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چکيده
هدف :این پژوهش با هدف تبیین به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردیای) در
حوزۀ مدیریت دانش سازمانی انجام شده است.
روش :در پژوهش حاضر با توجه به تأکید مشترک مدیریت دانش و رویکردهای نوین سازماندهی بر
دانشمداری ،عناصر مرتبط با سازماندهی توصیفی در مدل «نوناکا و تاکه اوچی» بهعنوان یکی از
پرکاربردترین مدلهای مدیریت دانش در پیوند با استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردیای)
بررسی شده است .همچنین عناصر هسته آردیای ،برای بهرهگیری در چرخه مدیریت دانش
سازمانی پیشنهاد شده است.
يافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که مفهوم سازماندهی در مدلهای گوناگون مدیریت دانش نهادینه
شده است و با تمرکز بر این موضوع میتوان جنبهای عینی و عملیاتی به آن بخشید .همچنین به
نظر میرسد که آردیای نیز در فرایند مدیریت دانش به یکدستسازی ،انسجام و در نتیجه بازیابی
بهتر اطالعات سازمانی کمک قابل توجهی بنماید که این امر با تأکید بر بهکارگیری آردیای در
مخازن دانش سازمانی انجام خواهد شد.
كليدواژهها :مدیریت دانش ،سازماندهی دانش ،استاندارد توصیف و دسترسی به منبع ،آردیای ،نوناکا،
تاکهاوچی
)1. Resource Description and Access (RDA
 .2دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه الزهرا و رئیس اداره استاندارد نهاد کتابخانههای
عمومی کشورf.pazooki@alzahra.ac.ir ،
 .3عضو هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتیzabedini@gmail.com ،
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مقدمه
دانش تولید شده در سازمان ،زمانی ارزشمندی واقعی خود را به دست خواهد آورد که به
سرعت و سهولت قابل دستیابی باشد .برای همین منظور ،روشهای متفاوت و متنوع
سازماندهی ایجاد شده و توسعه یافته است .هر اندازه که جامعه به صورت عینی و در قالب
رویکردهای آموزشی ،پژوهشی و کاربردی به سازماندهی اطالعات بپردازد ،به همان اندازه
قادر است از دانش موجود در هر شکل و هر زمان استفاده کند (فتاحی.)1331 ،
اگرچه اغلب مفهوم سازماندهی دانش با سازماندهی اطالعات مشابه فرض شده و ابزارهای
شت کهه
که
داشهت
جه دا
توجهه
سازماندهی اطالعات را به نظامهای سازماندهی دانش تعبیر میکنند اما باید تو
ظام های
ههای
سازماندهی دانش مفهومی متمایز و در عین حال مرتبط با سازماندهی اطالعات و یا ننظهام
مدیریت اطالعات بوده و شیوهای سودمند برای تأثیرگذاری بر سازمان و منابع انسانی به شهمار
شمار
می رود .بر این اساس ،سازماندهی دانش به مجموعه فعالیتهایی از قبیل توصیف ،نمایه سازی
سهازی
متخصصهان
صان
ها و متخص
ستهها
آرشیویسهت
بداران ،آرشیوی
کتابهداران،
سط کتا
توسهط
که تو
شود کهه
و طبقهبندی منابع دانش اطالق میشهود
موضوعی بر مبنای نظامهای دانشمدار صورت میپذیرد.
یری و
صمیمگگیهری
کتابداران با تالش برای به دست آوردن دانش و سپس استفاده از آن برای تتصهمیم
دهنهد
ند
برنامهریزی ،میتوانند تصویری از آیندهای روشن در حرفه کتابداری و اطالعرسانی ارائه ده
سهازماندهی
(پریرخ .)1331 ،بنا بر اهمیت ذکر شده درباره مدیریت دانش و ضرورت توجه به سازماندهی
یزی بهرای
برای
مهرریهزی
برنامهه
اهمیهت برنا
سهازمانی و اهم یت
اههداف سازمانی
بهه ا هداف
نیهل به
بهرای ن یل
دانهش برای
ههای دا نش
در پیوند با مؤلفه های
دانهش
نش
عات و دا
اطالعهات
دسترسپذیرسازی آن ،الزم است به الگوها و راهکارهای نوین سازماندهی اطال
توجه شود.

روش پژوهش
سی شهده
شده
بررسهی
نش برر
دانهش
در این مطالعه ،سازماندهی اطالعات با رویکرد کتابداری در مدیریت دا
دانهش
نش
مهدیریت دا
فراینهد مدیریت
به فرای ند
عات بهه
اطالعهات
سازماندهی اطال
ید سهازماندهی
جدیهد
عد جد
قواعهد
است .برای این کار از منظر قوا
گرفتن در مهدیریت
مدیریت
کار گهرفت
پرداخته میشود تا مشخص شود آیا آردیاِی ساز و کار الزم برای به کهار
له اول از
حلهه
شد تهاتا در مرح
دانش را پیش بینی کرده است؟ بر این اساس ،در این پژوهش تالش شهد
اطالعهات
عات
سازماندهی اطال
ضوع سهازماندهی
موضهوع
به مو
که بهه
میان مدلهای مطرح در زمینه مدیریت دانش ،مدلهایی کهه
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توجه داشتهاند ،انتخاب شوند .در مرحله بعد ،مدل نوناکا و تاکهاوچهی کهه یکهی از مهدلههای
لی ااسهت
ست
داخلهی
شده داخ
جام شهده
مطرح و جامع در این حوزه و دارای پشتوانه پژوهشی در مطالعات انانجهام
مبنای بررسی قرار گرفت.

پيشينه پژوهش
اطالعهات
عات
سازماندهی اطال
عات و سهازماندهی
اطالعهات
مدیریت اطال
پژوهشهای زیادی در مورد مدیریت دانش ،مهدیریت
انجام شده اما پژوهشهایی که به پیوندسازی میان این سه مقوله پرداخته باشند اندک است.
بنت 1و دیگران ( )2003در پژوهش خود نشان دادند که الگوی کارکردی پیشینههای
کتابشناختی (افآربیآر) 2با تعریف مفاهیم و روابط موجودیتهای کتابشناختی سبب افزایش
قابلیت جستجو و بازیابی و همچنین افزایش رضایت کاربران نرمافزارهای کتابخانهای میشود.
همچنین سالو )2003( 3به تبیین ارتباط سازماندهی اطالعات در بخشهای مختلف چرخۀ
سازماندهی اطالعات پرداخته است.
سیلوا )2001( 4نشان داد که کتابخانههای رقومی با استفاده از الگوی کارکردی پیشهینهههای
کتابشناختی (افآربیآر) قابلیت راهبری جدیدی را با دستهبنهدی و خوشههبنهدی پیشهینهههای
کتابشناختی به دست میدهند .میمنو 5و دیگران ( )2005هم یهک فهرسهت سلسهله مراتبهی بهر
اساس افآربیآر ایجاد کردند که این فهرست با استفاده از فهرست پرسیوس 1در کتابخانهههای
رقومی ایجاد شد.
شاید بتوان مهمترین پژوهش انجام شده در زمینه بهکارگیری رویکردهای نوین سازماندهی
اطالعات در مدیریت دانش را پژوهش سالو ( )2002دانست .در این پژوهش ،با استفاده از
معیارهای ارزیابی ،آزمایشهای کارآمدی روی  30نمونه در حالت آزمایشگاهی انجام شد و با

1. Bennett
)2. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR
3. Salo
4. Silva
5. Mimno
1. Perseus
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 4کارشناس مصاحبههایی به عمل آمد .در نتیجه ،با نشان دادن نقاط چالشی در رابط کاربر
نرمافزار دی .کالکشن 1شیوههایی برای بهبود کارآیی نظام پیشنهاد شد.

سازماندهی اطالعات و مديريت دانش
مدیریت دانش سازمانی شاید در ظاهر مقولهای چندان مرتبط با سازماندهی اطالعات به
معنای خاص در علوم کتابداری و اطالعرسانی (علم اطالعات و دانششناسی) به نظر نرسد اما
با دقت در مفاهیمی که میان این دو حوزه وجود دارند میتوان به اهمیت هریک از آنها در
حوزه دیگر پی برد .چرا که اساسا آنچه ناظر به عملکرد حرفهای کتابداری و اطالعرسانی
است به دو جنس «مدیریت دانش» و «مدیریت اطالعات» تعلق دارد .حری ( )1333با ذکر این
نکته ،تصویر  1را برای روشن نمودن حدود این عملکرد ارائه کرده است:

تصویر :1پیوند مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در فرایند عملکرد کتابخانه (حری)1333 ،

مهمترین عنصر در این پیوند را میتوان وجود مفهوم «مدرک »2دانست که در سازماندهی
اطالعات و مدیریت دانش مشترک است؛ زیرا هدف مدیریت دانش نیز ثبت و ضبط اسناد و
مدارکی است که هریک به گونهای حاوی پیامی سازمانی باشند و در تالش است تا آن را به
نحوی که پیام موجود در آن بهراحتی قابل بازیابی باشد ،عرضه کند.
مدلهای متعددی برای تبیین فرایند مدیریت دانش ارائه شده از جمله مدل مکالروی،3
مدل بکمن ،4مدل  ،7Cو مدل نوناکا و تاکهاوچی .در برخی از این مدلها عنصر سازماندهی

1. D.Collection

 .2باید توجه داشت که مفهوم عام مدرک در اینجا مد نظر است و متفاوت از مفهوم مدرک ( )Itemدر الگوی
کارکردی پیشینههای کتابشناختی است.
3. McElroy
4. Beckman
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به صورت مشخص و عینی آورده شده و در برخی دیگر به این عنصر به روشنی اشاره نشده.
البته ،با قدری دقت و کنار زدن هالۀ ابهام میتوان عنصر سازماندهی را از فحوای بخشی از
مدل دریافت .افرازه ( )1334در مقالهای مفصل و به روش تطبیقی انواع مدلهای مدیریت
دانش را گردآوری و مقایسه کرده است.

استانداردهاي سازماندهی اطالعات و مديريت دانش
گردآوری ،سازماندهی و انتقال دانش به فرایندهایی نیاز دارد که بهترین آن فرایندی است
که دانش از حالت ذهنی به عینی و از حالت شخصی به جمعی تبدیل شود تا قابل مدیریت
باشد (حسنزاده .)1331 ،در مدیریت دانش سازماندهی مفهومی عینی و خاص مییابد .این
عنصر باید بهصورتی وارد فرایند مدیریت دانش شود که با توجه به ظرفیتهای خاص به
عینیت در آوردن دانش سازمانی ،آن را دسترسپذیر و روشن نماید .این امر بدون در نظر
گرفتن پایگاههای دانش سازمانی در قالب مخازن سازمانی بهعنوان پایگاههای دسترسپذیر و
ساختارمدار برای دانش سازمانی قابل تصور نخواهد بود (زاهدی1332 ،؛ سالو .)2002 ،در
واقع میتوان ادعا کرد که مخازن دانشی که در مدیریت دانش استفاده میشوند ،نوعی
انبارههای اطالعاتی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی هستند با کارکردهای ویژه مدیریت دانش.
دانهش،
نش،
عات و دا
اطالعهات
سازماندهی اطال
بدون سهازماندهی
که بهدون
هد کهه
بررسی مخازن سازمانی دانش ،نشان میددههد
دسترسی به منابع اطالعاتی مقدور نیست .در واقع ،فراداده 1حلقه واسط میان مدیریت دانش در
(هماننهد
ند
فراداده (همان
تدوین فهراداده
محیط نرمافزاری و سازماندهی اطالعات است .طبیعی است که برای تهدوین
توای مهدارک
مدارک
محتهوای
آنچه در محیط رقومیسازی اطالعات انجام میشود) نیاز به استانداردسازی مح
لوامریکن و
انگلهوامریکن
(دانش عینیشده) است .فرادادهها در محیط کتابخانهای بر اساس قواعدی چون انگ
دانهش
نش
«توصیف و دسترسی به منبع» تهیه میشوند .اگر فراداده را بخشی مهم از فرایند پردازش دا
صیف و
توصهیف
عد تو
قواعهد
چون قوا
ها چهون
فراداده هها
سازمانی به حساب بیاوریم ،جایگاه قواعد استاندارد تهیه فهراداده
جود (قوا عد
(قواعهد
موجهود
ستانداردهای مو
توان از ااسهتانداردهای
میتهوان
ین رو مهی
شهود .از اایهن
می شود.
شخص مهی
منبهع ممشهخص
دسترسی به من بع
فهرستنویسی و تولید فراداده) که سالها امتحان خود را در محیط اطالعاتی مدون پس دادها ند
انهد
uchi
3. Work
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بهره گرفت .استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردیاِی) که حاصل نگاه جدید و دانشی به
شدهی خهود،
خود،
دنیای اطالعات و دانش است ،چنین ادعایی دارد و بر حسب آموزههای تصریح شهده
مدعی تسهیل امور اطالعاتی و دانشی در سازمانها است (کفاشان و فتاحی.)1320 ،
مديريت دانش مبتنی بر استاندارد توصيف و دسترسی به منبع (آردياي)

2

زمینه ایجاد آردیای با تغییر در نیازها و نگرش جدید کاربران در ساختار فهرستهای
کتابخانهای پدید آمد .چرا که فهرستهای کتابخانهای از رویکرد نظاممدار به سوی رویکردهای
کاربرمدار حرکت کردند و کاربر و نیازهای او در اولویت اصلی قرار گرفت
(حاجیزینالعابدینی .)1321 ،با ظهور الگوی کارکردی پیشینههای کتابشناختی (افآربیآر) این
روند قوت گرفت و پس از آن استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردیای) ارائه شد
(فتاحی ،ارسطوپور .)1332 ،این استاندارد مجموعهای جامع از دستورالعملها و رهنمودها
برای فهرستنویسی (توصیف و دسترسی) همه انواع منابع اطالعاتی است که جایگزین (نه به
منزله حذف) قواعد پیش از خود ،یعنی قواعد انگلوامریکن میشود (طاهری .)1332 ،از
ضرورتهای دیگری که طراحی آردیای را شکل داد مستقل بودن و محدود نبودن آن به قالب
و محیط خاص است .برخالف قواعد پیشین فهرستنویسی یعنی قواعد انگلوامریکن که بیشتر
به نمود و منبع در دست فهرستنویسی توجه داشته و قواعدی را برای سازماندهی آنها پیشنهاد
میکرد ،آردیای با تکیه به بنیانهای روابط افآربیآر ،بر اصل ،منشاء و زنجیره دانش (تا ایدۀ
اولیه «اثر )»3معطوف است .تفاوت دیگر آنکه در قواعد قبلی منابع در قالبهای گوناگون به
صورت مجزا بررسی و در درجه نخست نوع منبع (قالب) آن تعیین میشد و با توجه به آن
بقیه روند توصیف انجام میگرفت .در حقیقت میتوان گفت که مبنای توصیف و در مفهوم
کلی سازماندهی ،دانش عینی و محدود به قالب خاص بود و دانش ضمنی مورد غفلت قرار
میگرفت .اما در قواعد جدید و رویکردهای نوین سازماندهی همانند الگوی افآربیآر تالش
شد تا این نقیصه برطرف شود و با مبنا قرار دادن «اثر» در توصیف و تحلیل روابط میان منابع
به نوعی به دانش ضمنی در کنار دانش عینی توجه میشود.
chi
1. Work
man
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بدینترتیب میتوان صالحیت و شایستگی این قواعد را در فرایند مدیریت دانش که به هر
دو نوع دانش عینی و ضمنی توجه دارد مورد تأکید قرار داد و به نظر میرسد میتوان از آن در
محیط مدیریت دانش بهره گرفت.
تطبيق مدل نوناكا و تاكه اوچی و آردياي
مدلهای متعددی برای تبیین فرایند مدیریت دانش ارائه شده از جمله مدل مک الروی،
مدل بک من ،مدل  ،7Cنوناکا و تاکوچی و دیگر موارد .در برخی از آنها عنصر سازماندهی
بهصورت مشخص و عینی آورده شده و در برخی از آنها در این باره بهصورت مشخص و
روشن اشاره نشده ولی با دقت و کنار زدن هالۀ ابهام میتوان عنصر سازماندهی را از فهوای
بخشی از مدل دریافت .افرازه ( )1334در مقالهای مفصل و به روش تطبیقی انواع مدلهای
مدیریت دانش را گردآوری و مقایسه کرده است .یکی از مهمترین مدلهایی که به سازماندهی
اطالعات توجه زیادی کرده ،مدل نوناکه و تاکه اوچی است .در این مدل ،فرایند اشتراک در
قالب یک چرخه مداوم و پیوسته ترسیم شده است (شول و دیگران .)2003 ،1این الگو ابتدا در
سال  1221مطرح و در سال  1225به شکل گستردهتری در کتاب «شرکتهای دانشآفرین»
(نوناکا و تاکه اوچی ) 1335 ،به تصویر کشیده شد .در این الگو ،تعاملی پویا که دانش در آن از
طریق یک فرایند چرخهای منتقل میشود ،نشان داده میشود.
برای درک بهتر رابطه بین مدل نوناکا و تاکه اوچی و آردیای ،الزم است نخست توضیح
مختصری درباره چهار مرحله این الگو ارائه شود .این الگو دارای چهار مرحله کلی شامل
اجتماعیسازی (تبدیل دانش ذهنی به ذهنی) ،برونیسازی (ذهنی به عینی) ،ترکیب (عینی به
عینی) و درونیسازی (عینی به ذهنی) است .در این چارچوب ،جامعهپذیری ،فرایند اشتراک
دانش است ،برونیسازی ،فرایندی است که طی آن ،آنچه فرد میداند ،عینی میشود .در فرایند
ترکیب ،منابع متعدد دانش عینی ،برای خلق دانش جدید ،با یکدیگر ترکیب میشود .در نهایت،
فرایند درونیسازی ،دانش عینی را درونی میکند (آنکائول ،2003 ،نقل شده در شریف.)1333 ،
در ادامه توضیح مختصر در مورد هر چهار مرحله ارائه میشود:
اجتماعیسازي (ذهنی به ذهنی) :شیوه اجتماعی ،به عنوان فرایند اشتراک تجربهها
شناخته میشود .پیامد آن ،خلق دانش ذهنی و شکلگیری الگوهای راهنماها ،وجین ،تشکیل
جلسه های حل مسئله و یا تهیه پایگاه متخصصان در یک زمینه خاص است .این شیوه ،تجربه
1. Shull, et. al.
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و دانش ذهنی را به دانش عیان تبدیل و بستری را برای به اشتراکگذاری دانش در هر زمان که
نیاز باشد ،فراهم میکند .در رابطه با این شیوه ،ابزارها و فناوریهای مرتبط با همکاری و
ارتباطات مانند اینترانت نقش بسیار مهمی دارند.
تركيب (عينی به عينی) :ترکیب ،فرایند قاعدهمند ساختن مفاهیم در قالب نظام دانش
است .این شیوه تبدیل دانش ،مواردی همچون تلفیق اشکال مختلف دانش عینی را در بر
میگیرد .موارد مطرح در رابطه با این شیوه ،عبارت است از :تهیه کتابشناسیهای تخصصی،
فهرستها و بروشورهای اطالعاتی برای معرفی منابع.
برونیسازي (ذهنی به عينی) :برونیسازی فرایندی است که طی آن دانش ذهنی ،در قالب
مفاهیم عینی بیان میشود .در این شیوه ،دانش ذهنی در قالبهای مختلفی همچون استعاره،
قیاس ،مفاهیم ،فرضیه و یا الگو ،به دانش عینی تبدیل میشود (نوناکا ،تاکه اوچی .)1335 ،از
این روش میتوان در برنامههای آموزشی کتابخانهها بهره گرفت .از دیگر شیوههای
برونیسازی ،خلق اثری عینی است .انتشارات گوناگون مانند دستورالعملها ،بروشورها و
راهنماها نمونه بارزی از این شیوه است.
درونیسازي (عينی به ذهنی) :درونیسازی ،فرایندی است که طی آن دانش عینی در
قالب ذهنی ،تجسم مییابد .به عبارت دیگر ،اطالعات کسب شده در ترکیب با دانستههای
پیشین پردازش شده و به دانسته جدید ،با دانش ذهنی فرد تبدیل میشود .شرکت در سمینارها
و کنفرانسها ،نشستهای علمی و مطالعه نشریات حرفهای در این خصوص حائز اهمیت
است .نشستها و گردهماییهای منظم و هدفمند در رابطه با بحثها و فعالیتهای حرفهای،
مطالعه جمعی ،گزارش و تحلیل نتایج به درونیسازی و خلق دانش در ذهن کمک زیادی
میکند (خاتمیانفر و پریرخ.)1331 ،
پس از آشنایی با چهار مولفه مدل نوناکا و تاکهاوچی ،کار واکاوی قواعد و عناصر موجود در
قواعد آردیای و انطباق آنها با مدل مورد نظر آغاز میشود .در این مرحله ابتدا ،شیوه تبدیل دانش بر
اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی معین شده و بعد از آن عناصر مرتبط در قواعد آر دی ای استخراج و
نتیجه در جدول  1ارائه شده است.
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 عناصر هسته آردیای در پیوند با حلقههای مدل نوناکا و تاکهاوچی:1جدول

Numbering of serials/ Numeric and/or alphabetic designation of first issue
or part of sequence* / Chronological designation of first issue or part of
sequence*/ Numeric and/or alphabetic designation of last issue or part of
sequence* / Chronological designation of last issue or part of sequence* /
Alternative numeric and/or alphabetic designation of first issue or part of
sequence/ Alternative chronological designation of first issue or part of
sequence/ Alternative numeric and/or alphabetic designation of last issue
or part of sequence/ Alternative chronological designation of last issue or
part of sequence

انتشار نشریه

Generation/ Generation of audio recording/ Generation of digital resource
Generation of microform/ Generation of motion picture film/ Generation
of videotape
Location of conference, etc/ Number of a conference, etc.* .

خط مشی برگزاری
سمینار درون
سازمانی

Generation/Generation of audio recording/ Generation of digital resource/
Generation of microform/ Generation of motion picture film/Generation of
videotape

وضعیت برگزاری
بر اساس نظر
سنجی

ISSN of series+ / Numbering within series* / Title proper of subseries*
Parallel title proper of subseries/ Other title information of subseries/
Parallel other title information of subseries/ Statement of responsibility
relating to subseries/ Parallel statement of responsibility relating to
subseries/ ISSN of subseries / Numbering within subseries*

نشریه الکترونیکی

Mode of issuance+ /Frequency+ / Identifier for the manifestation */ Name
of the corporate body/ Preferred name for the corporate body */ Variant
name for the corporate body/ Place associated with the corporate body/
Edition statement

گزارش

Identifier for the manifestation */ Copy right/ Terms of availability/
Contact information/ Restrictions on access/ Restrictions on use/ Uniform
Resource Locator+ / Status of identification+ / Source consulted+ / Title of
the person* / Fuller form of name* /Other designation associated with the
person*

نظام پیشنهادات

Extent

آموزش
الکترونیکی

Note on title+ / Note on statement of responsibility Note on edition
statement

مقاالت سودمند

تبديل
دانش

درونی سازي
)(عينی به ذهنی

بستر سازمانی

)برونی سازي (ذهنی به عينی

RDA element
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بستر سازمانی

RDA element

Carrier Type / Extent 3.4

تبديل
دانش

دسترسی به کتابها
و دسترسپذیر
کردن متن نشریات

صورت جلسات
کمیته ها و شوراها
در سازمان
خط مشی
گروههای همعمل
تشکیل جلسات
حل مسئله

Immediate source of acquisition of item/ Identifier for the item/ Note/
Sound characteristic/ Type of recording/ Recording medium

نشستهای رسمی

Statement of responsibility/ Title/ Edition statement/ notes

خط مشی
 بدو/ کارآموزی
استخدام

Equipment or system requirement/ Item-specific carrier characteristic/
Item-specific carrier characteristic of early printed resource/ Note/ Note
on extent of manifestation/ Note on dimensions of manifestation/ Note on
changes in carrier characteristics / Note on extent of item/ Note on
dimensions of item/ Title of the person* / Fuller form of name* / Other
designation associated with the person*

گروه بحث
درونکتابخانهای

Designation of edition */ Edition statement

،فهرست
کتابشناسی

All in Core Elements

کتابشناسی

Custodial history of item
Note on extent of manifestation/ Note on dimensions of manifestation/
Note on changes in carrier characteristics/ Note on extent of item/ Note on
dimensions of item/ Equipment or system requirement/ Item-specific
carrier characteristic/ Item-specific carrier characteristic of early printed
resource/ Note

بروشور
اینترانت
)(درون سازمانی

)تركيب (عينی به عينی

Custodial history of item/ Generation / Generation of audio recording /
Generation of digital resource/ Generation of microform/ Generation of
motion picture film/ Generation of videotape

)اجتماعی سازي (ذهنی به ذهنی

Production statement /Place of production/ Parallel place of production /
Producer’s name/ Parallel producer’s name / Date of production
*/Publication statement/ Place of publication */ Parallel place of
publication/ Publisher’s name * / Parallel publisher’s name/ Date of
publication */ Distribution statement/ Place of distribution */ Parallel
place of distribution / Distributor’s name */ Parallel distributor’s name /
Date of distribution * /Manufacture statement / Place of manufacture */
Parallel place of manufacture/ Manufacturer’s name* / Parallel
manufacturer’s name/ Date of manufacture */Custodial history of
item/Note on numbering of serials/Note on production statement/Note on
publication statement/Note on distribution statement/Note on manufacture
statement/Note on copyright date/Note on series statement/Note on
frequency/Note on issue, part, or iteration used as the basis for
identification of the resource +
Key title + / Abbreviated title +/ Statement of responsibility /Statement of
responsibility relating to title proper */ Date associated with the corporate
body */ Date of conference, etc./ Date of establishment/ Date of
termination/ Associated institution * / Other designation associated with
the corporate body */ Language of the corporate body/ Address of the
corporate body/ Field of activity of the corporate body/ Corporate history/
Identifier for the corporate body */ Name of the place/ Preferred name for
the place +/ Variant name for the place
Applied material / 3.2 Media Type / 3.3
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در فرایند اجتماعیسازی در مدل نوناکا و تاکهاوچی ،کارکرد اصلی آن یعنی اشتراک
تجربهها مطرح میشود .بر این اساس فرایندهایی در این کارکرد مطرح میشود که به نوعی به
اشتراک یافتههای میان افراد دانشی سازمان کمک کند .صورت جلسات کمیتهها و شوراها،
خطمشی کارگروهها و جلسات حلمسأله و نشستهای رسمی ،خط مشیها و همچنین گروه
بحث درون کتابخانهای از جمله مصداقهای این کارکرد به شمار میرود .با بررسی قاعدههای
پیشنهادی مختلف آردیای موارد مرتبط شناسایی شد که در جدول  1آمده است.
برای توصیف و ثبت موارد مرتبط با این مورد قواعد پیشنهادی زیر استخراج شده است و
میتواند برای توصیف مرتبط با هریک از موارد فوق مورد استفاده قرار گیرد2.3.9 .عنوان
اصلی 2.3.10 ،عنوان اختصاری (سرنام) 2.4 ،شرح مسئولیت 2.4.2 ،شرح مسئولیت مرتبط
با عنوان مرجح 11.4 ،تاریخهای مرتبط با تنالگان 11.4.2 ،تاریخ برگزاری همایش،

11.4.3

تاریخ تأسیس 11.4.4 ،تاریخ خاتمه 11.5 ،سازمان مرتبط 11.7 ،سایر مشخصههای مرتبط
با تنالگان 11.8 ،زبان تنالگان 11.9 ،نشانی تنالگان 11.10 ،حوزه فعالیت تنالگان،

11.11

تاریخ تنالگان 11.12 ،شناسه برای تنالگان 16.2 ،نام مکان 16.2.2 ،نام مرجح برای مکان،
 16.2.3نام متفاوت برای مکان 3.7 ،منابع عملی 3.2 ،گونه (نوع) رسانه 3.3 ،گونه (نوع)
محمل 3.4 ،گستره و دیگر موارد که در جدول آمده است.
در فرایند برونیسازی (ذهنی به عینی) مدل تأکید بر آن است که دانش ذهنی در قالب
مفاهیم عینی بیان شود .بهرهگیری از قالبهای مختلف مانند استعاره ،قیاس ،مفاهیم ،فرضیه و
یا الگوها در این بخش قرار میگیرند و شامل زمینههای سازمانی مانند انتشار نشریه اعم از
چاپی یا الکترونیکی ،خطمشی برگزاری سمینار درون سازمانی ،وضعیت برگزاری بر اساس
نظر سنجی ،گزارش و نظام پیشنهادات و انتقادات است .قاعدههای مرتبط با تهیه پیشینه از این
کارکرد در ادامه آمده است:
 .2.1شمارهگذاری پیایندها ،شماره گذاری و/یا الفبایی کردن نخستین شماره یا بخشی از
مسلسل ،تعیین تاریخی نخستین شماره یا بخشی از مسلسل ،شماره گذاری و/یا الفبایی کردن
از آخرین شماره یا بخشی از مسلسل ،تعیین تاریخ انتشار آخرین شماره یا بخشی از مسلسل،
شماره گذاری و/یا الفبایی کردن جایگزین/بدیلبخشی از نخستین شماره یا بخشی از مسلسل،
سهم بخشبندی متناوب تاریخ نخستین شماره یا بخشی از مسلسل ،سهمبندی متناوب تاریخی
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و/یا الفبایی آخرین شماره یا بخش مسلسل ،سهمبندی متناوب تاریخ آخرین شماره یا بخش
مسلسل و موارد دیگر که در جدول  1آمده است.
تركيب (عينی به عينی) :ترکیب ،فرایند قاعدهمند ساختن مفاهیم در قالب نظام دانش
است .این شیوه تبدیل دانش ،مواردی همچون تلفیق اشکال مختلف دانش عینی را در بر
میگیرد و شامل مواردی از جمله:
فهرست ،کتابشناسی ،کتابشناسی ،بروشور و اینترانت (درونسازمانی) است .عناصر مرتبط
با آن مانند :تفکیک ویرایشها (فیلد ویرایش) ،یادداشت در مورد وسعت بیان ،کلیه بلوکهای
کتابشناختی مرتبط با عناصر هسته ،یادداشت در مورد ابعاد بیان ،یادداشت در مورد تغییر در
مشخصات محمل ،تغییر در مورد وسعت مورد ،تجهیزات یا سیستم مورد نیاز ،مشخصه محمل
منبع چاپ شده اولیه -مورد ،مشخصه محمل منبع چاپ شده اولیه -مورد میتوان نام برد.
و اما در درونی سازی (عینی به ذهنی) که فرایندی است که طی آن دانش عینی در قالب
ذهنی ،تجسم مییابد .به عبارت دیگر ،اطالعات کسب شده در ترکیب با دانستههای پیشین
پردازش شده و به دانسته جدید ،با دانش ذهنی فرد تبدیل میشود که در کارکردهای آموزش
الکترونیکی ،فهرست مقاالت سودمند ،دسترسی به کتابها ،دسترسپذیر کردن متن نشریات
قابلمالحظه است و قواعد زیر برای آن مناسب به نظر میرسد.
گستره ،یادداشت عنوان ،یادداشت شرح مسئولیت ،یادداشت شرح ویرایش ،شرح تولید،
محل تولید (موازی) ،تاریخ تولید ،نام توزیع کننده ،یادداشت تاریخ حق مؤلف ،یادداشت شرح
ساخت ،یادداشت نسخه ،بخش ،یا قسمتی از متن که جهت تعیین هویت منبع استفاده و موارد
دیگر.

بحث و نتيجهگيري
در این مقاله ،از منظری جدید به مدیریت دانش سازمانی پرداخته که با هدف برقراری
پیوند میان رویکردهای نوین سازماندهی اطالعات و فرایندهای مدیریت انجام شده است.
تمرکز مقاله ،بر آردیای بوده است و قابلیتها و ظرفیتهای این استاندارد برای به کارگیری
در بستر مدیریت دانش سازمانی مورد تحلیل قرار گرفته است .این مطالعه نشان داد که مفهوم
سازماندهی در مدلهای گوناگون مدیریت دانش نهادینه شده است و با تمرکز بر این موضوع
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میتوان وجهای عینی و عملیاتی به آن بخشید .چنانچه سالو ( )2002در پژوهش خود نشان داد
که بهرهگیری از الگوی افآربیآر میتواند روند بازیابی اطالعات در دی.اسپیس را بهبود
بخشد .به نظر میرسد آردیای نیز در پیوند با یافتههای این پژوهش کمک قابلتوجهی به
یکدستسازی ،انسجام و در نتیجه بازیابی بهتر اطالعات سازمانی در فرایند مدیریت دانش
مینماید .این امر با بهکارگیری آردیای در مخازن دانش سازمانی محقق خواهد شد .در این
مطالعه تالش شده است تا این تحلیلها در بستر یکی از پر کاربردترین مدلهای مدیریت
دانش یعنی مدل نوناکا و تاکهاوچی انجام پذیرد و برخی از مهمترین قواعد آردیای در پیوند
با هریک از حلقههای این مدل ارائه شود .این مقاله از آن جهت حائز اهمیت است که فتح بابی
برای پرداختن به چنین مباحثی محسوب میشود و با ادامۀ چنین پژوهشها و مطالعات دیگر،
زوایای بیشتر از این ارتباط روشن خواهد شد تا بدینترتیب جایگاه کتابداران نیز برای ایفای
نقش مؤثر در مدیریت دانش بیش از پیش تبیین شود.

پيشنهادهاي پژوهش براي مطالعات آينده
پژوهش در این زمینه با توجه به نو و بکر بودن آن جای کار بسیار دارد تا زمینههای الزم
برای به عینیت رساندن مفاهیم نظری ذکر شده تبیین شود .از جمله زمینههای پژوهشی که
میتوان به آنها پرداخت به شرح زیر است:


بررسی به کارگیری آردیای در نظامهای دانشی مثل نظام اسکاس ()SKOS؛



بررسی کاربرد آردیای در نظام دانشی ناوارتا (( )2001مبتنی بر نمایهسازی)؛



بررسی کارکردپذیری آردیای در مدلهای دیگر مدیریت دانش؛



مطالعه موردی امکانسنجی بهکارگیری آردیای در سازمانهای دانشمدار و
دانشبنیان ،و مخازن سازمانی.

در مجموع ،پیشنهاد میشود پژوهشهای عملیاتی و واقعی برای راستیآزمایی و اثبات
کارآمدی و کارآیی الگوها و قواعد جدید سازماندهی اطالعات در بستر مدیریت دانش
سازمانی از جنبههای گوناگون انجام گیرد.
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