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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف شناسایی فرایندهای مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی توسعه خدمات در کتابخانه
دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
روش :از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی برای تحلیل  14راهبرد از حوزه راهبردی آموزش  ،استفاده شد .چرخه مدیریت
دانش بهعنوان چارچوب نظری برای طراحی ماتریس یک در شش برای گردآوری اطالعات بهره گرفته شد .از آنجاییکه هر
راهبرد به یک زمینه موضوعی مرتبط بود ،مجموعهای از متون در پیوند با هر راهبرد شناسایی ،مطالعه ،و مفاهیم کدگذاری گردید.
این مفاهیم تبدیل به اقدام شدند .برای روایی تحلیلهای انجام گرفته 6 ،ماتریس از  14ماتریس طراحی شده میان  12داور متخصص
به قضاوت گذاشته شد.
یافتهها :داوریها در پیوند با راهبردهای حوزه آموزش نشان داد توافق میان داوران و پژوهشگر در انتخاب اقدامها وجود دارد.
نتایج نظرسنجی داوران در مورد ماتریسها در حوزه راهبردی آموزش مشخص میکند که میان اقدامهای انتخاب شده و راهبردها
 ،رابطه میان اقدامهای در نظرگرفته شده با هدف هر مرحله از فرایند مدیریت دانش رابطه مناسبی برقرار است .انتظار میرود اجرای
اقدامها به موفقیت برنامه راهبردی منجر شود .بنابراین بر پایه گزارش اعتبارسنجی انجام شده ،مفاهیمی که در رابطه با هر راهبرد
از متون استخراج شد و فرایند تحلیل قیاسی که برای همخوان سازی این مفاهیم با هر مرحله از مدیریت دانش و نیز راهبرد مربوطه
سپری شده از دیدگاه صاحبنظران روا بوده است .به این ترتیب ،میتوان انتظار داشت اقدامهای در نظر گرفته برای راهبردهای
مختلف حوزه راهبردی آموزش به اجرایی شدن این راهبردها کمک نمایند.
کلیدواژهها :برنامهریزی راهبردی ،مدیریت دانش ،مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ،برنامهریزی
راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانههای دانشگاه فردوسی مشهد ،خدمات کتابخانههای دانشگاهی
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مقدمه
برنامهریزی راهبردی از جمله فعالیتهایی است که برای تبیین جایگاه آینده سازمانها انجام میگیرد
و به تعیین هدفهای سازمان و بهکارگیری بهترین و مناسبترین روشها برای رسیدن به این هدفها
میپردازد .مهمترین نقش برنامه راهبردی ،تمرکز تمامی فعالیتهای برنامهریزی شده در جهتگیری کلی
سازمان از مبدأ تا مقصد نهایی است .برنامهریزی راهبردی شامل شرح مأموریت و چشمانداز راهبردی
سازمان ،هدفهای اجرایی کوتاهمدت و بلندمدت و راهبردهایی است که بهکار گرفته خواهند شد تا
هدفها و مقاصد موردنظر بهدست آیند (متیوز .)1387 ،1از طریق برنامهریزی راهبردی ،هر سازمان از جمله
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،فرصتها و تهدیدهای محیطی خود را شناخته و نسبت به توانمندیها و
نقاط ضعف خودآگاهی پیدا میکند .دانش به دست آمده از طریق تحلیل این اطالعات ،امکان پیشبینی
آینده را فراهم میکند.
از جمله عواملی که شرایط الزم را برای دست یافتن به اطالعات موردنیاز برای طراحی و بهویژه
اجرای برنامه راهبردی مناسبی -که مورد توجه این نوشته است -فراهم میکند ،دانش است .در جهان
کنونی ،افزون بر منابع مالی و انسانی ،دانش به یکی از منابع با ارزش و اصلی سازمانها تبدیل شده است
(مالهوترا .)1386 ،بر این اساس ،همانگونه که در گذشتههای دور سازمانها برای مدیریت منابع مالی و
انسانی خود برنامهریزی میکردند ،اکنون باید به برنامه ریزی در پیوند با دانش و مدیریت آن نیز بپردازند.
مدیریت دانش یکی از قلمروهای مهم در مدیریت سازمانها میباشد که میتواند با مدیریت
سرمایههای فکری کارکنان و مشتریان (فایرستون و مک الروی1386 ،؛ پروست ،روب ،و رومهاردت،
 ،)1385در کمک به سازمان در اجرایی شدن فرایندهای مدیریت راهبردی نیز نقش بهسزایی داشته باشد
( .)Zhixian, 2008ژیژیان( 2همان) معتقد است همانطور که برنامه راهبردی بر پایه دانش کسب شده در
مورد سازمانی و یا پدیده و فعالیتی طراحی میشود ،برای اجرایی شدن برنامهها نیز ضروری است که دانش
الزم کسب و مدیریت شود .کتابخانهها نیز از جمله سازمانهایی هستند که نیاز دارند برای همگامی با
تحوالت دنیای پیرامون خود و پیش بینی آینده متغیر ،به طراحی برنامه راهبردی پرداخته و از مدیریت دانش
بهعنوان راهبردی برای اجرای این برنامه بهرهمند گردند .در دانشگاه فردوسی مشهد نیز که کتابخانه نهادی
است ،که سهم عمدهای در توانمندسازی دانشجویان و پشتیبانی از آموزش و پژوهش دارد ،تا زمان انجام این
پژوهش (یعنی  )1392دو برنامه راهبردی طراحی شده است .نخست ،در سال  1380در پژوهشی وضعیت
1. Matthews
2. Zhixian
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کتابخانهها ی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرارگرفت (پریرخ ،فتاحی و موسوی .)1380 ،هدف عمده
این پژوهش ،طراحی برنامهای برای نظامی مدیریتی است که به توانمندی کارکنان و ارتقاء خدمات و توزیع
مناسب آنها میان کاربران بینجامد .یافتههای این پژوهش نشان داد ،وضعیت موجود کتابخانههای دانشگاه در
برخی موارد با انتظارات جامعه پژوهشی و نیز استانداردهای ملی همخوانی ندارد .بر پایه این نتیجه ادغام
کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد نیز یکی دیگر از پیشنهادهای این پژوهش بود .در پیوند با نتایج این
پژوهش و مکمل آن و همچنین به این منظور که نقشه راهی در رابطه با چگونگی تحول خدمات در کتابخانه
مرکزی پس از ادغام کتابخانه در اختیار مسئوالن قرار گیرد ،پژوهشی دیگر توسط پریرخ و همکاران ()1390
انجام شد .هدف این پژوهش طراحی برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات مرکز اطالعرسانی و
کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی پیشین) دانشگاه فردوسی مشهد بود .در این بررسی ،پژوهشگران
توانمندیها و ضعفهای موجود ،فرصتها و تهدیدها را شناسایی و بر پایه تحلیل  SWOTمحیط درونی و
بیرونی را بررسی کردند .نتایج این تحلیل تصویری بود از وضعیت محیط درونی بر پایه هشت محور برگرفته
از متون شامل آموزش ،پژوهش ،مدیریت دانش ،علمسنجی ،ارتباط و تعامل ،مدیریت سامانههای اطالعاتی ،
آگاهیرسانی ،انتشارات و تبلیغات و دیگر فعالیتها .افزون بر این محورها ،سه محور نیروی انسانی ،سازمان
و مدیریت ،و فناوری بهعنوان عاملهای زیربنایی که تحول در خدمات را ممکن میسازند نیز در وضعیت
درونی مورد توجه قرار گرفتند .در وضعیت بیرونی نه تنها شرایط برون دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت،
بلکه در مورد شرایط برون کتابخانهای و حاکم بر دانشگاه نیز که میتواند در تحول و توسعه خدمات کتابخانه
تأثیرگذار باشد دانش الزم کسب شد .نتایج تحلیلها به شناسایی سه هدف راهبردی «توسعه خدمات»« ،نیروی
انسانی» و «سازمان ،مدیریت و رهبری» برای برنامه راهبردی کمک کرد .برای هر یک از این هدفها ،چند
حوزه راهبردی طراحی شد .برای هر حوزه راهبردی نیز تعدادی راهبرد عملیاتی تدوین گردید.
در زمان انجام این پژوهش (سال  )1392بیشتر کتابخانههای دانشکده ای و مراکز پژوهشی در مرکز
اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ادغام شدند و بستر الزم برای پیادهسازی برنامه
راهبردی یادشده فراهم گردید .از اینرو ،ضروری مینمود که به چگونگی پیادهسازی برنامه راهبردی
طراحی شده در سال  1390توجه شود .همانطور که پیشتر بحث شد ،در صورتی برنامهای میتواند موفق
باشد که پیادهسازی برنامهها دانشمدار باشد .به سخنی دیگر ،دانش مورد نیاز برای پیادهسازی برنامهها ،
مدیریت شده و در اجرا مورد بهرهبرداری قرار گیرد .این امر در راستای نتایج پژوهش ژیژیان ( )2008نیز
میباشد .بنابراین ،از آنجاییکه تاکنون برنامه راهبردی یادشده در مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی
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دانشگاه فردوسی مشهد اجرا نشده است ،مسئله پژوهش حاضر آن است که چگونه میتوان از فرایندها و
فعالیتها ی مدیریت دانش در راستای اجرای موفق راهبردهای حوزه راهبردی آموزش؛ از برنامه راهبردی
برای توسعه و تحول در خدمات مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بهره برد؟
مرور نوشتار
در این بخش سه گروه از پژوهشها که بهگونه ای در پیوند با پژوهش جاری هستند بهطور خالصه
بررسی میگردند .در بخش نخست گزیدهای از پژوهشهای انجام شده در زمینه برنامهریزی برای کتابخانهها
و مراکز اطالع رسانی ،در بخش دوم پیشینه پژوهشی درباره مدیریت دانش در کتابخانهها و در بخش پایانی،
پژوهشهایی که به هر دو موضوع پیشگفته ،پرداختهاند مورد بررسی قرار میگیرند.
گرچه در سالهای اخیر به برنامهریزی راهبردی در سازمانها و شرکتها توجه شده است ،اما در
پیوند با برنامهریزی در مراکز اطالعرسانی در ایران تعداد اندکی از پژوهشها بهدست آمد .مرکز مدارک
علمی ایران (پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران )1379 ،با شناسایی توانمندیها و ضعفها بر پایه
تحلیل محیط داخلی و فرصتها و تحلیلها بر پایه تحلیل محیط بیرونی ،موضوعهای راهبردی برای طراحی
برنامه راهبردی خود را تدوین کرد .در پژوهشی دیگر پریرخ و دیگران ( )1380وضعیت کتابخانههای
دانشگاه فردوسی مشهد را مورد بررسی قرار دادند .بر این اساس ،مشکالت موجود در این کتابخانهها و نیز
عواملی که نظام کتابخانهها ی دانشگاه را در ارائه خدمات بهتر و تحقق رسالت دانشگاه هدایت میکردند
شناسایی گردید .همچنین پریرخ و همکارانش ( )1390پژوهشی دیگر با هدف برنامهریزی راهبردی برای
توسعه و تحول در خدمات کتابخانههای دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادند .آنها با استفاده از ماتریس
 SWOTعوامل مؤثر بر تحول و پیشرفت در خدمات و کتابخانهها در راستای پشتیبانی از ارتقاء رتبه دانشگاه
فردوسی مشهد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند .سهیلی ( )1390نیز در همین سال برنامه راهبردی برای
کتابخانههای دانشگاه رازی طراحی کرد .هدف این پژوهش تعیین ضعفها ،قوتها ،تهدیدها و فرصتها و
بر پایه این عناصر محیطی ارائه راهکارهایی برای برنامههای این دانشگاه بود .خارج از ایران توجه بیشتری به
برنامهریزی راهبردی برای کتابخانهها شده است .پژوهشهای انجام شده توسط کاپالن ،1استافل 2و کتابخانه
دانشگاه نیوکاسل 2008; 2009; 2011( 3نقل در پریرخ و دیگران )1390،نمونهای از این تالشهاست.
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افزون بر برنامهریزی راهبردی ،در این پژوهش ،بررسیهایی موردنظر هستند که مدیریت دانش را
در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی خارج و داخل کشور مورد توجه قرار دادهاند .راولی )2000(1و مک
کارتی ،)2006(2به مدیریت دانش در فضای آموزش عالی اشاره کردهاند .پرومبینو )2009(3در پژوهشی،
برای اجرای مدیریت دانش در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی مدلی ارائه کرد .مدل وی شامل  5جزء دانش
و تخصص ،مدیریت منابع انسانی ،فناوری ،شبکهها و همکاری با دیگر سازمانها ،ایجاد پست سازمانی مدیر
ارشد دانش میباشد .در داخل کشور نیز انتهایی ( )1381و خوانساری و حری ( )1387به بررسی برنامههای
مدیریت دانش کتابخانههای تخصصی وابسته به سازمانها پرداختند .کشمیری پور و احمدی ( )1388به
بررسی دیدگاههای مسئوالن کتابخانه و مدیران رده باال در پیوند با کتابخانه پرداختند .نتایج آنها نشان داد
که مدیریت دانش عاملی برای ارتقاء دانشگاههاست و کتابداران در این رابطه نقشی حیاتی دارند.
دسته سوم در مرور نوشتارها ،پژوهشهایی هستند که پیوند میان برنامهریزی راهبردی و مدیریت
دانش را در بردارند .در این راستا ،رضاییان ،احمدوند و توالیی ( )1389بر نقش راهبردی مدیریت دانش در
سازمانها تأکید کردند .آنها در پژوهشی کتابخانهای به بیان تفاوتهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش
در سازمانها پرداختند .رابطه میان مدیریت راهبردی و مدیریت دانش در پژوهشی که جیمز )2005(4در
پیوند با صنایع سهامی عام در استرالیا به انجام رساند به شکلی آشکارتر به تصویر کشیده شد .او بر پایه
روش شناسی ترکیبی دریافت که میان مدیریت راهبردی و مدیریت دانش ،وابستگی درونی وجود دارد .از
رویکردی دیگر ،ژیژیان ( )2008به تحلیل دیدگاههای مدیران کتابخانهها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
رشته کتابداری و اطالعرسانی درباره پیوند میان برنامه ریزی راهبردی و مدیریت دانش پرداخت .او با
رویکردی کمی اقدام به انجام پیمایش نمود .یافته وی نشان داد که مدیریت دانش در برنامهریزی راهبردی
کاربرد دارد .کاربرد مدیریت دانش بهترین راه برای ارتقاء هدفهای پیشبینیشده در برنامه راهبردی
میباشد.
براساس نتایج پژوهشهای بیان شده ،اهمیت پیوند بین برنامه راهبردی و مدیریت دانش در برخی
پژوهشها ( ) Zhixian, 2008مورد تأکید قرار گرفته و تأیید شده که اجرای موفق برنامه راهبردی نیازمند به
خدمت گرفتن مدیریت دانش است .ولی متونی که نشاندهنده اقدامهای عملیاتی برای بهوجود آوردن این
پیوند باشد به دست نیامد .در این میان ،با وجود ارائه دو برنامه راهبردی برای مرکز اطالعرسانی و کتابخانه
1. Rowley
2. McCarthy
3. Porumbeanu
4. James
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مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ،مدیریت دانش بهعنوان ابزاری برای نظاممندسازی اقدامها و زمینهساز
اجرای درست و کارآمد آن اقدامها به خدمت گرفته نشده است .پژوهش جاری در پی پر کردن این خأل
پژوهشی میباشد.
طرح پژوهش
پژوهش جاری با رویکردی کیفی ،به روش مطالعه موردی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای
کیفی به انجام رسید .مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی و برنامه راهبردی توسعه و تحول در خدمات آن
بهعنوان مورد در دست مطالعه ،انتخاب گردید .برخالف پژوهشهای دیگری که در آنها بهطور معمول از
جامعه انسانی برای گردآوری اطالعات استفاده میشود  ،در این پژوهش ،متن برنامه راهبردی پیشگفته
بهعنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد.
گردآوری اطالعات از این جامعه با استفاده از ابزاری پژوهشگر ساخته انجام گرفت .در طرح اولیه
برای حوزه راهبردی آموزش  14راهبرد تعریف شده است .در این مقاله ،به علت محدودیت فضا ،فقط
راهبرد سواد اطالعاتی مورد توجه است .همراستا با مسئله پژوهش ماتریسی دو در شش طراحی شد که در
ردیف آن راهبردهای حوزه راهبردی آموزش و در ستون آن ابعاد مدیریت دانش (شامل کسب ،خلق،
سازماندهی ،اشتراک ،اشاعه و توزیع ،و استفاده) قرار گرفت .در خانههای این ماتریس اقدامهای متناسب با
هر بعد مدیریت دانش و در رابطه با هر راهبرد قرار داده شد .بنابراین در ماتریس زیر ستون اول به راهبرد
سواد اطالعاتی و شش ستون دیگر به شش بعد مدیریت دانش اختصاص دارد .اقدامها با کدهایی که نماینده
هر بعد است مشخص شدند .نمونهای از این ابزار در جدول 1آورده شده است.
جدول  .1ابزار گردآوری اطالعات از حوزه راهبردی آموزش
حوزه

راهبرد

کسب (ک)

خلق (خ)

سازماندهی

اشتراک

اشاعه و

استفاده

(س)

(ش)

توزیع (ت)

(ف)

راهبردی
آمـوزش

سواد

م.1ک... .1

م.1خ... .1

م.1س... .1

م.1ش... .1

م.1ت... .1

م.1ف... .1

اطالعاتی

م.1ک... .2

م.1خ... .2

م.1س... .2

م.1ش... .2

م.1ت... .2

م.1ف... .2

...

...

...

....

...

...

بهمنظور گردآوری اطالعات ،از آنجاییکه راهبردها در زمینه مختلف موضوعی در گرایشهای
علم اطالعات و دانششناسی بودند ،متون مرتبط با هر راهبرد (شامل کتابها و مقالهها) تحلیل محتوا شد.
متناسب با زمینه موضوعی هر راهبرد مفاهیم و معیارهای مربوطه استخراج شد .سپس این مفاهیم متناسب با
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هر بعد از مدیریت دانش به اقدام مرتبط با آن بعد ترجمه و تفسیر شد.
بهمنظور کنترل اعتبار اقدامها ی طراحی شده برای بعد مدیریت دانش ،فرایند تحلیل شامل فرایند
ساخت ابزار ،ادغام ،انتخاب و تبدیل معیارهای استخراج شده از متون به اقدام از روش تحلیل گروهی 1بهره
گرفته شد .در جلسهها ی تحلیلی افزون بر پژوهشگران ،یک پژوهشگر دارای سابقه در زمینه برنامهریزی
راهبردی با پیشینه علم اطالعات و دانش شناسی نیز حضور داشت.
از سوی دیگر ،برای کنترل روایی اقدامهای پیشنهاد شده در هر ماتریس ،نمونهای شامل ( 6از
14ماتریس) با روش نمونهگیری تعمدی انتخاب گردید .در نظر گرفتن بیشترین تنوع موضوعی میان
ماتریسهای نمونه دلیل تعمدی بودن نمونه گیری بود .متناسب با زمینه موضوعی راهبردها داوران از رشتههای
موضوعی مختلف انتخاب شدند .ماتریسها در اختیار  12نفر از اعضای هیأت علمی گروههای علم اطالعات
و دانش ش ناسی ،مدیریت ،علوم اداری و اقتصاد قرار گرفت .داوران باید نظرات خود را از طریق تکمیل
پرسشنامه ارائه میدادند.برای این منظور پرسشنامهای محقق ساخته در نهایت ،پیشنهادهای جزئی ارائه شده،
در ویرایش مبتنی بر طیف  11درجهای ترستون طراحی گردید .روایی این ابزار را مفاهیم و معیارهای
شناسایی شده از متون برای هر راهبرد و نیز ابعاد مدیریت دانش تضمین میکند و پایایی آن با پیش آزمون
انجام شده از چند صاحبنظر با نظر دو متخصص علم اطالعات و دانش شناسی باسابقه کنترل شد.
بهمنظور پاسخ به پرسشهای پژوهش ،پاسخهای داوران به این پرسشنامه ،خالصهسازی و میزان توافق
آنها محاسبه گردید .با توجه به اینکه نظرات داوران در مقیاس رتبهای گردآوری شدند ،از شاخص گرایش
مرکزی میانه برای خالصهسازی دادهها و از دامنه میان چارکی برای مشخص کردن میزان پراکندگی در نظر
داوران -که خود نشاندهنده میزان اتفاقنظرها میباشد -استفاده شد (واگان.)1384 ،
در فرایند انجام مطالعه حاضر مشکلها یی نیز بر سر راه پژوهشگر بود .حجم زیاد کار در رابطه با
تحلیل هر یک از راهبردهای حوزههای راهبردی آموزش ،زمانبر بودن پژوهش کیفی ،ضرورت کنترل
مداوم و حفظ یکپارچگی استداللها و تحلیلها در بخشهای مختلف پژوهش از جمله این دشواریها بود.
ارائه یافتهها و پاسخ به پرسشهای پژوهش:
چنانکه در بخش پیشین اشاره شد ،حوزه راهبردی آموزش  14راهبرد را در بردارد که در جدول 2
نشان داده شدهاند.

1. Team Analysis
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جدول  .2راهبردهای حوزه راهبردی آموزش
راهبردها

حوزه راهبردی

سواد اطالعاتی برای استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد
مهارتهای تولید اطالعات برای استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد
مهارتهای انتشار اطالعات برای استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد
سواد اطالعاتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی
انتشار دستاوردهای علمی برای دانشجویان
مدیریت اطالعات شخصی و منابع علمی برای استادان
آموزش

مدیریت دانش ،ارزش و اهمیت آن برای مدیران و چگونگی اجرای آن
مفاهیم و فلسفه سواد اطالعاتی و چگونگی کسب آن برای مدیران
بازآموزی و روزآمدسازی آموختهها برای کتابداران
سواد اطالعاتی برای کتابداران
مدیریت دانش برای کتابداران
مدیریت اطالعات و سیستمهای اطالعاتی برای کتابداران
همکاری کتابداران با استادان در برگزاری برخی از درسها

بر پایه پیشگفته ،بهمنظور گردآوری ،تدوین و پیشنهاد اقدامها در پیوند با هر یک از راهبردهای
 14گانه حوزه راهبردی آموزش ،متون مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت و اقدامها ی شناسایی شده در قالب
ماتریسهای جداگانه ارائه شد .چنانکه در جدول  2نیز مشاهده میشود هر یک از راهبردها یکی از قلمروهای
موضوعی علم اطالعات و دانش شناسی را برای گروههای مخاطب گوناگون مورد توجه قرار داده است .به
همین دلیل ،برای شناسایی اقدامهای همخوانی با هر راهبرد متون مرتبط با زمینه موضوعی همان راهبرد مطالعه
و تحلیل شد .از آنجاییکه این فرایند تحلیلی بسیار گسترده بوده و حجم مقاله محدود میباشد ،امکان
گزارش فرایند تحلیل و ارائه اقدامهای مربوطه برای تمامی این  14ماتریس وجود ندارد .از اینرو ،در این
بخش تنها راهبرد سواد اطالعاتی برای استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهعنوان نمونه مورد توجه
قرار میگیرد و فرایند تحلیل گزارش میشود.
در این راستا ،نخست متون مرتبط باسواد اطالعاتی برای دانشگاهیان (شامل استادان ،دانشجویان و
نیز کتابداران مطالعه شد (از جمله قاسمی 1385؛ پریرخ 1386؛ داورپناه و سیامک 1387؛ نظری ACRL, ...

 .) 2000هدف از این مطالعه شناخت سواد اطالعاتی و نیز آشنایی با فرایند آموزش آن (شامل پیشنیازها و
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روشها  ،رویکردها ،امکانات و تجهیزات و  )...و از همه مهمتر دستیابی به زیرساختی برای تشخیص این
فرایند میباشد .کتاب آموزش سواد اطالعاتی (پریرخ )1386 ،تعاریف ،روشها و پیشنیازها برای این نوع
را در اختیار قرار داد .استانداردهای انجمن کتابداران تحقیقاتی و دانشکدهای ) (ACRL, 2000زیرساخت
نظری فرایند آموزش سواد اطالعاتی را فراهم کرد و سایر متون نیز پژوهشگران را با رویکردها و روشها و
ابزارهای گوناگون برای این آموزش آشنا نمودند .بر پایه این تحلیل استانداردهای یاد شده بهعنوان
زیرساخت تعیین اقدامها د ر نظر گرفته شد .بر پایه این استانداردها ،آموزش باید بتواند ویژگیهای زیر را در
فراگیران پرورش دهد:
 )1تشخیص ماهیت و گستره اطالعات مورد نیاز (شناخت نیاز)،
 )2دستیابی مؤثر و کارآمد به اطالعات (مکانیابی و دسترسی به اطالعات)،

 )3ارزیابی منتقدانه اطالعات و مآخذ آن (ارزیابی اطالعات)،
 )4نظم دادن به اطالعات بهدست آمده (سازماندهی اطالعات)،
 )5پیروی از اصول اخالقی و قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات (رعایت اصول اخالقی)،

 )6ترکیب اطالعات انتخاب شده با مبنای دانشی و نظام ارزشی خود و بهرهگیری از آن برای انجام یک
مقصود خاص (استفاده از اطالعات).

در برنامهریزی برای آموزش و انتخاب اقدامهای مربوطه ،ویژگیهایی باال مورد توجه قرار گرفت.
دومین اقدام شناسایی فرایند و ابعاد مدیریت دانش بود .مطالعههای مقدماتی این پژوهش کمک مؤثری
برای شناسایی این ابعاد فراهم کرد .گرچه الگوها و مدلها یی همچون موارد پیشنهاد شده توسط سنگه،
پرابست ،راب و رومهارد ،نوناکا و تاکه اوچی و جز آنها مورد بررسی قرار گرفت ولی متناسب با هدف این
پژوهش  6بعد کسب ،خلق ،سازماندهی ،اشتراک ،توزیع و استفاده برای پیادهسازی برنامه راهبردی در نظر
گرفته شد.
مرحله سوم ،انطباق مهارتها ی راهبرد سواد اطالعاتی با ابعاد فرایند مدیریت دانش بود .در این
مرحله ،از آنجاییکه برای آموزش سواد اطالعاتی باید برنامه ای تدوین کرد و نیاز به اقدامهایی دارد ،باید
این برنامه و اقدامها در چارچوبی قرار گیرد که دانش کسب شده در مورد چگونگی برگزاری برنامههای
آموزشی سواد اطالعاتی در چرخهای قرار گیرد که بتواند بهخوبی مورد استفاده و بازاستفاده واقع شود .برای
جلوگیری از هر خطایی در این مرحله در این فرایند ،مدل مفهومی زیر طراحی شد.
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شکل .1مدل مفهومی تطبیق مهارتهای سواداطالعاتی با ابعاد مدیریت دانش

همانطور که در شکل  1قابل مشاهده است ،برای آموزش هریک از مهارتهای سواد اطالعاتی و
ویژگیهای یاد شـده کلیه ابعاد مدیریت دانش باید در نظر گرفته میشـد .برای نمونه در رابطه با شـناسـایی
نیاز نه تنها باید دانش الزم در مورد فراگیران ،که در این راهبرد اســتادان ،دانشــجویان و کتابداران میباشــند
کسب گردد ،بلکه باید در مورد آموزشدهندگان و نیز ابزارهای مورد نیاز نیز اطالعات الزم بهدست آید تا
بتوان به برنامهریزی پرداخت .برای هر نوع برنامه آموزش ســواداطالعاتی ،نخســتین گام شــناســایی نیازهای
آموزشی شرکتکنندگان در برنامههاست (پریرخ1386 ،؛ .)ACRL, 2000
به عبارتی ،بر پایه بحث مقدماتی ،دانش عنصر اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی را تشکیل میدهد.
به همین دلیل در شــکل باال مراحل طراحی اقدامها از مرحله کســب دانش آغاز میشــود .بنابراین ســه نوع
دانش مورد نیاز برای تعیین اقدامها در سه گروه محتوا ،نیروی انسانی و فناوری دستهبندی شدند.
به دیگر سخن ،دانش در مورد فراگیران ،امکان ت صمیمگیری در مورد محتوای آموز شی را فراهم
میکند ،دانش در مورد آموزشدهندگان امکان ت صمیمگیری در مورد آنها متنا سب با محتوا و فراگیران را
بوجود میآورد و امکانات مورد نیاز برای آموزش ،که تسهیلکننده فرایند آموزش هستند ،در اولین مرحله
مدیریت دانش یعنی «کسب» در شکل  1باید بهدست آید.

 72پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان1394

در مرحله پنجم باید اقدامها ی مرتبط با کسب دانش و دیگر ابعاد مدیریت دانش شناسایی و تعیین
می شد .بنابراین ،برای انجام این کار ماتریس زیر طراحی شد.
ستونهای ماتریس 1ابعاد مدیریت دانش و در ردیف ،اقدامها نوشته شدهاند .به این ترتیب که در
ستون کسب ،کلیه اقدامها یی که برای شناسایی نیاز فراگیران به کسب مهارتهای سواد اطالعاتی باید
صورت میگرفت (مانند معیارهای شناسایی نیازهای فراگیران ،میزان توانمندی آنان در هر یک از مهارتها
(برای تعیین محتوا) ،شناسایی افرادی که توانمندی آموزش دارند و ویژگیهای آنان (مدرسان) ،و شناسایی
امکانات و تجهیزات الزم برای آموزش (بهعنوان تسهیلگر) قرار گرفت.
این اقدامها با کدی که متشکل از نشانه ابعاد مدیریت دانش (مانند «ک» برای کسب و یا «خ» برای
خلق) و شماره اقدام میباشد نشانهگذاری شد .برای نمونه در فرایند کسب ،اقدامهایی که با کدهای ک 1تا
ک 5مشخص شدهاند  ،به شناسایی میزان تسلط اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انواع مهارتهای
سواد اطالعاتی اشاره دارند.در این رابطه ،اقدام ک 3به «شناسایی میزان آشنایی استادان و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی با روشهای جستجوی اطالعات و منابع درسی و پژوهشی ،دسترسی به اطالعات و استفاده
از آن» توجه دارد .این فرایند اقدامی برای تبدیل دانش ذهنی به ذهنی میباشد .دانش بهدست آمده در این
بعد ،عنصر اصلی برای تعیین اقدامهای ابع اد دیگر مدیریت دانش یعنی خلق ،سازماندهی ،اشتراک ،اشاعه و
توزیع و استفاده از دانش را فراهم کرد.
اودل )1996 quoted inLiebowitz, 1999( 1بر این باور است که در مرحله کسب دانش ملزومات
کلیدی ،راهکارهای اصلی و یا حوزههای دانشی شناسایی میشوند .به عبارت دیگر در این مرحله که آغازگر
فراگرد مدیریت دانش است باید قلمرو دانش ضمنی موجود شناسایی گردد .این دانش زیربنای تصمیمگیری
و/یا یک اقدام را در ابعاد دیگر تشکیل میدهد.

1. O'Dell
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شکل  .2ماتریس  ،1اقدامهای مربوط به راهبرد سواد اطالعاتی از حوزه راهبردی آموزش به تفکیک
مرحلههای مدیریت دانش
ی

هدف
آمـوزش

راهبرد

راهبرد

سواداطالعاتی برای استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی )(PG

خلق (خ)

کسب (ک)

سازماندهی (س)

اشتراک
(ش)

اشاعه و توزیع (ت)

استفاده از دانش (ف)

م.1ک .1شناسایی

م.1خ .1انتخاب معیارهای

م.1س .1ثبت و ذخیره

م.1ش-1

م.1ت . 8 -1بهکارگیری

م.1ف .5 -1سنجش

معیارهای سنجش نیازها؛

شناسایی نیازها؛

معیارهای ارزیابی مهارتها

.9بحث و

بسترهای اشاعه و توزیع

میزان بهرهگیری

م.1خ4, 3,2و .5انتخاب

و نیازهای استادان برای

بررسی در

اطالعات مانند اینترانت

کتابداران از معیارها،

فراگیری مهارتهای سواد

مورد

کتابخانه یا دانشگاه،

سیاههها ،پایگاه ها و

اطالعاتی در پایگاه طراحی

پایگاهها،

وبسایت ،وبالگ ،گروه های

بروشورها در سنجش

شده؛

سیاههها و

بحث الکترونیکی ،سیاهه

نیازها،

م.1س 2،3،4و  .5طراحی

پورتال

ایمیلهای گروهی ،پورتال

سنجش دیدگاه های

پایگاه مشخصات استادان و

طراحی شده،

استادان و ، PGو بهرهگیری

استادان و  PGدر

ویژگیها و زمینههای

نرمافزارهای

از خدمات اطالعرسانی جاری

مورد میزان موفقیت

م.1ک .2شناسایی
توانمندی استادان و

روشها و چگونگی

 PGدر تشخیص نیاز؛

آموزش مهارتهای

م.1ک .3شناسایی میزان

سواد اطالعاتی به استادان

آشنایی آنها با روشهای

و ( PGشامل :تشخیص

جستجوی اطالعات و
منابع درسی و پژوهشی،
دسترسی به اطالعات و
استفاده از آن؛
م.1ک .4شناسایی
توانمندیهای استادان و
 PGدر شناسایی انواع

نیاز ،شناسایی منابع
اطالعاتی مورد نیاز،
چگونگی جستجوی
اطالعات ،معیارهای
ارزیابی ،مدیریت منابع
اطالعاتی بهدست آمده،
اصول اخالقی مرتبط با

منابع اطالعاتی و

اطالعیابی و استفاده از

بسترهای جستجوی

اطالعات از جمله سرقت

اطالعات و ارزیابی آنها؛

علمی)؛

م.1ک .5شناسایی میزان

م.1خ .6انتخاب نرمافزار

آشنایی آنها با مدیریت

مدیریت منابع اطالعات

منابع بهدست آمده،

برای آموزش؛

رعایت اصول اخالقی و

م.1خ .7انتخاب انواع

جلوگیری از سرقت

آموزشهای حضوری

علمی و ادبی در فرایند

( انفرادی/گروهی) و

اطالعیابی و چگونگی

غیرحضوری

استفاده از اطالعات؛

( الکترونیکی و منابع

م.1ک .6شناسایی انواع

چاپی از جمله

نرمافزارهای مدیریت

بروشور،برگههای

منابع؛

اطالعاتی،دستنامه)... ،؛

م.1ک .7شناسایی انواع

م.1خ .8انتخاب مدرسانی

روشهای آموزشی برای

که ویژگیهای الزم برای

آموزش سواد اطالعاتی؛

آموزش سواد اطالعاتی

م.1ک .8شناسایی
مدرسانی که توانمندی
آموزش مهارتهای
سواد اطالعاتی به استادان

به استادان و  PGرا
داشته باشند؛
م.1خ .9انتخاب منابع
(محتوا) ،ساختار و

و  PGرا داشته باشند؛

ویژگیها و ابزارهای

م.1ک .9شناسایی محتوا

الزم برای راهاندازی

و ساختار مورد نیاز برای

پورتال آموزش سواد

طراحی پورتال آموزش

اطالعاتی به استادان و

سواد اطالعاتی به استادان

PG

و PG

آموزشی مورد نیاز آنان

مدیریت منابع

خودکار (مانند  Alertو

دورهها و کارگاهها و

برای کسب مهارتهای

انتخاب شده،

سواد اطالعاتی (از جمله

محتوای منابع

 ،)RSSابزارها و روشهای

سایر برنامههای مرتبط

روشهای جستجو،آشنایی

آموزشی و

اطالعرسانی مبتنی بر موبایل و

با آموزش سواد

با منابع اطالعاتی و

سیاهه

بسترهای جستجو

مدرسان

(موتورها،پایگاهها،

انتخاب شده

وبسایتها و وبالگ های

و نیز

تخصصی )... ،فنون

رهنمودها و

مدیریت منابع و رعایت

نمودارهای

اصول اخالقی در دسترسی

تدوین شده با

و استفاده از اطالعات؛

کتابداران و

م.1س .6تهیه نرمافزارهای

تعدادی نمونه

مدیریت منابع مورد نیاز؛

از استادان

م.1س .7تهیه سیاههای از

و PG

انواع روشهای آموزش

تشکیل

مهارتهای سواد اطالعاتی

جلسههای

به استادان و  ،PGتهیه

گروهی

نمودارها و راهنماهایی در

مرکب از

مورد راهبردهای جستجو و

کارشناسان و

انواع منابع اطالعاتی

مدیران

قابلدسترس ،طراحی محتوا

کتابخانه ،و

و انواع منابع آموزشی

نیز برپایی

( اسالیدها،جزوه،برگههای

اتاق فکر

اطالعاتی ،بروشور،

برای بررسی

دستنامه ،راهنما)... ،؛

تصمیمها،

م.1س.8ایجاد پایگاهی از

برنامهها و

مدرسان سواد اطالعاتی و

اقدامهای در

توانمندیهای آنها؛

نظر گرفته

م.1س.9طراحی پورتال

شده با هدف

آموزش سواد اطالعاتی به

ویرایش و

استادان و PG

اصالح آنها

نیز روشهای غیر الکترونیکی

اطالعاتی؛

از جمله گردش الکترونیکی

م.1ف .9 -6سنجش

مکاتبات ،پست معمولی ،نسب

میزان استفاده استادان و

پوستر ،توزیع گسترده اطالعیه،

 PGاز امکانات

پارچهنویسی و  ...برای

آموزشی فراهم شده

اطالعرسانی و تبلیغ در مورد

برای ارتقاء سواد

انواع تصمیمها ،برنامهها و

اطالعاتی آنان از جمله

فعالیتها برای آموزش سواد

پرتال سواد اطالعاتی،

اطالعاتی (مانند ،پایگاهها و

بهکارگیری نتایج

سیاهههای طراحی شده،

سنجشها در

پورتال آموزش سواد اطالعاتی

برنامهریزی و بهبود

به استادان و  ، PGدوره ها و

کیفیت برگزاری

کارگاههای آموزشی

کارگاهها و دورههای

برنامهریزی شده ،منابع

آموزشی،

اطالعاتی و آموزشی تدوین

بهرهگیری از نتایج

شده و جز آن)؛

ارزیابیها و

م.1ت . 9 -1دسترسپذیر

نظرسنجیها در تحول،

ساختن پایگاهها ،سیاههها،

توسعه و تغییر

پورتال ،منابع اطالعاتی و

تصمیمها ،برنامهها و

آموزشی ،نرمافزارهای

فعالیتهای آموزشی

مدیریت اطالعات و جز آن

سواداطالعاتی،

برای استادان و  PGدر

بررسی کیفیت،

وبسایت کتابخانه و پورتال
سواداطالعاتی؛
آگاهیرسانی به کتابداران و
استادان و  PGدر مورد
اهمیت و ارزش آموزش و
فراگیری سواد اطالعاتی در
پیشبرد آموزش ،یادگیری و
پژوهش از طریق برگزاری
همایش

کارآمدی و
کاربرپسندی پایگاه ها،
پورتال و نیز منابع
آموزشی (مانند
بروشور ،راهنما،
دستنامه چاپی و
الکترونیکی) تهیه شده
و بهرهگیری از نتایج
در بهبود آنها
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پس از شناسایی میزان آشنایی ،گام دوم که خلق دانش است میتواند برداشته شود .به دیگر سخن،
دانش کسب شده در مورد میزان آگاهی و نیز مهارتهای چندگانه سواد اطالعاتی نزد کاربران امکان
تصمیمگیری در مورد محتوای برنامه آموزشی خاصی و برنامهریزی برای آن را بوجود میآورد .بنابراین،
در این مرحله بر پایه دانش کسب شده در مرحله قبل و با استفاده از دانش پیشین به تصمیمگیری (یا خلق
دانش) پرداخته میشود .یعنی ،میتوان به انتخاب روشهای آموزش مهارت جستجوی اطالعات به افراد
خ ،3موضوع آموزشی ،منابع آموزشی ،انواع آموزشها  ،مدرسان ،زمان و مکان آموزش و ...پرداخت.
هولساپل و یوشی )1997 quoted in Liebowitz, 1999( 1این مرحله را با برچسب انتخاب دانش نامگذاری
کردند .در این فرایند میتوان به ایدهای جدید دست یافت و یا اینکه ایده و یا راهکاری پیشین که متناسب با
ویژگیهای شناسایی شده است را برگزید .واژههای کلیدی چون «انتخاب» و یا «تعیین» ،شاخص خلق دانش
در این پژوهش میباشند که در ستون خلق در ماتریس 1نشان داده شده است .همچنین ،در بعد دیگر ،یعنی
سازماندهی ،باید معیارهایی که برای شناسایی نیازها بهکار رفته و به کسب دانش الزم کمک کردهاند نیز
تعیین و برای استفاده بعدی ذخیره شوند .در این رابطه الزم است نیازها و یا معیارهای شناسایی شده در مرحله
«کسب» و روشهای انتخاب شده در مرحله «خلق» ،سازماندهی شود تا دانش از حالت ذهنی به عینی تبدیل
گردد و قابل بهرهگیری برای استفادههای بعدی و توسط افراد مختلف باشد .به باور والش و آنگسون1991( 2
در عطاپور ) 1388 ،سازماندهی دانش شامل فرایندهای ذخیره ،سازماندهی و قابل بازیابی کردن دانش
سازمانی میباشد .به دستاورد این فرایند ،دانش مستند شده و یا کدگذاری شده نیز میگویند (عباسی.)1389 ،
واژههای کلیدی چون «تهیه»« ،طراحی»« ،ایجاد»« ،تولید» و جز آن نمایانگر عملکردهای سازماندهی دانش
شناسایی و خلق شده میباشند .به این منظور و بهعنوان نمونه ،طراحی پایگاهی که قابلیتهای الزم برای ثبت
و ذخیرهسازی این دانش (اقدامها) را دارا باشد یکی از روشهای سازماندهی میباشد ،مانند ایجاد .پایگاهی
از افرادی که نیازمند فراگیری سواد اطالعاتی هستند همراه با مشخصات آنها ،و نیز پایگاهی از معیارهای
شناسایی نیازهای اطالعاتی برای ارزیابی میزان تسلط کاربران بر مهارتهای سواد اطالعاتی (س .)3همچنین
در راستای عینی سازی دانش ،محتوای دانشی که باید آموزش داده شود نیز میتواند بهصورت جزوه،
رهنمود ،بروشور و یا اسالید تولید و برای دسترسی نگهداری شود (س.)7
اشتراک دانش به «حرکت ،توزیع و پخش دانش میان افراد و نیز پایگاههای دانش بهطور مکانیزه و
غیرمکانیزه و بهصورت دوسویه» گفته میشود (رادینگ .)1383 ،به سخنی دیگر ،اشتراک دانش فرایندی
1. Holsapple & Joshi
2. Walsh & Ungson
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است که از طریق آن امکان دسترسی کارکنان به دانش بهدست آمده در مرحله کسب و خلق که سازماندهی
نیز شده فراهم میشود .هدف از اشتراک دانش ،نخست ،بهرهگیری از دانش جمعی برای اصالح و نیز
گسترش دانش کسب و خلق شده است .یعنی ،باید نیازهای شناسایی شده و راههای انتخاب شده برای رفع
نیازها میان کتابداران و متخصصان مربوطه به اشتراک گذاشته شود .به این ترتیب ،اگر در شناسایی نیازها و
یا انتخاب راهها اشتباهی رخ داده و یا کمبودها یی وجود داشته باشد ،با همفکری و استفاده از دانش پنهان
افراد برطرف شده و بر پایه دانش جمعی کتابداران و متخصصان اصالح گردیده و توسعه مییابد .برای این
کار روشهای گوناگونی را میتوان در نظر گرفت؛ مانند اقدامهایی چون تشکیل جلسههای بحث ،اتاقهای
فکر با بهرهگیری روش طوفانهای ذهنی ،نظرخواهی از طریق وبسایت ،وبالگ و یا از طریق شبکههای
اجتماعی (ش  .)9-1در این مرحله دانش و تجربه این افراد (دانش ذهنی) زیرساخت بحثها قرار میگیرد و
به اعتبار دانش عینی شده میافزاید.
از آنجاییکه کتابداران برنامههای سواد اطالعاتی را طراحی و برگزار میکنند ،کاربرانی که قرار
است از این برنامهها استفاده کنند باید از وجود دانش عیان شده (پایگاهها و برنامههای آموزشی و یا متون
آموزشی) مطلع باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند .بنابراین ،ضروری است نسبت به اطالعرسانی در مورد
آنها اقدام شود .اقدامهای مربوطه محتوای ستون «اشاعه و توزیع» (ش) را بهوجود آورد .در این مرحله از
بسترهایی مانند وبسایت کتابخانه ،اینترانت و شبکههای اجتماعی و یا موبایل برای آگاهیرسانی (ت)3
بهعنوان تسهیلگرها باید بهره گرفته شود.
آخرین گام از فرایند مدیریت دانش به استفاده از دانش کسب ،خلق ،سازماندهی و اعتباربخشی شده
میپردازد  .در این گام ،دو نوع استفاده از دانش یادشده مورد توجه است .از یکسو ،میزان استفاده از دانش
عینی شده و اثربخشی آن در نظر گرفته میشود .به سخنی دیگر ،میزانی که دانش عینی شده در راستای
پیادهسازی برنامه راهبردی مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی و نیز دستیابی به هدفهای
آن مورد بهرهبرداری قرار گرفته موردنظر میباشد .در این زمینه استفاده از این دانش میتواند توسط
کتابداران برای طراحی برنامههای آموزشی موردنظر باشد و یا برای شرکت در برنامهها و یا بهرهگیری از
متون آموزشی برای کاربران؛ از طرف دیگر میزانی که بهرهبرداری از این دانش بر دستیابی به هدف برنامه
راهبردی تأثیرگذار بوده موردنظر است .بهعبارت دیگر ،اثربخشی اقدامها در این مرحله میتواند موردنظر
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قرار گیرد .برای نمونه ،در صورتیکه پایگاهی تمام متن از منابع آموزشی سواد اطالعاتی 1ایجاد شده باشد،
سنجش میزان بهره گیری از این پایگاه توسط کاربران و میزان مفید بودن منابع آموزشی در فراگیری
مهارتهای سواد اطالعاتی به مرحله «استفاده» نسبت داده میشود .از سوی دیگر ،کتابداران میتوانند
آموختهها و تجربههای خود را به صورت مقاله تهیه کرده و برای انتشار و یا طرح در همایشی ارائه کنند و یا
آنها را منتشر نمایند .به این ترتیب ،دانش کسب شده که ذهنی شده به صورت عینی جلوهگر میشود .در این
فرایند از ترکیب دانش و درون سازی و برونیسازی بهرهگیری میشود .بنابراین ،تولید آثار نیز به مرحله
«استفاده» نسبت داده شده است .بر این اساس ،اقدامهای ستون «استفاده از دانش» با توجه به هر دو رویکرد
تدوین گردیده است.
فرایند تدوین و کدگذاری اقدامها در دیگر ماتریسها در پیوند با حوزه راهبردی آموزش به روش
پیش گفته و با منطقی که در پاراگراف باال به نمودهای آن اشاره شد انجام گرفت .به این معنی که سیر تکاملی
یک اقدام از ستون کسب در هر ماتریس آغاز شده و تا آخرین ستون که استفاده از دانش است ادامه مییابد.
بنابراین ،با این روش از یکسو چارچوبی که متون مرتبط با هر راهبرد در اختیار قرار میدهند و از سوی
دیگر فرایندها و مراحل مدیریت دانش ،میتوانند به طراحی اقدامهای اجرایی برای کمک به پیادهسازی
موفق برنامه راهبردی مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه راهبردی
آموزش بیانجامد.
مطالب یاد شده فرایند طراحی ماتریسها و اقدامهای مربوطه را نشان داد .به عبارتی دیگر همانطور
که پیشتر توضیح داده شد ،از روش تحلیل محتوا و کیفی برای تعیین اقدامهای مرتبط با اجرای  14راهبرد
حوزه راهبردی آموزش بهره گرفته شد .بر پایه پیشگفته ،نظر به محدودیت این مقاله ،فقط فرایند طراحی
ماتریس سواد اطالعاتی گزارش شد .گرچه این روش کیفی مبتنی بر متون معتبر علمی صورت گرفت ،ولی
چون دانش و تجربه پژوهشگران نیز در انتخاب اقدامها دخالت داشت ،ضروری بود که اعتبار اقدامها مورد
ارزیابی قرار گیرد .در این قسمت فرایند اعتبار سنجی و نتایج مربوطه در مورد همه راهبردهایی که مورد
ارزیابی قرار گرفت تحلیل و گزارش میشود .همانطور که در روش شناسی پژوهش توضیح داده شد ،بر

 .1این منابع برپایه تشخیص میزان نیاز به فراگیری مهارتها ،نوع مهارتها و روش آموزشی مربوطه (یادگیری مستقل) در مرحله
کسب و تصمیمگیر ی در مورد نوع منابع آموزشی مورد نیاز در مرحله خلق و در نهایت تهیه آنها و ثبت و نگهداری در پایگاهی
برای منابع آموزشی سواد اطالعاتی در مرحله سازماندهی فراهم میشود.
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مبنای موضوع هر راهبرد ،نمونهای شامل  6ماتریس برای  12نفر ارسال شد .افراد متخصصی ،که تجربه و یا
پژوهشهایی در زمینههای موضوعی راهبردها داشتند به قضاوت در مورد آنها پرداختند.
پاسخ پرسشهای پژوهش
چنانکه پیشتر نیز اشاره گردید به کمک پرسشنامهای که در اختیار داوران قرار گرفت نظر آنها
درباره اقدامها از دو دیدگاه گردآوری شد ،یعنی از یک طرف از آنها خواسته شد به سنجش همخوانی میان
هر اقدام ارائه شده در هر ستون ماتریس با راهبرد موردنظر همان ماتریس بپردازند و از طرف دیگر همخوانی
میان هر اقدام با هدف هر مرحله از فرایند مدیریت دانش (یعنی کسب ،خلق ،و جز آن) را مورد توجه قرار
دهند .در این بخش با خالصه سازی نظر داوران درباره هر یک از این دیدگاهها ،ضمن پاسخگویی به
پرسشهای پژوهشی تصویری کلی از میزان روایی اقدامهای طراحی شده برای راهبردهای نمونه حوزه
راهبردی آموزش ارائه میشود.
پرسش  .1تا چه میزان اقدامها ی پیشنهاد شده برای راهبردهای حوزه راهبردی آموزش با هدف این
راهبردها همخوانی دارد؟
این پرسش پژوهشی پیوند میان اقدامها ی ارائه شده در هر یک از شش بعد از فرایند مدیریت دانش
با راهبرد و حوزه راهبردی مربوطه را مورد توجه قرار میدهد .جدول  3خالصه دیدگاههای داوران را در
این رابطه نشان میدهد .با توجه به بهرهگیری از طیف ترستون بیشترین امتیاز برای هر متغیر  11و کمترین 1
بوده و نقطه برش یا میانه طیف  6میباشد.
جدول  .3نظر داوران درباره میزان همخوانی اقدامها با راهبرد مربوطه در حوزههای راهبردی آموزش به
تفکیک ابعاد مدیریت دانش
حوزه راهبردی

آموزش

شاخص آماری

کسب

خلق

سازماندهی

اشتراک

اشاعه و توزیع

استفاده

میانه

8

7

8

8

8

8

دامنه میان چارکی

1

2

3

2

2

2

بر پایه اطالعات جدول  3میانه نظر داوران در مورد مرحله کسب برابر با  8نشاندهنده میزان باالی
همخوانی میان اقدام های تدوین شده با راهبردهای زیرمجموعه حوزه راهبردی آموزش میباشد .دامنه میان
چارکی برابر با  1تأییدکننده ناچیز بودن پراکندگی نظرها یا توافق زیاد میان داوران در این زمینه میباشد.
در رابطه با مرحله خلق ،میانه نظرات داوران  7محاسبه شد .از آنجاییکه این عدد از حد وسط طیف که 6
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میباشد باالتر است ،میتوان ابراز داشت که گرچه بیشتر داوران وضعیت اقدامهای این مرحله را متوسط
در نظر گرفتهاند ولی گرایشی به سمت خوب داشتند.
بر پایه پاسخهایی که صاحبنظران به پرسشهای باز تکمیلی موجود در پرسشنامه دادند مشخص
گردید که دلیل پایین بودن نمرههای داده شده به اقدامهای مرحله خلق ،وجود برخی خطاهای تایپی و یا
صوری بود که میان تعداد بسیار کمی از اقدامها ی این مرحله ناهماهنگی ایجاد کرده بود .برای نمونه،
جایگزینی واژه کتابخانه با دانشگاه در اقدامم1.7خ 1یکی از این خطاها بود .تغییرات اندک پیشنهادی داوران
در صورت نیاز ،نهتنها در تمامی مرحلههای ماتریس مربوطه اعمال گردید ،بلکه با شناخت بهدست آمده
دیگر ماتریسها نیز مورد بازنگری قرار گرفت .این کار به افزایش اطمینان از درستی اقدامها انجامید.
میانه رتبههای داده شده به اقدامهای موجود در ستونهای سازماندهی ،اشتراک ،اشاعه و توزیع ،و
استفاده  8میباشد که در دسته خوب تفسیر میشوند .با این وجود ،پراکندگی نظر داوران در پیوند با این
مرحلهها به یکمیزان نیست .بیشترین پراکندگی در مرحله سازماندهی (برابر با  )3دیده میشود .این به آن
معناست که امتیازهای داده شده به همخوانی اقدامهای طراحی شده برای این مرحله با راهبرد موردنظر در
ماتریسهای مختلف حوزه راهبردی آموزش در دامنهای از  5تا  11تغییر میکند .گرچه دامنه تغییر از حد
متوسط تا بسیار زیاد میباشد و این واقعیت میتواند بهوجود همخوانی با درجههای مختلفی تفسیر گردد؛
ولی وجود این میزان از پراکندگی نشاندهنده وجود میزانی از همرأ یی داوران در این زمینه میباشد .در
مورد دیگر مرحلهها دامنه میان چارکی برابر  2محاسبه شد که میزان توافق بیشتری میان داوران را بازنمایی
میکند.
در مجموع میتوان گفت که میانه کل دیدگاههای داوران برابر با  8تأییدکننده همخوانی زیاد
اقدامها با راهبردهای حوزه راهبردی آموزش در ابعاد ششگانه مدیریت دانش میباشد.
پرسش  .2تا چه میزان اقدامها ی پیشنهاد شده برای راهبردهای حوزه راهبردی آموزش با هدف هر
مرحله از فرایند مدیریت دانش هماهنگی دارد؟
این پرسش ،دیدگاه داوران درباره همخوانی اقدامهای تدوین شده با ستونهای ماتریسها ،یعنی
هر یک از ابعاد مدیریت دانش را مورد بررسی قرار میدهد .خالصه دیدگاههای داوران در این زمینه در
جدول  4ارائه شده است.
 .1پیش کد «م» نماینده ماتریس و  7به شماره آنکه در واقع هفتمین راهبرد از  14راهبرد حوزه آموزش میباشد اختصاص داده
شده است.

شناسایی فرایندها و فعالیتهای مرتبط79 ...

سال  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان1394

جدول  .4نظر داوران درباره میزان همخوانی اقدامها با هدف هر مرحله از فرایند مدیریت دانش
حوزه راهبردی

آموزش

شاخص آماری

کسب

خلق

سازماندهی

اشتراک

اشاعه و توزیع

استفاده

میانه

9

8

8

8

8

9

دامنه میان چارکی

1

2

2

3

1

2

چنانکه اطالعات جدول  4نشان میدهد ،در رابطه با ارزیابی میزان همخوانی اقدامها با هدف هر یک
از ابعاد مدیریت دانش ،میانه نظرات درباره اقدامهای مربوط در مرحله کسب دانش برابر با  9میباشد .این
مقدار نشان میدهد که از دیدگاه صاحبنظران اقدامهای موجود در ستون کسب دانش با هدف این مرحله
همخوانی زیادی دارد .مقدار محاسبه شده برای دامنه میان چارکی برابر با  1نیز تأیید میکند که در این مورد
داوران با یکدیگر همرأی میباشند.
شاخص گرایش مرکزی نظرات داوران برابر با  8برای اقدامهای مرحلههای خلق ،سازماندهی،
اشتراک ،و اشاعه و توزیع نیز نشاندهنده همخوانی زیاد اقدامها با هدف این مرحله میباشد .گرچه داوران
در ارزیابی اقدامهای مرحلهها ی خلق ،سازماندهی و اشاعه و توزیع نظراتی نزدیک به هم داشتند ،ولی در
رابطه با اقدامهای مرحله اشتراک اتفاقنظر کمتری میان آنها دیده میشود .شاخص پراکندگی برابر  3برای
مرحله اشتراک نشان میدهد دامنه تغییر نظرات داوران از حد متوسط ( )5تا بسیار زیاد ( )11میباشد .در
این مورد نیز وجود برخی ناهماهنگیها مانند آنچه در پاسخ به پرسش نخست به آن اشاره شد دلیلی برای
پایین بودن برخی از امتیازها بود.
به باور داوران ،اقدامها ی موجود در ستون استفاده نیز به میزان زیادی (میانه برابر با  )9با هدف این
مرحله همخوانی دارند .مقدار شاخص پراکندگی نیز نشان میدهد که داوران در این زمینه تا اندازهای نظرات
مشابهی دادهاند.
بهطور کلی ،میانه نظر داوران برابر با  9نشاندهنده همخوانی زیاد اقدامهای پیشنهاد شده برای هر
راهبرد با هدف هر بعد از ابعاد مدیریت دانش میباشد .به این ترتیب و با تکیه بر تحلیلهای ارائه شده میتوان
انتظار داشت که نهتنها اقدامها ی طراحی شده از روایی الزم برخوردار است ،بلکه ماتریسها در پیوند با
راهبردهای حوزه راهبردی آموزش بوده و بر پایه هدفهای هر بعد از ابعاد ششگانه مدیریت دانش طراحی
شدند .آن چه باید مورد توجه قرار داد این است که دانش الزم در مورد مدیریت دانش و مرحلههای آن از
یک سو ،دانش موجود در مورد راهبردها از سوی دیگر و نیز پیوند میان این دو ،یعنی تبدیل نظر به عمل،
میتواند کمک مؤثری در تدوین اقدامها باشد .از طرف دیگر ،یکپارچه بودن اقدامهای طراحی شده در این
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مرحلهها (از مرحله کسب تا استفاده) نشاندهنده هماهنگی درونی میان اقدامها میباشد.

نتیجه
این پژوهش با رویکردی کیفی به تحلیل متون در پیوند با هر راهبرد از حوزه راهبردی آموزش برای
شناسایی مفاهیم پرداخت و با استفاده از ابزار پژوهشی که بر پایه فرایند مدیریت دانش ساخته شد ،اقدامهای
عملیاتی مورد نیاز برای اجرایی شدن راهبردهای آموزش را فراهم ساخت .در جمعبندی پاسخ به دو پرسش
پژوهش میتوان چنین ابراز داشت که بر پایه تحلیلهای کیفی و استداللهایی که در قسمت یافتهها آورده
شد مشخص گردید که نقش ابعاد مدیریت دانش در اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطالعرسانی و
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه راهبردی آموزش انکارناپذیر است .افزون بر آن ،توصیف
آماری نظرات صاحبنظران درباره میزان همخوانی اقدامها با دو بعد مختلف ماتریس –یعنی راهبردها
(ردیف) و هدف هر مرحله از چرخه مدیریت دانش (ستونها) -نشان دهنده زیاد بودن این نقش میباشد .به
این ترتیب ،میتوان انتظار داشت با اجرای اقدامهای ارائه شده در  14ماتریس مربوطه ،راهبردهای حوزه
راهبردی آموزش بهطور موفقیتآمیز در مرکز اطالعرسانی و کت ابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بتواند
پیاده شده و دانش در پیوند با آن مدیریت گردد.

پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهش
 )1پیشنهاد میشود طراحان برنامههای راهبردی نهتنها برای طراحی برنامهها از مدیریت دانش بهره گیرند ،بلکه
در تدوین برنامه عملیاتی ،مدیریت دانش را مرکز توجه قرار دهند.
 )2در طراحی اقدامها نه تنها متون علمی درباره راهبردها باید مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد و از تجربهها استفاده
شود ،بلکه ضروری است نظر متخصصان موضوعی بهویژه در زمینه علمی مرتبط با راهبردها و اقدامها مورد
توجه قرار گیرد .این روش از خطاها خواهد کاست و اطمینان از درستی اقدامها را افزایش میدهد.
پیشنهادهایی برای پیادهسازی اقدامها در مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

 )1واحد آموزش در مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی ایجاد گردد؛
 )2با توجه به تعداد راهبردهای مرتبط با آموزش سواد اطالعاتی و تنوع بسیار جامعه استفادهکننده از خدمات
مربوط به آن ،بخش مستقلی زیرمجموعه واحد آموزش به سواد اطالعاتی اختصاص یابد تا بتواند تمامی
اقدامهای ارائه شده را به شکلی کارا به اجرا درآورد.
 )3با توجه به اینکه این اقدامها براساس چرخه مدیریت دانش تدوین شده است کتابداران باید با مفهوم و
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سازوکارهای اجرای مدیریت در کتابخانه آشنایی الزم را بهدست آورند .چنانکه استوارت و موران ()1389
نیز تأکید کردند این آشنایی به آنها امکان میدهد تا فلسفه زیربنایی اقدامها و اهمیت پیروی گامبهگام از
آنچه در ماتریسها آمده است را در راستای اجرای مدیریت دانش را درک نمایند.
 )4برای اجرای دیگر راهبردهای این حوزه راهبردی نیز باید گروههای کاری یا دستکم افرادی بهعنوان مسئول
اجرای هر یک از آموزشها در واحد آموزش کتابخانه در نظر گرفته شوند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای دیگر

 )1نظرسنجی از کتابداران بهمنظور سنجش میزان آمادگی آنها برای اجرای اقدامهای ارائه شده میتواند
پژوهشی کاربردی در پیوند با پژوهش پیش رو باشد.
 )2برای اجرای برنامههای راهبردی تدوین شده برای کتابخانههای دیگر ،از مدل تطبیق مدیریت دانش
با راهبردها طراحی شده در این پژوهش استفاده شود و کارآیی و مشکالت آن برای محیطهای
دیگر شناسایی گردد.
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پریرخ ،مهری ،فتاحی ،رحمتاهلل ،و موسوی ،علیاصغر ( .)1380پژوهشی پیرامون وضعیت کتابخانههای دانشگاه
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مشهد.
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.www.irandoc.ac.ir
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