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به دست آمد .برای توصیف و تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در آمار توصیفی از میانگین و
برای بررسی متغیرها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردید .این پژوهش از آن رو که به بررسی دیدگاههای
مدیران جامعه آماری میپردازد و بر اساس دیدگاه نمونهای از آنها در مورد جامعه قضاوت میکند ،پیمایشی است و از این
منظر که نتایج پژوهش را میتوان در عمل برای مستندسازی دانش در کتابخانهها به کار گرفت و تا حدودی مشکالت آن ها
را در این زمینه مرتفع ساخت ،پژوهشی کاربردی است.
یافتهها :سازوکارهای مستندسازی دانش بر پایه چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر شناسایی و براساس درجه اهمیت و
میانگینهای کسب شده ،رتبهبندی شدند .بدین ترتیب 11 ،سازوکار ثبت و استخراج 9 ،سازوکار ارزیابی/انتخاب 7 ،سازوکار
کدگذاری 8 ،سازوکار پاالیش 9 ،سازوکار اشتراک 7 ،سازوکار دسترسی 7 ،سازوکار فراگیری 8 ،سازوکار بهکارگیری7 ،
سازوکار ارزیابی و  6سازوکار بهروزرسانی معرفی شدند .مهم ترین منابع کسب دانش ضمنی و عینی مشخص شد و با توجه به
تحلیل عاملی اکتشافی در سه عامل منابع کسب و ثبت دانش ضمنی مدیران ،منابع دانش عینی برای کدگذاری و بازنمون و منابع
دانش عینی برای وبکاوی و دادهکاوی نامگذاری شدند.
بحث و نتیجهگیری :مستندسازی دانش در کتابخانههای دانشگاهی ایران از الگویی خاص تبعیت نمیکند .با توجه به
مشکالتی که کتابخانه های دانشگاهی در زمینه مستندسازی دارند ،در این پژوهش سازوکارهای الزم برای تسهیل اجرای
مستندسازی معرفی شده است .این سازوکارها براساس دیدگاههای مدیران این مراکز شناسایی و رتبهبندی شده و بر ویژگیهای
اصلی مستندسازی یعنی ،استخراج ،اعتبارسنجی ،اصالح و انتشار دانش ثبت شده متمرکز است ،لذا نتایج آن از قابلیت الزم برای
استفاده در محیطهای کتابخانهای برخوردار است .با توجه به این که در زمینه مستندسازی دانش پژوهشهای اندکی صورت
گرفته است ،بر این اساس در اجرای پژوهش کمبود منابع التین و فارسی وجود داشت و برخی از پاسخدهندگان در خصوص
موضوعات مربوط به متغیرهای پژوهش شناخت محدود داشتند که این موضوع از طریق ارائه تعاریف مربوط به مفاهیم
مدیریت دانش در ابتدای پرسشنامه و نیز در پی نوشت آن مرتفع گردید .تشکیل کمیته مستندسازی ،انتصاب فردی بهعنوان
کارشناس دانش ،تهیه فرمهای مخصوص ثبت دانش و تدوین شیوهنامه مستندسازی از مهمترین پیشنهادهای پژوهش بود.
کلیدواژهها :مدیریت دانش ،مستندسازی دانش ،کتابخانههای دانشگاهی ،چرخه حیات دانش سازمانی ،مدل دالکر.

مقدمه و بیان مسئله
بخش قابلتوجهی از دانش و تجربه که در خالل تصمیمگیریها ،اقدامهای مدیریتی و نیز
فرایندهای کاری مدیران و کارکنان خلق میشود ،اغلب بیان و در جایی ثبت و ضبط نمیشود و با جدایی
این افراد از سازمان در مسیر محو و نابودی قرار میگیرد و امکان بازیابی آن وجود ندارد .به بیانی دیگر،
اگر دانش و تجربهای شناسایی شود ،اما در حافظه سازمانی ذخیره نشود ،بهترین استفادهای که از آن دانش
برآید ،همان یکبار استفاده خواهد بود؛ در صورتیکه دانش در حافظه سازمانی ضبط گردد ،برای همیشه
در سازمان باقی میماند و هر زمان که نیاز باشد ،کارکنان میتوانند به آن مراجعه کنند ،آن را فرا گیرند و
توسعه دهند (اخوان و دهقان .)1394 ،دانش اغلب بهدالیل مختلفی مانند بازنشستگی ،جابجایی،
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کوچکسازی ،برونسپاری فعالیتها ،فراموشی ،مرگ و نبود فرهنگ مستندسازی در مسیر فراموشی و محو
قرار دارد؛ دانش ضمنی بهدلیل نامشخص و مبهم بودن فرایند مستندسازی بهدرستی استخراج و ثبت
نمیشود و دانش عینی نیز بهدلیل نبود سیاستهای مشخص مستندسازی ،بهشکل مناسبی ترکیب،
طبقهبندی مجدد و مفهومسازی نمیشود و از این طریق عناصر و مفاهیم دانشی و نیز اطالعات مهم و مفید
آن استخراج و الگوسازی نمیگردد .کتابخانههای دانشگاهی بهعنوان سازمانهای دانشبنیان محسوب شده
و بخش عظیمی از منابع اطالعاتی را در خود دارد .در این مراکز حجم زیادی از دانش در مدارک و
مستندات و نیز تصمیمات ،تجارب و شایستگیهای کارکنان و مدیران وجود دارد .مستندسازی دانش در
این کتابخانهها قادر خواهد بود تا این دانش را ثبت ،ارزیابی ،سازماندهی ،نگهداری و انتشار کند ،از محو
دانش و نابودی دانش جلوگیری کند ( ،)Baumard, 1999; Lave & Wanger, 1999به ثبت تاریخی،
تحلیلی و عملی تجارب ،موفقیتها ،دستاوردها ،مراحل رشد و سایر رویدادهای تعیینکننده سازمان
بپردازد و زمینه ثبت ،گسترش و آموزش فرهنگ سازمانی به نسلهای بعدی کارکنان و مدیران را فراهم
نماید (جعفری مقدم.)1389 ،
بررسیها بیانگر آن است که مستندسازی و حفظ دانش سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی از
وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و بهدلیل نامشخص بودن سازوکارهای مستندسازی ،دانش سازمانی در
مسیر فراموشی قرار گرفته است (جمشیدی و حیدری .)1394 ،این کتابخانهها در رابطه با مستندسازی دانش
سازمانی خود با مسائل مختلفی مواجه هستند :منابع کسب دانش ضمنی و عینی و چگونگی استخراج و
مستندسازی دانش مشخص نیست؛ معلوم نیست در هر مرحله از فرایند مستندسازی دانش چه سازوکاری
باید در نظر داشت .پژوهش حاضر در راستای پاسخ به مسائل یاد شده شکل گرفت و هدف آن بود تا
ضمن شناسایی منابع کسب دانش ضمنی و عینی ،سازوکارهای الزم را برای مستندسازی دانش بر پایه
چرخه یکپارچه حیات دانش دالکر تعیین و براساس درجه اهمیت ،رتبهبندی نماید.
مبانی نظری
بشر هزاران سال است که به دانش و فرایندهای آن توجه دارد .شواهد زیادی مانند لوحهای گلی
بابلی وجود دارد که نشاندهنده مستندسازی دانش از سی هزار سال قبل است ( .)Gaines, 2013از نظر
تاریخی پژوهشهای رسمی حوزه کسب و مستندسازی دانش در دهه  1970آغاز شد و پس از آن
کارگاههای آموزشی بسیاری در این زمینه برگزار گردید ( .)Muse, 2013اندیشه مستندسازی دانش از
یک متخصص در زمینهای خاص با هدف طراحی نمایشی ویژه از اطالعات کسب شده ،چیز جدیدی
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نیست .خبرنگاران ،روزنامهنگاران ،نویسندگان ،گویندگان ،تحلیلگران نظام و طراحان آموزشی سالها
است که در زمینه کسب دانش فعال هستند ( .)McGraw & Harisson-Brigges, 1989نوعی از دانش
روایتی هم مدتهای مدیدی وجود داشته است و افراد ،روشهای گوناگونی را برای به اشتراکگذاری
دانش با هدف کسب تجربه ،از میان بردن افراط و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته شناسایی کرده
بودند ( .)Denning, 2002در رابطه با مستندسازی دیدگاههای مختلفی وجود دارد .وجه مشترک بسیاری
از این تعاریف ،فرایند تعامل با خبرگان است که طی آن تخصص و تجربه خبره تشریح و دانش ضمنی به
دانش آشکار تبدیل میشود .پررو ( )1990کسب و مستندسازی را استخراج دانش از منابع دانش و مهارت
و انتقال آن به پایگاههای دانشی یا موتور استنتاج تعریف میکند .کید ( )1987کسب دانش را شامل
استخراج ،تحلیل و تفسیر دانش از خبرگان میداند (نقل در اخوان و دهقان .)1394 ،پولیمناکو ،کورنفورد
و وایتلی ( )1992کسب دانش را فرایندی برای انتقال خبرگی به یک نرمافزار تعریف میکند .میلتون
( )2007کسب و مستندسازی دانش را شامل فعالیت ثبت و ضبط خبرگی افراد و دیگر منابع دانش و ایجاد
انبار دانش برای کمک به سازمان تلقی میکند و دالکر ( )2011نیز بر این باور است که کسب دانش فرایند
استخراج ،تبدیل و انتقال تخصص از یک منبع دانش است .مککی ( )1974میان دانستههای ضمنی قابل
مستندسازی و دانستههای که نمیتوان آنها را مستند کرد ،تفاوت قائل شده است .بر این اساس دانش
ضمنی قابل تدوین از طریق آموزشهای رسمی ،مستندات و کتابها قابل کسب است و دانش ضمنی
غیرقابل تدوین از طریق تعامالت میان فرد خبره و کارآموز بهدست میآید.
تعاریف عملیاتی و مفاهیم کلیدی
دانشگاههای دولتی :منظور از دانشگاههای دولتی در اینجا ،دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است که براساس تقسیمبندی این وزارت ،بهعنوان دانشگاههای جامع (مادر) نامگذاری
شدهاند .در پژوهش حاضر 32 ،دانشگاه ،جامعه آماری پژوهش را تشکیل داد.
کتابخانههای دانشگاهی :منظور از کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانههای مرکزی و مراکز اسناد تأسیس
شده در دانشگاههای جامع (مادر) میباشد.
چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر
مدیریت دانش سازمانی برای شناسایی ،استخراج و مستندسازی دانش نیازمند یک ساختار یا
چارچوب است .این ساختار به سازمان میگوید که اطالعات چه مسیری را باید طی کند تا به دانش تبدیل
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نام برده شده است ( Zack,

شود .در منابع مدیریت دانش از این مسیر با عنوان چرخه حیات دانش سازمانی
 .)1996بررسیها نشان میدهد از اواخر دهه  1980به بعد الگوهای چرخهای زیادی در عرصه مدیریت
دانش معرفی شدهاند که الگوهای مکالروی ( ،)1992ویگ ( ،)1993نیکولس ( ،)1996مایر و زک
( )1999و بوکوویتز و ویلیامز ( )2000از مهمترین آنها است .در این الگوها از عناوین متفاوتی برای معرفی
مراحل چرخه مدیریت دانش استفاده شده است .این الگوها اغلب به نوع مشخصی از چرخه مدیریت دانش
اشاره دارند .در چرخه مایر و زک بر دانش عینی و کدگذاری و بازنمون این نوع دانش تأکید شده و
دانش ضمنی مورد توجه قرار نگرفته است .بوکوویتز و ویلیامز دو گام آموختن محتوای دانش و
تصمیمگیری در رابطه با نگهداری و یا حذف این دانش از ساختار سازمانی را به چرخه اضافه کردند .در
چرخه مکالروی بر ارزیابی دانش و چگونگی یکپارچگی آن در حافظه سازمانی تأکید شده است و ویگ
چرخه مدیریت دانش روشنتری برای تشریح چگونگی بهرهگیری از حافظه سازمانی بهمنظور ایجاد ارزش
فردی ،گروهی و سازمانی معرفی کرده است .بر این اساس ،دالکر ( )2005از طریق ترکیب گامهای اصلی
چرخههای یاد شده و قرار دادن این گامها در یک نظم و ترتیب زمانی ،الگویی یکپارچه از چرخه مدیریت
دانش ارائه کرد .این الگو از یکسو ،واجد ویژگیهای اصلی چرخههای پیشین خود است و از سوی
دیگر ،دارای پیشینه تجربی مناسب ،جامعیت از نظر دربرداشتن انواع گامهای موجود در چرخه مدیریت
دانش و ارائه توضیحات مبسوط از فرایندهای مدیریت دانش در هر گام است .در این چرخه دانش در طی
ده گام شامل استخراج و ثبت ،ارزیابی/انتخاب ،کدگذاری ،پاالیش ،اشتراک ،دسترسی ،فراگیری،
بهکارگیری ،ارزیابی و بهروزرسانی کسب میشود ( .)Stranack, 2012در جدول  1چرخه دالکر نسبت به
سایر چرخههای حیات دانش از نظر مراحل کسب دانش مقایسه شده است.
جدول  .۱مقایسه مراحل چرخههای حیات دانش سازمانی
چرخه
مراحل

دالکر

مایر و زک


استخراج و ثبت



ارزیابی/انتخاب



کدگذاری



پاالیش





اشتراک





دسترسی





فراگیری



بهکارگیری



ارزیابی



بهروزرسانی



ویگ



مکالروی

















بوکوویتز و ویلیامز
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پیشینه پژوهش
انواع دانش سازمانی و منابع کسب آن از موضوعاتی بود که در برخی از پژوهشها به آن پرداخته
شده است .برای نمونه ،احمد ،لیم و لوه ( )2002در پژوهش خود منابع کسب دانش را در کتابخانههای
دانشگاهی مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد خبرگان ،کارشناسان ،رقبا و کاربران منابع
کسب دانش ضمنی و پایگاههای اطالعاتی و آرشیوهای سازمانی تولید شده حاصل از برگزاری همایشها،
کارگاههای آموزشی و مصاحبههای انجام شده با متخصصان دانش منابع کسب دانش عینی در این مراکز
بودند.
ماپونیا ( )2004و ماتوال و موکا ( )2008در پژوهشهای خود به نتایج متفاوتی نسبت به پژوهش
احمد ،لیم و لوه دست یافتند .نتایج پژوهش آنان نشان داد سوابق شغلی کتابداران ،گزارشهای جاری
اطالعاتی طبقهبندی شده ،سؤاالت دریافت شده در میز مرجع و میز امانت و پایگاه دانش سؤاالت رایج
مهمترین منابع برای کسب دانش عینی بودند.
در پژوهش راجا ،احمد و سینها ( )2009منابع کسب دانش ضمنی در کتابخانههای دانشگاهی مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش که با پژوهشهای راجا و همکاران ،ماپونیا و ماتوال و موکا متفاوت بود
نشان داد دانش مربوط به طبقهبندی منابع اطالعاتی ،دانش درباره مکان ذخیرهسازی و نحوه بازیابی و
استفاده از این منابع و دانش درباره کاربران ،دیدگاهها ،بازخوردها و توقعات آنان مهمترین دانش ضمنی
قابل کسب در این مراکز بود.
کولن-آگویر ( )2012در پژوهش خود در زمینه منابع کسب دانش ضمنی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی جنوب غرب امریکا به نتایجی متفاوت با احمد ،لیم و لوه ،ماپونیا ،ماتوال و موکا ،راجا ،احمد و
سینها دست یافت .نتایج پژوهش وی نشان داد داستانگویی سازمانی مهمترین منبع کسب دانش بود .از
دیگر نتایج پژوهش آن بود که کتابداران نگرش مثبتی نسبت به داستانگویی نداشتند و آن را اغلب نوعی
غیبت تلقی میکردند.
سازوکارهای مستندسازی دانش موضوع دیگری بود که در برخی از پژوهشها به آن پرداخته شده
است .برای نمونه ،در پژوهش مایر و زک ( )1996قلمرو ،وسعت ،عمق ،اعتبار ،دقت ،بهموقع بودن ،ربط
داشتن ،هزینه و کنترل سازوکارهای مرحله گردآوری ،الگوسازی ،دستهبندی مجدد ،برچسبگذاری و
یکپارچهسازی سازوکارهای مرحله پاالیش ،ذخیره دانش بهصورت فیزیکی (پروندههای اطالعاتی،
اطالعات چاپی) یا الکترونیکی (پایگاه داده ،نرمافزار مدیریت دانش) سازوکارهای مرحله ذخیرهسازی و
انتقال دانش از طریق دورنگار ،چاپ و پست الکترونیکی سازوکارهای مرحله توزیع دانش بود.
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در پژوهش کارادشه لوای و همکاران ( )2009مشخصههای مراحل دسترسی ،کاربرد و ارزیابی در
فرایند کسب دانش مشخص شد .با توجه به نتایج پژوهش ،استفاده از نظامهای مبتنی بر پایگاههای
اطالعاتی ،صفحات هوشمند وب ،دستورالعمل استاندارد اجرایی و مدیریت متمرکز پروندهها،
مشخصههای مرحله دسترسی دانش بود که این بخش از پژوهش از لحاظ پایگاههای اطالعاتی با پژوهش
مایر و زک شباهت داشت .ترجمه اطالعات به ابزارهای عملی ،استفاده از فرایندهای تعاملی انسان ،استفاده
از راهبردهای ارائه خدمات مبتنی بر درخواست و بدون درخواست کاربر مانند نظامهای خبره ،نظامهای
مدیریت اختراعات و پرتالهای سازمانی ،مشخصههای مرحله بهکارگیری دانش و ارزش ،صحت و ربط
موضوعی مشخصههای مرحله ارزیابی دانش بود که از این لحاظ نیز با پژوهش مایر و زک شباهت داشت.
آمینگا ( )2015در پژوهش خود سازوکارهای مراحل گردآوری و استخراج دانش را در دانشگاه
کیسی مورد بررسی قرار داد که به نتایج متفاوتی نسبت به پژوهشهای مایر و زک و ویگ دست یافت .با
توجه به پژوهش ،سازوکارهای گردآوری دانش عبارت بود از استفاده از روش بازنگری پس از اقدام،
اینترنت و پرتال دانشگاه ،همایشها ،کتابها ،مجالت ،خبرنامهها ،پژوهشهای مرتبط با کارکنان و
کاربران ،پایگاههای اطالعاتی بهترین تجارب ،دستنامهها و دستورالعملهای شغلی و صورتجلسهها و
سازوکارهای استخراج دانش شامل مصاحبه با خبرگان ،مشاهده خبرگان در زمان حل مسأله ،تحلیل موارد،
همایشها ،ردیابی فرایند ،تفسیرها و ضبط ویدیویی بود.
الیاس ( )2016در پژوهش خود به نتایج مشابهی با پژوهش مایر و زک در زمینه ویژگیهای مرحله
انتقال دانش ضمنی و عینی دست یافت .با توجه به نتایج پژوهش ،استفاده از رسانههای اجتماعی ،گفتگو
بین خبرگان ،برگزاری جلسات حل مسأله ،مدیریت جریان کار ،برگزاری دورههای آموزشی رسمی و
غیررسمی ،جلسات رسمی ،نگارش مقاالت فنی و ارائه آن در همایشهای عمومی ،ارسال پیامهای فوری و
پست الکترونیکی مهمترین ویژگیهای مرحله انتقال دانش بود.
الهی ،بهاریفر و صالحی ( )1383در پژوهشی مشخصههای مستندسازی دانش مدیران را مورد
بررسی قرار دادند .در این پژوهش نظرات  34نفر از مدیران در رابطه با ویژگیهای ساختار نظام
مستندسازی کسب شد .با توجه به نتایج پژوهش ،مهمترین سازوکارهای مرحله ثبت تجربه عبارت بود از:
طراحی فرم ثبت دانش ،متناسب بودن فرم ثبت با زمینه تجربه ،استفاده از کارشناس دانش و استفاده
کارشناس دانش از فرمهای مخصوص ثبت .سازوکارهای مرحله ارسال تجربه شامل استفاده از
سازوکارهای ثبت تجربه و نتایج حاصل از بررسی خبرگان بود .پاالیش تجربه در مرحله ارزیابی اولیه و
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بازنگری مجدد تجربیات رد شده توسط صاحبان دانش جزء سازوکارهای مرحله ارزیابی تجربه بود.
مستندسازی در محیط وب ،بهکارگیری روشهای خودکار و بهکارگیری نظامهای مدیریت اسناد
الکترونیکی جزء سازوکارهای مرحله مستندسازی تجربه بود .متناسب بودن نوع انتشار با اهمیت تجربه،
پیشنهاد هیأت داوران در خصوص نوع انتشار و هماهنگی با صاحب تجربه با نوع انتشار مهمترین
سازوکارهای مرحله انتشار تجربه و افزایش حقوق و مزایا ،ارتقای مدیران ،اهدای جوایز سالیانه و امتیاز
خاص در انتخاب مدیران سازوکارهای مرحله حقوق و پاداش بود.
نظافتی ،رشیدی و تقویفرد ( )1392در پژوهش خود نظرات متخصصان مدیریت دانش در
بخشهای تولیدی و صنعتی ایران را راجع به سازوکارهای مراحل مستندسازی دانش جمعآوری و براساس
آن الگویی برای کسب دانش ارائه کردند .نتایج پژوهش نشان داد انتقال تجارب قبل از بازنشستگی،
برخورداری مدیران صاحب تجربه از حقوق مالکیت معنوی ،تدوین دستنامه مستندسازی ،انتشار تجربه در
مجالت تخصصی یا بهصورت کتاب ،مشخص کردن شرح وظایفی برای انجام دادن مستندسازی ،اعزام
کارشناس ثبت تجربه بهمنظور ثبت تجربه مدیران ،استفاده از فرمهای مخصوص ثبت دانش ،تشکیل
جلسات بیان داستانهای موفقیت و خاطرات شغلی مهمترین مشخصههای مستندسازی دانش بود .نتایج این
پژوهش از لحاظ برخورداری مدیران صاحب تجربه از حقوق مالکیت معنوی ،اعزام کارشناس ثبت تجربه
و استفاده از فرمهای مخصوص ثبت دانش با پژوهش الهی و همکاران ( )1383مطابقت داشت.
جمشیدی و حیدری ( )1394نیز در پژوهش خود به نتایجی مشابهی با پژوهش الهی و همکاران
( )1383و نظافتی ،رشیدی و تقویفرد ( )1392در رابطه با سازوکارهای مستندسازی دانش در کتابخانههای
دانشگاهی ایران دست یافتند .در این پژوهش دیدگاههای  88نفر از مدیران کتابخانههای مرکزی تحت
پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کسب شد .نتایج
پژوهش نشان داد انتقال تجارب کارکنان قبل از بازنشستگی ،برخورداری مدیران صاحب دانش از حقوق
مالکیت معنوی ،تدوین دستنامه مستندسازی و انتشار تجارب مستند شده مهمترین سازوکارهای
مستندسازی دانش در این مراکز بود.
پژوهشهای صورت گرفته بیانگر اهمیت مستندسازی دانش است .بررسیها نشان داد که
مستندسازی دانش بیشتر در سازمانهای صنعتی و تجاری مورد توجه بوده است .نکته مهم این است که
سازمانهای عامل مستندسازی جزو سازمانها یا شرکتهای تجاری موفقی هستند که حجم عظیمی از
دانش در آنها نهفته و سعی میکنند که بهنحوی دانش سازمانی خود را ذخیره و نگهداری کنند .از مرور
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پژوهشهای انجام گرفته چنین برمیآید که مستندسازی دانش در ادارهها و مؤسسات دولتی ،بهویژه
مؤسسات آموزشی در ابتدای راه است و چون آموزش عالی کشور رکن اساسی جامعه محسوب میشود،
بیشک دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بهعنوان سازمانهای دانشبنیان باید به فرایندها و
سازوکارهای مستندسازی دانش توجه بیشتری داشته باشند .کتابخانههای دانشگاه نیز بهعنوان سازمانهای
غیرانتفاعی وابسته به سازمان مادر باید از این لحاظ در کانون توجه قرار گیرند .باید قبل از هرگونه اقدام به
مستندسازی دانش ،سازوکارهای آن مشخص شود و منابع کسب دانش ضمنی و عینی نیز شناسایی و
مشخص گردد.
اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف اصلی پژوهش ،شناسایی منابع کسب دانش ضمنی و عینی و تعیین و رتبهبندی سازوکارهای
مستندسازی دانش بر پایه چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر در کتابخانههای مرکزی بود .برای
رسیدن به این اهداف ،سؤاالت زیر مطرح میشوند:
 .1مهمترین منابع کسب دانش ضمنی و عینی در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .2مهمترین سازوکارهای مرحله استخراج و ثبت دانش در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .3مهمترین سازوکارهای مرحله ارزیابی/انتخاب دانش ثبت شده در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .4مهمترین سازوکارهای مرحله کدگذاری دانش منتخب در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .5مهمترین سازوکارهای مرحله پاالیش دانش کدگذاری شده در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .6مهمترین سازوکارهای مرحله اشتراک دانش پاالیش شده در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .7مهمترین سازوکارهای مرحله دسترسی دانش پاالیش شده در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .8مهمترین سازوکارهای مرحله فراگیری دانش دسترسپذیر در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .9مهمترین سازوکارهای مرحله بهکارگیری دانش دسترسپذیر در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .10مهمترین سازوکارهای مرحله ارزیابی دانش دسترسپذیر در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
 .11مهمترین سازوکارهای مرحله بهروزرسانی دانش دسترسپذیر در کتابخانههای مرکزی کداماند؟
روش و جامعه پژوهش
روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی و با توجه به هدف نوع آن کاربردی است .جامعه آماری این
پژوهش مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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بود که براساس تقسیمبندی این وزارت بهعنوان دانشگاههای جامع (مادر) شهرت دارند .برای شناسایی
دانشگاههای جامع از تارنمای وزارت علوم و فهرست اسامی دانشگاههای تحت پوشش استفاده شد .تعداد
این دانشگاهها 32 ،دانشگاه بود .برای شناسایی اعضای جامعه پژوهش به تارنمای کتابخانههای مرکزی هر
یک از دانشگاههای جامع مراجعه شد .به این ترتیب  172مدیر شناسایی شدند .با استفاده از جدول اندازه
جامعه و نمونه کرجسی و مورگان  ،نمونه  116نفری بهصورت طبقهای تصادفی غیر نسبتی برای
پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شد که از این تعداد  100نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و میزان پرسشنامههای
برگشتی 86/2 ،درصد بود .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه الکترونیکی محقق ساخته در قالب طیف 5
ارزشی لیکرت (خیلی زیاد= ،5زیاد= ،4متوسط= ،3کم= 2و خیلی کم= )1براساس چند پرسشنامه آماده و
مرور پیشینه پژوهش استفاده شد .با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در زمینه مستندسازی دانش بهصورت
جامع صورت نگرفته بود ،پژوهشگران با مطالعه متون و مبانی نظری مربوط به حوزه مدیریت دانش و
بهطور خاص مستندسازی دانش ،به شناسایی ویژگیها و سازوکارهای مهم مستندسازی پرداختند.
پرسشنامه اولیه برای تعیین روایی محتوایی (صوری) بین متخصصان توزیع شد و پس از انجام دادن
اصالحات الزم و تغییرات پیشنهاد شده توسط متخصصان ،نسخه نهایی آن تدوین شد .برای تعیین پایایی
پرسشنامه نیز تعداد  30نسخه توسط جامعه مورد بررسی تکمیل شد که از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ 87/45 ،بهدست آمد .پس از محاسبه پایایی ،پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی به ایمیل مدیران
کتابخانههای مرکزی فرستاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی
(آزمون فریدمن) استفاده شد.
یافتههای پژوهش
برای پاسخ به سؤال اول پژوهش ،مهمترین منابع کسب دانش ضمنی و عینی ،از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .با توجه به اینکه مقدار شاخص کفایت نمونه نزدیک به  1است و نیز شاخص بارتلت
در سطح کمتر از  0/05معنادار بود ،لذا مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی تأیید شد (جدول .)2
جدول  .۲آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه
شاخص کفایت نمونه ()KMO

شاخص بارتلت ()BTS

سطح معناداری

0/882

742/4

0/000

عوامل نهفته در آزمون با روش تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس استخراج شد .نتایج
تحلیل عاملی در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به جدول ،متغیرهایی که قدر مطلق ضریب آن
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درعامل بیشتر بود ،در عامل قرار گرفت و در مجموع  63/35درصد از کل واریانس تببین شد.
جدول  .۳تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی منابع کسب دانش ضمنی و عینی
متغیرهای عامل

عامل
2

3

1

x-7

0/275

0/743

0/112

x-8

-0/161

0/179

0/776

x-9

0/155

0/819

0/009

x-10

0/249

-0/101

0/795

x-11

0/382

0/720

0/100

x-12

0/227

0/480

0/481

x-13

0/380

0/698

0/112

x-14

0/443

0/438

0/409

x-15

0/677

0/137

0/430

x-16

0/657

0/378

0/096

x-17

0/779

0/121

0/158

x-18

0/734

/250

0/074

x-19

0/765

0/376

0/013

x-20

0/728

0/377

0/087

x-21

0/669

0/242

0/065

درصد واریانس

28/82

21/82

12/7

درصد تجمعی واریانس

63/35

با استناد به جدول  ،4گویههای  21-20-19-18-17-16-15-14در عامل  1قرار گرفت .با توجه
به پیشینه پژوهش ،این عامل «منابع کسب و ثبت دانش ضمنی مدیران» نامگذاری شد .بنابراین در این عامل
تولیدکنندگان اطالعات مانند ناشران و نویسندگان ،تجربیات عملی ناشی از بهکارگیری روشی جدید،
گفتگوها و مباحثات میان مدیران و کارکنان ،نتایج حاصل از یک نوآوری در فرآیند کاری ،تصمیمات
مهم مدیران و دانشی که این تصمیمات برخواسته از آن است ،سخنرانی مدیران ،بازنشستگان و افراد مهم،
داستانها و حکایتهای سازمانی مانند شرح تجربههای موفق و شکستها و مطالب آموخته شده در یک
مأموریت یا کارگاه آموزشی قرار گرفت .گویههای  13-11-9-7در عامل  2قرار گرفت .این عامل «منابع
دانش عینی برای کدگذاری و بازنمون» نامگذاری گردید .در این عامل اسناد و مدارک مانند
صورتجلسهها ،نامهها ،بخشنامهها ،دستورالعملها و راهنماها ،یادداشتهای روزانه مدیران ،گزارشهای
عملکرد مانند گزارشهای متناوب میز امانت و کاربران و دیدگاهها ،برداشتها ،بازخوردها و انتظارات
آنان قرار داشت .گویههای  12-10-8در عامل  3قرار گرفت .این عامل «منابع دانش عینی برای وبکاوی
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و دادهکاوی» نامگذاری شد و شامل پایگاههای اطالعاتی و نرمافزارها ،پژوهشهای کاربردی و اطالعات
مبتنی بر اینترنت مانند صفحات وب و محتوای وبالگها و ویکیها بود.
جدول  .۴خالصه متغیرهای مربوط به عوامل شناسایی منابع کسب دانش ضمنی و عینی
شماره

متغیرهای

عامل

عامل

1

2

3

عنوان متغیرهای عامل

x-14

تولیدکنندگان اطالعات مانند ناشران و نویسندگان

x-15

تجربیات عملی ناشی از بهکارگیری یک روش جدید

x-16

گفتگوها و مباحثات میان مدیران و کارکنان

x-17

نتایج حاصل از یک نوآوری در فرآیند کاری

x-18

تصمیمات مهم مدیران و دانشی که این تصمیمات برخواسته از آن است

عنوان پیشنهادی
برای عامل

منابع کسب و
ثبت دانش ضمنی
مدیران

x-19

سخنرانی مدیران ،بازنشستگان و افراد مهم

x-20

داستانها و حکایتهای سازمانی مانند شرح تجربههای موفق و شکستها

x-21

مطالب آموخته شده در یک مأموریت یا کارگاه آموزشی

x-7

اسناد و مدارک مانند صورتجلسات ،نامهها ،بخشنامهها ،دستورالعملها و راهنماها

x-9

یادداشتهای روزانه مدیران

x-11

گزارشهای عملکرد مانند گزارشهای متناوب میز امانت

x-13

کاربران و دیدگاهها ،برداشتها ،بازخوردها و انتظارات آنان

x-8

پایگاههای اطالعاتی و نرمافزارها

منابع دانش عینی

x-10

پژوهشهای کاربردی و نتایج حاصل از آن

برای وبکاوی و

x-12

اطالعات مبتنی بر اینترنت مانند صفحات وب و محتوای وبالگها و ویکیها

منابع دانش عینی
برای کدگذاری
و بازنمون

دادهکاوی

پاسخ به سؤاالت  2تا  :11مهمترین سازوکارهای مستندسازی بر پایه ده گام چرخه یکپارچه حیات
دانش سازمانی دالکر
برای تعیین و اولویتبندی سازوکارهای مستندسازی دانش بر پایه ده گام چرخه یکپارچه حیات
دانش سازمانی دالکر ،از آزمون غیر پارامتریک فریدمن استفاده شد .نتایج آزمون فریدمن در پایین
جدولها به ترتیب تعداد شرکتکنندگان ( ،)Nمقدار خی دو ( ،)chi-squareدرجه آزادی ( )dfو سطح
معناداری ( )sigنشان داده شده است .با توجه به اینکه میزان سطح معناداری در همه موارد ،کمتر از 0/05
بود ،فرض  H0رد شد ،لذا ادعای یکسان بودن رتبهها پذیرفته نشد .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان
برای سازوکارهای مستندسازی دانش بر پایه ده گام چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر ،رتبهبندی
در نظر گرفت و نمیتوان اهمیت آنها را در مستندسازی ،یکسان فرض کرد .به بیانی دیگر ،میانگین
رتبههای سازوکارهای مستندسازی از نظر پاسخدهندگان یکسان نبوده است .در جدول  ،5نتایج تعیین
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رتبههای سازوکارهای مربوط به استخراج و ثبت دانش براساس آزمون فریدمن نشان داده شده است .با
توجه به یافتهها میتوان گفت که از دیدگاه مدیران ،بهکارگیری کارشناس دانش برای استخراج و ثبت
دانش از مهمترین سازوکارهای مستندسازی دانش بود .پس ایجاد پست سازمانی در این مراکز با عنوان
کارشناس دانش میتواند در انسجامبخشی و مدیریت فعالیتهای مستندسازی مؤثر باشد .سایر سازوکارها
به ترتیب اهمیت عبارت بودند از بخشهایی از دانش در مصاحبه با متخصصان و کارشناسان استخراج و
ثبت شود ،از فرم مخصوص از قبل طراحی شده برای استخراج و ثبت دانش استفاده شود ،پارههای دیگر
دانش در کارگاههای آموزشی شرح تجارب سازمانی ،نظامهای خبره ،جلسات هماندیشی ،موردنویسی
مستند ،مشاهده و ضبط ویدیویی یا دیجیتالی و شنیدن ،خالصهسازی و تأویل و تفسیر استخراج و ثبت شود
و همچنین فرم مخصوص ثبت دانش با توجه به زمینه تجربه مدیر تنظیم و مورد استفاده قرار گیرد.
جدول  .۵رتبهبندی سازوکارهای مرحله استخراج و ثبت دانش براساس آزمون فریدمن
درجه
اهمیت

میانگین

سازوکارهای مرحله استخراج و ثبت دانش

رتبه

1

بهتر است استخراج و ثبت دانش از طریق کارشناس دانش انجام شود.

7/07

2

بهتر است بخشهایی از دانش در مصاحبه با متخصصان و کارشناسان استخراج و ثبت شود.

6/63

3

بهتر است از فرم مخصوص از قبل طراحی شده برای استخراج و ثبت دانش استفاده شود.

6/47

4

بهتر است بخشهایی از دانش در کارگاههای آموزشی شرح تجارب سازمانی استخراج و ثبت شود.

6/39

5

بهتر است بخشهایی از دانش با استفاده نظامهای خبره (مانند الگوسازی مفاهیم) استخراج و ثبت شود.

6/10

6

بهتر است بخشهایی از دانش در جلسات هماندیشی و طوفان فکری استخراج و ثبت شود.

6/02

7

بهتر است دانش براساس شیوهنامه اجرایی ثبت ،استخراج و ضبط شود.

5/81

8

بهتر است بخشهایی از دانش بهصورت موردنویسی مستند استخراج و ثبت شود.

5/54

9

بهتر است بخشها یی از دانش به کمک مشاهده و ضبط ویدیویی یا دیجیتالی استخراج و ثبت شود.

5/44

10

بهتر است فرم مخصوص ثبت دانش با توجه به زمینه تجربه مدیر تنظیم شود.

5/30

11

بهتر است بخشهایی از دانش به کمک شنیدن ،خالصهسازی و تأویل و تفسیر استخراج و ثبت شود.

5/22

N=100, X2= 59/8, df= 10, sig= 0/000

جدول  6نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله ارزیابی/انتخاب دانش را براساس
آزمون فریدمن نشان میدهد .از دیدگاه مدیران ،تشکیل کمیته ارزیابی/انتخاب دانش متشکل از افراد
کارشناس با میانگین رتبه  5/62مهمترین سازوکار و تهیه فهرستی از دانشهای منتخب با میانگین رتبه 4/46
کماهمیتترین سازوکار مرحله ارزیابی/انتخاب دانش بود.
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جدول  .6رتبهبندی سازوکارهای مرحله ارزیابی/انتخاب دانش براساس آزمون فریدمن
درجه اهمیت

سازوکارهای مرحله ارزیابی/انتخاب دانش

میانگین رتبه

1

برای ارزیابی/انتخاب دانش کمیتهای متشکل از افراد کارشناس تشکیل شود.

5/62

2

داوران متناسب با نوع دانش و تجربه انتخاب شوند.

5/31

3

کمیته مذکور ،خطمشی مدونی را برای ارزیابی/انتخاب دانش تدوین نمایند.

5/22

4

کمیته مذکور دستورالعملی را برای ارزیابی/انتخاب دانش تهیه نماید.

5/22

5

ارزیابی اولیه دانش از نظر شکلی توسط کارشناسان دانش انجام شود.

5/15

6

در ارزیابی اولیه ،دانش نامربوط مورد پاالیش قرار گیرد.

4/85

7

ارزیابی نهایی دانش توسط هیأتی از داوران انجام شود.

4/86

8

دانش و تجربیات رد شده توسط نویسنده دانش مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد.

4/84

9

در پایان مرحله ارزیابی فهرستی از دانشهای منتخب تهیه شود.

4/46
2

N=100, X = 42/63, df= 8, sig= 0/000

در جدول  7نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله کدگذاری دانش براساس آزمون
فریدمن نشان داده شده است .با استناد به جدول میتوان گفت مهمترین سازوکار مرحله کدگذاری دانش
از نظر مدیران ،تنظیم و دستهبندی دانش منتخب با میانگین رتبه  4/58و کماهمیتترین سازوکار،
کدگذاری دانش عینی از طریق مصاحبه با نویسنده یا به وجود آورنده ایده به اشکال کاربردی مانند
نقشهشناختی و نقشه مفهومی با میانگین رتبه  3/68بود.
جدول  .7رتبهبندی سازوکارهای مرحله کدگذاری دانش براساس آزمون فریدمن
درجه اهمیت

مشخصههای مرحله کدگذاری دانش

میانگین رتبه

1

بهتر است در مرحله کدگذاری ،ابتدا دانش عینی تنظیم و دستهبندی شود.
بهتر است دانش عینی از طریق مصاحبه با افرادی که از تجربه کافی در استفاده از محتوا

4/58

2
3
4

برخوردارند به اشکال کاربردی مانند نقشه شناختی و نقشه مفهومی کدگذاری شود.
بهتر است دانش عینی از طریق مصاحبه با کارشناسان خبره به اشکال کاربردی مانند نقشه شناختی
و نقشه مفهومی کدگذاری شود.
بهتر است دانش عینی از طریق چکیدهنویسی به اشکال کاربردی مانند فهرستی از سؤاالت متداول
مرجع یا خالصه مدیریتی کدگذاری شود.

5

بهتر است دانش عینی از طریق ردیفسازی ،کدگذاری و به شکل کاربردی نمایش داده شود.

6

بهتر است دانش عینی از طریق تحلیل خوشهای کدگذاری و به شکل کاربردی نمایش داده شود.

7

بهتر است دانش عینی از طریق مصاحبه با نویسنده یا به وجود آورنده ایده به اشکال کاربردی
مانند نقشه شناختی و نقشه مفهومی کدگذاری شود.

4/27
4/01
3/94
3/79
3/74
3/68

N=100, X2= 31/74, df= 6, sig= 0/000

جدول  8نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله پاالیش دانش را براساس آزمون
فریدمن نشان میدهد .با توجه به یافتهها میتوان گفت که از دیدگاه مدیران ،آمادهسازی و توصیف
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مدارک دانشی منتخب بهمنظور ایجاد سهولت در جستجو و بازیابی با میانگین رتبه  5/16مهمترین سازوکار
و انتقال مدارک دانشی از یک رسانه به رسانه دیگر مانند نوار صوتی به کاغذ ،با میانگین رتبه 3/50
کماهمیتترین سازوکار مرحله پاالیش دانش بود .نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله
اشتراک دانش در جدول  9نشان داده شده است .با استناد به جدول ،انتقال دانش عینی از طریق شبکه
اشتراک دانش با میانگین رتبه  5/59در درجه اهمیت  1و انتقال دانش عینی از طریق شبکههای اجتماعی
مانند وبالگ و ویکی با میانگین رتبه  4/59در درجه اهمیت  9قرار داشت.
جدول  .۸رتبهبندی سازوکارهای مرحله پاالیش دانش براساس آزمون فریدمن
درجه

میانگین

سازوکارهای مرحله پاالیش دانش

اهمیت

رتبه

1

بهتر است برای ایجاد سهولت در جستجو و بازیابی ،مدارک دانشی آمادهسازی و توصیف شوند.

5/16

2

بهتر است مدارک دانشی به لحاظ محتوایی با استفاده از کلیدواژهها یا شناسههای موضوعی توصیف شوند.

4/72

3

بهتر است مدارک دانشی به لحاظ شکلی با استفاده از نام نویسنده ،عنوان و مانند آن توصیف شوند.

4/68

بهتر است برای ایجاد یکدستی در جستجو و بازیابی ،در مرحله توصیف شکلی و محتوایی مدارک از

4

4/62

اصطالحنامه/واژهنامه تخصصی استفاده شود.

5

4/59

بهتر است در مرحله پاالیش با استفاده از روشهای تحلیل آماری ،چکیدههایی از مدارک دانشی تهیه شود.
بهتر است برای استانداردسازی مدارک دانشی ،محتوای مدارک با الگوهای استاندارد تجارب موفق و یا

6

4/53

شکستها تطبیق داده شود.
بهتر است برای حصول اطمینان از گمنام ماندن منابع و یا مدیران و تصمیمگیرندگان مسئول در برخی از

7

4/22

تجربیات ناموفق ،مدارک ویرایش و سالمسازی شوند.

8

3/50

بهتر است مدارک دانشی به لحاظ شکلی از یک رسانه به رسانه دیگر مانند نوار صوتی به کاغذ انتقال یابد.
2

N=100, X = 55/48, df= 7, sig= 0/000

جدول  .9رتبهبندی سازوکارهای مرحله اشتراک دانش براساس آزمون فریدمن
درجه اهمیت

سازوکارهای مرحله اشتراک دانش

میانگین رتبه

1

دانش عینی را میتوان بهطور مؤثر از طریق شبکه اشتراک دانش توزیع و به اشتراک گذاشت.

5/59

2

دانش عینی را میتوان بهطور مؤثر از طریق اینترانت سازمانی توزیع و به اشتراک گذاشت.

3

دانش عینی را میتوان بهطور مؤثر از طریق گروهافزارها مانند کنفرانسهای ویدیویی و

5/50
5/40

تاالرهای گفتگو توزیع و به اشتراک گذاشت.
دانش عینی را میتوان بهطور مؤثر از طریق نشستها و سمینارها توزیع و به اشتراک گذاشت.

5/14

5

دانش عینی را میتوان به طور مؤثر از طریق پرتال دانش سازمانی توزیع و به اشتراک گذاشت.

5/02

6

دانش عینی را میتوان به طور مؤثر از طریق انتشار کتب دانش توزیع و به اشتراک گذاشت.

4/94

7

دانش عینی را میتوان بهطور مؤثر از طریق نشریههای داخلی توزیع و به اشتراک گذاشت.

4/82

8

دانش عینی را میتوان به طور مؤثر از طریق پست الکترونیکی توزیع و به اشتراک گذاشت.

4/69

9

دانش عینی را میتوان بهطور مؤثر از طریق شبکههای اجتماعی مانند وبالگ و ویکی به

4/59

4

اشتراک گذاشت.

N=100, X2= 23/89, df= 8, sig= 0/002
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در جدول  10نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله دسترسی دانش براساس آزمون
فریدمن نشان داده شده است .با توجه به یافتهها میتوان گفت که از دیدگاه مدیران ،مهمترین سازوکار
مرحله دسترسی دانش ،طبقهبندی مدارک دانشی به لحاظ نوع مدرک و موضوع با میانگین رتبه  4/65بود.
سایر سازوکارها با توجه به میانگین رتبه و درجه اهمیت عبارت بودند از :تولید فرادادههای مدارک دانشی
مانند توصیفی ،شرایط نگهداری و کاربرد ،مدیریتی و درجهبندی محتوا ،تنظیم مدارک در قالب طرحهای
طبقهبندی و ذخیرهسازی آن در نظام ذخیرهسازی مانند نرمافزار مدیریت دانش و پایگاه دانش.
جدول  .۱0رتبهبندی سازوکارهای مرحله دسترسی دانش براساس آزمون فریدمن
درجه
اهمیت
1
2
3
4
5
6

7

میانگین

سازوکارهای مرحله دسترسی دانش

رتبه

بهتر است در مرحله دسترسی ،مدارک دانشی به لحاظ نوع مدرک ،موضوع و مانند آن دستهبندی شوند.
بهتر است مدارک دانشی به همراه اطالعات کتابشناختی و فرادادهای در نظامهای ذخیرهسازی مانند نرمافزار
مدیریت دانش و پایگاه دانش ذخیره و نگهداری شوند.
بهتر است در مرحله دسترسی ،فرادادههای توصیفی بهمنظور کشف و بازیابی مدارک دانشی ایجاد و به
مدارک اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانهای ذخیره گردد.
بهتر است در مرحله دسترسی ،مدارک دانشی در قالب طرحهای طبقهبندی مانند طرح طبقهبندی کتابخانه
کنگره تنظیم و ساختاربندی شوند.
بهتر است در مرحله دسترسی ،فرادادههای مربوط به شرایط نگهداری و کاربرد بهمنظور پیوند مدارک
دانشی با سایر منابع ایجاد و به مدارک اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانهای ذخیره گردد.
بهتر است در مرحله دسترسی ،فرادادههای مدیریتی بهمنظور مدیریت مدارک دانشی ایجاد و به مدارک
اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانهای ذخیره گردد.

بهتر است در مرحله دسترسی ،فرادادههای درجهبندی محتوا بهمنظور استفاده مدرک توسط
مخاطبان خاص ایجاد و به مدارک اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانهای ذخیره گردد.

4/65
4/21
4/08
3/91
3/86
3/71

3/60

N=100, X2= 40/75, df= 6, sig= 0/000

جدول  11نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله فراگیری دانش را براساس آزمون
فریدمن نشان میدهد .با استناد به جدول ،ارائه دانش مستند در دورههای آموزشی ضمن خدمت با میانگین
رتبه  4/64در درجه اهمیت  1و ارائه دانش مستند از طریق نظامهای یادگیری فردی رایانه-محور با میانگین
رتبه  3/61در درجه اهمیت  7قرار داشت.

سال  ،7شماره  ،1بهار و تابستان1396

مدیریت دانش سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی145 ...

جدول  .۱۱رتبهبندی سازوکارهای مرحله فراگیری دانش براساس آزمون فریدمن
درجه

میانگین

سازوکارهای مرحله فراگیری دانش

اهمیت

رتبه

1

ارائه دانش مستند در دورههای آموزشی ضمن خدمت روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است.

4/64

2

ارائه دانش مستند در دورههای آموزشی بدو خدمت روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است.

4/26

ارائه دانش مستند در دورههای آموزشی مدیریت طرحهای پژوهشی روشی مؤثر برای آموختن از دانش و

3

3/97

تجربه است.

4

ارائه دانش مستند در بحثهای گروهی روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است.

3/93

5

ارائه دانش مستند در جلسات شرح تجارب سازمانی روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است.

3/86

6

ارائه دانش مستند در دورههای آموزشی وب -پایه روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است.

3/74

7

ارائه دانش مستند از طریق نظامهای یادگیری فردی رایانه-محور روشی مؤثر برای آموختن از دانش است.

3/61

N=100, X2= 33/08, df= 6, sig= 0/000

جدول  12نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله بهکارگیری دانش را براساس آزمون
فریدمن نشان میدهد .با توجه به دادههای جدول ،بهکارگیری دانش از طریق نظامهای پشتیبان دانش مانند
مخازن دانش و اینترانت با میانگین رتبه  4/68در درجه اهمیت  1و شخصیسازی محتوا با میانگین رتبه
 3/90در درجه اهمیت  8قرار داشت .نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله ارزیابی دانش در
جدول  13نشان داده شده است .با توجه به جدول ،مهمترین سازوکار عبارت بود از افزودن نشانههایی مبنی
بر شرایط استفاده یا عدم استفاده از محتوا به مدارک با میانگین رتبه  4/25و کماهمیتترین سازوکار،
تقویت مدارک دانشی با استفاده از منابع چندرسانهای مانند تصویر و صدا با میانگین رتبه .3/64
جدول  .۱۲رتبهبندی سازوکارهای مرحله بهکارگیری دانش براساس آزمون فریدمن
میانگین

درجه

سازوکارهای مرحله بهکارگیری دانش

اهمیت
1

رتبه

از طریق نظام پشتیبان دانش مانند مخازن دانش و اینترانت میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف شغلی

4/68

به کار گرفت.

2

از طریق نظام الکترونیکی حمایت از وظایف میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف به کار گرفت.

4/66

3

از طریق نظام مدیریت دانش میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت.

4/64

4

از طریق تحلیل وظایف میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت.

4/61

5

از طریق نظام جانمایی تخصص میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت.

4/57

6

از طریق بخشبندی محتوای مدارک دانشی میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف به کار گرفت.

4/55

7

از طریق طبقهبندی مراحل یادگیری میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت.

4/45

8

از طریق شخصیسازی محتوا میتوان دانش را بهطور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت.

3/90
2

N=100, X = 17/87, df= 7, sig= 0/013
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جدول  .۱۳رتبهبندی سازوکارهای مرحله ارزیابی دانش براساس آزمون فریدمن
درجه

میانگین

سازوکارهای مرحله ارزیابی دانش

اهمیت

رتبه

در ارزیابی دانش مناسب است نشانه هایی مبنی بر شرایط استفاده یا عدم استفاده از محتوا به مدارک افزوده

1

گردد.
در ارزیابی دانش مناسب است نظرات استفاده کنندگان درباره اعتبار مدارک دانشی اخذ و مدنظر قرار گیرد.
در ارزیابی دانش مناسب است ارتباط یا عدم ارتباط مدارک دانشی با موضوعات مهم سازمان درجهبندی شود.

2
3

در ارزیابی دانش مناسب است مدارک دانشی با افزودن اطالعات مکمل از سایر منابع مانند کارشناسان خبره،

4

اسناد و مدارک ،یادداشتها و نقلقولها تقویت شوند.

4/25
4/18
4/18
4/09

5

در ارزیابی دانش مناسب است مدارک دانشی با استفاده از برچسبها یا فرادادههای توصیفی تقویت شوند.

3/88

6

در ارزیابی دانش مناسب است مدارک دانشی با افزودن اطالعات مکمل از نویسنده/نویسندگان تقویت شوند.

3/79

7

در ارزیابی دانش مناسب است مدارک دانشی با استفاده از منابع چندرسانهای مانند تصویر و صدا تقویت شوند.

3/64

N=100, X2= 14/89, df= 6, sig= 0/021

جدول  14نتایج تعیین رتبههای مربوط به سازوکارهای مرحله بهروزرسانی دانش را براساس آزمون
فریدمن نشان میدهد .بر این اساس ،تشکیل کمیتهای بهروزرسانی دانش با میانگین رتبه  4/10در درجه
اهمیت  1بود .سایر سازوکارها به ترتیب اهمیت عبارت بود از :تدوین شیوهنامه بهروزرسانی برای ایجاد
یکدستی در فرایندها ،حذف مدارک غیر معتبر و انتقال بخشی از آن به بیرون از کتابخانه ،کسب نظرات
کاربران در مورد مفید بودن مدارک و انتقال دانش بهروزرسانی شده به مرحله اول چرخه مستندسازی
دانش.
جدول  .۱۴رتبهبندی سازوکارهای مرحله بهروزرسانی دانش براساس آزمون فریدمن
درجه

میانگین

سازوکارهای مرحله بهروزرسانی دانش

اهمیت

رتبه

1

بهتر است کمیتهای متشکل از کارشناسان برای بهروزرسانی دانش تشکیل شود.

4/10

2

بهتر است کمیته شیوهنامهای را برای انجام عملیات بهروزرسانی دانش تدوین نمایند.

4/84

3
4
5
6

بهتر است کمیته آن بخش از دانش را که به دلیل تغییرات فناوری یا محیط کار از اعتبار کافی برخوردار
نیست حذف کند و دانش جدید را جایگزین نماید.
بهتر است کمیته آن بخش از دانش را که از ارزش کافی برخوردار نیست به خارج از سازمان انتقال دهد.
بهتر است کمیته آن بخش از دانش را که از نظر کاربران مفید تلقی نشود حذف کند و دانش جدید را
جایگزین نماید.
بهتر است کمیته خروجی دانش به روزرسانی شده را برای تکرار چرخه مستندسازی به مرحله آغازین فرایند
وارد نماید.

3/53
3/34
3/13
3/07

N=100, X2= 55/48, df= 5, sig= 0/000
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نتیجه
با توجه به اینکه پیش از آغاز مستندسازی ،منابع کسب دانش باید مشخص شود ،لذا یکی دیگر از
اهداف مهم پژوهش ،شناسایی این منابع بود .نتایج این پژوهش نشان داد که منابع کسب دانش در
کتابخانههای دانشگاهی در سه عامل خالصه شد .بخشی از دانش بهشکل ضمنی در تجربیات ،گفتگوها و
مباحثات میان مدیران و کارکنان ،نتایج نوآوریها ،تصمیمات و سخنرانی مدیران ،بازنشستگان و افراد مهم
و حکایتهای سازمانی وجود داشت و با عنوان منابع کسب و ثبت دانش ضمنی مدیران نامگذاری شد.
بخشی از دانش در اسناد و مدارکی مانند صورتجلسهها ،نامهها ،یادداشتهای روزانه مدیران و گزارشهای
عملکرد قرار داشت و با عنوان منابع دانش عینی برای کدگذاری و بازنمون نامگذاری شد و پارهای دیگر
در پایگاههای اطالعاتی ،صفحات وب و وبالگها و ویکیها وجود داشت که این بخش از طریق
دادهکاوی ،متنکاوی و وبکاوی نیز قابل مستندسازی بود ،لذا این عامل با عنوان منابع دانش عینی برای
وبکاوی و دادهکاوی مشخص شد .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش احمد ،لیم و لوحه ( )2002از نظر
کسب دانش از پایگاههای اطالعاتی ،مدیران و کارگاههای آموزشی ،با پژوهش ماپونیا ( )2004و ماتوال و
موکا ( )2008از لحاظ کسب دانش از گزارشهای جاری میز مرجع و امانت و با پژوهش کولن-آگیر
( )2012از نظر کسب دانش از داستانها و شرح رخدادهای سازمانی مطابق بود.
یکی دیگر از اهداف مهم پژوهش ،تعیین و رتبهبندی مهمترین سازوکارهای مستندسازی بود .در
این پژوهش  11سازوکار ثبت و استخراج 9 ،سازوکار ارزیابی/انتخاب 7 ،سازوکار کدگذاری 8 ،سازوکار
پاالیش 9 ،سازوکار اشتراک 7 ،سازوکار دسترسی 7 ،سازوکار فراگیری 8 ،سازوکار بهکارگیری7 ،
سازوکار ارزیابی و  6سازوکار بهروزرسانی ،شناسایی و براساس آزمون غیر پارمتریک فریدمن به ترتیب
درجه اهمیت ،رتبهبندی شدند .بنابراین ضروری است کتابخانههای مرکزی در مستندسازی به سازوکارهای
زیر توجه داشته باشند:
نخستین و مهمترین مرحله در چرخه مستندسازی دانش ،استخراج و ثبت دانش است .این بدان معنا
است که در صورتیکه دانش سازمانی ثبت نشود ،سایر فعالیتهای مدیریت دانش از کارایی الزم
برخوردار نخواهد بود .در زمینه استخراج و ثبت دانش بهتر است پست سازمانی با عنوان کارشناس دانش
تعریف شود .کارشناس دانش براساس فرم مخصوص ثبت و متناسب با زمینه تجربه مدیران ،دانش ضمنی
فردی را از طریق مصاحبه ،مشاهده ،کارگاههای آموزشی ،موردنویسی مستند ،شنیدن ،تفسیر و مانند آن و
دانش ضمنی گروهی را بهشکل جلسات بحث و گفتگو و نشستها استخراج نمایند .نتایج این بخش از
پژوهش با بخشهایی از مطالعات آمینگا ( ،)2015الیاس ( ،)2016الهی و همکاران ( ،)1383نظافتی و
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همکاران ( )1392و جمشیدی و حیدری ( )1394مطابقت داشت .ارزیابی/انتخاب دانش یکی از مراحل
مهم و مؤثر در فرایند مستندسازی دانش است .در این مرحله دانش منتخب بر پایه معیارهای مانند صحت،
ارزش و ربط ارزیابی و مناسبترین آن انتخاب میشود .این بدان معنا است که اگر دانش مستند شده
بهدرستی ارزیابی نگردد ،کتابخانه با مجموعهای از مدارک دانشی غیر سودمند مواجه خواهد بود .در این
مرحله مناسب است کمیتهای با عنوان کمیته ارزیابی و انتخاب دانش تشکیل و انتخاب براساس شیوهنامه
در دو مرحله ارزیابی شکلی و محتوایی انجام شود .در پژوهش الهی و دیگران ( )1383به مشخصههای
مانند ارزیابی تجربه در مرحله ارزیابی اولیه و بازنگری مجدد تجربیات رد شده توسط صاحبان دانش اشاره
شده است که از این لحاظ با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .هدف از کدگذاری دانش ،تبدیل دانش
مستند شده به اشکال کاربردی و قابل استفاده و بازنمون آن به شکل گرافیکی مانند الگوها ،نقشهها و
درختوارهها است .این مرحله اهمیت زیادی در مستندسازی دانش دارد ،بدین معنیکه هرچه فرایند
کدگذاری دانش مبتنی بر چارچوبهای منطقی و علمی باشد ،میزان استفاده از مدارک دانشی افزایش پیدا
میکند .بنابراین در این مرحله بهتر است از طریق مصاحبه مجدد با نویسنده یا پدیدآورنده ایده ،مصاحبه
تکمیلی با کارشناسان خبره موضوعی و افرادی که از تجربه کافی برخوردارند ،همچنین بهکارگیری فنونی
مانند ردیفسازی و تحلیل خوشهای نسبت به استخراج عناصر ،مفاهیم ،روابط و خصیصههای موجود در
مدارک دانشی و بازنمون گرافیکی آن اقدام نمایند و از این راه میزان استفاده از مدارک دانشی را افزایش
دهند.
هدف از پاالیش دانش ،سازماندهی مدارک دانشی به قصد آسانسازی جستجو و بازیابی دانش
است .در این مرحله مناسب است مدارک دانشی توصیف و آمادهسازی شود که این کار شبیه توصیف و
تحلیل و نمایهسازی منابع اطالعاتی است که در کتابخانهها انجام میشود .سپس نسبت به نمایهسازی و
تخصیص شناسههای موضوعی به مدارک با استفاده از اصطالحنامههای تخصصی ،مقایسه مدارک دانشی
با الگوهای استاندارد و کسب اطمینان از پنهان ماندن منابع و یا مدیران و تصمیمگیرندگان مسؤول در
برخی از تجربیات ناموفق اقدام نمایند .در پژوهش کارادشه و همکاران ( )2009سازماندهی و طبقهبندی
دانش براساس حساسیت موضوع و مناسبسازی دسترسی با توجه به نیاز کاربران مهمترین سازوکار مرحله
پاالیش دانش بود که از این لحاظ با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت .اشتراک دانش در مستندسازی
دانش اثر مستقیم داشته و بر این اساس دانش پاالیش شده باید بهمنظور تولید دانش جدید در بین کارکنان
توزیع گردد .به نظر میرسد در مرحله اشتراک دانش بهتر است با استفاده از گروهافزارها مانند
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کنفرانسهای ویدیویی و تاالرهای گفتگو ،اینترانت ،فناوریهای مبتنی بر تقاضا یا بدون تقاضا ،نشریههای
داخلی ،پست الکترونیکی ،نشستها و سمی نارها و انتشار کتب دانش نسبت به اشتراک دانش اقدام شود.
نتایج این بخش از پژوهش با نتایج بخشی از پژوهش جمشیدی و حیدری ( )1394همسو بود.
دسترسی ،حلقه واسط در فرایند مستندسازی دانش است ،این حاکی از آن است در صورتیکه
دانش ثبت شده به شیوهای نظامند و در رسانههای مناسب نگهداری نشود ،سایر فعالیتهای مستندسازی از
کارایی الزم برخوردار نخواهد بود .بر این اساس ،در مرحله دسترسی دانش مناسب است مدارک دانشی به
همراه فرادادههای توصیفی ،مدیریتی ،درجهبندی محتوا ،و نگهداری و کاربرد در نرمافزارهای مدیریت
دانش و یا پایگاههای دانش ذخیره شوند .آن دسته از پژوهشهایی که متغیر ذکر شده را مورد مطالعه قرار
داده و نتایج آنان با نتایج این پژوهش تا حدی همسو بود ،میتوان به پژوهشهای کارادشه و همکاران
( )2009و الهی و همکاران ( )1382اشاره کرد .در پژوهش کارداشه و همکاران استفاده از نظامهای مبتنی
بر پایگاههای اطالعاتی ،صفحات هوشمند وب ،دستورالعمل استاندارد اجرایی و مدیریت متمرکز
پروندهها ،مهمترین سازوکارهای مرحله دسترسی دانش بود و در پژوهش الهی و همکاران نیز ذخیرهسازی
در محیط وب و بهکارگیری نظامهای مدیریت مستندات الکترونیکی بهعنوان سازوکار مهم مرحله
دسترسی دانش مطرح شده است .یکی از اهداف اصلی مستندسازی دانش ،بهکارگیری دانش در انجام
وظایف شغلی و همچنین تصمیمگیریهای سازمانی و مدیریتی است ،این موضوع حاکی از آن است که
چنانچه دانش مستند مورد استفاده قرار نگیرد ،چرخه مدیریت دانش ارزشی را برای سازمان در پی نخواهد
داشت .بر این اساس الزم است برای افزایش ظرفیت استفاده از دانش مستند شده به مواردی از جمله
استفاده از نظامهای پشتیبان دانش مانند مخازن دانش و اینترانت ،تجزیه متن ،تحلیل وظایف ،طبقهبندی
مراحل یادگیری ،بهرهگیری از شیوههایی مانند نظام الکترونیکی حمایت از وظایف و نیز شخصیسازی
محتوا توجه شود .در پژوهش کارادشه و همکاران ( ،)2009ترجمه اطالعات به ابزارهای عملی ،استفاده از
فرایندهای تعاملی انسان ،استفاده از راهبردهای ارائه خدمات مبتنی بر درخواست و بدون درخواست کاربر
مانند نظامهای خبره ،نظامهای مدیریت اختراعات و پرتالهای سازمانی بهعنوان مهمترین سازوکارهای
مرحله بهکارگیری دانش ذکر شده است که از این لحاظ تا حدودی با پژوهش حاضر مطابقت داشت.
هدف از ارزیابی دانش ،تقویت و بهبود محتوای مدارک دانشی است .مناسب است در این مرحله
به مواردی مانند افزودن نشانههایی به مدارک دانشی مبنی بر شرایط استفاده از محتوای آنها ،کسب و
اعمال نظرات استفادهکنندگان درباره اعتبار مدارک دانشی ،درجهبندی میزان ارتباط مدارک دانشی با
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موضوعات مهم کتابخانه و افزودن اطالعات مکمل از سایر منابع مانند کارشناسان خبره ،اسناد و مدارک،
یادداشتها و نقلقولها ،برچسبها یا فرادادههای توصیفی ،نویسنده/نویسندگان و منابع چندرسانهای مانند
تصویر و صدا اقدام نمایند .در پژوهش کارداشه و همکاران ( )2009صحت محتوا ،ارزشمندی و ربط
موضوعی مدارک دانشی با موضوعات مهم سازمانی جزء سازوکارهای مرحله ارزیابی دانش ذکر شده
است که از این لحاظ نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر مطابقت دارد .بهروزرسانی دانش در چرخه
مستندسازی دانش شبیه فعالیت وجین در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی است .بهتر است در این مرحله
کمیتهای متشکل از کارشناسان مجرب تشکیل شود و نظرات کاربران راجع به استفاده از مدارک دانشی
کسب .در پژوهش کارادشه و همکاران ( )2006بهطور مختصر به جایگزینی مدارک غیر معتبر با مدارک
معتبر در مرحله بهروزرسانی دانش اشاره شده است که از این لحاظ با پژوهش حاضر مطابقت داشت.
پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش
براساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی بهمنظور توسعه فعالیتهای مستندسازی دانش در
کتابخانههای دانشگاهی به شرح زیر ارائه میگردد:
 پیشنهاد میشود کمیتهای تخصصی متشکل از کارشناسان مجرب برای مدیریت و سامان بخشیدن به امورمستندسازی دانش و تجربیات در کتابخانههای مرکزی ایجاد شود.
 به نظر میرسد بهتر است در راستای انسجام بخشیدن به فعالیتهای مستندسازی دانش ،در ساختارسازمانی کتابخانههای مرکزی پست سازمانی با عنوان کارشناس دانش تعریف شود.
 پیشنهاد میشود کتابخانههای مرکزی برای آسانسازی و شفافسازی مرحله استخراج و ثبت دانش،فرمهایی مخصوص ثبت که متناسب با زمینههای تجربه مدیران و کارشناسان باشد ،طراحی و در فراگرد
استخراج و ثبت دانش مورد استفاده قرار دهند.
 پیشنهاد میشود دورههای آموزشی با حضور کارشناسان خبره مستندسازی بهمنظور آسانسازی وشفافسازی فراگرد فنی ثبت و ضبط دانش برگزار شود.
 پیشنهاد میشود در کتابخانههای دانشگاهی تمهیداتی اتخاذ شود تا کارکنان/مدیران در آغاز استخدام ،ازطریق کتابهای تجربیات مستند شده یا دورههای آموزشی کوتاهمدت ،نسبت به فراگیری تجربیات پیشین
آگاهی الزم را کسب نمایند.
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