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سال سوم  ، شماره 10
تابستان 1395

ُجستار

واکاوى مفهوم، کارکرد و جایگاه سازمان دهى 
اطالعات در مدل هاى مدیریت دانش سازمانى 

● دکتر سعید رضایى شریف آبادى1
استاد رشتۀ علم اطالعات و دانش شناسى دانشگاه الزهرا

● فاطمه پازوکى2
نهاد  اداره  استاندارد  کارشناس مسئول  و  الزهرا  دانشگاه  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  دکتری  دانشجوی 

کتابخانه های عمومی کشور

چکیده 
مدیریت دانش، شامل همۀ رویه هایی است که برای اداره دارایی هاي دانشی سازمان الزم است. 
اگر دانش عیني نتواند در شکل محض خود مشاهده، سازماندهي و مدیریت شود، نمي توان از 
قابلیت هاي آن بهره مند شد. براین اساس، تنها شناخت روش هاي خلق و ذخیره دانش کافي 
نیست، بلکه الزم است تا به ضرورت سازماندهي و اشاعه دانش نیز توجه شود. شناختي صحیح 
از ابزارهاي سازماندهي دانش باعث مي شود تمام عناصر و عوامل سیستمي و انساني با سهولت 
و کارایي بیشتر مبادله دانش کنند و ساختار مدیریت دانش را رشد دهند. عنصر سازمان دهی 
اطالعات در این الگو ها دارای تعاریف و نقش های متعددی است که علی رغم نقش اساسی در 
عینیت بخشی به دانش ضمنی است که با توسعه رویکردهای مدرن سازمان دهی اطالعات و تأکید 
بر نظام های دانش مدار نمود بیشتری پیدا می کند. با توجه به اهمیت این امر، در این پژوهش 
تالش شده است تا از منظر سازماندهي اطالعات مقوله مدیریت دانش بررسی شده، به مولفه های 
موثر بر رویکردهاي مدرن سازماندهي در مدیریت دانش توجه شود. با توجه به تأکید رویکردهای 
مدرن سازمان دهی بر دانش مداری، در این پژوهش نقش و کارکرد قواعد جدید سازمان دهی 
اطالعات در ارتقا و بهینه سازي فرایندهاي مدیریت دانش مطالعه شده و مدل های موجود چرخه 
مدیریت دانش و نقش سازمان دهی اطالعات به منزله حلقه واسط در این فرایند مورد بررسی قرار 
گرفته است. سپس عناصر سازمان دهی توصیفی در پیوند با مدل «نوناکا و تاکه اوچي» به عنوان یکی 
از مدل های مطرح در مدیریت دانش و پیشنهاد به کارگیری آن در مخازن سازمانی ارائه شده است. 

کلیدواژه ها
 مدیریت دانش، سازمان دهی دانش، مدل نوناکا و تاکه اوچي، مدیریت اطالعات سازمانی.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

350234

سال سوم  ، شماره 10
تابستان 1395

ُجستار

مقدمه
نظام  و  کارشناسی  نگرش  و  موجود  اطالعات  ارزش ها،  تجربیات،  از  سیالی  ترکیب  دانش، 
یافته است که چارچوبی برای ارزش یابی و به کارگیری تجربه و اطالعات جدید به دست می دهد. 
سازمان ها، بر اثر تعامل با محیط اطراف خود، اطالعات را جذب و آن ها  را به دانش تبدیل 
می کنند، سپس این دانش را با تجارب، ارزش ها و مقررات داخلی خود در هم می آمیزند تا 
به این ترتیب، مبنایی برای اقدامات خود به دست آورند. سازمان بدون دانش نمی تواند خود را 
سامان دهد و به منزله نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهد (داورپناه، 1382: 22). 
دانش تولیدشده در سازمان، زماني ارزشمندي واقعي خود را به دست خواهدآورد که به سرعت 
و سهولت قابل دست یابي باشد. براي همین منظور، روش هاي متفاوت و متنوع سازمان دهي 
ایجاد شده و توسعه یافته است. سازمان دهی همواره به منزله یکی از رویکردهاي ذهنی و عینی 
مهم ترین  نیز  اطالعات  سازمان دهی  می رود.  به شمار  زندگی  به  بخشیدن  نظم  براي  انسان 
رویکرد جامعه انسانی براي کنترل و مدیریت دانش مکتوب یا مضبوط تلقی می شود (فتاحی، 
مشابه  اطالعات  سازمان دهي  با  دانش  سازمان دهي  مفهوم  اغلب  اگرچه  1376[تلخیص]). 
فرض شده و ابزارهاي سازمان دهي اطالعات را به نظام هاي سازمان دهي دانش تعبیر مي کنند، 
باید توجه داشت که سازمان دهي دانش مفهومي متمایز و درعین حال مرتبط با سازمان دهي 
اطالعات یا نظام هاي مدیریت اطالعات بوده، شیوه اي سودمند براي تأثیرگذاري بر سازمان 
و منابع انساني به شمار مي رود. براین اساس، سازمان دهي دانش به مجموعه فعالیت هایي از 
قبیل توصیف، نمایه سازي و طبقه بندي منابع دانش اطالق مي شود که به وسیله کتابداران، 
آرشیویست ها و متخصصان موضوعي برمبناي نظام هاي دانش مدار صورت مي پذیرد. تأثیر هر 
ابزار سازمان دهي و اشاعه دانش نیز بر ذخیره، بازیابي و به کارگیري دانش، متفاوت از دیگري 
است. در فرایند سازمان دهي دانش، بیش ترین توجه بر روي دانش عیني متمرکز شده است 
که مي تواند در قالب هاي ساختاریافته، نیمه ساختاریافته یا غیرساختاریافته دسته بندي شود 
(کفاشان و فتاحی، 1390). نیاز به مدیریت دانش، از این واقعیت سرچشمه می گیرد که 
دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می شود. 
کتابداران با تالش برای به دست آوردن دانش و سپس استفاده از آن برای تصمیم گیری و 
برنامه ریزی، می توانند تصویری از آینده ای روشن در حرفه کتابداری و اطالع رسانی ارائه دهند 
(پریرخ، 1381: 12). سازمانی که بخواهد در مدیریت دانش پیش تاز شود باید به سه زیربرنامه 
به خوبی توجه داشته باشد و آن را اجرایی کند؛ دانش آفرینی، رمزگذاری دانش و انتقال دانش. 
همه سازمان ها دانش را خلق و از آن استفاده می کنند. سازمان ها براثر تعامل با محیط اطراف 
خود اطالعاتی را جذب و درصورت ذخیره سازی و سازمان دهی مناسب آن را به دانش تبدیل 
می کنند (داونپورت و پروساک، 1379: 31)، سپس آن دانش را با تجربیات، ارزش و مقررات 
داخلی خود در هم می آمیزند تا به این ترتیب مبنایی برای اقدامات خود مهیا سازند. بنابر اهمیت 
ذکرشده درباره مدیریت دانش و ضرورت سازمان دهي در پیوند با مؤلفه هاي دانش براي نیل 
به اهداف سازماني و اهمیت برنامه ریزي براي دسترس پذیرسازي آن، الزم است به الگوها و 

راه کارهاي مدرن سازمان دهي اطالعات و دانش توجه شود. 
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واکاوی مفهوم، کارکرد و جایگاه سازمان دهی اطالعات در مدل های مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش سازمانی و عناصر آن
صاحب نظران مدیریت دانش، از دیدگاه های گوناگون، این مفهوم را تعریف کرده اند؛ ازآن جمله 
جاشپارا3 (2004) معتقد است که مدیریت دانش، شامل همه  روش هایی است که سازمان، 
دارایی های دانشی خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، 
به کارگیری، به روز سازی و ایجاد دانش است. پروساک4 (2005) مدیریت دانش را تالشي 
براي آشکارکردن دارایي پنهان در ذهن اعضا و تبدیل این دارایي به دارایي سازماني می داند 
که همه کارکنان سازمان به آن دسترسي داشته باشند. داونپورت و پروساک (1379) هم 
می دانند  اطالعات  دارایي  خالصه کردن  و  سازمان دهي  کشف،  عملیات  را  دانش  مدیریت 
به شکلي که معلومات کارکنان را بهبود بخشد. دراکر (1998) معتقد است مدیریت دانش 
عبارت است از ایجاد ارزش از دارایي هاي پنهان شرکت و زماني این هدف تأمین مي شود 
تبادل  ایجاد،  در  که  دهیم  پرورش  به گونه اي  را  فردي  و  سازماني  توانایي هاي  بتوانیم  که 
و گردآوري دانش، توانا باشند. مدیریت دانش نه تنها از زوال دارایی های فکری و مغزی 
جلوگیری می کند، بلکه به طور مداوم بر این ثروت می افزاید و به سازمان کمک می کند تا از 

تجارب خود شناخت و بینش حاصل نماید (تاونلی، 1380: 112).
در متداول ترین دسته بندی به وجود دو نوع دانش در سازمان ها اشاره شده است که به عنوان 
دانش صریح یا آشکار و ضمنی یا پنهان شناخته می شوند. دانش آشکار، دانشي است که وضوح 
کافی برای درک آن وجو د دارد. مصادیق این نوع از دانش، کتاب، مقاله، سخنرانی، روش های مدون 
سازمانی و سایر مستندات مشابه است، اما دانش ضمني را مي توان درون اذهان انسان ها، رویه های 
سازمان و نیز در اندوخته های فرهنگی جوامع گوناگون مستتر یافت. دانش ضمنی معموالً در 
قلمرو دانش شخصی، شناختی و تجربی قرار می گیرد، در حالی که دانش صریح بیشتر به دانشی 
اطالق می شود که جنبۀ عینی تر و عقالنی تري دارد. دانش صریح به طور معمول به خوبی قابل 
ثبت و قابل دسترسی است. پوالنی5 با این تقسیم بندی در تمایز آن دو می گوید: «می توانیم بیش 
از آن که به زبان می آوریم، بدانیم.» دانش آشکار به راحتی قابل پردازش رایانه ای، انتقال الکترونیکی 
و ذخیره سازی در پایگاه های اطالعاتی است؛ ولی ماهیت ذهنی و حسی دانش ضمنی، پردازش 
و انتقال دانش کسب شده را از طرق منطقی و ساختارمند بسیار مشکل می سازد. برای این که 
دانش ضمنی در سازمان انتقال و گسترش یابد، باید آن دانش را به کلمات یا اعداد (عینی) 
تبدیل و به صورت سازمان یافته عرضه کرد که برای هرکس قابل درک و فهم است (ماهیار و امامی، 
1385). امروزه دانش سازماني منبع ناملموس بسیار ارزشمندی براي کسب برتري رقابتي شناخته 
شده است. پژوهشگران دیگری (گائو6، 2004 و جوشی و نایسن7، 2005) نیز معتقدند، اشتراك 
و انتقال دانش، به خصوص در عصر جاري که سازمان ها باید به گونه اي مستمر یاد بگیرند و خّالق 
باشند تا در فضاي رقابتي باقي بمانند، بسیار اهمیت دارد. ساندارسان و زنگ8 (2004) مدعي اند 
فعالیت هاي اشتراك دانش و یادگیري در میان کارکنان یک سازمان موجب تسهیل اجراي فرایند 
مدیریت دانش در آن سازمان مي شود. دیدگاه هاي متفاوتي درخصوص به کارگیری مدیریت دانش 
به صورت کارآمد وجوددارد و گستره اي از راه حل هاي فناوري تا مجموعه اي از دستورهای عملي 
را دربرمي گیرند. السعید و احمد9 (2003) معتقدند بسیاري از الگوهاي اشتراك دانش، بر تعامل 
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میان دانش عیني و ذهني مبتني است. مدل «نوناکا و تاکه اوچي» در این خصوص پایه و چارچوب 
مناسب و روشن تری فراهم کرده است (خاتمیان فر و پریرخ، 1386). شول و همکارانش10 (2003) 
نیز فرایند اشتراك دانش و تعامل میان دانش عیني و ذهني دو گروه از مهندسان نرم افزار براساس 
الگوي تبدیل دانش «نوناکا و تاکه اوچي» را بررسی کردند. دراین زمینه مطالعات متعددی صورت 
گرفته است.. طبق بعضي از اظهارنظرها (رادینگ، 1383) مدیریت دانش به منزله یک روش شناسی 
براي تولید، حفظ و بهره برداري از تمام امکانات، مجموعه عظیمي از دانش است که هر سازماني در 
فعالیت هاي خود از آن ها  بهره مي گیرد. دیدگاه دیگري وجوددارد که مدیریت دانش را مجموعه اي 
از فرایندها توصیف مي کند که از تولید، توزیع و بهره برداري از دانش بین عوامل مرتبط هوشمند 
و ابزارهاي تکنیکي چون، تکنولوژي اطالعات و سیستم هاي پشتیبان از تصمیم گیري، حمایت 

می کند (سانتیانا و براون11، 1998) .

سازمان دهی اطالعات و مدیریت دانش
اولین عنصر از عناصر مدل های مدیریت دانش، ایجاد دانش است که به توانایي سازمان ها در ایجاد 
ایده ها و راه حل هاي جدید و مفید اشاره دارد (ماراکاس، 1999 در ابطحی و صلواتی، 1385) 
این، درحالی است که بدون برقراری ارتباط میان دانش ایجاد شده و با دسترس پذیرسازی آن 
نمی توان انتظار جریان یافتن دانش در یک سازمان را داشت. زیرا اگر سازماني به راحتي نتواند 
مشکل  با  رقابتي  عرصه هاي  در  کند  مشخص  آن  مناسب  جاي  در  را  دانش  صحیح  شکل 
مواجه خواه شد. (بات12، 2000). مدیریت دانش سازمانی شاید درظاهر مقوله ای چندان مرتبط 
با سازمان دهی اطالعات به معنای خاص در علوم کتابداری و اطالع رسانی (علم اطالعات و 
دانش شناسی) به نظر نرسد اما با دقت در مفاهیمی که میان این دو حوزه وجوددارد می توان 
به اهمیت هریک از آن ها  در حوزه دیگر پی برد؛ زیرا آن چه ناظر به عملکرد حرفه ای کتابداری 
و اطالع رسانی است به دو جنس «مدیریت دانش» و «مدیریت اطالعات» تعلق دارد. حری 

(1383) با ذکر این نکته، تصویر 1 را برای توضیح دادن حدود این عملکرد ارائه کرده است: 

تصویر1: پیوند فرایند مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در فرایند عملکرد کتابخانه 
(حری، 1383)

مدیریت  اطالعات)،  مدیریت  و  دانش  (مدیریت  نوع  دو  هر  این  در  است  معتقد  وی 
است.  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  سیاست گذاری،  شامل  یعنی  آمده؛  آن  عام  معنای  در 
در وجه مدیریت دانش، کتابخانه می کوشد دانش مضبوط را بنابر اهداف خودشناسایی و 
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براساس اعتبار آن ها  گزینش کند و براساس ضوابطی از این نوع، که هر پاره از تجلیات 
دانش تولیدشده تا چه پایه خالء معرفتی کتابخانه را جبران می کند و محدویت های فضا 
و امکانات چه اولویت هایی را تعریف یا تحمیل می کند، می پردازد (حسن زاده، 1384). 
در بخش مدیریت دانش، کتابخانه با دانش تولیدشده افراد که بروز عینی یافته اند، یعنی 
«دانش عیان» سرو کار دارد. کتابداران در انجام فعالیت های این قسمت از کار کتابخانه باید 
نسبت به همه ضعف ها و قوت های تولید دانش، از جنبه های معرفت شناسی، زبان شناسی، 
همه  از  دانش  تولید  کم وکیف  زیرا  داشته باشند  آگاهی  جامعه شناسی  و  اقتصاد  فناوری، 
این عوامل تأثیر می پذیرد. مدیریت دانش با نیمه نخست آن سرو کار دارد. آن چه تا این 
مرحله از کار صورت می گیرد، رویکردی دانش مدار دارد، اما کار هیچ کتابخانه ای در این 
مرحله متوقف نمی شود (حری، 1383). آن چه در کتابخانه صورت می گیرد، شروط الزمی 
است؛  ناپذیر  اجتناب  غیرحضوری  یا  حضوری  مراجعان  به  خدمت  ارائه  برای  که  است 
با  اطالعات  مدیریت  می شود.  عرصه  وارد  اطالعات»  «مدیریت  مرحله،  این  از  پس  لیکن 
کتابخانه،  در  سامان یافته  دانش  بر  تکیه  با  می توان  چگونه  که  دارد  سرو کار  مسئله  این 
اطالعات موردنظر و نیاز مراجعان را تأمین کرد. نیمه دوم کار سازمان دهی و عنصر سوم 
ارائه خدمات در چارچوب مدیریت اطالعات قرارمی گیرد (حری، 1383، 10 [تلخیص]).

می توان مهم ترین عنصر در این پیوند را وجود مفهوم مشترک «مدرک13» در سازمان دهی 
اطالعات و مدیریت دانش دانست. مدرک درواقع به منبع مجزا و حاوی پیام اطالق می شود 
که می تواند متن، رسانه، تصویر یا تلفیقی از آن ها  باشد که پیام خاصی را منتقل می کند. 
مدرک، نقشی بنیادی در سازمان دهی اطالعات ایفا می کند و شامل اجزا و عناصری است 
که به طور دقیق در روند سازمان دهی اطالعات تعریف شده است. هدف مدیریت دانش نیز 
ثبت و ضبط اسناد و مدارکی است که هریک به گونه ای حاوی پیامی سازمانی باشند و در 
تالش است تا آن را به نحوی که پیام موجود در آن به راحتی قابل بازیابی باشد، عرضه کند. 
مدرک، در قالب پیشینۀ سازمان دهی اطالعات شامل تعدادی ناحیه ساختار یافته مانند عنوان، 
پدیدآورنده، تاریخ انتشار، موضوع و ... است. هرچند این ناحیه ها در قالب دانش عینی می گنجند 
و در دانش ضمنی به طور کامل مشخص و روشن نیستند، با توجه به هدف کلی مدیریت دانش، 
که به عینیت درآوردن دانش ذهنی است، از اهمیت ویژه برخوردار می شوند؛ به طوري که می توانند 
با مشخصه ها و راه های شناسایی و منابع اخذ اطالعاتی که در بحث سازمان دهی اطالعات تعریف 
شده، به مدیریت دانش کمک کنند. همین امر، نقطه اشتراک و اتصال سازمان دهی اطالعات در 
علوم کتابداری و اطالع رسانی و مدیریت دانش است. هرچند این مفهوم در فرایند مدیریت دانش 
گاه به صورت روشن و واضح و گاه به صورت مبهم و ضمنی به کار رفته است. در ادامه چگونگی ارائه 

این عنصر در مدل های مختلف مدیریت دانش موردبررسی قرار می گیرد. 

مدل هاي مدیریت دانش در پیوند با عنصر سازمان دهي اطالعات
براي روشن  و عملیاتي کردن مقوله سازماندهي اطالعات در دایرة مدیریت دانش، بهتر آن 
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است که زوایاي مختلف آن در مدل هاي مدیریت دانش مورد کنکاش قرار گیرد. چرا که 
مدل ها، عصاره ي مباحث و فرایندها را به صورت دقیق و منسجم در خود دارند و با نگاهی 
اجمالی نیز قابل درک و دریافت هستند. مدل های متعددی برای تبیین فرایند مدیریت 
دانش ارائه شده از جمله مدل مک الروي14، مدل بک من15، مدل 7C، نوناکا و تاکوچي16 و 
دیگر موارد. در برخی از آن ها عنصر سازمان دهی به صورت مشخص و عینی آورده شده و در 
برخی از آن ها در این باره به صورت مشخص و روشن اشاره نشده ولی با دقت و کنار زدن هالۀ 
ابهام می توان عنصر سازمان دهی را از فهوای بخشی از مدل دریافت. به هر روی، تأثیر عنصر 
سازمان دهی در مدل های مختلف مدیریت دانش انکارناپذیر است و در اکثر آن ها  به لزوم 
سازمان دهی به منظور اعتباربخشی و کاربرد دانش سازمانی اشاره شده است. افرازه (1384) 
در مقاله ای مفصل و به روش تطبیقی انواع مدل های مدیریت دانش را گردآوری و مقایسه 

کرده است. در این مقاله، عنصر «سازمان دهی» به ترتیب زمانی ارائۀ مدل بررسی می شود: 
1. مدل حلزونى مدیریت دانش نوناکا و تاکوچى (1995)؛

2. مدل هشت مرحله اى بک من17 (1999)؛
3. مدل هولسپل و جشى18 (1999)؛ 

4. مدل هیسک19 (2000)؛ 
5. مدل فناورى هاى داده افزار20 (2000)؛ 

6. مدل اینزارت و یانگ21 (2000)؛ 
7. مدل 7C (2004)؛ 

8. مدل روبست، روب و رمهاردت 22(1999)؛ 
9. الیبویتز23 (2012)؛ 

10. حقیقت منش و طاهرى زاده (1388)؛
11. علوى (2000).

برای  مختلف  حلقه های  به  تاکوچی (1995):  و  نوناکا  دانش  مدیریت  حلزونی  مدل 
به منظور  به آشکار)  (نهان  بیروني سازي  حلقه  در  دارد،  توجه  دانش  درآوردن  به عینیت 
تبدیل دانش نامشهود به دانش مشهود به مقوله سازمان دهی توجه خاص شده است. در 
کارگاه آموزشي  سمینار،  این حالت فرد مي تواند دانش خود را در قالب مطالب منظم، 
در پاسخ به پرسش ها یا برداشت  میان یک گروه،  دیگران ارائه دهد. گفت وگوهاي  به 
دسته بندی  قالب  در  عینیت  مورد  و  ازجمله فعالیت هاي معمولي هستند  از رخدادها، 
[سازمان دهی] قرار گیرد تا تبدیل دانش به درستی انجام شود. همچنین در تفکر مذکور، 

فرض بر این است که تنها افراد، به جود آورنده دانش هستند. 
بنابراین، فرایند تولید دانش سازماني، باید به عنوان فرایندي مستمر باشد که در آن، 
دانش ایجاد شده به وسیله افراد، به طور سازمان دهی شده تقویت و هدایت شود. این مدل 
عناصر  می شود  مشاهده  که  همان طور  و  شد  انجام  ژاپن  در  عملیاتی  پژوهش  براساس 

گوناگون در فرایند مدیریت دانش در پیوند با یک دیگر کارکرد منسجمی دارند.
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مدل هشت مرحله ای بک من (1999): از هشت مرحله تشکیل شده که عبارت است از:
 1. شناسایی (تعیین صالحیت هاي درونی، منبع استراتژیک، قلمرو دانش)؛ 

2. تسخیر (رسمی کردن دانش موجود)؛ 
3. انتخاب (تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت دانش، رفع دانش هاي ناسازگار)؛ 

4. ذخیره (معرفی حافظه یک  شده در مخزن دانش با انواع الگوهاي دانش)؛ 
5. پخش (توزیع دانش براي استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه عالقه و کار و 

تشریک مساعی دانش در میان گروه ها)؛
 6. به کار بردن (بازیافتن و استفاده از دانش در تصمیم گیري ها، حل مسائل، خودکار 

کردن و پشتیبانی کار و مددکاري شغل و آموزش) ؛
7. ای جاد (تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خالق)؛ 

توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب  (فروش و معامله،  تجارت   .8
محصوالت و خدمات).

در مدل بک من، در مرحله تسخیر -یعنی رسمی کردن دانش موجود به صورت خاص- 
اطالعات سازمان دهى شده و این عنصر را به صورت ضمنى در مدل خود گنجانده است.

مدل هولسپل و جشى24 (1999) از دیدگاه تقسیم وظایف سازمانى به مدیریت دانش 
نگریسته اند. این مدل شامل پنج بخش و دوازده زیربخش است که عبارت اند از:

1. تأثیرات مدیریتى (شامل زیربخش هاى رهبرى، هماهنگى، کنترل و اندازه گیرى)؛ 
2. تأثیرات منبعى (انسان، دانش، مالى، مواد)؛ 

3. تأثیرات محیطى؛ 
4. فعالیت ها (کسب، انتخاب، نهادى کردن، به کارگیرى)؛

5. یادگیری و پیش بینی به عنوان پیامدها. در این مدل سازمان دهی دانش را می توان 
در زمره فعالیت های «به کارگیری» از مرحله چهارم فرایند مدیریت دانش دسته بندی کرد 
هرچند به طور آشکار به این موضوع اشاره نشده است. به نظرمی رسد این سهل انگاری در 
این مدل مبسوط ناشی از نگاه وظیفه مدارانۀ آن باشد و به احتمال، کم توجهی به جایگاه 
سازمان دهی اطالعات ناشی از این امر باشد. چنان چه در مدل دیگر باعنوان مدل جوامع 
مقوله  به  بیشتری  وضوح  با  کردند،  ارائه   (2001) دیگران  و  روبنشتین26  که  دانشی25 

سازمان دهی اشاره شده است. 
توسعه؛ 3.  کسب؛ 2.  مراحل 1.  سلسله  از  دانش  مدیریت  فرایند  از  سوم  مرحله  در 
حفظ؛ 4. به اشتراك گذارى نام برده شد است. در این مدل، سازمان دهى داده ها بیشتر 
مشخص شده است. به نظرمى رسد ازآن جا که به این مدل از دریچه دانش بنیان- جامعه مدار 

به مقوله مدیریت دانش نگریسته شده این جایگاه به روشنى تبیین شده است.
در مدل پژوهش دانشی27 این موضوع کامًال واضح و روشن به عنوان عاملى مستقل در 

سلسله فرایندهاى مدل آورده شده است. این مدل شامل 5 بخش است: 
1. به کارگیرى دانش فعلى؛ 
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2. ایجاد دانش جدید؛
3. به دست آوردن و نگهدارى دانش؛ 
4. سازمان دهى و تغییر شکل دانش؛ 

5. جاى گزینى و استقرار دانش. 
دانش  به کارگیرى  و  نشر  ذخیره،  ایجاد،  مرحله  چهار  از   (2000) مدل هیکس28 
تشکیل شده است. در این مدل، بخشى باعنوان ذخیره دانش تعیین شده و در تشریح آن 
آمده است: به عنوان دومین عنصر موردنیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت 
ذخیره سازمان یافته اي که امکان جست وجوي سریع اطالعات، دسترسی به اطالعات براي 
دیگر کارکنان و تسهیم مؤثر دانش فراهم می شود، به وجود می آید. در این سیستم باید، 

دانش الزم به آسانی براي استفاده همگان ذخیره شود (حقیقت منش، طاهرى، 1388).
مدل فناورى هاى داده افزار29 (2000) یکى از مدل هاى جزئى نگر و اخص گرا در مدیریت 
دانش و شامل هفت مرحله و هر مرحله شامل چندین زیربخش است. در مرحله چهارم از 
هفت مرحله به  آنالیز و بررسى داده هاى دانش اشاره و در زیربخش هاى آن به لزوم توجه به 
عنصر «سازمان دهى» اشاره شده است. شایان ذکر است مراحل اصلى این مدل عبارت است از: 

1. شناسایى مسئله کسب و کار؛ 
2. آماده سازى براى تغییر؛ 

3. ایجاد گروه؛ 
4. آنالیز و بررسى دقیق داده ها؛ 

5. تعریف ویژگى هاى کلیدى راه حل؛ 
6. پیاده سازى اجزاى سازنده مدیریت دانش؛

7. برقرارى پیوند بین دانش و افراد (لوان و ویلت30، 2000).
در مدل دیگرى که به نام مدل اینگارت و یانگ31 (2000) مشهور است در مرحله 
سوم از چهار مرحله به صورت کامًال واضح و روشن به لزوم سازمان دهى دانش در قالب 
مدون سازى اشاره شده است و سازمان دهى را پیش نیاز کاربرد دانش [مرحله4] مى داند. 

این مدل شامل چهار مرحله به این شرح است:
 1. ایجاد دانش؛ 

2. ارائه و نمایش دانش؛
3. مدون سازى دانش؛ 

4. کاربرد دانش.
درك  دریافت،  همکارى،  پیوستگى،  همزمانى،  ارتباط،  بخش  هفت  شامل   7C مدل 
عامل  به  ضمنى  به صورت  تسخیر،  باعنوان  دریافت  مرحلۀ  در  که  است.  بینش جمعى  و 
ایده هاى  تعیین  تسخیر،  مرحله  در  مدل  این  در  شده است.  اشاره  اطالعات  سازمان دهى 
بهتر و مستند نمودن آنان به اثربخشى سازمان دهى اطالعات اشاره مى کند و به کارگیرى 

کارآمد ایده ها را در نتیجۀ سازمان دهى ایده هاى رسیده مى داند (اویناس32، 2004). 
سنگ بناي  «مدل پایه هاي  به نام  روبست، روب و رمهاردت 33(1999)  ارائه شده  مدل 
ساختمان مدیریت دانش» نام گذاري شده است. این مدل ازجمله مدل هاى کاربردى و به نسبت 
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جامع مدیریت دانش است. طراحان مدل یا شده، مدیریت دانش را به صورت چرخه اى پویا 
مى بینند که در چرخش مداوم است. مراحل این مدل، شامل هشت جزء، متشکل از دو حلقه؛ 
درونی (شامل کشف، شناسایى، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد و نگهدارى از دانش) و بیرونی 
(شامل بلوك هاى اهداف دانش و ارزیابى آن) است. این مدل شامل شش مرحله  است و 
عنصر سازمان دهى اطالعات در آن به صورت تلویحى بیان شده است. نگهداري دانش، ذخیره، 
نگهداري و روزآمدکردن دانش را مى توان اشاره اى ضمنى به مفهوم سازمان دهى دانش دانست 

که در پیوند با مرحله بین تسهیم و استفاده به عنوان حلقه واسط مورداستفاده قرارگیرد. 
کامًال  به صورت  خود  مدل  در  هم  ارائه شد   2010 سال  در  که   (2012) الیبویتز34 
مشخص به لزوم توجه به سازمان دهى در سلسله مراتب فرایندها اشاره دارد. تاآن جاکه در 
مرحله چهارم این مدل «سازمان دهى دانش» به روشنى عنوان شده است. این مدل شامل 

نه مرحله به شرح زیر است: 
1. تغییر شکل اطالعات به دانش؛ 

2. شناسایى و تأیید دانش؛
3. به دست آوردن و حفظ دانش؛ 

4. سازمان دهى دانش؛ 
5. بازیابى و اعمال دانش؛ 

6. ترکیب دانش؛
7. یادگیرى دانش؛ 

8. ایجاد دانش؛ 
9. توزیع دانش. 

حقیقت منش  ازجانب  که  دانش  مدیریت  از  بومى  مدل هاى  در  فوق،  موارد  عالوه بر 
برمبناى  و  صنعت  و  علم  دانشگاه  در  دانش  گردش  روند  براى   (1388) طاهرى زاده  و 
مدل جاشپارا تدوین شده نیز به کارگیرى دانش، موردتوجه ویژه قرارگرفته و داراى پنج 
عنصر اساسى خلق، سازمان دهى، تبادل و به کاربستن دانش است. این مدل در دانشگاه 
امیرکبیر ارائه و کارآیى آن در این پژوهش در محیط عملیاتى به تأیید رسیده است. از 
دیگر نتایج جانبی قابل توجه این مدل آن است که 78/2٪ اساتید دانشگاه به میزان زیادى 
موضوع  این  که  کنند  ارائه  قالبى  در  و  را «سازمان دهى»  خود  دانسته هاى  دارند  تمایل 

امکان بالقوه اى براى متخصصان علوم کتابدارى و اطالع رسانى فراهم مى آورد.
از دیگر مدل هاى داخلى مى توان به مدل علوى (2000) که براى مدیریت دانش در 
مراکز دانشگاهى پیشنهاد داده شده، اشاره کرد. در مرحله سوم از شش مرحلۀ این مدل 
به لزوم سازمان دهى و پردازش بر اطالعات باعنوان «فیلتر کردن» اشاره شده است. این 

مدل شامل مراحل زیر است: 
1. اکتساب؛ 

2. فهرست کردن؛ 
3. فیلترکردن؛ 

4. ارتباط دادن؛ 
5. توزیع کردن؛ 

6. به کاربردن.
همان گونه که در اغلب مدل هاى مدیریت دانش دیده مى شود، سازمان دهى اطالعات 
عاملى جداناشدنى در فرایند مدیریت دانش است و این امر در مدل هاى متعدد به طور ضمنى 
یا آشکار آمده است. به نظر مى رسد در مدل هایى که به صورت عملیاتى و با جزئیات بیشتر و 
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در نتیجه مراحل بیشتر طراحى و ارائه شده اند سازمان دهى اطالعات را به صورت مشخص در 
فرایندهاى خود لحاظ کرده اند؛ اما در مدل هاى دیگر، به صورت ضمنى به آن اشاره شده است. 
مانند مدل مارکوارت35 که شامل چهار مرحله 1. کسب؛ 2. ایجاد؛ 3. انبارش و 4. انتقال و 
بهره گیرى است که به صورت ضمنى در مرحله چهارم سازمان دهى شده است. یا مدل ویگ36 
(ویگا37 و دیگران، 2006) که تنها از سه مرحله 1. ایجاد دانش؛ 2. گردآورى و تغییر شکل 
و 3. انتشار تشکیل شده و با اندکى دقت مى توان مفهوم سازمان دهى اطالعات را در مرحله 
دوم دریافت. همچنین مدل هاى جدیدتر به اهمیت عنصر سازمان دهى بیش از پیش واقف 

شده و آن را به صورت عینى و روشن در مجموعه فرایند مدل خود گنجانده اند. 
در نمودار 1 مدل هاى ذکر شده ازنظر توجه به عنصر سازمان دهى اطالعات در مقایسه 
با یک دیگر آمده اند. در این نمودار، میزان توجه به عنصر سازمان دهى اطالعات با اعداد 1 
لغایت 5 نشان داده شده اند: 1. اشاره ناچیز؛ 2. اشاره تلویحى؛ 3. اشاره تقریبى؛ 4. اشاره 

روشن؛ 5. اشاره کامًال روشن و مستقیم.

نمودار شماره 1. مقایسه مدل هاى مدیریت دانش برمبناى توجه به عنصر سازمان دهى اطالعات

رویکردهای مدرن سازمان دهی اطالعات و مدیریت دانش 
مروري بر تاریخ تحول سازمان دهي منابع اطالعاتي نشان مي دهد به موازات رشد دانش 
یافته است.  تکامل  هم  اشاعه  و  سازمان دهي  روش هاي  و  اصول  دانشي،  منابع  افزایش  و 
تکامل اصول و روش هاي سازمان دهي و درنهایت ظهور فناوری های جدید سازمان دهي 
دانش که دسترسي دانش پژوهان را به منابع دانشي فراهم مي سازد، در جاي خود، به رشد 
دانش و تولید منابع جدیدتر کمک مي کند (کفاشان، فتاحی، 1390). هم اکنون دانش 
بشري و سازمان دهي آن، به منزلۀ اصلی پذیرفته شده است که در طول زمان بر اهمیت 
آن افزوده شده و ازسویي، تحوالت فناورانه، امکانات عیني و نیز بالقوه اي را در راستاي 
 .(1391 (حاجی زین العابدینی،  ساخته است  فراهم  دانش  بازیابي  و  ذخیره  سازمان دهي، 
نظام هاي مدرن سازمان دهي دانش، از کارکردهاي گوناگوني در مقایسه با نظام هاي سنتي 
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برخوردار هستند. سورگل38 (2008) کارکردهاي بسیاري را براي نظام هاي فناورانۀ نوین 
سازماندهي دانش برشمرده است که عمده ترین آن عبارت اند از:

ـ بسط جست وجو و ترسیم روابط میان واژگان؛
ـ پیشنهاد خودکار اصطالحات براي پرس وجو؛

ـ اصالح پرس و جو و پیشنهادها توسط نظام به شکل خودکار؛
ـ افزایش ابزارهاي جست وجو یا توسعه معنایی؛

ـ دسته بندي پرس و جو براساس سطح دانش کاربر؛
ـ حل مشکالت جست وجوي کلیدواژه اي؛

ـ ایجاد ساختاري معنایی از یک حوزه؛
ـ تسهیل فرایند کشف و بازیابی منابع؛

ـ حمایت از یادگیري و نمایش ساختاریافته اطالعات؛
ـ پشتیبانی از زبان طبیعی و ... (سورگل،2008 و کفاشان و فتاحى، 1390).

الگوها و استانداردهای مدرن سازمان دهی اطالعات در پیوند با مدیریت دانش
فهرست هاي کتابخانه اي از رویکرد نظام مدار به سوي رویکردهاي کاربرمدار حرکت کردند و 
کاربر و نیازهاي او در اولویت اصلی قرار گرفت. برهمین اساس، ایفال و سازمان هاي بین المللی 
دیگر به فکر ایجاد نظا م هایی با تمرکز بر کاربر و پاسخ به نیازهای او افتادند تا بتوانند شرایطی 
را مهیا کنند که با استفاده از فناوري هاي رو به رشد اطالع رسانی در امر سازمان دهی اطالعات، 
بیشترین بهره را ببرند. با ظهور الگوی کارکردی پیشینه های کتاب شناختی (اِف. آر.بی. آر.) 
این روند قوت گرفت و پس از آن استاندارد توصیف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) ارائه 
شد (فتاحی، ارسطوپور، 1389 و حاجی زین العابدینی، 1391). در تدوین آردی اِی قابلیت 
ایجاد  آرشیوی  و  کتابخانه ای  بافت  دو  هر  بر  تأکید  با  منابع  انواع  توصیف  در  یک پارچگی 
شده است (نیمبر39، 2010) بدین ترتیب، چنانچه در گزارش کمیته راهبردی مشترک آمده 
آردی اِی را زمینه ای برای نیل به تدوین هستی شناسی جهانی می دانند (ِجی اِس سی40، 2007). 
این امر یکی از موارد بسیار مهم و شایان توجه درباره پیوند با انواع محیط ها ازجمله محیط های 
دانش مدار و فرایندهای مدیریت دانش است. برخالف قواعد پیشین فهرست نویسی، یعنی قواعد 
انگلوامریکن که بیشتر به نمود و منبع در دست فهرست نویسی توجه داشت و قواعدی را برای 
سازمان دهی آن ها  پیشنهاد می کرد، آر دی اِی با تکیه به بنیان های روابط اف آربی آر، بر اصل، 
منشاء و زنجیره دانش (تا ایده اولیه [اثر41]) معطوف است. تفاوت دیگر آن که در قواعد قبلی 
منابع در قالب های گوناگون به صورت مجزا بررسی و در درجه نخست نوع منبع (قالب) آن 
تعیین می شد و با توجه به آن بقیه روند توصیف انجام می گرفت. درحقیقت می توان گفت که 
مبنای توصیف و در مفهوم کلی سازمان دهی، دانش عینی و محدود به قالب خاص بود و دانش 
ضمنی موردغفلت قرار می گرفت. اما در قواعد جدید و رویکردهای مدرن سازمان دهی همانند 
الگوی اِف آربی آر، تالش شد تا این نقیصه برطرف شود و با مبنا قراردادن «اثر» در توصیف و 
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تحلیل روابط میان منابع به نوعی به دانش ضمنی در کنار دانش عینی توجه می شود. دیگر 
آن که آردی اِی سازگار با محیط رقومی، ابرداده سازی و قواعد توصیف کتاب شناختی است و این 
امر نقش بسزایی در کاربری در انواع نرم افزارهای وب پایه (مانند دی.اسپیس که ذکر شد) دارد. 
بدین ترتیب می توان صالحیت و شایستگی این قواعد را در فرایند مدیریت دانش که 
به هر دو نوع دانش عینی و ضمنی توجه دارد مورد تأکید قرارداد و به نظر می رسد می توان 

از آن در محیط مدیریت دانش بهره گرفت.
در مدل نوناکا و تاکه اوچي، فرایند اشتراک در قالب یک چرخه مداوم و پیوسته ترسیم 
شده است (مانند شول و دیگران42، 2003). این الگو ابتدا در سال 1991 مطرح و در سال 
1995 به شکل گسترده تري در کتاب «شرکت هاي دانش آفرین» (نوناکا، تاکه اوچي، 1385) 
به تصویر کشیده شد. در این الگو، تعاملي پویا که دانش در آن، از طریق یک فرایند چرخه اي 
منتقل مي شود، نشان داده مي شود. در این تعامل، ارزش دانش از طریق تبادل میان افراد 
و گروه ها افزایش مي یابد. به طور کلي، این الگو به عنوان رویکردي در توصیف روش هایي که 

دانش در سازمان ها تولید، منتقل و بازتولید مي شود، به کار گرفته مي شود. 
براي درك بهتر رابطه، الزم است نخست توضیح مختصري درباره چهار مرحله این 
الگو ارائه شود. چنان که در تصویر 3 مالحظه می شود، این الگو داراى چهار مرحله کلى 
عینى)،  به  (ذهنى  برونى سازى  ذهنى)،  به  ذهنى  دانش  (تبدیل  اجتماعى سازى  شامل: 

ترکیب (عینى به عینى) و درونى سازى (عینى به ذهنى)است. 

نی
 عی

ش
 دان

سازي اجتماعی برونی سازي  

سازي درونی ترکیب  

 دانش ذهنی دانش ذهنی

هنی
ش ذ
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هنی

ش ذ
 دان

عینیدانش  عینیدانش     
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ش
 دان

 تصویر 2. مدل تبدیل دانش نوناکا و تاکه اوچی (نوناکا و تاکه اوچی، 1385)

صاحب نظران مختلف این الگو را چارچوب و پایه ای برای مدیریت دانش عنوان کرده اند 
(السعید و احمد، 2003). در این الگو، تعاملی پویا که دانش در آن، از طریق یک فرایند 
چرخه ای منتقل می شود، نشان داده می شود. در این تعامل، ارزش دانش از طریق تبادل 
میان افراد و گروه ها افزایش می یابد. به طور کلی، این الگو به منزله رویکردی در توصیف 
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روش هایی که دانش در سازمان ها تولید، منتقل و بازتولید می شود، به کار گرفته می شود. 
در این چارچوب، جامعه پذیري، فرایند اشتراك دانش است، برونی سازي، فرایندي 
است که طی آن آن چه فرد می داند، عینی می شود. در فرایند ترکیب، منابع متعدد دانش 
عینی، براي خلق دانش جدید با یک دیگر ترکیب می شوند. درنهایت، فرایند درونی سازي، 

دانش عینی را درونی می کند (آنکائول، 2007، نقل شده در شریف، 1381).
در ادامه توضیح مختصری درباره هر چهار مرحله ارائه می شود:

تجربه ها  اشتراک  فرایند  به منزله  اجتماعی،  شیوه  ذهنی):  به  اجتماعی سازی (ذهنی 
الگوهای راهنماها، وجین،  شناخته می شود. پیامد آن، خلق دانش ذهنی و شکل گیری 
تشکیل جلسه های حل مسئله یا تهیه پایگاه متخصصان در زمینه ای خاص است. این شیوه، 
تجربه و دانش ذهنی را به دانش عیان تبدیل کرده، بستری را برای به اشتراک گذاری 
دانش در هر زمان که نیاز باشد، فراهم می کند. در این شیوه، ابزارها و فناوری های مرتبط 

با همکاری و ارتباطات مانند اینترانت نقش بسیار مهمی دارند.
ترکیب (عینی به عینی): ترکیب، فرایند قاعده مند کردن مفاهیم در قالب نظام دانش 
را  عینی  دانش  مختلف  اشکال  تلفیق  همچون  مواردی  دانش،  تبدیل  شیوه  این  است. 
دربرمی گیرد. موارد مطرح در این شیوه، عبارت است از: تهیه کتاب شناسی های تخصصی، 

فهرست ها و بروشورهای اطالعاتی برای معرفی منابع.
برونی سازی (ذهنی به عینی): بروني سازي فرایندي است که طي آن دانش ذهني، در 
قالب مفاهیم عیني بیان مي شود. در این شیوه، دانش ذهني در قالب هاي مختلفي همچون 
استعاره، قیاس، مفاهیم، فرضیه یا الگو، به دانش عیني تبدیل مي شود (نوناکا، تاکه اوچي، 
دیگر  از  گرفت.  بهره  کتابخانه ها  آموزشي  برنامه هاي  در  مي توان  روش  این  از   .(1385
شیوه هاي بروني سازي، خلق اثري عیني است. انتشارات گوناگون مانند دستورالعمل ها، 

بروشورها و راهنماها نمونه بارزي از این شیوه است. 
درونی سازی (عینی به ذهنی): درونی سازی، فرایندی است که طی آن دانش عینی در 
قالب ذهنی، تجسم می یابد. به عبارت دیگر، اطالعات کسب شده در ترکیب با دانسته های 
پیشین پردازش شده، به دانستۀ جدید، با دانش ذهنی فرد تبدیل می شود. شرکت در 
سمینارها و کنفرانس ها، نشست های علمی و مطالعه نشریات حرفه ای دراین خصوص حائز 
اهمیت است. نشست ها و گردهمایی های منظم و هدفمند درباره بحث ها و فعالیت های 
حرفه ای، مطالعه جمعی، گزارش و تحلیل نتایج به درونی سازی و خلق دانش در ذهن 

کمک زیادی می کند (خاتمیان فر و پریرخ، 1386). 

بحث و نتیجه گیری 
در این مقاله، از منظری جدید مدیریت دانش سازمانی بررسی شده و هدف اصلی آن 
و  علم اطالعات  دیدگاه  از  دانش،  مدیریت  مباحث  در  جدید  زاویه ای  از  که  بوده است 
دانش شناسی به ویژه حوزۀ سازمان دهی اطالعات ارتباط ایجاد شود و پیوند بطنی میان 
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رویکردهای مدرن سازمان دهی اطالعات و پتانسیل های خاص موجود در آن و مفاهیم 
در  اطالعات  سازمان دهی  عنصر  بدین منظور  گردد.  تبیین  دانش  مدیریت  فرایندهای  و 
و  بسط  به  آن ها   از  یکی  در  درنهایت  و  شده  بررسی  دانش  مدیریت  اساسی  مدل   11
تبیین آن پرداخته شده است. این مطالعه نشان داد که مفهوم سازمان دهی در مدل های 
وجه ای  می توان  موضوع  این  بر  تمرکز  با  و  شده است  نهادینه  دانش  مدیریت  گوناگون 
عینی و عملیاتی به آن بخشید. چنان چه سالو43 (2009) در پژوهش خود نشان داد که 
بهره گیری از الگوی اِف. آر.بی. آر. می تواند روند بازیابی اطالعات در دی.اسپیس را بهبود 
بخشد. به نظر می رسد آردی اِی نیز در پیوند با یافته های این پژوهش کمک قابل توجهی 
به یک دست سازی، انسجام و در نتیجه بازیابی بهتر اطالعات سازمانی در فرایند مدیریت 
دانش می کند. این امر با به کارگیری آردی اِی در مخازن دانش سازمانی محقق خواهدشد. 
گردآوری، سازمان دهی و انتقال دانش به فرایندهایی نیاز دارد که بهترین آن فرایندي است 
که دانش از حالت ذهنی به عینی و از حالت شخصی به جمعی تبدیل شود تا قابل مدیریت 
باشد (حسن زاده، 1386). سازمان دهی مفهومی عینی و خاص در مدیریت دانش می یابد. این 
عنصر باید به صورتی وارد فرایند مدیریت دانش شود که با توجه به ظرفیت های خاص به عینیت 
درآوردن دانش سازمانی، آن را دسترس پذیر و روشن کند. این امر بدون درنظر گرفتن پایگاه های 
دانش سازمانی در قالب مخازن سازمانی به عنوان پایگاه هاي دسترس پذیر و ساختارمدار براي 

دانش سازمانی قابل تصور نخواهدبود (زاهدی، 1389 و سالو، 2009). 
برای به عینیت در آوردن دانش در سازمان ها، پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است. یکی 
از مهم ترین آن ها، تشکیل «مخزن سازمانی دانش» یا «پایگاه دانش» برای گردآوری اطالعات، 
سازمان دهی و دسترس پذیر کردن آن است. برخی صاحب نظران مخازن سازمانی به عنوان بستر 
عملیاتی مدیریت دانش برشمرده شده (جانتسز و ویلسون در زاهدی، 1389)؛ از این رو الزم 
است بیشتر این نظام را معرفی کنیم. ایجاد پایگاه های دانش کمک بسیار بزرگی به گردآوری 
این منابع پربها می کند. بسیاری از سازمان ها اکنون از پایگاه های دانش به عنوان یک استراتژی 
برای تبدیل دانش نهان کارکنان خود به دانش آشکار استفاده می کنند. پایگاه دانش، مجموعه 
پایگاه های دیجیتالی است که به گردآوری هر نوع دانشي که در دایره مالکیت فکری آشکار و 
قابل تصور قراربگیرد و یک سازمان در اختیار دارد مبادرت می ورزد. این پایگاه ها می توانند منبعی 
غنی از منابع پژوهشی برای حل مشکالت تهیه کنند. همچنین می توانند مجموعه ای از بهترین 
تمرین های سازمانی و محلی مشترک را برای تبادل نظر و اندیشه ها برای رقابتی هوشمندانه فراهم 
سازند. ساختار پایگاه دانش مستلزم به دست آوردن، پردازش، ذخیره، حفظ و نگهداری، ارائه و 
اشاعۀ حجم عظیمی از اطالعات دربارۀ تولیدات، کارکنان، مراحل تولید، و خط مشی هاست (گراف، 
2003). کاربست مخازن سازمانی در فرایند مدیریت دانش نقش گردآوری و دسترس پذیری را ایفا 
می کنند. درواقع می توان ادعا کرد که مخازن دانشی که در فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده 
قرار می گیرد، گونه ای از انباره های اطالعاتی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی با کارکردهای ویژه 
مدیریت دانش است. زاهدی (1389) در بخشی از پایان نامه خود این ارتباط را در قالب مدارک 

ُجستار

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


350247

سال سوم  ، شماره 10
تابستان 1395

موجود در مخزن سازمانی دانشگاهی تبیین کرده است. براین اساس در یک مخزن سازمانی، 
ابتدا واگذارکننده، اطالعات را وارد می کند، سپس با استفاده از فراداده، اطالعات، سازمان دهی و 
مدیریت می شوند. در طی این روند، کتابدار یا فردی با مسئولیت وی، ناظر بر عملکردهای مخزن 
و فرایند تولید فراداده برای اطالعات وارد شده است. اختصاص بخشی مستقل برای تهیه فراداده 
نشان از قوت عنصر سازمان دهی اطالعات در این فرایند دارد. با دقت در این تصویر می توان 
دریافت که فراداده حلقه واسط میان مدیریت دانش در محیط نرم افزاری و سازمان دهی اطالعات 
است. طبیعی است که برای تدوین فراداده (همانند آن چه در محیط رقومی سازی اطالعات انجام 

می شود) نیاز به استانداد سازی محتوای مدارک (دانش عینی شده) است.

تصویر 2. فرایندهاى قابل انجام در فرایند مدیریت دانش در قالب پایگاه دانش سازمانى 
دى.اسپیس44 (زاهدى، 1389)

 فراداده ها در محیط کتابخانه ای براساس قواعد چون انگلوامریکن و اخیراً «استاندارد توصیف 
و دسترسی به منبع (آردی اِی)» تهیه می شوند. اگر فراداده را بخشی مهم از فرایند پردازش 
دانش سازمانی به حساب بیاوریم، جایگاه قواعد استاندارد تهیه فراداده ها چون آردی اِی مشخص 
می شود. ازاین رو می توان از استانداردهای موجود (قواعد فهرست نویسی و تولید فراداده) که 
سال ها امتحان خود را در محیط اطالعاتی مدون پس داده اند بهره گرفت. در ادامه این تعامل 
تشریح می شود (کفاشان و فتاحی، 1390). سازمان دهي دانش در محیط فناورانه و شبکه اي، 
به استانداردهاي تدوین شده اي نیازمند است که بر آن اساس بتوان بر مبناي اصولي مشخص، 
 NISO.و NISO. Z39. 85-2001استاندارد مثال،  براي  کرد.  آن  سازمان دهي  به  اقدام 
Z39.19- 1993 استانداردهاي تدوین شده اي براساس مجموعه عناصر فراداده اي دوبلین کور 
هستند که مخازن سازمانی مبتنی بر سازمان دهي دانش، پیاده سازي شده و مورد استفاده است. 

واکاوی مفهوم، کارکرد و جایگاه سازمان دهی اطالعات در مدل های مدیریت دانش سازمانی

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


350248

سال سوم  ، شماره 10
تابستان 1395

این استانداردها بر مبناي فرایند سازماندهي دانش در ذهن طراحي شده اند. چنان چه این 
فناوري ها به خدمت گرفته شوند، مي توان امیدوار بود که نظام هاي سازمان دهي و بازیابي دانش، 
به معنامداري رسیده اند (کیم و کیم45، 2008) و این همان چیزی است که هدف نظام های 
مدیریت دانش هم به شمار می آید. استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی اِی) که حاصل 
نگاه جدید و دانشی به دنیای اطالعات و دانش است، چنین ادعایی را به تحقق نزدیک کرده و 

مدعی تسهیل امور اطالعاتی و جریان دانشی در سازمان هاست.
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