  ح معنـی دانش مـورد بررسـی قرارگرفتـه کـه هـر سـه عامـل در سـط        

میان سـه متغیـر اصـلی تحقیـق از دیـدگاه کارکنـان        هاي پژوهش بیانگر آن است که از یافته
اطالعـات تـأثیر     سازمان مورد مطالعه، فرایندهاي دانش و فرهنگ سازمانی نسبت به فنـاوري 

ه خود با عنـوان  نام ) در پایان1389پیرویسیانی ( سازي  مدیریت دانش دارند. بیشتري در پیاده
بررسی عوامل موثر بر اسـتقرار مـدیریت دانـش در سـازمان مسـکن و شهرسـازي (مطالعـه         «

اطالعـات و   سـازمانی، فنـاوري   سـه عامـل فرهنـگ    » موردي: استانهاي منتخب غرب کشـور) 
یندهاي دانش سه عامل ایجاد آفرایندهاي دانش را مورد ارزیابی قرار داده است. در حلقه فر

ره دانش و تسهیم دانش مورد بررسی قرار گرفته است. نتـایج حاصـل بیـانگر آن    دانش، ذخی
است که ازمیان فرایندهاي دانش در سازمان مورد نظر به غیر از ذخیره دانش بقیـه در سـطح   

 اًنسـبت اطالعات در وضـعیت    پایینی قرار دارند. همچنین دو عامل فرهنگ سازمانی و فناوري
امکـان سـنجی   ") در پژوهشـی کـه بـا عنـوان     1389( اللهی و دیگرانفتح  مناسبی قرار دارد.

 "استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه مجریان طرح هاي پژوهشی دانشگاه
به صورت توصیفی پیمایشی انجام دادند به این نتیجه رسیدند کـه دانشـگاه اصـفهان در بعـد     

ی برخوردار است، ولـی در  گی نسبتاً مطلوبادفرهنگ براي پیاده سازي مدیریت دانش از آم
  شود. یندها و زیرساخت فناوري اطالعات این آمادگی دیده نمیآدو عامل ساختار و فر

بررسـی وضـعیت زیـر سـاختار فنـاوري      ) در پژوهشی به 1392( ساداتی گورچین قلعه
هش . پـژو پرداخـت اطالعات براي استقرار مدیریت دانش در اسـتانداري آذربایجـان غربـی    
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آوري اطالعـات  پرسشنامه بوده است. براي جمع ،توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار پیمایش
ها از پرسشنامه محقق ساخته فناوري و پرسشنامه اسـتاندارد مـدیریت   مربوط به آزمون فرض

حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شده و در انتخاب  .شددانش استفاده 
-معنـی  . نتایج نشان داد رابطهاست کردهگیري تصادفی ساده استفاده نمونه ها از روشنمونه

داري بین وضعیت فناوري اطالعات و تحصیل دانش، بکـارگیري دانـش، اشـتراك دانـش،     
  .توسعه دانش، نگهداري دانش و در کل استقرار مدیریت دانش برقرار است

هـاي  وضعیت زیـر سـاخت  ) در پژوهشی به بررسی 1393( عالقمندو جهانی،  رستمی،
دهـی منـابع و   سازي منابع، سـازمان وري در سه حوزه مدیریت دانش (گردآوري و ذخیرهافن

هـاي دانشـگاه سراسـري شهرسـتان بابـل از نظـر کتابـداران        اشاعه منابع دانـش) در کتابخانـه  
 توانـد بـه سـبب آگـاه نبـودن     پایین بودن نسبی استفاده از زیر ساخت فنـاوري مـی   .پرداختند

هــاي اطالعــاتی در شناســایی و گــزینش منــابع کتابــداران بــه ضــرورت اســتفاده از فنــاوري
  ها باشد.اطالعاتی و نیز نداشتن مهارت در استفاده از این فناوري

هاي مدیریت براي دانـش فـردي و سـازمانی را مـورد مطالعـه      ) استراتژي2002( 1بات
گرچه تخصیص در سطوح فردي متفـاوت از  اي ایشان، قرار داد. بر اساس مطالعات کتابخانه
تواننـد اهمیـت کنتـرل دانـش شخصـی را نادیـده       ها نمـی دانش سازمانی است، لکن سازمان

فرآینـدي شـامل    شـکل بگیرند. وي راهبردهاي مدیریت انواع دانـش توسـط سـازمان را بـه     
  خلق، نگهداري، انتقال و کاربرد براي انجام یک وظیفه نشان داد.

مطالعـه   مـورد  فاکتورهاي القاءکننده ایجـاد دانـش را   )2006( 2رانگامتیراجتگول وکا
 هاي ساخت وپروژه تجربی از براساس شواهد مقطعی بوده و شکلاین مطالعه به . قراردادند
نتـایج  . کیفـی اسـتفاده کـرده اسـت     هـاي کمـی و  روش ترکیبـی از  از واست  تایلند در ساز

 پروسـه ایجـاد   هاي انفـرادي بـر  رقابت اطالعات و فناوري ها،که مشوق دهدمطالعه نشان می
  است دانش اثرگذار

                                                                                                                   
1Bhatt 
2Teerajetgul & Charoenngam 
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 پژوهش حاضر بر آن است تا به پرسش ها و فرضیه هاي زیر پاسخ دهد:

در آرشیو دیداري صدا و سـیماي مرکـز قـم چگونـه     وضعیت مولفه خلق و کسب دانش  .1
 است؟

مرکز قم چگونه در آرشیو دیداري صدا و سیماي وضعیت مولفه ثبت و نگهداري دانش  .2
 است؟

وضعیت مولفه انتقال و توزیع دانش در آرشیو دیداري صدا و سیماي مرکـز قـم چگونـه     .3
 است؟

او سـیماي مـر کـز قـم      آرشیو دیداري صد وضعیت مولفه بکارگیري و استفاده دانش در .4
 چگونه است؟

مـدیریت دانـش در آرشـیو    سـازي  به طور کلی زیر ساخت فناوري اطالعات بـراي پیـاده   .5
 است ؟ چگونهقم مرکز دیداري صدا و سیماي 

  تحقیق عبارتند از:   هاي هفرضی
بین زیر ساخت فناوري اطالعات با خلق و کسب دانش در آرشیو دیـداري صـدا و   . 1

 قم رابطه معنی داري وجود دارد. سیماي مرکز

  شناسی پژوهشروش
آن، از تحقیـق توصـیفی اسـتفاده شـده      در این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف  

توانـد بـه   است و روش پژوهش پیمایشی است. از آنجا که نتایج حاصل از این پـژوهش مـی  
هـدف، ایـن تحقیـق    از نظـر  سازي مدیریت دانش در آرشیوهاي دیداري کمک کنـد،  پیاده

د، از آن جا که قرار است رابطه و همبستگی بین دو بـه دسـت آیـ    ،همچنینکاربردي است. 
و پـنج پرسـش آغـاز شـده     طرح یک فرضیه طرح پژوهش با  باشد.تحقیق همبستگی نیز می

بـا اسـتفاده از منـابع متعـدد     منظور پاسخگویی به این سـؤاالت، مطالعـات اکتشـافی    ه است. ب 
، درضـمن  .اسـت 849/0پرسشـنامه برابـر بـا    کلـی   پایـایی . داخلی و خارجی انجـام پـذیرفت  

  سنجیده شده است. 1هاي جدول گویههاي بررسی شده با شاخص
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  تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش . 1جدول 

مدیریت 
  دانش

منظور از مدیریت دانش در ایـن پـژوهش مکـانیزم خلـق، نگهـداري، انتقـال و بکـارگیري دانـش         
  شغلی و تخصصی بمنظور بهبود عملکرد کارکنان و کاهش هزینه هاي آموزشی مرکز می باشد.

  خلق دانش
هـاي جدیـد را بـه     هـایی اسـت کـه دانـش      ایجاد دانش در این پژوهش شامل تمـام فعالیـت  خلق و 

  هایی مانند کشف، ایجاد و توسعه دانش حائز اهمیت است. کند. دراینجا فعالیت سیستم وارد می

ثبت و 
نگهداري 
  دانش

تـه بـه   هاي است که دانش جدیـد راه یاف  ثبت و نگهداري دانش در این پژوهش شامل کلیه فعالیت
درون مرکز را بمنظور استفاده در زمان و مکـان مناسـب، سـازماندهی، دسـترس پـذیر و حفاظـت       

  نماید. می

انتقال و ترویج 
  دانش

منظور از انتقال و ترویج دانش در این پژوهش، حرکت، توزیع و یا گسترش دانش جدید بین 
  باشد.    هاي دانش درون سازمانی به صورت مکانیزه و یا غیره مکانیزه می افراد و پایگاه

بکارگیري 
  دانش

لیـد،  گیري دانش در این پژوهش عبـارت اسـت از کـاربرد دانشـی کـه تو      منظور از استفاده و بکار
  ذخیره و تسهیم شده در فرایندهاي کاري مرکز توسط کارکنان .

فناوري 
  اطالعات

در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل می باشد که اثرش بر پیاده سازي مدیریت دانش سنجیده 
می شود . شامل مجموعه وسیعی از سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري اطالعاتی است که 

انتقال و بکارگیري دانش مرکز را یاري نموده و جهت بهینه سازي و  در خلق، نگهداري،
  پشتیبانی از فعالیت هاي مرکز بکار گرفته می شود

آرشیوهاي 
  دیداري

منظور از آرشیوهاي دیداري، در این پـژوهش آرشـیوهایی هسـتند کـه طبـق قـوانین صـدا وسـیما         
به کلیه شبکه هـا و مراکـز اسـتانها     موظف به جمع آوري، نگهداري و ارائه خدمات منابع دیداري

  است.

 جامعـه مـورد مطالعـه شـامل تمـامی     اسـت و   1395بازه زمانی پژوهش ، تابستان سـال  
آرشیوهاي دیـداري صـدا و    رسانی شاغل در ارکنان و متخصصان علوم کتابداري و اطالعک
که توضـیح  باشد که با توجه به زیاد بودن حجم جامعه آماري به روشی قم می ي مرکزسیما

حجم  نفر بوده است. 200گیري انجام شده است. تعداد کل کارکنان داده شده است، نمونه



   
  
 

 

 ویدانش در آرش تیریمد سازي¬ادهیپ ياطالعات برا يفناور رساختیز یبررس
 123یعصب يدارید

  ینالیز یمحمد عل/يغفار دیسع

هـا از روش تصـادفی   تعیـین و در انتخـاب نمونـه    1نمونه بر اساس جدول کرجسـی مورگـان  
  است.نفر  127. با توجه به جامعه آماري و جدول، تعداد نمونه برابر با است استفاده شده

  هاي پژوهش یافته
درصد را مـردان   44.9نفر برابر با  57نفر گروه نمونه  127از مجموع  ،با توجه به نتایج

 30درصد کمتر از  15.7نفر برابر با  20اند. درصد را زنان تشکیل داده 55.1نفر برابر با  70و 
درصـد   37بـا  نفر برابر  47سال،  40تا  31درصد بین  42.5نفر برابر با  54اند. سال سن داشته

انـد. میـانگین   سال سـن داشـته   50درصد بیشتراز  4.7فر برابر با ن 6 اًو نهایت سال 50تا  41بین 
درصد کمتر  28.3نفر برابر با  36. سال محاسبه شده است 39.1سن براي گروه نمونه برابر با 

 17ل سابقه و سا 20تا  10درصد بین  58.3نفر برابر با  74اند. سال سابقه خدمت داشته 10از 
اند. میـانگین سـابقه خـدمت در    سال سابقه خدمت داشته 20درصد بیشتر از  13.4نفر برابر با 

درصـد داراي   5.5نفر برابـر بـا    7دهد که نتایج نشان می سال بوده است. 14.16گروه نمونه 
فر برابـر  ن 68درصد داراي فوق دیپلم،  12.6نفر برابر با  16اند. تحصیالتی در حد دیپلم بوده

درصـد داراي مـدرك فـوق     28.3نفـر برابـر بـا     36درصد داراي مدرك لیسانس و  53.5با 
 59.8نفـر برابـر بـا     76نفـر گـروه نمونـه     127از مجمـوع   ،با توجه به نتـایج  اند.لیسانس بوده

 40.2نفـر برابـر بـا     51رسانی تحصـیل کـرده و در مقابـل    درصد در رشته کتابداري و اطالع
  .اندکتابداري تحصیالت خود را به اتمام رسانده هایی غیر ازتهدرصد در رش

   

                                                                                                                   
1Krejcie & Morgan  
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  شهاي مربوط به مولفه خلق و کسب دانتوزیع فراوانی گزینه. 2جدول 

  خلق و کسب دانش
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 جمع

 کسب دانش تخصصی
 127 27 76 18 4 2 فراوانی

 100 21.3 59.8 14.2 3.1 1.6 درصد

کارگاههاي آموزشی 
 مرکزآرشیو در 

 127 16 35 46 19 11 فراوانی

 100 12.6 27.6 36.2 15 8.7 درصد

ترویج اهتمام به 
 فرهنگ خلق دانش

 127 20 41 51 12 3 فراوانی

 100 15.7 32.3 40.2 9.4 2.4 درصد

به روز کردن از 
 طریق منابع مرکز

 127 14 46 39 23 5 فراوانی

 100 11 36.2 30.7 18.1 3.9 درصد

به روز کردن از 
طریق منابع خارج 

  مرکز

 127 25 44 35 15 8 فراوانی

 100 19.7 34.6 27.6 11.8 6.3 درصد

  
تـا چـه   دهندگان به پرسش درصد از پاسخ 59.8خلق و کسب دانش در بررسی مولفه 

گزینه در حد زیـاد  ، دهید نیاز به کسب دانش تخصصی داردهایی که انجام میمیزان فعالیت
 36.2در رتبـه نخسـت قـرار داشـته اسـت و       3.96را انتخاب کرده اند. این پرسش با میانگین 

 محـل  در آرشـیو  آموزشـی  هـاي کارگـاه  در میزان چه بهدهندگان به پرسش درصد از پاسخ
گزینه در حـد متوسـط را انتخـاب کـرده انـد. ایـن پرسـش بـا          کنیدمیت شرکصدا و سیما 

 در رتبه پنجم قرار داشته است. 3.2میانگین 
   



   
  
 

 

 ویدانش در آرش تیریمد سازي¬ادهیپ ياطالعات برا يفناور رساختیز یبررس
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  ینالیز یمحمد عل/يغفار دیسع

  هاي مربوط به مولفه ثبت و نگهداري دانشتوزیع فراوانی گزینه . 3جدول 

  ثبت و نگهداري دانش
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 جمع

پورتال در تجربیات 
مستند سازمانی آرشیو به 
 سازي

 127 9 40 55 17 6 فراوانی

 100 7.1 31.5 43.3 13.4 4.7 درصد

تجارب کارکنان در حال 
 بازنشستگی

 127 4 39 37 25 22 فراوانی

 100 3.1 30.7 29.1 19.7 17.3 درصد

ثبت و نگهداري اطالعات 
 و دانش درون ذهن

 127 36 50 36 3 2 فراوانی

 100 28.3 39.4 28.3 2.4 1.6 درصد

کارکنان ویژه سازماندهی 
 دانش در پایگاه داده ها

 127 10 23 64 18 12 فراوانی

 100 7.9 18.1 50.4 14.2 9.4 درصد

کارگاههاي آموزشی 
 توسط خبرگان

 127 0 18 59 27 23 فراوانی

 100 0 14.2 46.5 21.3 18.1 درصد

  
تـا  دهندگان بـه پرسـش   درصد از پاسخ 39.4ثبت و نگهداري دانش در بررسی مولفه 

، گزینـه در حـد   چه میزان اطالعات و دانش درون ذهن شما نیـاز بـه ثبـت و نگهـداري دارد    
اسـت. و  در رتبـه نخسـت قـرار داشـته      3.91اند. این پرسش با میـانگین  زیاد را انتخاب کرده

هـاي آموزشـی توسـط    در محـل کـار مـن کارگـاه    دهندگان به پرسش درصد از پاسخ 46.5
گزینه در حد متوسط را انتخـاب کـرده انـد.     شود،براي مبتدیان برگزار و ضبط میخبرگان 

 است.در رتبه پنجم قرار داشته  2.57این پرسش با میانگین 
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  هاي مربوط به مولفه انتقال و توزیع دانشتوزیع فراوانی گزینه . 4جدول 

  انتقال و توزیع دانش
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 جمع

دانش بصورت انتقال 
 مکتوب و مستند

 127 6 47 49 13 12 فراوانی

 100 4.7 37.0 38.6 10.2 9.4 درصد

 کارکنانتشویق و حمایت 
 127 1 7 51 45 23 فراوانی

 100 0.8 5.5 40.2 35.4 18.1 درصد

 با همکارانتعامالت دانشی 
 127 8 59 35 18 7 فراوانی

 100 6.3 46.5 27.6 14.2 5.5 درصد
انتقال دانش جدید حرفه 

برگزاري کالس ها، اي در 
 همایش ها و سمینارها

 127 5 32 50 23 17 فراوانی

 100 3.9 25.2 39.4 18.1 13.4 درصد

دانش سازمانی سایر انتقال 
 سازمانها

 127 4 6 56 28 33 فراوانی

 100 3.1 4.7 44.1 22.0 26.0 درصد

  
تا چـه  دهندگان به پرسش درصد از پاسخ 46.5انتقال و توزیع دانش در بررسی مولفه 

، گزینه در حد زیاد را انتخاب کـرده  کنیدمیزان با همکاران خود تعامالت دانشی بر قرار می
-درصـد از پاسـخ   40.2در رتبه نخست قرار داشته اسـت. و   3.34اند. این پرسش با میانگین 

کننـد مـورد   رکنانی که دانـش خـود را تسـهیم مـی    در محل کار شما کادهندگان به پرسش 
، گزینه در حد متوسط را انتخاب کرده اند. ایـن پرسـش بـا    گیرندتشویق و حمایت قرار می

 در رتبه پنجم قرارداشته است. 2.35میانگین 
   



   
  
 

 

 ویدانش در آرش تیریمد سازي¬ادهیپ ياطالعات برا يفناور رساختیز یبررس
 127یعصب يدارید

  ینالیز یمحمد عل/يغفار دیسع

 هاي مربوط به مولفه بکارگیري و استفاده از دانشتوزیع فراوانی گزینه . 5جدول 

از  بکارگیري و استفاده
 دانش

 
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 جمع

از تجربیات استفاده 
همکاران در فرایندهاي 

 کاري

 127 20 80 20 5 2 فراوانی

 100 15.7 63.0 15.7 3.9 1.6 درصد

از دانش خود استفاده 
 جهت حل مشکالت کاري

 127 35 77 10 4 1 فراوانی

 100 27.6 60.6 7.9 3.1 0.8 درصد
کارکنانی که  تشویق

آموخته هاي خود را در 
فرایندهاي کاري استفاده 

 می نمایند

 127 2 13 57 35 20 فراوانی

 100 1.6 10.2 44.9 27.6 15.7 درصد

استفاده از دانش بر تاثیر
بهره وري و افزایش 
 بازدهی شغلی

 127 40 63 18 6 0 فراوانی

 100 31.5 49.6 14.2 4.7 0 درصد

استفاده از دانش بر  تاثیر
 ارتقاء شغلی

 127 34 53 24 8 8 فراوانی

 100 26.8 41.7 18.9 6.3 6.3 درصد

  
دهنـدگان بـه   درصـد از پاسـخ   60.6بکارگیري و اسـتفاده از دانـش    در بررسی مولفه 

کنیـد، گزینـه   شما به چه میزان از دانش خود جهت حل مشکالت کاري استفاده میپرسش 
در رتبــه نخســت قــرار  4.11انتخــاب کــرده انــد. ایــن پرســش بــا میــانگین  در حــد زیــاد را 

-تا چه میزان کارکنـانی کـه آموختـه   دهندگان به پرسش درصد از پاسخ 44.9است و داشته 

، گزینـه در  گیرنـد نمایند مورد تشویق قرار مـی هاي خود را در فرایندهاي کاري استفاده می
در رتبـه پـنجم قـرار داشـته      2.54میـانگین  سـش بـا   حد متوسط را انتخاب کرده اند و این پر

 است.
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 هاي مربوط به زیر ساخت فناوري اطالعاتتوزیع فراوانی گزینه. 6جدول 

زیر ساخت فناوري 
 اطالعات

 
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 جمع

سخت  مناسب امکانات
 افزاري در آرشیو 

 127 25 39 50 11 2 فراوانی
 100 19.7 30.7 39.4 8.7 1.6 درصد

نرم افزاري مناسب امکانات 
 در آرشیو 

 127 19 49 43 15 1 فراوانی

 100 15.0 38.6 33.9 11.8 0.8 درصد

سخت افزار در پشتیبانی 
 آرشیو 

 127 7 46 55 15 4 فراوانی

 100 5.5 36.2 43.3 11.8 3.1 درصد

 نرم افزار در آرشیو پشتیبانی 
 127 7 46 59 10 5 فراوانی

 100 5.5 36.2 46.5 7.9 3.9 درصد
مدیریت براي ورود تالش 

بیشتر امکانات فناوري 
 اطالعات به مجموعه 

 127 22 47 43 13 2 فراوانی

 100 17.3 37.0 33.9 10.2 1.6 درصد

آموزش هاي الزم  ارائه
جهت استفاده از فناوري 

 درآرشیواطالعات 

 127 1 46 49 24 7 فراوانی

 100 0.8 36.2 38.6 18.9 5.5 درصد

وضعیت پهناي باند اینترنت 
و بکارگیري آن را در 

 فرایندهاي آرشیو 

 127 17 33 47 15 15 فراوانی

 100 13.4 26.0 37.0 11.8 11.8 درصد

 
وضعیت شبکه 

داخلی(اینترانت) 
وبکارگیري آن 
 درفرایندهاي آرشیو

 127 23 41 38 12 13 فراوانی

 100 18.1 32.3 29.9 9.4 10.2 درصد

ابزارهاي فناوري استفاده از 
اطالعات جهت پیاده سازي 

 درآرشیومدیریت دانش 

 127 4 32 44 34 13 فراوانی

 100 3.1 25.2 34.6 26.8 10.2 درصد

استفاده ازفناوري اطالعات 
منظور دسترسی به منابع  به

 دانش 

 127 6 34 61 20 6 فراوانی

 100 4.7 26.8 48.0 15.7 4.7 درصد



   
  
 

 

 ویدانش در آرش تیریمد سازي¬ادهیپ ياطالعات برا يفناور رساختیز یبررس
 129یعصب يدارید

  ینالیز یمحمد عل/يغفار دیسع

زیر ساخت فناوري 
 اطالعات

 
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 جمع

از  مرکزآرشیوهاي  اتصال
طریق شبکه هاي فناوري 

 .اطالعات

 127 5 26 51 36 9 فراوانی

 100 3.9 20.5 40.2 28.3 7.1 درصد

سامانه هاي استفاده از
اطالعاتی براي پیاده سازي 
 مدیریت دانش

 127 4 35 53 24 11 فراوانی

 100 3.1 27.6 41.7 18.9 8.7 درصد

میزان اهمیت زیرساخت 
فناوري اطالعات در پیاده 

 سازي مدیریت دانش 

 127 74 24 17 7 5 فراوانی

 100 58.3 18.9 13.4 5.5 3.9 درصد

کافی ومناسب بسترهاي 
موجود فناوري اطالعات در 
آرشیو براي انجام وظایف 

 کاري 

 127 14 49 44 15 5 فراوانی

 100 11.0 38.6 34.6 11.8 3.9 درصد

  
دهنـدگان بـه پرسـش    درصـد از پاسـخ   58.3زیر ساخت فناوري اطالعـات  در بررسی 

-سازي مدیریت دانش تا چـه حـد مـی   میزان اهمیت زیرساخت فناوري اطالعات را در پیاده

دررتبه نخست قـرار   4.22 دانید، گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. این پرسش بامیانگین
دهندگان به پرسش در آرشیو بـه چـه میـزان از ابزارهـاي     خدرصد از پاس 34.6و داشته است

شود، گزینـه در حـد متوسـط    سازي مدیریت دانش استفاده میفناوري اطالعات جهت پیاده
کمتـرین میـانگین وکمتـرین امتیـازات رابـه       2.84 را انتخاب کرده اند. این پرسش بامیانگین

 .خود اختصاص داده است
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 نتیجه گیري:
 ضیه اصلی تحقیق باید اشاره کرد که :در پاسخ به فر

  هاي آماريشاخص .7جدول

 متغییر
رت
سطح معنی   درجه آزادي  tمقدار   میانگین  به

  نتیجه  sigداري یا 

فناوري  زیر ساخت
 در حد زیادي مناسب است. 000. 126 3.944 46.4 1  اطالعات

بکارگیري و 
 استفاده دانش

 مناسب است.در حد زیادي  000. 126 14.325 18.4 2

خلق و کسب 
 در حد زیادي مناسب است. 000. 126 7.894 17.5 3  دانش

ثبت و نگهداري 
 دانش

 وضعیت آرشیو در حد متوسطی است. 061. 126 1.891 15.5 4

انتقال و توزیع 
 دانش

 در حد کمی مناسب است. 011. 126 2.565- 14.1 5

  ارابطه بین متغیره.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون براي تعیین 8جدول

    متغیر
و  خلق
 کسب
 دانش

ثبت و 
نگهداري 
  دانش

انتقال 
  دانش

بکارگیري 
  دانش

مدیریت 
  دانش

زیر ساخت 
فناوري 
  اطالعات

مقدار 
 **709. **572. **569. **597. **653.  هبستگی

سطح معنی 
داري یا 

sig  
.000 .000 .000 .000 .000 

 127 127 127 127 127  تعداد

 تایید تایید تایید تایید تایید    نتیجه
  

اي هاي مدیریت دانش خلق وکسب دانش است. دانش فرایندي چرخـه  یکی از مؤلفه
هاي دانش باید داراي این توانـایی باشـند کـه دانـش سـازمانی را بـه طـور         و پویاست. فرایند
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مـدیریت  گیـري از   کسب نمایند. نخستین گام در ایجـاد و بهـره   کارآمد و اثر بخش خلق و
هـا نظیـر خریـد دانـش از      مرحله گردآوري دانش است که طیف وسـیعی از فعالیـت   ،دانش

بازارهاي دانش، جذب افـراد خبـره بـا دانـش مـورد نیـاز سـازمان، توسـعه دانـش از طریـق           
آوري دانش را هاي مرتبط با جمع گفتگوهاي علمی کارکنان با یکدیگر و بسیاري ازفعالیت

کند و سازمان بایـد همیشـه در   انش بدون خلق دانش معنا پیدا نمیشود. مدیریت د شامل می
-روش شـکل ها کار بـه  تواند با ساعتحال خلق و توسعه دانش موجود باشد. دانشی که می

هاي جدید اطالعات در عرض چنـد  تواند با استفاده از فناوريمی ،هاي قدیمی به دست آید
تواند کمک بزرگی به جویی زمانی میاین صرفه دقیقه و یا چند ثانیه در دسترس قرار گیرد.

ثبـت و ذخیـره  دانـش بخـش مهمـی از      ها کرده و بازده را افزایش دهد. کارشناسان سازمان
 هاي سازمان با دانش مختلف سـر شود. امروزه هر یک از بخش مدیریت دانش محسوب می

طبیعی است دانش بخـش   .اي با یکدیگر ارتباط دارندها به گونهکار دارند و تمامی بخش و
تـا گـذر زمـان آن را از بـین نبـرد. در گذشـته        شـود مطمئن نگهداري  شکلباید ذخیره و به 

شـد و بـا اشـغال فضـاي بسـیار زیـاد بـراي        هاي بـاالیی صـرف مـی   شاید براي این کار هزینه
امـا امـروزه فنـاوري     ،پـذیرفت هاي بسیار این کار به طـور نـاقص انجـام مـی    کاغذها و پوشه

دهد تا حجم عظیمی از اطالعات را در یک حافظه کوچـک  العات به ما این اجازه را میاط
سـازي از قبیـل پایگـاه داده    هاي پیشـرفته ذخیـره   سازي کنیم. فناوريو به طور مطمئن ذخیره

توانـد ابزارهـاي    هـاي مـدیریت اطالعـات مـی     هاي سازمانی و سیسـتم  اي، پورتال چند رسانه
هاي جدید با حجـم  هداري دانش محسوب شود. استقرار زیر ساختمهمی براي ذخیره و نگ

دهد تا بتواند در بخش نگهداري دانش با قدرت عمل کننـد.  باال این امکان را به سازمان می
توانـد  هاي اثر گذار در مـدیریت دانـش اسـت. انتقـال دانـش مـی       انتقال دانش یکی از مؤلفه

هـا اجتنـاب   کـاري جود با خبر بوده و از دوبـاره باعث شود تا همه عوامل سازمان از دانش مو
تواند به نوبه خود باعث افـزوده شـدن دانـش سـازمان نیـز گـردد.       شود. همچنین این کار می

امروزه با بکارگیري فناوري هاي جدید انتقال دانش به راحتی امکان پذیر است. این کـار از  
طریق شبکه هاي مختلف نظیر اینترنت، پسـت الکترونیکـی، کنفـرانس هـاي ویـدئویی و ...      
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دانش از سازمانی به سازمان دیگر یـا از فـردي    و باعث انتقال شودتواند به سهولت انجام می
توانـد ایـن   هاي فنـاوري اطالعـات مـی   به فرد دیگر شود. طبیعی است کاستی در زیر ساخت

تبـادل دانـش عبـارت     بخش را تضعیف کرده و انتقال دانش را با چالش جدي مواجه سازد.
طـور مکـانیزه و غیـر    هاي دانـش بـه   است از حرکت توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه

برگـزاري  . اسـت مکانیزه. انتقال دانش بین کارکنان، مستلزم استقرار فرهنگ تسـهیم دانـش   
هاي علمی میان کارکنان و تحکیم روابط کارکنـان بـا هـم بـراي تشـریک دانـش بـا        نشست

کند که نه تنها انتقال دانش را افـزایش دهـد بلکـه زمینـه الزم     یکدیگر به سازمان کمک می
هدف نهـایی مـدیریت دانـش کـاربرد      توزیع دانش در میان کارکنان هم فراهم نماید. براي

دانش در جهت بهبود عملکرد کاري کارکنان است. بسیاري از صـاحبنظران ایـن مرحلـه را    
دانند زیرا مدیریت رقـابتی تنهـا منـوط بـه داشـتن       مهمترین گام در فرایند مدیریت دانش می

سـت بلکـه در گـرو کـاربرد آن منـابع در فراینـدهاي کـاري و        منابع غنی و سرشار دانشی نی
هاي مختلف سازمان موفقیتی حاصل نمی تصمیمات است. بدون بکارگیري دانش در بخش

-شود. ابزارهاي بکارگیري دانش در سازمان روز به روز در حال پیشـرفت هسـتند. سـازمان   

بـراي بکـارگیري دانـش مـورد      کـه بتواننـد بهتـرین ابزارهـا را     هستندهایی در این راه موفق 
تواند دانش موجود را بـه بهتـرین نحـو بکارگرفتـه و باعـث      ها میاستفاده قرار دهند. فناوري

سـازي مـدیریت   یکی از عوامل حیاتی و عناصر مهـم و اساسـی در پیـاده    رشد سازمان شود.
-نیـک سازي مدیریت دانش ابزارهـا و تک . در پیادهاستدانش زیر ساخت فناوري اطالعات 

چقــدر  شــوند. هــرهــاي مختلفــی وجــود دارد کــه توســط فنــاوري اطالعــات پشــتیبانی مــی 
میـزان نیـل بـه اهـداف دانـش نیـز        فتر باشـد  مربوط به فناوري اطالعات قو يهازیرساخت
منظـور  ه هـاي بعـدي بـ    توانند قدم هایی که در این گام موفق باشند می شود. سازمانبیشتر می
دانش همیشه براي افـراد ارزشـمند    ش را با اطمینان بیشتري بردارند.سازي  مدیریت دان پیاده

آیند که افراد در این جوامـع بـه   وجود میه هاي قوي و متمدن در جوامعی باست و فرهنگ
علم آموزي و دانش بها دهند. دانش براي هر فردي در هـر سـطح اجتمـاعی اهمیـت دارد و     

-توان گفت کلید اصلی گنجینه ثـروت می براي کسب آن هر اقدامی می کند و در حقیقت
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در ادامـه پیشـنهاداتی   هاي یک جامعه به میزان دسترسی به دانش در آن جامعه شباهت دارد.
  که می تواند براي این تحقیق ارائه کرد :

باشـد و   اطالعات مناسـب مـی   مندي از فناوري اگر چه صدا و سیماي مرکز قم از نظر بهره -
هاي اطالعـاتی بمنظـور ذخیـره سـازي اطالعـات، شـبکه داخلـی اینترانـت و          مجهز به سامانه

هاي الکترونیکـی و پورتـال سـازمانی بـا امکـان       اینترنت، پست الکترونیکی سازمانی، آرشیو
ت، امـا بـه دلیـل عـدم آشـنایی کارکنـان بـا مزایـاي مستندسـازي          سازي تجربیات اسـ  مستند

تجربیات تخصصی و ناآگاهی از نحوه عملکرد این بخش از پورتال سازمانی، عمالً اسـتفاده  
شـود  بـه منظـور ترغیـب و تشـویق کارکنـان بـه تسـهیم          پیشنهاد میشود.  چندانی از آن نمی

هـاي آموزشـی بـراي     ات و کـالس دانش تخصصیشـان از طریـق پورتـال سـازمانی، از جـزو     
 سازي تجربیات استفاده شود. آشنایی کارکنان با مزایاي مستند

ایجاد سیستم پاداش دهی مادي و ارزش براي تشویق و تقـدیر از کارکنـانی کـه بیشـترین      -
انـد،  مشارکت و نقش را در زمینه کسب، تولید، انتقال و بکارگیري دانـش تخصصـی داشـته   

 هنگ اشتراك دانش درون آرشیوهاي مرکز کمک نماید.    تواند به گسترش فرمی

ها، جلسات جهت تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار ها، سخنرانیها، نشستآییگردهم -
ها در دهه گذشـته   د و باتوجه به سرعت تغییرات دانش تخصصی در زمینه آرشیوشوتشکیل 

شـود محتـواي    مـی   پیشـنهاد ، متادیتـا سـازي   هاي دیجیتال و ذخیـره  و حرکت به سوي آرشیو
ریـزي    هاي آموزشی، همایش ها و سمینارها متناسب با نیازهاي واقعی کارکنان  برنامـه  دوره
 ند.شو

 کارکنان دانشگر در میان واحدهاي مختلف آرشیوي گردش داده شوند. -

 مستند سازي فرایندهاي کاري صورت پذیرد. -

یجاد شود تا کارکنان بتواننـد دانـش   پایگاه الکترونیکی دانش به صورت مجزا در آرشیو ا -
ضــمنی خــود را بــدون نیــاز بــه مواجــه چهــره بــه چهــره بــه کمــک ابزارهــایی نظیــر پســت  

هـاي صـوتی و ویـدئویی بـه     هـاي گفتگـو، کنفـرانس   الکترونیک، گروههاي گفتگـو، اتـاق  
 اشتراك بگذارند.
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هـاي  از فنـاوري  يشود، آرشیوباتوجه به رابطه خلق دانش و فناوري اطالعات پیشنهاد می -
جویی در وقت و هزینه خلـق دانـش و در   جدید براي خلق دانش استفاده کند تا شاهد صرفه

 کل استقرار مدیریت دانش باشیم.

سـنتی فاصـله    شـکل از نگهداري دانـش بـه    شوددر خصوص نگهداري دانش پیشنهاد می -
نا محدود امـروزي  هاي جدید فناوري اطالعات دانش و اطالعات گرفته و با استقرار سیستم

 را به روش نوین نگهداري نماید.

هـاي  هـاي الزم نمـی تـوان از مزیـت    به طور کلی در دنیاي امروز بدون داشتن زیرساخت -
در نتیجـه   .هاي خوب آن اسـتفاده الزم را بـه عمـل آورد   مدیریت دانش بهره برد و از مولفه

هاي انتشار دانش گیري از مزیتبهره ،براي کسب و انتقال دانش و همچنین شودپیشنهاد می
هـاي  و براي حفظ بهینه دانش تمامی آرشیوهاي دیداري در درجـه اول بـه فکـر زیرسـاخت    

 هاي جدید باشند.خود جهت تجهیز شدن به فناوري

هاي هاي اطالعاتی و شبکهقم از طریق پایگاه د آرشیو صدا و سیماي مرکزشوپیشنهاد می -
تعامالت دانشی برقـرار کـرده    ،داراي آرشیو هسنتدکه  یهاینمجازي با سایر نهادها و سازما

 اهتمام داشته باشند. مشتركو نسبت به انتقال دانش و تجربیات 
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  . تهران :پیوند نو.مدیریت دانش در سازمان). 1385ابطحی، ح ؛ صلواتی، ع ( .2
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