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 انتشار؛ فعالیت کلیدی در مدیریت دانش  
 

 2زکیه پیری، ∗1دکتر سعید آصف زاده 
  دانشجوی دکتری مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی   -2کی قزوین دانشیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزش-1

 
مدیریت دانش به   . امروزه کشورها بر اساس توانایی آنها در تولید و کاربرد دانش طبقه بندی می شوند               :سابقه و هدف  

م در مدیریت   یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها تبدیل شده است و انتشار و اشاعه دانش یکی از فعالیت های مه                     
هدف از این پژوهش، مطالعه مبانی نظری و تئوری های مهم در زمینه اشاعه دانش،  انتشار اطالعات و            . دانش می باشد  

 .ویژگی های انتشار مؤثر جهت استفاده از دستاوردهای دانش بوده است
ی دانشکده مدیریت و اطالع     با استفاده ازمنابع کتابخانه ا    ) سیسـتاماتیک ( ایـن مطالعـه مـروری مـنظم         : روش پـژوهش  

 رسـانی پزشـکی و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران و جستجوی اینترنتی با استفاده از موتورجستجوهای                 
Google ،Mamma های و سایتScience@Direct  ،Pubmed مرکز ملی   و  سایت1990-2003 در محدوده زمانی

 . انجام گرفت (NCDDR)انتشار تحقیقات مربوط به معلولیت 
 به  1980فعالیـت هـای مربوط به درک مفهوم کاربردی دانش و  تمرکز بر انتشار اطالعات به عنوان موج سوم از سال                       

 آنهایی: تحقیقات زیادی  که در زمینه انتشار انجام گرفته است، دو جهت گیری عمده داشته اند    .  مطـرح شـده است     بعـد   
کاربرد  به موضوع انتشار از زاویه        آنهایی که    وبوده اند     انتشار اطالعات   کـه در جسـتجوی مناسب ترین راه ها برای           

منبع انتشار،  : پنج عنصر عمده که  در انتشار موثر هستند،  عبارتند از           .  نگریسته اند اطالعات توسط کاربران مورد نظر      
ازمند تعامل مناسب بین این عناصر      محـتوای پـیام، رسانه انتشار، زمینه انتشار و کاربرد مورد نظر  و انتشار موثر  نی                 

تولید، رسانه و (پدیـده انتشـار یـک فرایـند خطی نبوده بلکه ارتباط نزدیک و همکاری متقابلی بین سه عامل                . مـی باشـد   
 . چهار نوع دانش به روش های متفاوتی از انتشار نیاز دارند. وجود دارد) کاربرد

تی در دنیای امروز می اندیشد، بخصوص  سازمان هایی که در زمینه هر سازمانی  که به مزیت های رقاب  :نتیجه گیری 
پژوهش فعالیت دارند الزم است  برای کاربردی کردن دانش تولید شده، برنامه ریزی مناسبی را برای انتشار دانش با                     

 . در نظر گرفتن ویژگی های انتشار موثر و با مشارکت کاربران تهیه و اجرا نماید
 . انتشار دانش، مدیریت دانش، اطالعات :واژه های کلیدی

 
 مقدمه 

امروزه کشورها بر اساس توانایی آنها در تولید و کاربرد دانش            
جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند         ). 1(طبقه بندی می شوند   

 که سازمان های دارای قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت       

 ند و به همین دلیل در سالهای       خود را در عرصه های رقابتی حفظ کن       

 اخیر، مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی در سازمانها تبدیل            

  مدیریت دانش را به فعالیت هایی در         Bhatt (2001)).2(شده است 

 

 

زمینه ایجاد دانش، اعتبارگذاری دانش، ارائه، اشاعه و فعالیت های             
به منظور استفاده   بهره گیری از دانش تقسیم می کند و معتقد است             

 ).2(از دانش باید در فعالیت های مربوط به دانش موازنه ایجاد کرد            

Backer (1991) فعالیت های مربوط به درک مفهوم کاربردی         در 
  را   انتشار اطالعات   اشاعه دانش و     دانش و پیشرفت در آن، تمرکز بر      

 )1920-1960( اول    موج .کندبه عنوان موج سوم مطرح می            

 مقاله مروری
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که در  ) 1960-1980( دوم   موجزونی انتشارات علمی،      گسترش و ف  

 باره انتشار و کاربرد دانش با حمایت          دراین دوره مطالعات زیادی      
بر  )  به بعد  1980از سال    (  سوم موج و باالخره    دولت انجام گرفت  

 با توجه به اهمیت موضوع       .)3 ( دارد تاکیدانتشار و کاربرد اطالعات     
ائه تعاریفی در مورد دانش و انتشار، به          انتشار، مقاله حاضر ضمن ار     

بررسی نظریه های موجود در این زمینه پر داخته و عناصر انتشار و               
 .ویژگی های انتشار مؤثر را مورد بحث قرار می دهد

 

 روش پژوهش
به منظور دستیابی   ) سیستماتیک(در این مطالعه مروری منظم      

تجوی وسیعی در   به تحقیقات انجام شده در زمینه انتشار دانش، جس         
و  منابع کتابخانه ای دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی             

. کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت               
، Googleجستجوی اینترنتی نیز با استفاده از موتورجستجوهای            

Mamma     و سایت های cience@Direct    ،Pubmed  و سایت  

که یکی     1NCDDR معلولیت مرکز ملی انتشار تحقیقات مربوط به  
. از سازمان های  فعال در  زمینه انتشار دانش می باشد، انجام گرفت             

، دانش انواع،   دانش تعریفمطالب به دست آمده  در قالب عناوین           
منبع، محتوا، رسانه،    ( انتشار عناصر،  انتشاری   نظریه ها   و تعاریف
 . اندهی گردید سازمانتشار انواعو  انتشار موثرهای ویژگی، )کاربر

 

 یافته ها 
مطالعات زیادی در زمینه انتشار که یکی از فعالیت های مهم            

و کلیدی در مدیریت دانش می باشد، انجام گرفته است که تحت               
، انتشاری   نظریه ها   و تعاریف،  دانش انواع،   دانش تعریفعناوین  
و ثر انتشار مو  های ویژگی،  )منبع، محتوا، راسانه، کاربر   ( انتشار عناصر
 .  ارائه می گرددانتشار انواع

 تعریف دانش 
دانش ترکیب سازمان یافته ای از داده هاست که از طریق              

  Marakas). 2(قوانین، فرایندها و عملکردها حاصل شده است           

دانش را معنا یا مفهومی می داند که از فکر پدید آمده است              ) 1999(

                                                           
1 - National Center for the Dissemination of Disability 
Research 

تنها از طریق این    و  ) 4(و بدون آن اطالعات یا داده تلقی می شود           
 مفهوم  است که  اطالعات حیات یافته و به دانش تبدیل می شود               

اطالعات به دانش تبدیل نمی شود،  مگر این که به کار گرفته              ). 2(
شود،  به عبارت دیگر با کاربرد اطالعات است که دانش به معنای               

 ).1(واقعی حاصل می شود

 روند،   میار   و اطالعات اغلب به صورت مترادف به ک         شدان 
  معموال متضمن یک حامل    دانش . بین این دو تفاوت وجود دارد      اما

.  د مستقل و خود کفا می باش      صورتدر حالی که اطالعات به      ،  است
 کردن دانش دشوارتر از اطالعات می باشد، لذا بسته بندی و                جدا

،  بیشتر نیاز به یکسان سازی دارد         دانش،      آن دشوار است    انتقال
 آن را   باشیم،   دارنده آن    است که ما بیش از آن که            چیزی دانش
 مردم به عنوان تولید کننده و حامل دانش،           اهمیت. کنیم می   هضم
 مردم حامل آن    به  ها دریابند که دانش، بیشتر     سازمان می شود    باعث

اگرداشتن اطالعات متضمن کاربرد    ). 5 (اطالعاتیتکیه دارد تا پایگاه     
م،  یافتن  موثرترین ابزار ها برای           آن نمی باشد، پس چالش مه       
گرفتن اطالعات نشان دهنده این       . تسهیل کاربرد آن خواهد بود      

نیست که کامال  درک شده، مهم تلقی شده و بر تصمیمات و یا                  
 ). 1(رفتار فرد تاثیر گذاشته است

 انواع دانش
 Torjman    به نقل از      )  2001( و همکارانLundvall and 

Johnson(2001)  قائل  دانش های ظریفی بین چهار نوع         فاوتت 
 :هستند

Know-what    است واقعی و   پایه به اطالعات     مربوط که . 
 این اطالعات مساوی دانش گرفته می شود و پدیده را توصیف                

 .می کند

Know-why به اصول و قوانین تغییر و حرکت در            مربوط 
 را بیان    روابط بین پدیده ها    . باشد می جامعهطبیعت، ذهن انسان و     

 .می کند

Know-how به مهارت های مورد نیازیا توانایی برای        مربوط 
 و از طریق فرایند آموزش و سرپرستی          باشد میانجام فعالیت خاص    

 .فنون و شبکه های اجتماعی منتقل می شود

Know-who به اطالعاتی است در باره این که چه           مربوط 
که چه کاری باید     چه کسی می داند       داند،کسی چه چیزی را می       
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همچنین شامل توانایی های     . انجام شود و کار چگونه انجام شود        

اجتماعی در همکاری و ارتباط با گروه های مختلف مردم و                    
 ).1(متخصصین می شود

 انتشار 
 تعاریف و نظریه ها 

نکته کلیدی که در  تبدیل اطالعات به دانش و به عبارت                
در . ، مسئله انتشار است    بهتر کاربردی شدن اطالعات وجود دارد       

تعاریف  اولیه،  انتشار  را در یک ساختار  یک طرفه در نظر گرفته                   
اند که ابتدا دانشی تولید می شود، سپس رسانه یا ناقلی آن را از منبع               
تولید به گیرندگان می رساند و در نهایت دانش  مورد استفاده قرار                

ت، جدا در نظر گرفتن     ایرادی که بر این نظریه وارد اس      ). 6(می گیرد   
هر عامل و مشخص تلقی شدن هر مرحله از مراحل هفتگانه از تولید             

تولید، اعتبارگذاری، تدوین، انتشار، تطابق،      (تا به کار گیری دانش        
با این دیدگاه  پدیده انتشار نیز  به           . می باشد ) اجرا، نهادینه سازی  

عات صورت فرایند خطی در نظر گرفته می شود  که در آن اطال                
اما .  بسته بندی شده ازیک مکان به مکان دیگری منتقل می گردد           

انتقال دانش تعاملی است نه خطی، و ارتباط نزدیک و همکارای                
 مثال اگر    .وجود دارد ) تولید، رسانه و کاربرد   (تنگاتنگ بین سه گره      

دانش  پزشکی و جراحی را در نظر بگیریم،  دانش در مورد یک نوع                
 نیست که وقتی تولید  شد وپس از طی مراحل            عمل جراحی چیزی  

هفتگانه از طریق کتب مربوطه به یک جراح رسید، توسط وی به                
همان صورت مورد استفاده قرار گیرد، در نتیجه انتشار دانش                  

Know-how                     6(  کامال به تماس شخصی تکیه دارد .(
Westbrook and Boethel (1997)             نیز  انتشار  را فرایندی  

 و تعاملی می دانند که به باورها، ارزش          ]دو طرفه [، غیرخطی   پیچیده
فرایندی که  . ها، شرایط و نیازهای کاربران مورد نظر بستگی دارد          

نیازمند جورشدن دقیق تولید محصول یا دانش، بستر ایجاد دانش،             
 مخاطبین مورد نظر و نیز  محتوا، رسانه، قالب و زبانی که به کار                  

در دست ها و در حافظه مخاطبین مورد نظر قرار          می رود تا نتایج را      
بر اساس تئوری ساختارگرا که در یادگیری مطرح        ). 7(دهد، می باشد  

می باشد، دانش یک شی ایستا، بی روح و فاقد جنبش نیست که                 
ارسال شود و یا دریافت گردد، بلکه یک مجموعه سیال از ادراکات              

 را ایجاد می کنند و      است که  توسط هر دو گروه یعنی کسانی که آن          

نیز آنهایی که آن را به کار می برند، شکل داده می شود و این                     
نظریه کاربر را به عنوان عامل فعال حل مسئله و کسی که دانش                
خود را می سازد در نظر می گیرد نه یک دریافت کننده منفعل                   

در مدل مشارکتی، اولویت بندی مسائل و       ). 8(اطالعات و مهارت ها   
تولید و بهره برداری از دانش با ایجاد مشارکت بین همه                فرایند  

ذینفع ها در تحقیق انجام می شود و فرایند انتشار به منظور بهره                 
  ).   9و10(برداری آسان و ممکن می گردد

 آنهایی: در متون مربوط به انتشار دو جریان عمده وجود دارد          
 و ات هستند که در جستجوی مناسب ترین راه ها برای انتشار اطالع         

تاکید می   کاربرد اطالعات توسط کاربران مورد نظر          برآنهایی که   
البته نویسندگان بین انتشار و انتشار موثر نیز تفاوت قائل              . (ورزند

شده اند و تاکید می کنند که یک  اقدام ساده برای انتشار اطالعات               
به در جریان فکری اول، ابعاد انتشار       ). به معنی موثر بودن آن نیست     

پیام و پیام دهنده و روش انتشار مربوط می شود و جریان فکری دوم              
بر این متمرکز است که چگونه کاربران می توانند فعاالنه مشارکت             
کنند تا  اطالعات را برای زمینه های کاری مورد عالقه خود به کار               

در حالی که جریان اول ابتدائاً به راه های مناسب توزیع                . گیرند
قمند است، گروه دوم با کاربرد توسط کاربران مورد نظر          اطالعات عال 
از آنجایی که هر دو جریان فکری پیوند درونی با هم           . سر و کار دارد   

 .دارند، لذا درک نقطه نظرهای هر دو ضروری است

Backer) 1988 (تبدیل و تغییرپیام بحث     ضرورت   مورد   در
سادگی، . ست برای کاربران الزم ا    شدنمی کند که برای قابل درک       

 ، رعایت اختصار از مواردی است        پیامشفاف بودن و تکراری بودن       
در حیطه اطالعات علمی،    .  گیرد قرارکه در تغییر پیام باید مورد نظر        

 توسط خوانندگان بهتر    مطلب علمی قیاسی باشد،        مطلبوقتی که   
معتقدند که  ) Boethal  1997 (و   Westbroo). 11(می شود درک  

ی انتشار موثر،  بر محور نیازهای کاربران و مطابقت              استراتژی ها 
 ). 7(انواع و سطوح اطالعات با قالب و زبان  کاربرا ن متمرکز است 

 و نظریه ها عناصر انتشار
مرکز ملی انتشار پژوهش های مربوط به معلولیت، چهار              

 ):  12(عنصر عمده را  در انتشار موثر به این ترتیب بر می شمارد

استفاده کننده مورد نظر اطالعات یا فرآورده ای  که           کاربر یا   
 .قرار است انتشار یابد
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منبع انتشار که عامل، سازمان یا فردی است که مسئول تولید           

 .اطالعات یا محصول  و یا مسئول هدایت فعالیت های انتشار است

محتوا یا پیامی که منتشر می شود، یعنی دانش و فرآورده                
 عات یا مواد پشتیبانی کننده جدید و هر گونه اطال

رسانه انتشار که عبارت است از  روش هایی که دانش یا                 
 .فرآورده توصیف شده، بسته بندی و انتقال می یابد

این مرکز در مطالعات بعدی  خود زمینه و بستری  را که                  
دانش یا فرآورده توسعه یافته و منتشر می شود ، به عوامل چهارگانه              

  انتشار  units  پنج مورد اخیر را واحدهای            فوق اضافه نموده و     

در این جا نظر به  خالصه ای از نظرات نویسندگان            ).  13(می نامد   
 :در زمینه عوامل چهارگانه اشاره می گردد

  منبع-1

 بر اعتبار     از مطالعات مربوط به کاربرد صراحتاً           بعضی    
 :متمرکز شده اند

   Gunther(1995)  Marquart, O’Keefe &بعد   دو 
به نظر مخاطبین یک گوینده      ( تخصص :اعتباررا شناسایی کرده اند   

میزان ( موثق بودن     و )در مورد موضوع تا چه حد صالحیت دارد          
 .)14( صداقت و صمیمیت گوینده در باره موضوع از دید مخاطب           

Fullan(1985), Carrilli(1984), Lumbley & 

Westbrook(1990), Robinault, Weisinger &Folsom 

 کنندگان تمایل دارند که اطالعات، ایده ها        استفاده:  معتقدند (1980)
و راهنمایی را از منابعی بپذیرند که آن ها را می شناسند و به آن                   

 & Hutchinson  ).18(،)17(،   )16(،   )15( دارند  اعتماد

Huberman(1993) مطلبی که منتشر می شود،        ماهیت:  معتقدند 
 دارد، به عبارت دیگر از دیدگاه استفاده  اهمیتات  کمتر از منبع اطالع   

 .)8(است انتشار مهم تر از محتوای اطالعات               منبع،   کنندگان
Hamilton (1996)   برای اعتبار منبع بر می شماردرا  بعد سه نیز: 

  منبع پیام تا چه حد قابل اعتماد، مطلع، با صالحیت :صالحیت

                                                          .اشدبتجربه می  باهوش یابا،) تحصیالت یا حرفه ای بودنمعتایبه (

 منبع پیام برای دریافت کننده پیام تا چه حد              :موثق بودن  
    . دوستانه، مطبوع و جذاب استصمیمی،صادق، 

 منبع پیام تا چه حد قوی، جسور، با انرژی و              :صریح بودن  
 .)19 (استچالشگر 

Glaser, Abelson and Garrison (1983)  منبع را   اعتبار 
. فقط یکی از عوامل موثر در انتشار و کاربرد موفق اطالعات می داند            

 :را چنین بر می شماردسایر عوامل 

مناسب بودن نو آوری بخصوص برای تطابق با        ( بودن   مرتبط
 ) یا مسئله مورد نظرمشکل

ایر گزینه ها بهترین    گزینه مورد منظر در بین س      (  آن مزایای
 .)باشد

  هایبا ارزش ها، هنجارها و روش       ( درک و سازگاری     سهولت
  ).20() شده متناسب باشدتثبیت

   محتوای پیام -3

West & Rhoton(1992) تحقیق خود در باره سیستم        از 
 که مدیران اجرایی درک نتایج       رسیدندمدارس تنسی به این نتیجه       

آنها اشاره  . ج کننده توصیف می کنند      و گی  مشکلتحقیقات را غالبا    
 معموال خیلی فنی هستند و اگر به صورت            گزارشاتمی کنند که     
.)21( شوند، بیشتر قابل استفاده هستند                ارائهواضح تر       

Backer(1988) باره نیاز به تغییر دادن مناسب پیام جهت ارائه            در 
  توصیه می کند که پژوهشگران     و به استفاده کنندگان بحث می کند     

  .)11( و واضح ارائه نمایند      ساده را به صورت       خودپیام های    

Felker(1984) گرفته است که ترجمان تحقیق ضروری           نتیجه 
 می کنند که     بیان  نیز        Wash(1994) Newman& .)22(است

الزم است بسیاری از پژوهشگران مطالب خود را دوباره نویسی کنند            
 .)23(تا نیاز استفاده کنندگان را تامین نمایند

Hamilton(1996)  نقل از    به Klare  مورد ساختار پیام    در 
 :چنین نقل می کند

 آن که مفهوم پیام قابل خواندن باشد، کلمات و جمالت            برای
 :باید ویژگی های زیر را داشته باشند

 کلماتی که بیشتر به کار گرفته شده و برای خواننده                 -1
 . کندمیتر آشناتر به نظر می رسد، مطالب را خواندنی 

 . کلمات کوتاه تر، خواندن را آسانتر و سریعتر می کند-2

) از نظر روانی  ( کلماتی که دارای ارزش وابسته هستند           -3
 در مطالب بعدی    بایدکلمات دیگری را در ذهن متبادر می کنند که           

 .مطرح شود

 . کلمات گویا در مقابل کلمات انتزاعی اثر بیشتری دارند-4
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دی بیش از به کار بردن اسم مصدر موجب              افعال متع   -5

 .خواندنی تر شدن مطلب می شود

 به کار   قبال به کارگیری ضمیری که ما را به کلماتی که             -6
 . باشدمحدودبرده شده ارجاع می دهد، باید خیلی 

اگر نویسنده می خواهد از حروف      .  جمالت باید کوتاه باشد    -7
 ، برای، از ؛و؛ استفاده       کهزیرا  ربطی استفاده کند، باید به جای اما،          

 .کند

 ساده  ساختاری جمالت شرطی و قیدی باید کوتاه بوده و           -8
 .داشته باشد

 . ساختار مثبت از ساختار منفی خواندنی تر است-9

 .)24و19 ( جمالت خبری بهتر از جمالت سوالی است-10

  رسانه -3

 Crandall (1989) پشتوانه  با   کهانتشار   اساس مطالعات    بر
 : داشتاظهار انجام گرفت، 80 و 70دولت فدرال در دهه های 

 فعالیت های مربوط به انتشار را         پذیرش رو در رو،         تماس
 .)8 ( از فراهم نمودن صرف اطالعات تسهیل می کندبیشتربسیار 

David (1991)مطالعه ای که در مورد استفاده از دانش           در 
ش پذیرش یک کارگاه آموزشی را        برای افزای  روشانجام داد و سه      

 که تماس های انسانی را      روشی : قرار داد، نتیجه گرفت    مقایسهمورد  
به طور قابل مالحظه ای     ...) دیدارها،کنفرانس ها،   ( به کار می گیرد     

 .)26(ه است  باالیی را ایجاد نمودپذیرشنسبت به منابع چاپی 

  کاربر-4

Gunther(1995)   Marquart, O’Keefe &عامل را   ود 
 مرتبط  منبع بودن     معتبرشناسایی کرده اند که با اثر مجاب کننده          

خودشان با  نگرش   مشابه بودن      دریافت کننده پیام از     درک :است
ی  مشارکت دریافت کنندگان پیام در موضوع      میزانو   اطالعاتمنبع  
:  است معتقد  Furman(1994)). 14( قرار می گیرد      تبادل موردکه  

  کنندگان در زمان های متفاوت فعالیت            استفادهن و    پژوهشگرا

 سیستم های   به و    زبان های متفاوت استفاده می کنند       از،  کنندمی  
 .)24 (تشویقی متفاوتی پاسخ می گویند

Leung(1992)  مطالعه ای صحبت می کند که نتیجه           از 
گرفته است، عدم اعتماد یا حتی مخالفت بین پژوهشگران و کسانی            

 از دیدگاه   وقتیوی  ). 28( دارد وجود استفاده می کنند،       وهشپژکه از   

دو قطبی صحبت می کند، به تفاوت های زبانی اشاره می کند که                
  مواجه  مشکلاغلب ارتباط بین پژوهشگر و استفاده کننده را با               

می سازدو یکی از علل نگرش منفی در باره پژوهشگران و عدم                 
  Indyk & Rier (1993) . رود می استفاده از نتایج تحقیق به شمار     

کارهای مربوط به   . مدل دوقطبی را ساختگی و ناصحیح می دانند         
AIDS       می توانند در آن واحد به عنوان          محقق   نشان داد، افراد 

بیشتر  و   منتشر کننده دانش و نیز استفاده کننده از دانش عمل کنند           
 .اده می شود  دانشی که این افراد تولید می کنند، توسط خود آنها استف          

 از یک تبادل     وی    راستای مسائل مربوط به دانش ایدز،        در
 گیرندگان تصمیم پژوهشگران،سه راهی صحبت می کند که در آن          

 توانند هم به     می کنندگان برنامه یا موضوعات پژوهش         دریافت و
 ).29( دانش عمل کنندکننده استفادهعنوان تولید کننده دانش و هم 

Davis and Howden-Chapman(1996)  می کننداشاره  :
وقتی که در باره اطالعات و بهترین روش الزم برای انتشار آن فکر              

 نتیجه می گیرند     آنها :وجود دارد  می کنیم، مدل های متعدد تاثیر      
وقتی که پژوهش گران، مدیران و تصمیم گیرندگان را در فرایند               

یدن کار خود    د مسئولیتتحقیق مشارکت می دهند  و زمانی که آنها          
را در تنظیم سیاست ها به عهده می گیرند، درک وسیعتری از نتایج              

 موثر بودن، تحقیق بایستی بهنگام، مربوط به             جهت .وجود دارد 
 ).30(منطقه، با پشتوانه خوب بوده و با تشریک مساعی انجام گیرد

 ویژگی های انتشار مؤثر

رد، از قبیل    به کار می گی    را روش های گوناگون       ،   موثر انتشار
 رسانه های الکترونیکی و تماس های چهره به            مکتوب،اطالعات  

  موثر در عین حال که منابع مورد نیاز را ایجاد              انتشار .)17 (چهره

 ، ارتباطات و شبکه های موجود را تا حد امکان        موجودمی کند، منابع    
 مکانیسم کنترل کیفی ایجاد می کند تا            یک .به کار می گیرد     

 قرار می گیرد، دقیق، مرتبط و پاسخگوی        استفادهکه مورد   اطالعاتی  
 موثر اطالعات کافی را در اختیار کاربران قرار می          انتشار  .نیازها باشد 

 اساسی مورد نیاز برای اقدام خاص را درک کرده و              اصولدهد تا   
متون همچنین اذعان دارند که قالب       .  ور داشته باشند   بهرهاستفاده  

نتشار اطالعات وجود دارند و با پیشرفت های         های مختلفی  برای ا    
فضای ارتباطات به طور    . فن آوری به سرعت در حال افزایش هستند       

قابل مالحظه ای تغییر کرده و ابزارهای انتشار توسعه زیادی پیدا               
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کرده اند، اما افزایش ارتباطات الکترونیکی سواالت جدیدی را مطرح          

دسترسی و اثربخشی مرتبط    نموده است، که با مقوله های عدالت،          
بسیاری از مخاطبین فاقد ابزارهای الزم برای دسترسی به         . می باشند 

اطالعات هستند و نویسندگان  سعی می کنند هنگام پرداختن به               
توان دسترسی و استفاده از اطالعات  به پیامدهای منفی ناشی از               

 ).19(یا مرز  دیجیتالی  نیز بپردازند    digital devideپدیده 

    Dentler(1984)    سازمانی و   ساختارهای:  معتقد است 
 :سیستم های پاداش نقش مهمی در اثر بخش بودن انتشار دارد

 باره فعالیت های     در بحث مربوط به نتایج یک مطالعه           در
 به عوامل سازمانی      منطقه،انتشار بین آزمایشگاه های آموزشی          

 :آزمایشگاه اشاره می کند تولیدات انتشارمتعددی در بهبود اثربخشی 

 زمانی که هیات مسئول آزمایشگاه برای مقوله انتشار              -1
دانش یک جایگاه محکم و مشخص در رسالت آزمایشگاه نظر                

 میگیرد،

 زمانی که ارزش اطالعات ارائه شده، کمک تخصصی و رشد و              -2
 توسعه کارکنان در فرهنگ آزمایشگاه نهادینه میشود،                    

 ارزش ها را می شناسند و متخصصین انتشار           زمانی که کارکنان   -3
 دانش جدا عمل نمی کنند و با کاربرد تحقیق سر و کاردارند،                   

 و زمانی که مسئولیت تاثیر گذاشتن و پاداش برای حصول نتیجه       -4 
  انتشار آزمایشگاهبخشی از منشور عملیاتی آزمایشگاه می شود، 

 ).31( داثربخشی دار

 اطالعات متمرکز شده اند و برای         از مطالعات بر انواع    بعضی
با توجه به ضرورت     و   انتشار های مربوط به     فعالیتموثر واقع شدن      

 Kennedy (1989). بر انواع اطالعات تاکید می کنند      تغییر در رفتار  
 می گیرد که مهمترین کمک به تغییر در رفتار آنهایی هستند             تیجهن

.  سوق می دهند   تعهدک و   که استفاده کننده دانش را از آگاهی به در        
 معتقد است که اکثر اطالعات منتشر شده به وسیله ناشرین            نویسنده

 مقابل چنین فرض    در.آموزشی، نمی تواند چنین تغییری را ایجاد کند       
د که استفاده کنندگان فقط در مرحله انتخاب گزینه خاص به           نمی کن 

، دانشی   که مردم را به تعهد سوق می دهد         دانشی .دانش نیاز دارند  
در حالی که دانشی که به مردم       . است در باره ایده ها و اصول اساسی       

 وی  می کند، در باره فن آوری و استراتژی هاست          کمکدر انتخاب   
ادامه می دهد که برای تصمیم گیری، ما به انواع دانش اساسی                 

 زمان وی ،    داریم نیازبیشتر از انتخاب استراتژی ها و فن آوری              
 سریع از ایده ها به       خیلیمهم می داند و حرکت         ز   نی  رادرگیری  

 ).32( تکنیک ها را مورد انتقاد قرار می دهد

مرکز کشوری انتشار پژوهش های مربوط به معلولیت برای           
تسهیل فرایند انتشار پیشنهاداتی را در ارتباط با عناصر چهارگانه               

 :مطرح می کند

 :در ارتباط با منبع انتشار

 .را محدود نگه داریدمخاطبین مورد نظر  •

واسطه هایی را به کار بگیرید که قبال با مخاطبین ارتباط             •
 .برقرار کرده اند

 .به مفروضات و تورش های خودتان توجه کنید •

 در ارتباط با محتوای پیام

بر دنیای واقعی متمرکز شوید، یعنی پیام حاوی واقعیت ها       •
 باشد

 گران باشیددر باره انواع اطالعاتی که منتشر می کنید، ن •

 به زبان مخاطب خود سخن بگویید •

 در ارتباط با رسانه

 رسانه را متناسب با کاربر انتخاب کنید •

 اولویت تماس چهره به به چهره را به خاطر داشته باشید •

 از رسانه های متعدد استفاده کنید •

 در ارتباط با کاربر

 از عالئق و زمینه کاری کاربر مطلع شوید •

 ).30( تغییر توجه نمایید به آمادگی کاربر برای •

در همین راستا، به منظور ساده سازی ساختارهای دانش و بر            
اساس نیازسنجی، روان شناسی انجام پژوهش های کاربردی به              
منظور توانمندسازی کارکنان بخش بهداشت و درمان کشور ایران در          
پژوهش در سیستم های بهداشتی درمانی تدوین و برنامه های                

 می شود که نتایج آن نشان داده است که پژوهشهای            کارگاهی اجرا 
 مبتنی بر حل مساله در سیستم بهداشت درمان کشور اجرا می شود             

 ). 34و33(

 انواع انتشار

 ختلفماهداف   با    ی که قبال اشاره گردید،        چهار نوع دانش   
انتشار نیاز   مرتبط هستند و ممکن است به روش های متفاوتی از            
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 به چهار نوع اطالعات که اشاره گردید،              و با توجه    داشته باشند 

Klein, S.S, & Gwaltney, M.N. (1991)     نوع انتشار را چهار 
 :مشخص نموده اند

 یا توزیع اطالعات    نشرعبارت است از       ) Spread(پخش   •
 .و یک فرایندی پیش فعال استاز یک طریق 

 است که به طور فعال به استفاده        فرایندی) Choice( گزینش  
 بازیابی می کند تا منابع دیگر اطالعات را جستجو و            کمککنندگان  

 . وفرایندی واکنشی استخود یاد بگیرندگزینش نمایند و از 

 تعامل بین مردم و جریان اطالعات در     با،  )Exchange(تبادل  
 . و فرایندی تعاملی است و کار داردسرچندین جهت 

آموزش یا   کمک تکنیکی،     شامل) Implementation(اجرا  
 فعالیت های بین فردی است که برای افزایش استفاده از اطالعات           

  جهت تغییر نگرش یا رفتار سازمان ها یا         یا) R&D(تحقیق و توسعه  

  .)36( فرایندی تعاملی است Exchangeو همانندافراد طراحی میشود

OECD می کند  ادعا :Know-how  از دانش است که افراد       نوعی 
حدودتری به آن دارند و رسانه آن بسی پیچیده تر           م دسترسی  جامعه

 از یک فرد صالحیتمسئله اصلی، دشوار بودن جدا سازی         . می باشد 
کوشش ها برای استفاده از فن آوری اطالعات        .  یک سازمان است   یا

مهارت های  تبدیل  برای ایجاد سیستم های خبره نشان می دهد که          

ان مورد استفاده قرار     تخصصی به اطالعاتی که بتواند توسط دیگر        
 .)19( است بردشوار و هزینه ، کاری  گیرد

 نتیجه گیری

دانش یک شی ایستا،  بی روح و فاقد جنبش نیست که ارسال     
شود و یا دریافت گردد، بلکه یک مجموعه سیال از ادراکات است که              
توسط هر دو گروه یعنی کسانی که آن را ایجاد می کنند و نیز                    

به کار می برند، شکل داده می شود، ارتباط نزدیک          آنهایی که آن را     
. وجود دارد ) تولید، رسانه و کاربرد   (و همکاری متقابلی بین سه عامل       

در نتیجه پدیده انتشار نیز یک فرایند خطی نیست که در آن                    
اطالعات بسته بندی شده و  ازیک مکان به مکان دیگری منتقل               

هدف از   از آنجایی که       .گردد و چیزی غیر از یک توزیع ساده است         
پنج انتشار، استفاده از اطالعات است، لذا برای موثر بودن انتشار،               

منبع، محتوای پیام ، زمینه،       : عنصر کلیدی در فرایند انتشار یعنی       
رسانه و کاربر عالوه بر تناسب و هماهنگی، بایستی از ویژگی هایی             

 در دنیای   هر سازمانی  که به مزیت های رقابتی          . برخوردار باشند 
امروز می اندیشد، بخصوص  سازمان هایی که در زمینه پژوهش               
فعالیت دارند الزم است  برای کاربردی کردن دانش تولید شده،                 
برنامه ریزی مناسبی  را برای انتشار دانش  با مشارکت کاربران تهیه             

 ). 10(و اجرا نمایند
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