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چڪیده 
 اين مقاله حاصل مطالعه اى موردى است که به تجربۀ پياده سازى مراحل 

مديريت دانش سازمانى، از سال 1379 لغايت 1388، در ڪتابخانه هاى 

دانشگاه علوم پزشڪى مشهد مى پردازد. به همني منظور، ضمن مرورى 

مخترص بر مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از ڪشور در زمينۀ 

مديريت دانش سازمانى، فعاليت هاى انجام شده در ڪتابخانۀ مركزى اين 

دانشگاه بر پايۀ برنامۀ راهربدى پنج ساله و تقويت زيرساخت هاى مورد نياز 

در حوزۀ فناورى اطالعات نيز ارائه مى شود. از دستاوردهاى اين تجربه، 

مى توان از تشکیل شوراى تخصصى و سياست  گذارى امور ڪتابخانه هاى 

دانشگاه نام برد که به تدريج در روش كاركرد حرفه اى ڪتابداران دانشگاه 

تأثري داشته و روحيۀ کارگروهى و ايجاد فرهنگ تبادل اطالعات و دانش در 

ڪتابخانه هاى دانشگاه  را افزايش داده است. 

ڪلیدواژه ها 
دانش سازمانى؛ مدیریت دانش؛ ڪتابخانۀ مرکزی دانشگاه علوم پزشڪی مشهد؛ مطالعۀ موردى

 پروانه مدیر امانی | فرشته نوروزی | زهرا جنگی 

تالش براى تولید دانش سازمانى: تجربه تشكیل شورای تخصصی و سیاستگذاری

 كتابخانه های دانشگاه  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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دریافت: 1389/1/15      پذیرش:1389/5/6

 پروانه مدیر امانی 1| فرشته نوروزی 2| زهرا جنگی3

تالش براى تولید دانش سازمانى:
 تجربه تشڪیل شورای تخصصی و سیاستگذاری ڪتابخانه های 

دانشگاه  در دانشگاه علوم پزشکے مشهد

مقدمه
کتابخانه های دانشگاهي، به عنوان سازمان هاي دانش مدار، عالوه بر نمونه هاي دانش صريح 
و رسمي موجود در انواع منابع اطالعاتي، با انسان ها و دانش آنها نيز سروکار دارند که همان 
دانش ضمني4 و شخصي به منزلة سرمايه هاي فكري و تخصصي موجود در دانشگاه است. 

مديريت دانش، به اين دليل ارزشمند است که به سازمان ها کمک می  کند از دانسته های 
موجودشان استفاده کرده و هوشمندانه تر و سريع تر عمل نمايند و درآمد بيشتری کسب کنند. 
»چنانچه مديريت دانش در کتابخانه ها به کار گرفته شود، دانش فردي به دانش سازماني تبديل 
شده و به طورگسترده و صحيح در سرتاسر کتابخانه جاري گشته و به کار  گرفته مي شود. 
مديريت دانش منابع و قابليت های دانش سازمان را کنترل می کند تا سازمان را قادر به يادگيری 

و انطباق با محيط های متغير سازد« )گاندهي5 ، 2004(. 
شان هونگ6 )2000(، درخصوص ويژگی های مديريت دانش درکتابخانه ها معتقد است 
که مديريت منابع انساني مهم ترين بخش مديريت دانش در کتابخانه هاست، هدف مديريت 
دانش درکتابخانه ها ترويج و پيشرفت دانش است و فناوري اطالعات ابزاري براي مديريت 
دانش در کتابخانه هاست. انجمن کتابخانه هاي تخصصي آمريكا، مديريت دانش را به صورت 

فرمول زير مطرح مي کند: 
اطالعات + فناوري + شما = مديريت دانش )انتهايي، 1387، ص147(.

1. معاون كتابخانه مركزى دانشگاه 
علوم پزشكى  مشهد

modiramanip@mums.ac.ir 
 2. مدير كتابخانه دانشكدۀ پرستارى و مامايى، 

دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

  NorouziRF1@mums.ac.ir 

3. مدير كتابخانه دانشكدۀ پزشكى، دانشگاه 

علوم پزشكى مشهد

JangiZ1@mums.ac.ir

4. Implicit knowledge

5. Gandhi 

6. Shanhong
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مانند  فرايندهايی  به  بايد  منابع،  سازماندهي  و  برمديريت  دانشگاهي، عالوه  کتابداران 
عيان سازی7  و برقراری ارتباط در حوزة مديريت راهبردي کتابخانه ها نيز توجه نمايند تا 

بتوانند با فرايندهای خلق و تبديل دانش سازمانی در دانشگاه همسو شوند. 
اين مقاله، حاصل مطالعه اي موردي است که به تجربة پياده سازي مراحل مديريت 
دانش سازماني در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از سال 1379 لغايت 1388، 
مي پردازد. به همين منظور، ضمن مروري مختصر بر مطالعات انجام گرفته در داخل و 
خارج از کشور در زمينة مديريت دانش در سازمان ها، فعاليت هاي انجام شده در کتابخانة 
مرکزي اين دانشگاه بر پاية يک برنامة راهبردي پنج ساله، تغيير و تحول در حوزة فناوري 

اطالعات، و تقويت زيرساخت هاي مورد نياز در اين دانشگاه ارائه مي شود.  
 پژوهش هاي بسياري دربارة جنبه هاي مختلف مديريت دانش و، به خصوص، دانش 
سازماني در داخل و خارج از ايران صورت گرفته است. علوي و ليدنر8 )2001(، در 
مقالة مروري خود، ضمن اشاره به اينكه دانش، بيانگر اطالعاتي از نوع شخصي شده در 
ذهن افراد است، قالب آن را مربوط به حقايق، روش ها، مفاهيم، تفاسير، عقايد، مشاهدات 
و قضاوت ها مي دانند. آنها قالبی را با چهار فرايند مرتبط به هم يعني توليد دانش، به 
اشتراک گذاری دانش، انتقال دانش، و استفاده از دانش در يک نظام اطالعاتی عرضه و 

توصيف مي کنند. 
بات9 )1381(، مديريت دانش در سازمان ها را، از نظر تأثير متقابل فناوري، فنون، و 
انسان مورد مطالعه قرار داد و نتيجه گرفت که تنها با تغيير فرهنگ سازمانی می توان به 
تدريج الگوی تعامل بين افراد، فناوری ها، و فنون را در سازمان خود تغيير داد. به عقيدة وي، 

استفاده از فناوری باعث بهره وری افراد و انسجام اطالعات در درون سازمان مي شود.
تنريوردی10  )2005(، در بررسي و مدل ارائه شدة خود، نشان مي دهد که قابليت های 
مديريت دانش، همكاری متقابل محصول، مشتری، و منابع دانش را ايجاد و عملكرد مالی 
مجموعه را نيز افزايش مي دهد. وي نتيجه مي گيرد که فعال بودن واحد فناوری اطالعات، 

توانايی واحدهای مديريت دانش در مجموعه را افزايش مي دهد. 
 ترنتن و مک کراکن11 )1386(، در مطالعة موردي »نقش عامل انساني در مديريت 
دانش« به تشريح رويكردي عملي در تسهيل دانش در آزمايشگاه علوم و فناوري و صنايع 
نظامي انگليس )آفصا( مي پردازد. در اين مقاله، تعريفي جديد از نقش خدمات کتابخانه 
و اطالع رساني مطابق با نيازهاي قرن بيست و يكم ارائه شده و به شكل گيري غيررسمي 

شبكه هاي دانش موازي با شبكه هاي رسمي درون سازمان نيز پرداخته شده است. 
و  به طورکلي،  دانش،  مديريت  دربارة  متعددي  پژوهش هاي  هم  کشور  داخل  در 

پـروانه مدير امانے
فرشته نوروزى، زهـرا جنگى

7. Externalization
8. Alavi & Leidner
9. Bhatt
10. Tanriverdi
11. Thornton & McCracken
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مديريت دانش سازماني، به طور خاص، انجام شده است؛ براي مثال اعرابي و موسوي 
)1388(، در پژوهشي با عنوان »الگوي استراتژيک مديريت دانش براي ارتقاء عملكرد 
پژوهشگاهها« به مفهوم مديريت دانش از ديدگاه سيستمي و راهبردي پرداخته اند. فرهودي 
و درودي )1387(، در مقالة خود به نقش مديريت دانش در سازمان ها، به ويژه کتابخانه ها، 
اند. نعمتي )1387(، با نگاهي جامع به  و تأثير آن در بهبود روند کاري اين واحدها پرداخته 
مديريت دانش و نقش آن در بهبود عملكرد و اثربخشي سازمان، عقيده دارد که ]مديريت 
دانش[ نوعي دارايي راهبردي براي افراد و سازمان هاست و مديران بايد به اين امر واقف 
گردند که اجراي مديريت دانش در سازماني که با فناوري اطالعات در تعامل است، فوايد 

راهبردي بي شماري خواهد داشت.
پيري و آصف زاده )1385(، مطالعه اي نسبتاً جامع به منظور جست وجوي مفاهيم 
نظري و راهبرد هاي مديريت دانش و کاربردي کردن آنها در سازمان هاي بهداشتي و 

درماني انجام دادند. 
مرادزاده، کريمي، و به آذين )1385(، ده عامل موفقيت مديريت دانش در سازمان ها را 
شناسايي کرده و کليات طرح يک نظام مديريت دانش را ارائه مي کنند. اين ده محور اصلي 
عبارت اند از: رهبري، فرهنگ سازماني، فرايندها، دانش آشكار و پنهان، کانون هاي دانش، 
اندازه گيري دانش، افراد و مهارت ها، اهرم ها، و تقويت کنندگان بازار دانش و زيرساخت هاي 

فناوري است.

بررسى سري تحول و تغيري سازمانى در مديريت ڪتابخانه هاى دانشگاه 
علوم پزشكے مشهد

کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مرکب از يک کتابخانة مرکزي و 15 کتابخانة 
تخصصي در دانشكده ها و بيمارستان هاي مختلف است و با منابع چاپي، الكترونيكي، و 

ديداريـ  شنيداري خود پشتيبان برنامه هاي آموزشي و تحقيقي دانشگاه است.  
پژوهش، و  آموزش،  تقويت  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  کتابخانه هاي  مأموريت 
فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه و حمايت از تالش هاي دانشگاه در جهت ارتقاي سالمت، از 
طريق تسهيل دسترسي به اطالعات مورد نياز براي مراجعان به کتابخانه در دانشگاه ودر سطح  

انداز »دانشگاهي پيشرو با دسترسي به جهان اطالعات و دانش« است. کشور با چشم 
نزديک به هفت سال است که در ساختار مديريتي و تخصصي کتابخانه هاي دانشگاه و، 

به خصوص کتابخانة مرکزي آن، تغييراتي رخ داده که در پنج بخش تنظيم و ارائه مي شود:
1. در سال 1379، براي شناسايي عوامل تأثيرگذار در برنامه ريزي راهبردي و افزايش 

تالش براي توليد دانش سازمانى:
تجربه تشكيل شوراى ...
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بهره وري در خدمات اطالع رساني کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد پژوهشي 
پيمايشي انجام گرفت )پشتوتني زاده و منصوري، 1387( و از بين 513 نفر پزشک و عضو 
هيئت علمي، 120 نفر؛ و از بين 541 نفر دستيار نيز 120 نفر در اين پژوهش شرکت کردند. 
از جمله عواملي که موجب شد اين پژوهش شكل بگيرد، الگوي سنتي ادارة کتابخانه هاي 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد بود. به صورتي که، به طور مستقل و بدون و يا با حداقل همكاري 
و هماهنگي و تبادل تجربه با ساير کتابخانه ها و همكاران اداره مي شدند. شيوه هاي سنتي 
دسترسي به منابع، توجه نكردن به لزوم ارائة خدمات اطالع رساني متناسب با نيازهاي 
روز، فراهم نكردن امكان دسترسي همزمان و يكپارچه به انواع منابع علمي از جمله منابع 
الكترونيكي، ضعيف بودن امكانات فناوري روز و شبكة داخلي دانشگاه، و عدم برگزاري 
کالس  ها و دوره هاي آموزشي مورد نياز استفاده کنندگان، از مشخصه هاي بارز مجموعة 

کتابخانه هاي دانشگاه بود )پريرخ و مديراماني، 1380، ص 200(.
از جمله اهداف نهايي اين پژوهش، برنامه ريزي هشيارانه براي آينده در جهت مؤثر 
بودن خدمات اطالع رساني، ايجاد سازمان و ساختاري نظام مند براي ادارة کتابخانه هاي 
دانشگاه، و در نهايت تدوين برنامة راهبردي بود. در اين پژوهش، عناصري مانند مجموعه، 
خدمات، نيروي انساني، شبكة اطالع رساني و مديريت بر اساس »پيش نويس استانداردهاي 
کتابخانه هاي دانشگاهي ايران« مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده، بر اساس 
اندازي از وجود مجموعة پويا و متحول و هماهنگ با تحوالت دانشگاه، دسترسي  چشم 
همكاري  و  منابع  اشتراک  منابع(،  )دسترس پذيري  فني  و  علمي  اطالعات  آخرين  به 
بين کتابخانه ها، لزوم ايجاد شبكة اطالع رساني قوي و منسجم در سطح دانشگاه و تجهيز 
کتابخانه ها به امكانات رايانه اي و مديريتي، مديريت و ادارة کتابخانه هاي دانشگاه به نوعي که 
مجموعه، منابع انساني، و امكانات خدماتي و مالي کتابخانه را دربافتي منسجم و هماهنگ با 
اهداف و وظايف آن اداره نمايد و افزايش مهارت ها و آگاهي نيروي انساني از طريق شرکت 
در کالس ها و کارگاه هاي آموزشي و کسب توانمندي هاي الزم براي استفاده از فناوري هاي 
نوين و توانايي ارائه خدمات تخصصي به استفاده کنندگان، راه اندازي يک کتابخانه مرکزي 
مستقل به عنوان کتابخانه مادر و هماهنگ کننده خدمات تخصصي کتابخانه ها به دست آمد. 

2. در اين دانشگاه، از سال 1375، برنامه هاي آموزشي استفاده کننده، با هدف برقراري 
ارتباط بين استفاده کننده و کتابخانه و افزايش توانايي استفاده کننده در بهره گيري از منابع 
و امكانات موجود آغاز شده بود، اما کارگاه هاي آموزشي اطالع يابي در محيط وب و 
بانک هاي اطالعاتي و نيز مهارت هاي جست وجو، به شكلي جدي، از سال 1380 و متعاقب 
پژوهش فوق الذکر  تشكيل شد که تاکنون تداوم دارد. استمرار و موفقيت اين کارگاه ها را 

پـروانه مدير امانے
فرشته نوروزى، زهـرا جنگى
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مي توان مديون کيفيت برنامه ها، آموزش  دهندگان، و حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه 
دانست )پريرخ، 1386، ص 83- 85(؛ به گونه اي که اين نوع کارگاه ها در دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد نهادينه شده و حتي مهارت هاي پيش نياز ورود به دورة دستياري تخصصي 
گرديد و ارائة واحد درسي با عنوان »سيستم هاي اطالع رساني پزشكي« به دانشجويان مقطع 
تحصيالت تكميلي اين دانشگاه اجباري شد. اگر بخواهيم در حوزة مديريت دانش اين 
مورد را بررسي نماييم، اصل رساندن دانش مناسب، در زمان مناسب به مخاطب به کمک 
فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و ايجاد زمينه هاي مناسب براي توليد و نوآوري دانش 

در اين زمينه آشكار مي شود. 
نتايج و پيامدهاي تعدادي از کارگاه هاي آموزشي برگزار شده در فاصلة سال هاي 
1380- 1383 در همايش آموزش استفاده کنندگان و توسعة سواد اطالعاتي )مديراماني، 
تعداد کل  ارائه شد. در جدول 1،  به طور کامل  ماه 1383 در مشهد  1383( در خرداد 

کارگاه هاي برگزارشده و تعداد شرکت کنندگان آورده شده است.  

تعداد رشكت كنندهتعداد كارگاهسال

1380556

138118539

138212118

13838312

13848252

13855155

13865160

138743185

138853436

1572213مجموع

جدول 1 

هاى تعداد ڪل ڪارگاه 
 برگزار شده و 

تعداد رشڪت كنندگان

الزم به توضيح است که از سال 1380 تا 1386 هر کارگاه مشتمل بر سه جلسه بوده، 
اما به دليل موفقيت کارگاه ها و استقبال دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه، از ابتداي 
سال 1387 تصميم گرفته شد که برنامة منظمي به صورت هفتگي تهيه و مدرسان و عنوان 
هر کارگاه نيز تعيين شوند و ازطريق وب سايت نيز اطالع رساني شود. لذا کتابخانة مرکزي، 
هر هفته، روز و ساعت مشخصي را براي برگزاري کارگاه هاي خود درنظر مي گيرد. 
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 http://www.mums.ac.ir/central_library/fa/libclass فرم هاي ثبت نام، در وب سايت، با نشاني
موجود است. همانطور که در جدول1 مشاهده مي شود، در مجموع تا سال 1388، تعداد 

2313 نفر در 157 کارگاه برگزار شده شرکت کرده اند. 
3. در فاصلة سال هاي 1379 لغايت مهرماه 1386، متعاقب طرح معاونت تحقيقات 
کتابخانه هاي  تبديل  بر  مبني  پزشكي،  آموزش  درمان و  بهداشت و  فناوري وزارت  و 
علوم پزشكي به پايگاه هاي عرضة اطالعات پزشكي، کلية خدمات تخصصي و مرکزي 
کتابخانه هاي دانشگاه در محل کتابخانة دانشكدة پزشكي مشهد استقرار يافت و برنامة  
توسعه و گسترش خدمات کتابخانه اي و فناوري اطالعات در سطح دانشگاه آغاز گشت. 

اين برنامه نتايج مثبتي داشت که عبارت بودند از: 
• تشكيل کميتة تأمين منابع علمي التين اعم از منابع چاپي و الكترونيكي؛

• تشكيل کميتة تخصصي و مشورتي کتاب جهت تبادل نظر و همفكري سرپرستان 
و کارشناسان کتابخانه هاي دانشگاه  حداکثر 4- 5 بار در سال برحسب مورد، کميته برگزار 
مي شد. البته پس از مدتي کميته کارشناسي ديگري با وظيفه نظارت و هماهنگي بر امور 
سفارشات و خريد منابع چاپي و الكترونيک از آن نشأت گرفت.  اثربخشي اين کميته ها 
به گونه اي بود که به تدريج الگوي سنتي اداره کتابخانه ها به الگوي دانشمدارانه همكاري و 

همفكري سرپرستان کتابخانه ها با يكديگر تبديل مي شد. 
• پيشنهاد تهية نرم افزار تخصصي براي آغاز عمليات فهرست نويسي و سازماندهي 

متمرکز براي 14 کتابخانة دانشگاه؛
• برنامه ريزي و برگزاري کارگاه هاي آموزشي بيشتر در زمينة مهارت هاي اطالع يابي 

براي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، و کتابداران دانشگاه؛ و
• ارائة طرحي براي نظارت کتابخانة مرکزي بر جذب و استخدام کتابداران متخصص 

در سطح دانشگاه.
فناوري اطالعات و  با عنوان »مديريت آمار،  4. در سال 1385، مديريتي مستقل 
ارتباطات« زيرمجموعة معاونت پژوهشي دانشگاه ايجاد و با هشت زيرمجموعة مديريت، 
وب سايت، سخت افزار، نرم افزار، سيستم هاي بيمارستاني، آمار، شبكه، و کتابخانة مرکزي 

کار خود را آغاز کرد. 
 ايجاد شبكه اي قوي و جامع12 در داخل  دانشگاه و در تمام واحدها و ايجاد ارتباطات 
بين واحدی و سپس ايجاد دامنة )domain( دانشگاه از اهداف اولية اين مديريت بود. در 
آغاز راه، از کلية مسئوالن واحدهاي زيرمجموعه خواسته شد که براي تهيه و تدوين برنامة 
راهبردي، به صورت جدي و پرتالش در جلسات هفتگي حضور داشته و برنامة حوزة 
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خود را تهيه و تكميل نمايند. خوشبختانه، کتابخانة مرکزي دانشگاه نيز که تابه حال فاقد برنامة 
راهبردي بود، مشمول اين دستور گرديد. برنامة راهبردي کتابخانة مرکزي براي يک دورة 
پنج ساله )1385- 1390( تدوين شده است و چهار هدف اختصاصي13 زير را دنبال مي کند:  
• توسعة کتابخانة مرکزی با هدف ارائة خدمات اطالع رسانی و مديريت و ارتقاي دانش 

به تمام اعضای هيئت علمی، دانشجويان، و فارغ التحصيالن دانشگاه؛
• ارتقاي سطح دانش حرفه ای کتابداران و اطالع رسانان دانشگاه؛

• نهادينه سازی و توسعة امور اموزشی و پژوهشی در کتابخانه و ساير مراکز مورد نياز 
دانشگاه؛ و

• ارائة خدمات و مشاوره در زمينة استانداردسازی تجهيزات و وسايل کتابخانه ها و ديگر 
مراکز دانشگاه، بر اساس استانداردهای موجود دانشگاهی.

براي اهداف اختصاصي فوق، 21 فعاليت14 نيز تعريف و در نظر گرفته شد  که بر اساس 
جدول زمان بندي يا گانت چارت15 ، نوع فعاليت، فعاليت پيش نياز، مسئول اقدام کننده، و مدت 
انجام کار مشخص شد. موضوع هر فعاليت به مسئول اقدام کننده ارجاع داده شد تا  مسير 

انجام امور و فرد موظف تعيين شده و کار آغاز گردد. 
5. در سال هاي اخير، در دانشگاه علوم پزشكي مشهد فعاليت هاي زيادي براي ارتقاي 
امكانات و تجهيزات اينترنتي و اينترانتي وتهية منابع علمي چاپي و الكترونيكي براي دسترسي 
مناسب کاربران دانشگاه به منابع و اطالعات مورد نياز انجام شده است،  اما به تدريج، به 
نظر مي رسيد که با گسترده تر شدن امور مربوط به فناوري اطالعات و سياست هاي آن در 
نظام اطالع رساني و کتابخانه اي دانشگاه، سياست گذاري در کلية امور تخصصي مربوط به 
کتابخانه هاي دانشگاه بايد در سطح يک شوراي تخصصي و سياست گذاري طرح و بررسي 
شود و دانش ضمني کارشناسان و مديران کتابخانه ها و ديدگاه ها و رويكردهاي متفاوت 
آنها به قالب عيني تبديل شده و به اشتراک گذارده شود. به اين دليل، در مردادماه 1386، از 
سوي رئيس وقت کتابخانة مرکزي دانشگاه از چند تن از اعضاي هيئت علمي و کارشناسان 
کتابداري و اطالع رساني دانشگاه دعوت شد تا پيرامون جوانب گوناگون شكل گيري اين 
شوراي تخصصي به بحث و تبادل نظر بپردازند. حاصل اين نشست، تأسيس شورايي با 
عضويت معاونت آموزشي، معاونت پژوهشي، 5 نفر عضو هيئت علمي، و 6 نفر کارشناس 
کتابداري دانشگاه بود. هدف اصلي برپايي اين شورا همان به اشتراک گذاري دانش ضمني 
اعضاي هيئت علمي، کارشناسان کتابخانه ها، و مديران دانشگاه و نيز نشست ها و بحث هاي 
چهره به چهره و حضوري درخصوص مسائل، مشكالت، و برخي ناهماهنگي ها در مديريت 

کتابخانه ها بود. 
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اين نكته را نبايد از نظر دور داشت که هم اکنون دانشگاه علوم پزشكي مشهد  بستر ارتباطي 
و فناورانة بسيار قوي وگسترده اي دراختيار دارد و سعي مي شود بخش اعظم ارتباطات 
و تبادالت اطالعات درون دانشگاه از طريق فناوري هايي از قبيل تلفن، ويدئوکنفرانس، 
اينترانت، و پست الكترونيک صورت گيرد. آنچه در نخستين جلسة اين شورا مطرح و 
بر آن تأکيد شد، نگريستن به کل کتابخانه هاي دانشگاه به عنوان يک واحد و سازمان بود 
که ماحصل آن، وحدت در سياست ها، برنامه ريزي، هماهنگي فعاليت ها، و نظارت و 
ارزيابي مستمر کتابخانه هاست. مباحث بسياري براي طرح در اين شورا از سوي مديران و 

کارشناسان پيشنهاد شد و موارد زير براي طرح و بحث به تصويب رسيد: 
• استانداردسازي روند انتخاب و سفارش منابع علمي )اعم از چاپي، الكترونيكي، 

ديداريـ  شنيداري(؛ 
• پيش بيني و ارائة پيشنهاد منابع مالي الزم براي تأمين منابع علمي و توسعة کتابخانه هاي 

دانشگاه؛ 
• تعيين منابع علمي مورد نياز دانشگاه اعم از چاپي و الكترونيكي بر اساس نيازسنجي 

از گروه هاي آموزشي؛
• تدوين آيين نامة جامع استفاده از کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد؛ 

سياست گذاري براي برگزاري کارگاه هاي توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و   •
دانشجويان دورة رزيدنتي در حوزة مهارت هاي اطالع يابي در محيط اينترنت؛

• تكميل و ويرايش برنامة راهبردي کتابخانه هاي دانشگاه؛
• تعيين معيارهاي الزم براي ارزيابي کتابخانه ها و تعيين کتابدار و کتابخانة نمونه؛
• برنامه ريزي براي تأمين و توزيع نيروي انساني الزم براي کتابخانه هاي دانشگاه؛

• برنامه ريزي براي توسعة دانش کتابداران و افزايش توانمندي تخصصي آنها از طريق 
برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت؛

• استانداردسازي شرح وظايف هر بخش از کتابخانه و کتابداران؛ و
• تعيين ضوابط ارتباط و همكاري و عقد قرارداد با ساير کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني 

داخل و خارج از کشور.
تا به حال پنج  جلسه از اين شورا برگزار شده است.  

جمع بندى نهايے 
دانشگاه به منزلة جامعه اي دانش محور با مهم ترين منابع دانش يعني استعدادها، تجربه ها، 
و دانش دروني يا نهانی افراد سروکار دارد. دانش، زيربناي مهارت، تجربه، و تخصص هر 
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فرد است. فرايند توزيع، تعامل، و کاربرد دانش افراد در يک دانشگاه، نيازمند به کارگيری 
الگوهای مديريتی برای انجام اقداماتی راهبردی است که می توان بر اساس نظرية »توليد 
دانش سازمانی«16 که دانش نهان را به عيان و از انفرادی به جمعی و در نهايت به شكلی 
مفيد به دانش سازمانی و در جهت اهداف سازمان تبديل می کند، به کار گرفت. مفاهيمي 
مانند روابط بين سازماني، همفكري، تفكر انتقادي، ابتكار و نوآوري، و يادگيري فردي و 

گروهي و به طور کلي برقراري ارتباط همگي از مصاديق دانش سازماني مي باشند.  
حسن زاده، به نقل از مدل نوناکا و تاکوچي، بيان مي کند که سازمان ها به منظور هدايت 
دانش فردي در جهت اهداف سازماني، بايد محيطي براي اشتراک، انتقال و تقابل دانش 
در ميان اعضا به وجود آورند. زيرا خواه ناخواه در محيط هاي سازماني مسائل ناخواسته و 
موقعيت هاي پيش بيني نشده اي رخ مي دهد که مهار آنها براي يک فرد در سازمان دشوار 
است و بايد ميان افراد، فناوري ها، و فنون تعاملي ايجاد کرد تا رودررويي و حل مسئله 
به صورت کارشناسي صورت پذيرد، يعني همان تغيير فرهنگ سازماني که بات معتقد است 
تنها با آن می توان به تدريج الگوی تعامل بين افراد، فناوری ها، و فنون را در سازمان خود 

تغيير داد )فرهودي و درودي، 1387(.
مديريت دانش هميشه در هستة فعاليت ها و وظايف کتابخانه ها بوده و خواهد بود 
و از آنجاکه کتابداران به کل افراد يک سازمان خدمت رساني مي کنند، جزء معدود افراد 
سازمان هستند که با واحدهاي مختلف سازماني ارتباط دارند و واسطه هاي دانش يا مديران 

غايي دانش نيز ناميده مي شوند )بات، 1381(. 
مقالة حاضر، نخست به مرور مختصري از مباحث مديريت دانش سازماني پرداخت و 
سپس فرايند پياده سازي آن در مجموعة کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد را در پنج 
بخش عرضه نمود. تغيير و تحوالت انجام شده در روند مديريت و ساماندهي کتابخانه هاي 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد که در پنج مرحلة فوق به صورتي اجمالي توصيف شد، حاکي 
از حرکتي اصالحي است که از سال 1379 براي ايجاد محيطي براي اشتراک و تقابل دانش 

و تقويت منابع انساني، فرايندها، و فناوري در سطح دانشگاه آغاز شده  است. 
از پيامدهاي مثبت اين حرکت اصالحي مي توان موارد زير را برشمرد:   

کتابخانة  نظارت  برپاية  دانشگاه،  کتابخانه هاي  فعاليت هاي تخصصي  به تدريج،    •
مرکزي و شوراي تخصصي کتابخانه هاي دانشگاه  قرار مي گيرد تا هدايت و ارزيابي 

هدفمند  اين واحدها براساس برنامة راهبردي تهيه شده امكان پذير شود. 
کتابخانه هاي  کتابخانة مرکزي و ديگر  •  در روش کارکرد حرفه اي همكاران در 
تابعة دانشگاه مرتبط با حوزة فناوري اطالعات تغييراتي حاصل شده است. براي مثال، 

تالش براي توليد دانش سازمانى:
تجربه تشكيل شوراى ...

16. Organizational knowledge 
creation



100
فصلنامه كتاب | شامره 83 

روزانه و متناوب از شبكة اينترانت دانشگاه و ابزارهاي کارآمد آن مانند پست الكترونيک 
براي تبادل اطالعات و مشورت هاي تخصصي استفاده مي شود. ارائة گزارش فعاليت ها، 
جلسات و سمينارها، خط مشی ها و اصول عمليات سازگار شده يا پيشنهاد شده توسط 
سازمان، پيام های مديران سطوح باال، مواد و منابع آموزشی الكترونيكی، کتاب و مجالت 
الكترونيكی، انواع فرم ها مانند فرم های درخواست، بازآموزي، ثبت نام در کالس ها، بحث 
و گفت و گو، پيشنهادها، نظرات و نيز هر مطلب جالب ديگری که کارکنان مايل باشند به 

اطالع ديگران رسانده شود. 
•  روحية کار با گروه و ايجاد فرهنگ تبادل اطالعات و دانش در کتابخانه هاي دانشگاه 

بين همكاران افزايش يافته است.
•  برپايي کالس هاي آموزشي ضمن خدمت تخصصي براي کتابداران دانشگاه که در 
فرايند مديريت دانش بر اعتباربخشي به دانش گذشته تأکيد دارد. چراکه با گذشت زمان و 
تغييرات و پيشرفت هاي فناوري اطالعات در دانشگاه، دانش کتابداران به بازنگري و انطباق 
با واقعيت هاي کنوني نياز دارد. البته بر روزآمدسازي و ارتقاي سطح دانش تخصصي 
و مهارتي کتابداران در برنامة راهبردي پنج سالة کتابخانة مرکزي دانشگاه نيز تأکيد شده 

است. 
•  ايجاد شوراي سياست گذاري کتابخانه هاي دانشگاه و عضويت گروهي از کارشناسان 
علوم کتابداري و اطالع رساني دانشگاه در اين شورا در کنار اعضاي هيئت علمي. هدف 
اعضاي اين شورا اين است که به تدريج فرايند اجتماعي شدن و حرکت از دانش فردي به 
دانش سازماني و گروهي و نيز استقالل دانشگاه از وابستگي صرف به تصميم گيري مديران 

در امور مختلف کتابخانه ها و تأکيد و توجه بيشتر بر نظر متخصصان را موجب شود.
البته نبايد فراموش کرد که مديريت دانش سازماني، بدون تغييرات گستردة فرهنگي 
و رفتاري در سازمان تحقق نخواهد يافت. همواره يكي از داليل شكست فعاليت هاي 
مديريت دانش، نبود انگيزه در ميان افراد و گروه هاي درگير در امر اشتراک دانش است 

)راجو17، 2007، ص 1067(. 
پايان سخن اينكه، بايد به کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني دانشگاهي به عنوان يک 
جايگاه و بستر مناسب در مديريت دانش نگريسته شود. کوئينگ )2002(، خطاب به 
کتابداران مي نويسد: »وقتتان را با يافتن معني مديريت دانش و اينكه توصيفگر خوبي است 
يا نه تلف نكنيد.... اگر از فوايد مديريت دانش خود را بهره مند نسازيم، آن را براي هميشه 
از دست خواهيم داد و به ديگران خواهيم سپرد.... مديريت دانش توان بالقوه اي را براي 

مهيج ساختن حرفه کتابداري دارد« )پشتوني زاده و منصوري، 1387، ص 151(.

پـروانه مدير امانے
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