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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to identify the dimensions of personal knowledge 

management and to evaluate the status of personal knowledge management skills of librarians in 
central libraries of public libraries in Tehran. 

Methodology: This is purpose-based research and is qualitative-quantitative research based 

on the method and how to obtain the required data. The statistical population of this research in 
the qualitative section is individuals who have had a background in personal knowledge 

management and research, and in the quantitative section, it is the staff and librarians of central 
libraries of public universities in Tehran. A researcher-made questionnaire consisting of seven 

components of retrieval, evaluation, organization, collaboration, analysis, information provision, 

and information security was used to evaluate personal knowledge management. Cronbach's 
alpha reliability was 0.8. 

Findings: Among the elements of librarians’ personal knowledge management in central 

libraries of state universities in Tehran, the component analysis has been at the relatively desired 
level, and other studied components were at the desired level. There is a significant relationship 

between personal knowledge management skills, but there is no significant difference between 

gender, age, and background with personal knowledge management skills. 
Conclusion: Personal knowledge management serves as a viable tool for academic 

libraries, through which they can improve their services and retain their capacity. Personal 

knowledge management skills seem to need instruction. Because librarians, as well as other 
people with no personal knowledge management skills, are unable to improve their position in 

the library, they need to learn the basics of personal knowledge management. Learning and 

identification of librarians’ personal knowledge management skills will help them learn more 
about improving those skills; and library officials and academic community will be persuaded to 

pay more attention to the tools and techniques of personal knowledge management. Therefore, 

library managers and universities must be planned to be trained in this case. 
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 چکیده

هایمدیریتدانشمهارتهایمدیریتدانششخصیوبررسیوضعیتمؤلفههدفاینپژوهششناسایی دف:ه
هایدولتیشهرتهراناست.هایمرکزیدانشگاهشخصیکارکنانوکتابدارانکتابخانه

دستآوردنشناسی: روش چگونگیبه برحسبروشو و کاربردیبوده نوع مبنایهدفاز اینپژوهشبر
کمّی(است.جامعهآماریاینپژوهشدربخشکیفیافرادیهستند-هایموردنیاز،ازنوعپژوهشآمیخته)کیفیداده

داشته پژوهش و مطالعه سابقه شخصی دانش مدیریت زمینه در کتابدارانکه و کارکنان کمّی بخش در و اند
براهاهایمرکزیدانشگاهکتابخانه تهرانهستند. محققیدولتیشهر پرسشنامه پژوهشاز جامعه ساختهیمطالعه

بهدستآمد.8/1مدیریتدانششخصیاستفادهشد.پایاییابزاربااستفادهازآلفایکرونباخمقدار
هایدولتیهایمرکزیدانشگاههایمدیریتدانششخصیکارکنانوکتابدارانکتابخانهازمیانمؤلفهها: یافته

هایموردبررسیدرسطحمطلوبقرارتجزیهوتحلیلاطالعاتدرسطحنسبتاًمطلوب،وسایرمولفهشهرتهران،مؤلفه
بین سنومهارتدارند. بینجنسیت، اما دارد؛ معناداریوجود مقطعتحصیلیرابطه هایمدیریتدانششخصیبا
هایمدیریتدانششخصی،تفاوتمعناداریوجودندارد.مهارتسابقهبا

هایدانشگاهیاست،کهازطریقمدیریتدانششخصیبهعنوانابزاریبادوامدراختیارکتابخانه گیری: نتیجه
توانرقابتیآنمی و بخشیده بهبود را بهنظرمیتوانندخدماتخود حفظکنند. هایمدیریتمهارترسدکهشانرا

هایمدیریتدانششخصیننیزمانندسایرافرادبدونمهارتدانششخصینیازبهآموزشدارند.ازآنجاکهکتابدارا
یادگیریونمی یادگیریاصولمدیریتدانششخصیهستند. نیازمند دهند، ارتقاء کتابخانه در را خود جایگاه توانند

داینهاکمکخواهدکردباآگاهیبیشترینسبتبهبهبوهایمدیریتدانششخصیکتابدارانبهآنشناساییمهارت
فنونمهارت و ابزارها توجهبیشتریبه جامعهدانشگاهیمتقاعدخواهندشدتا نیز مسئوالنکتابخانهو و بپردازند ها

هامهارتهابایدبرایآموزشاینهاودانشگاهباشند.بنابراین،مدیرانکتابخانهمدیریتدانششخصیکتابدارانداشته
 ریزیکنند.برنامه
 

کتابخانهها: کلیدواژه کتابدار، شخصی، دانش مدیریت دانش، دانشگاهی،مدیریت کتابخانه تهران، مرکزی،

اشتراکدانش.
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 . مقدمه1

اند، تالش در جهت به دست آوردن دانشی است که برتری  ها با آن مواجه چالشی که امروزه سازمان
ها تقویت و بر غنای دانش  ر آنهای سازمانی را د رقابتی، قدرت خالقیت و نوآوری، و شایستگی

طور   آمده خارجی باید به  دست  ، دانش به1سازمانی بیافزاید. به این معنی که، در یک سازمان دانشی مؤثر
ای در درون سازمان به اشتراک گذاشته شود، در پایگاه دانشی سازمان ذخیره شده، و توسط  گسترده

این امر به وسیله  .خدمات و محصوالت استفاده شودهای جدید،  منظور توسعه فناوری  کارکنان به
شود، زیرا  های مدیریت دانش در سازمان مهیاء می اشتراک دانش توسط کارکنان و شرکت کردن در پروژه

های زیادی به  شود. در نتیجه خسارت اگر دانش به اشتراک گذاشته نشود، دانش جدیدی هم تولید نمی
تواند  های جهانی و برآوردن نیازهای مشتریان، نمی یارویی با رقابتو سازمان در رو سازمان وارد شده

 (.5111، 4هاف و هویسمن دن ؛ وان5118، 3؛ زیگلر5112، 2موفق عمل کند )جاشاپارا
؛ محمدی و باقری، 0388؛ غفاری، زنجیردار و حقدادی، 0388ها )عطاپور،  برخی پژوهش

ها شکست خورده است. یکی از  بسیاری از سازمان اند که پروژه مدیریت دانش در ( نشان داده0315
دالیل این شکست توجه بیش از اندازه به فناوری و فرهنگ سازمانی و غفلت از عواملی دیگر مانند 

ها هستند.  های فکری و دانشی سازمان  ها، در واقع سرمایه  عامل انسانی بوده است. افراد و دانش آن
ها را ترغیب به اشتراک دانش و اطالعات خود کنند. از  افراد باید آنها برای مدیریت دانش این  سازمان

توانند دانش خود را بهتر   آنجا که دانش، شخصی و در ذهن دارنده آن است؛ بنابراین، تنها افراد می
مدیریت کرده و آن را با سایر همکاران خود در سازمان به اشتراک گذارند. هسته اصلی مدیریت دانش 

های قرن بیست و یکمی و مدیریت   فرد است و تا زمانی که جایگاه شخص در سازمانشخصی، خود 
اندازی روشن از مدیریت دانش شخصی دست یافت )زوارقی،   توان به چشم  دانش روشن نشود، نمی

(. با توجه به این مفروضه اساسی که مدیریت دانش شخصی پایه 0115، 5؛ هولسپل و جاشی8830
گذاری در این زمینه به منظور تجهیز  انش سازمانی و فراسازمانی است، سرمایهو شالوده مدیریت د

 رسد. های مدیریت دانش شخصی، ضروری به نظر می کارکنان سازمان به مهارت
                                                           

1. Effective Knowledge Organization (OKE) 

2. Jashapara 
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مدیریت دانش شخصی، افراد را در مدیریت بهتر فرآیندهای دانشی، اشتراک اطالعات و تبادل 
ع، مدیریت دانش شخصی، کمک به افراد است تا در محیط ند. در واقک  میدانش با دیگران حمایت 

اجتماعی، سازمانی، و شخصی خود اثربخشتر باشند. از دیدگاه صاحبنظران، مدیریت دانش شخصی 
به هیچ وجه خود ارتقایی نیست، بلکه خود اثربخشی و ارزشمندتر ساختن فرد برای سازمانی است 

(. 1115، 3؛ اگنیهوتی و تروت0015 ،2؛ چانگ و تسویی1115، 1ند )پائولینک  میکه در آن فعالیت 
تواند مزایای  بر این اساس اگر مدیریت دانش شخصی با مدیریت دانش سازمانی ترکیب شود، می

بسیاری برای سازمان داشته باشد. در واقع، مدیریت دانش شخصی پاسخی است به این ایده که 
پذیری برای رشد و یادگیری هستند و مدیریت دانش  لیتای نیازمند مسئو فزاینده طور  به 4کاران دانش
دانند و نمیدانند را برعهده  تواند موفق باشد، مگر اینکه، دانشکاران مسئولیت شخصی آنچه را می نمی

تواند اثرات منفی سرریز اطالعاتی را کاهش  (. مدیریت دانش شخصی می0115، 5بگیرند )بارث
(. 0130آوری دانش شود )نیکوکار،  نیز باعث حل مسئله و فراهمگیری را تسهیل کرده و  دهد، تصمیم

ماهیت مدیریت دانش شخصی کمک به افراد به منظور ترکیب منابع اطالعاتی، بهبود کارایی و 
پذیری شخصی است. به واسطه مدیریت دانش شخصی افراد قادر به تبدیل همه  افزایش توان رقابت

 (.1115 ،6یابد )زو و هی به اطالعات با ارزش سهولت میانواع اطالعات بوده و دسترسی آنان 
گاهی ک  میمدیریت دانش شخصی، افراد را در جذب دانش ضروری کمک  ند، راه و رسم و آ

دهد، پایه و اساسی برای مطالعه دانش شخصی و  العمر را پرورش می نسبت به یادگیری مادام
های تخصص و قدرت رقابتی افراد را  هارتند، و به این ترتیب، مک  میپیشرفت توانایی ایجاد 

ترین دالیل توجه به مدیریت  (. برخی از مهم0015، 7دهد )اسکونهر، گریفیث و چاندرا افزایش می
های مربوط به شغل و  گیری ها عبارتند از: کمک به افراد در تصمیم دانش شخصی در سازمان

گیری، غلبه بر مشکالت ناشی از  یمزندگی، حل مسائل، پاسخگویی نسبت به نیاز مشتریان، تصم
                                                           

1. Pauleen 
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های سازمانی، گسترش حجم اطالعات  سرریز اطالعاتی، بهبود اثربخشی، بهبود شایستگی
های چاپی و الکترونیکی، فراهم کردن چارچوب جدیدی برای ارزیابی و ادغام  موجود در قالب

ایش کارآیی، تجربیات و اطالعات جدید، کمک به افراد در مدیریت انفجار اطالعات، افز
وری، نوآوری دانشکاران و دستیابی به اهداف شخصی )هیگیسون، گیل، گرن فیلد، مکاولی و  بهره

 (.5101؛ چانگ و تسویی، 1115، 2؛ جفرسون0115، 1ریدلی
های مدیریت دانش کارکنان خود  تر عمل کنند که به مهارت توانند موفق هایی می امروزه سازمان

 دنبو دارالیل دبه  هینشگاهای دا ویژه کتابخانه ها به . در این میان کتابخانهتوجه بیشتری داشته باشند
 محیطیبا ن مازيك ساعنوان   به ،نددار هشیوپژ و شیزموآ یها محیط در كه صیخا یهادكرركا

 و مناسب كنشوا ممستلز ات،ییرتغ ينا با جههامو یابر كه ،هستند جهامو گذشته به نسبت وتمتفا
از جمله مدیریت دانش شخصی هستند )لیاو، هاتاال و  یتیجديد مديرهای  شرو کارگیری  به

پراهمیتی تلقی    ها، نیروی انسانی، سرمایه  (. در کتابخانه نیز مانند همه سازمان5101، 3هوآنگ
گذاری زیادی انجام  ها و کارآیی آن سرمایه  ها برای ارتقای توانمندی شود. به نحوی که کتابخانه می
ها با هدف ارتقای رفتار سازمانی و بهبود عملکرد نیروی انسانی   گذاری . این سرمایهدهند می

پذیرد، زیرا این مراکز به برخورداری از کتابداران مجرب و کارآزموده به عنوان  کتابخانه صورت می
فنون اند. در واقع، کتابدار موفق کسی است که ابزارها و  ترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده مهم

ها داشته باشد. بنابراین، یادگیری فنون  جدید را یک هشدار بداند و سعی در یادگیری آن
های مدیریت دانش شخصی باعث خواهد شد تا کتابدار عالوه بر مدیریت دانش خود  مهارت و 

بتواند آن را با همکاران خود در کتابخانه و همچنین در جامعه دانشگاهی به اشتراک گذارد 
کسفورد2115، 4)یاپینگ  (.2015و همکاران،  5؛ آ

( که در مورد مدیریت 0388(، غفاری، زنجیردار و حقدادی )0388های عطاپور ) در پژوهش
ها انجام شده است، علت عدم موفقیت پروژه مدیریت دانش را عدم توجه به  دانش در کتابخانه

سهیم دانش در بین کتابداران اند، که این مشکل به نبود روحیه ت فرهنگ و عامل انسانی دانسته
                                                           

1. Higgison, Gill, Greenfield, Macaulay & Ridley 

2. Jefferson 

3. Liaw, Hatala & Huang 

4. Ya-ping   
5. Axford  
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گردد. بنابراین، با توجه به اهمیت مؤلفه اشتراک دانش در فرایند مدیریت دانش و مدیریت  برمی
هایی نماید که  دانش شخصی، هر کتابداری باید خود را مجهز به توسعه و حفظ دانش و مهارت

زیرا اگر آنان از رشد و توسعه و اهمیت و جایگاه وی را برای مراجعان و سایر همکاران روشن سازد، 
ها غفلت کنند، در این صورت قادر به اشتراک و همکاری با مراجعان و  حفظ دانش و مهارت

ها را ضعیف ارزیابی  همکاران نخواهند نبود. به این ترتیب مراجعان و همکاران، عملکرد آن
  (.5101 هاتاال و هوآنگ،  خواهند کرد )لیاو،

های مدیریت دانش بر سطح سازمانی تمرکز   ها و رویه  سیاری از پژوهشبا توجه به اینکه، ب
ها نقش نیروی انسانی در فرآیند مدیریت دانش مورد غفلت قرار   دارند، و در بسیاری از سازمان

(، و با توجه به اهمیت موضوع 0381، 2؛ ترنتن و مک کراکن5112، 1گیرد )ایوز و واتلینگتون  می
های کاری، مسئله  ضرورت اجرای اهداف و اصول آن در فرایندها و روش مدیریت دانش شخصی و

کارکنان و کتابداران  های مدیرت دانش شخصی  مهارت ها و  مؤلفه پژوهش حاضر شناسایی 
ها از  های دولتی شهر تهران و شناخت میزان برخورداری آن های مرکزی دانشگاه کتابخانه
 های مدیریت دانش شخصی است. مهارت

 اهداف پژوهش .4

های مرکزی  های مدیریت دانش شخصی کارکنان و کتابداران کتابخانه مؤلفه ( شناسایی 0
 های دولتی شهر تهران، دانشگاه

های مرکزی  کارکنان و کتابداران کتابخانه های مدیریت دانش شخصی  ( شناسایی مهارت5
 های دولتی شهر تهران، دانشگاه

 تحصیلی و سابقه خدمت(  )جنسیت، سن، مقطع شناختی جمعیت ( شناسایی رابطه بین متغیرهای3
 های دولتی شهر تهران با مدیریت دانش شخصی. های مرکزی دانشگاه ارکنان و کتابداران کتابخانهک

 های پژوهش . پرسش8

های  های مرکزی دانشگاه های مدیریت دانش شخصی کارکنان و کتابداران کتابخانه ( مؤلفه0
 کدامند؟دولتی شهر تهران 

                                                           
1. Ives and Watlington 

2. Trenten 
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های  های مرکزی دانشگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه های مدیریت دانش شخصی  ( مهارت5
 دولتی شهر تهران چگونه است؟

کارکنان و  شناختی )جنسیت، سن، مقطع تحصیلی و سابقه خدمت(  ( بین متغیرهای جمعیت3
دیریت دانش شخصی چه های دولتی شهر تهران با م های مرکزی دانشگاه کتابداران کتابخانه

 ای وجود دارد؟ رابطه

 پژوهش  . پیشینه5

های زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده  در مورد مدیریت دانش شخصی، پژوهش
شوند. بسیاری از این پژوهشگران  ها با پژوهش حاضر، بیان می ترین آن است که در ادامه مرتبط

ها به مدیریت دانش  ها و ارتباط ابزارها، مهارت های مختلفی از جمله اند از جنبه سعی کرده
 شخصی بپردازند. 

( نقش میانجی مدیریت دانش شخصی را در رابطه با جو 0311اسالم پناه، شهبازی و باقلی )
های  گیری مدیران و کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بررسی کردند. یافته اخالقی سازمان و تصمیم

 دانش شخصی را تأیید کرد.پژوهش، نقش میانجی مدیریت 
( وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه 0318بیگدلی ) زاده، عبداللهی و خادمی

ها در سطح  شهید چمران اهواز را بررسی کردند. نتایج نشان داد میانگین مدیریت دانش شخصی آن
ی  سابقهشناختی )جنسیت،  های جمعیت ی معناداری بین ویژگی مطلوب بود، همچنین رابطه

 خدمت، مدرک تحصیلی و حوزه خدمت( کارکنان با مدیریت دانش شخصی وجود داشت. 
( میزان آشنایی و استفاده مدیران آستان قدس 0311قاسمیان، جعفرزاده کرمانی و ساالری )

های مدیریت دانش شخصی را بررسی کردند. نتایج نشان داد  مهارت ها و  رضوی از ابزارها، سامانه
های  گیری آنان از ابزارها و سامانه های مدیریت دانش شخصی مدیران و میزان بهره رتمها بین 

داری وجود دارد. همچنین بررسی رابطه بین متغیرهای  مدیریت دانش شخصی رابطه مثبت معنی
گیری از ابزارها و  شناختی )سابقه کار، تحصیالت و مدرک تحصیلی( مدیران و میزان بهره جمعیت

 ها رابطه معناداری وجود ندارد. مدیریت دانش شخصی نشان داد که بین آنهای  سامانه
های مدیریت دانش شخصی را بین کتابداران  مؤلفه ( 0312نژاد، بیگدلی و فرج پهلو ) گلچین

شخصی جامعه  دانش های دانشگاهی شهر اهواز شناسایی کردند. وضعیت مدیریت کتابخانه
در سطح نسبتًا مطلوبی قرار داشت.  70/3ها با میانگین  فهمؤل پژوهشی مورد مطالعه در تمامی 

 همچنین بین سطح تحصیالت کتابداران و مدیریت دانش شخصی رابطه مثبت معنادار مشاهده شد.
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( تمایل افراد به تسهیم دانش را در سازمان ناجا بررسی 0315تیان )صدر و اباصل حسینی
رابطه  یت دانش شخصیریافراد در مد یانمندالت و توین تحصیکردند. نتایج نشان داد که ب

 وجود دارد. یمثبت و معنادار یهمبستگ
را ارزیابی  ( مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد0315محمدی و باقری )

های مدیریت دانش فردی بودند.  ها نشان داد که مدیران دارای سطح متوسطی از مهارت کردند. یافته
های مدیریت دانش  شناختی )جنسیت و نوع سازمان( با مهارت های جمعیت ؤلفههمچنین میان م

 داری مشاهده شد. فردی تفاوت معنی
های مدیریت دانش شخصی بین اعضای هیأت  ( در پژوهشی مولفه0381سیرجانی قرآنی )

دار و مثبت بین  های پژوهش وجود رابطه معنی علمی دانشگاه بیرجند را بررسی کردند. یافته
 ریت دانش شخص و تحصیالت اعضاء را نشان داد.های مدی مولفه

گاهی و کاربرد مدیریت دانش شخصی 5151) 1آنیک و اکیدوم ( نیز در پژوهشی سطح آ
گاهی کتابداران  کتابداران کتابخانه های دانشگاهی نیجریه را ارزیابی کرده و نشان دادند که سطح آ

 انش شخصی توسط کتابداران باال است. در حد مطلوب بوده و سطح کاربرد مدیریت د
های مدیران آموزشی  ( در پژوهشی به بررسی دیدگاه5108) 2هارالداسدوتیر و گانالگ اسدوتیر

ها به  های پژوهش حاکی از آن است که سازمان نسبت به مدیریت دانش شخصی پرداختند. یافته
هایشان در  در مسئولیتهای مدیریت دانش شخصی و محدودیت  مهارت علت عدم آشنایی با 

 اند.  مدیریت دانش شخصی موفق نبوده
های بزرگ در مدیریت دانش شخصی را بررسی کردند.  ( کاربرد داده5107) 3لیو، ونگ و لین

های تلفن  وری در استفاده از رایانه، مدیریت رفتار استفاده از دستگاه مدیریت زمان، مدیریت بهره
توانند  گذار در مرورگر از جمله مفاهیمی هستند که می  و شت همراه، مدیریت سالمت و مدیریت گ

 ت دانش شخصی اعمال کنند. یریهای بزرگی را برای مد داده
( در پژوهشی رفتار مدیریت دانش شخصی دانشجویان لهستانی و آلمانی را 5100) 4سویگان

 طور بهیان لهستانی های مدیریت دانش شخصی دانشجو مهارت بررسی کرده است. نتایج نشان داد که 
                                                           

1. Anike & Echedom 

2. Haraldsdottir & Gunnlaugsdottir 

3. Liu, Wang & Lin 

4. Swigon 
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قابل توجهی بیشتر از دانشجویان آلمانی است. این تفاوت به مهارت سازماندهی دانش مرتبط است. 
 همچنین بین جنسیت و مقطع دانشجویان با مدیریت دانش شخصی رابطه معناداری مشاهده شد.

توسط  ( نیز در پژوهشی به بررسی علت پنهان کردن دانش و عدم اشتراک آن5103) 1پنگ
ها نشان دادند که مالکیت روانی مبتنی بر دانش، تاثیر مثبتی  ها پرداخته است. یافته کارکنان سازمان

بر پنهان کردن دانش دارد. بنابراین، سازمان باید حس مالکیت سازمانی را بین کارکنان افزایش دهد 
 ها را به اشتراک دانش و پنهان نکردن آن تشویق نماید.  تا آن

مدیریت دانش شخصی: پایه و اساس مدیریت دانش »( پژوهشی با عنوان 5100) 2جین
گاهی مردم از مدیریت دانش شخصی و همچنین بررسی « سازمانی انجام داد که هدف آن بررسی آ

وری سازمان بود. نتایج نشان داد که  تاثیر مدیریت دانش شخصی بر مدیریت دانش سازمانی و بهره
با مفهوم مدیریت دانش شخصی آشنا نیستند. همچنین مدیریت دانش اکثریت افراد مورد پژوهش 

 وری فردی و عملکرد سازمانی را بهبود بخشد.  تواند بهره شخصی می
های مدیریت دانش  ها و ارزش ( پژوهشی را با هدف کشف نقش5101) 3چانگ و تسویی

ریت دانش شخصی در چرخه مدیریت دانش انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که مدی شخصی
کند و هم افراد و هم سازمان از آن در بهبود  نقش مهمی را در چرخه مدیریت دانش بازی می

 برند.  نفع هستند و سود می های فردی و سازمانی ذی شایستگی

( پژوهشی برای شناسایی عوامل موثر بر اشتراک دانش انجام دادند. 5111) 4سهیل و داود
اک دانش تنها به تکنولوژی بستگی ندارد، بلکه ماهیت دانش، نگرش ها نشان داد که اشتر یافته

های مدیریت دانش شخصی و فرصت اشتراک دانش نقش مهمی در ارتقاء  کارکنان، انگیزه، مهارت
 کند. اشتراک دانش در میان کارکنان هر سازمان ایفا می

مینه مدیریت مروری بر ادبیات پژوهش حاکی از آن است که مطالعات صورت گرفته در ز
اند. در  ها متمرکز شده ها و ابزارها و فناوری ها، فعالیت دانش شخصی، بیشتر بر دو شاخه مهارت

مدیریت دانش شخصی را با رویکردی فنی و برخی  اند تا پژوهشگران کوشیدهاین راستا، برخی 
رویکردی تلفیقی، دیگر با رویکردی غیر فنی و اجتماعی مورد مطالعه قرار دهند. برخی دیگر هم با 

                                                           
1. Peng 

2. Jain 
3. Cheong & Tsui 

4. Sohail & Daud 
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دانند که افراد  ها و ابزارهای نسبتًا ساده می مدیریت دانش شخصی را شامل مجموعهای از مهارت
های شخصی و همکاری با همکاران خود از آن بهره  برای کسب و اشتراک دانش، توسعه شبکه

 -و مهارتیرسد این دیدگاه، دیدگاهی منطقی است و هر دو جنبه فناوری  گیرند. به نظر می می
های انجام گرفته در  دانشی را در بر دارد. همچنین از نظر جامعه پژوهشی مورد مطالعه، پژوهش

مدیریت دانش شخصی در مورد اعضاء هیات  های انهاین زمینه به بررسی میزان استفاده از سام
اند و کمتر پژوهشی  پرداخته ها علمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارکنان شرکت

رو پژوهش حاضر  های مدیریت دانش شخصی کتابداران را بررسی کرده است. از این ارتمه
ها و هم از نظر  های مدیریت دانش شخصی کتابداران دانشگاهی را هم از نظر مهارت مهارت

ها و هم شامل  ای طراحی شد تا هم شامل مهارت کند. به همین منظور پرسشنامه ابزارها بررسی می
 ت دانش شخصی بوده و هم مناسب کتابداران دانشگاهی باشد.ابزارهای مدیری

 شناسی پژوهش . روش4

پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و برحسب روش، پیمایشی است. جامعه مورد 
مطالعه این پژوهش شامل دو گروه از افراد بودند، در بخش کیفی، افراد و متخصصانی که سابقه 

های  دانش شخصی داشتند، و در بخش کّمی، نیروی انسانی کتابخانهپژوهشی در زمینه مدیریت 
های دولتی شهر تهران شامل دانشگاه تهران، تربیت مدرس، امیرکبیر، صنعتی  مرکزی دانشگاه

شریف، عالمه طباطبایی، صنعتی خواجه نصیر، شاهد، الزهراء، شهید بهشتی و خوارزمی. کارکنان 
نعت و دانشگاه هنر نیز جزء جامعه آماری بودند، که به دلیل عدم کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و ص

 نفر بود.  815ها  همکاری، از جامعه آماری حذف شدند. تعداد نیروی انسانی این کتابخانه
گیری در گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند انجام شد. یکی از راهبردهای نمونه نمونه

مند  هدف طور  بهاست. راهبردی که براساس آن پژوهشگر مند  گیری هدف های کیفی، نمونه پژوهش
ند؛ چرا که هدف، انتخاب افرادی است که ک  میبه انتخاب افراد، محیط، یا رخدادهایی ویژه اقدام 

منبع غنی از اطالعات باشند تا بتوانند فعاالنه در پژوهش شرکت کرده و پژوهشگر را در درک بهتر 
عمدی  طور  بهمند این است که پژوهشگر  گیری هدفمنظور از نمونهرفتار مورد نظر یاری نمایند. 

کننده اطالعات مورد نیاز او باشد )حریری،  محیط، افراد، یا رخدادهایی را انتخاب کند که تأمین
ها باید تا زمانی  شود، گردآوری داده می (. در اینجا برای اندازه نمونه، بحث حد اشباع مطرح2830

ها  اصر اساسی اطالعات به حد اشباع برسند، یعنی تا زمانی که مصاحبه شوندهادامه یابد که عن
نند، در تضاد با مطالب گردآوری ک  میها اضافه نکنند و یا آنچه مطرح  دیگر مطلب جدیدی به داده
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ها را متوقف کرد. در این پژوهش در مورد متغیر  هدتوان گردآوری دا شده نباشند. در این هنگام می
های مرتبط با موضوع مورد نظر مصاحبه شد  نامه دانش شخصی، با اساتید راهنمای پایانمدیریت 

مصاحبه نیمه ساختاریافته به حد اشباع رسیدیم. در بخش کّمی برای تعیین  8که بعد از انجام 
ای استفاده شد. حجم نمونه با  گیری تصادفی طبقهحجم نمونه از فرمول کوکران، و از نمونه

 نفر محاسبه گردید.  101درصد سطح خطا،  21/1احتساب 
ای، مصاحبه، و  های مطالعه کتابخانه ها از ابزارها و روش در این پژوهش برای گردآوری داده

ها و  های منتشر شده در مجله پرسشنامه استفاده شد. ابتدا پژوهشگر به کمک منابعی همچون مقاله
آوری  ها به جمع نامه عاتی، کتابها، و پایانهای اطال های موجود در پایگاه ها، مقاله همایش

اطالعات مورد نظر خود در مورد موضوع مورد پژوهش پرداخت. در فاز کیفی از مصاحبه نیمه 
های پژوهش فرم پرسشنامه  ساختاریافته، که بر مبنای مرور پیشینه نظری موضوع، الگو و گزاره

 مصاحبه تدوین شده بود، استفاده گردید. 
های   ای که تدوین گردید، با توجه به اهداف پژوهش و به منظور گردآوری داده هدر پرسشنام

های   ها ویژگی  شناختی، شش پرسش در ابتدای پرسشنامه آورده شد، که در آن  جمعیت
شناختی نمونه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، سابقه خدمت، نام   جمعیت

مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه مدیریت دانش شخصی از  دانشگاه، سطح تحصیالت، و سمت
 7-1مؤلفه ارزیابی، گویه  0-1مؤلفه بازیابی اطالعات، گویه  0-3گویه تشکیل شد: گویه  05

 مؤلفه تجزیه و تحلیل، گویه 03-02مؤلفه همکاری، گویه  01-05مؤلفه سازماندهی، گویه

ا سنجیدند که براساس طیف پنج ارزشی لیکرت مؤلفه امنیت ر 01-50مؤلفه ارائه و گویه  08-01
 گذاری گردید.  ( نمره0تا کاماًل مخالفم=  2از )کاماًل موافقم= 

نظران   در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه از مشاوره و مصاحبه با اساتید و صاحب
موضوع پژوهش های مرتبط با  ها، متون علمی و پژوهش  موضوعی بهره گرفته شد. همچنین از نظریه

های آزمون شده قبلی در  استفاده گردید. در ضمن، برای باال بردن روایی ابزار تحقیق، از پرسش
های مشابه و معتبر استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ   پژوهش

ها  سانی کتابخانهنفر از نیروی ان 31استفاده گردید. بدین صورت که پرسشنامه طراحی شده میان 
گردید و  51اس ویرایش  اس پی افزار اس ها وارد نرم  ها تکمیل شد و سپس داده  پخش و توسط آن

بدست آمد که  850/1آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر 
 دهنده پایایی مناسب آن است. نشان
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 ها . تجزیه و تحلیل داده4-1

های مختلفی  ها با توجه به نوع و روش پژوهش از روش ل اطالعات و یافتهبرای تجزیه و تحلی
های کیفی و کّمی( در پژوهش  توان استفاده کرد. از آنجا که از روش آمیخته )ترکیب روش می

ها نیز شامل تحلیل کیفی و کّمی خواهد بود. در بخش کیفی،  حاضر استفاده شد، روش تحلیل داده
با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در این روش ابتدا متن  ها تجزیه و تحلیل داده
سازی و به دفعات بازخوانی گردید. در ابتدا با استفاده از  ها به دقت پیاده ضبط شده مصاحبه

ها استخراج و کدگذاری شد. در مرحله دوم  ها و بحث کدگذاری باز، صفت مطرح شده در مصاحبه
گردید و در نهایت، این طبقات به دست  بندیو یا طبقهبندی  صفات دستهم کدگذاری محوری تما

ها  بندی شد. هنگام نامگذاری مقوله جمع آمده در چند مقوله اصلی با استفاده از کدگذاری انتخابی
تواند از  ها می ها داشت. این نام نامی انتخاب گردید که از نظر منطقی بیشترین ارتباط را با داده

فاهیم پژوهشگر در حرفه و رشته خود نشأت گرفته یا از متون تخصصی رشته أخذ شده ذخیره م
ندگان مستفاد شود که در شو حبهباشد. همچنین ممکن است از کلمات و عبارات مورد استفاده مصا

 (.0373، 1گویند )هولستی ها کدهای زنده می این حالت به آن
پرسشنامه، از آمار توصیفی و استنباطی بهره به منظور تجزیه و تحلیل کّمی نتایج حاصل از 

های   های آن و تبدیل پاسخ  گذاری این پرسشنامه و مؤلفه  گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل و نمره
گردید. بدین معنا که با محاسبه میانگین مربوط به  دهی استفاده   کیفی به مقادیر کّمی از روش وزن

های مربوط به هر کدام   شخص شد. با تعیین فراوانی پاسخها م هر پرسش، امتیاز هر یک از پرسش
ها  ها و تعیین امتیاز مربوط به هر گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد، امتیاز هر کدام از پرسش  از گزینه

جهت قضاوت در مورد مطلوبیت متغیر مدیریت دانش شخصی و مطلوبیت هر مشخص شد. 
( استفاده 0378رد ارزیابی حجازی، بازرگان، اسحاقی )های آن از طیف استاندا  کدام از مؤلفه

های   گردید. طیف این سطح مطلوبیت براساس حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط به گزینه
سؤال نشانگر ساخته شد. به این معنا که در یک طرف، طیف حداکثر امتیاز و در طرف دیگر، 

شد. در این طیف، اگر   قسمت مساوی تقسیم  حداقل امتیاز قرار گرفت و سپس فاصله این دو به سه
باشد وضعیت نامطلوب، چنانچه این میانگین بین  33/5تا  0های مورد نظر بین   میانگین مؤلفه

                                                           
1. Holsti 
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باشد، وضعیت  2تا  11/3باشد، وضعیت نسبتًا مطلوب و چنانچه این میانگین  11/3تا  33/5
 شود.  های مورد بررسی مطلوب ارزیابی می  مؤلفه

 های پژوهش فته. یا6

ترین  های مدیریت دانش شخصی، ابتدا برخی از مهم ترین مؤلفهدر این بخش برای تعیین مهم
هایی که فراوانی  ها بررسی شده، سپس مؤلفه های آن مؤلفه های مدیریت دانش شخصی و  مدل

 بیشتری داشتند، انتخاب و برای مصاحبه و ساخت پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند. 
 های آن مؤلفه های مدیریت دانش شخصی و  انواع مدل -1جدول 
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 نویسندگان

 (6999)6فرندوهیکسون *  *  *   *  

 (3113)3فرندولیپکوت *  *  *   * * 

 (3116)2ون،دارسیواوکونراوری،برا * * * * * * *   

 (3112)3برمنوآنکستین *  *   *    

 (3115)5افیموا    *  *    

 (3115)1رایت * * * * * *    

 (3115)1اسکریت-زوبر * * * * * *    

 (3119)8اگنیهوتریوتروت * * * * * * *   *

 (3119)9ورما * *  *      

دهی،  های بازیابی، ارزیابی، سازمان دهد که فراوانی مؤلفه نشان می 0های مندرج در جدول  داده
بنابراین،  ها بیشتر است. همکاری، تجزیه و تحلیل، ارائه و امنیت اطالعات نسبت به دیگر مؤلفه

                                                           
1. Frand & Hixson 

2. Frand & Lippincott 

3. Avery & et al. 

4. Berman & Annexstein 

5. Efimova 

6. Wright 

7. Zuber-Skerritt 
8. Agnihotri & Troutt 
9. Verma 
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های مدیریت  مهارت های مختلف مدیریت دانش شخصی، از مدل  پس از بررسی و مطالعه مدل
( به عنوان مدل نظری پژوهش استفاده شد، چرا که نسبت 5110 دانش شخصی )اوری و همکاران،

 های آن بیشتر است. تر و فراوانی مولفه های دیگر متداول به مدل
ها  های حاصل از مصاحبه انجام شد. در ابتدا مصاحبه بندی داده در ادامه کدگذاری و مقوله

داسازی شد. سپس، کد های کلیدی هر پاراگراف ج ها و عبارت سازی گردید و واژه پیاده
اند، مقابل هر یک نوشته شد. کد هر مصاحبه  ها اشاره کرده ها یا عبارت هایی که به این واژه مصاحبه

در مصاحبه( و عدد )شماره مصاحبه( تشکیل شده  1ابتدای واژه خبرگان Eاز دو بخش حرفی )
مصاحبه که باعث ایجاد  هایی از ها، یا بخش ها، پاراگراف است. به منظور کدگذاری، تمام جمله

یک مقوله مشترک شده، کنار هم جمع گردید، سپس مفاهیم به دست آمده مقولهبندی و پرسشنامه 
های اصلی در واقع همان  پژوهش حاضر توسط محقق ساخته شد. الزم به ذکر است که موضوع

ها از  بوده و مقوله (0های مدیریت دانش شخصی )جدول  بندی شده از مدل های جمع مؤلفه
 ها به صورت کلیدواژه گرفته شده است. مصاحبه

 (E1, E2. E3, E4, E5, E6, E7, E8) موضوع: بازیابی
 (E1, E2. E3, E4, E5, E6, E7, E8منابع اطالعاتی ) مقوله: ـ

شود. برای آنکه بتوان  ای تفکیک می منابع اطالعاتی به دو دسته فیزیکی یا سخت، و نرم و رایانه
تواند متفاوت باشد. اطالعات ذخیره  بی کرد، بسته به نوع منابع اطالعاتی، روش فرد میها را بازیا آن

افزارها قابل بازیابی است. برای اطالعات فیزیکی و سخت نیز از  شده در رایانه با برخی نرم
 .شود های کاغذ یا سررسید و مانند آن استفاده می برداری مثل برگه ای یادداشت واسطه

اطالعات از موتورهای جستجو، اسناد بایگانی شده، دفترچه تلفن و یادداشت، و  برای بازیابی
 (.E4, E5, E8کنم. ) تلفن همراه استفاده می

 (E2, E3, E6, E7اهداف جستجوی اطالعات ) مقوله: ـ
ها را در  شود؛ به نحوی که بتوان آن برای دستیابی به اطالعات به جستجوی آنان پرداخته می

 رد. عمل به کار ب
حتمًا از این اطالعات، موارد دیگری استخراج شده و شاید برخی اوقات الزم باشد تا صّحت و 

 (E2, E7سقم برخی اطالعات کنترل گردد )
                                                           

1. Experts 
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من (. E6) دهم من جستجوی اطالعات را با هدف به روز نمودن اطالعات خود انجام می
کادمیک مانند راهنمای جستجوی اطالعات را نامه، انجام پژوهش و  ی پایانعمدتًا با اهداف آ

 (.E3دهم ) انجام می نگارش مقاله
 (E2, E5های بازیابی ) مهارت مقوله: ـ

های فرد  قبل از داشتن مهارت، نوع رویکرد و نگرش افراد مهم است. اگر مطالعات و دانسته
ند که ک  میبندی  ها را در ذهن و در بیرون از ذهن خود طوری دسته برای وی اهمیت داشته باشد، آن

(. فرد باید مهارت E2قابلیت این را داشته باشد که بتواند راحت و آسان به آن دسترسی داشته باشد )
ها را داشته باشد.  نامه های جستجو، فضای مجازی، عملگرهای بولی و اصطالح استفاده از سیستم

  .(E5یابد ) ها اهمیت می در اینجا مهارت ذهنی بیشتر از همه مهارت
 (E1, E2. E3, E4, E5, E6, E7, E8) ع: ارزیابی اطالعاتموضو

 (E1, E2, E4, E5, E6, E8کیفیت ) مقوله: ـ
کنیم. رسیدن به اطالعات مناسب در زمان و مکان مناسب  ابتدا کیفیت اطالعات را تعریف می

اطالعات توان سنجش نمود. بنابراین، اگر بتوان به  تر می گذاشت. حال راحت توان کیفیت نام را می
توان گفت که این ارتباط کیفیت باالیی دارد  مناسب در زمان و مکان مناسب دسترسی داشت، می

(E1, E5, E6, E8.) 
براساس اعتبار منبع انتشار و نویسنده و نهایتًا ماهیت اطالعات و ارزش من کیفیت اطالعات را 

 .(E2سنجم ) علمی آن می
توان بر کیفیت  بری است، نمی نامعتبر کار دشوار و زمانبه دلیل اینکه فیلتراسیون و حذف منابع 

 (.E4اطالعات گرفته شده از اینترنت اطمینان کرد )
 (E1, E4, E7مرتبط بودن اطالعات ) مقوله: ـ

در کنار کنترل صّحت و روزآمدی اطالعات، باید کیفیت و کّمیت نتایج جستجو را هم ارزیابی 
نیم، معتبر است یا نه، و اینکه آیا این اطالعات به ک  میستفاده کرد که آیا این سیستم جستجویی که ا

توانند آن را رفع کنند، و همچنین باید این نتایج را با هم مقایسه  نیاز اطالعاتی ما ربط دارند و می
 دهند. کرد که ببینیم کدام یک بهتر به نیاز ما پاسخ می

 (E2, E3, E5, E7, E8) موضوع: سازماندهی
 (E2, E3, E5, E8بزارهای سازماندهی )ا مقوله: ـ

دهی، ابزارهای  دهی اطالعات بسیار اهمیت دارد. برای این سازمان و سازمان ساختار
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های وب  های وب و پورتال های داده، صفحه  ها، پایگاه  های راهنما و پوشه  الکترونیکی مانند کتاب
دهی کرد که بعدًا  بندی و سازمان طوری طبقه با استفاده از این ابزارها باید اطالعات را .وجود دارند

 (.E2, E3, E5بتوان به راحتی بازیابی کرد )
افزارهای اطالعاتی برای سازماندهی  من از ابزارهای مختلفی مانند کامپیوتر، تلفن همراه، و نرم

 (. E8کنم ) اطالعاتم استفاده می
 (E5, E7های سازماندهی ) شیوه مقوله: ـ

دهی اطالعات دارد. برخی از  بندی و سازمانای خاص برای طبقه شیوههر کسی برای خود 
 نند و برخی حتی ممکن است شیوه جدیدی مختصک  میهای استاندارد و موجود استفاده  شیوه

 خود ابداع کنند.
 (E1, E4, E7, E8) موضوع: همکاری و اشتراک

 (E4, E7های اشتراک ) زمینه مقوله: ـ
ها و  های اطالعاتی همراهان تیم، فرد باید تقریبًا تمامی تجربه ییبرای برخورداری از توانا

خود را با دوستانش به اشتراک بگذارد. هر نوع اطالعاتی که فکر کند  ۀهای آموخته شد درس
ها در میان بگذارد؛ چون  تواند تجربه باشد و دیگران از آن بهره مند نیستند یا هستند را با آن می

گاه باقی مانده و خطری فرد را تهدید نعصاره بسیار با اهمی ند. فرد ک  میتی در ضمیر ناخودآ
 ها پیش خود داشته باشد. باید ها و آموخته اثربخش در تیم اصواًل نباید اعتقادی به نگهداری درس

شود و  تری جایگزین آن می باور داشته باشد که با انتقال اطالعات به دیگری، اطالعات و دانش مهم
ادامه دارد. او ممکن است اطالعات مهمی در ذهن داشته باشد که خود هم از آن خبر  این همچنان

ندارد. باید موقعیتش پیش آید یا سوالی یکی از افراد طالب اطالعات، مطرح سازد که او متوجه 
بنابراین، باید اطالعات کاری و شغلی،  .تواند کاربرد داشته باشد شود این تجربه او برای دیگران می

 (.E7خصصی و موضوعی را با دیگر همکاران به اشتراک گذاشت )ت
 (.E4گذارم ) های اداری، آموزشی، شغلی با همکارانم به اشتراک می من اطالعاتم را در زمینه

 (E1, E7, E8ابزارهای همکاری و اشتراک ) مقوله: ـ
تلفن، رایانامه، امروزه ابزارهای بسیاری برای همکاری وجود دارد که در دسترس همه است مثل 

 (.E1, E8های حضوری رسمی و غیر رسمی ) های اجتماعی و البته ارتباط شبکه
های اجتماعی(،  من از ابزارهایی مانند پیامک، ارتباط سّیار، ایمیل، تلفن همراه )شبکه

 (.E7کنم ) اتوماسیون اداری و آموزشی برای اشتراک اطالعات با همکارانم استفاده می
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 (E1, E2, E5, E7, E8) و تحلیلموضوع: تجزیه 
 (.E1, E2, E5, E7, E8ابزارهای تجزیه و تحلیل ) مقوله: ـ

، 1های گسترده همچون اکسل افزارهای آماری مثل صفحهبرای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم
 نیم.ک  میاستفاده  2اس. پی. اس. اس و لیزرل
 (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7) موضوع: ارائه اطالعات

 (E2, E3, E4, E6, E7ابزارهای ارائه ) مقوله: ـ
های مختلف باشد. البته باید توجه کرد که در اشتراک  تواند به شیوه ارائه اطالعات می
این دو مفهوم خیلی به هم نزدیک هستند. برای  دهد، و اطالعات را ارائه میاطالعات، فرد در واقع 

های  های علمی شرکت کند و دانسته آموزشی و سخنرانی های ها، کالس تواند در جلسه ارائه، فرد می
توان اطالعات را ارائه کرد. همچنین با چاپ مقاله در  خود را ارائه دهد و حتی تلفنی نیز می

 توان به ارائه و اشاعه اطالعات پرداخت. ها می نامه ها و پایان ها، کتاب مجله
 (E1, E2, E5اهداف ارائه ) مقوله: ـ

هداف متفاوتی برای ارائه اطالعاتشان دارند. برخی برای ارتقای فهم و بصیرت افراد مختلف ا
اطالعات را ارائه  های فرهنگ و متوجه کردن برخی زوایای امر، عمومی، باال رفتن برخی مؤلفه

دهنده  نند و برخی دیگر اهداف مالی دارند. بنابراین، هنگام دریافت اطالعات از ارائهک می
هدف او از این کار چیست؟ همچنین در ارائه باید توجه کرد که مخاطب کیست  اطالعات باید دید

 (.E2, E5شود؟ ) و برای چه کسی این اطالعات ارائه می
های  های آموزشی و بخشنامه من در ارائه اطالعات به سطح کارکنان و دانشجویان، سرفصل

 (.E1کنم ) وجه میهای قصد شده و اجرا شده ت اداری، تطابق توازن و تناسب برنامه
 (E1, E2, E4, E5, E6, E8) موضوع: امنیت اطالعات

 (E1, E6, E8های حفظ امنیت ) شیوه مقوله: ـ
خود را بر روی وسایل و ابزارهای مختلف نگاه داشت  تر اطالعات شخصی بسیار مهم باید کم

 .سازی شخصی و امن ذخیره گردد های ذخیره و توصیه شده تا در حافظه
گاهی در مورد تهدیدمن برای ح ها،  فظ امنیت اطالعاتم به مسائلی مانند انضباط شخصی، آ

                                                           
1. Excel 

2. LISREL 
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ها  های اطالعاتی شخصی، فیلتراسیون ویروس کنترل دستی، ایجاد رمز عبور برای استفاده از بانک
 (.E6کنم ) و غیره توجه می

اشد نیازی به حفظ امنیت اطالعات ندارم. اطالعات علمی چیزی نیست که ضرورت داشته ب
 .(E2ها را به هر دلیلی محدود کنیم ) دسترسی

گاهی از قوانین حق مقوله: ـ  (E1, E2, E4, E5, E8) مؤلف و حقوق فکری  آ
اولین قانون در غرب بوده است. حقوق  1قانون پاریس این قوانین مخالفان و موافقان سرسختی دارد.

ردد. برخی کشورها با شرایطی که گ اغلب در کشورهای عضو به صورت جدی دنبال می مالکیت فکری
اند و  اند که برایشان به نوعی خوب بوده؛ ولی برخی کشورها کورکورانه فقط پذیرفته اند، عضو شده گذاشته

اند. اگر کشور به سطحی از بلوغ در توسعه صنعتی دست یابد  تمامی صنایع داخلی خود را نابود کرده
تواند مؤثر  ها با شتاب رشد کند، عضو شدن می برخی رشته برای اینکه بتواند محرک نوآوری باشد و در

 اند. ها آورده شده ها و مقوله ها کدگذاری و مقابل موضوع مصاحبه 5باشد. در جدول 
 ها کدگذاری مصاحبه -2جدول

                                                           
1. PARIS 

 خبره (یاستخراج یمفاهیم )کدها مقوله موضوع

بی
زیا
با

 

 ,E1, E2, E3, E4 قیقشفاهیمنابعچاپیوالکترونیکی،آزمایشوتح منابعاطالعاتی

E5, E6, E7, E8 

اهدافجستجوی
 اطالعات

کنترلبه و دیگر اطالعات استخراج اطالعات، کاربستن
 صحّتوسقمبرخیاطالعات

E2, E3, E6, E7 

هایمهارت
 بازیابی

سیستم ذهنی، ومهارت بولی، عملگرهای جستجو، های
 هانامهاصطالح

E2, E5 

بی
زیا
ار

 

 کیفیت
صحّتمحتوا، بودن، عینیتروزآمد نویسنده،، گسترهاعتبار
 اطالعاتوهزینهاطالعات

E1, E2, E4, E5, 

E6, E8 

مرتبطبودن
 اطالعات

ربطنتایججستجو،تناسباطالعاتبانیاز،انتخاباطالعات
 مفیدازغیرمفید،ومقایسهاطالعات

E1, E4, E7 

ان
زم
سا


ی
ده

 

ابزارهای
 دهیسازمان

هایوبهایداده،صفحهها،پایگاههایراهنماوپوشهابکت
 هایوبوپورتال

E2, E3, E5, E8 

هایشیوه
 دهیسازمان

ابداعشیوه ویا و...( کاتر )نظیرروشدیویی، هایاستاندارد
 گذاری.شیوهجدیدنظیرشماره

E5, E7 
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 خبره مفاهیم )کدهای استخراجی( مقوله موضوع

ی
کار

هم
 

هاینهزمی
 شتراکاطالعاتا

 E4, E7 کاری،علمی،موضوعی

ابزارهایاشتراک
 اطالعات

 E1, E7, E8 ارتباطتلفنی،ایمیلی،حضوریوغیررسمی

یل
حل
وت
ه
جزی

ت
 

ابزارهایتجزیهو
 تحلیل

 E1, E2, E5, E7, E8 صفحاتگستردهماننداکسل،اس.پی.اس.اس،ولیزرل

ائه
ار

 

 ابزارهایارائه
هایآموزشی،سخنرانیازطریقجلسات،تلفن،کالسارائه
 ها.نامههاوپایانانتشاردرمجالت،کتاب،علمی

E2, E3, E4, E6, E7 

 اهدافارائه

اعتباریابی، تفسیردانش، همکاران، تبادلاطالعاتکاریبا
بصیرتعمومی، و زوایایارتقایفهم روشنکردنبرخی

 امورواهدافمالی.

E1, E2, E5 

ت
منی
ا

 

هایحفظشیوه
 امنیت

مدیریترمزعبورورمزگذاری،فاشنکردناطالعاتمهمو
 محرمانه،وتهیهپشتیبانوآرشیو

E1, E2, E6, E8 

آگاهیازقوانین
 کپیرایت

 E1, E2, E4, E5, E8 قانونحقمولف

 شناختی . اطالعات جمعیت6-1

لعه، از لحاظ جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، شناختی نمونه مورد مطا  های جمعیت  ویژگی
 های )سابقه( خدمت و میزان حضور در کتابخانه بررسی شده  دانشگاه، سمت، تعداد سال

 است.
 الف( جنسّیت

نفر از کارکنان و کتابداران شاغل در  011در بخش کّمی تعداد کل جامعه پژوهش حاضر 
 053دهنده به پرسشنامه،   پاسخ 011ست. از های دولتی شهر تهران ا های مرکزی دانشگاه کتابخانه

توان گفت که تعداد   اند. پس می درصد( مرد بوده 0/53نفر )تقریبًا  37درصد( زن و  1/71نفر )
نفر  8زنان جامعه پژوهشی حاضر بیش از سه برابر تعداد مردان بوده است. در بخش کیفی نیز با 

هایی انجام  مینه مدیریت دانش شخصی پژوهشها که در ز )مرد( از اعضای هیأت علمی دانشگاه
  داده بودند، مصاحبه شد.

 سنـ 
دهندگان به پرسشنامه حاضر ارائه   در این بخش فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن پاسخ
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 00بندی کردیم که   ها را در چهار گروه سنی دسته دهندگان، آن  شود. برای سهولت ارائه سن پاسخ    می
سال، و  21تا  00نفر بین  12سال،  01تا  30نفر بین  10سال،  31تر از  دهندگان کم  نفر از پاسخ

 سال داشتند.  21نفر باالتر از  51
 ب( مقطع تحصیلی

های   های دانشگاه  اطالعات توصیفی مربوط به مقطع تحصیلی کارکنان و کتابداران کتابخانه
نفر  15نفر کارشناسی و  22فر کاردانی، ن 1نفر دیپلم،  1دولتی شهر تهران به شرح زیر است. 

 کارشناسی ارشد بودند.
 های خدمت در کتابخانه ج( تعداد سال

ها به   های خدمت در کتابخانه، پاسخ  در این پژوهش به منظور نمایش سابقه کار یا تعداد سال
سال.  02شتر از سال، و بی 02تا  01سال،  01تا  2سال،  2اند: کمتر از   بندی شده  چهار گزینه دسته

نفر در گروه چهارم قرار  83نفر در گروه سوم و  01نفر در گروه دوم،  51نفر در گروه اول،  8که 
 گرفتند.

 . آمار توصیفی6-4

کارکنان و کتابداران  مدیریت دانش شخصی  های مهارت در این بخش به ارائه آمار توصیفی 
 پردازیم.  می های دولتی شهر تهران های مرکزی دانشگاه کتابخانه

های آن شامل   های توصیفی متغیر مدیریت دانش شخصی و همچنین مؤلفه  داده 1در جدول 
دهی، تجزیه و تحلیل، همکاری و اشتراک، ارائه و امنیت نشان داده  ارزیابی، بازیابی، سازمان

 اند. جهت قضاوت در مورد مطلوبیت متغیر مدیریت دانش شخصی و مطلوبیت هر کدام  شده
 ( استفاده شد.0387های آن از طیف استاندارد ارزیابی حجازی، بازرگان، اسحاقی )  ز مؤلفها

های سؤال   طیف این سطح مطلوبیت براساس حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط به گزینه
شود. به این معنا که در یک طرف، طیف حداکثر امتیاز و در طرف دیگر، حداقل   نشانگر ساخته می

شود. در این طیف   ار گرفته است و سپس فاصله این دو به سه قسمت مساوی تقسیم میامتیاز قر
 تا 0 های مورد نظر بین  ای استفاده شود، اگر میانگین مؤلفه  چنانچه از طیف لیکرت پنج گزینه

باشد، وضعیت نسبتًا  11/3تا  33/5باشد، وضعیت نامطلوب، چنانچه این میانگین بین  33/5
های مورد بررسی مطلوب ارزیابی   باشد، وضعیت مؤلفه 2تا  11/3چه این میانگین و چنان مطلوب

 شود.  می
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 های آن  های توصیفی متغیر مدیریت دانش شخصی و مؤلفه  داده -3جدول 

 میانگین انحراف استاندارد سطح مطلوبیت
متغیر مدیریت دانش شخصی 

 های آن  و مولفه

 عاتاطال بازیابی 3533/3 56152/1 مطلوب

 اطالعات ارزیابی 6961/3 51139/1 مطلوب

 اطالعات دهیسازمان 6112/3 55391/1 مطلوب

 اطالعات اشتراک 6135/3 51195/1 مطلوب

 تحلیل و تجزیه 2136/2 83333/1 نسبتاًمطلوب

 اطالعات ارائه 1853/2 16358/1 مطلوب

 اطالعات امنیت 6136/3 59338/1 مطلوب

 مدیریتدانششخصی 9812/2 33569/1 مطلوب

 11/3دهد، میانگین متغیر مدیریت دانش شخصی   نشان می 3طور که اطالعات جدول   همان
های مدیریت دانش شخصی نیز به جز مؤلفه   است که در سطح مطلوب قرار دارد. همچنین مؤلفه

ر سطح تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح مطلوب قرار دارند و مؤلفه تجزیه و تحلیل اطالعات د
 باشد. نسبتًا مطلوب می

های متغیر مدیریت دانش شخصی   بندی مؤلفه  ، اطالعات آزمون فریدمن را برای رتبه0جدول 
 دهد.  نشان می

 آزمون فریدمن -4جدول 

 سطع معناداری درجه آزادی آماره آزمون میانگین رتبه مؤلفه رتبه

 95/3 اطالعات بازیابی 6

213/353 1 111/1 

 12/3 اطالعات ارزیابی 3

 56/3 اطالعات اشتراک 2

 25/3 اطالعات دهیسازمان 3

 31/3 اطالعات امنیت 5

 36/2 اطالعات ارائه 1

 18/3 تحلیل و تجزیه 1

های بازیابی   دهد که به ترتیب مؤلفه  های متغیر مدیریت دانش شخصی نشان می  بندی مؤلفه  رتبه
دهی اطالعات، امنیت اطالعات، ارائه  العات، اشتراک اطالعات، سازماناطالعات، ارزیابی اط

 های یک تا هفت قرار دارند.  اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات در رتبه
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 شناختی با مدیریت دانش شخصی . رابطه بین متغیرهای جمعیت6-8

د. متغیر متغیر جنسیت در مقیاس اسمی و متغیرهای سن و سابقه در مقیاس ترتیبی هستن
پژوهش )مدیریت دانش شخصی( نیز با توجه به جدول سطح مطلوبیت حجازی، بازرگان، 

( از مقیاس نسبی به مقیاس ترتیبی با سه سطح تبدیل شد. برای بررسی نرمال بودن 0387اسحاقی )
و  170/1( برابر ZK-sاسمیرنوف ) -متغیر مدیریت دانش شخصی، مقدار آماره آزمون کولموگروف

 12/1تر از   است. با توجه به اینکه معیار تصمیم، کوچک 133/1( Sigمعیار تصمیم برابر ) مقدار
و  1ویتنی -های غیرپارامتری مانند مان  رو، از آزمون  است، بنابراین، این متغیر نرمال نیست. از این

 کنیم.  برای این سؤال استفاده می 2کروسکال والیس
 جنسیتـ 

ویتنی را برای تفاوت متغیر دانش شخصی از نظر جنسیت نشان  -نتایج آزمون مان 2جدول 
 دهد.  می

 ویتنی برای متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر جنسیت -نتایج آزمون مان -5جدول 

 U Z Sig متغیر

 132/1 -238/1 511/3693 مدیریتدانششخصی

زنان و مردان تفاوت ویتنی، متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر  -با توجه به نتایج آزمون مان
 معناداری ندارد.

 سنـ 
والیس را برای تفاوت متغیر دانش شخصی از نظر سن  -نتایج آزمون کروسکال 1جدول 

 دهد. دهندگان نشان می  پاسخ
 نتایج آزمون کروسکال والیس برای متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر سن -6جدول 

 Chi-Square Df Sig متغیر

 612/1 2 983/3 مدیریتدانششخصی

های   والیس، متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر گروه -با توجه به نتایج آزمون کروسکال
 دهندگان تفاوت معناداری ندارد.  مختلف سنی پاسخ

                                                           
1. Mann-Whitne 

2. Kruskal-Wallis  
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 . مقطع تحصیلی6-5

والیس را برای تفاوت متغیر دانش شخصی از نظر مقطع  -نتایج آزمون کروسکال 7جدول 
 دهد. ن میدهندگان نشا  تحصیلی پاسخ

 نتایج آزمون کروسکال والیس -7جدول 

 برای متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر مقطع تحصیلی

 Chi-Square df Sig متغیر

 119/1 3 531/62 مدیریتدانششخصی

والیس، متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر مقطع  -با توجه به نتایج آزمون کروسکال
 دهندگان تفاوت دارد.   تحصیلی پاسخ

 . سابقه خدمت6-4

والیس را برای تفاوت متغیر دانش شخصی از نظر سابقه  -نتایج آزمون کروسکال 8جدول 

 دهد. دهندگان نشان می  خدمت پاسخ

 نتایج آزمون کروسکال والیس -8جدول 

 برای متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر سابقه خدمت

 Chi-Square df Sig متغیر

 831/1 2 819/1 مدیریتدانششخصی

والیس، متغیر مدیریت دانش شخصی از نظر سابقه خدمت  -با توجه به نتایج آزمون کروسکال
 دهندگان تفاوت معناداری ندارد.  پاسخ

 گیری . نتیجه7

ها از  های مدیریت دانش شخصی نیروی انسانی سازمان ها و مهارت شناسایی و توسعه توانایی
در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان است. بنابراین،  جمله ابزارهای مهم مدیریت منابع انسانی

های مدیریت دانش شخصی نیروی انسانی  با توجه به تغییرات مداوم، توجه بیشتر به مهارت
ها نیاز  شوند، ضروری است. سازمان ها که به عنوان منابع مهم مزیت رقابتی محسوب می سازمان

های فعلی و  ها برای مقابله با چالش سازی آن آماده به کشف و حمایت نیروی انسانی با استعداد و
هایی هستند  های موفق، سازمان آتی و تغییرات در محیط داخلی و خارجی سازمان دارند. سازمان

دهند؛ و از سوی دیگر،  سو، در ارزیابی، انتخاب و جذب نیروی انسانی دقت به خرج می  که از یک
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کنند، زیرا شغل و پست سازمانی به فردی  ور استفاده می و بهرهاز منابع انسانی خویش به شیوه بهینه 
های خاصی به منظور انجام کار در باالترین سطحش برخوردار  ها و توانایی نیاز دارد که از مهارت

 باشد.
توانند خود را سامان دهند و به  ها بدون دانش نمی ها نیز مانند سایر سازمان از آنجا که کتابخانه

سازی اصول مدیریت  زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند پیاده عنوان نظامی
ها، به  های نوین، تغییرات وسیعی در محیط کتابخانه دانش در کتابخانه هستند. البته با ورود فناوری

ائه ها نیاز دارند برای ار های دانشگاهی، روی داده است. بنابراین، این کتابخانه خصوص کتابخانه
خدمات و برآورده ساختن مطلوب نیاز جامعه دانشگاهی، با تغییرات صورت گرفته هماهنگ 

ها  شوند. از طرف دیگر کمبود نیروی انسانی و بودجه، تغییر نوع نگرش مسئوالن نسبت به کتابخانه
. های فراوانی مواجه ساخته است ها را با چالش و ورود تفکر نوین در عرصه کتابداری، کتابخانه

توانند در کنار سایر  های دانشگاهی می هایی است که کتابخانه مدیریت دانش، یکی از روش
گفته، مورد استفاده قرار دهند. در  های پیش ها، برای ارائه خدمات بهتر و رویارویی با چالش روش

ود بستگی گیری از اطالعات و دانش کارکنان خ ها در بهره ها، به توانایی آن واقع، موفقیت کتابخانه
شود. بنابراین،  دارد. چرا که از این طریق، نیازهای کاربران و سازمان مادر به گونه بهتری برآورده می

گذاری و به  های کتابخانه هستند، باید ارزش های کارکنان کتابخانه، که جزء دارایی دانش و تجربه
سازمان مادر، باید در مورد  های دانشگاهی به عنوان بخشی از یک اشتراک گذاشته شوند. کتابخانه

های یادگیرنده بازاندیشی کنند تا بتوانند چگونگی  های بهبود خدمات و تبدیل شدن به سازمان راه
شناسایی و اشتراک دانش ضمنی و عینی را کشف کنند. مدیریت دانش شخصی به عنوان ابزاری با 

توانند خدمات خود را بهبود  یهای دانشگاهی است، که از طریق آن م دوام در اختیار کتابخانه
های  ای به مهارت شان را حفظ کنند. بنابراین، کتابخانه باید توجه ویژه بخشیده و توان رقابتی
 کتابداران خود داشته باشد.  مدیریت دانش شخصی

های مدیریت دانش شخصی بود. با توجه به اینکه  مؤلفه یکی از اهداف این پژوهش شناسایی 
برای مدیریت دانش شخصی توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است، تالش های متنوعی  مدل

های  ها انتخاب شود. از میان مدل ترین آن ها بررسی گردد تا جامع ترین آن ترین و متداول شد تا مهم
(، برمن و آنکستین 5110(، اوری و همکاران )5115(، فرند و لیپکوت )0111فرند و هیکسون )

(، اگنیهوتری و تروت 5112اسکریت ) -(، زوبر5112(، رایت )5112(، افیموا )5113)
( انتخاب شد، 5110( مدل مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران )5111( و ورما )5111)
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تر بود. این مدل شامل هفت مؤلفه ارزیابی اطالعات،  تر و متداول ها، جامع زیرا نسبت به بقیه مدل
ت، تجزیه و تحلیل اطالعات، همکاری و اشتراک دهی اطالعا بازیابی اطالعات، سازمان

منظور تبیین  اطالعات، ارائه اطالعات و امنیت اطالعات است. سپس با استفاده از این مدل و به 
های  سازی )بافت کتابخانه مفهوم مدیریت دانش شخصی، از مصاحبه برای توسعه و بومی

ی استفاده شد. برای انجام های پرسشنامه مدیریت دانش شخص دانشگاهی( و ساخت پرسش
های اصلی پژوهش است، تهیه  ها و موضوع مصاحبه، برگه راهنمای مصاحبه که فهرستی از پرسش

شد. با استفاده از برگه راهنما، مصاحبه نیمه ساختاریافته با هشت نفر از اعضای هیات علمی 
شباع نظری رسید، ها به ا دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت انجام شد. وقتی مصاحبه

ای که از مصاحبه استخراج شده بود، اقدام به  ها را پایان دادیم. سپس براساس گویه مصاحبه
های آن شده و سپس پرسشنامه مدیریت دانش  ها و گویه ها در قالب مؤلفه دستهبندی این داده

در گام بعدی  های استخراج شده از مصاحبه تدوین گردید. ها و گویه شخصی بر مبنای همین مؤلفه
 ها در اختیار همان افراد مصاحبه شونده قرار گرفت و با اندکی تغییرات تایید شد. پرسش

های مدیریت دانش  های پژوهش نشان دادند که مهارت در رابطه با هدف دوم پژوهش، یافته
ه های دولتی شهر تهران در شش مؤلف های مرکزی دانشگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه شخصی 

بازیابی اطالعات، ارزیابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، اشتراک اطالعات، ارائه اطالعات و 
امنیت اطالعات در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ اما در مؤلفه تجزیه و تحلیل اطالعات، در سطح 

وزانه های شغلی و ر نسبتًا مطلوب هستند. این امر شاید به این دلیل است که کتابداران در فعالیت
دهی سروکار  های مدیریت دانش شخصی مانند بازیابی، ارزیابی و سازمان خود بیشتر با مهارت

مؤلف آشنایی بیشتری دارند.  ها، با قوانین حق  دارند. همچنین کتابداران به دلیل ماهیت شغلی آن
های مدیریت دانش شخصی مدیران  ( مهارت0311قاسمیان، جعفرزاده کرمانی و ساالری )

ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی را در سطح مطلوب ارزیابی کردند.  ها، موزه زمان کتابخانهسا
های مدیریت دانش شخصی کتابداران  ( نیز مهارت0312پهلو ) نژاد، بیگدلی و فرج گلچین

( 0318زاده، عبداللهی و بیگدلی ) های دانشگاهی اهواز را نسبتًا مطلوب یافتند. خادمی کتابخانه
های مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز را مطلوب  وضعیت مهارت نیز

 ارزیابی کرده بودند.
های مدیریت دانش شخصی با  مهارت نشان داد که بین  ها  در رابطه با هدف سوم پژوهش، یافته

مقطع تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما بین جنسیت، سن، و سابقه خدمت 
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رفت تعداد  های مدیریت دانش شخصی تفاوت معناداری وجود ندارد. با اینکه انتظار می مهارت ا ب
ها اثر مثبتی داشته باشد و  های مدیریت دانش شخصی آن های خدمت کتابداران بر مهارت سال

های مدیریت  ها شود؛ اما نتایج نشان داد که سابقه خدمت تاثیری بر مهارت باعث بهبود آن مهارت
( در پژوهشی نشان دادند که 0315طور که محمدی و باقری ) دانش شخصی کتابداران ندارد. همان
های مدیریت دانش شخصی وجود ندارد که با پژوهش  مهارت تفاوت معناداری بین سوابق شغلی و 

های مدیریت دانش شخصی تفاوت معناداری وجود  مؤلفه سو است. اما بین جنسیت و  حاضر هم
( در پژوهش خود 0381سو با پژوهش حاضر نیست. سیرجانی قرآنی ) ز این نظر، همدارد که ا

ها  های مدیریت دانش شخصی آن مهارت نشان داد که بین مقطع تحصیلی اعضاء هیأت علمی و 
سو با پژوهش حاضر است. حسینی صدر و اباصلتیان  رابطه مثبت وجود دارد، بنابراین، هم

 یت دانش شخصیریهای مد مؤلفه ن مقطع تحصیلی و یدادند که ب( نیز در پژوهشی نشان 0315)
سو بود. در مورد جنسیت هم  وجود دارد که با پژوهش حاضر هم یمثبت و معنادار یرابطه همبستگ

های  مهارت رابطه همبستگی معکوسی دیده شد، یعنی مردان نسبت به زنان توانمندی بیشتری در 
(، 0312پهلو ) نژاد، بیگدلی و فرج های گلچین ژوهشمدیریت دانش شخصی دارند. همچنین پ

( وجود رابطه مثبت معنادار بین مقطع 5100( و ویگان )0318زاده، عبداللهی و بیگدلی ) خادمی
ای که  های مدیریت دانش شخصی را تایید کردند. با توجه به رابطه تحصیلی و مهارت

های دیگر  این پژوهش و پژوهشهای مدیریت دانش شخصی و مقطع تحصیلی در  مهارت بین 
های مدیریت دانش شخصی نیاز به آموزش دارند و شاید با  مهارت رسد که  دیده شد، به نظر می

آیند و باید آموزش داده شوند. بنابراین، مدیران  تجربه تقویت شوند؛ اما، با تجربه به دست نمی
ریزی کنند. نیاز به آموزش  رنامهها ب مهارت ها باید برای آموزش این  ها و دانشگاه کتابخانه
گاهی مردم از مهارت5100های مدیریت دانش شخصی در پژوهش جین ) مهارت های  ( نیز که آ

مدیریت دانش شخصی را بررسی کرده بود، تایید شده است. جین نشان داد که اکثر افراد با مفهوم 
ر مورد مدیریت دانش های الزم د مدیریت دانش شخصی آشنا نیستند و توصیه کرد که آموزش

 شخصی به افراد داده شود.

 . پیشنهادهای پژوهش3

 . کاربردی3-1

های بازیابی اطالعات شامل جستجو،  های آموزشی مناسب در زمینه مهارت برگزاری دوره ـ
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های جستجوی مجدد، موتورهای جستجوی اینترنتی و  خواندن، یادداشتبرداری، منطق بولی، شیوه
 ها. کترونیکی و ارزیابی میزان اثربخشی این دورههای ال پایگاه داده

ها،  ها و پوشه آشنایی هرچه بیشتر کتابداران با ابزارهای سازماندهی اطالعات مانند دایرکتوری ـ
 های داده، صفحات وب، و پورتال وب. پایگاه
ای افزاره های آشنایی با ابزارهای الکترونیکی مثل صفحات گسترده و نرم برگزاری کارگاه ـ

 آماری برای تقویت مهارت تجزیه و تحلیل اطالعات.

 . پژوهشی3-4

 شود: های زیر پیشنهاد می برای پژوهشگران انجام پژوهش

های مدیریت دانش شخصی کتابداران مانند  بررسی عوامل دخیل در اثربخشی مهارت ـ
 های جدید، نیروی انسانی، بودجه و نگرش مسئوالن کتابخانه. فناوری

 برای استفاده در سیستم مدیریت دانش شخصی. 5بزارهای جدید فناوری مثل وب بررسی ا ـ
)از جمله توانایی حل مسئله، ارتباط،  های مدیریت دانش شخصی ها و ارزش شناسایی نقش ـ

 ها. خالقیت، تجزیه و تحلیل، یادگیری، زیرکی و تفکر( در سازمان
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