
اشتراک دانش، راھبردی برای توسعھ    
خدمات کتابخانھ

مھری پریرخ 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   
گروه کتابداری و اطالع رسانی   

١٣٨۵خرداد ماه 



جزئیات بحث
مدیریت دانش•
اشتراک دانش•

عناصر مشوق مدیریت و اشتراک دانش
رھبری –
فرھنگ سازمانی  –

شیوه ھای اشتراک دانش•
خدمات مرجع و زمینھ ھای اشتراک دانش•
گزارش پژوھش•

 دیدگاه و عملکرد کتابداران خدمات مرجع در مورد اشتراک دانش،    –
مورد نقش رھبری و فرھنگ سازمانی در چگونگی اشتراک دانش در کتابخانھ ھای     –

بررسی 

برخی از زمینھ ھای اشتراک دانش در توسعھ خدمات و افزایش کیفیت آن•
تولید منابع آموزشی 

چھ آموختیم•



دانش و مدیریت دانش
 بدون بار معنایي استعنصري داده•

بین عناصر آن  كھ ھاست داده است ازمجموعھ اي  :اطالعات •
 مفھوم بنابراین این مجموعھ دارای است و برقرار شده رابطھ
“کتاب مدیریت دانش اثر داونپور” مانند است،

  یا مفاھیم، ھاي نظام یافتھ، ارزشھا و است از تجربھ تركیبی :دانش•
. مانند درك چگونگي تولید یك اثر و رابطھ آن با محصول

 مي پردازد بنابراین در افزایش توانایي، مھارت چگونگی بھ دانش
و ھوش تأثیر گذار است

استفاد ھوشمندانھ از دانش در تصمیم گیری و عملکرد :خرد•



دانشدانشمدیریت مدیریت 
  کسب دانش،

سازماندھی، 

 تحلیل،
 ذخیره،

  اشاعھ، و 

استفاده از دانش



اشتراک دانش

شامل کلیھ اموری می شود کھ از آن طریق دانش مبادلھ،        •
. منتقل و یا شناختھ می شود    

اشتراک دانش از اجزاء اصلی مدیریت دانش است کھ روند      •
.اجرای آنرا ممکن می سازد 

اشتراک دانش در حرفھ کتابداری و اطالع رسانی و بھ    •
خصوص مرجع کھ تعامل پیوستھ بین چند عامل وجود         

دارد، ارزش خاصی دارد



کتابدار مرجع کتابدار مرجع 
کاربران کاربران 

استادان

دانشجویان

پژوھشگران

سایر 
ھمکارانکتابخانھ ھا  

عوامل تعامل در کار مرجع

منابع اطالعاتیمنابع اطالعاتی



روشھای اشتراک دانش   

دانش ضمنی بھ ضمنی•

دانش ضمنی بھ عینی•

دانش عینی بھ عینی•

دانش عینی بھ ضمنی•



)عینی بھ عینی  (ترکیب
سیاھھ و یا پایگاه منابع منتخب در      

زمینھ ھای گوناگون، کتابھایی کھ     
بیشترین خواننده را دارد، دیر آورده     

راھنماھا قفسھ ھا،    .. .  شده اند و
نموداری از انواع رویدادھا مانند      

... میزان تأخیر، میزان استفاده و      

)عینی بھ ضمنی(درونی سازی 

تجزیھ و تحلیل خواننده ھا، شنیده ھا و      
مشاھده ھا و دریافت جدید  

)ضمنی بھ عینی(برونی شدن  

تھیھ سیاھھ ویا پایگاه سؤالھای      
متداول، متخصصان، کتابداران،       

مراجعان،، سیاھھ وارسی، شرح      
... وظایف،  

)ضمنی بھ ضمنی(اجتماعی شدن  

جلسات منظم و ھدف مند، جلسات حل     
مشکل، بحث و گفتگو، گفتگوھای   

... الکترونیکی، کنفرانسھا،    

)) ١٣٨۵ (برگرفتھ از نوناکا و تاکوچی(روشھای تولید دانش 



عوامل تأثیر گدار در گسترش اشتراک دانش عوامل تأثیر گدار در گسترش اشتراک دانش 
رھبري  رھبري  

فراگرد نفوذ در كاركنان، بھ گونھ اي كھ كوشش داوطلبانھ و       •
مشتاقانھ آنان را در جھت رسیدن بھ ھدفھاي سازمان موجب       

شود 
اثر گذاري بر افراد بھ طوري كھ از روي تمایل و عالقھ براي      •

دست یافتن بھ ھدفھاي گروھي تالش كنند     



عوامل تأثیر گدار در گسترش اشتراک دانش    عوامل تأثیر گدار در گسترش اشتراک دانش    
 فرھنگ فردی و فرھنگ سازمانی  فرھنگ فردی و فرھنگ سازمانی 

اعتقادات، باورھا و بینشی کھ می تواند در عمل مشاھده          •
.شود، بھ فرھنگ فرد نسبت داده می شود   

فرھنگ سازمانی، بھ پیش فرضھای اصولی وعقاید       •
مشترک اعضای یک سازمان تعبیر می شود     

فرھنگ سازمانی رویکردی برای عملکرد است کھ باید ھماھنگ 
با رسالت، اھداف، ارزشھا و نظام راھبردی سازمان باشد



گزارش پژوھشی در مورد چگونگی اشتراک 
دانش در چند کتابخانھ  جھان

 پیمایشی از طریق نظر سنجی         :نوع پژوھش  •

 کتابدار عضو گروه بحث الکترونیکی            ٢۵ :جامعھ پژوھش •
کتابداران مرجع کھ توسط بخش خدمات مرجع انجمن              

کتابداران آمریکا تشکیل شده است      

 پرسشنامھ  :ابزار گردآوری اطالعات •



سؤالھای پژوھش

تا چھ میزان کتابداران مرجع و اطالع رسانی بھ ارزش          •
اشتراک دانش در کتابخانھ پی برده اند؟      

تا چھ میزان فرھنگ سازمانی، از اشتراک دانش در        •
کتابخانھ ھا حمایت می کند؟        

تا چھ میزان مدیریت و رھبری در کتابخانھ ھا مشوق             •
. اشتراک دانش است



4.820.38بھ تولید ایده ھای جدید برای حل مشکالت کمک می کند      

4.750.58ھمیاری کتابداران را افزایش می دھد  

4.860.35خالقیت و نوآوری را افزایش می دھد  

4.820.39کارھای گروھی را تسھیل می کند  

4.710.80ارتباط و اشتراک دانش بین کتابداران را تسھیل می کند   

4.250.84بھ نگھداری دانش کتابداران کمک می کند 

4.600.68عالقھ کتابداران را بھ خالقیت افزایش می دھد   

4.530.92بھ تحقق اھداف راھبردی کمک می کند   

4.570.81بھ اشتراک گذاری دانش بھ ھمکاران کمک می کند  

در خارج از کتابخانھ    کمک بھ کسب و استفاده از اطالعات موجود  
4.580.68می کند

4.681.03خدمات کتابخانھ را رشد می دھد  

انحراف استاندارد  میانگین :اشتراک دانش ضروریست زیرا 
(n=30)   حرفھ ای از دیدگاه کتابداران   /ارزشھای بنیادی فردی   ): ١(جدول  



4.170.86کسب دانش موجود در مراکز خارج از کتابخانھ   

4.140.75بھ اشتراک گذاری تجربھ ھای کاری 
3.850.77کمک بھ یکدیگر برای فراگیری بھتر 

گویھ ھا

میانگین  

انحراف 
استاندارد  

 اشتراک   تمایل بھدیدگاه کتابداران در مورد:  فرھنگ فردی)٢(جدول 
(n=30)دانش 
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منابع برای کسب اطالعات بھ منظور پاسخگویی      : فرھنگ عینی فردی  ): ٣(دول ج
(n = 30)بھ مراجعان  
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 رویکردھای کسب اطالعات در مورد اطالعات و       : فرھنگ فردی عینی):٤(جدول 
(n = 30)خدمات موجود در سایر کتابخانھ ھا   



(n=30) سازمانی  فرھنگدیدگاه کتابداران در مورد    ): ۵(جدول 

2.32.05از نظرھا و دیدگاه استقبال می شود  

از ما انتظار می رود کھ دانش جدید را  
3.51.57در فعالیتھای خود بکار بریم  

اشتراک دانش بخشی از نیازھای شغلی 
3.61.48ماست

3.5١٫٣۶اشتراک دانش معیار پذیرفتھ شده ای است 

گویھ ھا

میانگین
انحراف 
استاندار
د



4کارکنان  پایگاه انتشارات
درسھای آموختھ شده از 

1تجربھ ھا

  پایگاه از مشخصھ ھای
5متخصصان

پایگاه مشخصھ ھای 
1کاربران

2پایگاه انتشارات متخصصان6گزارش مشاھدات

پایگاھی از موضوعھای 
12زمینھ ھای گوناگون

پایگاه از مشخصھ ھای 
2کتابداران

3تجربھ ھای مناسب کاری14گزارش پژوھشھای کتابخانھ

دستنامھ ھای آموزشی برای 
3گزارشھای تحلیل داده ھا17کتابداران

آمارھای مربوط بھ استفاده 
3پایگاه استادان18و استفاده کنندگان

بسامد دانش  دانش عینی  
بسامد دانش  دانش عینی  آفرینی

آفرینی

شیوه ھای تبدیل دانش ذھنی بھ دانش عینی در      :   فرھنگ عینی سازمانی  )۶(جدول 
(n=30)بخش مرجع 



%1963ارزیابیھای ساالنھ  

%2480شرکت در گردھم آییھا  

اطالع رسانی در مورد رخدادھای    
%1033جاری

خط مشی و راھبرد برای   تدوین 
%720مدیریت و اشتراک دانش   

بخش، فرد، سازمان   وجود 
%39ھماھنگی کننده مدیریت دانش  

فراوانی نسبی فراوانی 

درتأثیر گذار  فرھنگ سازمانی عینیعناصر ): ٧(جدول  
 اشتراک دانشمدیریت و  



پاسخگویی بھ سؤالھای پژوھش  

تا چھ میزان کتابداران مرجع و اطالع رسانی بھ ارزش          •
اشتراک دانش در کتابخانھ پی برده اند؟      

بیشتر کتابداران  بھ ارزش اشتراک دانش پی برده اند و         •
شوق بھ اشتراک گذاری دانش در آنھا دیده می شود    

آنھا از روشھای گوناگون برای بھ اشتراک گذاری دانش         •
و استفاده از دانش دیگران استفاده می کنند، ولی       

کتابداران از ھمھ روشھای بھ اشتراک گذاری دانش و      
استفاد از سایر منابع دانش بھ یک میزان استفاده نمی کنند          



تا چھ میزان فرھنگ سازمانی، از اشتراک دانش    
در کتابخانھ ھا حمایت می کند؟     

بھ نظر می رسد فرھنگ سازمانی بھ صورت ایده آل برای      •
بھ اشتراک گذاری دانش و استفاده از سایر منابع دانش       

. وجود ندارد
عدم وجود سیاستھا، مرکز سیاستگذاری و نظارت بر        •

اجرای سیاستھا در مورد مدیریت و بھ اشتراک گذاری      
دانش، نشان از نبود فرھنگ سازمانی مناسب برای        

.  اشتراک دانش است 



تا چھ میزان مدیریت و رھبری در کتابخانھ ھا        
مشوق اشتراک دانش است 

فرھنگ دانش آفرین مشوق اشتراک دانش است و حمایت         •
. کننده فرھنگ سازمانی است    

وجود برنامھ ھای آموزشی، جلسات و گردھم آیی ھا و          
ارزیابی ھا، بستر ھای دسترسی بھ اطالعات نشان از       

ارزش گذاری بھ رشد فردی و سازمانی است ولی بھ نظر        
می رسد بسیاری از رھبران کتابخانھ ھا آگاھی الزم را       

نسبت بھ نیازھای مدیریت دانش و اشتراک دانش ندارند و           
.بنابراین فرھنگ دانش آفرینی خوب رشد نکرده است         



مثالھایی از روشھای تبدیل دانش   

  دانش ذھنی بھ ذھنی •
 مانند تعاملی کھ در این ھمایش و ھمایشھای مشابھ، کالسھا و             

کارگاه ھای آموزشی و سایر برنامھ ھای گروھی رخ می        
دھد



: دانش عینی بھ عینی   
نمونھ ای از خدمات کتابدار مرجع در بھ اشتراک گذاشتن       

دانش
میزان استفاده از بایگاه پرون ده ھ ای بیم  اران  

58%

17%

25%

خیلی زیاد 
زیاد 
متوس ط  



اشتراک دانش بھ صورت فعالیت گروھی و تبدیل دانش       
یا اصالح دانش عینی    / ضمنی بھ عینی و  

بازسازی پایگاه موضوعات و ارجاعی      
توسط گروھی از کتابداران    

 .کتابخانھ مرکزی دانشگاه فردوسی مشھد   













 تبدیل دانش ذھنی بھ عینی    
تھیھ بروشورھای آموزشی، راھنما ھا،          

  ...   آئین نامھ ھا و  

راھنماھای خدمات مرجع  تھیھ شده توسط انجمن خدمات       •
مرجع و استفاده کننده وابستھ بھ انجمن کتابداران آمریکا        

راھنمای وجین در کتابخانھ ھای دانشگاھی      •
راھنمای برگزاری ھمایشھا و نمایشگاه ھا       •
شرح وظایف کتابداران   •
و غیره  •









تبدیل دانش عینی بھ ذھنی 
استفاده از پرونده بیماران در پژوھشھا و •

انگیزه فکری برای انجام پژوھش
مطالعھ بروشورھا و راھنماھای کتابخانھ و •

درک چگونگی استفاده از محملھا، راھھای 
دسترسی بھ اطالعات و توانایی بھره گیری 

از اطالعات و تولید دانش
مطالعھ متون و الھام برای تصمیم گیری، •

برنامھ ریزی و تولید دانشفا



چھ آموختیم؟


