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 شناسـی   متخصصان علم اطالعات و دانش دانش شخصی رادایم نظري مدیریتپژوهش، ارائه مدل پا اینهدف  هدف:
  است. کرمان استان عمومی هاي کتابخانه

جامعـه آمـاري    شده اسـت.   اي انجام  با استفاده از نظریه زمینه روش انجام پژوهش حاضر، کیفی است و :شناسی روش
هـاي عمـومی اسـتان کرمـان اسـت و بـراي         انهشناسی کتابخ  این پژوهش، کلیه متخصصان علم اطالعات و دانش

شده است. ابزار گردآوري اطالعات در این پـژوهش مصـاحبه عمیـق      گیري، از روش گلوله برفی استفاده  نمونه
هـاي    است. براي تعیین روایی و پایایی پژوهش حاضر، از روش ارزیابی لینکولن و گوبـا اسـتفاده گردیـد و داده   

  اند.  تحلیل شده  و    ز گردآوري، رمزگذاري و تجزیهها پس ا  حاصل از مصاحبه
ـه      هاي حاصله از مصاحبه  یافته هاي این پژوهش حاکی از آن است که از تجزیه و تحلیل کد ها: یافته ـا و    ها، شـرایط علّـی، پدیـده، زمین ه

ـان و   شرایط، راهبردها و پیامدهاي مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه ـه     هاي عمومی کرم ـا و مقول ـین محوره ـه ب ـاي    رابط ه
  شود که این امر منتج به کشف مقوله اصلی یعنی مدیریت دانش شخصی گردید.   فرعی حاصله استخراج می

شناســی بــراي مـدیریت دانــش شخصـی خــود، درگــرو     موفقیــت متخصصــان علـم اطالعــات ودانـش   گیــري: نتیجـه 
هـاي عمـومی     ه بر مدیریت دانش شخصـی در کتابخانـه  هاست. عواملی ک  سپاري دانش موجود در ذهن آن  برون

مؤثرند و براي مدیریت دانش شخصی ضروري هستند، دانستن مکان دانش، دانسـتن طـرز دسترسـی بـه دانـش،      
سـازي دانـش بـا توجـه بـه بسـترهاي شـغلی، اطالعـات           دسترسی به اطالعات مرتبط و مناسب، تلخیص و آمـاده 

  هاست.    نی بر دانش متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسی این کتابخانهکاربردي و تصمیمات مبت – عملیاتی 
دهـی دانـش شخصـی، شناسـایی دانـش       استخراج دانش شخصی، اشتراك دانش شخصـی، سـازمان  کلمات کلیدي: 
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  مقدمه
و کـار و    اي در کسـب  شـمار و عدیـده   دوران معاصر، با تحوالت بـی  جامعه انسانی، با ورود به

است. سرمنشأ بیشتر این تحوالت، نگـاه ویـژه بـه دانـش شخصـی اسـت.         رو شده  تجارت روبه
هـاي قبلـی نظیـر کـار، سـرمایه و زمـین موجبـات         توانـد در کنـار دیگـر سـرمایه     دانشی که می

گیـري   ه فزاینده به مبحث دانش، موجب شـکل شکوفایی و پویایی جوامع را فراهم آورد. توج
عنوان عصر دانایی یـا دانـش    عصر جدیدي شده که بیشتر اندیشمندان دانش مدیریت، از آن به

ها، راهی سبز در استقرار دانـایی و    ساز انواع دانش و مدیریت آن  کنند. حضور سرنوشت یاد می
شود. امروزه دانـش شخصـی     محسوب می هاي مادي و معنوي هر سازمان  استفاده بهینه از داشته

عنوان مبنا و اساس براي رشد و گسترش دانـش جمعـی و موفقیـت افـراد در انجـام کارهـا و        به
شــود. افــراد بــراي موفقیــت در عرصــه زنــدگی و کــاري بایــد قــادر بــه   وظــایف شــناخته مــی

دهی و توسعه دانش شخصـی خـود کـه در قالـب ضـمنی و صـریح اسـت         آوري، سازمان جمع
). مـدیریت  2009، 1اي آن را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد (ورمـا      تا بتوانند به نحوه شایسـته  باشند

کند، راه و رسم و آگـاهی نسـبت    دانش شخصی، افراد را در جذب دانش ضروري کمک می

                                                                                                                   
1 Verma 
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دهـد، پایـه و اساسـی بـراي مطالعـه دانـش شخصـی و         العمـر را پـرورش مـی    به یادگیري مادام
هـاي تخصصـی و قـدرت رقـابتی افـراد را       ترتیب مهارت این کند و به می پیشرفت توانایی ایجاد

). لذا پرداختن بـه دانـش شخصـی و مـدیریت آن     2014و همکاران،  1شوانهردهد ( افزایش می
 بـراي  الزم هـاي  مهـارت  ارائـه  مدیریت دانش شخصی، اصلی زیرا هدف؛ اهمیت باالیی دارد

 رسـانیدن  بـه حـداکثر   درنتیجـه  و نفعـان  ذي بـه  شدانـ  از اسـتفاده  و اشـتراك  انتقـال،  اقتباس،

 دانـش شخصـی   مـدیریت اسـت.   مشـاغل  سـازي  رابطـه  و اجتمـاع  بستر در شخص اثربخشی

بنـدي،   رده آوري، جمـع  بـراي  فـرد  یـک  شـود کـه   مـی  تعریـف  فرآینـدها  از اي مجموعـه 
 بیشـتر  اسـت.  نیازمنـد  هـا   آن بـه  روزانـه  هاي فعالیت در دانش بازیابی و جستجو سازي، ذخیره

 و هـا  سـازمان  در با دانـش  ارتباط در اند، شده نگاشته دانش مدیریت با رابطه در که هایی مقاله
 اسـناد  در نـه  دارد جـاي  افـراد  ذهـن  در دانـش  بیشـتر  کـه  کننـد، درحـالی   می بحث مؤسسات

 آن از و شناسایی را آن اگر کارمندان و است انتقال حال در هرروز دانش بنابراین؛ ها سازمان

  ). 2، 1392نعمتی انارکی و دیگران، رفت ( خواهد دست از دانش این نکنند، شتیبانیپ
منظـور بهبـود اثربخشـی     هـا بـه   حضور نوظهور دانش شخصی فرصتی را براي کتابخانه

هاي مادر به وجود آورده است. به زعم برخـی اندیشـمندان، دانـش شخصـی      خود و سازمان
کنـد،   ها تزریـق مـی   خون تازه به فرهنگ کتابخانهمتخصصان  علم اطالعات ودانش شناسی 

هاسـت. در ایـن زمینـه     یعنی مدیریت منابع انسانی هسته اصـلی مـدیریت دانـش در کتابخانـه    
عنوان منبع دانش و اطالعات مطرح است و از بهترین موقعیت بـراي   هاي عمومی  به کتابخانه
دهـی   اسایی، استخراج، سازمانسنجی شن سازي چهار مرحله مدیریت دانش یعنی امکان پیاده

گذاري دانش شخصی متخصصان  علـم اطالعـات ودانـش شناسـی برخـوردار       و به اشتراك
  ها تعاریف خاص خود را دارند.  است که هرکدام از آن

 بــا فنــاوري اطالعــاتی و ازنظــر عمــالً کــار، دانــش شــده، ارائــه  تعــاریف بــه توجــه بــا
 و ثبـت  بـراي  کـاري  دوبـاره  دانـش،  و ه، اطالعاتداد ساختاریافتگیِ عدم شامل هایی چالش
 شــود مــی مواجــه کنــد، مــی دریافــت روزه همــه کــه اطالعــاتی و ســرریز اطالعــات ضــبط

                                                                                                                   
1 Schoenherr 
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 از ناشـی  مشکالت بر در غلبه افراد، به دانش شخصی ). در اینجا مدیریت2004، 1هیگیسون(
 بهتـر،  کردهـاي عمل و انجـام  هـا  آن اثربخشـی  بهبود آوردن شرایط فراهم و اطالعات سرریز
 از عوامــل آن، از اســتفاده آمــوزش و دانــش شخصــی مــدیریت بنــابراین رســاند؛ مــی یــاري
 داشـت  اذعـان  بایـد . است سازمان در هر دانش مدیریت سازي پیاده براي بنیادین و ضروري

 بـر سـطح   بلکـه  نیسـت،  فردي سطح آنِ از تنها دانش شخصی بر مدیریت مترتب مزایاي که
). در اینجا ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضـروري بـه نظـر        2000، 2تسوي( است اراثرگذ نیز سازمانی
 پایـه  و ضـروري  از عوامـل  آن، از اسـتفاده  آمـوزش  و دانش شخصی رسد که مدیریت می

 و ابزارهـا  تـرین  پیشـرفته  باشـد. البتـه   مـی  سـازمان  در هـر  دانـش  مـدیریت  سازي پیاده براي
دانش  از مدیریت حاصل مزایاي نآورد به دست براي دانش شخصی هاي مدیریت فناوري
 داراي بایـد  افراد دانش شخصی، هاي مدیریت روش از استفاده براي نیست. کافی شخصی

 آن اسـتفاده از  بـا  تـا  باشـند  اطالعاتشـان  مدیریت براي مدیریت دانش شخصی هاي مهارت

سـاس  شـوند. بـر ایـن ا    ها آن گذاري به اشتراك و ساختاربندي سازي، ذخیره به تصفیه، قادر
بـه تجزیـه و تحلیـل مفهـوم      3این پژوهش درصدد است بـا اسـتفاده از ابـزار مصـاحبه عمیـق     
هـاي عمـومی    شناسی کتابخانه مدیریت دانش شخصی در متخصصان  علم اطالعات و دانش

پاسـخگوي ایـن    4هـا   استان کرمان بپردازد و در نهایت بـا اسـتفاده از نظریـه برخاسـته از داده    
مـدل پـارادایم نظـري مـدیریت دانـش شخصـی متخصصـان  علـم          پرسش اساسی باشد کـه 

 هاي عمومی استان کرمان چگونه است؟  شناسی کتابخانه  اطالعات و دانش
بیـان نمـود    "دانـش شخصـی   مدیریت شناخت"اي با عنوان  ) در مطالعه2015( 5امفوما

 اسـت؛  متمرکـز شـده   سـازمانی  سـطح  یـک  بـر  دانش مدیریت تجربه و تحقیق عمده بخش
 کارهـاي  و هـا  فعالیـت  بـا  چگونـه  اینکـه  در مـورد  زیـاد  تفکـر  بـدون  هـا  سیستم و مداخالت
 دانـش  مدیریت. شوند می طراحی کنند، می مطابقت فردي دانش کارکنان روزانه یکنواخت

                                                                                                                   
1 Higgison 
2 Tsui 
3 In-depth interview 
4 Grounded Theory 
5 Efimova 
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 بـا دانـش   شـاغل  یک وري بهره از حمایت هاي روش بر تمرکز با که است رویکردي فردي
 چـارچوب  یـک  ارائـه  مقالـه  ایـن  هدف. نماید می کمیلت را سازمانی دانش مدیریت فردي،
 دانـش  عملکـرد  درزمینۀ موجود ادبیات اطالعات ادغام از استفاده با دانش شخصی مدیریت

 اي حرفـه  اهـداف  بـراي  هـا  وبـالگ  از واقعـی  هایی نمونه با همراه دانش شاغل هاي فعالیت و
  .  است سازي بکهش ابزارهاي آموزشی و نشریات دانش شخصی، هاي گنجینه نظیر

 دانـش  مـدیریت  ارزش و ها نقش") در مطالعه خود با عنوان 2012( 1چونگ و تسوي
 فراینـد  در مهمـی  نشـان دادنـد مـدیریت دانـش شخصـی نقـش       "اکتشـافی  مطالعه: شخصی
هـاي کارکنـان    ها و توانمنـدي  ها دارد و باعث بهبود ظرفیت سازمان و افراد و دانش مدیریت
ایـن مطالعـه نشـان داد ارزش مـدیریت دانـش شخصـی در افـراد بـا          همچنین نتایج شود. می

  هاي سازمان  ارتباط دارد. ارزش
ــا عنــوان 2005( 2رایــت  از حمایــت: دانــش شخصــی مــدیریت ") در مطالعــه خــود ب
بر اساس یک مطالعه اکتشافی بر روي کـار و فرآینـدهاي یـادگیري     "دانش فردي عملکرد

هـایی کـه بـه دانـش      تـرین مؤلفـه   د در مدل پیشنهادي مهـم در بین کارکنان باتجربه، نشان دا
یادگیري، پشتیبانی فـردي و   و اجتماعی کند، شامل اطالعات، صالحیت شخصی کمک می

  توانمندسازي فنی و سازمانی بود.
 در 2 وب از اسـتفاده  اولویـت ") در مطالعـه خـود بـا عنـوان     1393فرشاد و همکاران (

 و جســتجو نشــان دادنــد کــه "مجــازي آمــوزش در دانــش شخصــی مــدیریت فرآینــدهاي
 و کلیـدي  فرآینـدهاي  عنـوان  بـه  خلـق  اشـتراك،  دهـی،  سـازمان  آوردن، دست به شناسایی،
 بـر  متفـاوت  ابزارهـاي  فرآیندها، این از هرکدام در. اند شده شناسایی  ابزار عنوان به ارتباطات
  .اند شده معرفی اولویت مبناي

 هــاي ویژگــی ارتبــاط بررســی"اي بــا عنــوان  ه) در مطالعــ1391جعفــري و همکــاران (
 توانمنـدي  و تحصـیالت  نشان دادند بـین  "دانش شخصی مدیریت ابعاد با افراد شناختی روان

                                                                                                                   
1 Cheong & Tsui 
2 Wright1 
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 همــه. دارد وجــود معنــاداري و مثبــت همبســتگی رابطــه دانــش شخصــی مــدیریت در افــراد
 دارد ريمعنـادا  و مثبت رابطه دانش شخصی مدیریت با عصبیت جز به شخصیتی هاي ویژگی

 چنـین  هـم . شـد  اثبـات  دانش شخصـی  مدیریت با نیز عصبیت ویژگی معنادار و منفی تأثیر و
عد پنج معنادار ارتباط پژوهش، هاي یافته دانـش   مـدیریت  چهارگانـه  ابعـاد  بـا  را شخصـیتی  ب

  .کرد ثابت شخصی
: انـدازي بـر مـدیریت دانـش شخصـی      چشـم "اي با عنـوان   ) در مطالعه1386زوارقی (

دانـش   مـدیریت  بـراي  انـداز  چشـم  چهـار  نشـان داد حـداقل   "هـا  ها، ابزارها و مهارتراهبرد
 سـازي  مرتـب  مسـئله،  حـل  هـاي  مهـارت  شخصـی،  اطالعـات  مدیریت: دارد وجود شخصی
ــده ــا ای ــد و ه ــین. اجتمــاعی فراین ــرات کــاهش همچن  تســهیل و اطالعــاتی ســرریز منفــی اث
 مقالـه  ایـن  در. اسـت  آن مزایـاي  ملـه ازج نیز دانش فراهم آوري و مسئلهحل  گیري، تصمیم
 یکـدیگر  پشـتیبان ) سـازمانی  و شخصـی دانش ( مدیریت وجه دو که زمانی شده که تا  اشاره
 پـذیرفت  را ایـن واقعیـت   باید همچنین. شد نخواهد میسر دانش و کیفیت میان پیوند نباشند،
 شخصـی  هوجـ  از غفلـت  کـه   نحوي به است، آن سازمانی نوع دانش مدیریت غالب وجه که
 تشـریفاتی  دانـش  در زمینه مـدیریت  گرفته صورت هاي هزینه که است شده باعث اغلب آن

  .شود محسوب
بر اساس بررسی متون صورت گرفته، در مجمـوع مطالعـات انـدکی در زمینـه دانـش      

شـده اسـت و اکثریـت مطالعـات بـه بررسـی دانـش         ها انجام خصوص در کتابخانه شخصی به
شـده پیرامـون دانـش     حال مطالعـات انجـام    اند. با این اشاره نمودهسازمانی و مدیریت دانش 

هاي پژوهش را پیرامون دانـش شخصـی    شخصی نیز صرفاً جنبه بررسی بوده و دیدگاه نمونه
انـد. بـراي مثـال، رحمـانی و      هـا درزمینـه دانـش شخصـی را بیـان کـرده       هاي آن و توانمندي
افـراد را بررسـی    دانش شخصـی  مدیریت مهارت ) در مطالعه خود میانگین1393همکاران (

) تنهـا بـه   1391اند. جعفري و همکاران ( علمی سنجیده کرده و رابطه آن را با ادراکات هیئت
انـد. فرشـاد و    شناختی پرداختـه  هاي روان بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و ویژگی

انـد. در مطالعـات    ده) نیز تنها به ابزارهاي مدیریت دانش شخصی اشاره نمو1393همکاران (
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صـورت مـروري بـه ابعـاد و رویکردهـاي مـدیریت        شده نیز کلیه مطالعات بـه  خارجی اشاره
پـژوهش حاضـر     اند. تفاوت عمده دانش شخصی و تفاوت آن با مدیریت دانش اشاره نموده

ه اي مربـوط بـ    تحلیل تمام مـوارد نظریـه    و    با سایر مطالعات، پرداختن مطالعه حاضر به تجزیه
ــه آراء و نظــرات متخصصــان   دانــش شخصــی ــا توجــه ب  شناســی دانــش و اطالعــات علــم ب

شود؛ لذا امید است  کرمان است که در مطالعات دیگر دیده نمی استان عمومی هاي کتابخانه
  این پژوهش در این راستا گامی به آینده باشد. 

  شناسی پژوهش  روش
ها بـه انجـام رسـیده      یه برخاسته از دادهروش انجام پژوهش حاضر کیفی است و به شیوه نظر

هـا    موقعیت  است. ویژگی اصلی پژوهش کیفی در وهله اول، مربوط به توجه این رویکرد به
اي   ). نظریـه زمینـه  1996، 1جـاي اعـداد اسـت (ماکسـول     یا افراد خاص و تأکید بر کلمات به

جـاي   پژوهشـگر بـه   یکی از راهبردهاي اجراي پژوهش کیفی است که در این نوع پژوهش،
اي آغـاز کنـد، کـار را بـا یـک حـوزه        که مطالعه خود را با نظریـۀ از پـیش تصـور شـده      این

ها پدیدار شود (اشتراوس   دهد که نظریه از دل داده  مطالعاتی خاص شروع کرده و اجازه می
  ).1998و کوربین، 

ــش     ــات و دان ــم اطالع ــام متخصصــان  عل ــژوهش، تم ــن پ ــاري ای ــه آم ــی شنا  جامع س
هــاي عمــومی اســتان کرمـان اســت. بــا توجــه بـه روش انجــام ایــن پــژوهش و نیــز     کتابخانـه 

هـاي    گیـري در پـژوهش    گیري مبرهن اسـت. نمونـه    گستردگی جامعه پژوهش، نیاز به نمونه
گیـري    هاي احتمال آماري قرار ندارد و انتخاب نمونه بـر مبنـاي نمونـه     کیفی بر اساس نظریه
گیـري غیـر احتمـالی،      ) کـه نمونـه  131، 1385گیـرد (حریـري،     جـام مـی  نظري یا هدفمند ان

هـاي    گیـري کـه خـاص پـژوهش      شـود. در ایـن روش نمونـه     دار یا کیفی نیز نامیده می  هدف
هـاي مـورد بررسـی بسـتگی      پرسـش  2کیفی است، تعداد افراد مورد مصاحبه به اشباع نظـري 

                                                                                                                   
1  Maxwell 
2 Theoretical Saturation 
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شـده و یـا    هـاي داده   یـن نتیجـه برسـد کـه پاسـخ     ترتیب که هرگاه پژوهشگر به ا این   دارد، به
اي بـه همـدیگر شـباهت دارنـد کـه منجـر بـه         انـدازه  شده با افراد مطلع، به هاي انجام  مصاحبه

ها وجود ندارد، تعـداد   هاي جدیدي در آن  ها شده و داده  ها و یا مصاحبه  تکراري شدن پاسخ
شـد (محمـدپور، صـادقی و رضـایی،     ک  ها را کافی دانسـته و دسـت از مصـاحبه مـی      مصاحبه

هاي کیفـی بـه هـدف پـژوهش بسـتگی دارد        کنندگان در پژوهش  ). انتخاب مشارکت1389
گیري در   هاي مختلف نمونه  ). در این پژوهش پس از بررسی روش1391(رنجبر و دیگران، 

کننـدگان، از بـین متخصصـان  علـم اطالعـات و        هاي کیفی براي انتخاب مشـارکت   پژوهش
 1گیري متـوالی گلولـه برفـی     هاي عمومی استان کرمان، از روش نمونه  شناسی کتابخانه  دانش

مرکزي شهر کرمان آغاز شـده اسـت. پـس از      استفاده شد. روند مصاحبه از مسئول کتابخانه 
هـاي عمـومی اسـتان      شناسی کتابخانه  نفر از متخصصان  علم اطالعات و دانش 15مصاحبه با 
ترتیـب     ایـن   شـده را تشـخیص دادنـد و بـه      هـاي داده   شگران اشباع نظري پاسخکرمان؛ پژوه

مصـاحبه بـا    15مصاحبه را به پایان رساندند. این موضـوع بـدین معناسـت کـه بعـد از انجـام       
هاي عمومی اسـتان کرمـان، پژوهشـگران      شناسی کتابخانه  متخصصان  علم اطالعات و دانش

شـده، از نظـر مفهـومی بـه یکـدیگر شـبیه و مفـاهیم         فـت هـاي دریا  تشخیص دادند که پاسـخ 
ــذا مصــاحبه   اســتخراجی از آن ــا یکســان اســت، ل ــید. جــدول     ه ــان رس ــه پای ــا ب ــانگر  1ه بی

  عنوان نمونه است.  کنندگان در این پژوهش به مشارکت
   

                                                                                                                   
1 Snowball Sampling 
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 هاي عمومی استان کرمان شناسی کتابخانه . نمونه متخصصان علم اطالعات و دانش1جدول

 جنسیت کت کنندهمشار ردیف
سابقه کار 

 (سال)
  مدرك تحصیلی

  کارشناسی 12 زن کتابدار شماره یک 1
  ارشد کارشناسی 7 مرد کتابدار شماره دو 2
  ارشد کارشناسی 5 زن کتابدار شماره سه 3
  کارشناسی 6 مرد کتابدار شماره چهار 4
  کارشناسی 5 مرد کتابدار شماره پنج 5
  ارشد کارشناسی 4 مرد کتابدار شماره شش 6
  کارشناسی ارشد 8 زن کتابدار شماره هفت 7
  ارشد کارشناسی 13 مرد کتابدار شماره هشت 8
  ارشد کارشناسی 15 زن کتابدار شماره نه 9

  کارشناسی  7 زن کتابدار شماره ده 10
  ارشد کارشناسی 7 مرد کتابدارشماره یازده 11
  فوق دیپلم 8 زن کتابدار شماره دوازده 12
  کارشناسی 5 مرد کتابدار شماره سیزده 13
  ارشد کارشناسی 7 زن کتابدار شماره چهارده 14
  ارشد کارشناسی 3 زن کتابدار شماره پانزده 15

  
ــق اســت کــه یکــی از      ــژوهش، مصــاحبه عمی ــن پ ــات در ای ــزار گــردآوري اطالع اب

گـر    روش مصـاحبه  کیفی است. در این   ها در پژوهش  هاي گردآوري داده  ترین شیوه  متداول
کننـدگان را بـه صـحبت در رابطـه بـا موضــوع        بـا مطـرح کـردن موضـوع مکالمـه، شــرکت     

شـونده در جریـان مصـاحبه مطـرح       کنـد و بـر اسـاس آنچـه مصـاحبه       شده، ترغیب می مطرح
تـرین امتیـاز مصـاحبه عمیـق در ایـن       دهد. مهـم   هاي بعدي خود را شکل می کند، پرسش  می

خـوبی دریابنـد. در     ها را بـه  ها  و پاسخ  دهد معناي پرسش  ف امکان میاست که به هر دو طر
هاي غیررسمی و آزاد   توانند نظرات خود را به شیوه  کنندگان می  هاي عمیق، شرکت  مصاحبه

، 1385ذکـر اسـت (حریـري،      ها مهم و قابل  هایی بپردازند که از نظر آن  بیان کنند و به زمینه
ــا ). بــراي تعیــین رو153  1ایــی و پایــایی پــژوهش حاضــر، از روش ارزیــابی لینکــولن و گوب

  ) که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است، استفاده گردید.1985(

                                                                                                                   
1 Lincoln &Guba 
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  هاي پژوهش  یافته
شده است، چارچوب نظري که براي  صورت کیفی انجام  که پژوهش حاضر به  با توجه به این

اي مطـابق بـا نظریـه      اي الزم براي یـک نظریـه زمینـه   ه  شده، مؤلفه  این پژوهش در نظر گرفته
شــده اســت. نظریــه   نشــان داده 1) را در بــر دارد و در نمــودار 1998اشــتراوس و کــوربین (

هایی که در   اي است که با هدف کشف و استخراج نظریه از داده  شناسی ویژه  اي روش  زمینه
). 1389شد (محمدپور، صادقی، رضایی،  اند، ایجاد و بسط داده  آمده دست فرایند پژوهش به

هاي پژوهش کیفی است که به هـیچ نـوع داده خـاص، راهبـرد       اي یکی از روش  نظریه زمینه
آیـد    هـا بـه دسـت مـی      آوري داده  پژوهش یا عالئق مشخصی تعهد نـدارد؛ در واقـع از جمـع   

  ).1381(ذکایی، 
  

  
  )1998. مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1نمودار 

  
ها، در مرحله رمزگذاري باز بـا تفکیـک و بررسـی      اي یافته  در خصوص تحلیل مرحله

هـا بـه     هـاي اطالعـات؛ داده    جزء کـردن اطالعـات بـه شـکل مقولـه       ها با جزءبه  متون مصاحبه
هایشـان بـا یکـدیگر      ها و تفـاوت   هاي مجزا تقسیم، از نزدیک بررسی و از نظر شباهت  بخش

هـا، در مجمـوع از مصـاحبه بـا       شـده از مصـاحبه   هاي گردآوري  ساس دادهمقایسه شدند. بر ا
گـزاره   74هـاي عمـومی اسـتان کرمـان،       متخصصان  علم اطالعات و دانش شناسی کتابخانه

هـاي خردشـده در جریـان      مفهومی استخراج گردید. در مرحلـه رمزگـذاري محـوري، داده   
هایی که بیشـترین ارتبـاط را بـا مسـئله       قولهرمزگذاري باز دوباره کنار هم گذاشته شدند و م

 پدیده

 ها و شرایطزمینه

 پیامدها راهبردها شرایط علّی
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هاي مربوطـه انتخـاب شـدند. در ایـن مرحلـه از        اند، از میان رمزها و یادداشت  پژوهش داشته
گـزاره مفهـومی مـرتبط بـا مصـاحبه       19هـاي مفهـومی مرحلـه اول رمزگـذاري،       میان گزاره

شـده    ستان کرمان شناسـایی هاي عمومی ا  شناسی کتابخانه  متخصصان  علم اطالعات و دانش
هـا    است. در مرحله رمزگذاري انتخابی به تعیین مقوله اصلی و ارتباط دادن آن با سایر مقوله

آمـده در چهـار دسـته کـه در چـارچوب       دسـت  هاي اطالعاتی به  پرداخته شد. همچنین مقوله
و تحلیـل    جزیـه مقولـه از ت  4اند. در ایـن مرحلـه    شده بندي نظري تبیین خواهند گردید؛ دسته

دهـی دانـش شخصـی، اسـتخراج دانـش       ها شامل: شناسایی دانش شخصی، سـازمان   مصاحبه
  آمده است. دست شخصی و اشتراك دانش شخصی به

جزئیات مراحل رمزگـذاري مربـوط بـه متخصصـان  علـم اطالعـات ودانـش شناسـی         
  شده است.   نشان داده 2هاي عمومی استان کرمان در جدول   کتابخانه

هاي عمومی   شناسی کتابخانه هاي مربوط به مصاحبه متخصصان  علم اطالعات ودانش  . کدگذاري داده2 لجدو
  استان کرمان

  انتخابی رمزگذاري  محوري رمزگذاري  باز رمزگذاري  رمز
A2 کاربرد یافتن دانش  کسب دانش  

  کشف دانش
فهم منابع اطالعاتی و کاربرد 

  ها آن
  استفاده از امکانات آموزشی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسایی دانش شخصی
  
  
  
  

A4  کشف دانش  
A6  رویارویی با مشکالت  
A7  خاطرات  
A9  احساس نیاز  
A11  کارگیري دانش  به  
A12  هاي روزانه  آموخته  
A13  دسترسی به اطالعات  
A15  رفع نیازها  
A18  ارائه نظر  
A21  استفاده از وقت مفید  
A23  هاي فردي  خالقیت  
A24  اي  هاي حرفه  پیشرفت  
A26 کسب درآمد  
A28 زایی  اشتغال  
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  انتخابی رمزگذاري  محوري رمزگذاري  باز رمزگذاري  رمز
A29  دسترسی به منابع اطالعاتی    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دهی دانش شخصی سازمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استخراج دانش شخصی

A31  مطالعه مفید  
A32  آموزش ضمن خدمت  
A33  ها  رش دانستهپرو  
A35 عالئق شخصی  
A36 اي  ارتباطات محاوره  
B1  برداري  یادداشت    

  
  
  
  

  حفظ اطالعات
  انسجام دانش

  بندي اطالعات  رده
  کدگذاري دانش

  سازي  نمایه
  دستیابی به اطالعات

B3  بندي  زمان  
B4  هاي جانبی  ایجاد حافظه  
B6  هاي فردي  ثبت مهارت  
B7  شخصی اطالعاتی تجهیزات  
B9  ها  رعایت اولویت  
B11  سازي اطالعات  یکپارچه  
B13  وتحلیل مناسب  تجزیه  
B15  کشف ارتباط  
B16  تقسیم دانش  
B17  مند  اطالعات نظام  
B18  دفترچه یادداشت  
B20  بندي دانش  طبقه  
B23  سیاهه وارسی  
B25 یافته  عالئم سازمان  
B27  هاي شخصی  فاده از تواناییاست  
B29 کارگیري اطالعات  به  
C5 بازنمایی هدفمند دانش    

  
  

  ارائه اطالعات
  ارزیابی اطالعات
  بازیابی دانش
  ها  استخراج دانسته

C8 تحلیل اطالعات  
C9 هاي پیشین  استفاده از تجربه  
C11 پاسخ به نیازها  
C13 دسترسی سریع  
C15 ادفیبازیابی تص  
C17 جستجوي اطالعات  
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  انتخابی رمزگذاري  محوري رمزگذاري  باز رمزگذاري  رمز
C19 سنجش اطالعات    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اشتراك دانش شخصی
  

C21 یافتن اطالعات  
C22 ها  مرور دانسته  
C24 کسب اطالعات  
C26 ها  یادآوري دانسته  
C27 هاي شخصی  دانسته  
C29 دانش اجتماعی  
D1 نظر بحث و تبادل    

  
  
  
  
  
  
  
  

  اشتراك اطالعات تخصصی
  هاي ارتباطی  رسانه
  ت فرديتعامال

  ارتباطات اطالعاتی
  مشارکت عاطفی

D3 رفع نیازهاي دیگران  
D4 هاي اجتماعی  شبکه  
D6 تسهیل ارتباطات  
D10 مشورت با دیگران  
D12 ترویج اطالعات  
D15 رسانی جاري آگاهی  
D16 افزایش تعامالت  
D17 گفتگو  
D18 بهبود همکاري  
D19 نظر تبادل  
D20 حقق اهداف پژوهشیت  
D23 ها  تسهیم دانسته  
D25 احساس رضایت  
D27 مندي دیگران  بهره  
D29 فضاي مجازي  
D30 ها  انتقال تجربه  
D32 آموزش عملی  
D34 احساس شادابی  
D38 نفس افزایش اعتمادبه  
D39 فرد تجارب منحصربه  
D40 ارتباطات فردي  
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هـاي    کنندگان حاکی از این امـر اسـت کـه رویـه      هاي شرکت  مصاحبهو تحلیل  تجزیه 
پذیري بـراي شناسـایی دانـش شخصـی و کسـب آن در افـراد وجـود دارد.          متنوع و انعطاف

توانـد    اي باشد که فرد مـی   صورت یک فرایند چندمرحله  تواند به  شناسایی دانش شخصی می
و در مراحل بعدي آن را کامل کند؛ پـس از  پس از آگاهی از دانش خود، آن را ثبت نماید 

صـورت شخصـی نگـه دارد و یـا آن را وارد        تواند این دانش را بـه   ثبت کامل دانش فرد می
چرخه مدیریت دانش سازمان نماید. این فرایند ثبت و تکامل دانش شخصـی باعـث تسـهیل    

ر قابلیـت اسـتفاده   شـود تـا حـداکث     هاي مختلف از ذهن فرد می  کشی دانش در موقعیت  برون
ترتیب، متخصص علم اطالعـات ودانـش شناسـی     این  شده را بدهد. به  مجدد از دانش کسب

توانـد آن را وارد پایگـاه     پردازد و در صـورت تمایـل مـی     به ارزیابی دانش شخصی خود می
د، کننـ   ها و نیازهاي خـود را درك مـی    هاي عمومی نماید. وقتی افراد توانایی  دانش کتابخانه

یعنـی افـراد    شـود نیـز ممکـن اسـت؛      اصوالً شناسایی آنچه که دانش شخصی فرد تلقـی مـی  
هـا را در خـود پیـدا     گـویی بـه آن    کنند و تواناییِ پاسخ  نیازهاي خود را درك و شناسایی می

توانند دانش شخصی داشته باشند و این مسـئله بـه     کنند. افراد در هر زمینه و موضوعی می  می
ها بستگی ندارد و باید این دانش شناسایی شود. تعـدادي از متخصصـان     فه آنتخصص و حر

کردنـد کـه     هاي عمومی استان کرمـان نیـز اظهـار مـی      علم اطالعات ودانش شناسی کتابخانه
ها و دانایی شخص در ذهن او پدیـد    ها، مهارت  دانش شخصی، دانشی است که در پی تجربه

توانـد آن را    ن نیست. در واقع دانشی است که فرد دارد، ولی نمـی بیا آسانی قابل  آید و به  می
ها انتقال دهد یـا حتـی ممکـن اسـت خـود فـرد از وجـود ایـن          براي دیگران توضیح یا به آن

دانش آگاهی نداشته باشد؛ بلکه در مواقع ضـروري و شـرایطی کـه فـرد بـا مشـکلی مواجـه        
نـد و در ایـن زمینـه احسـاس کمبـود بـه او       ک  شود و احساس نیاز به اطالعات و دانش می  می

اندیشی کند و راهکاري ارائـه    کند براي حل مشکل مورد نظر چاره   دهد، سعی می  دست می
شـود. مـثالً     ترتیـب منجـر بـه کشـف و شناسـایی دانشـی جدیـد در خـود مـی           ایـن  دهد و به 
م و کمبود اطالعات را اطالعات ندار   گوید: وقتی در یک زمینه  می 1کننده شماره   مشارکت
اي   که راجع بـه مسـئله   که من دانش شخصی ندارم. برعکس وقتی  کنم، یعنی این  احساس می
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صورت عملی کار خاصـی را انجـام دهـم،      نظر باشم و نظر بدهم و بتوانم به  توانم صاحب  می
. که من صـاحب دانـایی هسـتم و دانـش الزم را بـراي حـل مشـکل مـوردنظر دارم          یعنی این
کنم دانش شخصی هر کس   گوید: من احساس می  مورد می   در این 2کننده شماره   مشارکت

یعنـی   شـود؛   آید کشف و شناسـایی مـی    بر اساس نیازهایی که براي این شخص به وجود می
گـویی بـه آن احتمـال      که احساس نیاز ایجاد شود، فرد براي برآوردن آن نیـاز و پاسـخ   وقتی

یگران و از علوم و منابع مختلـف اسـتفاده کنـد و یـک دانـش جدیـد بـه        دارد از تجربیات د
عنـوان    طورکلی منسجم شود و یک دانش را به وجـود بیـاورد کـه آن را بـه      وجود بیاید و به

دانش شخصی خود شناسایی کند. تعدادي از متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسـی نیـز   
اساس عالئق و سـالیق خـود بـه انجـام کـاري       تواند بر  بر این باور بودند که یک شخص می

شـود. بـا     مشغول شود که باعث پیشرفت اقتصادي و درآمدزایی در این زمینـه بـراي وي مـی   
هـاي او نیـز افـزایش     ادامه دادن به انجام این کار و افزایش عالقه به آن، تجربیات و توانـایی 

مرور به ایـن دانـش    ها فرد به  دوختهدهی این تجربیات و ان یابد و با ذخیره کردن و سازمان  می
  کند.  برد و آن را در خود شناسایی می  شخصی خود پی می
دهی یکی از رویکردهاي مهـم در   شود که سازمان  ها نیز برداشت می  از تفسیر مصاحبه

دهـی منـابع    پـذیر سـاختن آن اسـت، زیـرا سـازمان       فرایند مدیریت دانش شخصی و دسترس
شاعه دانش هـدف نهـایی متخصصـان  علـم اطالعـات ودانـش شناسـی        بشري براي ارائه و ا

هاي عمومی است. زمانی کـه افـراد در پـی اسـتفاده بهینـه از دانـش شخصـی خـود           کتابخانه
عنـوان چـارچوبی    دهـی بـه   کننـده اسـت. در واقـع سـازمان      دهی بسیار کمک هستند، سازمان

مشخص و درست امکان استفاده بهینـه  شده و مدون و راهنمایی کننده به مسیري  ریزي برنامه
شـده   شـده مشـخص   هاي انجـام   کند.  با بررسی مصاحبه  موقع دانش شخصی را فراهم می  و به

کنندگان براي حفـظ و نگهـداري دانـش شخصـی خـود، فنـون مختلفـی          است که مشارکت
بر اساس بندي   سازي در رایانه شخصی، به خاطر سپردن دانش به حافظه، طبقه  ازجمله ذخیره

بندي بر اساس میزان نیاز به دانش موردنظر و کـاربرد آن    موضوع در دفترچه یادداشت، طبقه
کننـد. گروهـی از     دهـی مـی   بنـدي؛ بـه عبـارتی سـازمان      مرتب و طبقه ...صورت روزمره و  به
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دهــی دانــش اقــدام  کننــدگان نیــز بــا اســتفاده از رایانــه شخصــی خــود بــه ســازمان  مشـارکت 
اي تبـدیل    هـاي رایانـه    هاي خود را بـه فایـل    ترتیب که اطالعات و دانسته  این اند. به   کرده  می

رسـد ایـن روش     کردنـد. بـه نظـر مـی      کرده و در حافظه رایانه خود ذخیـره و نگهـداري مـی   
بندي دانش شخصی در درازمدت خیلی سـودمند اسـت؛ البتـه هـر فـردي        بندي یا طبقه  مقوله
کند، زیرا هر فردي دانش شخصی یـا    دهی می بندي و سازمان  اش طبقه  تناسب عالئق فردي به

نمایـد. متخصـص علـم      بنـدي مـی    هاي ذهنی خود طبقـه  هر موضوعی را بر اساس پیش داشته
گونـه بیـان    دهـی دانـش خـود را ایـن     چگونگی سـازمان  12اطالعات و دانش شناسی شماره 

هـایی در رایانـه     هـاي خـود پوشـه     و دانسته کند: براي موضوعات مورد عالقه و اطالعات  می
ام و کارهـاي   هـاي موردعالقـه    طور خالصه به تعداد موضـوع  کنم؛ به  شخصی خود ایجاد می
کنم. در طی هشت سـال    ها را برحسب عنوان مرتب می سازم که آن  در دست انجام پوشه می

مـن کمـک کـرده اسـت.      عنـوان نـام پوشـه خیلـی بـه        گذشته این شیوه ورود عنوان کامل به
هـا بازیـابی    آن   توان گفت که نود و نه درصد موضوعات موردنظر را از طریق نـام پوشـه    می

نیاز کرده اسـت.    افزارهاي مدیریت دانش شخصی بی  ام که مرا در استفاده از نرم  مجدد کرده
خـود را صـرف   افزارهـاي دیگـر اسـتفاده کـنم و وقـت        بینم که از نرم  با این شیوه نیازي نمی

هاي شخصی یا غیره نمایم. البتـه همیشـه از اطالعـات خـود نسـخه        ورود اطالعات در پایگاه
ام از بـین    ام دچار مشـکل شـد، اسـناد و مـدارك شخصـی       کنم که اگر رایانه  پشتیبان تهیه می

شـود کـه آیـا محـل       نرود. براي بازیابی دانش ابتدا محـل اسـتقرار ایـن دانـش شناسـایی مـی      
هـاي    شـده و یـا در محـل    کی این دانش بر روي رایانه است یـا در ذهـن شـخص ذخیـره    فیزی

دهی آن روشی نیز متناسب با آن بـراي   دیگر، با توجه به محل فیزیکی دانش و نحوه سازمان
گویـد: چـون مـن دانـش       مـی  10کننده شـماره    شود. براي مثال مشارکت  بازیابی انتخاب می

کنم و بـراي      کنم، خیلی سریع به آن دسترسی پیدا می  ذخیره میام   شخصی خود را در حافظه
ــابی آن دچــار مشــکل نمــی  ــابی دانــش     بازی ــراي بازی شــوم. گــاهی اوقــات نیــز روشــی را ب

  تر به نیازهایم پاسخ دهد.   دهم که سریع  مورداستفاده قرار می
هنگـام   کردنـد کـه در    تعدادي از متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسـی بیـان مـی   
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شده باید تبدیل دانش در بهترین شکل خود صورت گیـرد، یعنـی    استخراج اطالعات ذخیره
نفـس بیشـتري، دانـش شخصـی       دقت نقد و بررسی شوند و افراد با اعتماد به   ها به که ایده  این

  ایـن  هاي خود اعتمـاد بیشـتري دارنـد. بـه       دهند و به دانسته  خود را در اختیار دیگران قرار می
پـذیري و    خود تمایل به ارائه آراء، نظرات و تجارب خود مـی یابنـد و تعامـل      ترتیب خود به

یابـد.    تمایل به اشتراك دانش در بین متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسی افـزایش مـی  
حاصل این دست فرایندها، تصاویري گویا از روال انجام کار خواهد بود که دیدي شهودي 

دهد. کمترین مزیت آن استفاده از این دانـش    نش نهفته در ذهن افراد ارائه میاز بخشی از دا
اسـتخراج صـحیح    11کننـده شـماره     براي انجام یک فرایند کاري خـاص اسـت. مشـارکت   

داند که حاصل آن نمایشی   هاي سودمند در فرایند کاري می  دانش شخصی را یکی از روش
هـاي مختلـف نیـروي انسـانی،       رابطـه میـان فعالیـت   از روند انجـام کـار اسـت کـه نمـایی از      

  کند. اطالعات و اهداف سازمانی، به صورتی منسجم و کامالً واضح و روشن ارائه می
هـا یـا سـمینارها در سـطح       شود کـه برگـزاري نشسـت     ها برداشت می  از تفسیر مصاحبه

سازمان و یا خارج هایی در سطح   سازي بستر برگزاري کنفرانس  واحدهاي سازمانی و فراهم
هاي مؤثر و پرثمر براي استخراج و بازنمون دانش شخصـی و نهفتـه در     از آن، ازجمله تالش

  هاي عمومی است.    اذهان کارکنان کتابخانه
دهـد   کنندگان نشـان مـی    هاي مشارکت  آمده و تحلیل مصاحبه دست بررسی مقوالت به

هـاي عمـومی     نش شناسی کتابخانهکه اشتراك دانش شخصی متخصصان  علم اطالعات ودا
عنـوان    شود. اشتراك دانش شخصی بـه   هاي متفاوتی انجام می  استان کرمان با اهداف و شیوه

عنوان عامـل اساسـی     ها و افراد دیگر، به فعالیت انتشار و یا انتقال دانش از یک فرد به سازمان
تراك دانش فراینـد توزیـع و   شود. اش  در نیل به اهداف شخصی و سازمانی در نظر گرفته می

که دانش باارزش شـود، بایـد بـا دیگـران تقسـیم شـود.         گسترش دادن دانش است. براي این
شـود. گـاهی نیـز      افتد و دانش شخصی به اشتراك گذاشته نمی  هرچند همیشه این اتفاق نمی

 که دانش شخصی مشترك شـود کـه البتـه اشـتراك دانـش       افتد، یعنی این برعکس اتفاق می
جلـو اسـت و باعـث ارتقـاء فـردي و سـازمانی        ها گـامی رو بـه    شخصی براي افراد و سازمان



   
  
  

 

 74 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 5 یاپیپ شماره ،1395 زمستان ـ چهارم شماره دوم، سال 
 

تواند اثر مستقیم بر اشتراك دانش داشـته باشـد.     شود. تعامل بین فناوري، فنون و افراد می  می
دهد و منجـر بـه تولیـد دانـش جدیـد       اشتراك دانش، دانش جدید را تقویت و گسترش می

هایی تمرکز دارد کـه هنـوز درون     انش شخصی آگاهانه بر تولید تواناییشود. اشتراك د  می
اند و یا حتی درون یا بیرون آن وجود نـدارد. اشـتراك دانـش شخصـی       ها ارائه نشده سازمان

حال ساخته شـود. یکـی از    کند تا دانش جدید انتشار یابد، فراگرفته شود و درعین  کمک می
ــش شخصــی م   ــتراك دان ــش شناســی   اهــداف آشــکار اش ــات ودان ــم اطالع تخصصــان  عل

هاست. ایجاد ارزش لزوماً به معنـاي    هاي عمومی استان کرمان ایجاد ارزش براي آن  کتابخانه
ایجاد ارزش اقتصادي نیست؛ درواقع متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسـی بـا اشـتراك    

عنـوان نمونـه     بـه  شـود.   کننـد کـه سـرمایه اجتمـاعی نامیـده مـی        دانش خود چیزي ایجاد مـی 
در خصــوص اشــتراك دانــش خــود  14متخصــص علــم اطالعــات ودانــش شناســی شــماره 

هایی کـه بـا     هاي اجتماعی یا درگروه  هاي خود در شبکه  گوید: از طریق قرار دادن دانسته  می
ایـم، معمـوالً دانـش شخصـی خـود را بـه اشـتراك          هـا ایجـاد کـرده     همکاران در این شـبکه 

خود این دانش   بعضی مواقع از طریق گفتگو در مورد مسائل مختلف، خود به  گذارم. در  می
شود. دانش و اطالعـاتی کـه مـن در زمینـه زبـان انگلیسـی و         منتقل و به اشتراك گذاشته می

شـود و همچنـین باعـث      ام می  افزارهاي کاربردي دارم، باعث پیشرفت در شغل تخصصی  نرم
یشـتري داشـته باشـم و کـارم را باعالقـه بیشـتري انجـام دهـم.         نفـس ب   شود که اعتمـاد بـه     می

گویـد: دانـش شخصـی کـه در زمینـه        مـی  9متخصص علم اطالعات ودانش شناسی شـماره  
تـر انجـام دهـم و      شود کارم را راحـت   افزارهاي کاربردي آن دارم، باعث می  کامپیوتر و نرم

گـذارم. در    آسانی پشت سـر مـی   بهشود   هاي ضمن خدمت را که براي ما برگزار می  آموزش
  تري ارائه دهم.   توانم خدمات باکیفیت  نفس بیشتري می   مواجهه با کاربر نیز با اعتماد به

  گیري پژوهش  نتیجه
هـا نمایـانگر ارتبـاط بـین       تبیین چـارچوب نظـري پـژوهش و داده هـاي حاصـل از مصـاحبه      

که حاصل آن ارائه یـک   شود  ده میش  هاي آشکار  آمده از رمزگذاري کد دست محورهاي به
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) در 1998) برگرفته از مدل پارادایمی اشـتراوس و کـوربین (  1مدل پارادایمی نظري (شکل 
هـاي    شناسـی کتابخانـه    حیطه مدیریت دانـش شخصـی متخصصـان  علـم اطالعـات ودانـش      

  عمومی استان کرمان است. 
  

 
 هاي عمومی استان کرمان  العات ودانش شناسی در کتابخانهمدل پارادایمی مدیریت دانش شخصی متخصصان  علم اط

  
هاي عمومی مؤثرند   عواملی که بر مدیریت دانش شخصی در کتابخانهشرایط علّی: 

و براي مدیریت دانش شخصی ضروري هستند: دانستن مکان دانش، دانستن طـرز دسترسـی   
سـازي دانـش بـا توجـه بـه        به دانش، دسترسی به اطالعات مرتبط و مناسب، تلخیص و آماده

 پدیده
یریت دانش مد

 شخصی

 راهبردها
 انسجام دانش·

ــتراك اطالعــات  · اش
 تخصصی

 کسب دانش ·

 تعامالت فردي·

 ارتباطات اطالعاتی·

 هااستخراج دانسته·

فهم منابع اطالعاتی و ·
 هاکاربرد آن

 کاربرد یافتن دانش·

 پیامدها
ــش  · ــایی دانــ شناســ

 شخصی
ــش  · ــتخراج دانــ اســ

 شخصی
دهی دانش سازمان·

 شخصی
ــش  · ــتراك دانـ اشـ

 شخصی
 
 
 

 شرایط علّی
 دانستن مکان دانش·
دانستن طرز دسترسی ·

 به دانش

دسترسی به اطالعات ·
 مرتبط و مناسب

تلخیص و ·
سازي دانش آماده

باتوجه به بسترهاي 
 شغلی

-اطالعات عملیاتی·
 کاربردي

تصمیمات مبتنی بر ·
 دانش

 

ها و زمینه
 شرایط

بسترهاي مناسب براي ·
کارگیریی بهینه و مؤثر به

 یدانش شخص
وجود ابزارهاي مناسب در ·

 هاي عمومیکتابخانه

هاي دسترسی به فناوري·
 هاي عمومینوین در کتابخانه

شناسایی عوامل کلیدي ·
مؤثر بر مدیریت دانش 

 شخصی

یجاد ارتباط بین دانش ا·
شخصی و سازمانی در 

 هاي عمومیکتابخانه
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کاربردي و تصمیمات مبتنی بر دانش متخصصان  علم  – بسترهاي شغلی، اطالعات عملیاتی 
شـده و بررسـی    هـاي انجـام    هـا. بـا توجـه بـه مصـاحبه       اطالعات ودانش شناسی این کتابخانـه 

هاي عمومی مشخص گردیـد    هاي متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسی کتابخانه  فعالیت
ها اسـت کـه     ها در جهت شناسایی و اجرایی کردن این عوامل و ضرورت هاي آن  ه فعالیتک

عنوان مقوله اصـلی مـورد     شود.  این امر به   ها منجر به مدیریت دانش شخصی می  این فعالیت
 1-4هاي فرعی مرتبط بـا آن شناسـایی گردیـده کـه در جـدول        بررسی قرار گرفت و مقوله

شده اسـت کـه وجـود ابزارهـاي      شده مشخص هاي گردآوري  بررسی داده شده است. با ارائه
کـارگیري بهینـه و مـؤثر      مناسب براي شناسایی دانـش شخصـی، بسـترهاي مناسـب بـراي بـه      

هاي نوین، شناسایی عوامل کلیدي موفقیت در مدیریت   دانش، دسترسی به بازارها و فناوري
هـاي عمـومی اسـتان      زمانی در کتابخانهدانش شخصی، ایجاد ارتباط بین دانش شخصی و سا

تري براي مدیریت دانش شخصـی متخصصـان  علـم اطالعـات         کرمان شرایط بهتر و مناسب
  آید.  ودانش شناسی به وجود می

ــده:  ــش شناســی    پدی ــات ودان ــم اطالع ــش شخصــی متخصصــان  عل ــدیریت دان م
هاي عمـومی    ها در کتابخانه هاي عمومی استان کرمان به میزان استفاده و حضور آن  کتابخانه

تواننـد دانـش     هاي مختلفی عالوه بر شـغل تخصصـی خـود مـی     ها در زمینه وابسته نیست. آن
سـازي    هـا پیـاده    شخصی داشته باشند و فرایند مدیریت دانـش شخصـی را نیـز در ایـن زمینـه     

  کنند.  می
بسـترهاي  تـوان بـه وجـود      هـا مـی    در خصـوص شـرایط و زمینـه   ها:   شرایط و زمینه

کارگیري بهینه دانش، وجود ابزارهاي مناسب براي شناسایی دانش شخصی،   مناسب براي به
هاي نوین، شناسایی عوامل کلیـدي مـؤثر بـر مـدیریت دانـش شخصـی،         دسترسی به فناوري

هاي عمومی استان کرمان اشاره کرد   ایجاد ارتباط بین دانش شخصی و سازمانی در کتابخانه
  گذارند.  لّی تأثیر میکه بر شرایط ع

هـاي عمـومی اسـتان      وقوع پدیده مـدیریت دانـش شخصـی در کتابخانـه    راهبردها: 
تـوان بـه انسـجام      کرمان، از عوامل گوناگونی نشأت گرفته اسـت. ازجملـه ایـن عوامـل مـی     
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 دانش، اشتراك اطالعات تخصصی، کسب دانـش، تعـامالت فـردي، ارتباطـات اطالعـاتی،     
  ها و کاربرد یافتن دانش اشاره کرد. فهم منابع اطالعاتی و کاربرد آن ها،  استخراج دانسته

افتنـد،    پیامدها عواقب راهبردها هستند که تحت تأثیر شرایط علّی اتفاق مـی پیامدها: 
دهـی دانـش شخصـی، اسـتخراج      پیامدهاي مذکور شامل شناسایی دانش شخصـی، سـازمان  

  هاي عمومی استان کرمان است.  دانش شخصی و اشتراك دانش شخصی در کتابخانه

  بحث و پژوهش
صـورت ذهنـی و تحلیلـی، از      در مرحله شناسایی دانش شخصی تعریف ساختواره دانشی بـه 

آید. پایه ساختواره دانش شخصـی در ایـن مرحلـه      ها به شمار می  ترین فعالیت  اي  اولین و پایه
شده و بـر اسـاس    حله شناساییهاي مختلف در این مر شود. دانش موجود در زمینه  ریخته می

گیرد. با تعریف دانـش شخصـی،     اي مورد بررسی قرار می  فرایندهاي کاري شخصی و حرفه
شده و با تحلیل پراکندگی دانـش، ارتبـاط میـان      عناصر دانشی از عناصر غیر دانشی تفکیک

این عناصر دانشی ازنظر وابستگی کاري و موضوعی مشـخص خواهـد شـد. در ایـن مرحلـه      
ــه دانــش و پراکنــدگی دانــش از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.  ت  عیــین و تشــخیص بدن

هاي عمومی استان کرمان دانش شخصـی    متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسی کتابخانه
هـاي در حـال     هـا و توانمنـدي    هـا، مهـارت    اند: مجموعـه دانسـته    خود را به این شکل شناخته 

واننـد در محـیط اجتمـاعی و سـازمانی متغیـر و بسـیار       شود اشـخاص بت   تحول که موجب می
کوشـند بـا شناسـایی دانـش      هـا مـی   پیچیده به حیات خود ادامـه داده و پیشـرفت نماینـد. آن   

  عنوان یکی از مراحل اصلی مدیریت دانش شخصی تعیین کنند.  شخصی، آن را به
ش کـه  شناسـی دانـ    شناسی و سـپس منبـع    مرحله استخراج دانش شخصی با کمک نوع

بخشی از آن در مرحله شناسایی دانش شخصی صورت گرفته است، آغاز شده و به انتخاب 
شـود. مرحلـه اساسـی در      و انجام یکی از فراینـدهاي معمـول در اسـتخراج دانـش خـتم مـی      

منظور استخراج و تعیـین عناصـر دانشـی موجـود      استخراج دانش مربوط به تحلیل مدارك به
ش از ذهن افراد متخصـص و گـردآوري آن در قالـب مکتـوب،     هاست. استخراج دان  در آن
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ریـزان، جلـوگیري از     دریافت دانش از اذهان و اسناد مکتوب براي استفاده مـدیران و برنامـه  
وري، افزایش کیفیت محصوالت و خـدمات و درنهایـت     هاي تکراري، باال بردن بهره  تجربه

ز اهداف اصـلی مـدیریت دانـش شخصـی     پذیري سازمان و پایدار ماندن آن ا  ارتقاء ریسک
است. استخراج دانش فناوري پیچیده جستجوي اطالعات و دانش در انواع گونـاگون منـابع   

هـاي حاصـل از ایـن پـژوهش       شده در ذهن افـراد اسـت. از یافتـه    اطالعاتی مثل دانش ذخیره
می اسـتان  هاي عمـو   توان نتیجه گرفت متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسی کتابخانه  می

پردازند و   گویی به نیازهاي شخصی خود به استخراج دانش می  کرمان درجه اول براي پاسخ
دهنـد.    ها این کار را انجام مـی   کمتر براي حل مشکالت سازمانی و ارتقاء اجتماعی کتابخانه

اي و تـالش    هدف از استخراج دانش شخصی در چنین شرایطی، حل مسائل کـاري و حرفـه  
داشـتن کـاربران نیسـت، بلکـه بـراي بـرآورده کـردن نیازهـاي شخصـی در           ی نگهبراي راض

نظیر بودن، نادر و کمیـاب    هایی مانند بی  زندگی روزمره است. دانش شخصی داراي ویژگی
شـود دانـش     هـا سـبب مـی     بودن، ارزشمند بودن و غیرقابل جایگزین بودن است. این ویژگی

حساب آید که استخراج آن و تـالش بـراي    هبردي بهعنوان عنصري را  شخصی در سازمان به
عنوان مزیت رقابتی براي سازمان است. استخراج دانش شخصی   حفظ، توسعه و انتشار آن به

هـاي عمـومی منجـر بـه ایجـاد        و ایجاد ارتباط بین ایـن دانـش و نیازهـاي کـاربران کتابخانـه     
هـا    دن با حجم بسیاري از درخواستش که مواجه  تر این  شود. از همه مهم جستجوهاي پویا می

سـازد. نتـایج ایـن پـژوهش بـا        از طرف کاربران، اهمیت استخراج دانش را بیشتر نمایان مـی 
هـاي مـدیریت     ) مغایرت دارد. ورما در پژوهش خـود نشـان داد برنامـه   2009پژوهش ورما (

لکرد بهبودیافتـه،  دانش شخصی غالباً داراي ارتباط تنگاتنگی با اهداف سازمانی، از قبیل عم
اي، انتقــال دروس فراگرفتـه و گسـترش کلــی     مزیـت رقـابتی، نــوآوري، فراینـدهاي توسـعه    

هـاي عمـومی اسـتان کرمـان مرحلـه        کـه در کتابخانـه   باشند. درحـالی   هاي مشارکتی می  رویه
هاي اصـلی مـدیریت دانـش شخصـی اسـت، غالبـاً         استخراج دانش شخصی که یکی از گام

نـدرت بـا اهـداف سـازمانی همـاهنگی        شـود و بـه    به اهداف شخصی انجام میبراي دستیابی 
اي کـه امکـان جسـتجوي     یافتـه  دهی دانش، قابلیـت ذخیـره سـازمان    دارد. طی فرایند سازمان
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سریع اطالعات، دسترسی به اطالعات بـراي دیگـر همکـاران و تسـهیم مـؤثر دانـش فـراهم        
آسانی براي اسـتفاده همگـان    هاي الزم به  د باید دانشآید. در این فراین  وجود می   شود؛ به  می

ذخیره شود. این بخش از مدیریت دانش شخصی متخصصان  علم اطالعات ودانش شناسـی  
هاي عمومی شامل ذخیره، نگهداري و روزآمد کردن دانش است. بـه عبـارتی ایـن      کتابخانه

علم اطالعات ودانش ها جلوگیري کرده و به متخصص  بخش، از نابودي دانش شخصی آن
دهد از دانش مورد نظر استفاده کند. البته در این راسـتا بایـد سـازوکارهاي      شناسی اجازه می
ــه ــراي ب ــایج حاصــله حــاکی از آن اســت کــه     مناســبی ب روز کــردن دانــش ایجــاد شــود. نت

فـرد بـوده     دهی دانش در فرایند مدیریت دانش شخصی یک فرایند کامالً منحصر به  سازمان
هـا و اطالعـات در     دهـی ایـده   دهی هر فرد با دیگري متفاوت اسـت. سـازمان   نحوه سازمانو 

هایی در رایانه شخصی براي ساختاردهی به اطالعات در دسترس به طرق مختلف مثـل    پوشه
هـا و    شـود. همچنـین تحلیـل ایـده      سازي به ترتیب زمان دسترسی به اطالعات انجام می  مرتب

وتحلیـل اسـتوار بـوده و بـراي       هـاي تجزیـه    دهی اطالعات و تکنیـک  ناطالعات که بر سازما
)  نشـان  1386فرایند تبدیل اطالعات به دانش بسیار مؤثر و حیاتی است. پـژوهش زوارقـی (  

انــداز بــراي مــدیریت دانــش شخصــی وجــود دارد: مــدیریت  داد کــه حــداقل چهــار چشــم
هـاي اجتمـاعی.     هـا و فراینـد    دهسـازي ایـ    هاي حل مسئله، مرتـب   اطالعات شخصی،  مهارت

گیـري، حـل مسـئله و فـراهم       همچنین کاهش اثرات منفی سرریز اطالعاتی و تسهیل تصمیم
  باشد.  آوري دانش نیز ازجمله مزایاي آن می

هـاي    نتایج حاصله از مصاحبه با متخصصان  علـم اطالعـات ودانـش شناسـی کتابخانـه     
شـتراك گذاشـته نشـده ارزش چنـدانی نـدارد.      دهد دانش شخصی که بـه ا   عمومی نشان می
گذاري دانش ممکن اسـت از طریـق جلسـات      راحتی تبادل شود. به اشتراك دانش بایستی به

و جـواب بـا نخبگـان و یـا حتـی ارسـال یـک پسـت الکترونیـک بـه             بحث گروهـی، سـؤال   
ان  کننـدگان در مصـاحبه، آن گـروه از متخصصـ      همکاران باشد. همچنین در بـین مشـارکت  

علم اطالعات ودانش شناسی کـه ازنظـر میـزان تحصـیالت در مقـاطع بـاالتر بودنـد، تمایـل         
دادنـد. بـه عبـارتی ایـن افـراد نسـبت بـه          بیشتري به اشتراك دانش شخصـی خـود نشـان مـی    



   
  
  

 

 80 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 5 یاپیپ شماره ،1395 زمستان ـ چهارم شماره دوم، سال 
 

تر براي موفقیت در مدیریت دانش شخصـی خـود     کنندگان با مقطع تحصیلی پایین  مشارکت
شک موفقیت متخصصان  علم اطالعات ودانـش شناسـی بـراي      بی اند.  مهارت بیشتري داشته

هاسـت. از ایـن     سپاري دانش موجود در ذهـن آن   مدیریت دانش شخصی خود درگرو برون
عنوان فعالیت انتشار و یا انتقال دانش از یک فرد به گـروه یـا سـازمان،     نظر اشتراك دانش به

شــود. اگــر   نی در نظــر گرفتــه مــیعامــل اساســی در نیــل بــه اهــداف و رفــع شــکاف ســازما
هاي عمومی نتوانند دانش موردنیاز خود را از منابع داخل کتابخانه یعنی متخصصان    کتابخانه

علم اطالعات ودانش شناسی به دست آورند، باید بر خرید آن در شـکل خـدمات خـارجی    
ــه  ــه معنــاي وابســتگی کتابخان ــه ســازمان  متمرکــز شــوند. ایــن ب و کــاهش هــاي دیگــر   هــا ب

هاي این سازمان در بین رقبا و ناتوانی در ارائه خدمات باکیفیت بـه کـاربران خـود      شایستگی
سـازي    اند با ترویج فرهنگ اشتراك دانش، پیاده  هاي عمومی موظف  بنابراین کتابخانه است؛

نظام پاداش دهی و تشویق، ایجاد اعتماد بین متخصصان  علم اطالعـات ودانـش شناسـی در    
کــار، برگــزاري جلســات آموزشــی و یــادآوري فوایــد و مزایــاي اشــتراك دانــش و   محــل

هـاي انتقـال دانـش را      شناسایی عوامل کلیدي در موفقیت مـدیریت دانـش شخصـی؛ کانـال    
صــورت رســمی و غیررســمی یــا شخصــی و غیرشخصــی در قالــب ســازوکارهایی چــون   بــه

هـاي    ها بـه جریـان بیندازنـد. یافتـه      نند اینها و ما  ها، روش  ها، دستورالعمل  پیشنهادها، گزارش
ها در پژوهش خـود   خوانی دارد. آن  ) هم1391این پژوهش با پژوهش جعفري و همکاران (

اند که بین تحصیالت و توانمندي افراد در مـدیریت دانـش شخصـی      یافته به این نتیجه دست
  همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد.
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