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چڪیده
هدف :بررىس و تبیین نقش مدیریت دانش در برنامهریزی راهربدی از دیدگاه مدیران و كتابداران
کتابخانههایدانشگاهیاست.
روش پژوهش :با استفاده از ابزار پرسشنامه ،نظر  38مدیر (رؤسا و معاونان) و  151کتابدار شاغل
در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران ،بهتفكیك ،درباره نقش مدیریت دانش
در برنامهریزی راهربدی پیامیش شده است.
یافت هها :بیش از نیمى از افراد بر تعریف سه مرحلهای کوینتاس و همکاران ( )1997از مدیریت
دانش اتفاق نظر دارند؛ مدیران و كتابداران بر كاربردی بودن مدیریت دانش در برنامهریزی
کتابخانه توافــق دارند و بهرتیــن راه برای بهبود آین دهنگری در كتابخانه را بهکارگیری مدیریت
دانش در برنامهریزی دانستهاند؛ آنان مدیریت دانش را بهترتیب در ابعاد سیاستگذاری و
تصمیمگیری ،برنامهریزی خدمات اطالعاتی ،تولید مدل و تفکر در حیطۀ برنامهریزی راهربدی
سازمان خود كاربردی معرفی كردهاند.
نتیجهگیری :تفاوت استنبـاط مدیران و كتابــداران كتابخانههـای دانشگاهــی از مفهــوم
مدیریــت دانش در برنامــهریزی راهربدی كتابخانهها قابل درك است ،زیرا اصطالحات و
حوزههای جدید معموالً تردیدهایی منطقی ایجاد میكنند .به هرحال ،این تفاوتها از نظر
آماری نیز معنادار نبوده است.
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تغییرات و تحوالت همهجانبهای که در محیط اطالعاتی ،بهویژه در دسترسی از راه دور
به اطالعات و کاهش مراجعة حضوری کاربران به کتابخانهها ،بهوقوع پیوسته ناپایداری
ن حال لزوم مدیریت صحیح اطالعات را سبب شده است .شبکه اینترنت،
كتابخانهها و در عی 
همراه با افزايش چشمگير حجم اطالعات ،دسترسی و انتقال اطالعات را مفهومی دیگر
بخشیده و امکاناتی بیمانند در اين راه فراهم آورده است (فتاحی .)1383 ،این امر ،مدیریت
بهینة پاسخگویی را میطلبد که با نیازهای کنونی کتابخانهها و مراکز اطالعاتی هماهنگ
باشد .بسیاری از دانشگاهها براساس رسالت خویش و با توجه به نیاز جامعه ،مدیریت منابع
اطالعاتی را براي بهرهگیری از بیشینة بضاعت خود در برنامه گنجان دهاند اما همچنان در
برآورده ساختن نيازهاي دانشجويان و اساتيد با مشکل روبرو هستند (پارنل.)2001 ،3
با توجه به غوغای فناوريهای نوین در عصر کنونی و نقش ناگزير آنها در پاسخگویی
ِ
بازشناخت نقش بهینة كارکنان ،مديريت اطالعات در
به نیازهای دانشی جوامع و اهمیت
حوزهاي جديد خودنمایی میکند بهنام مديريت دانش .مديريت اطالعات بر دانش صريح
يا اطالعات موجود در كتابها و مجالت تمركز دارد ،اما مديريت دانش تالش بر مديريت
ديگر ابعاد دارد يعني دانش ضمني يا فنون و معلومات موجود در ذهن کارکنان يك سازمان
(الحوامده .)2002 ،4اين نكته قابل توجه است كه وقتی دانش ضمني ب هدليل بيميلي در اشاعة
آن يا ضعف ارتباطي بهكار گرفته نشود ،بازده كل سازمان پایین خواهد آمد (روبین.)2004 ،5
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یکی از چالشهای مدیریت دانش قادر ساختن افراد به "اندیشی د ِن فراتر از چارچوب وضع
موجود" و ترکیب و ذخیرة دانش بهشکلی اثربخش برای حفظ و بقاي اطالعات و دسترسی
آسان به آن است (متزگر.)2005 ،1
براي اداره بهینه سازمانها و جلوگیری از آشفتگیهای احتمالي در راهبردهای مدیریتی،
استقرار و تثبیت مدیریت دانش اجتنابناپذیراست؛ بههمين دليل ،تعریف روشنی از مديريت
دانش در مرحلة كاربرد آن در سازمانها بايد ارائه شود .اما پرسش اساسی این است که
چگونه ميتوان چيزي را بهکار گرفت كه اندازهگيري آن دشوار است .كيدول ،وندر لیند ،و
جانسون )2000(2معتقدند برای دانشگاهها فرصت استفاده از دستورالعملهاي مديريت دانش
برای برآورده کردن رسالت مؤسسات خود وجود دارد و پنج كاربرد و مزيت مهم مديريت
دانش را در تحصيالت تکمیلی توصيف ميكنند :روند پژوهش ،فرايند ايجاد برنامه درسي،
خدمات به دانشجويان و فارغالتحصيالن ،خدمات اداري ،و برنامهريزي راهبردی.
پژوهش حاضر کاربرد آخر مدیریت دانش ،یعنی برنامهريزی راهبردی ،را مد نظر دارد.
اگرچه برنامهريزي راهبردی براي كتابخانهها و مراكز اطالعرساني تازگي دارد ،اما ابزاري
اساسي براي تعیین و توسعة مؤث ِر اولويتهاي سازماني بهشمار ميرود (استوارت و موران،3
 .)2002برنامهريزی راهبردی فرآیند پیوستهای از تصمیمات نظاميافته و خطرپذیر و با حداكثر
دانش و آگاهی از نتایج آینده است كه بهطور منظم تالشهاي مور د نياز برای انجام این
تصمیمها را سازماندهی میکند و نتایج این تصميمگيریها را در مقابل انتظارات ،از طریق
بازخورد نظاميافته و سازماندهیشده اندازهگیری میكند (مكنيكول .)2005 ،4برنامهريزی
راهبردی ،فرآیندی است كه در آن مقاصد ،اهداف ،و برنامهها تنظیم و اجرا میشوند .البته
فرآیندهای تنظیم و اجرا هر دو تدریجی و پیوستهاند (كولین.)2004 ،5
کتابخانه مکانی برای تدوین برنامهها و کاربری نظامهای اطالعاتی است تا بهصورت
مرکزی مؤثر در تبیین راهبردهای سودمند در عرصة اطالعرسانی به ارائه خدمت بپردازد.
اين نهاد براي استفاده از تمامي ظرفیتهای موجود خود ،نیازمند بهرهگیری از ساختار
برنامهريزی است (درودی .)1387 ،اگرچه مفهوم برنامهريزي راهبردی براي كتابخانهها و
مراكز اطالعرساني مفهومی تازه بهشمار میرود ،مدیران کتابخانهها و کتابداران باید براي
فائقآمدن بر تغييرات سريع فناوري ،كميتههاي برنامهريزي راهبردی برپا كرده بهطوریکه با
برنامهريزي ،تغييرات را مديريت و به خواستههاي فراوان دانشجويان و اعضاء هيأتعلمی
رسيدگيكنند (ماتیوز.)2005 ،6
اما ،اجرای برنامهريزي راهبردی در كتابخانههاي دانشگاهي با چندين مسئلة كليدي مانند
مشاركت كاركنان كتابخانه ،ارتباط اهداف و برنامههاي كتابخانه ،سطح مشاركت فعال در هر

1. Metzger
2. Kidwell, Vander Linde
& Johnson
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4. McNicol
5. Kuhlen
6. Matthews
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دو بخش برنامهريزي بخشها و برنامهريزی کل سازمان و ارزيابي و ه دفگذاری درگیر
است (مکنیکول .)2005 ،اين مسئله بهويژه زمانی که كتابخانه با كمبود مشاركت كاركنان و
ارتباط کم ميان مديران و كاركنان مواجه باشد ،عم ً
ال مشكلآفرین ميشود .برای کمک به حل
این مشکالت ،بهرهگیری از رويكردهاي جديدي چون مديريت دانش ممكن است چارهساز
باشد .در مراكز اطالعرسانيِ سازمانهاي انتفاعي ،اغلب بخشي از فعاليتها به برنامهريزي
اختصاص دارد و مديريت دانش در این ميان نقشي اساسي بازي ميكند (استوارت و موران،
. )2002اگرچه ،در سازمانهاي غيرانتفاعي چون كتابخانهها نيز داشتن يك برنامه راهبردی
مؤثر با استفاده از مديريت دانش ضروري به نظر ميرسد .انجام موفق مديريت دانش نيازمند
يك برنامه راهبردی باکیفیت است و از سوی دیگر ،برنامهريزي راهبردی نيازمند مديريت
دانش است (هاید.)1992 ،1
مديران كتابخانه ممكن است تجربهاي واقعي از بهکارگیری خودآگاه يا ناخودآگاه
مديريت دانش در فرايند برنامهريزي راهبردی داشته باشند .اگرچه ،کتابداران ،متخصصان
علم اطالعات ،و نیز مديران (متخصص و غیرمتخصص) كتابخانهها و مراکز اطالعاتی ممكن
است دركي متفاوت از مديريت دانش و بهويژه كاركردهاي آن در برنامهريزي راهبردی داشته
باشند ،اما با در نظر گرفتن اين نکته که مسئولیت برنامهريزي راهبردی کتابخانهها برعهدة این
گروه خواهد بود ،تشخيص و تعيين تفاوتهاي ادراكي هر گروه یعنی مديران و کتابداران
از مفهوم «مديريت دانش در برنامهريزي راهبردی» به سود آيندة كتابخانه خواهد بود .وجود
اختالف در برداشتهاي هریک از این دو گروه درباره مفاهيم یادشده ،نشا ندهندة اين است
كه منابع درسي و آموزشهاي موجود ،كاربرد حقيقي مديريت دانش در برنامهريزي راهبردی
كتابخانه را منعكس نميكنند .در اين پژوهش ،براي تبیین نقش مدیریت دانش در برنامهريزی
راهبردی تالش شده است تعریف مديران و كتابداران شاغل در كتابخانههاي دانشگاهي از
مديريت دانش را مشخص سازد؛ ديدگاه آنان را درباره كاربرد اين مفهوم در برنامهريزي
راهبردی روشن نمايد ،و چگونگي درك اين دو گروه از بهکارگيري مديريت دانش و فوايد
آن را در برنامهريزي راهبردی شفاف سازد.
در زمينة پيوند مديريت دانش و برنامهريزي راهبردی در كتابخانهها پژوهشهاي اندكي
انجامشده است .از جمله ،حاكي ( )1384تالش كرده است با ارائه مدلي نظري ،نقش
عوامل سازماني را در اثربخشي فرايند برنامهريزی راهبردی و فناوري اطالعات تبيين كند تا
مديران با آگاهي از اين عوامل بتوانند راهبردهاي مناسبي را براي توسعة فناوري اطالعات
شناسايي کنن و بهكار گيرند .عليدوستي ( )1384مدلي براي تبيين عوامل كليدي مؤثر بر
كاربرد فناوري اطالعات در مدیریت كل سازمانهاي دولتي استانهاي صنعتي ايران ارائه
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داده است .شيخ شعاعي ( )1385نيز در بررسي قابليت كاربرد مدل پذيرش فناوري توسط
كتابداران کتابخانههای دانشک دههای فني دانشگاههای دولتي شهر تهران نتيجه گرفته است
كه همه متغيرهاي مستقل اين مدل بر استفاده از فناوري اطالعات توسط اين كتابداران تأثیر
میگذارد.
1
تیتثاسیری ( )2000با بررسي وضعيت فناوري اطالعات در مؤسسات آموزش عالي
خصوصي و عمومي تايلند ،به ارائة برنامهريزی راهبردی فناوري اطالعات در اين مؤسسات
پرداخته و نشان داده است برخي موانع مهم در هنگام تهية برنامهها ،مشكالت مالي و نيروي
انساني فناوري اطالعات است .وي در پايان براي پشتيباني از توسعه برنامهریزی راهبردی
فناوري اطالعات در اين مؤسسات ،چهار مرحله پیشنهاد داده است .متزگر )2001( 2در
مطالعة كيفي فنون برنامهريزی راهبردی فناوري مورد استفاده در زمان تغييرهاي سريع فناوري
در جهان فني و اجتماعي ،الگويي پيشنهاد داده است .اين الگو ،عامل زمان و مكان را کمرنگ
ساخته و عوامل كيفيت ،سهولت ،و خدمات را بهعنوان عوامل تعیینکننده انتخاب كرده است.
نکوب )2007( 3در بررسي گسترش تأسیسات زيربنايي فناوري اطالعات در اتحادية توسعة
آفريقاي جنوبي با استفاده از روش پيمايش تحليلي ،به این نتیجه میرسد که انعطافپذیری
در توسعة تأسیسات زيربنايي فناوري اطالعات منطقه ،بهطور معناداری به توانايي منطقه در
كسب مزيت رقابتي در بازار كمك میکند.

ششناسی
رو 

در اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه ،نظر  41مدیر (رؤسا و معاونين کتابخانهها) و 167
کتابدار شاغل در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران بهتفكيك ،پيمايش
شده است .پرسشنامة بهکار بر دهشده شامل  6سؤال بستة چندگزينهاي بههمراه اختصاص
فضايي براي دريافت نظر جامعة پژوهش دربارة مدیریت دانش در برنامهريزی راهبردی بوده
است .از  208پرسشنامه ارسالي برای این دو گروه 189 ،پرسشنامه برگشت داده شد كه 38
پرسشنامه به مدیران و  151پرسشنامه به کتابدارن تعلق داشت .برای هر سؤال ارائهشده ،تعداد
کل پاسخها بهتفکیک مدیران کتابخانه و کتابداران ارائهشده و هر جا كه امكان داشته ،تعداد
خدهندگان (مجموع مدیران و كتابداران) ارائ ه شده است.
پاسخها براساس کل پاس 

یافت هها

جدول  1یافتههای توصیفیِ ب هدستآمده از  189پرسشنامه ( 38مورد مربوط به مدیران و 151
یدهد.
مورد مربوط به کتابداران) را نشان م 

1. Titthasiri
2. Metzger
3. Ncube
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ج دول  .1تفاوت دیدگا هها درباره استفا ده از م دیریت دانش در برنام هریزی راهرب دی کتابخان هها
مدیرانکتابخانه

کلپاس خها

كتابداران

پاس خها

سؤاالت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

میزان تناسب تعاریف مدیریت دانش در ارتباط با برنامهریزی راهربدی در کتابخانهها
الف

3

7/89

11

7/28

14

7/40

ب

21

55/26

89

58/94

110

58/20

ج

9

23/68

31

20/52

40

21/16

د

5

13/15

20

13/24

25

13/22

کل

38

100

151

100

189

100

كاربرد مدیریت دانش در برنامهریزی راهربدی کتابخانه
بله

36

94/73

146

96/68

180

95/23

خیر

2

5/26

5

3/31

9

4/76

کل

38

100

151

100

189

100

بهکارگیری مدیریت دانش در برنامهریزی راهربدی کتابخانه برای بهبود وضعیت آتی
بسیارموافقم

2

5/26

4

2/65

6

3/17

موافقم

18

47/37

81

53/63

99

38/52

نظری ن دارم

11

28/95

43

28/48

54

28/57

مخالفم

7

18/42

23

15/23

30

15/87

بسیارمخالفم

0

0/00

0

0/00

0

0/00

کل

38

100

151

100

189

100

چگونگی استفاده از مدیریت دانش در برنامهریزی کتابخانه

70

الف

25

65/79

83

55/96

109

57/67

ب

7

18/42

36

23/84

43

22/75

ج

6

15/79

30

19/87

36

19/05

دیگر موارد

0

0/00

1

0/66

1

0/53

کل

38

100

151

100

189

100
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زمینههای كاربرد مدیریت دانش در برنامهریزی راهربدی کتابخانه
الف

3

7/89

25

16/55

28

14/81

ب

1

2/63

8

5/29

9

4/76

ج

3

89/7

5

3/31

8

4/23

د

4

52/10

31

20/52

35

18/51

ه

27

71/05

82

54/30

109

57/67

دیگر موارد

0

0

0

0

0

0

کل

38

100

151

100

189

100

مزایای مدیریت دانش در برنامهریزی راهربدی کتابخانه
الف

5

13/16

24

15/89

29

15/34

ب

23

60/53

81

53/64

104

03/55

ج

4

53/10

21

91/13

25

23/13

د

6

79/15

25

56/16

31

40/16

کل

38

100

151

100

189

100

ِ
نخست جدول  ،1چهار تعریف کوتاه از مدیریت دانش در اختيار
براي پاسخ به سؤال
پاسخگويان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا تعريفي را كه در ارتباط با برنامهريزی در
يدانند؛ مشخص كنند .تعاريف عبارتانداز:
کتابخانهها متناسب م 
الف .مدیریت دانش تولید دانش است که با تفسیر دانش ،اشاعه و استفاده از دانش ،و ذخیره
و پاالیش دانش همراه است (هوبوم.)2004 ،1
ب .مدیریت دانش فرایند مدیریت نقادانة اطالعات است برای برآورده ساختن نیازهای
موجود ،همينطور شناسایی و استفاده از سرمایة دانشیِ موجود (گردآوریشده) و برای
خلق و توسعة فرصتهای جدید (کوینتاس ،لفرر ،و جونز.)1997 ،2
ج .مدیریت دانش به فعالیتی اطالق میشود که با راهبرد و فنونی برای مدیریت سرمایههای
مبتنی بر انسان مرتبط است (كاكابادز ،کاکابادز ،و کوزمین)2003 ،3
د .مدیریت دانش فرایند تبدیل اطالعات و سرمایههای فکری به ارزشی بادوام و پایدار است
(كيدول ،واندر الیند ،و جانسون)2000 ،4
ی ش دهاند که به ارتباط مدیریت دانش و برنامهريزی
این تعاریف از منابع مختلفی گردآور 
پرداختهاند و نمایندة دامنهای از برداشتهای ممکن از ارتباط این دو مفهوم در بخش عمومی
خدهندگان 21 ،مدیر (55/26
و بخش خصوصی و قاعدت ًا دانشگاهها میشود .بیشتر پاس 
درصد) و  89كتابدار ( 58/94درصد)؛ ( )P =0/05با دومين تعریف موافق بودند؛ مدیریت

1. Dejarnett
2. Dejarnett
3. Quintas, Lefrere, & Jones
4. Kakabadse, Kakabadse & Kouzmin
5. Kidwell, Vander Linde, & Johnson
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1. Portal
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يدانند كه برای برآورده ساختن نیازهای موجود،
دانش را فرایند مدیریت نقادانه اطالعات م 
همينطور شناسایی و استفاده از سرمایة دانشی موجود و برای خلق و توسعه فرصتهای
جدید كاربرد دارد (کوینتاس ،لفرر ،و جونز .)1997 ،همچنين مدیران و كتابداران ،بهطور
یکسان ،تعريف اول را كمتر از ساير تعاريف انتخاب کرده بودند كه فقط از سوی سه مدیر
( 7/89درصد) و  11كتابدار ( 7/28درصد) انتخاب شده بود.
بهاندازه تعریف مدیریت دانش ،ایجاد یک مبنا در خصوص بهکارگیری مدیریت دانش
در برنامهريزی کتابخانه نیز مهم است .برپايه يافتهها ،بیشتر مدیران ( 94/73درصد) و كتابداران
( 96/68درصد) موافقاند که مدیریت دانش در برنامهريزی راهبردی كاربرد دارد .فقط دو
مدیر و پنج كتابدار با این موضوع مخالفت کردند.
در مورد میزان اهمیت برنامهريزي راهبردی از نظر کسانی که به سؤال دو پاسخ مثبت
دا دهاند 18 ،مدير ( 47/37درصد) و  81نفر كتابدار ( 63/53درصد) موافق بودند که بهکارگیری
مدیریت دانش بهترین راه برای بهبود توا ِن آین دهنگری برنامهريزي کتابخانه است .دو مدیر
( 5/26درصد) و چهار كتابدار ( 2/65درصد) گزینة خیلی موافقم را برگزیدند 11 .مدیر
( 28/95درصد) و  43كتابدار ( 48/28درصد) "نظری ندارم" را برگزیدند .اين نكته قابل
توجه است كه هفت مدیر ( 18/42درصد) و  23كتابدار ( 23/15درصد) با اين موضوع
مخالف بودند ،اما هيچيك از آنها گزينة خيلي مخالفم را انتخاب نكردند .بنابراين ،بيشتر آنان
بهکارگیری مدیریت دانش را بهترین راه برای بهبود توا ِن آین دهنگری برنامهريزی راهبردی
کتابخانهدانستهاند.
در زمينة چگونگي بهكارگيري مدیریت دانش در برنامهريزی راهبردی گزينهها براساس
دیدگاهها و تجربة شخصی جامعة پژوهش و از یک متن درسی در زمینة مدیریت کتابخانه
استخراج گردید (كيدول ،واندر الیند ،و جانسون )2000 ،كه شامل سه گزينه است:
الف .ایجاد دفتر برنامهريزي راهبردی سازماني و نظارت بر همة جنبههاي آن؛
ب .ایجاد درگاهی 1براي گردآوری اطالعات داخلی سازمان شامل برنامهها و گزارشهای
تولیدشده برای کاربران بیرون از سازمان؛ و
ج .ایجاد درگاهی برای دستيابي به اطالعات خارجی از جمله با ايجاد پیوندهایی براي
گروه کاربران کتابخانه ،گروههای پژوهشی ،و انتشارات.
خدهندگان ( 57/14درصد) شامل  25مدیر ( 65/79درصد) و  83كتابدار
 108نفر از پاس 
( 55/96درصد) ،نخستين گزينه را انتخاب كردند 43 .نفر ( 22/75درصد) ،شامل هفت
مدیر ( 18/42درصد) و  36كتابدار ( 23/84درصد) كاربرد مديريت دانش را در برنامهريزی
يدانند
کتابخانه ،گردآوري اطالعات داخلی سازمان ،و گزارشهای تولیدشده برای کاربران م 
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و  36نفر ( 19/05درصد) شامل  6مدیر ( 15/79درصد) و  30كتابدار ( 23/84درصد) اين
يدانند .شايان ذكر است كه
كاربرد را دستيابي به اطالعات خارجی و پيوند با محيط بيروني م 
یک كتابدار نوشته بود" :من در این زمینه تجربهای ندارم ،مطمئن نیستم".
برای پاسخ به زمينههاي كاربرد مديريت دانش در كتابخانه از اثر استوارت و موران)2002(1
خالصهبرداری شد كه بر چهار زمینه داللت دارد :الف) برنامهريزی خدمات اطالعاتی ،ب) تولید
مدل ،ج) تفکر ،و د) سياستگذاری و تصميمگيری.
خدهندگان 109 ،نفر ( 57/67درصد) شامل  27مدیر (71/05
بر پايه دا دهها ،بیشتر پاس 
درصد) و  82كتابدار ( 54/30درصد) همة كاربردهاي ارائهشدة مدیریت دانش در برنامهريزی
راهبردی کتابخانه را متصور بودند .كمترين كاربرد مديريت دانش در برنامهريزی راهبردی
کتابخانه از نظر مديران كتابخانه مربوط ب ه كاربرد در تولید مدل است كه فقط یک مدير (2/63
درصد) به آن اعتقاد دارد و در ميان كتابداران كاربرد براي تفکر است كه  5كتابدار (3/31
خدهندگان ميتوانستند اگر كاربردی بهجز اين نكتهها را
درصد) آن را انتخاب كردند .البته پاس 
خدهندگان به نكتهاي اشاره نكردند.
مد نظر دارند ،ذکر كنند؛ اما هيچيك از پاس 
همچنين از نظر پاسخگويان چهار مزيت براي بهكارگيري مديريت دانش در برنامهريزي
راهبردی ارائه شد:
الف .بهبود توانایی کتابخانهها در پشتیبانی از روند رو به رشد برنامهريزی راهبردی و
تصميمگيری غیرمتمرکز در کتابخانهها (دیوك)2001 ،2؛
ب .بهبود اشتراک اطالعات داخلی و خارجی کتابخانهها برای بهحداقل رساندن اقدامات
شدهی که باری سنگین برای بیشتر کتابخانههاست (كيدول،
تکراری و کاهش وظیفه گزار 
واندر الیند ،و جانسون)2000 ،؛
3
ج .افزایش توانایی کتابخانهها در توسعة برنامههای روزآمد و مبتنی بر کاربر (هوبوم )2004 ،؛
و
د .اشتراک دانش از طریق گسترة متنوعی از کتابخانهها برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده
(كولین.)2003 ،
خدهندگان ( 55/03درصد) شامل  23مدیر ( 60/53درصد) و  81كتابدار
 104نفر از پاس 
( 53/64درصد) معتقد بودند مدیریت دانش باعث بهبود اشتراک اطالعات داخلی و خارجی
شدهی برای بسیاری از
و بهحداقل رساندن اقدامات تکراری و کاهش وظیفه سنگین گزار 
کتابخانهها خواهد شد .سه مزیت دیگری که بهعنوان گزینه فهرست شده بود نتایج مشابهاي
دریافت کردند:
گزينهاي كه مزيت مديريت دانش در برنامهريزي راهبردی را بهبود توانایی کتابخانهها

1. Stueart & Moran
2. Dueck
3. Hobohm
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در پشتیبانی از روند رو به رشد اين نوع برنامهريزي و تصميمگيری غیرمتمرکز ذكر كرده بود،
توسط  29نفر ( 15/34درصد) شامل پنج مدیر ( 13/16درصد) و  24كتابدار ( 15/89درصد)
انتخاب شد؛ كمترين ميزان مربوط به افزایش توانایی کتابخانهها در توسعه برنامههای راهبردی
روزآمد و مبتنی بر کاربر بود كه توسط  25نفر ( 13/23درصد) شامل چهار مدیر (10/53
درصد) و  21كتابدار ( 13/91درصد) تعيين گردید و اشتراک دانش از طریق گسترة متنوعی
خدهنده ( 16/40درصد) شامل
از کتابخانهها برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده توسط  31پاس 
شش مدیر ( 15/79درصد) و  25كتابدار ( 16/56درصد) انتخاب شد.

بحثونتیجهگیری

1. Heide
2. Quintas, Lefrere, & Jones
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اگرچه پژوهش حاضر از لحاظ پيوند مديريت دانش و برنامهريزي راهبردی كتابخانه جديد
است ،اما لزوم هم زيستي اين دو مفهوم بيش از دو ده ة پيش توسط هايد )1992( 1مطرح شد.
او بيان كرد که برنامهريزي راهبردی به دانش نياز دارد كه بخشي از آن در حين فرايند برنامهريزي
و انجام مطالعات جزئی كسب ميشود و اين فرايند خود دانش جديد توليد ميكند.
مديريت دانش در تمامي مراحل برنامهريزي راهبردی كتابخانه از جمله در بررسي
محيط داخل و خارج ،انتقال دانش ضمني به دانش صريح با استفاده از درگاهها ،تحليل مسائل
و روندهاي موجود و آينده ميتواند استفاده شود .در صورت كاربرد مؤثر مديريت دانش،
راهبردها و خطمشیهای بهتري ارائه ميشود و از زمان و هزينههاي فرايند برنامهريزي راهبردی
ميكاهد .اموري چون برنامهريزی خدمات اطالعاتی و خطمشینویسی و تصميمگيری،
ابعادی از بهکارگیری مدیریت دانش در برنامهريزی کتابخانه است .از مزایای بهکارگیری
شدهی
مدیریت دانش در سازمان ،کاهش فعالیتهای موازی و کاستن از وظیفة سنگین گزار 
است .در کتابخانهها ،بهويژه کتابخانههای دانشگاهی ،از مهمترين وظايف مديران ،تهیه يك
برنام ه راهبردی بلندمدت مؤثر است .این در حالی است كه در بیشتر مواقع مديران كتابخانه
تجرب ه واقعي در اين زمينه دارند اما كتابداران فاقد اين تجرب ه هستند.
تعریف مدیریت دانش همانقدر در میان مدیران کتابخانه سردرگمی ایجاد میکند که در
میان كتابداران ،با اینوجود مدیران و كتابداران با این موضوع که مدیریت دانش قابل کاربرد
در برنامهريزی کتابخانه است توافق دارند و بیشتر آنان در اینکه مدیریت دانش موجب بهبود
برنامهريزیمیشودهمعقی دهاند.
براساس نتايج اين پژوهش ،بيش از نيمي از افراد بر اين تعريف کوینتاس ،لفرر ،و
جونز )1997(2اتفاق نظر دارند :مدیریت دانش فرایند مدیریت نقادانة اطالعات است برای
برآورده ساختن نیازهاي موجود ،شناسایی و استفاده از سرمایة دانشیِ موجود (گردآوریشده)،
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خدهندگان آن
و خلق و توسعة فرصتهای جدید .دليل انتخاب اين تعريف توسط بیشتر پاس 
است كه مديريت دانش را فرايندي با سه مرحل ه حساس تعريف ميكند .اين مراحل ميتواند
كانون توجه برنامهريزي راهبردی كتابخانه باشد .تفاوت در پاسخهاي ارائهشده از سوی
مديران و كتابداران نشا ندهندة اين است كه در مورد كاربرد مديريت دانش در برنامهريزي
راهبردی كتابخانه آشفتگي وجود دارد .برای كتابداران مفید خواهد بود اگر به دركي پايدار
از مديريت دانش برسند یا درباره ديدگاههاي مختلف مرتبط با اين مفهوم نگاهي باز داشته
باشند در غير اين صورت كتابداراني كه وارد بازار كار ميشوند در مواجهه با چالشها منفعل
خواهند بود .همچنين يافتهها نشان داد ،افراد مختلف ،معاني ضمني متنوعي را از مفهوم
مديريت دانش در برنامهريزي راهبردی كتابخانهها دريافت ميكنند ،اگرچه اين تفاوتها
از نظر آماري معنادار نبوده است .البته اين آشفتگي قابل درك است ،چرا كه اصطالحات و
حوزههاي جديد معموالً تردیدهايي منطقي ايجاد ميكنند.
بيشتر افراد بهترین راه برای بهبود آین دهنگری در كتابخانه را بهکارگیری مدیریت دانش
در برنامهريزی دانستهاند .متأسفانه دربارة كاربرد مديريت دانش در برنامهريزي راهبردی
كتابخانه فقط دو مدير كتابخانه و چهار كتابدار بسيار موافق بودند و تقريب ًا پاسخ یکسوم
افراد به اين موضوع مهم خنثي بوده است .در اين بخش تفاوت معناداري ميان درك مديران
كتابخانهها (متخصص یا غیرمتخصص) و کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی درباره
كاربرد مديريت دانش در برنامهريزي راهبردی كتابخانه ديده نشد .بیشتر مديران کتابخانهها
و كتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی ،مديريت دانش را در نظارت همهجانب ه بر
يدانستند .نكتة شايان توجه اينكه بیشتر
برنامهريزي راهبردی سازماني ایجاد دفتر دخيل م 
افراد ،مدیریت دانش را در همة زمینههای تعریفشده در برنامهريزی کتابخانه خود كاربردی
يدانستند و بعد از همة موارد ،مديريت دانش را بهترتیب در سياستگذاری و تصميمگيری،
م
برنامهريزی خدمات اطالعاتی ،تولید مدل ،تفکر در حيطة برنامهريزي راهبردی سازمان خود
كاربردی معرفي كردند .به عقیدة افراد مور د مطالعه بيشترين امتياز بهكارگيري مدیریت دانش
در برنامهريزی راهبردی کتابخانهها ،بهبود اشتراک اطالعات داخل و خارج کتابخانهها برای
شدهی بود .مزاياي ديگري كه براي
بهحداقل رساندن اقدامات تکراری و کاهش وظیفه گزار 
استفاده از مدیریت دانش در برنامهريزی راهبردی کتابخانهها انتخاب شده است بهترتیب
عبارتانداز :اشتراک دانش از طریق گسترة متنوعی از کتابخانهها برای ایجاد یک سازمان
یادگیرنده ،بهبود توانایی کتابخانهها در پشتیبانی از روند رو به رشد برنامهريزی و تصميمگيری
غیرمتمرکز در کتابخانهها و افزایش توانایی کتابخانهها در توسعه برنامههای روزآمد و مبتنی
بر کاربر .البته سه مزيت اخير بهنسبت يكسان مورد توجه قرار گرفتهاند .بررسی چگونگی
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درك بهکارگيري مديريت دانش و فوايد آن در برنامهريزي راهبردی ،نشا ندهندة این مهم بود
که تفاوتهاي معناداري ميان برداشت مديران كتابخانهها و كتابداران شاغل در کتابخانههای
دانشگاهی در رابطه با تعريف ،لزوم ،كاربرد ،و مزاياي مديريت دانش در برنامهريزي راهبردی
كتابخانهها وجود ندارد ،زيرا هر دو گروه تجربة انتقال دانش ضمنی به دانش صريح را داشته
و بهموجب آن مزاياي مديريت دانش را تشخيص دا دهاند و عقیده دارند مدیریت دانش باید
با نیروی انسانی و دانش آنها سروکار داشته باشد و افراد بتوانند از دانشی که در اختیار دارند
به سود کتابخانه و کاربران آن استفاده كنند.
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