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جايگاهمديريتدانشدربرنامهريزیراهبردیکتابخانههایدانشگاهی
)ديدگاهمديرانوکتابداران(

اورانوستاجالدينی|علیساداتموسوی

چڪید ه

هد ف: بررىس و تبیین نقش مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهربد ی از د ید گاه مد یران و كتابد اران 

کتابخانه های د انشگاهی است. 

روش پژوهش: با استفاد ه از ابزار پرسشنامه، نظر 38 مد یر )رؤسا و معاونان( و 151 کتابد ار شاغل 

د ر کتابخانه های مرکزی د انشگاه های د ولتی شهر تهران، به تفكیك، د رباره نقش مد یریت د انش 

د ر برنامه ریزی راهربد ی پیامیش شد ه است.

یافته ها: بیش از نیمى از افراد بر تعریف سه مرحله ای کوینتاس و همکاران )1997( از مد یریت 

د انش اتفاق نظر د ارند؛ مد یران و كتابد اران بر كاربرد ی بود ن مد یریت د انش د ر برنامه ریزی 

کتابخانه توافــق د ارند و بهرتیــن راه برای بهبود آیند ه نگری د ر كتابخانه را به کارگیری مد یریت 

د انش د ر برنامه ریزی د انسته اند؛ آنان مد یریت د انش را به ترتیب د ر ابعاد سیاست گذاری و 

تصمیم گیری، برنامه ریزی خد مات اطالعاتی، تولید مد ل و تفکر د ر حیطۀ برنامه ریزی راهربد ی 

سازمان خود كاربرد ی معرفی كرد ه اند.

از مفهــوم  تفاوت استنبـاط مد یران و كتابــد اران كتابخانه هـای د انشگاهــی  نتیجه گیری: 

مد یریــت د انش د ر برنامــه ریزی راهربد ی كتابخانه ها قابل د رك است، زیرا اصطالحات و 

حوزه های جد ید معموالً ترد ید هایی منطقی ایجاد می كنند. به هرحال، این تفاوت ها از نظر 

آماری نیز معناد ار نبود ه است.
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1.  عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات 

باهرن  شهید  د انشگاه  د انش شناسی،  و 

 tajedini.o@gmail.com  کرمان

2.  کارشناس معاونت تحقیقات و فن آوری 

د انشگاه علوم پزشکی کرمان

 )نویسند ه مسئول(

  moosavi56@gmail.com

3. Parnell

4. Al-Hawamdeh

5.  Rubin

جايگاهمديريتدانشدربرنامهريزیراهبردیکتابخانههایدانشگاهی
)ديدگاه،مديرانوکتابداران(

د ریافت: 1392/07/23  
 پذیرش:  1393/02/07

مقد مه
تغییرات و تحوالت همه جانبه ای که د ر محیط اطالعاتی، به ویژه د ر د سترسی از راه د ور 
به اطالعات و کاهش مراجعة حضوری کاربران به کتابخانه ها، به وقوع پیوسته ناپاید اری 
کتابخانه ها و د ر عین  حال لزوم مد یریت صحیح اطالعات را سبب شد ه است. شبکه اینترنت، 
همراه با افزایش چشم گیر حجم اطالعات، د سترسی و انتقال اطالعات را مفهومی د یگر 
بخشید ه و امکاناتی بی مانند د ر این راه فراهم آورد ه است )فتاحی، 1383(. این امر، مد یریت 
بهینة پاسخگویی را می طلبد که با نیاز های کنونی کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی هماهنگ 
باشد. بسیاری از د انشگاه ها براساس رسالت خویش و با توجه به نیاز جامعه، مد یریت منابع 
اطالعاتی را براي بهره گیری از بیشینة بضاعت خود د ر برنامه گنجاند ه اند اما همچنان د ر 

برآورد ه ساختن نیازهاي د انشجویان و اساتید با مشکل روبرو هستند )پارنل3، 2001(.
با توجه به غوغای فناوري  های نوین د ر عصر کنونی و نقش ناگزیر آنها د ر پاسخگویی 
به نیاز های د انشی جوامع و اهمیت بازشناخِت نقش بهینة کارکنان، مد یریت اطالعات د ر 
حوزه اي جد ید خود نمایی می کند به نام مد یریت د انش. مد یریت اطالعات بر د انش صریح 
یا اطالعات موجود د ر کتاب ها و مجالت تمرکز د ارد، اما مد یریت د انش تالش بر مد یریت 
د یگر ابعاد د ارد یعني د انش ضمني یا فنون و معلومات موجود د ر ذهن کارکنان یك سازمان 
)الحوامد ه4، 2002(. این نکته قابل توجه است که وقتی د انش ضمني به د لیل بي میلي د ر اشاعة 
آن یا ضعف ارتباطي به کار گرفته نشود، بازد ه کل سازمان پایین خواهد آمد )روبین5، 2004(. 

اورانوستاجالدينی1
علیساداتموسوی2
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یکی از چالش های مد یریت د انش قاد ر ساختن افراد به "اند یشید ِن فراتر از چارچوب وضع 
موجود" و ترکیب و ذخیرة د انش به شکلی اثربخش برای حفظ و بقاي اطالعات و د سترسی 

آسان به آن است )متزگر1، 2005(.
براي اد اره بهینه سازمان ها و جلوگیری از آشفتگی های احتمالي د ر راهبرد های مد یریتی، 
استقرار و تثبیت مد یریت د انش اجتناب ناپذیراست؛ به همین د لیل، تعریف روشنی از مد یریت 
د انش د ر مرحلة کاربرد آن د ر سازمان ها باید ارائه شود. اما پرسش اساسی این است که 
چگونه مي توان چیزي را به کار گرفت که اند ازه گیري آن دشوار است. کید ول، وند ر لیند، و 
جانسون2)2000( معتقد ند برای د انشگاه ها فرصت استفاد ه از د ستورالعمل هاي مد یریت د انش 
برای برآورد ه کرد ن رسالت مؤسسات خود وجود د ارد و پنج کاربرد و مزیت مهم مد یریت 
د انش را د ر تحصیالت تکمیلی توصیف مي کنند: روند پژوهش، فرایند ایجاد برنامه د رسي، 

خد مات به د انشجویان و فارغ التحصیالن، خد مات اد اري، و برنامه ریزي راهبرد ی.
پژوهش حاضر کاربرد آخر مد یریت د انش، یعنی برنامه ریزی راهبرد ی، را مد نظر د ارد. 
اگرچه برنامه ریزي راهبرد ی براي کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني تازگي د ارد، اما ابزاري 
اساسي براي تعیین و توسعة مؤثرِ اولویت هاي سازماني به شمار مي رود )استوارت و موران3، 
2002(. برنامه ریزی راهبرد ی فرآیند پیوسته ای از تصمیمات نظام یافته و خطر پذیر و با حد اکثر 
د انش و آگاهی از نتایج آیند ه است که به طور منظم تالش هاي مورد  نیاز برای انجام این 
تصمیم ها را سازماند هی می کند و نتایج این تصمیم گیری ها را د ر مقابل انتظارات، از طریق 
بازخورد نظام یافته و سازماند هی شد ه اند ازه گیری می کند )مك نیکول4، 2005(. برنامه ریزی 
راهبرد ی، فرآیند ی است که د ر آن مقاصد، اهد اف، و برنامه ها تنظیم و اجرا می شوند. البته 

فرآیند های تنظیم و اجرا هر د و تد ریجی و پیوسته اند )کولین5، 2004(.
کتابخانه مکانی برای تد وین برنامه ها و کاربری نظام های اطالعاتی است تا به صورت 
مرکزی مؤثر د ر تبیین راهبرد های سود مند د ر عرصة اطالع رسانی به ارائه خد مت بپرد ازد. 
این نهاد براي استفاد ه از تمامي ظرفیت های موجود خود، نیازمند بهره گیری از ساختار 
برنامه ریزی است )د رود ی، 1387(. اگرچه مفهوم برنامه ریزي راهبرد ی براي کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رساني مفهومی تازه به شمار می رود، مد یران کتابخانه ها و کتابد اران باید براي 
فائق  آمد ن بر تغییرات سریع فناوري، کمیته هاي برنامه ریزي راهبرد ی برپا کرد ه به طوری که با 
برنامه ریزي، تغییرات را مد یریت و به خواسته هاي فراوان د انشجویان و اعضاء هیأت  علمی 

رسید گي  کنند )ماتیوز6، 2005(. 
اما، اجرای برنامه ریزي راهبرد ی د ر کتابخانه هاي د انشگاهي با چند ین مسئلة کلید ي مانند 
مشارکت کارکنان کتابخانه، ارتباط اهد اف و برنامه هاي کتابخانه، سطح مشارکت فعال د ر هر 

1. Metzger

2. Kidwell, Vander Linde

 & Johnson

3. Stueart & Moran

4. McNicol

5. Kuhlen

6. Matthews

جایگاه  مد یریت د انش د ر برنامه ريزی
 راهبرد ی کتابخانه های د انشگاهی
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د و بخش برنامه  ریزي بخش ها و برنامه ریزی کل سازمان و ارزیابي و هد ف گذاری د رگیر 
است )مك نیکول، 2005(. این مسئله به ویژه زمانی که کتابخانه با کمبود مشارکت کارکنان و 
ارتباط کم میان مد یران و کارکنان مواجه باشد، عماًل مشکل آفرین مي شود. برای کمك به حل 
این مشکالت، بهره گیری از رویکرد هاي جد ید ي چون مد یریت د انش ممکن است چاره ساز 
باشد. د ر مراکز اطالع رسانِي سازمان هاي انتفاعي، اغلب بخشي از فعالیت ها به برنامه ریزي 
اختصاص د ارد و مد یریت د انش د ر این میان نقشي اساسي بازي مي کند )استوارت و موران، 
2002( .اگرچه، د ر سازمان هاي غیرانتفاعي چون کتابخانه ها نیز د اشتن یك برنامه راهبرد ی 
مؤثر با استفاد ه از مد یریت د انش ضروري به نظر مي رسد. انجام موفق مد یریت د انش نیازمند 
یك برنامه راهبرد ی باکیفیت است و از سوی د یگر، برنامه ریزي راهبرد ی نیازمند مد یریت 

د انش است )هاید1، 1992(.
مد یران کتابخانه ممکن است تجربه اي واقعي از به کارگیری خود آگاه یا ناخود آگاه 
مد یریت د انش د ر فرایند برنامه ریزي راهبرد ی د اشته باشند. اگرچه، کتابد اران، متخصصان 
علم اطالعات، و نیز مد یران )متخصص و غیر متخصص( کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی ممکن 
است د رکي متفاوت از مد یریت د انش و به ویژه کارکرد هاي آن د ر برنامه ریزي راهبرد ی د اشته 
باشند، اما با د ر نظر گرفتن این نکته که مسئولیت برنامه ریزي راهبرد ی کتابخانه ها برعهد ة این 
گروه خواهد بود، تشخیص و تعیین تفاوت هاي اد راکي هر گروه یعنی مد یران و کتابد اران 
از مفهوم »مد یریت د انش د ر برنامه ریزي راهبرد ی« به سود آیند ة کتابخانه خواهد بود. وجود 
اختالف د ر برد اشت هاي هریك از این د و گروه د رباره مفاهیم یادشد ه، نشان د هند ة این است 
که منابع د رسي و آموزش هاي موجود، کاربرد حقیقي مد یریت د انش د ر برنامه ریزي راهبرد ی 
کتابخانه را منعکس نمي کنند. د ر این پژوهش، براي تبیین نقش مد یریت د انش د ر برنامه ریزی 
راهبرد ی تالش شد ه است تعریف مد یران و کتابد اران شاغل د ر کتابخانه هاي د انشگاهي از 
مد یریت د انش را مشخص سازد؛ د ید گاه آنان را د رباره کاربرد این مفهوم د ر برنامه ریزي 
راهبرد ی روشن نماید، و چگونگي د رك این د و گروه از به کارگیري مد یریت د انش و فواید 

آن را د ر برنامه ریزي راهبرد ی شفاف سازد.
د ر زمینة پیوند مد یریت د انش و برنامه ریزي راهبرد ی د ر کتابخانه ها پژوهش هاي اند کي 
انجام  شد ه است. از جمله، حاکي )1384( تالش کرد ه است با ارائه مد لي نظري، نقش 
عوامل سازماني را د ر اثربخشي فرایند برنامه ریزی راهبرد ی و فناوري اطالعات تبیین کند تا 
مد یران با آگاهي از این عوامل بتوانند راهبرد هاي مناسبي را براي توسعة فناوري اطالعات 
شناسایي کنن و به کار گیرند. علید وستي )1384( مد لي براي تبیین عوامل کلید ي مؤثر بر 
کاربرد فناوري اطالعات د ر مد یریت کل سازمان هاي د ولتي استان هاي صنعتي ایران ارائه  1. Heide

اورانوس تاج الد ینی 
على ساد ات  موسوى
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د اد ه است. شیخ شعاعي )1385( نیز د ر بررسي قابلیت کاربرد مد ل پذیرش فناوري توسط 
کتابد اران کتابخانه های د انشکد ه های فني د انشگاه های د ولتي شهر تهران نتیجه گرفته است 
که همه متغیرهاي مستقل این مد ل بر استفاد ه از فناوري اطالعات توسط این کتابد اران تأثیر 

می گذارد.
تیتثاسیری1)2000( با بررسي وضعیت فناوري اطالعات د ر مؤسسات آموزش عالي 
خصوصي و عمومي تایلند، به ارائة برنامه ریزی راهبرد ی فناوري اطالعات د ر این مؤسسات 
پرد اخته و نشان د اد ه است برخي موانع مهم د ر هنگام تهیة برنامه ها، مشکالت مالي و نیروي 
انساني فناوري اطالعات است. وي د ر پایان براي پشتیباني از توسعه برنامه ریزی راهبرد ی 
فناوري اطالعات د ر این مؤسسات، چهار مرحله پیشنهاد د اد ه است. متزگر2 )2001( د ر 
مطالعة کیفي فنون برنامه ریزی راهبرد ی فناوري مورد استفاد ه د ر زمان تغییرهاي سریع فناوري 
د ر جهان فني و اجتماعي، الگویي پیشنهاد د اد ه است. این الگو، عامل زمان و مکان را کم رنگ 
ساخته و عوامل کیفیت، سهولت، و خد مات را به عنوان عوامل تعیین کنند ه انتخاب کرد ه است. 
نکوب3 )2007( د ر بررسي گسترش تأسیسات زیربنایي فناوري اطالعات د ر اتحاد یة توسعة 
آفریقاي جنوبي با استفاد ه از روش پیمایش تحلیلي، به این نتیجه می رسد که انعطاف پذیری 
د ر توسعة تأسیسات زیربنایي فناوري اطالعات منطقه، به طور معنا د اری به توانایي منطقه د ر 

کسب مزیت رقابتي د ر بازار کمك می کند.

روش شناسی
د ر این پژوهش با استفاد ه از پرسشنامه، نظر 41 مد یر )رؤسا و معاونین کتابخانه ها( و 167 
کتابد ار شاغل د ر کتابخانه های مرکزی د انشگاه های د ولتی شهر تهران به تفکیك، پیمایش 
شد ه است. پرسشنامة به کار برد ه شد ه شامل 6 سؤال بستة چند گزینه اي به همراه اختصاص 
فضایي براي د ریافت نظر جامعة پژوهش د ربارة مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهبرد ی بود ه 
است. از 208 پرسشنامه ارسالي برای این د و گروه، 189 پرسشنامه برگشت د اد ه شد که 38 
پرسشنامه به مد یران و 151 پرسشنامه به کتابد ارن تعلق د اشت. برای هر سؤال ارائه شد ه، تعد اد 
کل پاسخ ها به تفکیك مد یران کتابخانه و کتابد اران ارائه  شد ه و هر جا که امکان د اشته، تعد اد 

پاسخ ها براساس کل پاسخ د هند گان )مجموع مد یران و کتابد اران( ارائه  شد ه است. 

یافته ها
جد ول 1 یافته های توصیفِی به د ست آمد ه از 189 پرسشنامه )38 مورد مربوط به مد یران و 151 

مورد مربوط به کتابد اران( را نشان می د هد.

1. Titthasiri

2.  Metzger

3. Ncube

جایگاه  مد یریت د انش د ر برنامه ريزی
 راهبرد ی کتابخانه های د انشگاهی
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جد ول 1. تفاوت د ید گاه ها د رباره استفاد ه از مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهربد ی کتابخانه ها

پاسخ ها
سؤاالت

کل پاسخ هاكتابد ارانمد یران کتابخانه

د رصدفراوانید رصدفراوانید رصدفراوانی

میزان تناسب تعاریف مد یریت د انش د ر ارتباط با برنامه ریزی راهربد ی د ر کتابخانه ها

37/89117/28147/40الف

2155/268958/9411058/20ب

923/683120/524021/16ج

513/152013/242513/22 د

38100151100189100کل

كاربرد مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهربد ی کتابخانه

3694/7314696/6818095/23بله

25/2653/3194/76خیر

38100151100189100کل

به کارگیری مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهربد ی کتابخانه برای بهبود وضعیت آتی

25/2642/6563/17بسیار موافقم

1847/378153/639938/52موافقم

1128/954328/485428/57نظری ند ارم

718/422315/233015/87مخالفم

00/0000/0000/00بسیار مخالفم

38100151100189100کل

چگونگی استفاد ه از مد یریت د انش د ر برنامه ریزی کتابخانه

2565/798355/9610957/67الف

718/423623/844322/75ب

615/793019/873619/05ج

00/0010/6610/53د یگر موارد

38100151100189100کل
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براي پاسخ به سؤال نخسِت جد ول 1، چهار تعریف کوتاه از مد یریت د انش د ر اختیار 
پاسخگویان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا تعریفي را که د ر ارتباط با برنامه ریزی د ر 

کتابخانه ها متناسب مي د انند؛ مشخص کنند. تعاریف عبارت اند  از:
الف. مد یریت د انش تولید د انش است که با تفسیر د انش، اشاعه و استفاد ه از د انش، و ذخیره 

و پاالیش د انش همراه است )هوبوم1، 2004(.
ب. مد یریت د انش فرایند مد یریت نقاد انة اطالعات است برای برآورد ه ساختن نیازهای 
موجود، همین طور شناسایی و استفاد ه از سرمایة د انشِی موجود )گرد آوری شد ه( و برای 

خلق و توسعة فرصت های جد ید )کوینتاس، لفرر، و جونز2، 1997(.
ج. مد یریت د انش به فعالیتی اطالق می شود که با راهبرد و فنونی برای مد یریت سرمایه های 

مبتنی بر انسان مرتبط است )کاکابادز، کاکابادز، و کوزمین3، 2003(
د. مد یریت د انش فرایند تبد یل اطالعات و سرمایه های فکری به ارزشی باد وام و پاید ار است 

)کید ول، واند ر الیند، و جانسون4، 2000(
این تعاریف از منابع مختلفی گرد آوری  شد ه اند که به ارتباط مد یریت د انش و برنامه ریزی 
پرد اخته اند و نمایند ة د امنه ای از برد اشت های ممکن از ارتباط این د و مفهوم د ر بخش عمومی 
و بخش خصوصی و قاعد تاً د انشگاه ها می شود. بیشتر پاسخ د هند گان، 21 مد یر )55/26 
د رصد( و 89 کتابد ار )58/94 د رصد(؛ )P =0/05( با د ومین تعریف موافق بود ند؛ مد یریت 

زمینه های كاربرد مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهربد ی کتابخانه

37/892516/552814/81الف

12/6385/2994/76ب

389/753/3184/23ج

452/103120/523518/51د

2771/058254/3010957/67ه

000000 د یگر موارد

38100151100189100کل

مزایای مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهربد ی کتابخانه

513/162415/892915/34الف

2360/538153/6410403/55ب

453/102191/132523/13ج

679/152556/163140/16د

38100151100189100کل

1. Dejarnett

2. Dejarnett

3. Quintas, Lefrere, & Jones

4.  Kakabadse, Kakabadse & Kouzmin

5. Kidwell, Vander Linde, & Johnson

جایگاه  مد یریت د انش د ر برنامه ريزی
 راهبرد ی کتابخانه های د انشگاهی
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د انش را فرایند مد یریت نقاد انه اطالعات مي د انند که برای برآورد ه ساختن نیازهای موجود، 
همین طور شناسایی و استفاد ه از سرمایة د انشی موجود و برای خلق و توسعه فرصت های 
جد ید کاربرد د ارد )کوینتاس، لفرر، و جونز، 1997(. همچنین مد یران و کتابد اران، به طور 
یکسان، تعریف اول را کمتر از سایر تعاریف انتخاب کرد ه بود ند که فقط از سوی سه مد یر 

)7/89 د رصد( و 11 کتابد ار )7/28 د رصد( انتخاب شد ه بود.
به  اند ازه تعریف مد یریت د انش، ایجاد یك مبنا د ر خصوص به کارگیری مد یریت د انش 
د ر برنامه ریزی کتابخانه نیز مهم است. برپایه یافته ها، بیشتر مد یران )94/73 د رصد( و کتابد اران 
)96/68 د رصد( موافق اند که مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهبرد ی کاربرد د ارد. فقط د و 

مد یر و پنج کتابد ار با این موضوع مخالفت کرد ند.
د ر مورد میزان اهمیت برنامه ریزي راهبرد ی از نظر کسانی که به سؤال د و پاسخ مثبت 
د اد ه اند، 18 مد یر )47/37 د رصد( و 81 نفر کتابد ار )63/53 د رصد( موافق بود ند که به کارگیری 
مد یریت د انش بهترین راه برای بهبود تواِن آیند ه نگری برنامه ریزي کتابخانه است. د و مد یر 
)5/26 د رصد( و چهار کتابد ار )2/65 د رصد( گزینة خیلی موافقم را برگزید ند. 11 مد یر 
)28/95 د رصد( و 43 کتابد ار )48/28 د رصد( "نظری ند ارم" را برگزید ند. این نکته قابل 
توجه است که هفت مد یر )18/42 د رصد( و 23 کتابد ار )23/15 د رصد( با این موضوع 
مخالف بود ند، اما هیچ یك از آنها گزینة خیلي مخالفم را انتخاب نکرد ند. بنابراین، بیشتر آنان 
به کارگیری مد یریت د انش را بهترین راه برای بهبود تواِن آیند ه نگری برنامه ریزی راهبرد ی 

کتابخانه د انسته اند.
د ر زمینة چگونگي به کارگیري مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهبرد ی گزینه ها براساس 
د ید گاه ها و تجربة شخصی جامعة پژوهش و از یك متن د رسی د ر زمینة مد یریت کتابخانه 

استخراج گرد ید )کید ول، واند ر الیند، و جانسون، 2000( که شامل سه گزینه است:
الف. ایجاد د فتر برنامه ریزي راهبرد ی سازماني و نظارت بر همة جنبه هاي آن؛

ب. ایجاد د رگاهی1 براي گرد آوری اطالعات د اخلی سازمان شامل برنامه ها و گزارش های 
تولیدشد ه برای کاربران بیرون از سازمان؛ و

ج. ایجاد د رگاهی برای د ستیابي به اطالعات خارجی از جمله با ایجاد پیوند هایی براي 
گروه کاربران کتابخانه، گروه های پژوهشی، و انتشارات.

108 نفر از پاسخ د هند گان )57/14 د رصد( شامل 25 مد یر )65/79 د رصد( و 83 کتابد ار 
)55/96 د رصد(، نخستین گزینه را انتخاب کرد ند. 43 نفر )22/75 د رصد(، شامل هفت 
مد یر )18/42 د رصد( و 36 کتابد ار )23/84 د رصد( کاربرد مد یریت د انش را د ر برنامه ریزی 
کتابخانه، گرد آوري اطالعات د اخلی سازمان، و گزارش های تولیدشد ه برای کاربران مي د انند  1. Portal
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و 36 نفر )19/05 د رصد( شامل 6 مد یر )15/79 د رصد( و 30 کتابد ار )23/84 د رصد( این 
کاربرد را د ستیابي به اطالعات خارجی و پیوند با محیط بیروني مي د انند. شایان ذکر است که 

یك کتابد ار نوشته بود: "من د ر این زمینه تجربه ای ند ارم، مطمئن نیستم".
برای پاسخ به زمینه هاي کاربرد مد یریت د انش د ر کتابخانه از اثر استوارت و موران1)2002( 
خالصه برد اری شد که بر چهار زمینه د اللت د ارد: الف( برنامه ریزی خد مات اطالعاتی، ب( تولید 

مد ل، ج( تفکر، و د( سیاست گذاری و تصمیم گیری.
بر پایه د اد ه ها، بیشتر پاسخ د هند گان، 109 نفر )57/67 د رصد( شامل 27 مد یر )71/05 
د رصد( و 82 کتابد ار )54/30 د رصد( همة کاربرد هاي ارائه شد ة مد یریت د انش د ر برنامه ریزی 
راهبرد ی کتابخانه را متصور بود ند. کمترین کاربرد مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهبرد ی 
کتابخانه از نظر مد یران کتابخانه مربوط به  کاربرد د ر تولید مد ل است که فقط یك مد یر )2/63 
د رصد( به آن اعتقاد د ارد و د ر میان کتابد اران کاربرد براي تفکر است که 5 کتابد ار )3/31 
د رصد( آن را انتخاب کرد ند. البته پاسخ د هند گان مي توانستند اگر کاربرد ی به جز این نکته ها را 

مد نظر د ارند، ذکر کنند؛ اما هیچ یك از پاسخ د هند گان به نکته اي اشاره نکرد ند.
همچنین از نظر پاسخگویان چهار مزیت براي به کارگیري مد یریت د انش د ر برنامه ریزي 

راهبرد ی ارائه شد:
الف. بهبود توانایی کتابخانه ها د ر پشتیبانی از روند رو به رشد برنامه ریزی راهبرد ی و 

تصمیم گیری غیرمتمرکز د ر کتابخانه ها )د یوك2، 2001(؛
ب. بهبود اشتراك اطالعات د اخلی و خارجی کتابخانه ها برای به حد اقل رساند ن اقد امات 
تکراری و کاهش وظیفه گزارش د هی که باری سنگین برای بیشتر کتابخانه هاست )کید ول، 

واند ر الیند، و جانسون، 2000(؛
ج. افزایش توانایی کتابخانه ها د ر توسعة برنامه های روزآمد و مبتنی بر کاربر )هوبوم3، 2004(؛ 

و
د. اشتراك د انش از طریق گسترة متنوعی از کتابخانه ها برای ایجاد یك سازمان یاد گیرند ه 

)کولین، 2003(.
104 نفر از پاسخ د هند گان )55/03 د رصد( شامل 23 مد یر )60/53 د رصد( و 81 کتابد ار 
)53/64 د رصد( معتقد بود ند مد یریت د انش باعث بهبود اشتراك اطالعات د اخلی و خارجی 
و به حد اقل رساند ن اقد امات تکراری و کاهش وظیفه سنگین گزارش د هی برای بسیاری از 
کتابخانه ها خواهد شد. سه مزیت د یگری که به عنوان گزینه فهرست شد ه بود نتایج مشابه اي 

د ریافت کرد ند:
گزینه اي که مزیت مد یریت د انش د ر برنامه ریزي راهبرد ی را بهبود توانایی کتابخانه ها 

1. Stueart & Moran

2. Dueck

3. Hobohm

جایگاه  مد یریت د انش د ر برنامه ريزی
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د ر پشتیبانی از روند رو به رشد این نوع برنامه ریزي و تصمیم گیری غیرمتمرکز ذکر کرد ه بود، 
توسط 29 نفر )15/34 د رصد( شامل پنج مد یر )13/16 د رصد( و 24 کتابد ار )15/89 د رصد( 
انتخاب شد؛ کمترین میزان مربوط به افزایش توانایی کتابخانه ها د ر توسعه برنامه های راهبرد ی 
روزآمد و مبتنی بر کاربر بود که توسط 25 نفر )13/23 د رصد( شامل چهار مد یر )10/53 
د رصد( و 21 کتابد ار )13/91 د رصد( تعیین گرد ید و اشتراك د انش از طریق گسترة متنوعی 
از کتابخانه ها برای ایجاد یك سازمان یاد گیرند ه توسط 31 پاسخ د هند ه )16/40 د رصد( شامل 

شش مد یر )15/79 د رصد( و 25 کتابد ار )16/56 د رصد( انتخاب شد.

بحث و نتیجه گیری
اگرچه پژوهش حاضر از لحاظ پیوند مد یریت د انش و برنامه ریزي راهبرد ی کتابخانه جد ید 
است، اما لزوم هم زیستي این د و مفهوم بیش از د و د هة  پیش توسط هاید1 )1992( مطرح شد. 
او بیان کرد که برنامه ریزي راهبرد ی به د انش نیاز د ارد که بخشي از آن د ر حین فرایند برنامه ریزي 

و انجام مطالعات جزئی کسب مي شود و این فرایند خود د انش جد ید تولید مي کند.
مد یریت د انش د ر تمامي مراحل برنامه ریزي راهبرد ی کتابخانه از جمله د ر بررسي 
محیط د اخل و خارج، انتقال د انش ضمني به د انش صریح با استفاد ه از د رگاه ها، تحلیل مسائل 
و روند هاي موجود و آیند ه مي تواند استفاد ه شود. د ر صورت کاربرد مؤثر مد یریت د انش، 
راهبرد ها و خط مشی های بهتري ارائه مي شود و از زمان و هزینه هاي فرایند برنامه ریزي راهبرد ی 
مي کاهد. اموري چون برنامه ریزی خد مات اطالعاتی و خط مشی نویسی و تصمیم گیری، 
ابعاد ی از به کارگیری مد یریت د انش د ر برنامه ریزی کتابخانه است. از مزایای به کارگیری 
مد یریت د انش د ر سازمان، کاهش فعالیت های موازی و کاستن از وظیفة سنگین گزارش د هی 
است. د ر کتابخانه ها، به ویژه کتابخانه های د انشگاهی، از مهم ترین وظایف مد یران، تهیه یك 
برنامه  راهبرد ی بلند مد ت مؤثر است. این د ر حالی است که د ر بیشتر مواقع مد یران کتابخانه 

تجربه  واقعي د ر این زمینه د ارند اما کتابد اران فاقد این تجربه  هستند.
تعریف مد یریت د انش همان قد ر د ر میان مد یران کتابخانه سرد رگمی ایجاد می کند که د ر 
میان کتابد اران، با این  وجود مد یران و کتابد اران با این موضوع که مد یریت د انش قابل کاربرد 
د ر برنامه ریزی کتابخانه است توافق د ارند و بیشتر آنان د ر اینکه مد یریت د انش موجب بهبود 

برنامه ریزی می شود هم عقید ه اند.
براساس نتایج این پژوهش، بیش از نیمي از افراد بر این تعریف کوینتاس، لفرر، و 
جونز2)1997( اتفاق نظر د ارند: مد یریت د انش فرایند مد یریت نقاد انة اطالعات است برای 
برآورد ه ساختن نیازهاي موجود، شناسایی و استفاد ه از سرمایة د انشِی موجود )گرد آوری شد ه(، 

1. Heide

2. Quintas, Lefrere, & Jones
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و خلق و توسعة فرصت های جد ید. د لیل انتخاب این تعریف توسط بیشتر پاسخ د هند گان آن 
است که مد یریت د انش را فرایند ي با سه مرحله  حساس تعریف مي کند. این مراحل مي تواند 
کانون توجه برنامه ریزي راهبرد ی کتابخانه باشد. تفاوت د ر پاسخ هاي ارائه شد ه از سوی 
مد یران و کتابد اران نشان د هند ة این است که د ر مورد کاربرد مد یریت د انش د ر برنامه ریزي 
راهبرد ی کتابخانه آشفتگي وجود د ارد. برای کتابد اران مفید خواهد بود اگر به د رکي پاید ار 
از مد یریت د انش برسند یا د رباره د ید گاه هاي مختلف مرتبط با این مفهوم نگاهي باز د اشته 
باشند د ر غیر این صورت کتابد اراني که وارد بازار کار مي شوند د ر مواجهه با چالش ها منفعل 
خواهند بود. همچنین یافته ها نشان د اد، افراد مختلف، معاني ضمني متنوعي را از مفهوم 
مد یریت د انش د ر برنامه ریزي راهبرد ی کتابخانه ها د ریافت مي کنند، اگرچه این تفاوت ها 
از نظر آماري معناد ار نبود ه است. البته این آشفتگي قابل د رك است، چرا که اصطالحات و 

حوزه هاي جد ید معموالً ترد ید هایي منطقي ایجاد مي کنند.
بیشتر افراد بهترین راه برای بهبود آیند ه نگری د ر کتابخانه را به کارگیری مد یریت د انش 
د ر برنامه ریزی د انسته اند. متأسفانه د ربارة کاربرد مد یریت د انش د ر برنامه ریزي راهبرد ی 
کتابخانه فقط د و مد یر کتابخانه و چهار کتابد ار بسیار موافق بود ند و تقریباً پاسخ یك سوم 
افراد به این موضوع مهم خنثي بود ه است . د ر این بخش تفاوت معنا د اري میان د رك مد یران 
کتابخانه ها )متخصص یا غیر متخصص( و کتابد اران شاغل د ر کتابخانه های د انشگاهی د رباره 
کاربرد مد یریت د انش د ر برنامه ریزي راهبرد ی کتابخانه د ید ه نشد. بیشتر مد یران کتابخانه ها 
و کتابد اران شاغل د ر کتابخانه های د انشگاهی، مد یریت د انش را د ر نظارت همه جانبه  بر 
برنامه ریزي راهبرد ی سازماني ایجاد د فتر دخیل مي د انستند. نکتة شایان توجه اینکه بیشتر 
افراد، مد یریت د انش را د ر همة زمینه های تعریف شد ه د ر برنامه ریزی کتابخانه خود کاربرد ی 
مي د انستند و بعد از همة موارد، مد یریت د انش را به ترتیب د ر سیاست گذاری و تصمیم گیری، 
برنامه ریزی خد مات اطالعاتی، تولید مد ل، تفکر د ر حیطة برنامه ریزي راهبرد ی سازمان خود 
کاربرد ی معرفي کرد ند. به عقید ة افراد مورد  مطالعه بیشترین امتیاز به کارگیري مد یریت د انش 
د ر برنامه ریزی راهبرد ی کتابخانه ها، بهبود اشتراك اطالعات د اخل و خارج کتابخانه ها برای 
به حد اقل رساند ن اقد امات تکراری و کاهش وظیفه گزارش د هی بود. مزایاي د یگري که براي 
استفاد ه از مد یریت د انش د ر برنامه ریزی راهبرد ی کتابخانه ها انتخاب شد ه است به ترتیب 
عبارت اند  از: اشتراك د انش از طریق گسترة متنوعی از کتابخانه ها برای ایجاد یك سازمان 
یاد گیرند ه، بهبود توانایی کتابخانه ها د ر پشتیبانی از روند رو به رشد برنامه ریزی و تصمیم گیری 
غیرمتمرکز د ر کتابخانه ها و افزایش توانایی کتابخانه ها د ر توسعه برنامه های روزآمد و مبتنی 
بر کاربر. البته سه مزیت اخیر به نسبت یکسان مورد توجه قرار گرفته اند. بررسی چگونگی 
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د رك به کارگیري مد یریت د انش و فواید آن د ر برنامه ریزي راهبرد ی، نشان د هند ة این مهم بود 
که تفاوت هاي معنا د اري میان برد اشت مد یران کتابخانه ها و کتابد اران شاغل د ر کتابخانه های 
د انشگاهی د ر رابطه با تعریف، لزوم، کاربرد، و مزایاي مد یریت د انش د ر برنامه ریزي راهبرد ی 
کتابخانه ها وجود ند ارد، زیرا هر د و گروه تجربة انتقال د انش ضمنی به د انش صریح را د اشته 
و به موجب آن مزایاي مد یریت د انش را تشخیص د اد ه اند و عقید ه د ارند مد یریت د انش باید 
با نیروی انسانی و د انش آنها سروکار د اشته باشد و افراد بتوانند از د انشی که د ر اختیار د ارند 

به سود کتابخانه و کاربران آن استفاد ه کنند.
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