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 : چکيده

آموزش و پژوهش دو کارکرد اصلی دانشگاهها هستند کـه پـرداختن شــایسته بـه آنهــا مستلــزم بهـره بـرداری صـحيح و                                  
پيشرفت فن آوری ارتباطـات و اطالعـات در چنــد دهــه گذشـته ابزارهـا و شــيوه                       . اصولی از دانش و اطالعات موجود است      

های نوینی را فراروی متخصصان دانش شناسی و اطالع رسانی قرار داده و آنان را درمدیریت اطالعـات و ســرمایه هـای                                       
بسياری از کتابخانه های دانشگاهی اکنون از ارائه خدمات اطالع رسانی قدم فراتر نهاده و                          . فکری توانمندتر نموده است   

آنان با گام نهادن به عرصه مدیریت دانش بر دامنه فعاليتهای خود نيزافزوده اند؛ بگونه                           . به مدیریت دانش دست یازیده اند       
ای که نه تنها مسائل آموزشی و پژوهشی، بلکه امور اداری را هم تحت پوشش قرار داده وبه جریان کارآمدتر آنها کمـک                          

مــرور برخـی از کاربردهـای مــدیریت دانــش در دانشگاههـا پرداختـه؛ نقــش و جایگــاه                  مقاله حاضر به  . سزاواری نموده اند  
 .کتابخانه های دانشگاهی را در این ميان مسجل می سازد

  
 کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت دانش :کليد واژه ها

  
 : مقدمه

ایجـاد نوآوریهــا و در نتيجــه خلـق دانــش جدیــد از دیربـاز از             . دانشگاهها عمده ترین مراکز توليــد و اشـاعه دانــش هستنــد           
مهمترین کارکردهای موسسات دانشگاهی به شمار آمده ودر این راستا بيشترین اهتمـام جامعــه دانشگـاهی درارتقــاء                               

این منابع نه تنهــا شــامل منـابع اطالعـاتی؛               . با بهره مندی از منابع موجود بوده است            دانش وتقویت سرمایه های فکری           
شناســائی و  بلکه نيروهای فکری ومنابع انسانی نيزمی باشند که الزم است با بکارگيری شــيوه هــای صـحيح مـدیریت                          

 .بگونه ای سازمان یافته مورد بهره برداری قرار گيرند
پيدایش مدیریت دانش بدنبال مدیریت اطالعات نشانگر تالشی در این زمينــه اسـت کــه ســرمایه هــای فکــری داخلـی و                  

در داخل را در کنار منابع خارجی مورد توجه قرار داده؛ گستره فعاليتهای خـود را از مسائـل آموزشــی و                               منابع توليد شده  
 .بر جریانات اداری و امور اجرائی نيز سایه افکند و   پژوهشی فراتر برده

الزم بذکر است که موسسات دانشگاهی بعنوان مراکز توليد و اشاعه دانش بيش از هر سازمان دیگری نيازمنــد اجــرای                            
با اینکه دانشگاهها خود مخازن دانش هستنــد؛ تـاکنون توجــه کـافی بـه ســرمایه هــای فکـری و                    . دانش هستند  مدیریت

بدین سـان کــه تــا بـه امروزهيچگونــه کنترلـی بــر             . منابع علمی توليد شده بوسيله جامعه دانشگاهی مبذول نداشته اند                
صورت نگرفته و اطالعات مدون توليد شده درداخل نيز بندرت بگونه ای مجتمع             -دانش موجود در اذهان   -دانش غير مکتوب 

این ضعف مدیریتی سبب شده که بسياری ازسرمایه             . و یکپارچه جمع آوری و در چارچوبی نظام مند مدیریت شده است                
های ارزشمند موجود برای هميشه ناشناخته و دور از دسترس و بسياری از خالهای موجود همچنـان بقــوت خــود باقـی                              

از سوی دیگرعدم توجه به اطالعات توليد شده در داخل و فقدان یک رویکرد تجاری دانشگاهها را بـه لحـاظ مــادی                      . بمانند
نيز متضرر نموده و سبب شــده اســت کــه بسيــاری از ایــن اطالعـات توسـط ناشـران خصوصـی منتشــر و در قالـب منابـع                                   

 .اطالعاتی دوباره به خود دانشگاهها فروخته شود
البته تردیدی نيست که گسترش فن آوریهـای پيشرفتــه اطالعــات و ارتباطــات از جملــه اینترنــت و اینترانــت در ســالهای                                  

ایجـاد   . مهم نموده ومدیریت ثمربخش کليه منابع را در تمامی بخشها امکانپذیر ســاخته اســت                           اخيرکمک فراوانی به این     
بالگ ،گروههای مباحثه و فهرستهای پستی با استفاده از این ابزارهای تکنولوژیکــی بــه انتقـال                  تسهيالتی مانند ایميل،   

اشتراک بيشتردانش و بهــره گـيری          این نو آوریها می تواند نوید بخش             . موثر اطالعات و دانش کمک شایانی نموده است              
 .سزاوارتر از منابع در آینده بمنظورافزایش بهره وری، شایستگی و نوآوری در دانشگاهها باشد

ایــن مختصــر؛ برخــی از کارکردهــای مــدیریت دانــش در محيطهــای دانشگــاهی را بــازگو نمــوده؛ نقــش کتابخانــه هــای                  

مدیریت دانش در دانشگاهها و نقش 
 کتابخانه های دانشگاهی 
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 .دانشگاهی را در این ميان روشن می نماید
  
 :پشتيبانی از منابع و برنامه های مختلف 

با توجه به اینکه هدف غائی مدیریت دانش حذف الیه های ميانجی بين توليد کنندگان و استفاده کنندگان دانش است                                    
منــابع اطالعــاتی اغلــب     . ؛ بنابراین نقش کتابخانه ها دیگر بعنوان واسطه های بين منابع دانش و کاربران موضوعيت ندارد                      

بفرم الکترونيکی دسترس پذیر می شوند و کاربران با کسب سواد اطالعاتی الزم می توانند با تحمل کمترین زحمــت بـه                           
در چنين شرایطی نقش کتابخانه ها نه بعنوان ميانجی که بعنــوان                  . بازیابی و استفاده از منابع مورد نياز خود اقدام نمایند             

در حقيقت کتابخانه دانشگاهی باید نــه بعنـوان مکــانی بـرای نگهــداری اطالعـات بلکـه بعنــوان                    . پشتيبان مطرح می گردد    
ایــن همـان نقشــی اســت      . وسيع دست یابند  دروازه ای عمل کند که از طریق آن دانشگاهيان بتوانند به منابع اطالعاتی                  

از کتابخانه ها متصور بوده؛وی معتقد است که کتابخانه آینده بـه دسترســی و مــدیریت دانــش                     ١٩٩٨که هاوکينزدر سال    
 ) .Hawkins, 1998( می پردازد؛ نه مالکيت 

یادگيری الکترونيکی و آموزش از راه دور که یکی از مهمترین تحوالت چشمگير در بخش آموزش است از ثمــرات و تبعـات                                     
 -و گـرایش بسمــت کــاربر      دانش در کتابخانه ها از جمله نقش تــازه آنهــا درپشتيبــانی از منــابع موجـود                    ناشی از مدیریت   

الکترونيکی نمودن محتوای کتابخانــه هـا        . محور نمودن خدمات کتابخانه و ایجاد ارتباط موثرتر با کاربران سود جسته است                     
بهره گيری از آن در خارج ازدانشگاه را مقدور نموده و بکارگيری فن آوری و فنون مرتبط بـا مـدیریت دانــش مسئــولين را در                                     

  بهـره گــيری از اســاتيد درتوســعه           .حفظ و ایجاد تعامل بيشتربين دانشجویان، اساتيد و کتابداران توانمند ســاخته اســت                 
بزرگراهی از منابع الکترونيکی یا انباری از منابع و تسهيالت آموزشی؛ ارائه خـدمات آگـاهی رسـانی بــا انتشـار خبرنامــه                                       
های الکترونيکی؛ارائه برنامه های آموزشی متعدد نظــير آمــوزش روش تحقيــق، طـرز نگــارش مقــاالت علمــی، اســتاندارد                     
کتابنامـه نویســی و غــيره بـه کــاربران، برگــزاری تورهــای پيوسـته آشــنائی بـا کتابخانـه شــامل آمـوزش روش جستجــوی                    
اطالعات در صفحه خانه کتابخانه و سایر منابع و بانکهای اطالعاتی موجود یا چگونگی ارزیابی سریع نتایج حاصل بمنظور                                

افزایش شایستگيهای سواد اطالعاتی در استفاده کننـدگان راه دور؛                       ، ترس از فن آوری و        ]٢[کاهش خستگی اطالعاتی    
نظر سنجی از استفاده کنندگان در ارزیابی خدمات کتابخانه یا عملکرد منابع الکترونيکی؛ ارائه خــدمات رایزنـی تخصصــی                            
با کمک کتابداران موضوعی و متخصصين؛ رفع نيازهای مختلف دانشجویان بدون ارجاع دادن آنان به قسمتهای مختلف بــا                          
ایجاد پيوند بين کليه واحدها ؛ ارتقاء نگرش جامعه از راه دور نسبــت بــه کتابخانـه و بسيــاری از مـوارد دیگــر نمونــه هائــی                           

 . ازکاربردهای مدیریت دانش در آموزش از راه دور است
  
 I.                 مناسب دانشگاهها با سایر مراکز از جملـه پژوهشکــده هــا،                ] ٣[مدیریت دانش همچنين قادر است با برقراری ارتباط

در . درتمامی واحــد هــای دانشگــاهی منتهـی شـود        ] ٤[دانشگاهها، مراکز صنعتی و تجاری و غيره یه ایجاد ارزش افزوده                 
و طرحهای ميـان رشــته ای بيانجامــد و           بخش پژوهش به اجرای موفق پروژه های تحقيقاتی بزرگ ؛ پژوهشهای گروهی                 

از سوی دیگر ایجاد همـاهنگی بيشـتر بيـن نيازهـای بــازار کــار و سياســتهای جــذب                        . کاربرد نتایج حاصل را فزونی بخشد         
دانشجو و برقراری تبادالت علمی وفنی از جمله تبادل استاد و دانشجو از مهمترین ره آوردهای اقدامات مذکور است کــه                   

سایر بخشها نيزالبته ميتوانند هر کــدام در حيطـه خـود از ایــن جریانــات                   . ميتواند در بخش آموزش کامال سازنده واقع گردد        
 .مستفيد گردند تا به افزایش کيفيت و تسریع در گردش امور دست یابند

الزم به ذکراست که عالوه بر پشتيبانی برنامه های آموزشی و پژوهشـی؛ کتابخانـه هـای دانشگـاهی مــی تواننـد بـه                                        
درحاليکه تا بحال جامعه دانشگاهی به کاربرد مدیریت دانـش بعنــوان           .انجام مطلوبترامور اداری و مدیریتی نيز کمک نمایند      

یک شيوه مدیریتی به اندازه معرفی آن در برنامه های آموزشی و تحقيقـاتی شــان توجــه نشــان نـداده انــد، تهيــه و گـرد                       
شکی نيست  .آوری اطالعات اداری باید بخش مهمی از پروژه های مدیریت دانش در دانشگاهها را به خود اختصاص دهد                           

که در بخشهای مختلف اداری دانشگاه؛ اطالعاتی موجود اســت کـه بــدليل فقـدان مــدیریت صــحيح در بسيــاری از مـوارد                        
کتابخانه های دانشگاهی؛ بخاطرتعامــل بيطرفانـه بــا واحــدهای               . نمی تواند بدرستی؛ یا به موقع مورد استفاده قرار گيرد               

مختلف دانشگاه؛ اعم از دانشکده ها، اساتيد و دانشجویان، امور اداری، امتحانات و غـيره مــی تواننـد نقشـی اساســی                                
و با سازماندهی مناسب و روز آمدنمودن ایــن پایگاههــا تاثيـر                 درایجاد یک پایگاه جامع از اطالعات یاد شده داشته باشند                

قابل مالحظه ای در تسهيل وتحکيم روابط بين افراد، گروهها وبخشهای مختلف داشته؛ به بهبــود تصميـم گيریهـای آتــی                                    
 .کمک نمایند

 ,Hall & Jones مواردی از خالقيتهای کتابداران در این زمينه که در متون مختلف؛ از جمله در مطالعه موردی هال و جونز  
 :از نقش کتابداران و کتابخانه ها در اینترانت سازمانی به آن اشاره شده است از این قرارند ) ( ٢٠٠٠

  
. برای راهنمائی افراد تازه استخدام شده در شرکت باشد           ..." چگونه باید  " طراحی صفحه ای که شامل پاسخ سواالت          -

چگونه ميتوانم کارت اعتباری به شرکت سفارش دهم ؟ یـا چگونــه ميتــوانم بــرای بازپرداخـت هزینـه                        "   :سواالتی از قبيل  
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 "های سفرم اقدام کنم؟ 
و یـا حتــی    " فــرم درخواسـت کتــاب    " به فرمهای مختلف مربوط بــه کتابخانــه ماننـد          ] ٥[طراحی صفحه ای که حاوی پيوند       -

 .ذخيره مرکزی این پيوندها دسترسی به اطالعات را تسهيل می کند. فرمهای مربوط به سایربخشهای سازمان باشد
تدارک فهرستهای پستی از برنامه ها یا گروههای مختلف جهت ایجاد سهولت در برقـراری ارتبـاط بيـن افــراد ذیـربط در                                          -

 .داخل یا خارج از دانشگاه
و عرضه اطالعات توصيفی و تحليلی مربوط به وضعيت و                  ]٦[عالوه بر اقدامات فوق ارائه خدمات ثبت نام بصورت پيوسته               

عملکرد کليه رشته های تحصيلی و واحدهای درسی ازجمله جذب دانشجو، بررسی نوبـه نـو شــدن رشــته هــا و واحــد                                  
وبررسـی انطبــاق آن بـا مـوارد             های سازنده آنها همگام با تحــوالت روز؛ تغيـير دراهـداف آموزشـی و سـرفصلهای دروس                           

مشابه از سایر مراکز، تحليل جایگاه و ارتباط رشته ها و واحدهای مختلــف بـا یکــدیگر و پــرورش امکـان همکاریهــای ميـان               
رشته ای را ميتوان در زمره فعاليتهای مدیریت دانش برشمرد که کتابخانه ها ميتوانند در فعليت بخشيدن به آنهــا بسيــار                               

چنين تالشها ئی همچنيـن ميتوانــد کتابخانـه هــا را نــيز دربهــره منـدی از ایـن قبيـل اطالعــات در گســترش                               . کوشا باشند  
 .مجموعه و سایر فعاليتهای خود ذینفع سازد

   
 : نشر و تامين اطالعات توليد شده در داخل 

انتشار الکترونيکی دانش و اطالعات توليد شده در دانشگاهها بزرگترین گامی است که کتابخانه های دانشگاهی بایــد                        
کتابخانه ها می توانند با تهيه یک آرشيو پيش               . بعنوان ناشر و توزیع کننده دانش در فرایند مدیریت دانش عهده دار شوند                    

از انتشار از توليدات دانشگاه بعنوان یک ناشــرداخلی عمـل نمــوده و بـه توزیــع زودهنگــام توليـدات داخــل، حــتی پيــش از                                
ایجــاد بانکهــای اطالعــاتی از دانــش توليــد شــده در داخــل و فــراهم آوردن آرشــيوبا          . انتشــار رســمی آنهــا، کمــک نماینــد  

دسترسی باز از این محصوالت کتابخانه هــا را بــه قلـب فراینـد توزیــع دانـش بسيـار نزدیــک ســاخته و آنـان را در موقعيــت                                    
 . مناسبی برای یک ارتباط تازه با توليد کنندگان دانش قرار می دهد

نقــش کتابخانـه هــا حمایـت از        . عالوه بر توليدات پژوهشی مدرسان دانشگاه توليد کنندگان منابع آموزشی هم هستنـد           
با . تهيه و دسترسی به این منابع با الکترونيکی کردن منابع چاپی و ایفای وظيفه برای موافقتنامه های حق مولف است                                   

این دیدگاه منابع الکترونيکی کتابخانه ها نه تنها می تواند شامل کتابها و مقاالت ؛ بلکه حتی منابع و جزوات درسی نيـز                                          
انتشار الکترونيکی منابع آموزشی توسط کتابخانه های دانشگاهی نه تنها می توانـد دسترســی آسـانتر بــه ایـن                                    . باشد

مواد را بدنبال داشته باشد، همچنين می تواند دانشجویان را؛ با مطالعه منابع متنوعتر و ایجاد فرصت مطالعــه بيشـتر در                                   
ضمن آنکه قــادر اسـت بـا آگـاهی بخشيــدن بـه مدرســان از شــيوه هــا و محتـوای                            . فهم بهتر مطالب درسی یاری رساند         

آموزشی دیگران ؛ افزایش کيفيــت برنامــه هــای آموزشـی را بــدنبال داشــته و نيزفرصــت بيشـتری را بـرای آنـان در تبييــن                        
 .می نماید  مفاهيم درسی در کالسها فراهم

  
 :ترویج دانش و سرمایه های فکری

جامعه دانشگاهی را عموما صاحبان خرد و طالبان علم شکل ميدهند که همگی دارای درجاتی از دانش بوده ؛ به رشــد                                   
تدارک یک بستر مناسب و تدبير راهکاهای مساعد ميتواند بسياری از این افراد را به کسب دانش بيشتــر                               . آن عالقمندند  

در . یا انتقال دانش خود به دیگران مصمم سازد و اشتراک بيشتر دانش و بهره منــدی بهـتر از آن را بـدنبال داشــته باشــد                                     
آنــان بـا ایجــاد    . این زمينه کتابداران توانسته اند با بکارگيری فنون و سياستهای مــدیریت دانـش گــام بلنــدی بجلــو بردارنـد         

مــی " چه چـيزی   " "  چه کسی " بانکهای اطالعاتی از منابع دانش انسانی توانسته اند سطح آگاهی افراد در مورد اینکه                   
تحقيقــاتی افـراد در ایــن بانــک؛         –داند را افـزایش دهنــد و بـا اشـاره بــه دانــش، مهارتهــا، توانمنــدیها و عالئـق مطالعــاتی                            

 .راهنمائی ارزنده در اختيار جویندگان دانش قرار دهند
تشویق افراد به ثبت اندیشه های خود حتی بصورت گمنام نيز از دیگر عملکردهــای کتابـداران در عرصــه مــدیریت دانـش                                 

این شيوه در بسياری از مـوارد ممکـن اســت بــه ظهوراندیشـه                   . است که با استفاده از تکنولوژی بالگ تحقق یافته است               
های نو و ایده های کامال بدیعی بيانجامد که در غير اینصورت بدالیل چندی از قبيل ترس از دســت دادن موقعيــت فعلــی،                                

الی آخر هرگز بروز نمی یافت و برای هميشه بدست فراموشـی ســپرده ميشـد                      ...ترس سنگين تر شدن بار مسئوليت و         
 .یا آنکه در ذهن دارندگانشان باقی مانده؛ موجبات آشفتگی ذهنی آنان را نيز فراهم ميآورد

و تشریح چگونگی انجام امور اجرائـی از دیگـر کارکردهــای مدیریـت                     ] ٨[و درسهای آموخته شده      ] ٧[ثبت بهترین تجربيات          
دانش است که ميتواند بسياری از مدیران و مسئــوالن امــور اداری و اجرائـی را در آشــنائی بــا الگوهــای موفــق در زمينـه                                 

ایــن اقـدامات مـی      . و آموختن از دیگران یاری رساند      ] ٩[آنان را در ایجاد یک سازمان یادگيرنده             کاریشان مساعدت نموده؛    
تواند از بسياری از دوباره کاریها و خطاهای کاری پيشگيری نموده؛ دانش تجربی درازمدت و آموختـه هــای ضــمن خدمــت                         
افراد خبره را براحتی در اختيار مبتدیان قرار دهد و افت ناشی از بازنشستگی یا تغيير موقعيت شغلی آنـان را تـا سـرحد                                      

 . امکان تقليل دهد
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برپائی سمينارهای داخلی و گردهمائيهای منظم از اقشار مختلف دانشگاهی نيز از دیگـر برنامــه هـای مــدیریت دانـش                                   
طـرح ایـن قبيـل برنامـه هــا مــی توانــد فرصـت مناســبی را بــرای                . است که می تواند توسط کتابخانه ها ترتيب داده شود         

 .اشتراک دانش را دردانشگاه تعالی بخشد دانشگاهيان دراندوختن دانش و اشاعه آن فراهم آورد و فرهنگ 
درميــان اقشـار    . در حقيقت فرهنگ سـازمانی از جملـه عمــده تـرین موانـع در ایجــاد هرگونــه تغيــير در دانشگاههاســت                     

مختلف دانشگاهی اکنون این باور ریشه دوانيـده اســت کـه دانـش افــراد سـرمایه هــای شــخصی آنهاسـت و انحصـار آن                      
بسياری از افراد دانش خودشان را خصوصی می بينند و انگـيزه ای                     . بعنوان امتبازی برای دارندگان آن محسوب می شود          

با این دیــد هرگونـه تــالش در تسخـير و بــرمال کــردن                  . برای به اشتراک گذاشتن آن در خود نمی یابند یا آنرا نمی پسندند                    
این انحصار طلبی و احساس دانش برتری نه تنهـا در افــراد بلکـه در دانشکــده هــا و                        . دانش منافی اخالق بنظر می رسد      

البته علت این قضيه احتماال این است کــه پرســنل دانشگــاه               . ادارات مختلف نيز در رقابت با یکدیکر بخوبی مشهود است                  
در صدد ربــودن       به مدیریت دانش اعتماد ندارند یا شاید هنوز به درستی آن را درنيافته؛ تصور می کنند که مدیریت دانش                                 

 .  دانش آنها و تهی کردن اندوخته های آنها در سيستمهای کامپيوتری است
از مهمــترین اقــداماتی اســت کــه بایــد بــه مــوازات طــرح و اجــرای       ســخاوتی    -از ایــنرو ایجــاد فرهنــگ مشارکــت و دانــش      

در این راستا ساختار ســازمانی دانشگاههـا بایـد بگونــه ای                 . سياستهای مدیریت دانش در دانشگاه مورد عنایت قرارگيرد        
تغيير یابد که حد تفاصل بين دانشکده ها و واحدهای مختلف در یک دانشگاه را کمرنگــتر نمایــد و افــراد را بــه عضویـت در                                  

اگر چه اعمال این تغييرات فرهنگی کاری بسيار دشوار و زمانبر است و نمــی توانــد بـا                  . گروههای هم عمل تشویق نماید     
.جبر وفشار ایجاد گردد؛ ليکن هرگونه تالش برای پياده نمودن آن ميتواند نوید بخش اشتراک دانش موثرتر در آینده باشد

   
 نتيجه گيری

از آنجا که دانشگاههــا را مـی تـوان بعنـوان الگوهــای اصـلی سـازمانهای دانــش بـر شــمرد، انتظــار مــيرود کــه جوامــع                                        
دانشگاهی روشهای مبتنی بر مدیریت دانش را بگونه ای جدیتر بکاربندند تا به توليد، اشتراک ، سازماندهی و اسـتفاده                                    

این سرمایه های با ارزش صرفنظر ازداخلی یا خارجی            . موثرتر ازمنابع اطالعاتی؛ دانش و سرمایه های فکری دست یابند               
و عيان یا نهان بودنشان باید کشف و ضبط و روزآمد شده؛ و با بهره گـيری از جدیــدترین فـن آوریهـا بنحـو شــایسته ای در                   

بدیهی است که موفقيت طرحهای مدیریت دانش در گرو تشریک مساعی اقشـار مختلـف                       .اختيار عالقه مندان قرار گيرند       
شایسته است در این رابطه سهم بسزای کتابخانه های دانشگاهی در شناساندن مدیریت دانش و                   . دانشگاهی است   

 .ارائه دستاوردهای آن به عموم ارج نهاده شود
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