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  ...بررسي عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش در 

ق و بازدارنده اشتراک دانش دربررسي عوامل مشو ...  
  ١ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه سازمان کتابخانه

  
٢فر ريسا خاتميانپ  

٣دکتر مهري پريرخ  
  ده يچک

امروزه دانش به عنوان يک منبع حياتي براي کسب برتري رقابتي شناخته شده و مديريت          
در اين راستا، اشتراک دانش به عنوان يک عنـصر  .  يافته استبيشتري  ضرورت،هاي دانشي دارايي

ساس، تحقيق حاضر به منظور بررسي بر همين ا. کليدي در فرايند مديريت دانش شناخته شده است
   هاي آستان قدس رضـوي انجـام         اشتراک دانش در کتابخانه    ةق و بازدارند  و شناسايي عوامل مشو

به . در اجراي اين پژوهش از روش تحقيق موردي از نوع پيمايشي استفاده شده است             . شده است 
ن و کتابـداران طراحـي و   منظور گردآوري اطالعات دو نوع پرسشنامه براي بررسي نظرات مديرا  

هاي اين پژوهش نشان داد از ميان عوامل فردي و سازماني مؤثر بر  يافته. مورد استفاده قرار گرفت 
ليت، اعتماد ميان ئواشتراک دانش، کسب دانش، ايجاد ارتباط و کسب وجهه اجتماعي، احساس مس         

نبود زمان و وقت  .اخته شدندکتابداران و اعتماد سازماني به عنوان عوامل مشوق اشتراک دانش شن
 عامل بازدارنـده بـراي ايـن فعاليـت در سـازمان      ،کافي براي شرکت در فعاليتهاي اشتراک دانش  

   .ستها کتابخانه
ق اشـتراک دانـش، عوامـل بازدارنـده اشـتراک       اشتراک دانش، عوامل مشو   : ها  کليدواژه

  رضويها و مرکز اسناد آستان قدس  دانش، سازمان کتابخانه ها، موزه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمان  وهيت،  شيبررسی وضع«نامه کارشناسی ارشد با عنوان  انيبرگرفته از پا. ١
  .»ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه کتابخانه

  .رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطالع. ٢
  .شگاه فردوسی مشهدار گروه کتابداری و اطالع رسانی دانيدانش. ٣
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  مقدمه. ١
اسـت   كارآمـد و مـؤثر       هـاي مـديريت دانـش       عنصر کليـدي برنامـه     ،اشتراک دانش 

)Riege, 2005 .(تر فردي و سازماني  اشتراک هدفمند دانش در سازمانها به يادگيري سريع
  فـرد و سـازمان  دهـد و در نهايـت بـه بهبـود عملکـرد            گـشته، خالقيـت را توسـعه مـي        منجر  
كاركنـان خـود را بـه     سازمانها اشتراک دانش را تقويت و است كهبر اين اساس   .انجامد  مي

دهنـد   ل كاري را انجام ميوور معمط چون افراد، به. (King, 2001)كنند  اين امر تشويق مي
مند به اشتراك دانـش باشـند    رود افراد زماني عالقه كه به انجام آن گرايش دارند، انتظار مي     

 ).Gao, 2004 در Ajzen & Fishbein, 1980(نند كه گرايش مثبتي نسبت به آن پيدا ك
بنـابراين،  .  نيازمند تعهد بادوام، خالقيت و فرايندهاي يادگيري تعاملي است         ،اشتراک دانش 

 اهميـت بـسياري   ،شناسايي عواملي که بر گرايش افراد نسبت به اشتراک دانش مـؤثر اسـت        
  .اي به آن داشته باشند دارد و سازمانها بايد توجه ويژه

 ،ر پژوهشهايي که به منظور بررسي عوامل مؤثر بر اشتراک دانـش صـورت گرفتـه        د
 را مي توان در دو گـروه فـردي و سـازماني     عواملاين  .  مورد توجه بوده است    چندين عامل 

ق اشـتراک دانـش و   ذکر است، وجود اين عوامل در سـازمانها مـشو        شايان  . بندي کرد  دسته
 به اختصار تـأثير برخـي از ايـن    ،در اين بخش . استنش  گذاري دا  آنها مانع به اشتراک   نبود  

  . عوامل بر اشتراک دانش توضيح داده مي شود
  

  ثر بر اشتراک دانش در سازمانها ؤعوامل م. ٢
 ميان فـردي  هايعوامل فردي، ناشي از دانش و تجربه، ويژگيهاي شخصيتي و ارتباط    

 در ،باشــند بط بيـشتري مـي  بـه عنـوان مثـال، افــرادي کـه داراي دانـش مـرت      . کارکنـان اسـت  
کـسب  . بـود خواهنـد   شـده، تواناتر   يادگيري، تلفيق و استفاده از دانش به اشـتراک گذاشـته          

 مـؤثر بـر همکـاري درون سـازماني، همچنـين      عوامـل  از  ، اجتماعي و اعتمـاد    ةدانش و وجه  
 در بسياري از تحقيقات مورد توجه قـرار  ،کارآمدي اشتراک دانش و اطالعات در سازمانها      

  .)Zhang & Faerman, 2004 در Dodgson, 1993; Dyer & Singh, 1998( رفته استگ
از سوي ديگر، عوامل سازماني مواردي را دربرمي گيـرد کـه تحـت تـأثير امکانـات        

ايجاد اعتماد سازماني و تقويت روحيه اعتماد . سازماني و فرهنگ حاکم بر سازمان مي باشد  
محيط مبتني بر تـشريک  . تراک دانش در سازمان دارد نقش مؤثري بر اش ،در ميان کارمندان  
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 اعتمـاد  ،در چنين محيطي. مساعي و همکاري نيز تأثير بسياري بر فرايند اشتراک دانش دارد    
رشد مي کند و افراد متوجه خواهنـد شـد کـه بـا اشـتراک دانـش نـه تنهـا ضـرري بـه آنهـا                     

 & Yu, Wilkins(هـد داشـت   رسد، بلکه منافع بسياري نيز براي آنهـا بـه ارمغـان خوا    نمي
Ma, 2004 .(  روش، رفتار و عملکرد مديريت نيز با توجه به توانايي وي در شکل دهي بـه

ا و فراينـدهاي سـازماني مـرتبط بـا مـديريت و اشـتراک دانـش، همچنـين پـرورش           هساختار
اي مـؤثر در اشـتراک دانـش       گونـه  د بـه   مـي توانـ    ،هنجارها و ارزشـهايي در ايـن خـصوص        

افزون بر اين، ايجاد راهبردهاي ). Zhang & Faerman, 2004(ثيرگذار باشند سازماني تأ
تـأثير   فراينـد مـديريت دانـش    در ، وجود پاداش و مشوق    مانند ،مناسب براي اشتراک دانش   

بـر   ) Alavi & Leidner, 2001ماننـد،  (در ايـن رابطـه، بـسياري از محققـان     . گذار اسـت 
گـذاري دانـش    انگيـزه در کارکنـان بـراي بـه اشـتراک      پاداش براي ايجاد ماهميت انواع نظا  
در اختيار داشتن زمان و وقت کـافي بـراي شـرکت در فعاليتهـاي اشـتراک          . تأکيد مي کنند  

  . شود شناخته ميعامل بسيار مهم به عنوان يك دانش نيز 
براي شناخت بهتر عوامل فردي و سازماني در اشتراک دانش، نمودار مفهـومي زيـر            

  :احي شده استطر
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  برخي از عوامل فردي و سازماني مؤثر بر اشتراک دانش. ١نمودار 
  

  عوامل مؤثر بر
 اشتراك دانش

  

 فرديعوامل 
 

اعتقاد به سودمندي 
 اشتراك دانش

 انياحساس مسئوليت به كار و محيط سازم
 

 ارتباطات و وجهه اجتماعي

 كسب دانش

 اعتماد  اعتماد ميان كاركنان

ش
افزاي

 /
ش
ك دان

ي اشترا
ت در فعاليتها

ت به شرك
ش تمايل كاركنان نسب

كاه
 

  

 سازمانيعوامل 
 

 روش و رفتار مديران

 جو سازماني

 اعتماد سازماني

 دهي نظام پاداش

 زمان
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  بيان مسئله 
هـاي عمـومي     يكي از بزرگترين كتابخانه  ١هاي آستان قدس رضوي     سازمان كتابخانه 

اي   فراهم آوردن مجموعـه  اين كتابخانه با  .  قرن قدمت است   ٦در سطح خاورميانه با بيش از       
رساني، خدمات متنوعي  بالغ بر يك ميليون كاركناني متخصص در حوزه كتابداري و اطالع     

بنـابراين، شناسـايي ميـزان    . كنـد  اي از مشتاقان علم و دانش عرضه مي را به قشر قابل مالحظه   
وق و يـا  توجه اين سازمان به عوامل فردي و سازماني مؤثر بر اشتراك دانـش بـه عنـوان مـش     

گـذاري دانـش، از اهميـت زيـادي بـراي رشـد ايـن سـازمان               بازدارنده فعاليتهاي به اشتراك   
  . ولي تاكنون پژوهشي به شناسايي اين عوامل نپرداخته است. برخوردار است

بنابراين، هدف اين پژوهش پاسخ بـه ايـن سـؤال پژوهـشي اسـت كـه چـه عوامـل و          
. هـاي آسـتان قـدس رضـوي وجـود دارد            ابخانـه موانعي براي اشتراك دانش در سـازمان كت       

 .  رود نتايج رهنمودهاي الزم براي رشد و گسترش عوامل مشوق ارائه دهد انتظار مي

  
  پيشينه پژوهش

بررسي پژوهشهاي انجام گرفته در رابطه با عوامـل مـؤثر بـر اشـتراک دانـش، نـشان               
پژوهشهايي کـه بـا هـدف    : دبندي کر توان اين نوع پژوهشها را به دو دسته تقسيم دهد مي   مي

ــده اشــتراک دانــش در ســازمانها انجــام شــده اســت و      ــشوق و بازدارن شناســايي عوامــل م
پژوهشهايي که عوامل خاصي را به عنوان متغير انتخاب و به بررسي تأثير و وضعيت آنها در     

تـأثير   در تحقيقي به بررسي )٢٠٠١ (٢»کانلي و کالوي«به عنوان مثال،   . سازمانها پرداخته اند  
عوامل سازماني چون حمايت مـديريت، فرهنـگ تعـاملي و فناوريهـاي مـرتبط بـا اشـتراک               
دانش و عوامل فردي چـون سـن، جنـسيت و پـست سـازماني بـر فرهنـگ اشـتراک دانـش                    

يعني، حمايـت مـديريت و   (کارکنان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که دو عامل سازماني            
تــأثيري بـسزا در فرهنــگ  ) يعنـي جنـسيت  (فــردي ؛ همچنــين يـک عامـل   )فرهنـگ تعـاملي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـازمان  «از اصـطالح  » هـاي آسـتان قـدس رضـوي     سـازمان كتابخانـه  «در اين پژوهش، به جاي اسـتفاده از عبـارت         . ١

  . شود استفاده مي» ها كتابخانه
2. Connelly & Kelloway. 
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نيــز در تحقيقــي در ) ٢٠٠٢ (١»نئــو«در همــين راســتا، . اشــتراک دانــش ميــان کارکنــان دارد
خصوص عوامل تأثيرگذار بر اشـتراک دانـش در يکـي از شـرکتهاي خبـري سـنگاپور، در              

ک يـا عـدم   يابد که عوامل فرهنگي تأثير مثبتي بر تصميم گيـري فـردي مبتنـي بـر اشـترا               مي
مطالعه وي آشکار کرد نبود انگيزه، حمايت مـديريتي، اعتمـاد و   . اشتراک دانش مي گذارد 

  . روحيه کار گروهي، موانع اصلي و عمده در اشتراک دانش مي باشند
نتايج حاصل از بررسي پژوهشها نشان داد بـسياري از عوامـل سـازماني چـون ايجـاد               

تي، امنيــت شــغلي، جــو ســازماني و فنــاوري انگيــزه و نظــام پــاداش دهــي، حمايــت مــديري 
اطالعات، از جملـه عوامـل تأثيرگـذار بـر اشـتراک دانـش در سـازمانها شـناخته شـده و در             
بسياري از پژوهشها، وضعيت نامناسب و يا نبود اين عوامل باعث شده آنها بـه عنـوان موانـع        

دي نيـز پژوهـشهايي   افزون بر اين، در راستاي تـأثير عوامـل فـر   . اشتراک دانش معرفي شوند 
نتـايج ايـن پژوهـشها نـشان داد عوامـل      ). Yun & Allyn, 2005ماننـد،  (انجام شده اسـت  

فردي نيز در افزايش تمايل افراد نسبت به شرکت در فعاليتهاي اشتراک دانش، نقش مؤثري   
هاي فردي به عنوان يک عامل مهم در اين رابطه شناسايي و به سـازمانها              انگيزه. داشته است 

هاي فردي که ناشي از شخصيت  يشنهاد شده است عالوه بر توجه به ديگر عوامل، به انگيزهپ
  . اي داشته باشند فرد مي باشند نيز توجه ويژه

  
  روش پژوهش و ابزار گردآوري اطالعات

پژوهش حاضر از نوع کاربردي اسـت و در اجـراي آن از روش تحقيـق مـوردي از              
هاي وابـسته بـه    ن كتابخانه مركزي و كتابخانهاسا و معاونرؤ. نوع پيمايشي استفاده شده است   

کـل  )  نفـر ١٢٩(و کتابداران رسمي و پيماني اين کتابخانه هـا         )  نفر ٣١(آستان قدس رضوي    
و پرسـشنامه  دهـاي ايـن دو گـروه از طريـق      ديـدگاه . جامعـه پـژوهش را تـشکيل مـي دهنـد     

   . گردآوري شد) پرسشنامه کتابداران و پرسشنامه مديران(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neo. 
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اي نظــري و نيــز هــ دو پرســشنامه مــورد اســتفاده در ايــن تحقيــق بــر اســاس ديــدگاه 
پژوهشهاي مشابه که در حوزه عوامل تأثيرگذار بر اشتراک دانش انجام شـده انـد، طراحـي          

برخي از گويه ها و سؤالهاي مورد استفاده در پرسشنامه ها بر اسـاس پرسـشنامه هـاي      . شدند
 Liao et al., 2004; Gao, 2004; Van den Hoof & Deماننـد  (پژوهـشهاي مـشابه  

Ridder, 2004; Kim & Lee, 2004; Yu, Wilkins & Ma, 2004; Husted, 
Michailova & Minbaeva, 2005; Lu, Leung & Koch, 2006; Lin, 2006 ( و

 ولي برخي ديگر بر اساس ؛ها شکل گرفتند پس از رفع ابهام و هماهنگ سازي با ساير گويه    
اين روش و نيز نظرسـنجي از   . متون و ديدگاه هاي نظري به پرسشنامه ها اضافه شدند ةمطالع

هـاي   شـايان ذكـر اسـت، گويـه    .  به روايي اين ابـزار افـزود  ،ها ن در مورد پرسشنامه امتخصص
نظـر شخـصي پاسـخ     ) ١: پرسشنامه دو نـوع رويکـرد را مـورد توجـه و پرسـش قـرار دادنـد                 

عملکـرد آنهـا در   ) ٢هـا،   ر مـديريت دانـش در کتابخانـه   دهندگان در مورد عوامل مطـرح د     
ــب، امکــان کــسب آگــاهي در مــورد ديــدگاه . همــان مــوارد هــاي نظــري و نيــز  بــدين ترتي

 . رويکردهاي عملي در کتابخانه فراهم آمد

ضـريب  .  تعيين پايايي دو پرسشنامه طراحي شـده، پـيش آزمـون انجـام گرفـت        براي
 و بـراي پرسـشنامه مـديران برابـر بـا       ٩٤/٠ابداران برابر بـا     آلفباي کرونباخ براي پرسشنامه کت    

   .دارند ي تعيين شد که نشان داد هر دو پرسشنامه پايايي محتوايي مناسب٩٢/٠
  

  هاي پژوهش ها و ارائه يافته تحليل داده
 برخي از ،پيشتر اشاره شد، بر اساس مطالعه متون و بررسي پژوهشهاي پيشين      چنانكه  

از ميان عوامل فردي مؤثر بـر  . اني مؤثر بر اشتراک دانش انتخاب شدند عوامل فردي و سازم   
 احساس مـسؤوليت  ، اجتماعية ايجاد ارتباطات و کسب وجه    ،اشتراک دانش، کسب دانش   

 جو ،نسبت به محيط کار و اعتماد ميان فردي، از ميان عوامل سازماني، روش و رفتار مديران
نتايج به . هي و متغير زمان مورد بررسي قرار گرفت       سازماني، اعتماد سازماني، نظام پاداش د     

بـا توجـه بـه اينكـه گروهـي از سـؤالهاي         . دست آمده به ترتيبي که ياد شد، ارائه مي شـوند          
پرسـشنامه بــه عوامــل فــردي و گروهــي ديگـر بــه عوامــل ســازماني توجــه دارد، در تحليــل   
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چنانكه پيـشتر  . ث شودشود اين دو گروه به صورت مجزا بح هاي بدست آمده سعي مي  داده
هاي افراد شرکت کننده در اين پژوهش و نيز نظرهاي آنـان نـسبت        ه شد، چون ديدگاه   راشا

هـر دو جنبـه   . ها به هر دو جنبه توجه دارند به عملکردها در سازمان مورد توجه است، گويه       
  .نيز در تحليلها بررسي خواهند شد

   
   رضويترکيب جمعيتي سازمان کتابخانه هاي آستان قدس

عـداد کتابـداران مـرد بـيش از     ت ،به لحـاظ جنـسيت  هاي به دست آمده نشان داد    داده
ايـن  . جامعه پـژوهش را کتابـداران مـرد تـشکيل داده انـد         % ٦٠به واقع،   . کتابداران زن است  

% ٨٣ و نتــايج نــشان داد  داردق اصدمــالن و مــديران ســازمان نيــز ئوقــضيه در رابطــه بــا مــس
به لحاظ بافت جنسيتي، نتايج ايـن پـژوهش متفـاوت از پژوهـشهاي         . دالن نيز مرد هستن   ئومس

ايـن امــر  ). ١٣٨٥؛ معـرف زاده و دهکـردي،   ١٣٨٣؛ تهــوري، ١٣٧٧مزينـاني،  (پيـشين اسـت   
بـه لحـاظ مقطـع و رشـته     .  باشـد  کتابخانـه هـا  توانـد ناشـي از سياسـتهاي خـاص سـازمان        مي

هـا داراي   ديران سـازمان کتابخانـه  بيـشتر کتابـداران و مـ   ، نتـايج پـژوهش نـشان داد     تحصيلي
ايـن امـر، نـشان    . باشـند  رسـاني مـي   کارشناسي در رشته کتابداري و اطـالع    مدرک تحصيلي 

   .دهد به نيروي متخصص اهميت ميها  سازمان کتابخانهدر جذب نيروي انساني، دهد  مي
  

  اشتراک دانشبر وامل فردي مؤثر ع) الف
  كسب دانش
کننـد کـه بـه     ر فعاليتهاي اشـتراک دانـش شـرکت مـي        افراد هنگامي د   به طور كلي،  

بـه  .  شوند و به کسب دانش بپردازندمند صورت متقابل از دانش و تجربيات ديگران نيز بهره     
رسي ديدگاه کتابداران و مديران سازمان کتابخانه ها نسبت به اين عامل، سه منظور جهت بر  
  . شود  ميه نشان داد١جدول  در ،ها و نتايج به دست آمده اين گويه. گويه طرح شد
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 مديران و کتابداران هايتوزيع فراواني و فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار نظر. ١جدول
  )n=140( گويه هاي مربوط به کسب دانش ةدربار

  گزينه ها                            
انحراف   ميانگين  گويه ها

  معيار
اران در اختيـار يکـديگر   که دانش و ايده هـاي کتابـد        زماني. ١  ٧٦/٠  ٣٨/٤  مديران

  ٨٣/٠  ٠٧/٤  کتابداران  .قرار گيرد، انديشه و ايده هاي جديدي به وجود خواهد آمد
هنگامي که دانش و ديدگاه هـا بـراي ديگـران توضـيح داده      . ٢  ٥٩/٠  ٣٠/٤  مديران

شود، درک بهتر و بيشتري از دانش به دست مي آيد، عملکرد            
ت و نـواقص فهـم و       و دانش مورد ارزيـابي قـرار خواهـد گرفـ          

  .درک مشخص خواهد شد
  ٧٤/٠  ٣٩/٤  کتابداران

به هنگام انتقال و سهيم کردن دانش و تجربه هـا، آمـوزش و       . ٣  ٧٧/٠  ٢٨/٤  مديران
  ٧٧/٠  ٢٨/٤  کتابداران  .يادگيري همزمان رخ مي دهد

  
هد بيشتر کتابداران د ، نشان مي١ميانگين ها و انحراف استانداردها در جدول    بررسي  

معتقدند به هنگام انتقال و تسهيم دانش و تجربه هـا، دانـش و تجربـه جديـدي نيـز دريافـت               
هـر چنـد   . آيـد   به شمار مي پيامدهاي اشتراک دانشاز جمله کسب دانش   بنابراين،  . شود مي
ن دهـد، ولـي ايـ    ، توافق نظر هر دو گروه كتابداران و مديران را نشان مـي         ١هاي جدول     داده

باور و اشتراك فكر در مديران اهميـت بيـشتري دارد، چـون مـي توانـد موجـب شـود آنهـا              
  . محيط و فضاي مناسبي را براي اشترك دانش به وجود آورند

  
   اجتماعي ةايجاد ارتباطات و کسب وجه

يکي ديگر از فوايـد بـه اشـتراک گـذاري دانـش و شـرکت در فعاليتهـاي اشـتراک             
بـسياري از  . اسـت ير افـراد در سـازمان و کـسب شـهرت و اعتبـار              ايجاد ارتباط با سا    ،دانش

 & Yu, Wilkins در  Short et al., 1976; Dutton et al., 1998از جمله،(محققان 

Ma, 2004 ( بـه  ،بر اين نکته تأکيد کرده و معتقد که شرکت در فعاليتهاي اشتراک دانش 
 خواهـد منجـر  راري ارتباط بـا آنهـا   کسب احترام بيشتر از سوي ساير کارکنان سازمان و برق         

بنا برنظرهاي بدست آمده ازکتابداران و مديران سازمان كتابخانه هاي آستان قـدس در           . شد
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شود، اين امـر مـورد تأييـد آنـان نيـز        نشان داده مي٢، که در جدول ٣-١پاسخ به گويه هاي  
  . هست

  ة  دربارمديران و کتابدارانيار توزيع فراواني و فراواني نسبي، ميانگين و انحراف مع. ٢جدول 
  )n=140( اجتماعي ةو کسب وجه گويه هاي مربوط به ارتباطات

  
دهد در مورد سه گوية اول توافق نظر زيادي بين   نشان مي ٢اگرچه اطالعات جدول    
 چهـارم کـه بحـث کـسب شـهرت در       ة اما در رابطه با گوي     كتابداران و مديران وجود دارد،    

 از نـشان ) ٠٢/١يعنـي،  (هـا را مطـرح کـرده اسـت، انحـراف معيـار موجـود         سازمان کتابخانه 
 مـديران در  هـاي هـا و انحـراف اسـتاندارد نظر    ميـانگين .  کتابداران اسـت هايپراکندگي نظر 

وافق زيادي در ميان مديران نسبت بـه تـأثير اشـتراک    ترابطه با همين گويه نيز نشان مي دهد  
رسد،  به نظر مي. ها وجود دارد دانش بر کسب شهرت و اعتبار اجتماعي در سازمان کتابخانه 

  .  کتابداران و مديران در اين رابطه زياد نيستهايين نظرهماهنگي ب
  

  احساس مسئوليت به كار 
احساس مسئوليت نـسبت بـه محـيط كـار نيـز يكـي از مـواردي اسـت كـه در متـون                   

 & Vera-Munoz, Ho در Putti et al., 1990; Williams & Hazer, 1986مانند،(

  گزينه ها          
  گويه ها

  ميانگين
انحراف 
  معيار

از طريق انتقال و سهيم کردن ديگران در دانش و تجربه خود، کتابـداران      . ١  ٦٩/٠  ٢٩/٤  مديران
  ٧١/٠  ٢٩/٤  کتابداران  .فرصتهاي بيشتري براي همکاري و جلب همکاري خواهند داشت

از طريق انتقال و سهيم کردن دانش و تجربه، روابط بهتر و مفيدتري ميان      . ٢  ٧٣/٠  ٢٩/٤  مديران
  ٦٩/٠  ٣٦/٤  کتابداران  .کتابداران برقرار خواهد شد

 خود، کتابـداران  ةاز طريق انتقال و سهيم کردن ديگران در دانش و تجرب    . ٣  ٧٧/٠  ٢٥/٤  مديران
  ٩٠/٠  ١٠/٤  کتابداران  .رتها و تواناييهاي يکديگر آگاه خواهند شدنسبت به مها

، کتابـداران  هاز طريق انتقـال و سـهيم کـردن ديگـران در دانـش و تجربـ              . ٤  ٦١/٠  ٣٨/٤  مديران
 علمـي و  ةشهرت و اعتبار بيشتري در سازمان کـسب خواهنـد کـرد و وجهـ        

  ٠٢/١  ٦٥/٣  کتابداران  .دانشي خويش را در سازمان بهبود خواهند بخشيد
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Chow, 2006(گذاري دانش از آن ياد   اشتراك به عنوان يك عامل فردي مؤثر در جهت
كاركنـاني كـه در سـازمان بـراي كـار خـويش ارزش بيـشتري قايـل و احـساس                 . شده است 

كننـد از   مسئوليت بيشتري داشته باشند، به تالش در سازمان تمايل بيشتري دارند و سعي مـي          
  . طريق انتقال دانش و تجربيات خود، عملكردهاي سازمان را بهبود بخشند

 مديران و کتابداران هايوزيع فراواني و فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار نظرت. ٣جدول 
  )n=140(وليت  ئهاي مربوط به احساس مس  گويهةدربار

  
، مديران و کتابـداران سـازمان معتقدنـد از    ٣ در جدول ١بر اساس اطالعات از گويه  

همچنـين، در  . يابـد   کارها و خـدمات در سـازمان توسـعه مـي    ،طريق انتقال و اشتراک دانش  
،  به طور تقريب، با همان توافق نظر آنها نشان دادنـد کـه در عمـل    ٣ تا ١هاي    پاسخ به گويه  

کارهـاي گروهـي بـه طـور     کنند؛ يعني آنهـا تـالش مـي کننـد      باور خود را دنبال مي   نيز اين   
 و بـا دانـش و تجربـة خـود      بهتـر انجـام دهنـد     د را ليتهاي خـو  ئو مـس  ،کارآمدتري انجام شود  

 به دست آمده، به نظر مـي رسـد    بر اساس انحراف استاندارد .موجب بهبود عملکردها شوند   
  .تابداران باشدبيشتر از کتوافق نظر بين مديران 

  
  
  

  گزينه ها                                  
انحراف   ميانگين  گويه ها

  معيار
سهيم کردن دانش و تجربه ها را بـراي بهبـود کارهـا و توسـعه         . ١  ٦١/٠  ٣٨/٤  مديران

  ٧٢/٠  ٣٩/٤  کتابداران  . خدمات سازمان يک عنصر اصلي و ضروري مي دانم
سعي مي کنم از طريق انتقال و سهيم کردن دانش و تجربه هاي . ٢  ٥٥/٠  ٣٥/٤  مديران

  ٧٩/٠  ١٧/٤  کتابداران  . خود کارهاي گروهي به طور مؤثرتر و کارآمدتري انجام شود
هـا،    انتقال و سـهيم کـردن دانـش و تجربـه      مي خواهم از طريق   . ٣  /٥٠  ٥١/٤  مديران

  ٧١/٠  ٣٦/٤  کتابداران  .  به نحو بهتري انجام دهم،که به من واگذار شده را ليتهاييئومس
سعي مي کنم از طريق انتقال و سهيم کردن ديگران در دانش و . ٤  ٧١/٠  ٣٨/٤  مديران

  ٦٨/٠  ٣٢/٤  کتابداران  . عملکردها بهبود يابند،تجربه خود
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  عتماد ميان کتابداران ا
يژه تبادل  وب  انجام مبادالت پيچيده   ،وجود اعتماد و حسن نيت ميان کارکنان سازمان       

 & ,Von Krogh,1998; O'Dell(دانـش و اطالعـات در سـازمان را تـسهيل مـي کنـد       

Grayson, 1998; Kanter, Stein, & Jock, 1992 در Kim & Lee, 2004 .( بـراي 
ر شايان ذكـ  .  سه پرسش طراحي شد    ،ها جش ميزان اعتماد ميان کارکنان سازمان کتابخانه      سن

شد و نظر ايشان هم در رابطـه بـا انديـشه         اين متغير فقط از ديدگاه کتابداران سنجيده         ،است
مـورد توجـه   ) ٣ و ٢گويه (و ديدگاه آنها در مورد عملکردشان     ) ١گويه  (آنها در اين زمينه     

  . قرار گرفت
   کتابدارانتوزيع فراواني و فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار نظرات . ٤ولجد

  )n = 109(  گويه هاي مربوط به اعتمادةدربار

  

شـود،    نـشان داده مـي    ٤كه در جـدول     ) ٦٨/٣ـ  ٩/٣يعني،(با توجه به ميانگين نظرات      
هـا قـدري    نظر كتابداران نسبت به وجود اعتماد ميان فردي در بين كاركنان سازمان كتابخانه    

بخش نيست، ولي تا حدودي نشانة  اين امر، گرچه خيلي رضايت    .  حد متوسط باالتر است    از
. توانـد باشـد   مثبتي در راستاي بهبود و رشد وضعيت اشتراك دانش در ميـان كتابـداران مـي        

در صورت کمک به ديگـران  « کتابداران در مورد راتهمچنين، گرچه شاهد پراكندگي نظ    
يم، ولـي در ديـدگاه هـاي آنـان نـسبت بـه عملکردشـان        ، هست »کمک دريافت خواهند کرد   
رسد جـو اعتمـاد بـه نـسبت مناسـبي در        بدين ترتيب به نظر مي    . اتفاق نظر بيشتري جود دارد    

  . محيط وجود دارد

  گزينه ها                                 
انحراف   ميانگين  گويه ها

  معيار
حـل مـشکلش   در بخشي که کار مي کنيد، تا چه ميزان معتقديد اگـر بـه همکارتـان در          . ١

  ٠٣/١  ٩/٣  کمک کنيد، وي نيز در آينده به شما کمک خواهد کرد؟

در بخشي که کار مي کنيد، تا چه ميزان بدون ترس سوء استفاده از دانشي که در اختيار   . ٢
  ٩٣/٠  ٩/٣  داريد، دانش و تجربه خود را در اختيار همکارانتان قرار مي دهيد؟

زان بـه هنگـام برخـورد بـا مـشکالت کـاري،       در بخشي که کـار مـي کنيـد، تـا چـه ميـ             . ٣
  همکارانتان دانش خود را در اختيار شما قرار مي دهند؟

٨٩/٠  ٦٨/٣  
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  امل سازماني مؤثر براي شرکت در فعاليتهاي اشتراک دانشعو)ب
سازمانيجو   

ر بر اشتراک دانش شناخته شده محيط درون سازمان به عنوان عاملي مهم و تأثيرگذا
   ).Gao, 2004; Van den Hoof & De Ridder, 2004مانند،(است 

 مديران و کتابدارانتوزيع فراواني و فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار نظرات . ٥جدول 
  )n=140( سازماني گويه هاي مربوط به جو درباره

  گزينه ها                                                     
انحراف   ميانگين  گويه ها

  معيار
ــس . ١  ٥٠/٠  ٧٦/٣  مديران ــدئودر بخــشي کــه م ــار / ليت آن را برعهــده داري ک

کنيد، تا چه ميزان افراد بـا يکـديگر در رابطـه بـا امـور              مي
  ٨٢/٠  ٦/٣  کتابداران  کاري مشورت مي کنند؟ 

کـار  تا چه ميـزان افـرادي کـه در حـال حاضـر بـا آنهـا         . ٢  ٧٠/٠  ٣٥/٣  مديران
 انتقـاد را  ،کنيد، بدون اينکه حالت تدافعي داشته باشـند    مي

  ٨٦/٠  ٢١/٣  کتابداران   قبول مي کنند؟

ليت آن را ئوتا چـه ميـزان معتقديـد در بخـشي کـه مـس           . ٣  ٦٦/٠  ٦٤/٣  مديران
له يـاددهي و يـادگيري     ئکار مي کنيد، مـس    / برعهده داريد 

  ٩٨/٠  ٤٣/٣  نکتابدارا   امري معمول است؟

ــس . ٤  ٢٦/١  ٦٦/٢  مديران ــدئودر بخــشي کــه م ــار / ليت آن را برعهــده داري ک
کنيد، تا چه ميزان کارکنان بـر اسـاس عملکـرد فـردي         مي

  ١٥/١  ٢٤/٢  کتابداران    گيرند؟ يپاداش م

ليت آن را برعهــده ئوتـا چــه ميــزان در بخــشي کــه مــس . ٥  ٥٠/٠  ٤١/٣  مديران
 رئـيس  کار مي کنيد، اکثر تصميم گيري ها توسط     / داريد

  ٨٩/٠  ٨٦/٣  کتابداران   بخش انجام مي گيرد؟

ليت آن را برعهــده ئوتـا چــه ميــزان در بخــشي کــه مــس . ٦  ٧٦/٠  ٤٥/٣  مديران
کار مي کنيـد، مـشورت بـا ديگـران و نيـز کمـک         / داريد

  ٠٠/١  ٧/٢  کتابداران   فکري به ديگران مورد تشويق قرار مي گيرد؟

الن بخـشها درآن  ئوايج جلـساتي کـه مـس     تا چه ميزان نت   . ٧  ٧١/٠  ٩٦/٣  مديران
ليت ئوکنند، به اطالع کارکنان بخشي کـه مـس         شرکت مي 

  ٠٥/١  ٧١/٢  کتابداران   کار مي کنيد، مي رسد؟/ آن را برعهده داريد
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 داده شده،  نشان٥جدول پاسخهاي داده شده به پرسشهاي مرتبط با اين متغير که در         
هـر دو گـروه   ديدگاه  از وضعيت جوسازماني در سازمان کتابخانه ها حاکي از آن است که      

، يعني ٤گوية مورد در . ، گاه کمي باالتر از متوسط قرار دارد در حد متوسط در بيشتر موارد  
، بيشتر آنها معتقدند عملکرد    »گيرند  ميزاني که کارکنان بر اساس عملکرد فردي پاداش مي        «

، نظـر کتابـداران و مـديران     ٧ و   ٦ دو مـورد دو گويـة        در. فردي تعيين کننده پـاداش نيـست      
تعداد کساني که معتقدند کمک فکري به ديگران   . نسبت به عملکرد مديران متفاو ت است      

مورد تشويق قرار مي گيرد و نيز آنان که اظهارداشتند نتايج جلسه ها به اطالعـات کارکنـان       
 انحراف استاندارد نيز نبود همـاهنگي  در هر دو گروه،. تر از حد ميانگين است رسد پايين  مي

با توجه بـه اينکـه سـنجش ايـن متغيـر بيـشتر بـر اسـاس          . بين نظرهاي کتابداران را مي رساند     
رسد جو سازماني زيـاد در حـد    ديدگاه ها در مورد عملکرد صورت گرفته است، به نظر مي   
  . مطلوبي قرار ندارد و ضروري است بيشتر مورد توجه باشد

  
  مل مديرانديدگاه و ع

عملکرد مديريت به گونه اي که به عنـوان يـک الگـو در امـر بـه اشـتراک گـذاري             
اي اشتراک دانـش   هگيري بستر  شکل  بسزا در پشتيباني از فعاليتها و      يدانش عمل کند، تأثير   

 نمـايش داده  ٦ جـدول    اين مورد، در   اطالعات به دست آمده در    . در سازمان خواهد داشت   
  . شده است
 کتابداران مديران و هايع فراواني و فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار نظرتوزي.٦جدول 

  )n=140(ديدگاه و عمل مديران هاي مربوط به   گويهةدربار
  ها گزينه                                   

انحراف   ميانگين  ها گويه
  معيار

را بر عهده ليت آن ئوتا چه ميزان هنگامي که کتابداران بخشي که مس      . ١  ٥٦/٠  ٤٥/٤  مديران
کار مي کنيد، با مشکالت کاري روبرو مي شوند دانش خـود را          / داريد

  ٠٧/١  ٤٣/٣  کتابداران  گذاريد؟ در اختيار آنها مي

تا چه ميزان، دانش و تجربه خود را در اختيـار کارکنـان بخـشي کـه              . ٢  ٥٧/٠  ٢٥/٤  مديران
  ١١/١  ١١/٣  کتابداران  کار مي کنيد، قرار مي دهيد؟/ را بر عهده داريد ليت آنئومس
  /٧١  ٧٧/٣  مديرانماننـد  (تا چه ميزان فرصتهاي خـوبي بـراي مـشورت و اشـتراک نظـر          . ٣
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  ها گزينه                                   
انحراف   ميانگين  ها گويه

  معيار
ميــان کارکنــان بخــشي کــه ...) جلــسه هــاي گفــت و گــو، مــشورت و  

  کار مي کنيد، فراهم مي شود؟/ ليت آن را برعهده داريدئومس
  ١١/١  ٦٠/٢  کتابداران

ليت آن را برعهـده  ئويزان هنگامي که کارکنان بخشي که مـس   تا چه م  . ٤  ٨٦/٠  ١٦/٣  مديران
کـار مـي کنيـد، در کنفـرانس، سـمينار و يـا جلـسه اي شـرکت               / داريد
  ١٧/١  ٠١/٣  کتابداران  دهند؟مي کنند، گزارشي از آن را براي ساير کتابداران ارائه  مي

هم کردن دانش و تا چه ميزان کارکنان تحت نظارت خويش را به فرا   . ٥  ٧٤/٠  ٩/٣  مديران
  ١٧/١  ٠١/٣  کتابداران  اطالعات مفيد و سودمند براي بخش و سازمان ترغيب مي کنيد؟

  
 ديدگاه وعمـل  کتابداران نسبت به  هايدهد نظر   نشان مي  ٦ در جدول    هاميانگين نظر 

) ٦٠/٢يعنـي،  ( به سمت کمتـر از متوسـط    )٣گويه (مديران در حد متوسط و در يک مورد         
  از تحليل محتـوا و مـشاهده، از آنجـا كـه        طبق شواهد به دست آمده    . نيز گرايش يافته است   

، فقـط برخـي از    وجـود نـدارد   بـا رفتـار مـديران     خاصي در رابطـه   آموزش  سياست مدون و    
دهنـد و يـا آنهـا را     مديران بر اساس باور خود فعاليتهاي مرتبط با مديريت دانش را انجام مي  

 اسـت،  ١ر عين حال، انحراف معيار موجود که در بيشتر مـوارد بـاالتر از         د .تشويق مي کنند  
نـسبت بـه   دهندگان  آشنا نبودن پاسختواند ناشي از   ميدهد و     را نشان مي  پراکندگي پاسخها   

 زمـاني تـا  گونه اسـتدالل کـرد،    توان اين  مي،در واقع. ارزش و اهميت برخي از فعاليتها باشد  
 و رت آشکار در سـازمان کتابخانـه هـا مطـرح نـشده باشـد      که مبحث اشتراک دانش به صو  

 هـاي  در تعاملفقـط نـشده و  تبـديل    مـديران     تمـام   اين امر به رفتار آگاهانـه در       نهادينه نشود، 
  . غيرآگاهانه ميان برخي کتابداران و مدير مربوط انجام گيرددر بسياري موارد غيررسمي و 

 نظرهـاي  ادر رابطـه بـ   (٦ جـدول   از سوي ديگر، انحراف معيـار نـشان داده شـده در           
بـين  از اتفـاق نظـر نـسبي    ) ٧١/١-٧٠/١ و در رابطه بـا کتابـداران بـين           ٥٦/٠ – ٨٦/٠،  مديران
بـا توجـه بـه اينکـه     . عدم وجود آن به همـان ميـزان در بـين کتابـداران نـشان دارد              و مديران
رد مـديران  هاي مربوط به متغير جو سازماني بيشتر بـه سـنجش نظرهـا در مـورد عملکـ                 گويه

نسبت به عملکرد مـديران تـا حـدي    يدگاه مديران و کتابداران  متمرکز است و از آنجا که د      
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براي افزايش شناخت مديران نسبت به اهميـت  فراهم کردن بستر الزم     متفاوت است، نياز به     
  .و ارزش اشتراک دانش، ضروري به نظر مي رسد

  
  اعتماد سازماني 

اليتهاي مـديران ايجـاد مـي شـود نيـز در بـسياري از            اعتمادي که از جانب رفتار و فع      
متون به عنوان يک عامل مؤثر بر ايجاد انگيزه در کارکنان در جهت شـرکت در فعاليتهـاي                

 ,Lind & Tyler, 1988; Kim & Mauborgne( معرفـي شـده اسـت    ،اشتراک دانـش 

 ، چهـار پرسـش بـسته و   اين مورددر ). Vera-Munoz, Ho & Chow, 2006 در 1997
 اين متغير فقط از ديدگاه مديران مورد سنجش ،ذکر استشايان . سه پرسش باز طراحي شد

  .  نشان داده مي شود٧ در جدول ،اطالعات به دست آمده. قرار گرفت
   مديران  هايتوزيع فراواني و فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار نظر. ٧جدول 

  )n=31( هاي مربوط به اعتماد سازماني  گويهةدربار
  ها گزينه                        

انحراف   ميانگين  پرسشها
  معيار

 که کتابداران در رابطـه بـا       هاييچه ميزان به پيشنهاد   تا  . ١
  ٨٥/٠  ٨٩/٣   توجه مي کنيد؟ ،دهند مسائل بخش و يا کتابخانه ارائه مي

 هــاگيري تــا چــه ميــزان از کارکنــان بــه هنگــام تــصميم. ٢
  ٦٣/٠  ٤   کنيد؟ نظرخواهي مي

چه ميزان به کارکنان در رابطه بـا برنامـه هـاي مهـم           تا  . ٣
ــس   ــار و م ــدا از ک ــازماني، ج ــه  ئوس ــادي روزان ليتهاي ع

   ليتهاي داده شده است؟ئومس
٠٥/١  ٥٨/٢  

تـا چـه ميزانـي ضـروري اسـت بعـد از هـر سـمينار يـا          . ٤
  ٥٥/٠  ٦٢/٣   گردهمايي، نتايج را به کارکنان بخش گزارش کنيد؟

  
دهندة عقيدة مـديران در مـورد     نشان٤، پاسخها به گوية  ٧ داده هاي جدول     بر اساس 

، آنها عملکرد ١از طرفي، در گويه . »گزارش نتيجه شرکت آنها در جلسه به کارکنان است«
در هر دو مورد، نظرهاي مديران . خود را در رابطه با توجه به عقايد کارکنان نشان مي دهند     



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٣٨

 

رسـد   ولي، بـه نظـر مـي   . ت و اتقاق نظر آنان به نسبت باالست  قدري بيشتر از حد متوسط اس     
بيشتر مديران به واگذاري مسئوليت به کتابداران اعتقادي ندارند و توافق نظر نيـز بـين بيـشتر           

از طرف ديگر، . اين امر ممکن است به جلب اعتماد کتابداران صدمه بزند. آنها وجود ندارد
. م مي دارند که به نظر خواهي از کتابداران مـي پردازنـد  بيشتر مديران با توافق نظر زياد اعال     

بررسي مثالهايي که از مديران خواسته شده بود در مورد نظرخواهي هـاي انجـام شـده مثـال         
 در ايـن زمينـه    نشان داد بيشتر آنان حداقل يک مثال را در راستاي تأييد نظـر خـويش             بزنند،

نظر خواهي از کارکنان، ميـانگين نظرهـا بـيش از    با توجه به اينکه فقط در مورد   . ارائه دادند 
حد متوسط است و در بقيه موارد زير حد متوسط و يـا کمـي بـاالتر از آن اسـت، ضـروري          

  .است ساز و کارهاي الزم براي افزايش اعتماد سازماني در نظر گرفته شود
  

  زمان 
. اسـت   از عوامل مهم براي شرکت در فعاليتهاي اشتراک دانـش ،زمان و وقت کافي  

ممکن است ساختارها و راهبردهاي مناسـبي بـراي بـه اشـتراک گـذاري دانـش در سـازمان           
 کاري و امـور اجرايـي،   ئوليتهايفراهم شده باشد، ولي کارکنان به علت درگير بودن در مس     

را گونـه فعاليتهـا    فرصت کافي براي استفاده از ابزارهاي اشـتراک دانـش و شـرکت در ايـن            
  . شده است نشان داده ٨جدول در  ،ديران و کتابداران نسبت به اين عاملنظر م. نداشته باشند

  مديران  و کتابداران هاينظر توزيع فراواني و فراواني نسبي. ٨جدول 
   ميزان زمان کافي براي اشتراک دانشةدربار

  گزينه ها  )n=31(مديران   )n=109(کتابداران 
  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني

  %٢/٣  ١  %٨/١  ٢  خيلي زياد
  %٩/٤١  ١٣  %١/١٠  ١١  زياد

  %٣/٣٢  ١٠  %٤/٤٠  ٤٤  متوسط
  %١/١٦  ٥  %٢٢  ٢٤  کم
  %٥/٦  ٢  %٩/٢٣  ٢٦  هيچ
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گـذاري   بـراي انجـام فعاليتهـاي مربـوط بـه اشـتراک           نـد   کتابداران معتقد % ٤٦حدود  
زمـان  ليتهـا  گونـه فعا  معتقدند براي شـرکت در ايـن     آنان   %٤٥اما،  .  ندارند ، زمان کافي  دانش

 زمـان و وقـت   ناکتابدار ،ن، در صورتي که بنا به عقيده مسئوال   در اين رابطه  . كافي را دارند  
ول ئ انجام فعاليتهاي مرتبط با اشتراک دانش در اختيار دارند، به عنـوان يـک مـس       برايکافي  
سـبي بـه    فرصتهاي مناتوانند آنها مي. هندريزي صحيحي در اين راستا انجام د    توانند برنامه  مي

اي فعال در امور  به گونه د تانمند و ساختاريافته براي کارکنان خويش فراهم کن صورت نظام 
گذاري دانش شرکت داشته باشند و از وقت و زمان استفاده بهينه به عمل   مربوط به اشتراک  

  .آيد
  

   نظام پاداش دهي
ا، ايجـاد  در ايـن راسـت  .  براي به اشتراک گـذاري دانـش تـشويق شـوند     دکارکنان باي 

         ن در رابطـه بـا انـواع پاداشـها و سـازوکارهاي             نظامي براي نهادينـه کـردن سياسـتهايي مـدو
 بررسـي وضـعيت نظـام    بـراي .  به اشتراک گذاري دانش اهميت بـسياري دارد    برايتشويقي  
رابطـه  ايـن  هـا، نظـر هـر دو گـروه مـديران و کتابـداران در               دهي در سازمان کتابخانه    پاداش

  . سنجيده شد
 فعاليتهاي تشويق کتابداران و مديران در رابطه با هايتوزيع فراواني و فراواني نسبي نظر. ٩ول جد

  اشتراک دانش
  گزينه ها  )n=31 (مديران  )n=109 (کتابداران

  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني
  %٤/٤٨  ١٥  %٩/٢٣  ٢٦  بله
  %٤/٤٨  ١٥  %٧/٤٧  ٥٢  خير

  %٢/٣  ١  %٦/١٥  ١٧  بي پاسخ
  

دهـي، از کتابـداران پرسـيده شـده بـود تـاکنون در               در پرسش مربوط به نظام پاداش     
ــتراک   ــه اش ــتاي ب ــد       راس ــه ان ــرار گرفت ــشويق ق ــورد ت ــويش م ــش خ ــذاري دان % ٧/٤٧. گ

 بايـد توجـه داشـت    ،البتـه . انـد  دهندگان معتقد بودند تاکنون مورد تشويق قـرار نگرفتـه    پاسخ
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بـا توجـه بـه بررسـي اسـناد و      . انجـام نـداده باشـند    نيز  در اين راستا فعاليتي   ممکن است آنها  
 بـا اشـتراک     پيونـد  مشخص شد در ارزشيابي عملکـرد کتابـداران شاخـصهايي در             ،مدارک

افزون بر . گيرند دانش مورد توجه قرار گرفته و از اين طريق کتابداران مورد تشويق قرار مي          
 فهرست ة تهي، مقاله، کتابةو ترجمگذاري دانش چون تهيه  اين، موارد مرتبط با به اشتراک

 کـه بـه عنـوان فعاليـت پژوهـشي در شـوراي        اسـت جزء مـواردي    ...  ارائه سخنراني و     ،منابع
بـه هنگـام انتخـاب پژوهـشگر نمونـه بـه ايـن        . پژوهش سازمان کتابخانه ها مورد توجه است  

 از طرف ديگر، در .شوند ميفعاليتها امتياز داده مي شود و از اين طريق نيز کتابداران تشويق         
 پـاداش   »نظـام پيـشنهادها    «اي ارائه کنند، از طريق     صورتي که کتابداران پيشنهادهاي سازنده    

کتابـداران  پاسـخ مثبـت از طـرف تعـداد کمـي از      رسد  بنابراين، به نظر مي  . کنند دريافت مي 
 و  نـسبت بـه سـاز   همچنـين، ممکـن اسـت آنهـا    .  باشـد تواند دليلي بر تشويق نـشدن آنهـا       مي

ين ترتيـب  دطـالع کـافي و صـحيحي ندارنـد و بـ      اکارهاي تشويقي در سازمان کتابخانه هـا        
  . نيز نخواهند داشتکه به تشويق آنها بينجامد اي براي انجام فعاليتهايي  انگيزه

مديران معتقدند کتابـداران در     % ٥٠دهد، حدود   نشان مي  ٩هاي جدول    که داده چنان  
طور که اشاره شـد، معيارهـايي بـراي ارزشـيابي       همان.نداين راستا مورد تشويق قرار مي گير 

ها مورد توجـه قـرار گرفتـه کـه در      کتابداران و انتخاب پژوهشگر نمونه در سازمان کتابخانه     
 در ها ارائه پيشنهاد از طريق نظـام پيـشنهاد  ، همچنين .باشد حوزه فعاليتهاي اشتراک دانش مي    

 قرار گرفته و به فرد پيشنهادکننده پاداش داده ها و تصويب آن مورد تشويق سازمان کتابخانه
 نحوه پرداخـت  ةنام آئين«عنوان با اي   نامه ها آئين  افزون بر اين، در سازمان کتابخانه     . مي شود 

 مـورد بـازنگري   درسـد بايـ    تدوين شده است که به نظر مـي   »پاداش و تشويق كاركنان فعال    
ار گرفته و به پاداشـهاي معنـوي تـوجهي        زيرا در آن پاداش مادي مورد توجه قر        ،قرار گيرد 

 و  وجـود سـاز  گرهـا نـشان   بنابراين، وجـود چنـين مـواردي در سـازمان کتابخانـه        . نشده است 
موجب شده فقـط نيمـي    انسجام و هماهنگي در اين قضيه    شايد نبود . اي تشويقي است  هکار

 تـشويق قـرار   از مديران معتقد باشند کارکنان براي انجام فعاليتهـاي اشـتراک دانـش، مـورد              
  .گيرد مي
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  بحث و نتيجه گيري. ٨
دانش فردي هنگامي براي سازمان قابل دسترس خواهد شد کـه کارکنـان تمايـل بـه       

اشتراک دانش، رفتاري فراتر از نقش واقعي کارکنـان در سـازمان   . اشتراک آن داشته باشند 
هايـشان کـار    هبدين ترتيب، متقاعد کردن افراد براي اشتراک و تسهيم دانـش و تجربـ    . است
گذاري دانش تأثيرگذار   که بر به اشتراک   را  سازمان بايد تالش کند عواملي      . اي نيست  ساده

  . بكوشد  و در تقويت مشوقها و از بين بردن موانع اشتراک دانشكند است شناسايي 
براي اينکه بتوان به پرسش پژوهش مبني بر شناسايي موانع و عوامل مشوق اشـتراک    

عوامـل  دربـارة  نظرات کتابداران و مديران  ان کتابخانه ها پاسخ داد، ميانگين       دانش در سازم  
بـه  .  سـنجيده شـد  ١٠ارائه شده در جدول   طيف   بافردي و سازماني مؤثر بر اشتراک دانش،        

ق و يا بازدارنده بـودن   به عنوان معياري براي تصميم گيري در مورد مشو      عبارتي، اين طيف  
   . در نظر گرفته شد،يک عامل

   مديران و کتابدارانهايطيف درنظر گرفته شده براي ميانگين نظر. ١٠جدول 
  در مورد مشوق يا بازدارنده بودن عوامل مؤثر بر اشتراک دانش

  ٥/٠< ميانگين  < ٠  هيچ
  ٥/١< ميانگين < ٥/٠  بسيار کم
  ٥/٢< ميانگين < ٥/١  کم

  ٥/٣< ميانگين < ٥/٢  متوسط
  ٥/٤< ميانگين  < ٥/٣  زياد

  ٥< ميانگين < ٥/٤  يار زيادبس
  

چنانچه ميانگين نظرات در رابطـه  ، ١٠بر اساس معيارهاي نشان داده شده  در جدول          
 ٦/٣-٥ به عنوان مانع اشتراک دانش و اگـر ميـانگين نظـرات بـين     ، باشد٠-٥/٢با عاملي بين   

واملي ميـانگين عـ  . اسـت ها مطرح    به عنوان مشوق اشتراک دانش در سازمان کتابخانه        ،باشد
ق و نـه بـه عنـوان مـانع اشـتراک       نه به عنوان مـشو ،باشد) ٦/٢ – ٥/٣(نيز که در حد متوسط  

باشند؛ بلکه عواملي هستند که سازمان بايد نسبت به آنها توجه بيشتري داشته باشد            دانش مي 
  . امکان ارتقا و بهبود وضعيت آنها را فراهم کند،و سعي کند از طريق راهبردهاي مناسب
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ه پيشتر اشاره شد، چون برخي از گويه هـا در رابطـه بـا هـر عامـل بـه بررسـي             چنانك
نظرها و برخي به بررسي عملکرد پرداخته است، در اينجا ميانگين گويه ها بر همـين اسـاس           

. گيري نيز بر همين اساس ارائه مي گردد بحث و نتيجه. شود به صورت مجزا نمايش داده مي   
 ارائه شـده  ١١داران در رابطه با هر کدام از عوامل در جدول  مديران و کتاب  هايميانگين نظر 

  . است
 مديران و کتابداران در رابطه با عوامل فردي و سازماني مؤثر بر هايميانگين نظر. ١١جدول 

  اشتراک دانش در سازمان
  ميانگين

  کتابداران
)n=109(  

  مديران
)n=31(  عوامل مؤثر بر اشتراک دانش  

  عملکرد  انظره  عملکرد  نظرهاي
  ...  ٢٧/٤  ...  ٢٤/٤  کسب دانش
 ةارتباطات و وجه
  ...  ٢٢/٤  ...  ١٠/٤  اجتماعي

  ٣٨/٤  ٤١/٤  ٣٢/٤  ٣٠/٤  ليتئواحساس مس
  عوامل فردي

  ......  ٩/٣  ٧٩/٣  اعتماد ميان کتابداران
٦٨/٣  ٣٧/٣  ...  ١٣/٣   سازمانيجو  

  عوامل سازماني  ٩٠/٣  ...  ...  ١٢/٣   مديرانديدگاه و عملکرد
  ٩٤/٣  ١/٣  ......  اعتماد سازماني

متغير تعديل 
  ...  ١٩/٣  ...  ٤٢/٢  زمان  کننده

  

عوامل فردي مؤثر بر اشـتراک  از ميان  ،  ١١ جدول    در با توجه به اطالعات ارائه شده     
ليت نـسبت بـه   ئو اجتماعي در سازمان، احـساس مـس    ة کسب دانش، ارتباطات و وجه     ؛دانش

ق اشـتراک دانـش در سـازمان     بـه عنـوان عوامـل مـشو    ،ان اعتماد ميان کتابـدار    و محيط کار 
شود، ميانگين نظرها و عملکردهـا در رابطـه بـا      چنانكه مشاهده مي .ها شناخته شدند   کتابخانه

ايـن امـر    .اين عوامل طبق ديدگاه مديران و کتابداران به طور تقريب در يک حد قـرار دارد        
يدگاه ها نسبت به عملکرد بهتر مي تـوان      همچنين، بر اساس د   . نشان دهنده اعتبار نظرهاست   

به ارائه پيشنهادهايي براي افزايش فعاليتهاي مربوط به اشتراک دانش به سازمان کتابخانه هـا        
  . پرداخت
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در وضـعيت  » جـو سـازماني  «با توجه به ميانگين نظرهاي مديران و کتابداران، عامـل        
 عملکرد در رابطه با جو سازماني طبق البته، ميانگين گويه هاي مربوط به. متوسطي قرار دارد 

ولـي، بـا وجـود ايـن، عامـل جـو         . ديدگاه مديران تاحدي بـاالتر از حـد متوسـط قـرار دارد            
از سـوي ديگـر،   . سازماني را نمي توان به عنوان مشوق و يا مانع اشتراک دانش معرفي کـرد  

ايـن  . ر حد متوسط استنيز د» روش و رفتار مديران «ميانگين نظرهاي کتابداران در رابطه با       
اين . در حالي است که عملکرد مديران طبق ديدگاه ايشان در حد باالتر از متوسط مي باشد      

امر حاکي از آن است که مديران بر اهميت اشتراک دانش واقفند و معتقدنـد کـه آن را در          
ديران در ولي با وجود اين، با توجه به تفاوت ديدگاه كتابداران و مـ . دهند  عمل نيز نشان مي   

اي رفتار كنند كه اين اعتقاد در رفتارشان نمود بيـشتري پيـدا         رابطه با عملكرد ايشان به گونه     
تـوان بـه عنـوان مـشوق يـا مـانع اشـتراك در سـازمان                بنابراين، ايـن عامـل را نيـز نمـي         . كند

ضـعيت  افزون بر اين، ميانگين نظرها و عملكرد مديران در رابطه با و. ها معرفي كرد    كتابخانه
  .بيانگر مشوق بودن اين عامل در خصوص اشتراك دانش است» اعتماد سازماني«

سازمان کتابخانه ها بايد نسبت به .  فعاليتي است که به زمان نياز دارد    ،اشتراک دانش 
اين قضيه که آيا کتابداران زمان، فرصت و منابع کافي براي شرکت در فعاليتهـاي اشـتراک       

در اين پژوهش، بـا توجـه بـه نتـايج بـه دسـت        . طمينان حاصل کنند  دانش در اختيار دارند، ا    
عامل زمان بـه عنـوان تنهـا عامـل بازدارنـده اشـتراک دانـش در سـازمان                  ) ١١جدول  (آمده  

سازمان کتابخانه ها بايد زمانهـايي بـه ايـن امـر اختـصاص دهـد تـا              . ها شناسايي شد   کتابخانه
 اران باشد و به جزئي از فراينـد کـاري آنهـا   اشتراک دانش بخشي از فعاليتهاي روزمره کتابد 

 به عنوان ،شود گونه فعاليتها مي  در اين صورت، زماني که صرف شرکت در اين . تبديل شود 
 به طور کلـي، بـا وجـود اينکـه واحـدي      . هدرشده در نظر گرفته نخواهد شد    ةوقت و سرماي  

سياري از سـازو کارهـا   هـا ايجـاد نـشده و بـ        براي اجراي مديريت دانش در سازمان کتابخانه      
بــا توجـه بــه  . تـدوين نــشده اسـت، مــشوقهاي زيـادي در ســازمان کتابخانـه هــا وجـود دارد     

پژوهشهاي مشابهي که در مورد چگونگي اجراي مديريت دانش در کتابخانه هـا در پيـشينه           
ها عملکرد نـسبي بهتـري در    توان ادعا کرد که سازمان کتابخانه      مورد اشاره قرار گرفت، مي    

پيشنهادهاي زير براي حفظ وضعيت موجود، مـشوقها و تبـديل          . اي مديريت دانش دارد   اجر
تواننـد بـه    عواملي که اكنون از توانمندي الزم براي مشوق بودن برخوردار نيستند، ولـي مـي         

  .شود عوامل مشوق تبديل شوند، ارائه مي
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اينـد   نهاد خاصي در درون سازمان براي طراحـي و کنتـرل اجـراي فر         /ايجاد واحد  •
 مديريت دانش

 ايجاد پست مدير و يا کارشناس مديريت دانش •
 ايجاد نظام اشتراک دانش و طراحي و افزايش ساز و کارهاي مربوط •
افزايش آگاهي مسئوالن نسبت به نتايج اين پژوهش و افزايش شناخت آنان نسبت    •

 عواملي که به عنوان مشوق اشتراک دانش شناسايي شدند
 در کتابــداران و اثبــات اينکــه بــسياري از موفقيتهــاي  افــزايش احــساس مــسئوليت •

 سازمان به فعاليتهاي اشتراک دانش بستگي دارد
 نهادينه کردن سازو کارهاي مشوق اشتراک دانش •
افزايش آگاهي کتابداران و مديران نسبت به ارزش و اهميت به اشتراک گـذاري                •

 دانش در رشد فردي و سازماني
 تقويت همکاري بين کتابداران •
 افزايش فرصت براي برقراري تعامل،  •
ماننــد، اعتمــاد، درک متقابــل و دادن (اســتفاده از مــشوقهاي مــادي و غيــر مــادي   •
  .، براي افزايش اشتراک دانش)مسئوليت
  

  منابع
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