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Abstract 

Aim: Organizations' dependence on information technology is increasing day by day and 

the dominance of information technology is recognized as an important factor in achieving the 

goals of the organization by using information through the use of technology. In today's 
complex world, traditional management skills alone are no longer the response, so perhaps the 

principles of quantum physics can provide a set of skills that are more appropriate to respond to 

the complexities of the quantum age. Quantum skills have the capability to lead to increased 
effectiveness and organizational development. On the other hand, today knowledge is 

recognized as a source of innovation, the productivity of human sources, and organizational 

growth. Knowledge engineering helps people to have a suitable understanding of the 
phenomena and knowledge related to them.  
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Therefore, given the rapid and comprehensive changes in information technology over the 

range of activities and services of libraries and information centers which are effective on user 

satisfaction and the motivation of human sources, it is important to use information technology, 

knowledge engineering, and quantum skills and highlight the need of identifying their 

dimensions. Therefore, the present study was conducted to identify the factors affecting the 

dominance of information technology, quantum skills, and knowledge engineering in the public 

libraries of the country. 
Methodology: The research method is qualitative and exploratory in terms of purpose and 

based on semi-structured interviews. The statistical population of the study consisted of 

executive experts who were fully acquainted with the public libraries of the country, and 15 

professors of the departments of information science and information technology and managers 

of public libraries were selected by snowball sampling method. Theme analysis was used to 

identify the factors. 
Findings: A review of the research findings showed that the main themes affecting the IT 

governance, structural indicators, and internal indicators include 4 sub-themes. Also, the main 

themes affecting quantum skills are creative thinking, systems thinking and contingency 

thinking, and situationism, and the main themes affecting knowledge engineering are knowledge 

quality, structure design, testing to validate the laws of knowledge organization, documentation, 

and knowledge retention. The order consists of 8 and 16 sub-themes. 
Conclusion: Little research has been done in the areas of IT governance, quantum skills, 

and knowledge engineering. Therefore, identifying the factors affecting IT governance, quantum 

skills, and knowledge engineering is used in the public libraries of the country. Identifying 

factors can also lead to comprehensive planning to develop IT governance, increase quantum 

skills, and enhance knowledge engineering. 

 

Keywords: IT Governance, Quantum Skills, Knowledge Engineering, Public Libraries. 
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 چکیده

 یمهندسی و کوآنتوم های مهارت ،اطالعات یفناور یتحاکمپژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر  هدف:
 های عمومی کشور انجام شده است. در نهاد کتابخانهدانش 

 آماری است. جامعه هساختاریافت های نیمه روش پژوهش کیفی و به لحاظ هدف اکتشافی و مبتنی بر مصاحبه شناسی: روش

های  نفر از اساتید گروه 51داده و  تشکیل های عمومی کشور داشتند، نهاد کتابخانه با کامل ییآشنا که ییاجرا خبرگان را پژوهش
گلوله برفی  گیری های عمومی کشور به روش نمونه کتابخانه شناسی و فناوری اطالعات و مدیران نهاد علم اطالعات و دانش

 . به منظور شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده گردید.انتخاب شدند
سازمانی شامل  های درون های ساختاری و شاخص مضامین اصلی تأثیرگذار بر حاکمیت فناوری اطالعات، شاخص ها: یافته

تفکر  های کوانتومی شامل تفکر خالق، تفکر سیستمی و مضمون فرعی هستند. همچنین مضامین اصلی تأثیرگذار بر مهارت 4
 دییتا یبرا شیزماگرایی و مضامین اصلی تأثیرگذار بر مهندسی دانش شامل کیفیت دانش، طراحی ساختار، آ اقتضایی و موقعیت

 مضمون فرعی هستند. 51و  8باشند که به ترتیب مشتمل بر  ، مستندسازی و نگهداری دانش میدانش یسازمانده نیاعتبار قوان
های محدودی انجام  های کوانتومی و مهندسی دانش، پژوهش ت فناوری اطالعات، مهارتهای حاکمی در حوزه گیری: نتیجه

های  های کوانتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه شده است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات، مهارت
هت توسعه حاکمیت فناوری اطالعات، افزایش ریزی جامعی در ج تواند برنامه شناسایی عوامل می عمومی کشور کاربرد دارد.

 های کوانتومی و ارتقاء مهندسی دانش را به دنبال داشته باشد. مهارت

 .عمومی یها کتابخانهفناوری اطالعات، مهارت کوانتومی، مهندسی دانش، نهاد  ها: کلیدواژه

                                                           

ری حاکمیت فناوری اطالعات بر مهندسی دانش از طریق طراحی مدل تاثیرگذا(. 9911صفری، بهرنگ ) پژوهش حاضر برگرفته از:. 1
استاد مشاور  اصغر رضوی،  . رساله دکتری. استاد راهنما سیدعلیهای عمومی( های کوآنتومی )مطالعه موردی: نهاد کتابخانه  مهارت

 اسالمی، است. آزاد دانشگاه ، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، شناسی عات و دانشالعلم اط  گروه میترا قیاسی.
 61/61/9911 تاریخ پذیرش:؛    91/60/9911 تاریخ دریافت:
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 مقدمه. 9

های  چار دگرگونیهای دولتی و خصوصی د ها و مؤسسه در دو دهه گذشته، دنیای سازمان
اند. تغییرات سریع فناوری، جهانی شدن، باال رفتن کیفیت خدمات و نیز کمبود  چشمگیری شده

ها شده  ای در میان سازمان نیروی کار ماهر و کارشناس سبب ایجاد فضای رقابتی بسیار فشرده
های جدید  شاست. به دست آوردن موفقیت در چنین فضای رقابتی مستلزم استفاده از منابع و رو

ها دانش و فناوری  اند که در آن های جدیدی ارائه داده است. به همین دلیل، پژوهشگران نگرش
شوند  اطالعات به عنوان منابع کلیدی سازمان در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می

 (.99، ص9911)موسیوند و فرازیانی، 
های اطالعاتی  روز در حال افزایش است و سیستم ها به فناوری اطالعات روز به وابستگی سازمان

(. فناوری اطالعات و 11، ص9911گردند )شاهی و همکاران،  تر می یکپارچه هر روز محبوب
کند. مراکزی  ی گردش و تسهیم دانش و اطالعات در سازمان ایفا می ارتباطات نقش مهمی در نحوه

های  گذاری بیشتر از رقبای خود در سرمایه جهیکنند، به میزان قابل تو که در سطح باال فعالیت می
 (.93، ص3699، 1آورند )اژو، جانوسکی، اوتوی فناوری اطالعات سود به دست می

گیری از اطالعات از طریق بکارگیری فناوری، عامل مهم  حاکمیت فناوری اطالعات با بهره
  .(91، ص9911 ،یبدع)کشاورززاده، موفقیت در دستیابی به اهداف سازمان شناخته شده است 

ها از  عملکرد کتابخانه یابیمسأله ارز زیها ن  کتابخانه اطالعات در یاستفاده گسترده از فناور
 یها تیبهبود فعال یها برا که کتابخانه یمعن نیکند. به ا یم مطرح اطالعات ینظر سطوح فناور

)محمودی و حبیبی،  هستند عملکرد خود یابیارز ازمندیاطالعات ن یدر حوزه فناور یا  کتابخانه
 (.11، ص9911

تر خدمات  یک کتابخانه مبتنی بر فناوری اطالعات، زمینه مساعدی برای ارائه مناسب
های  هبود دسترسی به مجموعهو مزایای زیادی همچون ب آورد رسانی پیشرفته فراهم می اطالع

های  افزایش استفاده از مجموعه ،ها های دور در سایر کتابخانه دسترسی به منابع و مجموعهه، کتابخان
فزایش تعداد و ا هزینه ،جویی در زمان صرفه، کار بهبود رابطه بین کارکنان و جریان ،ها کتابخانه
 (.11، ص 9916را به دنبال خواهد داشت )آزادی، های عمومی کنندگان از خدمات کتابخانه استفاده

                                                           

1. Ojo, janowski & Awotwi 
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های سنتی پاسخگوی سیل  امروز، شیوه از سوی دیگر، در جهان پیچیده و پر از تغییرات مستمر
باشد، مدیران و  عظیمی از اطالعات و دانش نیستند، لذا اگر سازمانی بدنبال حکمرانی مطلوب می

ای از  ها تجهیز نمایند که اصول فیزیک کوآنتوم مجموعه کارکنان باید خود را به جدیدترین مهارت
ای از  های کوآنتومی اشاره به مجموعه ها را در این زمینه مطرح ساخته است. مهارت مهارت

ها دارد که منجر به افزایش اثربخشی و توسعه سازمانی و حل تعارضات نامطلوب  توانمندی
را  ها آناند تا  های سنتی را ندارد، بلکه آمده  کوآنتومی قصد جایگزینی مهارت های شود. مهارت می

ها و  ها، توانمندی  است جهت ارتقای قابلیتبهبود بخشند. به طور کلی دیدگاه کوآنتومی رویکردی 
های مدیریتی جدید به شمار  ها چارچوبی برای مهارت تر. در واقع این مهارت اثربخشی عمیق

 (.39، ص9919ی، رضوی و حسینی، ثانو یمیعظروند ) می
ای های کوانتومی، توانمندی کارکنان را افزایش داده و کارکنان را بر سازی مهارت وجود و پیاده

کند. همچنین  برآورده ساختن نیازهای سازمان به دانش روز مرتبط با شغل خود مجهز می
شود.  های کوانتومی موجب افزایش میزان اثربخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان می مهات

 های جدید توسط کارکنان را و ارائه ایده ییافزا همهای کوانتومی زمینه مشورت،  عالوه بر این مهارت
 (.9991، ص 3691، 1ی و همکارانکاآورد ) فراهم می

ل شده و موجب یرات معتبر تبدییبه متخصصان تغ کارکنان ،یکوانتوم یها با استفاده از مهارت
(. 99، ص9919)عظیمی ثانوی و رضوی،  شوند  یق میصورت عم سازمانشان به ر خود وییتغ

را  تیطرف خالق کیاز  این کار که قرار کنندبرتنش و نظم تعادل  نیبتوانند   همچنین کارکنان می
کند    پذیر می  را امکان دانشگیری از   بهره وکرده  یریجلوگ یثبات  یب از گر،یو از طرف د دهد  یم ءارتقا

 (.15، ص9911)رحیمی پردنجانی و همکاران، 
صادی اقت -ترین منابع الزم برای سازماندهی موفق در دورنمای اجتماعی دانش یکی از مهم

(. توان دانش به یک منبع مهم برای توسعه 315، ص 3695 2معاصر است )بارلی، تریم و کوهن،
های جدید برای فرد و سازمان   تخصص، حل مشکالت، افزایش یادگیری سازمانی و آغاز موقعیت

(. دانش منبع 301، ص3691، 3در حال حاضر و آینده تبدیل شده است )نیسار، پرابهکر و استراکوا

                                                           

1. Cai & et al. 
2. Barley, Treem & Kuhn 

3. Nisar, Prabhakar & Strakova 
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  (.3، ص 3690، 1ترین دارایی سازمان است )گلوئت و سامسون  ترین و مهم  ایدار رقابتی و اصلیپ
فرایند استخراج و کسب دانش از متخصصان انسانی و انتقال آن به پایگاه  2مهندسی دانش

ها شود. بحث   تواند منجر به مزیت رقابتی در سازمان  دانش در یک سیستم خبره است که می
انش به عنوان یک روش سیستماتیک برای أخذ و به کار بستن دانش افراد متخصص در مهندسی د

زیادی را  یها تیقابلهای دانشی، پیش از مدیریت دانش شکل گرفته است، که توانسته   سیستم
 (.19، ص9911و سفارزاد، زاده  کابارانایجاد نماید )

حاکمیت فناوری اطالعات به خوبی های کوانتومی و   گیری از مهارت  مهندسی دانش با بهره
، 9911ی، الله فیسهای خویش را شکوفا نماید )  های موجود استفاده و قابلیت تواند از پتانسیل  می
تواند به   کند که می های اتوماتیک دانش را فراهم می  امکان ایجاد سیستم(. مهندسی دانش 3ص
های   خصوصًا در مراکز خدماتی مثل کتابخانه وری و استفاده بهینه از دانش کمک شایانی کند.  بهره

 یک جامعه افراد یاستعدادها شکوفایی و اجتماع دانش سطح بردن باال در یا  عمده عمومی که سهم

گیری از   شوند، نیاز زیادی به بهره  می محسوب سیاسی و اجتماعی فرهنگی، توسعه یسنگ بنا و دارند
 تر مناسبخواهد توانست محیطی  تمی مهندسی شده و روزآمدها دارند. سازمانی با سیس  این قابلیت

 (.9910زاده،  برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی و انتظارات کاربران خود را رقم بزند )حسن
برای رفع نیازهای  نیازعمومی، فراهم کردن تمامی منابع مورد  یها اساسی کتابخانه ی  وظیفه

ها نیازهای آموزشی، اطالعاتی  آن هد از طریق مطالعنتا بتوان های مختلف جامعه است گروه افراد و
جانبه در فناوی  تغییرات سریع و همه .دنرا رفع و به صورتی سالم اوقات فراغت خود را پر کن خود

های اطالعاتی به طور پیوسته بر گستره  افزارها و ایجاد پایگاه نرمو افزارها  سختورود  بااطالعات 
توان  ذار بوده است. این تغییرات را میرگیثأت یرسان مراکز اطالع ها و  ت کتابخانهها و خدما فعالیت

)معماری کتابخانه(، کتابداران، نوع مدرک موجود، شیوه دسترسی، روش  در شکل فیزیکی کتابخانه
 کاربر، بااطالعات، نوع ارتباط  های کتابخانه، محافظت، شیوه گردآوری، روزآمدی از کار فعالیت

 . نمود مشاهده زمان، در جویی صرفه اطالعات و به دسترسی اطالعات، هزینه دیموجو
کید و ها کتابخانه در تغییرات این تأثیرات به توجه با حال رضایت کاربران و برآورده کردن  بر تأ

                                                           

1. Gloet & Samson 

2. Knowledge Engineer 
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های آنها، تحریک در نیروی انسانی نسبت به دانش و مهندسی دانش، دستیابی به  خواسته
ها حائز اهمیت  های نوین و حاکمیت فناوری های کوانتومی، فناوری هارترویکردهای جدید، م

های کوآنتومی و   ، مهارتاطالعات یفناور تیحاکماست و ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر 
 سازد.  مهندسی دانش را نمایان می

در  اکارگیری آنه و به دانش های کوانتومی و مهندسی توسعه و ارتقاء فناوری اطالعات، مهارت
 .را به دنبال داشته باشدارائه خدمات بهتر  تواند می ها  روش ریکنار سا
بر ثر ؤعوامل مپاسخ به این سؤال است که درصدد  شپژوه نیا فوق مطالب به توجه با لذا

 های عمومی در نهاد کتابخانه دانش یمهندسی و کوآنتوم های  مهارت ،اطالعات یفناور تیحاکم
 باشد؟ در این خصوص به چه صورت میکدامند و مدل مفهومی 

 پیشینه پژوهش. 2

 گردد: های داخل و خارج از کشور در این زمینه اشاره می در ادامه به پیشینه

 حاکمیت فناوری اطالعات. 2-9

 های حاکمیت فناوری اطالعات معرفی چارچوب( در پژوهشی به 9911امیری دوماری )
دربرگیرنده و ثر بر کسب و کار ؤفناوری اطالعات مهای حاکمیت  حوزهپرداخته و نشان داد که 

ه ئسویی استراتژیک، مدیریت ریسک، مدیریت عملکرد، مدیریت منابع و ارا مواردی از قبیل هم
  .ارزش هستند

سنجش شکاف  یبرا یکردیرو( در پژوهشی به بررسی 9910وحدت، شمس و ناظمی )
ها  دانشگاه یآموزش مجاز یها سیه سرواطالعات در حوز ی فناور تیو حاکم یراهبرد ییسو هم
در دانشگاه  تیموفق یبرا اطالعاتی فناور دادندنشان  پرداختند و یقیروش تلف کیبر  یمبتن

 است.   را داشته ریثأت نیترمهم
(، در پژوهشی با موضوع ارزیابی حاکمیت فناوری اطالعات 3691) 1سیتاوان و اندری

ها ضمن دیجیتالی   ملی اندونزی اعالم داشتند که کتابخانهدر کتابخانه  2براساس چارچوب کوبیت

                                                           

1. Setiawan & Andry 

2. Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) 
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 کنند و فناوری اطالعات به یک شدن، محتویات و مدیریت خود را با فناوری اطالعات هدایت می
 .است بدل شده ها کتابخانه در بسیار مهم جنبه

سازی حاکمیت فناوری اطالعات برای  ( در پژوهشی با عنوان پیاده3691) 1کاروونه
  بوده و ضروری سازمان  برای اطالعات فناوری خصصین اطالعات نشان دادند که مدیریتمت

سازمان و  کلیه سطوح تعهد نیازمند اطالعات فناوری مدیریت ساختار نگهداری و سازی  پیاده
 الزم است. منابع تأمین

 های کوانتومی مهارت. 2-2

و  تیریمد یکوانتوم یها مهارت نیرابطه ب ( در پژوهشی9915ی، مرادی و سهرابی )المغ
و  یکوانتوم تیریمد نینشان دادند که بی را بررسی کرده و کوانتوم یها در سازمان یرهبر یاثربخش
 دارد. وجودی دار یرابطه معن ،رانیمد یرهبر یاثربخش

 یها ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت( در پژوهشی به بررسی 9911پور ) حمزه
 31در قالب  قیمنجر به ارائه مدل تحق پژوهش یها یکدگذار یخروجپرداخت و  ایران انیدانش بن

  .دیگرد یمقوله اصل 0 ی ومقوله فرع
های   (، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر مهارت9911کردی، کاکوئی ازبرمی، خراسانچی )

ت نشان دادند که های اطالعاتی مدیری  سازی و اجرای موفق سیستم کوانتومی مدیران بر پیاده
سازی و  های احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی و زیست کوانتومی اثر معناداری بر پیاده  هارتم

 دارند.  های اطالعاتی مدیریت  سیستم اجرای
های  بررسی مهارت( در پژوهشی با عنوان 9911صادقی دهکردی و مرادی پردنجانی )

تقویت دیدن کوانتومی، تفکر نشان دادند که با  کوانتومی در مدیران آموزشی شهرستان شهرکرد
زیستن  و کوانتومی، احساس کوانتومی، عمل کوانتومی، دانش کوانتومی، اعتماد کوانتومی

 .توان مهارت کوانتومی مدیران را افزایش داد کوانتومی می

 مهندسی دانش. 2-9

دگیری سازمانی بر (، در پژوهشی با عنوان تأثیر مهندسی دانش و یا9911رحیمی دهکردی )

                                                           

1. Cervone 

https://www.emeraldinsight.com/author/Cervone%2C+H+Frank
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کارآفرینی دانش نشان دادند که مهارت مهندسی دانش و یادگیری سازمانی با قابلیت کارآفرینی 
 داری با هم دارند. ی معنی دانش رابطه

 جادیا یدانش برا یمهندس وستهیپ ندیفراای با عنوان  (، در مقاله3695) 1مقبول و همکاران
 های حوزه از محور یکی داده دانش ور نشان دادند که کسبمح داده دانش کسب سیستم دیتول نیقوان

 .است کاوی داده در  تحقیق کلیدی
 های  کتابخانه توسعه در دانش مهندسی (، در پژوهشی با عنوان روش3665) 2هوی و همکاران

 با الکترونیکی های  کتابخانه توسعه برای نوآورانه رویکرد ّسیار، یک یادگیری برای الکترونیکی
 ارائه نمودند. یادگیری محیط یک آموزش در به برای رفع نیاز ها  دادهمتا

های کوانتومی و  اطالعات، مهارت های انجام شده در زمینه حاکمیت فناوری با مرور پژوهش
های محدودی در رابطه با متغیرهای فوق و باالخص در  مهندسی دانش مشخص گردید که پژوهش

ت و پژوهشی با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت زمینه مهندسی دانش انجام شده اس
های عمومی یافت نشد.  های کوانتومی و مهندسی دانش در کتابخانه اطالعات، مهارت فناوری

های  های انجام شده به نقش مؤثر حاکمیت فناوری اطالعات، مهارت های پژوهش همچنین یافته
که پیامدهایی همچون موفقیت سازمان، توسعه  کوانتومی و مهندسی دانش در سازمان اشاره داشته

دردانش سازمانی، توسعه یادگیری، کارآفرینی، اثربخشی رهبری، ارتقاء عملکرد و بهره وریرا
 سازمانبههمراهخواهدداشت.

 شناسی  روش. 9

شود.  ای محسوب می پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی و از نظر نتیجه، پژوهش توسعه
 ژوهش راپ یآمار جامعهاساس نوع پژوهش کیفی و استراتژی پژوهش، مبنایی است. این پژوهش بر

نفر  91داده و  تشکیل های عمومی کشور داشتند، نهاد کتابخانه با کامل ییآشنا که ییاجرا خبرگان
های  و فناوری اطالعات و مدیران نهاد کتابخانه یشناس دانشهای علم اطالعات و   از اساتید گروه

نظران تا  گیری از صاحب (. نمونه9ی انتخاب شدند )جدولبرف گلوله یریگ نمونه روشه عمومی ب
زمانی ادامه پیدا کرد که فرآیند اکتشاف و تجزیه و تحلیل به نقطه اشباع رسید. انتخاب اعضای 

                                                           

1. Maqbool & et al. 

2. Hui  & et al. 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Maqbool%20Ali.QT.&newsearch=true
https://www.emeraldinsight.com/author/Chu%2C+Hui-Chun
https://www.emeraldinsight.com/author/Huang%2C+Shu-Xian
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کنندگان دیگر  کننده در این پژوهش ما را به شرکت نمونه به صورت هدفمند بوده و هر شرکت
 به مصاحبه فرایند و یافته ساختار نیمه های مصاحبه اطالعات گردآوری ه است. روشهدایت نمود

 پاسخگو و ارسال شوندگان مصاحبه برای ایمیل طریق از را ها سؤال محقق آنها در که بود ای گونه
 مصاحبه و محقق بین ارتباط موارد برخی در کرد و می ارائه باز صورت به را خود پاسخ و نظرات
های  پاسخ بررسی ضمن محقق سپس. شد انجام رفت و برگشتی پاسخ و پرسش ه صورتب شونده
 یا  مرحله شش ندیفرآدر این پژوهش از  .داد قرار بررسی مورد را نتایج آنها، سازی پیاده و نهایی

ی یروا از اطمینان حصول . برایاست شده استفاده (11، ص3660 2)کالرک و براون، 1مت لیتحل
 راهنما، استاد اختیار در محقق مصاحبه های روایی محتوایی استفاده شد. سؤالها از  مصاحبه

 آنان اصالحی نمودن نظرهای لحاظ از پس و گرفت قرار ییاجرا خبرگان از نفر 9 و مشاور استاد

 شد. یینها مصاحبه سؤاالت
ات، عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالع مورد در که بود کلی سوال 3 ها، شامل مصاحبه 

 کشور یعموم یها ها در نهاد کتابخانه آن یبند دستههای کوانتومی و مهندسی دانش و  مهارت

 ها آن به پاسخ شیوه و زمان بود، شده طرح باز، االتؤس نوع از ها پرسش که جا آن از شد و مطرح

 زمانی نداشت.  محدودیت
 در نهادو مهندسی دانش های کوآنتومی  اطالعات، مهارت فناوری مؤثر بر حاکمیت عوامل( 9

 کشور کدامند؟کتابخانه های عمومی 

در نهاد های کوانتومی و مهندسی دانش  عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات، مهارت( 3
 کنید؟ ی میبند دسته چگونه را کشور یعموم یها کتابخانه

 اولیه و کدهایقرار گرفته  مکرر مورد بازخوانی اول گام ها در های حاصل از مصاحبه یافته

 شدند. بندی دسته ه(ی)ثانو فرعی های تم قالب در مختلف کدهای گام دوم در و گردیده استخراج

 نظری مبانی با شان ییارتباط معنا به توجه با ها تم بعد گام شد. در انجام ها تم بازبینی سوم گام در

 بندی شده، دسته ییشناسا فرعی های تم تمامی براساس تینها در و شدند گذاری نام تحقیق

 ادامه د. دریگرد اصلی های تم جادیا به منجر که شد انجام شان تحلیل سطح براساس تری کلی

                                                           

1. Thematic Analysis 
2. Braun & Clarke 
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 تحلیل آمده است. نیا از حاصل های افتهی
 بین شد و از استفاده آزمون باز روش از ها مصاحبه ییایپا محاسبه برای تحقیق نیا در

 فاصله کی در بار دو ها آن از کدام هر شده و انتخاب همصاحب 9 تعداد گرفته، انجام های  مصاحبه

ها  دهنده پایایی مصاحبه ها نشان کدگذاری نیا از حاصل جینتا شدند. کدگذاری روزه 96 زمانی
 است: آمده 3 که در جدول بوده

 نمونه آماری بخش کیفی پژوهش -1جدول 

 سابقه شغلی سن تحصیالت جنسیت

داد
تع

 
 کل

رد زن
م

 

س
سان

 لی
وق

ف
 

د
ی

تر
ک

 

03 
تا 

43 
ال

س
 

45 
تا 

13 
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س
 

از 
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بی
13 

ال
س

 

ر 
زی

1 

1 - 
53 

55- 
51 

51- 
03 

03 
اال

ه ب
ب

 

4 55 1 9 1 8 0 5 0 1 4 5 51 

 درصد 7/1 7/01 43 03 7/1 0/50 4/10 0/00 13 43 0/70 7/01

 محاسبه پایایی بازآزمون -2جدول 

 پایایی بازآزمون )درصد( افقاتتعداد عدم تو تعداد توافقات تعداد کل کدها کد مصاحبه ردیف

5 M3 70 09 51 85  % 

0 M7 80 01 59 87 % 

0 M12 11 01 50 79 % 

 % 80 41 95 005 کل

 های پژوهش یافته. 4

گیری از مصاحبه خبرگان، عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات،  در این پژوهش با بهره
و در   شناسایی شدهکشور  یعموم یها بخانهدر نهاد کتاهای کوآنتومی و مهندسی دانش   مهارت

 ادامه آمده است:

 حاکمیت فناوری اطالعات. 4-9

 ابتدا شوندگان به عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات، مصاحبه های پاسخ خالصه
 چندباره بازخوانی با .آوری گردید استناد جمع قابل و کیفی های داده صورت به سپس و مکتوب

 اولیه کدهای باز و استخراج کدگذاری چگونگی 9شد. جدول  استخراج اولیه کد 91ها،  مصاحبه

 .دهد یم نشان را
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 باز حاکمیت فناوری اطالعات یکدگذار مرحله در شده استخراج هیاول میمفاه -3 جدول

 تکرار هیاول کد شرح ای مفهوم کد

A1 8 سازمان مختلف یها تیفعال انجام جهت هنگام به اطالعات عرضه 

A2 50 سازمان جامع یاطالعات گاهیپا وجود 

A3 55 از فناوری اطالعات در سازمان یریگ بهره کننده قیتشو و کننده تیحما یسازمان فرهنگ 

A4 9 توسط فناوری سازمان کارکنان به شده منتقل مناسب یمحتو 

A5 9 سازمان متخصصان فناوری در حضور 

A6 53 از فناوری اطالعات و ارتباطات منظم استفاده واسطه به نکارکنا یها یستگیشا و ها مهارت توسعه 

A7 55 از فناوری استفاده واسطه به یادار یها یبوروکراس حذف جهت در ییراهبردها نیتدو 

A8 55 با فناوری اطالعات رابطه در یاطالعات و یفن ،یسرپرست ،یا مشاوره ،یآموزش خدمات ارائه 

A9 55 سازمان تیفعال حوزه با مرتبط داده یها گاهیپا خلق یبرا ییها راهبرد وجود 

A10 50 فناوری یریبکارگ با رابطه در شانیا اطالعات روزآمدسازی یبرا کارکنان مداوم آموزش 

A11 50 آوری در سازمان از فن تیحما یبرا سازمان یکیتکنولوژ و یفن یتوانمند 

A12 50 فناوری یریبکارگ یبرا یعلم و یپژوهش ،یهنگفر ،یمعنو ،یماد از اعم کالن سطوح در یبسترساز 

A13 9 فناوری یها طرح یاجرا در گرید یها سازمان مشارکت منظور به الزم ریتداب یریبکارگ 

A14 50 فناوری واسطه راهبرد به رجوع ارباب با شتریب تعامالت قیطر ازای سازمانی ه  تیفعال انجام در تنوع و توسعه 

A15 9 ج حاکمیت فناوری در سازمانیترو و یریبکارگ با رابطه در مانساز شفاف استیس 

A16 50 فناوری اطالعات یریبکارگ نهیزم در خود یها مهارت ارتقاء جهت در کارکنان در الزم زهیانگ وجود 

A17 50 کارکنان یبرا شرفتهیآوری پ فن از استفاده جهت ازین مورد یها مهارت ارتقاء یبرا یکاف فرصت وجود 

گیری از  با بهره محقق ه مربوط به حاکمیت فناوری اطالعات،یاول یکدها استخراج از پس
 نشان را ثانویه یکدگذار 1 جدول. ( را مشخص کردیه )فرعیثانو نظرات خبرگان، مضامین

 دهد. یم
 )کدگذاری محوری( حاکمیت فناوری اطالعات شده مشخص هیثانو مضامین -4جدول 

 شده بیترک هیاول یکدها ثانویهمضمون  کد مضمون ثانویه

B1 ییمحتوا و یسازمان A1-A2-A3- A4-A5 

B2 یآموزش و ییربنایز A6-A7-A8-A9-A10-A11 

B3 راهبردی A12-A13-A14-A15 

B4 فردی A16-A17 

 که فرض ن پیشیا با اصلی مضامین جستجوی در محقق ه،یثانو های مضمون جادیا از پس
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کدها  بندی دسته به شوند، ترکیب اصلی مضامین جادیا برای نندتوا می هیثانو مضامین چگونه
 در بودن انتزاعی لحاظ از مضامین نیا کرد. مشخص را اصلی مضامین ها آن ترکیب از و پرداخته

دارند. در ادامه با بررسی و بازبینی مجدد مضامین ثانویه و  قرار قبل مرحله به نسبت سطح باالتری
های ساختاری و  از: شاخص عبارتند شدند که ییاصلی شناسا امینمض تحلیل محتوای مضامین،

 های درون سازمانی.  شاخص

 انتخابی حاکمیت فناوری اطالعات کدگذاری مرحله در شده مشخص اصلی مضامین -5جدول 

 شده بیترک مضامین ثانویه مضمون اصلی کد مضمون اصلی

C1 های ساختاری شاخص 
B1-B2 

 یآموزش و ییناربی/ زییمحتوا و یسازمان

C2 سازمانی های درون شاخص 
B3-B4 

 راهبردی/ فردی

 های کوآنتومی  مهارت. 4-2

شد.  های کوانتومی استخراج مؤثر بر مهارت اولیه کد 33ها،  مصاحبه چندباره بازخوانی با
 .دهد یم نشان را اولیه کدهای باز و استخراج کدگذاری چگونگی 0جدول 

 های کوانتومی باز مهارت یکدگذار مرحله در شده خراجاست هیاول میمفاه -6 جدول

 تکرار هیاول کد شرح ای مفهوم کد

D1 50 دارا بودن نقش مربی و کوانتومی رهبران پذیر بودن انعطاف و پویا ال،یس 

D2 50 طلبی قدرت و کنترل ۀیروح از اجتناب 

D3 50 زیاد پذیری انعطاف و اعتماد 

D4 50 از حد شیب و رضرورییغ دخالت عدم 

D5 53 انسجام باالتر دن بهیرس و خودسازماندهی برای آشفتگی ضرورت پذیرش 

D6 9 هدف خود قتحق از ر هدف،یمس در حرکت و هدف جستجوی بودن ارزشمندتر و تر مهم 

D7 55 کردن فکر جدید یها حل راه به آینده اییدن در 

D8 50  دیجد یها روش یوجو جست 

D9 50 خود قاصدم و اتین وارسی 

D10 9 روشن مقاصد و انداز نش، چشمیب از یق برخورداریطر از ها فرصت از یریگ بهره و درک 

D11 9 .فتداینم اتفاق لیدل بدون هاآن کدام از چیه و هستند ریییادگ العاده فوق یها فرصت روابط، همۀ 

D12 7 کل جامعه و کل جهان(.)کل فرد،  کل برای شدن لئقا تیاهم با توأم کار کردن توانایی 

D13  9 وری بیشتر. به بهره دنیرستوانمندی مدیران در داشتن اشراف کامل به سازمان برای 



 9911 زمستان، 4شامره ، 6دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 111

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 تکرار هیاول کد شرح ای مفهوم کد

D14 
 ،ها  تفاوت انسانی، های اطالعات، پویایی مدیریت یقطر از آشوب و نظم نیب موازنه

 .یا  نهیزمو  رونییب یطشرا و ارتباطات
53 

D15 

 منطقی، تفکرات خطی، ها، پرسش از ارییبس به پاسخ برای اینکه از آگاهی
 ت،یواقع از درکی چندگانه با باید و است ناکافی دودویی، و عقالیی

 .یابند دست خالق، یها حل راهبه  متناقض، ظاهر به یها نهیگز از
50 

D16 
 سازمان، عمودی یده جهتو  ینگر یخشب کنونی، دۀیچیپ یطشرا در اینکه از آگاهی

 .ستین برخودار زمال اثربخشی از
50 

D17 
 مدیریت، عمل و هر تفکر و دارد دیگران با متناقض همبستگی یک خودش فرد هر

 .دهد می قرار ریتأث تحت را ستمیس کل
50 

D18 50 مختلف یها نهیزم به توجه لزوم 

D19 50 حالت هر در متفاوت رهبری های سبک از استفاده 

D20 55 هبری متناسب با خواست کارکنان باشد.ارضاء نیازهای سازمانی که سبک ر 

D21 53 لزوم صورت در ریمس رییتغ و تیموقع با متناسب رییگ میتصم 

D22 
 ها و تجربیات اشتیاق و توانایی برای پذیرش مسئولیت انجام تکلیف و نیز آموزش

 مرتبط فرد یا گروه برای انجام کار در هر موقعیت
53 

 هیثانو ها مضامین آن بیترک از و پرداخته کدها یبند دسته هب ه،یاول یکدها استخراج از پس
 . شد مشخص

 دهد. یم نشان را ثانویه یکدگذار 1جدول 

 های کوانتومی مهارت شده )کدگذاری محوری( مشخص هیثانو مضامین -7جدول 

 شده بیترک هیاول یکدها مضمون ثانویه کد مضمون ثانویه

E1 پذیری انعطاف D1-D2-D3-D4-D5 

E2 جستجوگری D6-D7-D8 

E3 طلبی فرصت D9-D10-D11 

E4 نگری کل D12-D13 

E5 نگاه چند بعدی D14-D15-D16-D17-D18 

E6 تفکر اقتضایی D19-D20 

E7 گرایی موقعیت D21-D22 

 استخراج ثانویه مضامین های کوانتومی که براساس ، مضامین اصلی مهارت5در جدول شماره 

ین عبارتند از: تفکر خالق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و شده، آمده است. این مضام
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 گرایی.  موقعیت

 های کوانتومی انتخابی مهارت کدگذاری مرحله در شده مشخص اصلی مضامین -8جدول 

 شده بیترک هیثانو نیمضام یاصل مضمون یاصل مضمون کد

F1 تفکر خالق 
E1-E2-E3 

 طلبی پذیری/ جستجوگری/ فرصت انعطاف

F2 سیستمی تفکر 
E4-E5 

 نگری/ نگاه چندبعدی کل

F3 گرایی تیاقتضایی و موقع تفکر 
E6-E7 

 گرایی تفکر اقتضایی/ موقعیت

 مهندسی دانش. 4-9

آوری و با  شوندگان در مورد عوامل مؤثر بر مهندسی دانش جمع مصاحبه سخنان خالصه
 کدهای از و استخراجب کدگذاری چگونگی 1شد. جدول  استخراج اولیه کد 01آنها،  بازخوانی

 .دهد  یم نشان را اولیه
 باز مهندسی دانش یکدگذار مرحله در شده استخراج هیاول میمفاه -9 جدول

 تکرار هیاول کد شرح ای مفهوم کد

Q1 11 مساله اتیخصوص ییناساش 

Q2 12 مختلف یایمساله از زوا یبررس 

Q3 13 مساله یدیکل میمفاه نییتع 

Q4 13 ها ر پروژهعملی بودن مساله د 

Q5 13 شناسایی و مشخص کردن اهداف مهندسی دانش 

Q6 13 سهولت در تولید یا ایجاد مستندات دانش یا استفاده از سیستم مهندسی دانش 

Q7 12 سازگاری و عدم تناقض در محتوای خروجی حاصل از سیستم مهندسی دانش 

Q8 10 هندسی دانشقابلیت دسترسی به دانش یا اطالعات حاصل از سیستم م 

Q9 9 گیری از مهندسی دانش جستجو و بازیابی سریع مستندات دانش با بهره 

Q10 11 کند. سیستم مهندسی دانش امکان بارگذاری یا دریافت مستندات دانشی را برای کاربر فراهم می 

Q11 12 انتقال مستندات دانشی با استفاده از سیستم مهندسی 

Q12 12 گیری از مهندسی دانش در خصوص موضوعات مختلف با بهره تسهیل در بحث و گفتگو 

Q13 9 های کاری و عملیاتی تسهیل در تسهیم اطالعات در گروه 
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 تکرار هیاول کد شرح ای مفهوم کد

Q14 9 دسترسی سریع به مطالب و دانش تسهیم شده 

Q15 7 ریو تفس صیتشخ -حل آن  یها له و روشأاز مس یدرک کل کی جادیا 

Q16 9 یزیر و طرح صیتشخ -حل آن یردهاکیله و روأمهم مس یها شناخت بخش 

Q17 10 یساز هیشب ،یزیر طرح ص،یتشخ - و آرامش فرد خبره گر لیعدم مداخله تحل 

Q18 12 زیتجو ر،یآموزش، تفس - به حوزه مساله گر لیتحل عیجذب سر 

Q19 12 صیتشخ ب ونتخاتقویت قدرت ا 

Q20 12 کنترل ش،یپا ر،یتفس -ذهن فرد خبره  یساز فعال 

Q21 13 یپرداز دهیا تیتقو 

Q22 13 انتخاب ،یطراح -یبند و زمان یبند حل مسائل مربوط به دسته 

Q23 11 نیگزیجا یها حل راه ییشناسا 

Q24 10 به دانش یسلسله مراتب یساختارده 

Q25 10 مشابه ذهن انسان یمراتب رسلسلهیروابط غ شینما 

Q26 10 یزیر طرح –آنها  یبند ها و دسته  حل از داده راه یریادگی 

Q27 10 حیصح مهیدانش ناقص و ن گاهیبهبود پا 

Q28 11 شیکنترل، پا -با تالش کمتر  دهیچیحل مسائل پ 

Q29 9 موارد محتاج به قضاوت ماهرانه فرد خبره 

Q30 12 دهیچیپ یحل مسائل علم 

Q31 12 ضبط دانش یروش حل مساله به جا یساز مدل 

Q32 12 کسب دانش 

Q33 9 ایجاد دانش 

Q34 9 گذاری دانش اشتراک 

Q35 10 ذخیره دانش 

Q36 10 مشارکت سازمانی 

Q37 10 سازگاری 

Q38 11 پذیری انطباق 

Q39 11 رسالت سازمانی 

Q40 11 نوآوری رقابتی 

Q41 12 نوآوری فرایندی 
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 تکرار هیاول کد شرح ای مفهوم کد

Q42 12 نوآوری ساختاری 

Q43 12 سازگاری سازمانی 

Q44 9 پذیری سازمانی رقابت 

Q45 9 سازمانی یها ارزش 

Q46  9 مهندسی دانش ستمیس کیاز  یشینمونه آزماانجام یک 

Q47 9 تاجنساختار است شیو آزما دانش گاهینمونه در پا یها  ضعف شناسایی 

Q48 11 دانش مهندسینظام  یکارکرد عمل شیآزما 

Q49 11 یفیکنترل ک یاجرا 

Q50 11 اعتبار و صحت لحاظ از دانش یبررس 

Q51 11 ارتباط دانش( یروزآمد کردن دانش)و بررس 

Q52 12 مرتبط بخش گزینشدانش و  یبررس 

Q53 9 یحوزه خاص یدانش برا یزیدر مم دیو مف حیروزآمد، صح 

Q54 9 ها مصاحبه ییاجرا میت یساز آماده 

Q55 11 مطالعه یبرا رانیو انتخاب مد ییشناسا 

Q56 12  رانیدر باور مد اتیاستخراج تجرب تیاهم نییتب 

Q57 13 کنندگان دانش شیرایکنندگان و و آموزش مصاحبه 

Q58  13 ها تیموفق سوابق، ،اتیآنها، تجرب یمشخصات کل ییشناسابرای انجام مصاحبه باز 

Q59 13 یتخصص یها و رده یمهم کار یها و چالش ها شکست 

Q60 13 افتهیساختار همیمصاحبه ن از با استفاده رانیاستخراج و اکتساب دانش و تجربه مد 

Q61 12 آموزش معکوس کیاستفاده از تکن 

Q62 10 تجربیات شیرایانسجام و و ،یده شکل 

Q63 9 فرمت مناسب کیدر  تجربیاتدادن  قرار 

Q64 11 آنهابه  تجربیاتانتقال  یوب برا گاهیپا کی یطراح 

Q65 12 در افراد یو نوآور تیخالق یفراهم بودن بستر و ابزار الزم برا زانیم 

Q66 12 دانش مهندسی یها مختلف سازمان در جهت تحقق هدف یها بخش نیب ارتباط 

Q67 9 افراد گرید نیسازمان در ب یتوسعه دانش و اطالعات مهم و راهبرد زانیم 

Q68 9 ارزشمند بودن دانش و اطالعات کارکنان از نظر سازمان زانیم 

Q69 7 دانش  تیریمد یها ها و مقررات سازمان در تحقق هدف  یمش خطها،  استیکمک س زانیم 
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 هیثانو ها مضامین آن بیترک از و پرداخته کدها یبند دسته به ه،یاول یکدها استخراج از پس
 .دهد یم را نشان هیثانو یکدگذار 96جدول. است شده مشخص

 )کدگذاری محوری( مهندسی دانش شده مشخص هیثانو مضامین -11جدول 

 ب شدهیه ترکیاول یکدها مضمون ثانویه د مضمون ثانویهک

R1 ارزیابی Q1-Q2-Q3-Q4-Q5 

R2 کیفیت محتوا Q6-Q7-Q8 

R3 سهولت استفاده Q9-Q10-Q11 

R4 سهولت در مشارکت گروهی Q12-Q13-Q14 

R5 اکتساب دانش 
Q15-Q16-Q17-Q18-Q19-Q20-

Q21-Q22-Q23-Q24-Q25-Q26-

Q27-Q28-Q29- Q30-Q31 

R6 مدیریت دانش Q32-Q33- Q34-Q35 

R7 فرهنگ سازمانی Q36-Q37- Q38-Q39 

R8 نوآوری Q40- Q41-Q42 

R9 پذیری انعطاف Q43-Q44-Q45 

R10 مرحله آزمایشی Q46-Q47-Q48 

R11 مرحله بررسی کیفیت Q49-Q50-Q51-Q52-Q53 

R12 گام شناخت، آموزش و تعامل Q54-Q55-Q56-Q57-Q58-Q59 

R13 اب تجربه مدیران سازمانیاکتس Q60-Q61-Q62 

R14 ذخیره و مستندسازی تجربیات مدیران Q63-Q64 

R15 ها ایجاد زیرساخت Q65-Q66-Q67 

R16 قوانین سازمانی Q68-Q69 

اصلی  مضامین در ادامه با بررسی و بازبینی مضامین ثانویه و تحلیل محتوای مضامین،
 (. 99شد )جدول  استخراج

 از: عبارتنداین مضامین 
 ساختار کیفیت دانش یا اطالعات و مناسب بودن خروجی مهندسی دانش، طراحی 

 ، مستندسازی،دانش یسازمانده نیاعتبار قوان دییتا یبرا شیزما، آدانش مهندسی حوزه
 .نگهداری
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 انتخابی مهندسی دانش کدگذاری مرحله در شده مشخص اصلی مضامین -11جدول 

 ب شدهیمضامین ثانویه ترک یمضمون اصل اصلی کد مضمون

S1 
کیفیت دانش یا اطالعات و مناسب 

 بودن خروجی مهندسی دانش

R1-R2-R3-R4-R5 
ارزیابی/ کیفیت محتوا/ سهولت استفاده/ سهولت 

 در مشارکت گروهی/ اکتساب دانش

S2 طراحی ساختار حوزه مهندسی دانش 
R6-R7-R8-R9 

 فرهنگ سازمانی/ مدیریت دانش/
 پذیری افنوآوری/ انعط

S3 
آزمایش برای تایید اعتبار قوانین 

 سازماندهی دانش
R10-R11 

 مرحله آزمایشی/ مرحله بررسی کیفیت

S4 مستندسازی 

R12-R13-R14 
 گام شناخت، آموزش و تعامل/ اکتساب

تجربه مدیران سازمانی/ ذخیره و مستندسازی 
 تجربیات مدیران 

S5 نگهداری 
R15-R16 

 انین سازمانیها/ قو ایجاد زیرساخت

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل تم، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات، 
 (:9های عمومی کشور ارائه شد )شکل  های کوانتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه مهارت

 ومی و مهندسی دانشهای کوانت مدل مفهومی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات، مهارت -1شکل 

 های عمومی کشور  در نهاد کتابخانه

 
های ساختاریشاخص 
های درون سازمانیشاخص 

 
تفکر خالق 
تفکر سیستمی 
اقتضایی و تفکرییگراموقعیت 

کیفیت دانش یا اطالعات 
طراحی ساختار حوزه مهندسی دانش 
آزمایش برای تایید اعتبار قوانین سازماندهی دانش 
مستندسازی دانش 
نگهداری سازی 

 های کوانتومیمهارت حاکمیت فناوری اطالعات

 مهندسی دانش

حاکمیت فناوری اطالعات، 

 های کوانتومی،مهارت

 مهندسی دانش
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 یریگ جهینت. 5

های  های ساختاری و شاخص با توجه به نتایج پژوهش حاضر، دو عامل شاخص
های عمومی  سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات در نهاد کتابخانه درون

توان  های ساختاری می ی فوق و در زمینه شاخصها اند که در تحلیل یافته کشور شناسایی شده
 یگاه اطالعاتیپا سازمان، ایجاد مختلف یها تیفعال انجام جهت هنگام، به اطالعات گفت عرضه

از فناوری  یریگ بهره کننده، قیتشو و کننده تیحما یسازمان سازمان، ایجاد فرهنگ جامع
از فناوری  منظم استفاده واسطه به رکنانکا یها یستگیشا و ها مهارت اطالعات در سازمان، توسعه

 کارکنان مداوم از فناوری و آموزش استفاده جهت در ییراهبردها نیاطالعات و ارتباطات، تدو

 و یفن فناوری و توانمندسازی یریبکارگ با رابطه در شانیا اطالعات روزآمدسازی یبرا

ارتقاء حاکمیت فناوری ندموجبتواآوری در سازمان می از فن تیحما یبرا سازمان یکیتکنولوژ
 از اعم کالن سطوح در سازمانی، ایجاد بستر های درون اطالعات گردد. همچنین در زمینه شاخص

 الزم ریتداب یریفناوری اطالعات، بکارگ یریبکارگ یبرا یعلم و یپژوهش ،یفرهنگ ،یمعنو ،یماد

سپاری  طالعات و برونفناوری ا یها طرح یاجرا در گرید یها سازمان مشارکت منظور به
 و یریبکارگ با رابطه در سازی سازمان شفافدید،  های فناوری اطالعات در صورت صالح طرح

 یها مهارت ارتقاء جهت در کارکنان در الزم زهیج حاکمیت فناوری در سازمان، ایجاد انگیترو
 مورد یها تمهار ارتقاء یبرا یکاف فرصت فناوری اطالعات و تخصیص یریبکارگ نهیزم در خود

ساز توسعه حاکمیت فناوری  تواند زمینه کارکنان می یبرا شرفتهیآوری پ فن از استفاده جهت ازین
(، کاروونه 3691های فوق با نتایج مطالعات سیتاوان و اندری ) اطالعات در سازمان گردد. یافته

 خوانی دارد.  ( هم9911( و امیری دوماری )3691)
دست آمده، سه عامل تفکر خالق، تفکر سیستمی و تفکر اقتضایی و همچنین با توجه به نتایج ب

های عمومی کشور تأثیر دارند. در تحلیل  های کوانتومی در نهاد کتابخانه گرایی، بر مهارت موقعیت
 ۀیروح از مدیران در سازمان و اجتناب پذیر بودن انعطاف و توان گفت پویایی عامل تفکر خالق می

 برای آشفتگی ضرورت زیاد، پذیرش پذیری انعطاف و ارا بودن اعتمادطلبی، د قدرت و کنترل

 جستجوی سازمان، فاهدا یبرا شدن قائل ارزش و تیاهم انسجام، و دستیابی به خودسازماندهی

 طریق از ها فرصت از رییگ بهره و جدید، نوآوری، خالقیت در سازمان و درک های روش

 های کوانتومی در سازمان گردد. ب بهبود مهارتتواند موج نش و دانش مییب از برخورداری
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 مدیریت طریق از آشوب و نظم نیب در راستای عامل تفکر سیستمی نیز برقراری توازن

ها  تیواقع از درکی چندگانه دودویی و ایجاد تفکرات خطی و اطالعات، عدم توجه و کنار گذاشتن
نگرانه به ابعاد سازمان باعث ارتقاء  گاه کلو ن نگری های خالقانه و اجتناب از بخشی حل و ایجاد راه

 یریگ میتصمو  متفاوت رهبری هایسبک از گردد. همچنین استفاده های کوانتومی می مهارت

نیز  ییگرا تیموقعلزوم و به عبارتی تفکرات اقتضایی و  صورت در ریمس رییتغ و تیموقع با متناسب
های کوانتومی با نتایج  های مربوط به مهارت گردد. یافته های کوانتومی می موجب توسعه مهارت

( و صادقی دهکردی 9911(، کردی، کاکوئی ازبرمی، خراسانچی )9911پور ) های حمزه پژوهش
 خوانی دارد. هم (9911و مرادی پردنجانی )

همچنین با توجه به نتایج پژوهش، پنج عامل کیفیت دانش یا اطالعات و مناسب بودن 
 نیاعتبار قوان دییتا یبرا شیزما، آدانش مهندسی ساختار حوزهحی خروجی مهندسی دانش، طرا

مؤثر بر مهندسی دانش در نهاد  عوامل عنوان، مستندسازی و نگهداری به دانش یسازمانده
توانگفتشناساییوهایفوقمیاند که در تحلیل یافته های عمومی کشور شناسایی شده کتابخانه

،دانشمهندسیاهدافکردنمشخصاستفادهیادانشمستنداتایجادیاتولیددرسهولتایجاد
سیستمازحاصلخروجیمحتوایدرتناقضعدموسازگاریایجاد ازسیستممهندسیدانش،

وجود قابلیت دسترسی به دانش یا اطالعات حاصل از سیستم مهندسی دانش،  مهندسیدانش،
ن، انتقال راحت مستندات دانش با استفاده راحتی جستجو و بازیابی مستندات دانش توسط کاربرا

 یها شناخت بخش، حل آن یها له و روشأاز مس یدرك کل کی جادیااز سیستم مهندسی دانش، 
ساختار  شیو آزما دانش گاهیدر پا ها  ضعف شناساییعدم ، حل آن یکردهایله و روأمهم مس
 لحاظ از دانش یبررسی، فیککنترل  یاجرا، دانش مهندسینظام  یکارکرد عمل شیآزما، استنتاج

 تجربیاتدادن  قرار، رانیمد اتیتجربی و مستندساز رهیذخ، روزآمد کردن دانش، اعتبار و صحت
تواند بر توسعه  آنها میبه  تجربیاتانتقال  یوب برا گاهیپا کی یطراحو  فرمت مناسب کیدر 

تایج مقبول و همکاران های مربوط به مهندسی دانش با ن مهندسی دانش تأثیرگذار باشد. یافته
 باشد. راستا می ( هم3665(، هوی و همکاران )3695)

های جدید از جمله  به یاری فناوری هامروزتوان گفت که  در کل و با توجه به نتایج پژوهش می
های عمومی به جامعه به  رسانی اطالعاتی کتابخانه رایانه و اینترنت، تغییرات شگرفی در خدمت

سازی اطالعات و ارائه خدمات  های سریع در پردازش، ذخیره ه آن پیشرفتوجود آمده که نتیج
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کنندگان و انبوه  های آینده محل تالقی نیازهای استفاده سریع و روزآمد به جامعه است. کتابخانه
خود را برای رویارویی با دنیای عظیمی از اطالعات و  باید و کتابداران باشد میها  اطالعات پایگاه
ها آماده کنند و با به خدمت گرفتن ابزارهای مناسب و بهبود  از نیازها و خواستهطیف وسیعی 

. بنابراین، کتابداران به رشد جوامع انسانی کمک کنند ،رسانی خود یابی و اطالع اطالع های  فعالیت
های جدید و دانش روزآمد از طریق مهندسی و  های نوین، مهارت گیری از فناوری نیازمند بهره

ت دانش هستند. لذا با شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه و ارتقاء حاکمیت فناوری اطالعات، مدیری
های مردم  توان آمادگی الزم برای پاسخگویی به خواسته های کوانتومی و مهندسی دانش می مهارت

 فراهم آورد. های عمومی را کنندگان به کتابخانه و کسب رضایت مراجعه

 پیشنهادها. 6

های کوانتومی و مهندسی دانش در  تقاء حاکمیت فناوری اطالعات، مهارتدر راستای ار
 گردد: های عمومی پیشنهادات ذیل مطرح می کتابخانه

 های عمومی، نهاد کتابخانه جامع در سطح یاطالعات گاهیپا ایجادـ 

 فناوری اطالعات در سازمان، بکارگیری کارکنان در جهت قیتشو و تیحماـ 

 ها، فناوری در نهاد کتابخانهاستخدام متخصصان ـ 

 یها یستگیشا و ها مهارت در جهت توسعه ITهای  های آموزشی و همایش برگزاری دورهـ 
 فناوری اطالعات و ارتباطات، در راستای استفاده و بکارگیری کارکنان

 های عمومی، های مختلف کتابخانه نهادینه کردن نظام نوآوری و خالقیت در فعالیتـ 
لت در تولید یا ایجاد مستندات دانش یا استفاده از سیستم مهندسی دانش در بین ایجاد سهوـ 

 کارکنان،
ایجاد قابلیت دسترسی به دانش یا اطالعات حاصل از سیستم مهندسی دانش در بین کارکنان ـ 

 ها، و مدیران نهاد کتابخانه
 ط قوت و ضعف آن، سازی یک نمونه آزمایشی مهندسی دانش در سازمان و شناسایی نقا پیادهـ 
 ها، کارکنان و مدیران نهاد کتابخانه تجربیاتانتقال  یوب برا گاهیپا کی یطراحـ 

 کارکنان و مدیران. نیسازمان در ب یدانش و اطالعات مهم و راهبردتوسعه ـ 
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