
 
 

امه موفق برن یاجرا یدانش برا تیریمرتبط با مد یهاتیو فعال ندهایفرا ییشناسا

 وزشمشهد در حوزه آم یدانشگاه فردوس یو کتابخانه مرکز یرسانمرکز اطالع یراهبرد
 

 3، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم2دکتر مهری پریرخ، 1منصور میرزایی

 24/1/93 تاریخ پذیرش: 6/12/92تاریخ دریافت: 

 چکیده

 خانهکتاب در خدمات توسعه یراهبرد برنامه موفق یاجرا یبرا دانش تیریمد یندهایفرا ییشناسا هدف با پژوهش نیا :هدف
 .شد انجام مشهد یفردوس دانشگاه

 تیری. چرخه مد، استفاده شد آموزش یراهبرد از  حوزه راهبرد 14 لیتحل یبرا یو روش مطالعه مورد یفیک کردیرو از :روش
ه هر کاز آنجاییشد. بهره گرفته اطالعات  یگردآور یدر شش برا کی سیماتر یطراح یبرا یعنوان چارچوب نظربه دانش

. دیگرد یذارکدگ میو مفاه، مطالعه ،ییبا هر راهبرد شناسا ندویای از متون در پمجموعهراهبرد به یک زمینه موضوعی مرتبط بود، 
داور متخصص  12 انیشده م یطراح سیماتر 14از  سیماتر 6انجام گرفته،  یهالیتحل ییروابرای . ندبه اقدام شد لیتبد میمفاه نیا

  .شدبه قضاوت گذاشته 

. ها وجود داردداوران و پژوهشگر در انتخاب اقدام انینشان داد توافق م با راهبردهای حوزه آموزش وندیدر پ هایداور :هاافتهی
انتخاب شده و راهبردها  یهااقدام انیکه م کندیم مشخص در حوزه راهبردی آموزش هاسیماتری داوران در مورد نظرسنج جینتا
 یاجرا رودیم انتظاربرقرار است.  یرابطه مناسب دانش تیریمد ندیفرا از مرحله هر هدف با شده نظرگرفته در یهااقدام انیم رابطه ،

بنابراین بر پایه گزارش اعتبارسنجی انجام شده، مفاهیمی که در رابطه با هر راهبرد  .منجر شود یراهبرد برنامه تیموفق بهها اقدام
ربوطه ز مدیریت دانش و نیز راهبرد ماز متون استخراج شد و فرایند تحلیل قیاسی که برای همخوان سازی این مفاهیم با هر مرحله ا

اهبردهای گرفته برای ر در نظری هااقدامانتظار داشت  توانیمنظران روا بوده است. به این ترتیب، سپری شده  از دیدگاه صاحب
 مختلف حوزه راهبردی آموزش به اجرایی شدن این راهبردها کمک نمایند.

ریزی رنامهمشهد، ب یدانشگاه فردوس یرسانی و کتابخانه مرکزدانش، مرکز اطالع تیریمد ،یریزی راهبرد: برنامههادواژهیکل
 یدانشگاه یهاکتابخانه خدمات ،مشهد یدانشگاه فردوس یهاکتابخانه خدماتتحول در  وتوسعه  یبرا یراهبرد
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 مقدمه

 ردیگیمام ها انجیی است که برای تبیین جایگاه آینده سازمانهاتیفعالریزی راهبردی از جمله برنامه

 هاهدفبرای رسیدن به این  هاروش نیترمناسبکارگیری بهترین و ی سازمان و بههاهدفو به تعیین 

ی کلی گیرریزی شده در جهتهای برنامهترین نقش برنامه راهبردی، تمرکز تمامی فعالیت. مهمپردازدیم

انداز راهبردی شامل شرح مأموریت و چشم ریزی راهبردیسازمان از مبدأ تا مقصد نهایی است. برنامه

کار گرفته خواهند شد تا مدت و بلندمدت و راهبردهایی است که بههای اجرایی کوتاهسازمان، هدف

ریزی راهبردی، هر سازمان از جمله (. از طریق برنامه1387، 1دست آیند )متیوزها و مقاصد موردنظر بههدف

ها و ی محیطی خود را شناخته و نسبت به توانمندیدهایتهدها و ، فرصترسانیو مراکز اطالع هاکتابخانه

بینی دست آمده از طریق تحلیل این اطالعات، امکان پیشکند. دانش بهی پیدا میخودآگاهنقاط ضعف 

 . کندیمآینده را فراهم 

یژه وی و بهنیاز برای طراحاز جمله عواملی که شرایط الزم را برای دست یافتن به اطالعات مورد

، دانش است. در جهان کندیمفراهم  -که  مورد توجه این نوشته است-اجرای برنامه راهبردی مناسبی 

ده است ها تبدیل شکنونی، افزون بر منابع مالی و انسانی، دانش به یکی از منابع با ارزش و اصلی سازمان

ها برای مدیریت منابع مالی و دور سازمانی هاگذشتهگونه که در (. بر این اساس، همان1386)مالهوترا، 

 د. ریزی در پیوند با دانش و مدیریت آن نیز بپردازن، اکنون باید به برنامهکردندیمریزی انسانی خود برنامه

با مدیریت  تواندیمکه  باشدیم هامدیریت دانش یکی از قلمروهای مهم در مدیریت سازمان

؛ پروست، روب، و رومهاردت، 1386ن )فایرستون و مک الروی، ی فکری کارکنان و مشتریاهاهیسرما

د سزایی داشته باش(، در کمک به سازمان در اجرایی شدن فرایندهای مدیریت راهبردی نیز نقش به1385

(Zhixian, 2008ژیژیان .)طور که برنامه راهبردی بر پایه دانش کسب شده در )همان( معتقد است همان 2

ه دانش ک است یضرورنیز  هابرنامه، برای اجرایی شدن شودیممورد سازمانی و یا پدیده و فعالیتی طراحی 

ا بهایی هستند که نیاز دارند برای همگامی نیز از جمله سازمان هاکتابخانهالزم کسب و مدیریت شود. 

بینی آینده متغیر، به طراحی برنامه راهبردی پرداخته و از مدیریت دانش تحوالت دنیای پیرامون خود و پیش

مند گردند. در دانشگاه فردوسی مشهد نیز که کتابخانه نهادی عنوان راهبردی برای اجرای این برنامه بهرهبه

از آموزش و پژوهش دارد، تا زمان انجام این  ای در توانمندسازی دانشجویان و پشتیبانیاست، که سهم عمده

در پژوهشی وضعیت  1380( دو برنامه راهبردی طراحی شده است. نخست، در سال 1392پژوهش )یعنی 

                                                
1. Matthews 

2. Zhixian 
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عمده (. هدف 1380ی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرارگرفت )پریرخ، فتاحی و موسوی، هاکتابخانه

مدیریتی است که به توانمندی کارکنان و ارتقاء خدمات و توزیع  ای برای نظامیپژوهش، طراحی برنامه نیا

دانشگاه در  یهاکتابخانهی این پژوهش نشان داد، وضعیت موجود هاافتهمیان کاربران بینجامد. ی آنهامناسب 

برخی موارد با انتظارات جامعه پژوهشی و نیز استانداردهای ملی همخوانی ندارد. بر پایه این نتیجه ادغام 

های دانشگاه فردوسی مشهد نیز یکی دیگر از پیشنهادهای این پژوهش بود. در پیوند با نتایج این کتابخانه

پژوهش و مکمل آن و همچنین به این منظور که نقشه راهی در رابطه با چگونگی تحول خدمات در کتابخانه 

( 1390) ر توسط پریرخ و همکارانمرکزی پس از ادغام کتابخانه در اختیار مسئوالن قرار گیرد، پژوهشی دیگ

رسانی و انجام شد. هدف این پژوهش طراحی برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات مرکز اطالع

کتابخانه مرکزی )کتابخانه مرکزی پیشین( دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این بررسی، پژوهشگران 

محیط درونی و  SWOTا شناسایی و بر پایه تحلیل ر دهایتهدو  هافرصتی موجود، هاضعفو  هایتوانمند

بیرونی را بررسی کردند. نتایج این تحلیل تصویری بود از وضعیت محیط درونی بر پایه هشت محور برگرفته 

، های اطالعاتیسنجی، ارتباط و تعامل، مدیریت سامانهاز متون شامل آموزش، پژوهش، مدیریت دانش، علم

 . افزون بر این محورها، سه محور نیروی انسانی، سازمانهاتیفعالتبلیغات و دیگر  رسانی، انتشارات وآگاهی

 نیز در وضعیت سازندیمی زیربنایی که تحول در خدمات را ممکن هاعاملعنوان و مدیریت، و فناوری به

گرفت،  رتنها شرایط برون دانشگاهی مورد توجه قرادرونی مورد توجه قرار گرفتند. در وضعیت بیرونی نه

ت کتابخانه در تحول و توسعه خدما تواندیمای و حاکم بر دانشگاه نیز که بلکه در مورد شرایط برون کتابخانه

نیروی »، «ماتتوسعه خد»به شناسایی سه هدف راهبردی  هالیتحلتأثیرگذار باشد دانش الزم کسب شد. نتایج 

د ، چنهاهدفردی کمک کرد. برای هر یک از این برای برنامه راهب« سازمان، مدیریت و رهبری»و « انسانی

 حوزه راهبردی طراحی شد. برای هر حوزه راهبردی نیز تعدادی راهبرد عملیاتی تدوین گردید.  

ای و مراکز پژوهشی در مرکز ی دانشکدههاکتابخانه( بیشتر 1392در زمان انجام این پژوهش )سال 

ی برنامه سازوسی مشهد ادغام شدند و بستر الزم برای پیادهرسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فرداطالع

سازی برنامه راهبردی که به چگونگی پیاده نمودیمرو، ضروری راهبردی یادشده فراهم گردید. از این

ق موف تواندیمای بحث شد، در صورتی برنامه ترشیپطور که توجه شود. همان 1390طراحی شده در سال 

، هارنامهبسازی مدار باشد. به سخنی دیگر، دانش مورد نیاز برای پیادهدانش هابرنامهسازی باشد که پیاده

( نیز 2008برداری قرار گیرد. این امر در راستای نتایج پژوهش ژیژیان )مدیریت شده و در اجرا مورد بهره

رکزی رسانی و کتابخانه می یادشده در مرکز اطالعکه تاکنون برنامه راهبرد. بنابراین، از آنجاییباشدیم
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ها و از فرایند توانیمدانشگاه فردوسی مشهد اجرا نشده است، مسئله پژوهش حاضر آن است که چگونه 

ی مدیریت دانش در راستای اجرای موفق راهبردهای حوزه راهبردی آموزش؛ از برنامه راهبردی هاتیفعال

 رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بهره برد؟رکز اطالعبرای توسعه و تحول در خدمات م

 

  نوشتار مرور 
صه طور خالای در پیوند با پژوهش جاری هستند بهگونهکه به هاپژوهشدر این بخش سه گروه از 

 هاانهتابخکریزی برای ی انجام شده در زمینه برنامههاپژوهشای از . در بخش نخست گزیدهگردندیمبررسی 

پایانی،  و در بخش هاکتابخانهرسانی، در بخش دوم پیشینه پژوهشی درباره مدیریت دانش در و مراکز اطالع

 . رندیگیممورد بررسی قرار  اندپرداختهگفته، یی که به هر دو موضوع پیشهاپژوهش

ه است، اما در توجه شد هاشرکتها و ریزی راهبردی در سازمانهای اخیر به برنامهگرچه در سال

 دست آمد. مرکز مدارکبه هاپژوهشتعداد اندکی از  رانیارسانی در ریزی در مراکز اطالعپیوند با برنامه

بر پایه  هاضعفو  هایتوانمند( با شناسایی 1379علمی ایران )پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران، 

ای طراحی ی راهبردی برهاموضوعبر پایه تحلیل محیط بیرونی،  هالیتحلو  هافرصتتحلیل محیط داخلی و 

ی هاکتابخانه( وضعیت 1380برنامه راهبردی خود را تدوین کرد. در پژوهشی دیگر پریرخ و دیگران )

و نیز  هاکتابخانهالت موجود در این مشکاساس،  نیبر ادانشگاه فردوسی مشهد را مورد بررسی قرار دادند. 

 کردندیمی دانشگاه را در ارائه خدمات بهتر و تحقق رسالت دانشگاه هدایت هاکتابخانهم عواملی که نظا

ریزی راهبردی برای ( پژوهشی دیگر با هدف برنامه1390شناسایی گردید. همچنین پریرخ و همکارانش )

یس از ماتربا استفاده  آنهای دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادند. هاکتابخانهتوسعه و تحول در خدمات 

SWOT نشگاه ها در راستای پشتیبانی از ارتقاء رتبه داعوامل مؤثر بر تحول و پیشرفت در خدمات و کتابخانه

( نیز در همین سال برنامه راهبردی برای 1390دادند. سهیلی ) مورد بررسی و تحلیل قرار را فردوسی مشهد

و  هافرصت، تهدیدها و هاقوت، هاضعفیین های دانشگاه رازی طراحی کرد. هدف این پژوهش تعکتابخانه

ه های این دانشگاه بود. خارج از ایران توجه بیشتری ببر پایه این عناصر محیطی ارائه راهکارهایی برای برنامه

و کتابخانه  2، استافل1کاپالنی انجام شده توسط هاپژوهششده است.  هاکتابخانهریزی راهبردی برای برنامه

 . هاستتالشای از این نمونه (1390،گرانیدر پریرخ و دنقل  2008; 2011 ;2009) 3لدانشگاه نیوکاس

                                                
1. Kaplan 

2. Stoffle 

3. Newcastle University Library 
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یی موردنظر هستند که مدیریت دانش را هایبررس ،پژوهشریزی راهبردی، در این افزون بر برنامه

مک و  (2000)1راولی. انددادهرسانی خارج و داخل کشور مورد توجه قرار و مراکز اطالع هاکتابخانهدر 

( در پژوهشی، 2009)3. پرومبینواندکردهبه مدیریت دانش در فضای آموزش عالی اشاره  (،2006)2کارتی

جزء دانش  5رسانی مدلی ارائه کرد. مدل وی شامل و مراکز اطالع هاکتابخانهبرای اجرای مدیریت دانش در 

مدیر  ها، ایجاد پست سازمانیمانو همکاری با دیگر ساز هاشبکهو تخصص، مدیریت منابع انسانی، فناوری، 

ی هابرنامه( به بررسی 1387( و خوانساری و حری )1381. در داخل کشور نیز انتهایی )باشدیمارشد دانش 

( به 1388ها پرداختند. کشمیری پور و احمدی )ی تخصصی وابسته به سازمانهاکتابخانهمدیریت دانش 

نشان داد  نهاآبا کتابخانه پرداختند. نتایج  وندیدر پان رده باال ی مسئوالن کتابخانه و مدیرهادگاهیدبررسی 

 و کتابداران در این رابطه نقشی حیاتی دارند. هاستدانشگاهکه مدیریت دانش عاملی برای ارتقاء 

 ریزی راهبردی و مدیریتیی هستند که پیوند میان برنامههاپژوهشدسته سوم در مرور نوشتارها، 

( بر نقش راهبردی مدیریت دانش در 1389د. در این راستا، رضاییان، احمدوند و توالیی )دانش را در بردارن

انش ی راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دهاتفاوتای به بیان در پژوهشی کتابخانه آنهاها تأکید کردند. سازمان

( در 2005)4جیمز ها پرداختند. رابطه میان مدیریت راهبردی و مدیریت دانش در پژوهشی کهدر سازمان

پیوند با صنایع سهامی عام در استرالیا به انجام رساند به شکلی آشکارتر به تصویر کشیده شد. او بر پایه 

شناسی ترکیبی دریافت که میان مدیریت راهبردی و مدیریت دانش، وابستگی درونی وجود دارد. از روش

 و دانشجویان تحصیالت تکمیلی هاکتابخانهان ی مدیرهادگاهید( به تحلیل 2008رویکردی دیگر، ژیژیان )

ریزی راهبردی و مدیریت دانش پرداخت. او با رسانی درباره پیوند میان برنامهرشته کتابداری و اطالع

اهبردی ریزی رمدیریت دانش در برنامه داد کهی نشان ورویکردی کمی اقدام به انجام پیمایش نمود. یافته 

دی در برنامه راهبر شدهینیبشیپی هاهدفیت دانش بهترین راه برای ارتقاء کاربرد دارد. کاربرد مدیر

 . باشدیم

ی ی و مدیریت دانش در برخبرنامه راهبردی بیان شده، اهمیت پیوند بین هاپژوهشبراساس نتایج 

( مورد تأکید قرار گرفته و تأیید شده که اجرای موفق برنامه راهبردی نیازمند به Zhixian, 2008) هاپژوهش

ن این آورد وجودبهی عملیاتی برای هااقدامدهنده خدمت گرفتن مدیریت دانش است. ولی متونی که نشان

تابخانه سانی و کردست نیامد. در این میان، با وجود ارائه دو برنامه راهبردی برای مرکز اطالعپیوند باشد به

                                                
1. Rowley 

2. McCarthy 

3. Porumbeanu 

4. James 
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از سو زمینه هااقدامی مندسازنظامعنوان ابزاری برای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت دانش به

 خألبه خدمت گرفته نشده است. پژوهش جاری در پی پر کردن این  هااقداماجرای درست و کارآمد آن 

 . باشدیمپژوهشی 

 

 پژوهش طرح
ه روش مطالعه موردی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای پژوهش جاری با رویکردی کیفی، ب

رسانی و کتابخانه مرکزی و برنامه راهبردی توسعه و تحول در خدمات آن کیفی به انجام رسید. مرکز اطالع

طور معمول از به آنهای دیگری که در هاپژوهشعنوان مورد در دست مطالعه، انتخاب گردید. برخالف به

فته گ، در این پژوهش، متن برنامه راهبردی پیششودیمبرای گردآوری اطالعات استفاده جامعه انسانی 

 عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد. به

ه انجام گرفت. در طرح اولی پژوهشگر ساختهگردآوری اطالعات از این جامعه با استفاده از ابزاری 

راهبرد تعریف شده است. در این مقاله، به علت محدودیت فضا، فقط  14برای حوزه راهبردی آموزش 

با مسئله پژوهش ماتریسی دو در شش طراحی شد که در  راستاهمراهبرد سواد اطالعاتی مورد توجه است. 

بعاد مدیریت دانش )شامل کسب، خلق، ردیف آن راهبردهای حوزه راهبردی آموزش و در ستون آن ا

ب با ی متناسهااقدامی این ماتریس هاخانهسازماندهی، اشتراک، اشاعه و توزیع، و استفاده( قرار گرفت. در 

هر بعد مدیریت دانش و در رابطه با هر راهبرد قرار داده شد. بنابراین در ماتریس زیر ستون اول به راهبرد 

ماینده با کدهایی که ن هااقدامیگر به شش بعد مدیریت دانش اختصاص دارد. سواد اطالعاتی و شش ستون د

 آورده شده است.  1ای از این ابزار در جدولهر بعد است مشخص شدند. نمونه
 . ابزار گردآوری اطالعات از حوزه راهبردی آموزش1جدول 

حوزه 

 راهبردی

سازماندهی  خلق )خ( کسب )ک( راهبرد

 )س(

اشتراک 

 )ش(

و  اشاعه

 توزیع )ت(

استفاده 

 )ف(

 سواد آمـوزش

 اطالعاتی

 .... 1ک.1م

 . ...2.ک1م

... 

 . ...1.خ1م

 . ...2.خ1م

... 

 . ...1.س1م

 . ...2.س1م

... 

 . ...1.ش1م

 . ...2.ش1م

.... 

 . ...1.ت1م

 . ...2.ت1م

... 

 . ...1.ف1م

 . ...2.ف1م

... 
 

های که راهبردها در زمینه مختلف موضوعی در گرایشمنظور گردآوری اطالعات، از آنجاییبه

د. ( تحلیل محتوا شهامقالهو  هاکتابشناسی بودند، متون مرتبط با هر راهبرد )شامل علم اطالعات و دانش

متناسب با زمینه موضوعی هر راهبرد مفاهیم و  معیارهای مربوطه استخراج شد. سپس این مفاهیم متناسب با 
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 ت دانش به اقدام مرتبط با آن بعد ترجمه و تفسیر شد. هر بعد از مدیری

ی طراحی شده برای بعد مدیریت دانش، فرایند تحلیل شامل فرایند هااقداممنظور کنترل اعتبار به

بهره  1ساخت ابزار، ادغام، انتخاب و تبدیل معیارهای استخراج شده از متون به اقدام از روش تحلیل گروهی

ریزی ی تحلیلی افزون بر پژوهشگران، یک پژوهشگر دارای سابقه در زمینه برنامههاجلسهگرفته شد. در 

 راهبردی با پیشینه علم اطالعات و دانش شناسی نیز حضور داشت.

)از  6ای شامل ی پیشنهاد شده در هر ماتریس، نمونههااقداماز سوی دیگر، برای کنترل روایی 

دی انتخاب گردید. در نظر گرفتن بیشترین تنوع موضوعی میان گیری تعمبا روش نمونه ماتریس(14

ی هاشتهرداوران از  راهبردهاگیری بود. متناسب با زمینه موضوعی ی نمونه دلیل تعمدی بودن نمونههاسیماتر

ی علم اطالعات هاگروهنفر از اعضای هیأت علمی  12در اختیار  هاسیماترموضوعی مختلف انتخاب شدند. 

ناسی، مدیریت، علوم اداری و اقتصاد قرار گرفت. داوران باید نظرات خود را از طریق تکمیل و دانش ش

ای محقق ساخته در نهایت، پیشنهادهای جزئی ارائه شده، .برای این منظور پرسشنامهدادندیمپرسشنامه ارائه 

مفاهیم و معیارهای یی این ابزار را رواای ترستون طراحی گردید. درجه 11در ویرایش مبتنی بر طیف 

یش آزمون آن با پ پایاییو  کندیمشناسایی شده از متون برای هر راهبرد و نیز ابعاد مدیریت دانش تضمین 

 نظر با نظر دو متخصص علم اطالعات و دانش شناسی باسابقه کنترل شد. انجام شده از چند صاحب

توافق  سازی و میزانپرسشنامه، خالصه ی داوران به اینهاپاسخی پژوهش، هاپرسشمنظور پاسخ به به

 ای گردآوری شدند، از شاخص گرایشمحاسبه گردید. با توجه به اینکه نظرات داوران در مقیاس رتبه آنها

و از دامنه میان چارکی برای مشخص کردن میزان پراکندگی در نظر  هادادهسازی مرکزی میانه برای خالصه

 (.1384استفاده شد )واگان،  -باشدیمنظرها اتفاق دهنده میزانکه خود نشان-داوران 

یی نیز بر سر راه پژوهشگر بود. حجم زیاد کار در رابطه با هامشکلدر فرایند انجام مطالعه حاضر 

بودن پژوهش کیفی، ضرورت کنترل  برزمانی راهبردی آموزش، هاحوزهتحلیل هر یک از راهبردهای 

 ود. ب هایدشواری مختلف پژوهش از جمله این هابخشدر  هالیتحلو  هااستداللی کپارچگمداوم و حفظ ی

 

 : ی پژوهشهاپرسشو پاسخ به  هاافتهارائه ی 

 2که در جدول  برداردراهبرد را در  14چنانکه در بخش پیشین اشاره شد، حوزه راهبردی آموزش  

 . اندشدهنشان داده 
 

                                                
1. Team Analysis 
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 آموزش  یحوزه راهبرد یراهبردها .2جدول 

 راهبردها راهبردیحوزه 

 آموزش

 دانشجویان کارشناسی ارشدسواد اطالعاتی برای استادان و 

 دانشجویان کارشناسی ارشدی تولید اطالعات برای استادان و هامهارت

 دانشجویان کارشناسی ارشدی انتشار اطالعات برای استادان و هامهارت

 سواد اطالعاتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

 ی علمی برای دانشجویاندستاوردهاانتشار 

 مدیریت اطالعات شخصی و منابع علمی برای استادان

 مدیریت دانش، ارزش و اهمیت آن برای مدیران و چگونگی اجرای آن

 مفاهیم و فلسفه سواد اطالعاتی و چگونگی کسب آن برای مدیران

 برای کتابداران هاآموختهی روزآمدسازبازآموزی و 

 سواد اطالعاتی برای کتابداران

 مدیریت دانش برای کتابداران

 ی اطالعاتی برای کتابدارانهاستمیسمدیریت اطالعات و 

 هادرسهمکاری کتابداران با استادان در برگزاری برخی از 

دهای در پیوند با هر یک از راهبر هااقداممنظور گردآوری، تدوین و پیشنهاد ، بهگفتهپیشبر پایه 

ی شناسایی شده در قالب هااقدامگانه حوزه راهبردی آموزش، متون مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت و 14

هر یک از راهبردها یکی از قلمروهای  شودیمنیز مشاهده  2ی جداگانه ارائه شد. چنانکه در جدول هاسیماتر

ی مخاطب گوناگون مورد توجه قرار داده است. به هاگروهبرای موضوعی علم اطالعات و دانش شناسی را 

ی همخوانی با هر راهبرد متون مرتبط با زمینه موضوعی همان راهبرد مطالعه هااقدامهمین دلیل، برای شناسایی 

، امکان دباشیمکه این فرایند تحلیلی بسیار گسترده بوده و حجم مقاله محدود و تحلیل شد. از آنجایی

رو، در این ماتریس وجود ندارد. از این 14ی مربوطه برای تمامی این هااقدامو ارائه  لیتحلگزارش فرایند 

رد توجه عنوان نمونه موبخش تنها راهبرد سواد اطالعاتی برای استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به

 .شودیمو فرایند تحلیل گزارش  ردیگیمقرار 

اطالعاتی برای دانشگاهیان )شامل استادان، دانشجویان و  باسواد، نخست متون مرتبط در این راستا

 ,ACRL؛ نظری ... 1387؛ داورپناه و سیامک 1386؛ پریرخ 1385نیز کتابداران مطالعه شد )از جمله قاسمی 

ازها و نییش(. هدف از این مطالعه شناخت سواد اطالعاتی و نیز آشنایی با فرایند آموزش آن )شامل پ2000



  1394پاییز و زمستان، 2، شماره 5سال                         دانشگاه فردوسی مشهد         نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   70

دستیابی به زیرساختی برای تشخیص این  ترمهم، رویکردها، امکانات و تجهیزات و ...(  و از همه هاروش

نیازها برای این نوع و پیش هاروش( تعاریف، 1386. کتاب آموزش سواد اطالعاتی )پریرخ، باشدیمفرایند 

زیرساخت   (ACRL, 2000)ایحقیقاتی و دانشکدهرا در اختیار قرار داد. استانداردهای انجمن کتابداران ت

و  هاوشرنظری فرایند آموزش سواد اطالعاتی را فراهم کرد و سایر متون نیز پژوهشگران را با رویکردها و 

ان عنوابزارهای گوناگون برای این آموزش آشنا نمودند. بر پایه این تحلیل استانداردهای یاد شده به

های زیر را در ر نظر گرفته شد. بر پایه این استانداردها، آموزش باید بتواند ویژگید هااقدامزیرساخت تعیین 

 فراگیران پرورش دهد:

 ،)شناخت نیاز(تشخیص ماهیت و گستره اطالعات مورد نیاز  (1

 یابی و دسترسی به اطالعات(،)مکانو کارآمد به اطالعات  مؤثردستیابی  (2

 ،یابی اطالعات()ارزارزیابی منتقدانه اطالعات و مآخذ آن  (3

 ،)سازماندهی اطالعات(دست آمده نظم دادن به اطالعات به (4

 ،)رعایت اصول اخالقی(پیروی از اصول اخالقی و قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات  (5

ک گیری از آن برای انجام یترکیب اطالعات انتخاب شده با مبنای دانشی و نظام ارزشی خود و بهره (6

 )استفاده از اطالعات(.مقصود خاص 

 هایی باال مورد توجه قرار گرفت. ی مربوطه، ویژگیهااقدامریزی برای آموزش و انتخاب در برنامه

 ی مقدماتی این پژوهش کمک مؤثریهامطالعهد مدیریت دانش بود. ابعا و فرایند شناساییدومین اقدام 

یی همچون موارد پیشنهاد شده توسط سنگه، هامدلبرای شناسایی این ابعاد فراهم کرد. گرچه الگوها و 

مورد بررسی قرار گرفت ولی متناسب با هدف این  آنهاپرابست، راب و رومهارد، نوناکا و تاکه اوچی و جز 

ظر سازی برنامه راهبردی در نبعد کسب، خلق، سازماندهی، اشتراک، توزیع و استفاده برای پیاده 6پژوهش 

 گرفته شد. 

ی راهبرد سواد اطالعاتی با ابعاد فرایند مدیریت دانش بود. در این هامهارتاق مرحله سوم، انطب

، باید یی داردهااقدامای تدوین کرد و نیاز به که برای آموزش سواد اطالعاتی باید برنامهمرحله، از آنجایی

ی هاهبرنامی در چارچوبی قرار گیرد که دانش کسب شده در مورد چگونگی برگزار هااقداماین برنامه و 

رای خوبی مورد استفاده و بازاستفاده واقع شود. بای قرار گیرد که بتواند بهآموزشی سواد اطالعاتی در چرخه

 جلوگیری از هر خطایی در این مرحله در این فرایند، مدل مفهومی زیر طراحی شد. 

 

 



 71 ...مرتبط یهاتیو فعال ندهایفرا ییشناسا                                                               1394و زمستان زیی، پا2، شماره 5سال 

 ی سواداطالعاتی با ابعاد مدیریت دانشهامهارت. مدل مفهومی تطبیق 1شکل

 

                 ی سواد اطالعاتی و   ها     مهارت                                    قابل مشاهده است، برای آموزش هریک از    1              طور که در شکل     همان

    ایی                                 شـد.  برای نمونه در رابطه با شـناسـ                                                       های یاد شـده کلیه ابعاد مدیریت دانش باید در نظر گرفته می     ویژگی

       باشــند ی م                                                                                     تنها باید دانش الزم در مورد فراگیران، که در این راهبرد اســتادان، دانشــجویان و کتابداران        نیاز نه

       آید تا      دست                                          و نیز ابزارهای مورد نیاز نیز اطالعات الزم به      دگان   دهن     آموزش                            کسب گردد، بلکه باید در مورد 

   ای                             ی،  نخســتین گام شــناســایی نیازه          ســواداطالعات                                      ریزی پرداخت. برای هر نوع برنامه آموزش                بتوان به برنامه

    (. ACRL, 2000  ؛     1386        )پریرخ،       هاست      برنامه           کنندگان در            آموزشی شرکت

  .    دهد ی م    کیل           ریزی را تش             گیری و برنامه               عنصر اصلی تصمیم                                      به عبارتی، بر پایه بحث مقدماتی، دانش

ــکل باال مراحل طراحی  ــب دانش آغاز     ها     اقدام                                    به همین دلیل در ش ــود ی م                       از مرحله کس ــه نوع    ش                   . بنابراین س

            بندی شدند.                                             در سه گروه محتوا، نیروی انسانی و فناوری دسته    ها     اقدام                          دانش مورد نیاز برای تعیین 

سخن، دانش  صمیم                  به دیگر  شی را فراهم                              در مورد فراگیران، امکان ت                                     گیری در مورد محتوای آموز

صمیم                    ، دانش در مورد آموزش   کند ی م سب با محتوا و فراگیران را       آنها             گیری در مورد                    دهندگان امکان ت                               متنا

                                          کننده فرایند آموزش هستند، در اولین مرحله                                        و امکانات مورد نیاز برای آموزش، که تسهیل      آورد ی م      بوجود 

         دست آید.       باید به   1       در شکل   «    کسب »                 مدیریت دانش یعنی 

کسب 
خلق 
سازماندهی 
اشتراک 
توزیع 
استفاده 

 
کسب 
خلق 
سازماندهی 
اشتراک 
توزیع 
استفاده 

 

کسب 
خلق 

سازماندهی 
اشتراک 
توزیع 
استفاده 

 

کسب 
خلق 

سازماندهی 
اشتراک 
توزیع 
استفاده 

 
کسب 
خلق 
سازماندهی 
اشتراک 
توزیع 
استفاده 

کسب 
خلق 
سازماندهی 
اشتراک 
توزیع 
استفاده 

شناسایی  

نیاز 

 اطالعاتی
مکان یابی 

و دسترسی 

 به اطالعات

ارزیابی 
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                                                             ی مرتبط با کسب دانش و دیگر ابعاد مدیریت دانش شناسایی و تعیین   ها     اقدام                   در مرحله پنجم باید   

                                                       شد. بنابراین، برای انجام این کار ماتریس زیر طراحی شد.   می

اند. به این ترتیب که در نوشته شده هااقدامابعاد مدیریت دانش و در ردیف،  1سیماتری هاستون

ی باید ی سواد اطالعاتهامهارتیی که برای شناسایی نیاز فراگیران به کسب هااقدامستون کسب، کلیه 

 هاهارتم)مانند معیارهای شناسایی نیازهای فراگیران، میزان توانمندی آنان در هر یک از  گرفتیمصورت 

ی های آنان )مدرسان(، و شناسایزش دارند و ویژگی)برای تعیین محتوا(، شناسایی افرادی که توانمندی آمو

 گر( قرار گرفت. عنوان تسهیلامکانات و تجهیزات الزم برای آموزش )به

برای « خ»برای کسب و یا « ک»با کدی که متشکل از نشانه ابعاد مدیریت دانش )مانند  هااقداماین 

تا  1یی که با کدهای کهااقدامگذاری شد. برای نمونه  در فرایند کسب، نشانه باشدیمق( و شماره اقدام خل

ی هاهارتم، به شناسایی میزان تسلط اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انواع اندشدهمشخص  5ک

استادان و دانشجویان  ییآشنا زانیم ییشناسا»به  3سواد اطالعاتی اشاره دارند.در این رابطه، اقدام ک

 استفاده و اتاطالع به دسترسی پژوهشی، و درسی منابع و اطالعات جستجوی یهابا روشتحصیالت تکمیلی 

ن دست آمده در ای. دانش بهباشدیمتوجه دارد. این فرایند اقدامی برای تبدیل دانش ذهنی به ذهنی « آن از

عه و ی خلق، سازماندهی، اشتراک، اشاعناد دیگر مدیریت دانش یی ابعهااقدامبعد، عنصر اصلی برای تعیین 

 توزیع و استفاده از دانش را فراهم کرد. 

( بر این باور است که در مرحله کسب دانش ملزومات  Liebowitz, 1999quoted in1996) 1اودل

به عبارت دیگر در این مرحله که آغازگر  .شوندیمی دانشی شناسایی هاحوزهکلیدی، راهکارهای اصلی و یا 

گیری فراگرد مدیریت دانش است باید قلمرو دانش ضمنی موجود شناسایی گردد. این دانش زیربنای تصمیم

 .دهدیمو/یا یک اقدام را در ابعاد دیگر تشکیل 
  

                                                
1. O'Dell 
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ه تفکیک ی مربوط به راهبرد سواد اطالعاتی از حوزه راهبردی آموزش بهااقدام، 1. ماتریس 2شکل 
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. شناسایی 1.ک1م

 معیارهای سنجش نیازها؛

. شناسایی 2.ک1م

توانمندی استادان و 

PG در تشخیص نیاز؛ 

. شناسایی میزان 3.ک1م

های آشنایی آنها با روش

 جستجوی اطالعات و
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 دسترسی به اطالعات و

 آن؛ استفاده از

. شناسایی 4.ک1م
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یابی و چگونگی اطالع

 استفاده از اطالعات؛ 

. شناسایی انواع 6.ک1م

افزارهای مدیریت نرم

 منابع؛ 

. شناسایی انواع 7.ک1م

های آموزشی برای روش

 آموزش سواد اطالعاتی؛

. شناسایی 8.ک1م

مدرسانی که توانمندی 

های آموزش مهارت

سواد اطالعاتی به استادان 

 را داشته باشند؛  PGو 

. شناسایی محتوا 9.ک1م

و ساختار مورد نیاز برای 

طراحی پورتال آموزش 

اطالعاتی به استادان  سواد

 PGو 

. انتخاب معیارهای 1.خ1م

 شناسایی نیازها؛

. انتخاب 5و4 ,2,3.خ1م

ها و چگونگی روش

های آموزش مهارت

سواد اطالعاتی به استادان 

)شامل: تشخیص  PGو 

نیاز، شناسایی منابع 

اطالعاتی مورد نیاز، 
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 شده؛
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خن، برداشته شود. به دیگر س تواندیمپس از شناسایی میزان آشنایی، گام دوم که خلق دانش است 

امکان ی چندگانه سواد اطالعاتی نزد کاربران هامهارتدانش کسب شده در مورد میزان آگاهی و نیز 

راین، . بنابآوردیمبوجود  آن راریزی برای گیری در مورد محتوای برنامه آموزشی خاصی و برنامهتصمیم

یری )یا خلق گدر این مرحله بر پایه دانش کسب شده در مرحله قبل و با استفاده از دانش پیشین به تصمیم

جستجوی اطالعات به افراد مهارت  آموزش یهاروش انتخاببه  توانیم. یعنی، شودیمدانش( پرداخته 

، مدرسان، زمان و مکان آموزش و... پرداخت. هاآموزش، موضوع آموزشی، منابع آموزشی، انواع 3خ

گذاری ( این مرحله را با برچسب انتخاب دانش نام Liebowitz, 1999 quoted in1997) 1هولساپل و یوشی

ا دست یافت و یا اینکه ایده و یا راهکاری پیشین که متناسب بای جدید به ایده توانیمکردند. در این فرایند 

دانش  ، شاخص خلق«تعیین»و یا « انتخاب»ی کلیدی چون هاواژههای شناسایی شده است را برگزید. ویژگی

. همچنین، در بعد دیگر، یعنی شده استنشان داده  1سیماترکه در ستون خلق در  باشندیمدر این پژوهش 

اند نیز کار رفته و به کسب دانش الزم کمک کردهید معیارهایی که برای شناسایی نیازها بهسازماندهی، با

تعیین و برای استفاده بعدی ذخیره شوند. در این رابطه الزم است نیازها و یا معیارهای شناسایی شده در مرحله 

لت ذهنی به عینی تبدیل ، سازماندهی شود تا دانش از حا«خلق»ی انتخاب شده در مرحله هاروشو « کسب»

 1991) 2ی بعدی و توسط افراد مختلف باشد. به باور والش و آنگسونهااستفادهگیری برای گردد و قابل بهره

( سازماندهی دانش شامل فرایندهای ذخیره، سازماندهی و قابل بازیابی کردن دانش 1388در عطاپور، 

. (1389 ،یعباس) ندیگویمتند شده و یا کدگذاری شده نیز این فرایند، دانش مس به دستاورد. باشدیمسازمانی 

و جز آن نمایانگر عملکردهای سازماندهی دانش « تولید»، «ایجاد»، «طراحی»، «تهیه»ی کلیدی چون هاواژه

زم برای ثبت ی الهاتیقابلعنوان نمونه، طراحی پایگاهی که . به این منظور و بهباشندیمشناسایی و خلق شده 

، مانند ایجاد. پایگاهی باشدیمی سازماندهی هاروش( را دارا باشد یکی از هااقدامسازی این دانش )و ذخیره

ای ، و نیز پایگاهی از معیارهآنهااز افرادی که نیازمند فراگیری سواد اطالعاتی هستند همراه با مشخصات 

(. همچنین 3ی سواد اطالعاتی )سهامهارتشناسایی نیازهای اطالعاتی برای ارزیابی میزان تسلط کاربران بر 

صورت جزوه، به تواندیمسازی دانش، محتوای دانشی که باید آموزش داده شود نیز در راستای عینی

 (.7رهنمود، بروشور و یا اسالید تولید و برای دسترسی نگهداری شود )س

انیزه و طور مکی دانش بههاگاهیپاحرکت، توزیع و پخش دانش میان افراد و نیز »اشتراک دانش به 

(. به سخنی دیگر، اشتراک دانش فرایندی 1383)رادینگ،  شودیمگفته « صورت دوسویهغیرمکانیزه و به

                                                
1. Holsapple & Joshi 

2. Walsh & Ungson 
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دست آمده در مرحله کسب و خلق که سازماندهی است که از طریق آن امکان دسترسی کارکنان به دانش به

گیری از دانش جمعی برای اصالح و نیز ره. هدف از اشتراک دانش، نخست، بهشودیمنیز شده فراهم 

رفع  ی انتخاب شده برایهاراهگسترش دانش کسب و خلق شده است. یعنی، باید نیازهای شناسایی شده و 

نیازها میان کتابداران و متخصصان مربوطه به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب، اگر در شناسایی نیازها و 

یی وجود داشته باشد، با همفکری و استفاده از دانش پنهان کمبودهاداده و یا اشتباهی رخ  هاراهیا انتخاب 

. برای این دابییمافراد برطرف شده و بر پایه دانش جمعی کتابداران و متخصصان اصالح گردیده و توسعه 

ی هاتاقای بحث، هاجلسهیی چون تشکیل هااقدامتوان در نظر گرفت؛ مانند ی گوناگونی را میهاروشکار 

ی هاهشبکسایت، وبالگ و یا از طریق ی ذهنی، نظرخواهی از طریق وبهاناطوفگیری روش فکر با بهره

و  ردیگیمقرار  هابحث(. در این مرحله دانش و تجربه این افراد )دانش ذهنی( زیرساخت 9-1اجتماعی )ش 

 . دیافزایمبه اعتبار دانش عینی شده 

قرار  ، کاربرانی کهکنندیمی سواد اطالعاتی را طراحی و برگزار هابرنامهکه کتابداران از آنجایی

ون های آموزشی و یا متو برنامه هاگاهیپااستفاده کنند باید از وجود دانش عیان شده ) هابرنامهاست از این 

ر مورد رسانی دآموزشی( مطلع باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین، ضروری است نسبت به اطالع

وجود آورد. در این مرحله از )ش( را به« اشاعه و توزیع»ی مربوطه محتوای ستون هااقداماقدام شود.  آنها

( 3رسانی )تی اجتماعی و یا موبایل برای آگاهیهاشبکهسایت کتابخانه، اینترانت و بسترهایی مانند وب

 گرها باید بهره گرفته شود. عنوان تسهیلبه

آخرین گام از فرایند مدیریت دانش به استفاده از دانش کسب، خلق، سازماندهی و اعتباربخشی شده 

سو، میزان استفاده از دانش . در این گام، دو نوع استفاده از دانش یادشده مورد توجه است. از یکپردازدیم

ستای انش عینی شده در را. به سخنی دیگر، میزانی که دشودیمعینی شده و اثربخشی آن در نظر گرفته 

ی هادفهرسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی و نیز دستیابی به سازی برنامه راهبردی مرکز اطالعپیاده

ط توس تواندیم. در این زمینه استفاده از این دانش باشدیمبرداری قرار گرفته موردنظر آن مورد بهره

یری از گها و یا بهرهموردنظر باشد و یا برای شرکت در برنامه های آموزشیکتابداران برای طراحی برنامه

ه برداری از این دانش بر دستیابی به هدف برناممتون آموزشی برای کاربران؛ از طرف دیگر میزانی که بهره

موردنظر  تواندیمدر این مرحله  هااقدامعبارت دیگر، اثربخشی  راهبردی تأثیرگذار بوده موردنظر است. به
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ایجاد شده باشد،  1که پایگاهی تمام متن از منابع آموزشی سواد اطالعاتیقرار گیرد. برای نمونه، در صورتی

گیری از این پایگاه توسط کاربران و میزان مفید بودن منابع آموزشی در فراگیری سنجش میزان بهره

 ندتوانیمدیگر، کتابداران  . از سویشودیمنسبت داده « استفاده»ی سواد اطالعاتی به مرحله هامهارت

صورت مقاله تهیه کرده و برای انتشار و یا طرح در همایشی ارائه کنند و یا ی خود را بههاتجربهو  هاآموخته

. در این شودیمگر صورت عینی جلوهرا منتشر نمایند. به این ترتیب، دانش کسب شده که ذهنی شده به آنها

رحله . بنابراین، تولید آثار نیز به مشودیمگیری سازی بهرهزی و برونیفرایند از ترکیب دانش و درون سا

کرد با توجه به هر دو روی« استفاده از دانش»ی ستون هااقدامنسبت داده شده است. بر این اساس، « استفاده»

 تدوین گردیده است. 

بردی آموزش به روش در پیوند با حوزه راه هاسیماتردر دیگر  هااقدامفرایند تدوین و کدگذاری 

گفته و با منطقی که در پاراگراف باال به نمودهای آن اشاره شد انجام گرفت. به این معنی که سیر تکاملی پیش

. ابدییمیک اقدام از ستون کسب در هر ماتریس آغاز شده و تا آخرین ستون که استفاده از دانش است ادامه 

ز سوی و ا دهندیممتون مرتبط با هر راهبرد در اختیار قرار  سو چارچوبی کهبنابراین، با این روش از یک

ازی سی اجرایی برای کمک به پیادههااقدامبه طراحی  توانندیمدیگر فرایندها و مراحل مدیریت دانش، 

رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه راهبردی موفق برنامه راهبردی مرکز اطالع

 آموزش بیانجامد.

طور ی مربوطه را نشان داد. به عبارتی دیگر همانهااقدامو  هاسیماترمطالب یاد شده فرایند طراحی 

راهبرد  14 ی مرتبط با اجرایهااقدامتوضیح داده شد، از روش تحلیل محتوا و کیفی برای تعیین  ترشیپکه 

 گفته، نظر به محدودیت این مقاله، فقط فرایند طراحیحوزه راهبردی آموزش بهره گرفته شد. بر پایه پیش

ماتریس سواد اطالعاتی گزارش شد. گرچه این روش کیفی مبتنی بر متون معتبر علمی صورت گرفت، ولی 

مورد  اهاقدامدخالت داشت، ضروری بود که اعتبار  هاماقداچون دانش و تجربه پژوهشگران نیز در انتخاب 

ارزیابی قرار گیرد. در این قسمت فرایند اعتبار سنجی و نتایج مربوطه در مورد همه راهبردهایی که مورد 

شناسی پژوهش توضیح داده شد، بر طور که در روش. همانشودیمارزیابی قرار گرفت تحلیل و گزارش 

                                                
 و روش آموزشی مربوطه )یادگیری مستقل( در مرحله هامهارت، نوع هامهارتپایه تشخیص میزان نیاز به فراگیری این منابع بر 1.

ی در مورد نوع منابع آموزشی مورد نیاز در مرحله خلق و در نهایت تهیه آنها و ثبت و نگهداری در پایگاهی ریگمیتصمکسب و 

 .شودیمبرای منابع آموزشی سواد اطالعاتی در مرحله سازماندهی فراهم 
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نفر ارسال شد. افراد متخصصی، که تجربه و یا  12ماتریس برای  6ای شامل د، نمونهمبنای موضوع هر راهبر

 پرداختند. آنهاهای موضوعی راهبردها داشتند به قضاوت در مورد یی در زمینههاپژوهش

 

 ی پژوهشهاپرسشپاسخ 
 آنهار ظای که در اختیار داوران قرار گرفت ننیز اشاره گردید به کمک پرسشنامه ترشیپچنانکه 

خواسته شد به سنجش همخوانی میان  آنهااز دو دیدگاه گردآوری شد، یعنی از یک طرف از  هااقدامدرباره 

هر اقدام ارائه شده در هر ستون ماتریس با راهبرد موردنظر همان ماتریس بپردازند و از طرف دیگر همخوانی 

نی کسب، خلق، و جز آن( را مورد توجه قرار میان هر اقدام با هدف هر مرحله از فرایند مدیریت دانش )یع

ها، ضمن پاسخگویی به سازی نظر داوران درباره هر یک از این دیدگاهدهند. در این بخش با خالصه

ی طراحی شده برای راهبردهای نمونه حوزه هااقدامی پژوهشی تصویری کلی از میزان روایی هاپرسش

 . شودیمراهبردی آموزش ارائه 

ی پیشنهاد شده برای راهبردهای حوزه راهبردی آموزش با هدف این هااقدام. تا چه میزان 1پرسش 

  راهبردها همخوانی دارد؟

ی ارائه شده در هر یک از شش بعد از فرایند مدیریت دانش هااقداماین پرسش پژوهشی پیوند میان 

ی داوران را در هادگاهیدخالصه  3. جدول دهدیمبا راهبرد و حوزه راهبردی مربوطه را مورد توجه قرار 

 1و کمترین  11گیری از طیف ترستون بیشترین امتیاز برای هر متغیر . با توجه به بهرهدهدیماین رابطه نشان 

 .باشدیم 6بوده و نقطه برش یا میانه طیف 
 آموزش به راهبردی یهاحوزه در مربوطه راهبرد باها اقدام همخوانی میزان درباره داوران نظر. 3 جدول

 دانش مدیریت ابعاد تفکیک

 استفاده اشاعه و توزیع اشتراک سازماندهی خلق کسب شاخص آماری حوزه راهبردی

 آموزش
 8 8 8 8 7 8 میانه

 2 2 2 3 2 1 دامنه میان چارکی

 

دهنده میزان باالی نشان 8میانه نظر داوران در مورد مرحله کسب برابر با  3بر پایه اطالعات جدول 

. دامنه میان باشدیمهای تدوین شده با راهبردهای زیرمجموعه حوزه راهبردی آموزش همخوانی میان اقدام

باشد. یان داوران در این زمینه میتأییدکننده ناچیز بودن پراکندگی نظرها یا توافق زیاد م 1چارکی برابر با 

 6که این عدد از حد وسط طیف که محاسبه شد. از آنجایی 7در رابطه با مرحله خلق، میانه نظرات داوران 
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سط های این مرحله را متوابراز داشت که گرچه بیشتر داوران وضعیت اقدام توانیمباالتر است،  باشدیم

 ت خوب  داشتند.اند ولی گرایشی به سمدر نظر گرفته

ی باز تکمیلی موجود در پرسشنامه دادند مشخص هاپرسشنظران به هایی که صاحببر پایه پاسخ

ی مرحله خلق، وجود برخی خطاهای تایپی و یا هااقدامی داده شده به هانمرهگردید که دلیل پایین بودن 

ی این مرحله ناهماهنگی ایجاد کرده بود. برای نمونه، هااقدامصوری بود که میان تعداد بسیار کمی از 

یکی از این خطاها بود. تغییرات اندک پیشنهادی داوران  1خ7.1اقداممجایگزینی واژه کتابخانه با دانشگاه در 

آمده  دستی ماتریس مربوطه اعمال گردید، بلکه با شناخت بههامرحلهتنها در تمامی در صورت نیاز، نه

 جامید. ان هااقدامنیز مورد بازنگری قرار گرفت. این کار به افزایش اطمینان از درستی  هاسیماتردیگر 

ی سازماندهی، اشتراک، اشاعه و توزیع، و هاستونی موجود در هااقدامی داده شده به هارتبهمیانه 

د با این در پیون . با این وجود، پراکندگی نظر داورانشوندیمکه در دسته خوب تفسیر  باشدیم 8استفاده 

. این به آن شودیم( دیده 3نیست. بیشترین پراکندگی در مرحله سازماندهی )برابر با  زانیمکبه ی هامرحله

ی طراحی شده برای این مرحله با راهبرد موردنظر در هااقداممعناست که امتیازهای داده شده به همخوانی 

. گرچه دامنه تغییر از حد کندیمتغییر  11تا  5ای از ی مختلف حوزه راهبردی آموزش در دامنههاسیماتر

ر گردد؛ ی مختلفی تفسیهادرجهوجود همخوانی با به تواندیمو این واقعیت  باشدیممتوسط تا بسیار زیاد 

 . درباشدیمیی داوران در این زمینه رأهمدهنده وجود میزانی از ولی وجود این میزان از پراکندگی نشان

محاسبه شد که میزان توافق بیشتری میان داوران را بازنمایی  2دامنه میان چارکی برابر  هامرحلهمورد دیگر 

 . کندیم

همخوانی زیاد  دکنندهییتأ 8ی داوران برابر با هادگاهیدگفت که میانه کل  توانیمدر مجموع 

 . باشدیمگانه مدیریت دانش با راهبردهای حوزه راهبردی آموزش در ابعاد شش هااقدام

ی پیشنهاد شده برای راهبردهای حوزه راهبردی آموزش با هدف هر هااقدام میزان چه . تا2پرسش 

 هماهنگی دارد؟ دانش مرحله از فرایند مدیریت

، یعنی هاسیماتری هاستونی تدوین شده با هااقداماین پرسش، دیدگاه داوران درباره همخوانی 

ی داوران در این زمینه در هادگاهید. خالصه دهدیمهر یک از ابعاد مدیریت دانش را مورد بررسی قرار 

 ارائه شده است.  4جدول 

                                                
اختصاص داده  باشدیمراهبرد حوزه آموزش  14در واقع هفتمین راهبرد از  آنکهبه شماره  7نماینده ماتریس و « م»پیش کد  1.

 شده است. 
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 دانش  یریتها با هدف هر مرحله از فرایند مداقدام یهمخوان یزانداوران درباره م نظر. 4 جدول

 استفاده اشاعه و توزیع تراکاش سازماندهی خلق کسب شاخص آماری حوزه راهبردی

 آموزش
 9 8 8 8 8 9 میانه

 2 1 3 2 2 1 دامنه میان چارکی

 

با هدف هر یک  هااقدام، در رابطه با ارزیابی میزان همخوانی دهدیمنشان  4چنانکه اطالعات جدول 

. این باشدیم 9ی مربوط در مرحله کسب دانش برابر با هااقداماز ابعاد مدیریت دانش، میانه نظرات درباره 

ی موجود در ستون کسب دانش با هدف این مرحله هااقدامنظران که از دیدگاه صاحب دهدیممقدار نشان 

که در این مورد  کندیم دییتأنیز  1همخوانی زیادی دارد. مقدار محاسبه شده برای دامنه میان چارکی برابر با 

 . باشندیمی رأهمداوران با یکدیگر 

ی خلق، سازماندهی، هامرحلهی هااقدامبرای  8شاخص گرایش مرکزی نظرات داوران برابر با 

. گرچه داوران باشدیمبا هدف این مرحله  هااقدامدهنده همخوانی زیاد اشتراک، و اشاعه و توزیع نیز نشان

ی خلق، سازماندهی و اشاعه و توزیع نظراتی نزدیک به هم داشتند، ولی در هالهمرحی هااقدامدر ارزیابی 

برای  3. شاخص پراکندگی برابر شودیمدیده  آنهانظر کمتری میان ی مرحله اشتراک اتفاقهااقدامرابطه با 

. در باشدیم(  11( تا بسیار زیاد )5دامنه تغییر نظرات داوران از حد متوسط ) دهدیممرحله اشتراک نشان 

مانند آنچه در پاسخ به پرسش نخست به آن اشاره شد دلیلی برای  هایناهماهنگاین مورد نیز وجود برخی 

 پایین بودن برخی از امتیازها بود. 

( با هدف این 9ی موجود در ستون استفاده نیز به میزان زیادی )میانه برابر با هااقدامبه باور داوران، 

رات ای نظکه داوران در این زمینه تا اندازه دهدیم. مقدار شاخص پراکندگی نیز نشان مرحله همخوانی دارند

 . انددادهمشابهی 

ی پیشنهاد شده برای هر هااقدامدهنده همخوانی زیاد نشان 9طور کلی، میانه نظر داوران برابر با به

 توانیمرائه شده ی اهالیتحل. به این ترتیب و با تکیه بر باشدیمراهبرد با هدف هر بعد از ابعاد مدیریت دانش 

با  در پیوند هاسیماتری طراحی شده از روایی الزم برخوردار است، بلکه هااقدامتنها انتظار داشت که نه

گانه مدیریت دانش طراحی ی هر بعد از ابعاد ششهاهدفراهبردهای حوزه راهبردی آموزش بوده و بر پایه 

ی آن از هامرحلهچه باید مورد توجه قرار داد این است که دانش الزم در مورد مدیریت دانش و شدند. آن

سو، دانش موجود در مورد راهبردها از سوی دیگر و نیز پیوند میان این دو، یعنی تبدیل نظر به عمل، یک

ن ی طراحی شده در ایهااقدامباشد. از طرف دیگر، یکپارچه بودن  هااقدامکمک مؤثری در تدوین  تواندیم
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 .باشدیم هااقدامدهنده هماهنگی درونی میان )از مرحله کسب تا استفاده( نشان هامرحله

 

  جهینت 
این پژوهش با رویکردی کیفی به تحلیل متون در پیوند با هر راهبرد از حوزه راهبردی آموزش برای 

ی هاقداماشی که بر پایه فرایند مدیریت دانش ساخته شد، شناسایی مفاهیم پرداخت و با استفاده از ابزار پژوه

 ی پاسخ به دو پرسشبندجمععملیاتی مورد نیاز برای اجرایی شدن راهبردهای آموزش را فراهم ساخت. در 

آورده  هافتهایی که در قسمت یهااستداللی کیفی و هالیتحلچنین ابراز داشت که بر پایه  توانیمپژوهش 

 رسانی وکه نقش ابعاد مدیریت دانش در اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطالع شد مشخص گردید

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه راهبردی آموزش انکارناپذیر است. افزون بر آن، توصیف 

راهبردها یعنی –با دو بعد مختلف ماتریس  هااقدامنظران درباره میزان همخوانی آماری نظرات صاحب

ه . بباشدیمدهنده زیاد بودن این نقش نشان -(هاستون)ردیف( و هدف هر مرحله از چرخه مدیریت دانش )

ماتریس مربوطه، راهبردهای حوزه  14ی ارائه شده در هااقدامانتظار داشت با اجرای  توانیماین ترتیب، 

واند ابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بترسانی و کتآمیز در مرکز اطالعطور موفقیتراهبردی آموزش به

 پیاده شده و دانش در پیوند با آن مدیریت گردد. 

 

  شنهادهایپ
 پژوهشپیشنهادهای 

ه از مدیریت دانش بهره گیرند، بلک هابرنامهتنها برای طراحی ی راهبردی نههابرنامهطراحان  شودیمپیشنهاد  (1

 در تدوین برنامه عملیاتی، مدیریت دانش را مرکز توجه قرار دهند.

استفاده  هاتجربهتنها متون علمی درباره راهبردها باید مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد و از نه هااقدامدر طراحی  (2

مورد  هااقدامنه علمی مرتبط با راهبردها و ویژه در زمیشود، بلکه ضروری است نظر متخصصان موضوعی به

 .دهدیمرا افزایش  هااقدامتوجه قرار گیرد. این روش از خطاها خواهد کاست و اطمینان از درستی 

 مشهد یفردوس دانشگاه یمرکز کتابخانه و رسانیاطالع مرکز درها اقدام سازیپیاده یبرا ییشنهادهایپ

 و کتابخانه مرکزی ایجاد گردد؛ رسانیواحد آموزش در مرکز اطالع (1

خدمات  کننده ازبا توجه به تعداد راهبردهای مرتبط با آموزش سواد اطالعاتی و تنوع بسیار جامعه استفاده (2

مربوط به آن، بخش مستقلی زیرمجموعه واحد آموزش به سواد اطالعاتی اختصاص یابد تا بتواند تمامی 

 اجرا درآورد.  ی ارائه شده را به شکلی کارا بههااقدام

براساس چرخه مدیریت دانش تدوین شده است کتابداران باید با مفهوم و  هااقدامبا توجه به اینکه این  (3



 81 ...مرتبط یهاتیو فعال ندهایفرا ییشناسا                                                               1394و زمستان زیی، پا2، شماره 5سال 

( 1389دست آورند. چنانکه استوارت و موران )ی اجرای مدیریت در کتابخانه آشنایی الزم را بهسازوکارها

از  گامبهامگو اهمیت پیروی  هااقدامتا فلسفه زیربنایی  دهدیمامکان  آنهانیز تأکید کردند این آشنایی به 

 آمده است را در راستای اجرای مدیریت دانش را درک نمایند. هاسیماترآنچه در 

سئول عنوان مافرادی به کمدستی کاری یا هاگروهبرای اجرای دیگر راهبردهای این حوزه راهبردی نیز باید  (4

 گرفته شوند. در نظرحد آموزش کتابخانه در وا هاآموزشاجرای هر یک از 

 ی دیگرهاپژوهشپیشنهادهایی برای 

 تواندیمی ارائه شده هااقدامبرای اجرای  آنهامنظور سنجش میزان آمادگی نظرسنجی از کتابداران به (1

 پژوهشی کاربردی در پیوند با پژوهش پیش رو باشد. 

ی دیگر، از مدل تطبیق مدیریت دانش هاکتابخانهی راهبردی تدوین شده برای هابرنامهبرای اجرای  (2

 یهاطیمحبا راهبردها طراحی شده در این پژوهش استفاده شود و کارآیی و مشکالت آن برای 

 دیگر شناسایی گردد.

 

 کتابنامه
)زهیر حیاتی و فاطمه جمشیدی  رسانیها و مراکز اطالعمدیریت کتابخانه(. 1389استوارت، رابرت و موران، باربارا )

 قهفرخی(. تهران: کتابدار. 

تخصصی وابسته به وزارت  یهاارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت دانش در کتابخانه .(1381) انتهایی، علیرضا
کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال تهران،  نامهانی. پافرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر تهران

1381. 

خواه(. تهران:  ینیحس یدانش)ترجمه عل تیری(. مد1385) یروب، استفان، و رومهاردت، کا لبرت،یپروست، گ

 .سطرونی

 . تهران: کتابدار.هابرنامهو  هاروشآموزش سواد اطالعاتی: مفاهیم، (. 1386پریرخ، مهری )

مصوب  یطرح پژوهش ییگزارش نها(. 1390) نیمحمد رام ،یاکرم، و نادر ان،یفتح ه،یسم ک،یآخش ،یمهر رخ،یپر
. مشهد: دانشگاه مشهد یدانشگاه فردوس یهاتوسعه و تحول در خدمات کتابخانه یبرا یبرنامه راهبرد

 مشهد. یفردوس

ی دانشگاه هاکتابخانهپژوهشی پیرامون وضعیت (. 1380) اصغریعل، و موسوی، اهللرحمتپریرخ، مهری، فتاحی، 
. مشهد: دانشگاه فردوسی هاکتابخانهرسانی وی مناسب برای نظام اطالعفردوسی مشهد و ارائه یک الگ

 مشهد.

از  4/8/1391شده در  یابی. بازکی(. برنامه استراتژ1379) رانیا یپژوهشگاه اطالعات و مدارک علم

www.irandoc.ac.ir. 
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و امور برق  یتخصص یهادانش در کتابخانه تیریمدبررسی وضعیت . (1387و حری، عباس ) رانیج ،یخوانسار

 .62-31(، 47، )یرسانی دانشگاهو اطالع یکتابدار قاتیتحق. یشنهادیپ یارائه الگو

 . تهران: دبیزش.سنجش سواد اطالعاتی دانشجویان(. 1387داورپناه، محمدرضا و سیامک، مرضیه )

(. بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد 1389) اهللروح، و توالیی، محمدیعلرضاییان، علی، احمدوند، 

از  1392شهریور  1. بازیابی شده در 64-33(، 27)6دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، ها. دانش در سازمان

http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/30913882702.pdf . 

و ارائه  یدانشگاه راز یهاکتابخانه یدهایها و تهدنقاط قوت، ضعف، فرصت لیتحل(. 1390سهیلی، فرامرز )

(، 1) 45 ،رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع. هاکتابخانه نیا یمناسب برا کیاستراتژ یراهبردها

73-95. 
ی دانشگاهی )مطالعه هاکتابخانهبر چرخه مدیریت دانش در  مؤثر(. بررسی و تحلیل عوامل 1388عطاپور، هاشم )

، امید فاطمی، و ابراهیم عمرانی زادهمحمدحسنی تهران(. در هادانشگاهی مرکزی هاکتابخانهموردی 

 . تهران: کتابدار.هاکنشمدیریت دانش و علوم اطالعات: پیوندها و برهم )ویراستاران(. 

)ترجمه احمد جعفرنژاد و  مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید(. 1386فایرستون، جوزف و مک الروی، مارک )

 جه سفیری(. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.خدی

فصلنامه علوم و فناوری ی سواد اطالعاتی برای آموزش عالی. هاتیقابل(. استانداردهای 1385قاسمی، علی حسین )
 .119-97(، 4)21 اطالعات،

نقش  ریزی استراتژیک به جهت توسعهبرای برنامه SWOT(. تحلیل 1388کشمیری پور، ستاره و احمدی، مهدی )

زاده، امید فاطمی، و ابراهیم عمرانی حسن محمددر مدیریت دانش. در  رساناناطالعکتابداران و 

 . تهران: کتابدار.هاکنشمدیریت دانش و علوم اطالعات: پیوندها و برهم )ویراستاران(. 

 زاده(. تهران: کتابدار.)ترجمه محمد حسن یریگاندازهدانش: سنجش و (. 1386مالهوترا، یوگش ) 

)ترجمه عبدالحسین فرج پهلو(. اهواز:  هاراهبردی در کتابخانه تیریو مدریزی برنامه(. 1387متیوز، جوزف آر. )

 دانشگاه شهید چمران.

برای رسانی: رویکرد کاربردی و ساده ی آماری برای متخصصان کتابداری و اطالعهاروش(. 1384واگان، لیون )
 قانع، کیوان کوشا(. تهران: چاپار. محمدرضا)مترجمان  علم آمار ریو تفسدرک استفاده 

 
ACRL (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 

Retrieved March 12, 2013 from 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/ standards/standards.pdf. 

James, P. (2005). Knowledge Asset Management: The Strategic Management and   

Knowledge Management Nexus. DBA thesis, Southern Cross University. Retrieved 
Oct. 11, 2012 from http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi 

?article=1026&context=theses 



 83 ...مرتبط یهاتیو فعال ندهایفرا ییشناسا                                                               1394و زمستان زیی، پا2، شماره 5سال 

Kaplan, A. (2008). Robert Morris University Library Strategic Plan. Retrieved June 15, 

2011 from http://www.rmu.edu/web/cms/academics/library/about/ 

Documents/STRATEGIC%20PLAN%202008-2013%20(7-1-2008)--LITE--FINAL. 

PDF 

McCarthy, A. F. (2006). Knowledge management: evaluating strategies and processes used 

in higher education. PhD Thesis, Nova Southeast University. Retrieved Aug. 2, 

2011 from http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/3850838  

Porumbeanu, O. L. (2009). Strategic Model for Impelementing Knowledge Management in 

Libraries and Information Services. Library and Information Science Research, (13), 

89-105. 

Rowley, J., (2000). Is higher education ready for knowledge management? International 

Journal of the Educational Management, 14(7), 325-333. 
Stoffle, D. C. J. (2009). The University of Arizona Libraries & Center for Creative 

Photography Strategic Plan 2009-2013 retrieved May 1, 2012 from  

University of Newcastle Australia (2010).  August 2, 2011 from http://www. 

newcastle.edu.au/service/strategic-planning/  

Zhixian Y. (2008). Knowledge Management for Library Strategic Planning: Perceptions of 

Applications and Benefits. Library Management, 29(3), 229-240. Retrieved Aug 01, 

2013 doi: 10.1108/01435120810855331. 


