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Archive of SID

هاي آموزشي كتابداري و زيرساختهاي اشتراك دانش در آموزش عالي: بررسي گروه 
 رسانياطالع

 

 دانشورز  :نام نشريه

 ليست مقاالت _ 70  :شماره نشريه

 دكتر زهرا جعفر زاده كرماني  :پديدآور

   :مترجم

  
  

 [1]دكتر زهرا جعفرزاده كرماني

 چكيده

گذاري دانش( در هاي به اشتراكدر اين پژوهش، زيرساختهاي اشتراك دانش )بسترها و شيوه
بررسي شده است. بسترهاي اشتراك دانش در رساني هاي آموزشي كتابداري و اطالعگروه

اند؛ ابتدا بسترهايي كه از نظر اعضاي هيئت علمي اين پژوهش از دو رويكرد بررسي شده
و سپس بسترهايي كه توسط دانشگاه محل خدمت  براي اشتراك دانش مناسب دانسته شد

پژوهش، اعضاي هيئت علمي براي اشتراك دانش فراهم شده، شناسايي گرديد )در اين 
هاي تخصصي به عنوان هاي آموزشي، سمينارها و نشريهبسترهاي پست الكترونيك، كارگاه

ترين بسترها از ديدگاه اعضاي هيئت علمي، تعيين گرديد(. با مقايسه و تطبيق مناسب
خأل بين بسترهاي مناسب و موجود مشخص شد و نتايج نشان داد  هاي اين دو قسمت،يافته

هاي محل خدمت اعضاي هيئت علمي، اي اشتراك دانش توسط دانشگاهآوري بسترهفراهم
هاي اشتراك ترين شيوهزير سطح متوسط بوده است. همچنين، در پژوهش حاضر متداول

دانش مورد استفاده اعضاي هيئت علمي)شامل: اشتراك دانش از طريق جلسات و 
هاي بحث و و گروه نشستهاي رسمي، شركت در سمينارها، استفاده از پست الكترونيك

اي ها( شناسايي گرديد. پژوهشگر در اين پژوهش به وجود رابطهانتشار مقاله در نشريه
 هاي اشتراك دانش پي برد.متقابل بين بسترها و شيوه

هاي مديريت دانش، اشتراك دانش، زيرساختها، بسترهاي اشتراك دانش، شيوه ها:كليدواژه
 گذاري دانش.به اشتراك

 . مقدمه1

رود )برينك و دانش منبعي با ارزش براي مزيّت رقابتي در سازمانها به شمار مي
دنياي كنوني، مديريت دانش به عنوان مسير دانش محوري در  آوري بهبا روي (.9002[2]بله

ابزاري كليدي و راهبردي براي بهبود سطح توليد در سازمانها، اشتراك و به كارگيري 
نقل در 6221، [4]؛ استوارت6221، [3]دانش، مورد توجه قرار گرفته است )اسپندر و گرانت

 (.9002، [5]كيم و جو

سوي يادگيري مستمر و خاّلقانه وها به سمتدر شرايطي كه سازمانها بويژه دانشگاه
كنند، اشتراك و انتقال دانش، هستة اصليِ مديريت دانشِ اثربخش تلقي حركت مي

ها به عنوان محيطي آموزشي و پژوهشي، مكاني مناسب براي به شود و دانشگاهمي
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شوند. در اين دوران، سازي فرهنگ اشتراك دانش شمرده ميگذاري دانش و پيادهاشتراك
ها، مانند بسياري از سازمانهاي ديگر، در فضاي رقابتي قرار گرفته و ضروري است دانشگاه

گردد و بين افراد به نظر آنها دانش خلق و منتقل مي موردمطمئن شوند كه در اين محيط 
ترين عناصر سازندة شود. در اين بين، اعضاي هيئت علمي مهماشتراك گذاشته مي

كيم »روند. به نقل از هاي دانشگاهي در حوزه توليد و كاربرد دانش به شمار ميمؤسسه
ئت علمي فراهم شود، اين ( چنانچه شرايط و بستر الزم براي اعضاي هي9002« )و جو

توانند دانش خود را به اشتراك بگذارند و باعث موفقيت سازمان شوند. به بيان افراد مي
افتد كه افراد تمايل به همكاري و ديگر، اين دانش حياتي و مهم هنگامي به جريان مي

دينه اشتراك دانش داشته باشند و افزون بر آن تمهيدات و سازوكارهاي مؤثري همچون نها
آوري بسترها و كانالهاي انتقال ها و سياستهاي اشتراك دانش در كنار فراهمنمودن برنامه

 دانش، مورد توجه سازمانها قرار گيرد.

رساني بيش از چهار دهه است در مقاطع مختلف از در ايران، رشتة كتابداري و اطالع 
اي هيئت علمي اين شود. اعضهاي مختلف تدريس ميكارداني تا دكتري در دانشگاه

آوري، ذخيره، سازماندهي و اشاعه دانش رشته با توجه به ماهيت حرفه كه بر فراهم
توانند از مبتني است از يك سو و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي از سوي ديگر، مي

ترين افراد براي اشتراك دانش و انتقال اطالعات به شمار آيند. از اين رو، به جمله موّجه
آوري ملزوماتي از جمله زيرساختهاي اشتراك دانش توسط رسد فراهمنظر مي
اي، آموزشي و پژوهشي آنان ايفا ها، نقش مؤثري در پيشبرد هدفهاي حرفهدانشگاه

هاي نمايد. با اين رويكرد، پژوهش حاضر به بررسي زيرساختهاي اشتراك دانش در گروه
 دولتي و آزاد پرداخته است.هاي رساني در دانشگاهآموزشي كتابداري و اطالع

 . زيرساختهاي اشتراك دانش2

هاي آموزشي و توجه به زيرساختهاي اشتراك دانش از سوي سازمانها و مؤسسه
هاي مرتبط با اشتراك دانش، سازمانها را در پژوهشي و نهادينه شدن سياستها و برنامه

نمايد. در اين بخش، اجراي هر چه بهتر و تسهيل فرايند اشتراك دانش ياري مي
هاي هاي اشتراك دانش، شيوهزيرساختهاي مرتبط با اشتراك دانش در سه مقولة برنامه

گذاري دانش و بسترها و مجراهاي اشتراك دانش رسمي و غير رسمي در به اشتراك
 گردد.بندي شده است و به طور مختصر توضيحاتي در ارتباط با هر يك ارائه ميطبقه

 اي اشتراك دانشه. برنامه9-6

سازي مديريت دانش و در پي آن اشتراك گذاري كالن براي پيادهدر راستاي سياست
هاي آموزشي و پژوهشي مورد ها و راهبردهايي توسط سازمانها و مؤسسهدانش، برنامه

توان به برگزاري سمينارها و هاي مورد توجه ميگيرد. از جمله برنامهتوجه قرار مي
آوردن شرايط شركت در آن به عنوان هاي آموزشي و يا فراهمزاري كارگاهكنفرانسها، برگ

هاي هم مدرس يا فراگير، برگزاري مهمانيهاي علمي و غير رسمي، تشكيل گروه
و  [7]گشايي گروهي(، ايجاد مخازن دانش، تشكيل جلسات حل مسئله)مشكل[6]كاركرد

 دهي اشاره كرد.استقرار نظام پاداش
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 گذاري دانشهاي به اشتراك. شيوه9-9

كند كه دانش از آن طريق به گذاري دانش، وضعيتي را توصيف ميهاي به اشتراكشيوه
 شود.اشتراك گذاشته مي

نشان داد به طور كلي دو رويّة رسمي و غير رسمي در تسهيم  مطالعة متون و پژوهشها
سازد، محتواي دانش نيست متمايز ميدانش وجود دارد. آنچه اين دو رويّه را از يكديگر 

بلكه شرايط محيطي، امكانات و عوامل سازماني ديگري در اين امر دخيل است. به نقل از 
هاي رسمي و تواند از طريق رويّه( دانش، چه عيني و چه ضمني، مي9006) «[8]كينگ»

 غير رسمي به اشتراك گذاشته شود.

 . روشهاي غير رسمي اشتراك دانش9-9-6

اشتراك دانش به شيوۀ غير رسمي از طريق گفتگوهاي غير رسمي و تعاملهاي شخصي 
سمينارهاي غير رسمي، دهد. اين تعاملها ممكن است از طريق بين همكاران رخ مي

(، چهره به چهره 9002،[9]مالقاتهاي بدون برنامه، گفتگو هنگام نوشيدن چاي و قهوه )گائو
(، و يا از طريق 9006ونيك و گفتگوي تلفني بين دو نفر)كينگ، و از طريق پست الكتر

 ( صورت پذيرد.9002،[10]هاي بحث )چادرييادداشتهاي شخصي، چت و گروه

به گفتة برخي ديگر از پژوهشگران، از آنجا كه تعاملهاي غير رسمي بر پاية ارتباطهاي 
شود دانش بيشتري بين افراد به اشتراك شخصي و اعتماد بنا گرديده است، موجب مي

 (.9002، [11]گذاشته شود )چنگ، هو و ال

 . روشهاي رسمي اشتراك دانش9-9-9

مطالعة متون حاكي از آن است كه روشهاي رسمي اشتراك دانش بر پاية فناوريها قرار 
هاي آموزشي و تورهاي  كارگاه (،9006ها، ليست سرورها )كينگ، دارد. اينترانت

هاي هاي اجتماعي و گروه( شبكه9009، [12]و اگبو و باتريل 9002ريزي شده )گائو،برنامه
( و مخازن دانش )چنگ، هو و 9001)كيم و لي، هاي هم كاركردساختار يافته، مانند گروه

 سازند.پذير ميهايي هستند كه اشتراك دانش به شيوۀ رسمي را امكان( بستر9002ال، 

گذاري دانش، روشهاي ديگري نيز عالوه بر روشهاي رسمي و غير رسمي در به اشتراك
ذهني(، تكراري بودن و وجود دارد كه انتخاب هر يك از آنها با توجه به نوع دانش)عيني يا 

گيرد. از تناوب فرايند اشتراك و دريافت كنندۀ دانش)فرد، گروه، يا كل سازمان( صورت مي
و  [15]، انتقال استراتژيك[14]، انتقال دور[13]انتقال سريالي، انتقال نزديك توان بهجمله ميآن

 (.6821نقل در محمدي فاتح، سجاني و محمدي،  [17])ديكسناشاره نمود [16]انتقال خبره

 . بسترها و مجراهاي اشتراك دانش9-8

آوري بسترهاي مناسب و اشتراك دانش، فراهماز جمله زيرساختهاي مورد توجه براي 
مجراهايي است كه فرايند اشتراك دانش را تسهيل و شرايط الزم را براي اين امر فراهم 
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توان در دو سازند. مطالعۀ متون حاكي از آن است كه بسترهاي اشتراك دانش را ميمي
الزاماً به وجود  بندي كرد: بسترهاي مبتني بر فناوريها و بسترهايي كهمقوله طبقه

تواند نقش تسهيل كننده در اجراي هر چه فناوريها نياز ندارند، بلكه در مواردي فناوري مي
هايي از اين بهتر فرايند اشتراك دانش از طريق آن بستر به شمار آيد. در ادامه، به نمونه

 شود.بسترها اشاره مي

 . بسترهاي اشتراك دانش مبتني بر فناوريها9-8-6

بسياري از پژوهشگران نقش مؤثر فناوري اطالعات در اشتراك و انتقال دانش را بررسي 
 9000، [20]؛ روبرتز9001؛ كابررا و كابررا، 9002، [19]؛ آلبينو9008، [18]اند )موفت و ديگرانكرده

 (.9001، [21]نقل در گوزا

ها و ارتباط بين آنها را به دهي گروهفناوريها امكان شكل [22]«تيس و اورليكوسكي»به نظر 
كنند )نقل در يها را تقويت مخوبي فراهم و تعاملهاي اجتماعي بين افراد و داخل گروه

هاي بحث و گروه اي، تابلوهاي اعالنات، گروههاي رايانه(. وجود شبكه9008، [23]بينزشوارف
باشند و كساني كه دسترسي به كه در جستجوي اطالعات ميافزارها، بين كساني 
نقل در  9009 ،[24]كنند، ارتباط ايجاد كرده است )سنگ، زانس و پيساطالعات را كنترل مي

 (.9001، [25]كيم و لي

جويي در وقت، در به ها و صرفهابزارهاي مبتني بر فناوري، عالوه بر كاهش هزينه
ها، فرايند جريان دانش در درون سازمان و بيرون از سازمان را ي دانش و ايدهگذاراشتراك

در اين راستا، اينترنت و خدماتي كه از (. 9002، [26]به همراه داشته است )كابررا و كابررا
ها و هاي بحث، وبالگها، ويكيشود، از جمله پست الكترونيكي، گروهطريق آن ارائه مي

اي مؤثر فراهم هاي اجتماعي و.... دسترسي به دانش و مديريت آن را به گونهشبكه
 پذير نموده است.آورده و تعاملهاي بين افراد و تبادل دانش را در سطحي گسترده امكان

عالوه بر موارد ذكر شده، در ميان بسترهاي اشتراك دانش مبتني بر فناوريها، برخي 
، تابلوهاي اعالنات [27]ها، گروه افزارهااينترانت پژوهشگران به مواردي از جمله

( و 9009(، تلفن )اگبو و باتريل،9001، [30]اس )ليناس، آر[29]ها، ويدئوكنفرانس[28]الكترونيكي
 ( به عنوان ابزارهاي اشتراك دانش اشاره نمودند.9002، [32])گو و ديگران [31]هاپورتال

 بسترهاي اشتراك دانش بدون وابسته به فناوريها .9-8-9

آوري برخي بسترها به وجود فناوريها وابسته انش، فراهمدر ميان بسترهاي اشتراك د
توانند به ها ميهاي آموزشي و پژوهشي از جمله دانشگاهنيست و سازمانها و مؤسسه

توان به جلسات هفتگي يا ماهانه با گروه، اندازي آن اقدام كنند. در اين بين، ميايجاد و راه
 ها و... اشاره كرد.شي، نشريههاي آموزسمينارها و نشستهاي علمي، كارگاه

 . پيشينة پژوهش3

ه و مرور متون نشان داد پژوهشهاي اندكي زيرساختهاي اشتراك دانش را بررسي كرد
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 اند.گذار بر اشتراك دانش توجه نمودهاغلب بر عوامل تأثير

( در پژوهشي كه انجام دادند، كانالهاي مختلف 9001«)[33]برننراس، بكرز و ورسپيجن»
 682اند. اين مطالعه موردي بر روي انتقال دانش را بين دانشگاه و صنعت بررسي نموده

كه مشغول انجام فعاليتهاي  [34]نفر از پژوهشگران در دپارتمان مهندسي زيست پزشكي
ي از كانالهاي مختلف اشتراك دانش پژوهشي بودند، صورت گرفت. در اين پژوهش، گروه

متناسب با فعاليتهاي علمي انجام شده در اين دپارتمان انتخاب گرديد )از جمله انتشارات؛ 
اي؛ جابجايي كاركنان؛ همكاري در آموزش و ...( هاي حرفهشركت در كنفرانسها و شبكه

مختلف، بيانگر آن است اي انجام گرفته بين كانالهاي هاي حاصل از تحليل رتبهنتايج يافته
هاي آموزشي، انتشارات مورد مراجعه و انتشارات علمي، در كه كنفرانسها، كارگاه

و  [35]و توسعه هاي مشترك تحقيقباالترين رتبه و در گروه اول قرار دارند و پس از آن پروژه
ه عنوان كانالهاي مهم، ب [36]هاي مبتني بر همكاريهاي دوستانهتوجهي شبكهبه طور قابل

 شناسايي گرديدند.

(، فرهنگ اشتراك دانش و نقش جوامع هم كاركرد 9001« )[37]سوهامي، ابوباكر و آلياس»
اند. هاي دولتي مالزي را بررسي كردهسازي و اجراي مديريت دانش در دانشگاهپيادهدر 

هاي هاي مختلف از جوامع هم كاركرد در دانشگاهها گوياي آن است كه در ميان گروهيافته
دولتي مالزي، مديران ارشد باالترين رتبه را دارا بودند كه گوياي بيشترين كمك آنها به اجرا 

 كارگيري مديريت دانش است.و به

( در يك مطالعة موردي، عوامل كليدي انتقال دانش در واحدهاي 9001« )[38]گوزا»
هاي انتقال را بررسي كرده است. عوامل مرتبط با شيوه[40] دانشگاه بارسلونا [39]تابعة

هاي اين پژوهش بيانگر آن است شود. يافتهدانش، بخشي از اين پژوهش را شامل مي
كه از ميان روشهاي مطرح در انتقال دانش، افراد در چهار واحد از واحدهاي تابعه، از 

كنند و در يكي از واحدها با توجه چهره بيشتر استفاده مي مالقاتها و ارتباطهاي چهره به
 دهند.جيح ميو پست الكترونيك را تر [41]بربه كمبود وقت، استفاده از تلفن و پيام

اي موردي، راهبردهاي انتقال دانش را در دانشگاه ( در مطالعه9002« )نجات و ديگران»
علوم پزشكي تهران بررسي كردند. در اين پژوهش، راهبردهاي دانش به دو گروه 

 اند:بندي شدهطبقه

 راهبردهاي منفعل -

 راهبردهاي فّعال. -

به طور اساسي تغيير سطح آگاهي مخاطب در راهبردهاي منفعل، هدف اشاعة دانش و 
ها در است. اين فعاليتها در محيطهاي دانشگاهي اهميت داشته و با انتشار مقاله

هاي كند. بر عكس، راهبردهاي فّعال بر پاية تعامل با كاربران يافتهها نمود پيدا ميمجله
 پژوهشهاست و امكان تغيير رفتار در اين موارد بيشتر است.

عه نشان داد راهبرد منفعل نسبت به نوع فعال، فعاليتهاي انتقال و اشتراك دانش اين مطال
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ها، ها براي انتشار در مجلهتوان به آمادگي مقالهجمله ميبيشتري را در بردارد كه از آن
 ارائه نتايج پژوهشي در نشستها و همايشها و ... نام برد.

ود را به بررسي زيرساختها، بسترها و نامة خ( نيز بخشي از پايان6821«)فرخاتميان»
ها و مركز اسناد آستان ها، موزهگذاري دانش در سازمان كتابخانههاي به اشتراكشيوه

هاي پژوهش نشان داد به طور كلي وضعيت زيرساختي قدس اختصاص داده است. يافته
مرتبط باشد. همچنين، مصداقهاي اشتراك دانش در سازمان مربوط، به نسبت مناسب مي

كند و در متون شناسايي شده با سه گروه از فعاليتهايي كه به اشتراك دانش كمك مي
گيري از فناوري اطالعات و فعاليتهاي رسمي و غير رسمي در بود، يعني آموزش، بهره

 ها مشاهده شد.سازمان كتابخانه

 . هدفهاي پژوهش4

ديدگاه اعضاي هيئت  گذاري دانش ازشناسايي بسترهاي مناسب براي به اشتراك -
 رسانيعلمي رشته كتابداري و اطالع

گذاري شناسايي بسترهاي فراهم شده توسط دانشگاه محل خدمت براي به اشتراك -
 رسانيدانش اعضاي هيئت علمي رشتة كتابداري و اطالع

رساني در جهت هايي كه اعضاي هيئت علمي رشته كتابداري و اطالعتعيين شيوه -
 دهند.اري دانش مورد استفاده قرار ميگذبه اشتراك

 . پرسشهاي پژوهش5

رساني، بسترهاي مناسب از ديدگاه اعضاي هيئت علمي رشته كتابداري و اطالع.2-6
 گذاري دانش كدام است؟به اشتراك براي

گذاري دانش توسط دانشگاه محل خدمت تا چه اندازه بسترهاي الزم براي به اشتراك.2-9
 رساني فراهم گرديده است؟رشته كتابداري و اطالعاعضاي هيئت علمي 

هايي براي به رساني از چه شيوهاعضاي هيئت علمي رشتة كتابداري و اطالع.2-8

 گيرند؟گذاري دانش با همكاران بهره مياشتراك

 . روش پژوهش، جامعة آماري و حجم نمونه6

را تمامي اعضاي  اين پژوهش به روش پيمايشيتحليلي انجام گرفته است. جامعة آن
نفر( كه به طور تمام وقت در يكي از  690رساني)هيئت علمي رشتة كتابداري و اطالع

هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا واحدهاي دانشگاه آزاد دانشگاه
%( به 2/11نفر ) 28دهد كه از اين تعداد باشند، تشكيل مياسالمي شاغل مي

 ادند.ها پاسخ دپرسشنامه
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 ها. ابزار گردآوري داده7

ها در اين پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته بوده كه با مرور متون و ابزار گردآوري داده
 پژوهشهاي مرتبط، تدوين گرديده است.

 ها و نتايج پژوهش. يافته8

رساني، : از ديدگاه اعضاي هيئت علمي رشته كتابداري و اطالعپرسش اول پژوهش 
 گذاري دانش كدام است؟براي به اشتراكبسترهاي مناسب 

هاي آموزشي، جلسات براي پاسخ به اين پرسش، با ارائه دوازده بستر)شامل: كارگاه
هاي هفتگي يا ماهانه با گروه، سمينارها يا نشستهاي علمي، مهمانيهاي علمي، نشريه

گفتگو، هاي بحث، اينترنت، اتاقهاي تخصصي، تابلوهاي اعالنات الكترونيكي، گروه
هاي خبري، وبالگها و پست الكترونيك( نظرخواهي از اعضاي هيئت علمي به صورت بولتن

بسته انجام گرفت. همچنين، اين امكان براي آنها فراهم آمد چنانچه از نظر آنان بستر 
شود، به صورت باز ديگري غير از اين موارد، براي اشتراك دانش مناسب تشخيص داده مي

 ذكر گردد.

طور كه در ها و تفاوتها، از آزمون دانكس استفاده شد. همان تشخيص مشابهتبراي 
بندي كرده است كه گروه طبقه 2بستر را در  69شود، آزمون دانكن مشاهده مي 6جدول 

اند. بسترهايي كه ميانگين آنها در يك گروه ها از كم به زياد مرتب شدهبه ترتيب ميانگين
فاوت معناداري ندارند، اما بين آنهايي كه در يك گروه نيستند، قرار گرفته است با يكديگر ت

تفاوت معنادار وجود دارد)به عنوان مثال، بين مهمانيهاي علمي، اتاقهاي گفتگو، جلسات 
هفتگي يا ماهانه با گروه و تابلوهاي الكترونيكي با توجه به اينكه همه درون يك گروه)گروه 

جود ندارد، اما بين تابلوهاي الكترونيكي و وبالگها با اند تفاوت معناداري و( واقع شده6
 ( تفاوت معنادار است(.9و 6اند )گروه توجه به اينكه در دو گروه متفاوت قرار گرفته

  

 بندي بسترهاي اشتراك دانش از ديدگاه اعضاي هيئت علميآزمون تعقيبي دانكن براي گروه .1جدول

 بسترهاي اشتراك دانش
 زيرگروه تعداد

  1 2 3 4 5 

         2022/9 22 مهمانيهاي علمي

         2821/9 26 اتاقهاي گفتگو

       1221/9 1221/9 29 جلسات هفتگي يا ماهانه

       1221/9 1221/9 29 تابلوهاي اعالنات الكترونيكي
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     1129/9 1129/9   28 وبالگها

     1209/9 1209/9   26 بولتنهاي خبري

   2099/9 2099/9 2099/9   29 اينترانت

   0602/8 0602/8     28 هاي بحثگروه

 6180/8 6180/8       29 پست الكترونيك

 6190/8 6190/8       28 هاي آموزشيكارگاه

سمينارها يا نشستهاي 
 علمي

28       9028/8 9028/8 

 2192/8         28 هاي تخصصينشريه

Sig   022/0 621/0 691/0 022/0 026/0 

  

هاي آموزشي، سمينارها و آزمون دانكن نشان داد بسترهاي پست الكترونيك، كارگاه
( به يك ميزان داراي بيشترين 2هاي تخصصي )بسترهاي گروه نشستهاي علمي و نشريه
ترين بسترها و بسترهاي مهمانيهاي علمي، اتاقهاي گفتگو، اهميت به عنوان مناسب

( به6ماهانه با گروه و تابلوهاي اعالنات الكترونيكي )بسترهاي گروه جلسات هفتگي يا 
يك ميزان داراي كمترين اهميت از نظر مناسب بودن براي تسهيم و اشتراك دانش از 

 روند.ديدگاه اعضاي هيئت علمي به شمار مي

  

  
          

 بسترهاي اشتراك دانش از ديدگاه اعضاي هيئت علمي .1نمودار
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هاي گوياي آن است كه نشريه 6هاي كسب شده از هر يك از بسترها در نمودار ميانگين
 8هاي آموزشي و پست الكترونيك با كسب ميانگين باالتر از تخصصي، سمينارها، كارگاه

 اند.)حد زياد(، به عنوان بسترهاي مهم از ديدگاه اعضاي هيئت علمي مطرح گرديده

از پژوهش نيز نشان داد عالوه بر موارد ذكر پاسخهاي اعضاي هيئت علمي به سؤال ب
تواند بسترهاي مناسبي براي تسهيم و انتقال دانش به شمار آيد. شده، موارد زير نيز مي

 اين موارد عبارتند از:

هاي اجتماعي، وب سايتهاي شخصي، فرصتهاي مطالعاتي، همايشهاي خارجي، شبكه
ي ذهني، نشستهاي تخصصي به هاي چالشهاسفرهاي خانوادگي با همكاران، جلسه

 طور مداوم و اتاق فكر.

گذاري دانش به : تا چه اندازه بسترهاي الزم براي به اشتراكپرسش دوم پژوهش
 واسطة دانشگاه محل خدمت اعضاي هيئت علمي فراهم گرديده است؟

بستر )شامل: فراهم آمدن امكان شركت در كارگاه 2براي دستيابي به پاسخ اين سؤال، 
آموزشي به عنوان مدرس و فراگير، برگزاري جلسات هفتگي يا ماهانه با اعضاي هاي 

آوري امكان شركت در گروه در دانشگاه محل خدمت و ميزان شركت در آن، فراهم
سمينارها يا نشستهاي علمي در دانشگاه محل خدمت، ميزان دسترسي به اينترنت، 

لكترونيكي در دانشگاه محل خدمت( و يك وجود نشرية داخلي، اينترانت و تابلوي اعالنات ا
 سؤال باز، ارائه گرديد.

  

 
 بسترهاي فراهم شده براي اشتراك دانش توسط دانشگاه محل خدمت .2نمودار 
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بيانگر آن است كه درصد بااليي از اعضاي هيئت علمي  9هاي ارائه شده در نمودار يافته
ماهانه گروه توسط دانشگاه محل آوري بستر جلسات هفتگي يا %( به فراهم10/20)

اند كه دسترسي به اينترنت به % اظهار داشته18اند. همچنين، حدود خدمت اشاره نموده
عنوان بستري براي تسهيم دانش براي آنها فراهم آمده است. كمترين تعداد نيز 

 د.ان%( به وجود تابلوي اعالنات الكترونيكي در دانشگاه محل خدمت اشاره نموده60/61)

در انتهاي اين بخش سؤالي باز طرح گرديد با اين هدف كه اعضاي هيئت علمي 
دانند. آوري آن را توسط دانشگاه محل خدمت الزم ميبسترهايي را ذكر نمايند كه فراهم

توان به آموزش مي از جمله مواردي كه اعضاي هيئت علمي به آن اشاره نمودند،

سايتهاي تخصصي اعضاي هيئت علمي، ند وبسايتهاي علمي ماناشتراكي، ايجاد وب
هاي اجتماعي روي سايت دانشگاه، راه اندازي سيستمهاي مديريت دانش، نصب شبكه

ها، مآخذ و منابع درسي براي هر ايجاد پاركهاي علم و فناوري و ايجاد بانك سؤالها، جزوه
 واحد درسي و تكميل آن توسط اعضاي هيئت علمي اشاره نمود.

رساني، از چه اعضاي هيئت علمي رشتةكتابداري و اطالع پژوهش:پرسش سوم 
 گيرند؟گذاري دانش با همكاران بهره ميهايي براي به اشتراكشيوه

سؤال بسته و يك سؤال باز مطرح شد كه در  60براي دستيابي به پاسخ اين پرسش 
تسهيم  گيري اعضاي هيئت علمي از هر يك از روشهايقالب اين سؤالها ميزان بهره

گذاري دانش به صورت غير رسمي، تسهيم دانش از طريق دانش )شامل: به اشتراك
نشستهاي رسمي، مشاركت در كالسها به عنوان مدرس و فراگير، استفاده از اينترانت، 

ها، ارائه مقاله در هاي بحث و پست الكترونيكي، انتشار مقاله در نشريهاستفاده از گروه
ينارها و كنفرانسهاي علمي به عنوان مخاطب و انتشار مطالب سمينارها، شركت در سم

 گردد.علمي در وبالگهاي تخصصي( مشخص مي

  

 هاي اشتراك دانش بين اعضاي هيئت علميبندي شيوهآزمون تعقيبي دانكن براي گروه .2جدول

هاي اشتراك دانش بين شيوه
 اعضاي هيئت علمي

 تعداد
 زيرگروه

1 2 3 4 5 

         29/0 29 تخصصيوبالگهاي 

       18/6   21 هاي آموزشيتدريس در كارگاه

     12/6 12/6   26 ارائه مقاله در كنفرانسها

     22/6 22/6   29 ها به عنوان فراگيرشركت در كارگاه

   22/6 22/6 22/6   28 روشهاي غير رسمي

   21/6 21/6 21/6   18 اينترانت

 02/9 02/9 02/9 02/9   20 رسميجلسات و نشستهاي 
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شركت در سمينارها )بدون ارائه 
 مقاله(

28     62/9 62/9 62/9 

 82/9 82/9       29 هاي بحث و پست الكترونيكگروه

 26/9         26 هاها در نشريهانتشار مقاله

Sig   000/6 021/0 022/0 016/0 699/0 

گروه  2شده براي تسهيم و اشتراك دانش را در شيوة ارائه  60(9آزمون دانكن )جدول
)اشتراك دانش از طريق  6كنيد، زير گروه كه مشاهده ميكند. چنانبندي ميطبقه

)اشتراك دانش از  2هاي ارائه شده در زير گروه وبالگهاي تخصصي( كمترين امتياز و شيوه
مقاله، پست طريق جلسات و نشستهاي رسمي، شركت در سمينارها بدون ارائه 

ها( به يك ميزان، بيشترين امتياز را به خود اختصاص الكترونيك و انتشار مقاله در نشريه
داده است. اين بدان مفهوم است كه اعضاي هيئت علمي رشته كتابداري از طريق 

ها و نشستهاي علمي، شركت در سمينارها بدون ارائه مقاله، استفاده از پست جلسه
بيشترين دانش خود را با همكاران تسهيم و از اين  ها،مقاله در نشريه الكترونيك و انتشار

 كنند.ها بيش از ديگر روشها براي تسهيم دانش با همكاران استفاده ميشيوه

ها و نظرهاي در انتهاي اين بخش، سؤالي باز مطرح گرديد تا اعضاي هيئت علمي ديدگاه
ان كنند. در اين زمينه، تعدادي از اعضاي هاي اشتراك دانش بيخود را در رابطه با شيوه

هيئت علمي به استفاده از روشهاي الكترونيكي تسهيم دانش و جلسات و نشستهاي 
 دوستانه به دور از وابستگيهاي گروهي، منافع شخصي و مادي اشاره نمودند.

 هاگيري و استنتاج كلي از يافته. نتيجه9

هاي آموزشي و نشستهاي علمي رگاههاي تخصصي، كااهميت بسترهايي چون نشريه
آوري ها بايد در فراهماز ديدگاه اعضاي هيئت علمي، گوياي اين مطلب است كه دانشگاه

اين بسترها تالش كنند. به عنوان مثال، شرايط و امكانات الزم را براي اعضاي هيئت 
هاي تخصصي فراهم آورند، موانع موجود در انتشار علمي در دسترسي به نشريه

ها تسهيل ها در نشريهپژوهشي برداشته شود و امكان چاپ مقاله -فعاليتهاي علمي
هاي آموزشي بستري مهم براي اشتراك دانش از ديدگاه شود. همچنين، از آنجا كه كارگاه

روند، شرايط الزم براي شركت اعضاي هيئت علمي در اعضاي هيئت علمي به شمار مي
ها اين امكان را فراهم فراگير بايد ايجاد شود، زيرا كارگاه ها به عنوان مدرس يااين كارگاه

آورند تا افراد نه تنها به كسب دانش بپردازند، بلكه با ايجاد فضاي تعامل و تبادل دانش، مي
پذير خواهد شد. اشاعة دانش و انتقال دانش به همكاران نيز از اين طريق امكان

تر، از ي باشند تا اعضاي هيئت علمي جوانتوانند فضاي مناسبهاي آموزشي ميكارگاه
كه طي سالها تجربه و تالش در حوزة تدريس و تحقيق كسب  دانش ذهني افراد با تجربه

تواند با بازنشستگي و يا ترك خدمت افراد گرديده است، استفاده كنند. )دانشي كه مي
زم براي اين ها تمهيدات البا سابقه به راحتي از دست برود(. ضروري است دانشگاه

 بسترها را فراهم آورند.
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ها، سمينارهاي علمي نيز كه امكان مشاركت افراد به عنوان سخنران و يا عالوه بر كارگاه
آورد، فضايي براي كسب دانش و تجربه و همچنين انتقال دانش مخاطب را فراهم مي

شكالتي كند. اعضاي هيئت علمي براي شركت در سمينارهاي علمي نيز با مايجاد مي
روبرو هستند. كمبود وقت، فراهم نبودن امكانات الزم براي حضور در سمينار )مشكالت 

ها در اين زمينه، متناسب نبودن نكردن برخي دانشگاه مالي، اسكان و...( و پشتيباني
ها، موضوع سخنراني با عالقه اعضاي هيئت علمي، بي محتوا بودن موضوع برخي از ارائه

 جود است.بيانگر مشكالت مو

)مانند وبالگها( كه در اين تحقيق  9يافتة به دست آمده از بررسي برخي از ابزارهاي وب 
در مورد آن از اعضاي هيئت علمي نظرخواهي شد، نشان داد كه وبالگها نيز همچون 

روند. بستر مناسبي براي اشتراك دانش به شمار نمي جلسات هفتگي يا ماهانة گروه،
است كه وبالگها بايد محيطي مملو از اعتماد را براي كاربران خود پژوهشها نشان داده 
آورندگان خدمات وبالگ بايد با تأمين امنيت و حفظ حريم خصوصي فراهم آورند و فراهم

گذاري دانش كمك كنند. در غير كاربران، به افزايش اعتماد و در نتيجه ميزان به اشتراك
بتوانند از اين بستر به عنوان بستري مناسب براي  توان انتظار داشت افرادصورت، نمياين

 (.9060، [42]مند شوند )چاي و كيماشتراك دانش بهره

آمده از سؤال دوم پژوهش كه به بسترهاي فراهم آمده  هاي به دستتوجه به يافته
ها با توسط دانشگاه محل خدمت اعضاي هيئت علمي اشاره دارد و مقايسه اين يافته

دهد با هاي مربوط به سؤال اول پژوهش، نشان ميهاي به دست آمده از مقولهيافته
هاي تخصصي و ههاي آموزشي، نشريوجودي كه از ديدگاه اعضاي هيئت علمي كارگاه

سمينارها و نشستهاي علمي به عنوان بستري مناسب براي اشتراك دانش مطرح 
بندي نيز اين بسترها را در گروه اول از نظر اولويت قرار داده است. باشند و نتايج گروهمي

آوري اين بسترها و امكان سازي مشاركت اعضاي هيئت ها در فراهم(، دانشگاه6)جدول 
اي داخلي و آوري نشريههاي آموزشي به عنوان مدرس يا فراگير، فراهماهعلمي در كارگ

فراهم نمودن شرايط الزم براي شركت اعضاي هيئت علمي در سمينارها چندان مؤثر و 
ها توسط دانشگاه محل خدمت اعضاي هيئت آوري اين بستراند و ميزان فراهمفعال نبوده

. اين امر بيانگر اين مطلب است كه (9علمي زير سطح متوسط بوده است)نمودار
آوري بسترهاي اشتراك دانش منطبق سياست و برنامة مدوّن و مشخصي در زمينة فراهم

 ها موجود نيست.با نيازهاي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه

هاي اشتراك دانش نيز گوياي اين مطلب است كه با هاي به دست آمده از شيوهيافته
هاي آموزشي به عنوان بستري مناسب براي يئت علمي از كارگاهتوجه به آنكه اعضاي ه
هاي حاصل از ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي اند، نتايج يافتهاشتراك دانش نام برده

اي از اشتراك دانش زير سطح هاي آموزشي به عنوان مدرس و يا فراگير، شيوهدر كارگاه
آوري اين بستر نيز ها در فراهمانشگاهمتوسط بوده است. اين نكته با توجه به آنكه د

گيري كرد كه گونه نتيجهاند، قابل توجيه است. شايد بتوان اينچندان مطلوب عمل نكرده
هاي آموزشي به عنوان ها شرايط شركت اعضاي هيئت علمي در كارگاهچنانچه دانشگاه

اعضاي هيئت علمي اين نمودند، با توجه به اينكه از نظر مدرس و يا فراگير را تسهيل مي
به  اعضاي هيئت علمي بستر براي تسهيم دانش مناسب تلقي شده است، مشاركت

www.SID.ir

http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1697&pid=10#_ftn42


Archive of SID

اي براي تبادل و انتقال دانش، در اولويت قرار منظور تسهيم دانش و به عنوان شيوه
 گرفت.مي

تواند به صورت هفتگي يا ماهانه مقولة ديگر، جلسات و نشستهاي رسمي است كه مي
نشستهايي تخصصي بين اعضاي گروه در داخل و يا خارج از دانشگاه برگزار  لبو يا در قا

ها و تجربيات بپردازند. مقايسة گردد و از آن طريق افراد به تسهيم و تبادل انديشه
هاي هاي به دست آمده از سؤال اول، دوم و سوم پژوهش دربارة بسترها و شيوهيافته

%( 20كه درصد بااليي از اعضاي هيئت علمي ) دهد با وجودياشتراك دانش، نشان مي
به برگزاري جلسات هفتگي يا ماهانه با گروه در دانشگاه محل خدمت خود اشاره )نمودار 

كنند، اشتراك دانش از طريق شركت در در اين جلسات شركت مي ( و در حد خيلي زياد9

ك دانش كسب هاي اشتراجلسات و نشستهاي رسمي باالترين نمره را در ميان شيوه
(، زيرا از نظر اعضاي هيئت علمي، بستر جلسات هفتگي يا ماهانه با گروه، 9نمود )جدول

بلكه از نظر  نه تنها به عنوان بستري مناسب براي اشتراك دانش در اولويت قرار نگرفت،
(. شايد 6ترين گروه قرار گرفت)جدولاهميت و مناسب بودن براي اشتراك دانش، در پايين

گونه توجيه كرد كه با توجه به خاليي كه اعضاي هيئت علمي نسبت ليل آن را اينبتوان د
هاي كنند )مانند كارگاهبه بسترهاي مناسب براي اشتراك دانش در دانشگاه احساس مي

دهند از طريق بسترهاي فراهم آمده مانند آموزشي و سمينارهاي علمي( ترجيح مي
بادل دانش بپردازند. البته، با توجه به اينكه اعضاي جلسات هفتگي يا ماهانه با گروه به ت

هيئت علمي در سؤال باز پژوهش به جلسات و نشستهاي دوستانه به دور از 
گونه مطرح توان اينمي اند،وابستگيهاي گروهي و منافع شخصي و مادي اشاره نموده

تر به حّل تري به خود بگيرد و افراد بيشكرد كه اگر جلسات و نشستها جنبة علمي
يابي، و يا خارج از جلسات هفتگي حلمسئله بپردازند و يا به طرح چالشهاي ذهني و راه

نتايج  ها برگزار گردد،يا ماهانه، نشستهايي تخصصي با هدف اشتراك تجربيات و انديشه
( 9001« )گوزا»حاصل از اين جلسات پربارتر و مفيدتر خواهد بود. در تحقيقي كه توسط 

ت، جلسات و نشستها روش مهمي براي انتقال دانش ذهني مطرح گرديد، زيرا انجام گرف
گيرند، از آنها كسب شده در طرحها قرار مي از اين طريق افراد در جريان پيشرفتهاي

هاي شود و پيشنهادهايشان در اين مسير سازنده خواهد بود. نتايج يافتهخواهي مينظر
هاي اشتراك دانش با ترين شيوه( نيز نشان داد مهم9001«)[43]هريس و كالرك»تحقيق 

همكاران از طريق گفتگوهاي غير رسمي، پست الكترونيك و نشستها و جلسات رسمي 
( 9001«)[44]چنامنني»بر خالف تحقيق حاضر، برخي پژوهشها از جمله تحقيق است. 

جلسات  تواند درره )كه مينشان داد گفتگوهاي غير رسمي مانند ارتباطهاي چهره به چه
 رود.ترين روش اشتراك دانش به شمار ميمهم و نشستهاي گروهي صورت گيرد(

ها در جهت توان چنين نتيجه گرفت كه بين آنچه دانشگاهبنابراين، از آنچه ذكر گرديد مي
اند و آنچه از ديدگاه اعضاي هيئت علمي بسترسازي براي اشتراك دانش فراهم نموده

اي وجود دارد و ضروري رود، فاصلهي مناسب براي اشتراك دانش به شمار ميبسترها
آوري و تقويت ها بايد به فراهماست اين فاصله كم شود. به بيان ديگر، دانشگاه

بسترهايي اقدام نمايند كه از ديدگاه اعضاي هيئت علمي، بسترهاي مناسب براي 
ز طريق آن به اشتراك گذاشته رود و بيشترين دانش ااشتراك دانش به شمار مي

شود. همچنين، با توجه به اينكه تحقيق نشان داد بين بسترهاي مناسب براي به مي
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اي متقابل وجود دارد )به عنوان هاي اشتراك دانش رابطهگذاري دانش و شيوهاشتراك
ها نه تنها به عنوان بستري مناسب براي اشتراك دانش تعيين گرديد بلكه مثال، نشريه

اي متداول ها را شيوهاعضاي هيئت علمي اشتراك دانش از طريق انتشار مقاله در نشريه
آوري بسترها متناسب با نياز گذاري دانش دانستند(، ضروري است فراهمبراي به اشتراك

گذاري اعضاي هيئت علمي صورت پذيرد و چگونگي به كارگيري آن با هدف به اشتراك
 آموزش داده شود.دانش به اعضاي هيئت علمي، 
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