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 چکیده:

دالیل مختلفی مانند بازنشستگی و جابجایی مدیران در مسیر دانش سازمانی به مقدمه:
فراموشی و محو قرار دارد. مستندسازی قادر است از طریق ثبت، ارزیابی، سازماندهی، 

نیاز  کند. پیشنگهداری و انتشار دانش و تجربیات مدیران، از محو دانش جلوگیری 

ها و سازوکارهای آن است. بر این اساس هدف این پژوهش  مستندسازی، تعیین ویژگی

 های دانشگاهی ایران بود. بندی سازوکارهای مستندسازی در کتابخانه شناسایی و رتبه

تحلیلی و با توجه به هدف پژوهش، نوع آن -روش پژوهش پیمایشی :شناسی روش
های دانشگاهی ایران بود. آماری این پژوهش مدیران کتابخانه کاربردی بود. جامعه

نفر بود که بر اساس جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان،  172اعضای جامعه 
نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و  100ای تصادفی انتخاب شدند. نفر به صورت طبقه 116

ها از پرسشنامه  درصد بود. برای گردآوری داده 2/86های برگشتی میزان پرسشنامه

الکترونیکی محقق ساخته در قالب طیف لیکرت بر اساس چند پرسشنامه آماده و مرور 
پیشینه پژوهش استفاده شد. پرسشنامه اولیه برای تعیین روایی محتوایی )صوری( بین 

پیشنهاد شده توسط  متخصصان توزیع شد و پس از انجام دادن اصالحات الزم و تغییرات
  نسخه 30متخصصان، نسخه نهایی آن تدوین شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 

  87.45توسط جامعه مورد بررسی تکمیل شد که از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ،

در  یدانش سازمان تیریمد (.1396) کرمانی، زهراجعفرزاده ؛نوکاریزی، محسن ؛شفیعی، سلیمان

های نظری و کاربردی در علم پژوهش. آن یو سازوکارها ی: مستندسازرانیا یدانشگاه یهاکتابخانه
 .152-129 (،1) 7، شناسیدانشاطالعات و 
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. در آمار توصیفی از میانگین و ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شدبه دست آمد. برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده

 های دیدگاه بررسی به که آن رو از پژوهش این برای بررسی متغیرها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردید.

است و از این  پیمایشی کند، قضاوت می جامعه مورد در آنها از ای نمونه دیدگاه اساس بر و پردازد می آماری جامعه مدیران
ها  آن مشکالت حدودی تا و گرفت کار ها به کتابخانه در دانش مستندسازی برای عمل در توان می را منظر که نتایج پژوهش

 است. کاربردی پژوهشی ساخت، مرتفع زمینه این در را

درجه اهمیت و سازوکارهای مستندسازی دانش بر پایه چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر شناسایی و براساس : هایافته

سازوکار  7سازوکار ارزیابی/انتخاب،  9سازوکار ثبت و استخراج،  11بندی شدند. بدین ترتیب،  های کسب شده، رتبه میانگین
 7کارگیری،  سازوکار به 8سازوکار فراگیری،  7سازوکار دسترسی،  7سازوکار اشتراک،  9سازوکار پاالیش،  8کدگذاری، 

ترین منابع کسب دانش ضمنی و عینی مشخص شد و با توجه به  روزرسانی معرفی شدند. مهم ر بهسازوکا 6سازوکار ارزیابی و 

تحلیل عاملی اکتشافی در سه عامل منابع کسب و ثبت دانش ضمنی مدیران، منابع دانش عینی برای کدگذاری و بازنمون و منابع 
 گذاری شدند. کاوی نام کاوی و داده دانش عینی برای وب

کند. با توجه به  های دانشگاهی ایران از الگویی خاص تبعیت نمی مستندسازی دانش در کتابخانه :گیری نتیجهبحث و 
های دانشگاهی در زمینه مستندسازی دارند، در این پژوهش سازوکارهای الزم برای تسهیل اجرای  مشکالتی که کتابخانه

های  و بر ویژگی  بندی شده های مدیران این مراکز شناسایی و رتبه مستندسازی معرفی شده است. این سازوکارها براساس دیدگاه
اصلی مستندسازی یعنی، استخراج، اعتبارسنجی، اصالح و انتشار دانش ثبت شده متمرکز است، لذا نتایج آن از قابلیت الزم برای 

های اندکی صورت  زی دانش پژوهشای برخوردار است. با توجه به این که در زمینه مستندسا های کتابخانه استفاده در محیط
 خصوص در دهندگان پاسخ از برخی وجود داشت و  فارسی و التین منابع گرفته است، بر این اساس در اجرای پژوهش کمبود

 مفاهیم به مربوط تعاریف ارائه طریق از این موضوع که داشتند محدود شناخت پژوهش متغیرهای به مربوط موضوعات

عنوان  تشکیل کمیته مستندسازی، انتصاب فردی به .گردید آن مرتفع نوشت پی در نیز و پرسشنامه ابتدای در دانش مدیریت

 ترین پیشنهادهای پژوهش بود. نامه مستندسازی از مهم های مخصوص ثبت دانش و تدوین شیوه کارشناس دانش، تهیه فرم

 .مدل دالکر ،چرخه حیات دانش سازمانی ،های دانشگاهی کتابخانه ،مستندسازی دانش ،مدیریت دانش ها: کلیدواژه

 

 لهسئم انیمقدمه و ب

 زیو ن یتیریمد یها اقدام ها، یریگ میاز دانش و تجربه که در خالل تصم یتوجه قابل بخش

 ییو با جدا شود یثبت و ضبط نم ییو در جا انیاغلب ب شود، یو کارکنان خلق م رانیمد یکار یندهایفرا

 گر،ید یانی. به بدآن وجود ندار یابیو امکان باز ردیگ یقرار م یمحو و نابود ریافراد از سازمان در مس نیا

که از آن دانش  یا استفاده نینشود، بهتر رهیذخ یشود، اما در حافظه سازمان ییشناسا یا اگر دانش و تجربه

 شهیهم یضبط گردد، برا یدانش در حافظه سازمان که یاستفاده خواهد بود؛ در صورت بار کیهمان  د،یبرآ

و  رندیبه آن مراجعه کنند، آن را فرا گ توانند یم کارکنانباشد،  ازیو هر زمان که ن ماند یم یدر سازمان باق

 ،ییجابجا ،یمانند بازنشستگ یمختلف لدالی (. دانش اغلب به1394توسعه دهند )اخوان و دهقان، 
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و محو  یفراموش ریدر مس یمرگ و نبود فرهنگ مستندساز ،یفراموش ها، تیلفعا یبرونسپار ،یساز کوچک

استخراج و ثبت  یدرست به یمستندساز ندینامشخص و مبهم بودن فرا لیلد به یقرار دارد؛ دانش ضمن

 ب،یترک مناسبی شکل به ،یمشخص مستندساز یها استینبود س لدلی به زین ینیو دانش ع شود ینم

 دیاطالعات مهم و مف زیو ن یدانش میعناصر و مفاه قیطر نیو از ا شود ینم یساز مجدد و مفهوم یبند طبقه

محسوب شده  انیبن دانش یها عنوان سازمان به یدانشگاه یها . کتابخانهگردد ینم یسازآن استخراج و الگو

از دانش در مدارک و  یادیمراکز حجم ز نیرا در خود دارد. در ا یاز منابع اطالعات یمیو بخش عظ

دانش در  یوجود دارد. مستندساز رانیکارکنان و مد یها یستگیتجارب و شا مات،یتصم زیمستندات و ن

و انتشار کند، از محو  ینگهدار ،یسازمانده ،یابیدانش را ثبت، ارز نیها قادر خواهد بود تا ا کتابخانه نیا

 ،یخی(، به ثبت تارBaumard, 1999; Lave & Wanger, 1999کند ) یریدانش جلوگ یدانش و نابود

سازمان  کننده نییتع یدادهایرو ریدستاوردها، مراحل رشد و سا ها، تیتجارب، موفق یو عمل یلیتحل

را فراهم  رانیکارکنان و مد یبعد یها به نسل یثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازمان نهیبپردازد و زم

 (.1389مقدم،  ی)جعفر دینما

از  یدانشگاه یها در کتابخانه یو حفظ دانش سازمان یآن است که مستندساز انگریب ها یبررس 

در  یدانش سازمان ،یمستندساز ینامشخص بودن سازوکارها لدلی برخوردار نبوده و به یمناسب تیوضع

دانش  یدسازها در رابطه با مستن کتابخانه نی(. ا1394 ،یدریو ح یدیقرار گرفته است )جمش یفراموش ریمس

استخراج و  یو چگونگ ینیو ع یمواجه هستند: منابع کسب دانش ضمن یخود با مسائل مختلف یازمانس

 یدانش چه سازوکار یمستندساز ندیدر هر مرحله از فرا ستیمعلوم ن ست؛یدانش مشخص ن یمستندساز

آن بود تا  هدفشده شکل گرفت و  ادیپاسخ به مسائل  یدر نظر داشت. پژوهش حاضر در راستا دیبا

 هیدانش بر پا یمستندساز یالزم را برا یسازوکارها ،ینیو ع یمنابع کسب دانش ضمن ییضمن شناسا

 .دینما یبند رتبه ت،یو براساس درجه اهم نییدانش  دالکر  تع اتیح کپارچهیچرخه 

 

 ینظر یمبان

 یگل یها مانند لوح یادیآن توجه دارد. شواهد ز یندهایهزاران سال است که به دانش و فرا بشر

(. از نظر Gaines, 2013هزار سال قبل است ) یدانش از س یدهنده مستندساز وجود دارد که نشان یبابل

آغاز شد و پس از آن  1970دانش در دهه  یحوزه کسب و مستندساز یرسم یها پژوهش یخیتار

دانش از  یمستندساز شهید(. انMuse, 2013) دیبرگزار گرد نهیزم نیدر ا یاریبس یآموزش یها کارگاه

 یدیجد زیاز اطالعات کسب شده، چ ژهیو یشینما یخاص با هدف طراح ای نهیمتخصص در زم کی
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 ها لسا ینظام و طراحان آموزش لگرانیتحل ندگان،یگو سندگان،ینگاران، نو . خبرنگاران، روزنامهستین

از دانش  ی(. نوعMcGraw & Harisson-Brigges, 1989کسب دانش فعال هستند ) نهیاست که در زم

 یگذار به اشتراک یرا برا یگوناگون یها وجود داشته است و افراد، روش یدیمد یها هم مدت یتیروا

 کرده ییگذشته شناسا یاز تکرار خطاها یریبردن افراط و جلوگ انیدانش با هدف کسب تجربه، از م

 یاریوجود دارد. وجه مشترک بس یمختلف یها دگاهید یمستندساز(. در رابطه با Denning, 2002بودند )

به  یو دانش ضمن حیآن تخصص و تجربه خبره تشر یتعامل با خبرگان است که ط ندیفرا ف،یتعار نیاز ا

منابع دانش و مهارت  ازرا استخراج دانش  ی( کسب و مستندساز1990. پررو )شود یم لیدانش آشکار تبد

( کسب دانش را شامل 1987) دی. ککند یم فیموتور استنتاج تعر ای یدانش یها اهگیو انتقال آن به پا

کورنفورد  مناکو، ی(. پول1394)نقل در اخوان و دهقان،  داند یدانش از خبرگان م ریو تفس لیاستخراج، تحل

  لتونی. مکند یم فیافزار تعر نرم کیبه  یخبرگ قالانت یبرا یندی( کسب دانش را فرا1992) یتلیو وا

 جادیمنابع دانش و ا گریافراد و د یثبت و ضبط خبرگ تیدانش را شامل فعال ی( کسب و مستندساز2007)

 ندیباور است که کسب دانش فرا نیبر ا زی( ن2011و دالکر ) کند یم یکمک به سازمان تلق یانبار دانش برا

قابل  یضمن یها دانسته انیم( 1974) یک منبع دانش است. مک کیتخصص از  الو انتق لیاستخراج، تبد

اساس دانش  نیآنها را مستند کرد، تفاوت قائل شده است. بر ا توان یکه نم یها و دانسته یمستندساز

 یها قابل کسب است و دانش ضمن مستندات و کتاب ،یرسم یها آموزش قیاز طر نیقابل تدو یضمن

 .دیآ یم دست فرد خبره و کارآموز به انیتعامالت م قیاز طر نیتدو رقابلیغ

 

 یدیکل میو مفاه یاتیعمل فیتعار

وزارت علوم،  رمجموعهیز یها دانشگاه نجا،یدر ا یدولت یها منظور از دانشگاه :یدولت یها دانشگاه

 یگذار جامع )مادر( نام یها عنوان دانشگاه وزارت، به نیا یبند میاست که براساس تقس یو فناور قاتیتحق

 داد. لیپژوهش را تشک یدانشگاه، جامعه آمار 32اند. در پژوهش حاضر،  شده

 سیو مراکز اسناد تأس یمرکز یها کتابخانه ،یدانشگاه یها منظور از کتابخانه :یدانشگاه یها کتابخانه

 .باشد یجامع )مادر( م یها شده در دانشگاه

 

 دالکر یدانش سازمان اتیح کپارچهی چرخه

 ایساختار  کی ازمندیدانش ن یاستخراج و مستندساز ،ییشناسا یبرا یدانش سازمان تیریمد
 لیکند تا به دانش تبد یط دیرا با یریکه اطالعات چه مس دیگو یساختار به سازمان م نیچارچوب است. ا
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 ,Zack) استنام برده شده   یدانش سازمان اتیبا عنوان چرخه ح ریمس نیدانش از ا تیریشود. در منابع مد

 تیریدر عرصه مد یادیز یها چرخ یبه بعد الگوها 1980از اواخر دهه  دهد ینشان م ها ی(. بررس1996
و زک   ریما ،(1996) کولسی(، ن1993) گی(، و1992) یمکالرو یاند که الگوها شده یدانش معرف

 یمعرف یبرا یمتفاوت نیعناو زالگوها ا نیآنها است. در ا نیتر ( از مهم2000) امزیلیو و تزی( و بوکوو1999)
دانش  تیریاز چرخه مد یالگوها اغلب به نوع مشخص نیدانش استفاده شده است. ا تیریمراحل چرخه مد

شده و  دینوع دانش تأک نیو بازنمون ا یو کدگذار ینیو زک بر دانش ع ریاشاره دارند. در چرخه ما
دانش و  یدو گام آموختن محتوا امزیلیو و تزیمورد توجه قرار نگرفته است. بوکوو یدانش ضمن

را به چرخه اضافه کردند. در  یدانش از ساختار سازمان نیحذف ا ایو  یدر رابطه با نگهدار یریگ میتصم
 گیشده است و و دیتأک یآن در حافظه سازمان یکپارچگی یدانش و چگونگ یابیبر ارز یالرو چرخه مک

ارزش  جادیمنظور ا به یاز حافظه سازمان یریگ بهره ینگچگو حیتشر یبرا یتر دانش روشن تیریچرخه مد
 یاصل یها گام بیترک قی( از طر2005اساس، دالکر ) نیکرده است. بر ا یمعرف یو سازمان یگروه ،یفرد

 تیریاز چرخه مد کپارچهی ییالگو ،یزمان بینظم و ترت کیها در  گام نیشده و قرار دادن ا ادی یها چرخه
 یخود است و از سو نیشیپ یها چرخه یاصل یها یژگیواجد و سو، کیاز  والگ نیدانش ارائه کرد. ا

 تیریموجود در چرخه مد یها از نظر دربرداشتن انواع گام تیمناسب، جامع یتجرب نهیشیپ یدارا گر،ید
 یچرخه دانش در ط نیدانش در هر گام است. در ا تیریمد یندهایمبسوط از فرا حاتیدانش و ارائه توض

 ،یریفراگ ،یاشتراک، دسترس ش،یپاال ،ی/انتخاب، کدگذاریابیو ثبت، ارز استخراجده گام شامل 
چرخه دالکر نسبت به  1(. در جدول Stranack, 2012) شود یکسب م یروزرسان و به یابیارز ،یریکارگ به
 شده است. سهیدانش از نظر مراحل کسب دانش مقا اتیح یها چرخه ریسا

 یدانش سازمان اتیح یها مراحل چرخه سهی. مقا۱جدول 

 چرخه

 مراحل

 

 

 بوکوویتز و ویلیامز یالرو مک ویگ مایر و زک دالکر

           استخراج و ثبت

         ارزیابی/انتخاب

         کدگذاری

        پاالیش

         اشتراک

          دسترسی

         فراگیری

          کارگیری به

       ارزیابی

        روزرسانی به
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 پژوهش نهیشیپ

ها به آن پرداخته  از پژوهش یبود که در برخ یو منابع کسب آن از موضوعات یدانش سازمان انواع

 یها ( در پژوهش خود منابع کسب دانش را در کتابخانه2002و لوه ) مینمونه، احمد، ل یشده است. برا

پژوهش نشان داد خبرگان، کارشناسان، رقبا و کاربران منابع  جیقرار دادند. نتا یمورد بررس یدانشگاه

 ها، شیهما یشده حاصل از برگزار دیتول یسازمان یوهایو آرش یاطالعات یها گاهیو پا یکسب دانش ضمن

مراکز  نیدر ا ینیانجام شده با متخصصان دانش منابع کسب دانش ع یها و مصاحبه یآموزش یها کارگاه

 بودند.

نسبت به پژوهش  یمتفاوت جیخود به نتا یها ( در پژوهش2008)( و ماتوال و موکا 2004)  ایماپون

 یجار یها کتابداران، گزارش یپژوهش آنان نشان داد سوابق شغل جی. نتاافتندیو لوه دست  میاحمد، ل

 جیسؤاالت را شدان گاهیامانت و پا زیمرجع و م زیشده در م افتیشده، سؤاالت در یبند طبقه یاطالعات

 بودند. ینیکسب دانش ع یمنابع برا نیتر مهم

مورد  یدانشگاه یها در کتابخانه ی( منابع کسب دانش ضمن2009) نهایپژوهش راجا، احمد و س در

و ماتوال و موکا متفاوت بود  ایراجا و همکاران، ماپون یها پژوهش که با پژوهش جیقرار گرفت. نتا یبررس

و  یابیو نحوه باز یساز رهیدانش درباره مکان ذخ ،یمنابع اطالعات یبند ه طبقهنشان داد دانش مربوط ب

 یدانش ضمن نیتر بازخوردها و توقعات آنان مهم ها، دگاهیمنابع و دانش درباره کاربران، د نیاستفاده از ا

 مراکز بود. نیقابل کسب در ا

 یها کتابداران کتابخانه یمنابع کسب دانش ضمن نهی( در پژوهش خود در زم2012) ریآگو-کولن 

ماتوال و موکا، راجا، احمد و  ا،یو لوه، ماپون میمتفاوت با احمد، ل یجیبه نتا کایجنوب غرب امر یدانشگاه

دانش بود. از  کسبمنبع  نیتر مهم یسازمان ییگو نشان داد داستان یپژوهش و جی. نتاافتیدست  نهایس

 ینداشتند و آن را اغلب نوع ییگو نسبت به داستان ید که کتابداران نگرش مثبتپژوهش آن بو جینتا گرید

 .کردند یم یتلق بتیغ

ها به آن پرداخته شده  از پژوهش یبود که در برخ یگریدانش موضوع د یمستندساز یسازوکارها

موقع بودن، ربط  ( قلمرو، وسعت، عمق، اعتبار، دقت، به1996و زک ) رینمونه، در پژوهش ما یاست. برا

و  یرگذا مجدد، برچسب یبند دسته ،یالگوساز ،یمرحله گردآور یو کنترل سازوکارها نهیداشتن، هز

 ،یاطالعات های )پرونده یکیزیصورت ف دانش به رهیذخ ش،یمرحله پاال یسازوکارها یساز کپارچهی

و  یساز رهیمرحله ذخ یدانش( سازوکارها تیریافزار مد داده، نرم گاهی)پا یکیرونالکت ای( یاطالعات چاپ

 دانش بود. عیمرحله توز یسازوکارها یکیدورنگار، چاپ و پست الکترون قیانتقال دانش از طر
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در  یابیکاربرد و ارز ،یمراحل دسترس یها ( مشخصه2009و همکاران )  یپژوهش کارادشه لوا در

 یها گاهیبر پا یمبتن یها پژوهش، استفاده از نظام جیکسب دانش مشخص شد. با توجه به نتا ندیفرا

ها،  متمرکز پرونده تیریو مد ییصفحات هوشمند وب، دستورالعمل استاندارد اجرا ،یاطالعات

با پژوهش  یاطالعات یها گاهیبخش از پژوهش از لحاظ پا نیدانش بود که ا یمرحله دسترس یها همشخص

انسان، استفاده  یتعامل یندهایاستفاده از فرا ،یعمل یو زک شباهت داشت. ترجمه اطالعات به ابزارها ریما

 یها خبره، نظام یاه بر درخواست و بدون درخواست کاربر مانند نظام یارائه خدمات مبتن یاز راهبردها

دانش و ارزش، صحت و ربط  یریکارگ مرحله به یها مشخصه ،یسازمان یها اختراعات و پرتال تیریمد

 و زک شباهت داشت. ریبا پژوهش ما زیلحاظ ن نیدانش بود که از ا یابیمرحله ارز یها مشخصه یموضوع

و استخراج دانش را در دانشگاه  یمراحل گردآور ی( در پژوهش خود سازوکارها2015) نگایآم

. با افتیدست  گیو زک و و ریما یها نسبت به پژوهش یمتفاوت جیقرار داد که به نتا یمورد بررس  یسیک

 اقدام،پس از  یدانش عبارت بود از استفاده از روش بازنگر یگردآور یتوجه به پژوهش، سازوکارها

مرتبط با کارکنان و  یها ها، پژوهش ها، مجالت، خبرنامه کتاب ها، شیو پرتال دانشگاه، هما نترنتیا

ها و  جلسه و صورت یشغل یها ها و دستورالعمل تجارب، دستنامه نیبهتر یاطالعات یها گاهیکاربران، پا

موارد،  لیحل مسأله، تحل زماناستخراج دانش شامل مصاحبه با خبرگان، مشاهده خبرگان در  یسازوکارها

 بود. ییویدیو ضبط و رهایتفس ند،یفرا یابیرد ها، شیهما

مرحله  یها یژگیو نهیو زک در زم ریوهش مابا پژ یمشابه جی( در پژوهش خود به نتا2016) اسیال

گفتگو  ،یاجتماع یها پژوهش، استفاده از رسانه جی. با توجه به نتاافتیدست  ینیو ع یانتقال دانش ضمن

و  یرسم یشآموز یها دوره یکار، برگزار انیجر تیریجلسات حل مسأله، مد یخبرگان، برگزار نیب

و  یفور یها امیارسال پ ،یعموم یها شیو ارائه آن در هما ینگارش مقاالت فن ،یجلسات رسم ،یررسمیغ

 مرحله انتقال دانش بود. یها یژگیو نیتر مهم یکیپست الکترون

را مورد  رانیدانش مد یمستندساز یها مشخصه ی( در پژوهش1383) یو صالح فریبهار ،یاله

ساختار نظام  یها یژگیدر رابطه با و رانینفر از مد 34پژوهش نظرات  نیقرار دادند. در ا یبررس

مرحله ثبت تجربه عبارت بود از:  یسازوکارها نیپژوهش، مهمتر جیکسب شد. با توجه به نتا یمستندساز

تجربه، استفاده از کارشناس دانش و استفاده  نهیفرم ثبت دانش، متناسب بودن فرم ثبت با زم یطراح

مرحله ارسال تجربه شامل استفاده از  یارهامخصوص ثبت. سازوک یها کارشناس دانش از فرم

و  هیولا یابیتجربه در مرحله ارز شیخبرگان بود. پاال یحاصل از بررس جیثبت تجربه و نتا یسازوکارها
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تجربه بود.  یابیمرحله ارز یرد شده توسط صاحبان دانش جزء سازوکارها اتیمجدد تجرب یبازنگر

اسناد  تیریمد  یها نظام یریکارگ خودکار و به یها روش یریکارگ وب، به طیدر مح یمستندساز

تجربه،  تیمتجربه بود. متناسب بودن نوع انتشار با اه یمرحله مستندساز یجزء سازوکارها یکیالکترون

 نیبا صاحب تجربه با نوع انتشار مهمتر یداوران در خصوص نوع انتشار و هماهنگ أتیه شنهادیپ

 ازیو امت انهیسال زیجوا یاهدا ران،یمد یارتقا ا،یحقوق و مزا شیافزامرحله انتشار تجربه و  یسازوکارها

 مرحله حقوق و پاداش بود. یسازوکارها رانیخاص در انتخاب مد

دانش در  تیری( در پژوهش خود نظرات متخصصان مد1392) فردیو تقو یدیرش ،ینظافت

و براساس  یآور دانش جمع یمراحل مستندساز یرا راجع به سازوکارها رانیا یو صنعت یدیتول یها بخش

 ،یپژوهش نشان داد انتقال تجارب قبل از بازنشستگ جیکسب دانش ارائه کردند. نتا یبرا ییآن الگو

انتشار تجربه در  ،یدستنامه مستندساز نیتدو ،یمعنو تیصاحب تجربه از حقوق مالک رانیمد یاربرخورد

اعزام  ،یانجام دادن مستندساز یبرا یفیدن شرح وظاصورت کتاب، مشخص کر به ای یمجالت تخصص

 لیمخصوص ثبت دانش، تشک یها استفاده از فرم ران،یمنظور ثبت تجربه مد کارشناس ثبت تجربه به

 نیا جیدانش بود. نتا یمستندساز یها مشخصه نیتر مهم یو خاطرات شغل تیموفق های داستان انیب اتجلس

اعزام کارشناس ثبت تجربه  ،یمعنو تیصاحب تجربه از حقوق مالک رانیمد یپژوهش از لحاظ برخوردار

 ( مطابقت داشت.1383و همکاران ) یمخصوص ثبت دانش با پژوهش اله یها و استفاده از فرم

و همکاران  یبا پژوهش اله یمشابه یجیدر پژوهش خود به نتا زی( ن1394) یدریو ح یدیجمش

 یها دانش در کتابخانه یمستندساز ی( در رابطه با سازوکارها1392) فرد یو تقو یدیرش ،ی( و نظافت1383)

تحت  یزمرک یها کتابخانه رانینفر از مد 88 یها دگاهیپژوهش د نی. در اافتندیدست  رانیا یدانشگاه

 جیکسب شد. نتا یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیپوشش وزارت علوم، تحق

صاحب دانش از حقوق  رانیمد یبرخوردار ،یال تجارب کارکنان قبل از بازنشستگپژوهش نشان داد انتق

 یارهاسازوک نیتر و انتشار تجارب مستند شده مهم یدستنامه مستندساز نیتدو ،یمعنو تیمالک

 مراکز بود. نیدانش در ا یمستندساز

نشان داد که  ها یدانش است. بررس یمستندساز تیاهم انگریصورت گرفته ب یها پژوهش

است که  نیمورد توجه بوده است. نکته مهم ا یو تجار یصنعت های در سازمان تر شیدانش ب یمستندساز

از  یمیهستند که حجم عظ یموفق یتجار یها شرکت ای ها جزو سازمان یعامل مستندساز های سازمان

کنند. از مرور  یو نگهدار رهیخود را ذخ یدانش سازمان نحوی که به کنند یم ینهفته و سع آنهادانش در 
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 ژهیو به ،یها و مؤسسات دولت دانش در اداره یکه مستندساز دیآ یبرم نیانجام گرفته چن یها پژوهش

 شود، یجامعه محسوب م یکشور رکن اساس یراه است و چون آموزش عال یدر ابتدا یمؤسسات آموزش

و  ندهایبه فرا دیبا انیبن دانش های نعنوان سازما به یو پژوهش یها و مؤسسات آموزش دانشگاه شکیب

 های عنوان سازمان به زیدانشگاه ن یها داشته باشند. کتابخانه یتر شیدانش توجه ب یمستندساز یسازوکارها

قبل از هرگونه اقدام به  دی. بارندیگلحاظ در کانون توجه قرار  نیاز ا دیوابسته به سازمان مادر با یرانتفاعیغ

و  ییشناسا زین ینیو ع یآن مشخص شود و منابع کسب دانش ضمن یدانش، سازوکارها یمستندساز

 مشخص گردد.

 

 و سؤاالت پژوهش اهداف

 یسازوکارها یبند و رتبه نییو تع ینیو ع یمنابع کسب دانش ضمن ییپژوهش، شناسا یاصل هدف

 یبود. برا یمرکز یها دالکر در کتابخانه یدانش سازمان اتیح کپارچهیچرخه  هیدانش بر پا یمستندساز

 :شوند یمطرح م ریاهداف، سؤاالت ز نیبه ا دنیرس

 اند؟ کدام یمرکز یها در کتابخانه ینیو ع یمنابع کسب دانش ضمن نیتر مهم .1

 اند؟ کدام یمرکز یها مرحله استخراج و ثبت دانش در کتابخانه یسازوکارها نیتر مهم .2

 اند؟ کدام یمرکز یها /انتخاب دانش ثبت شده در کتابخانهیابیمرحله ارز یاسازوکاره نیتر مهم  .3

 اند؟ کدام یمرکز یها دانش منتخب در کتابخانه یمرحله کدگذار یسازوکارها نیتر مهم .4

 اند؟ کدام یمرکز یها شده در کتابخانه یدانش کدگذار شیمرحله پاال یسازوکارها نیتر مهم  .5

 اند؟ کدام یمرکز یها شده در کتابخانه شیمرحله اشتراک دانش پاال یسازوکارها نیتر مهم  .6

 اند؟ کدام یمرکز یها شده در کتابخانه شیدانش پاال یمرحله دسترس یسازوکارها نیتر مهم  .7

 اند؟ کدام یمرکز یها در کتابخانه ریپذ دانش دسترس یریمرحله فراگ یسازوکارها نیتر مهم .8

 اند؟ کدام یمرکز یها در کتابخانه ریپذ دانش دسترس یریکارگ مرحله به یسازوکارها نیتر مهم .9

 اند؟ کدام یمرکز یها در کتابخانه ریپذ دانش دسترس یابیمرحله ارز یسازوکارها نیتر مهم .10

 اند؟ کدام یمرکز یها در کتابخانه ریپذ دانش دسترس یروزرسان مرحله به یسازوکارها نیتر مهم .11

 

 و جامعه پژوهش شرو

 نیا یاست. جامعه آمار یو با توجه به هدف نوع آن کاربرد یلیتحل-یشیمایپژوهش پ روش

 یو فناور قاتیتحت پوشش وزارت علوم، تحق یدولت یها دانشگاه یمرکز یها کتابخانه رانیپژوهش مد
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 ییشناسا یجامع )مادر( شهرت دارند. برا یها عنوان دانشگاه وزارت به نیا یبند میبود که براساس تقس

تحت پوشش استفاده شد. تعداد  یها دانشگاه یوزارت علوم و فهرست اسام یجامع از تارنما یها دانشگاه

هر  یمرکز یها کتابخانه یجامعه پژوهش به تارنما یاعضا ییشناسا یدانشگاه بود. برا 32ها،  دانشگاه نیا

. با استفاده از جدول اندازه دندش ییشناسا ریمد 172 بیترت نیجامع مراجعه شد. به ا یها از دانشگاه کی

 یبرا ینسبت ریغ یتصادف یا صورت طبقه به ینفر 116و مورگان ، نمونه  یجامعه و نمونه کرجس

 یها هپرسشنام زانینفر به پرسشنامه پاسخ دادند و م 100تعداد  نیبه پرسشنامه انتخاب شد که از ا ییپاسخگو

 5 فیمحقق ساخته در قالب ط یکیاز پرسشنامه الکترون اه داده یگردآور یدرصد بود. برا 2/86 ،یبرگشت

( براساس چند پرسشنامه آماده و 1کم= یلیو خ 2، کم=3، متوسط=4=ادی، ز5=ادیز یلی)خ کرتیل یارزش

صورت  دانش به یمستندساز نهیدر زم یتاکنون پژوهش نکهیپژوهش استفاده شد. با توجه به ا نهیشیمرور پ

دانش و  تیریمربوط به حوزه مد ینظر یبا مطالعه متون و مبان وهشگرانجامع صورت نگرفته بود، پژ

پرداختند.  یمهم مستندساز یو سازوکارها ها یژگیو ییدانش، به شناسا یطور خاص مستندساز به

شد و پس از انجام دادن  عیوزمتخصصان ت نی( بی)صور ییمحتوا ییروا نییتع یبرا هیپرسشنامه اول

 ییایپا نییتع یشد. برا نیآن تدو ییشده توسط متخصصان، نسخه نها شنهادیپ راتییاصالحات الزم و تغ

 یآلفا بیمحاسبه ضر قیشد که از طر لیتکم ینسخه توسط جامعه مورد بررس 30تعداد  زیپرسشنامه ن

 رانیمد لیمیبه ا یکیپست الکترون قیپرسشنامه از طر ،ییاپای محاسبه از پس. آمد دست به 45/87کرونباخ، 

 ی( و آمار استنباطنیانگی)م یفیها، آمار توص داده لیوتحل هیتجز یفرستاده شد. برا یمرکز یها بخانهکتا

 ( استفاده شد.دمنی)آزمون فر

 

 پژوهش یها افتهی

 یعامل لیاز تحل ،ینیو ع یمنابع کسب دانش ضمن نیتر پاسخ به سؤال اول پژوهش، مهم یبرا

شاخص بارتلت   زیاست و ن 1به  کینمونه  نزد تیمقدار شاخص کفا نکهیاستفاده شد. با توجه به ا یاکتشاف

 (.2)جدول  شد دییتأ یعامل لیتحل یها برا معنادار بود، لذا مناسب بودن داده 05/0تر از  در سطح کم

 نمونه تی. آزمون بارتلت و شاخص کفا۲ جدول

 سطح معناداری (BTS)شاخص بارتلت  (KMO) نمونهشاخص کفایت 

882/0 4/742 000/0 

 جیاستخراج شد. نتا  ماکسیو چرخش وار یاصل یها مؤلفه لینهفته در آزمون با روش تحل عوامل

آن  بیکه قدر مطلق ضر ییرهاینشان داده شده است. با توجه به جدول، متغ 3در جدول  یعامل لیتحل
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 شد. نیتبب انسیدرصد از کل وار 35/63بود، در عامل قرار گرفت و در مجموع  تر شیدرعامل ب

 ینیو ع یمنابع کسب دانش ضمن ییشناسا یبرا یاکتشاف یعامل لی. تحل۳ جدول

 درصد تجمعی واریانس
 عامل

 متغیرهای عامل
3 2 1 

35/63  

112/0  743/0  275/0  7-x 

776/0  179/0  161/0-  8-x 

009/0  819/0  155/0  9-x 

795/0  101/0-  249/0  10- x 

100/0  720/0  382/0  11- x 

481/0  480/0  227/0  12- x 

112/0  698/0  380/0  13- x 

409/0  438/0  443/0  14- x 

430/0  137/0  677/0  15- x 

096/0  378/0  657/0  16- x 

158/0  121/0  779/0  17- x 

074/0  250/  734/0  18- x 

013/0  376/0  765/0  19- x 

087/0  377/0  728/0  20- x 

065/0  242/0  669/0  21- x 

7/12  82/21  82/28  درصد واریانس 

قرار گرفت. با توجه  1در عامل  21-20-19-18-17-16-15-14 یها هی، گو4استناد به جدول  با

عامل  نیدر ا نیشد. بنابرا یگذار نام «رانیمد یمنابع کسب و ثبت دانش ضمن»عامل  نیپژوهش، ا نهیشیبه پ

 د،یجد یروش یریکارگ از به یناش یعمل اتیتجرب سندگان،یاطالعات مانند ناشران و نو دکنندگانیتول

 ماتیتصم ،یکار ندیدر فرآ ینوآور کیحاصل از  جیو کارکنان، نتا رانیمد انیگفتگوها و مباحثات م

بازنشستگان و افراد مهم،  ران،یمد یه از آن است، سخنرانبرخواست ماتیتصم نیکه ا یو دانش رانیمهم مد

 کیو مطالب آموخته شده در  ها تموفق و شکس یها مانند شرح تجربه یسازمان یها تحکای و ها داستان

منابع »عامل  نیقرار گرفت. ا 2در عامل  13-11-9-7 یها هیقرار گرفت. گو یکارگاه آموزش ای تیمأمور

عامل اسناد و مدارک مانند  نی. در ادیگرد یگذار نام« و بازنمون یکدگذار یبرا ینیدانش ع

 یها گزارش ران،یروزانه مد یها ادداشتی راهنماها،ها و  ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، نامه جلسه صورت

ها، بازخوردها و انتظارات  برداشت ها، دگاهیامانت و کاربران و د زیمتناوب م یها عملکرد مانند گزارش

 یکاو وب یبرا ینیمنابع دانش ع»عامل  نیقرار گرفت. ا 3در عامل  12-10-8 یها هینان قرار داشت. گوآ
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و اطالعات  یکاربرد یها افزارها، پژوهش و نرم یاطالعات یها گاهیشد و شامل پا یگذار نام «یکاو و داده

 بود. ها یکیها و و وبالگ یمانند صفحات وب و محتوا نترنتیبر ا یمبتن

 ینیو ع یمنابع کسب دانش ضمن ییمربوط به عوامل شناسا یرهای. خالصه متغ۴ جدول

عنوان پیشنهادی 

 برای عامل
 عنوان متغیرهای عامل

متغیرهای 

 عامل

شماره 

 عامل

منابع کسب و 

ثبت دانش ضمنی 

 مدیران

 x -14 تولیدکنندگان اطالعات مانند ناشران و نویسندگان

1 

 x -15 کارگیری یک روش جدید بهتجربیات عملی ناشی از 

 x -16 گفتگوها و مباحثات میان مدیران و کارکنان

 x -17 نتایج حاصل از یک نوآوری در فرآیند کاری

 x -18 تصمیمات مهم مدیران و دانشی که این تصمیمات برخواسته از آن است

 x -19 سخنرانی مدیران، بازنشستگان و افراد مهم

 x -20 ها های موفق و شکست های سازمانی مانند شرح تجربه و حکایت ها داستان

 x -21 مطالب آموخته شده در یک مأموریت یا کارگاه آموزشی

منابع دانش عینی 

برای کدگذاری 

 و بازنمون

 x -7 ها و راهنماها ها، دستورالعمل ها، بخشنامه جلسات، نامه اسناد و مدارک مانند صورت

2 
 x -9 های روزانه مدیران یادداشت

 x -11 های متناوب میز امانت های عملکرد مانند گزارش گزارش

 x -13 ها، بازخوردها و انتظارات آنان ها، برداشت کاربران و دیدگاه

منابع دانش عینی 

ی و کاو وببرای 

 یکاو داده

 x -8 افزارها های اطالعاتی و نرم پایگاه

 کاربردی و نتایج حاصل از آنهای  پژوهش 3

 

10- x 

 x -12 ها ها و ویکی اطالعات مبتنی بر اینترنت مانند صفحات وب و محتوای وبالگ

 اتیح کپارچهیده گام چرخه  هیبر پا یمستندساز یسازوکارها نیتر : مهم11تا  2به سؤاالت  پاسخ

 دالکر یدانش سازمان

 اتیح کپارچهیده گام چرخه  هیدانش بر پا یمستندساز یسازوکارها یبند تیو اولو نییتع یبرا

 نییدر پا دمنیآزمون فر جیاستفاده شد. نتا دمنیفر کیپارامتر ریدالکر، از آزمون غ یدانش سازمان

( و سطح df) ی(، درجه آزادchi-squareدو ) ی(، مقدار خNکنندگان ) تعداد شرکت بیها به ترت جدول

 05/0تر از  در همه موارد، کم یسطح معنادار زانیم نکهیاست. با توجه به ا ( نشان داده شدهsig) یمعنادار

 توان یدرصد م 95 نانیبا اطم نینشد. بنابرا رفتهیها پذ بودن رتبه کسانی یرد شد، لذا ادعا H0بود، فرض 

 یبند دالکر، رتبه یدانش سازمان اتیح کپارچهیده گام چرخه  هیدانش بر پا یمستندساز یسازوکارها یبرا

 نیانگیم گر،ید یانیرد. به بکفرض  کسانی ،یآنها را در مستندساز تیاهم توان یدر نظر گرفت و نم

 نییتع جی، نتا5نبوده است. در جدول  کسانیدهندگان  از نظر پاسخ یمستندساز یسازوکارها یها رتبه
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نشان داده شده است. با  دمنیمربوط به استخراج و ثبت دانش براساس آزمون فر یسازوکارها یها رتبه

استخراج و ثبت  یکارشناس دانش برا یریکارگ به ران،یمد دگاهیگفت که از د توان یم ها افتهیتوجه به 

مراکز با عنوان  نیدر ا یپست سازمان جادیدانش بود. پس ا یمستندساز یسازوکارها نیتر دانش از مهم

سازوکارها  ریمؤثر باشد. سا یمستندساز یها تیفعال تیریو مد یبخش در انسجام تواند یکارشناس دانش م

از دانش در مصاحبه با متخصصان و کارشناسان استخراج و  ییها عبارت بودند از بخش تیاهم بیبه ترت

 گرید یها استخراج و ثبت دانش استفاده شود، پاره یشده برا یثبت شود، از فرم مخصوص از قبل طراح

 یسیموردنو ،یشیاند خبره، جلسات هم یها نظام ،یح تجارب سازمانشر یآموزش یها در کارگاه انشد

استخراج و ثبت شود  ریو تفس لیو تأو یساز خالصه دن،یو شن یتالیجید ای ییویدیمستند، مشاهده و ضبط و

 .ردیو مورد استفاده قرار گ میتنظ ریتجربه مد نهیفرم مخصوص ثبت دانش با توجه به زم نیو همچن

 دمنیمرحله استخراج و ثبت دانش براساس آزمون فر یسازوکارها یبند . رتبه۵ جدول

درجه 

 اهمیت
 مرحله استخراج و ثبت دانش سازوکارهای

میانگین 

 رتبه

 07/7 بهتر است استخراج و ثبت دانش از طریق کارشناس دانش انجام شود. 1 

 63/6 کارشناسان استخراج و ثبت شود.یی از دانش در مصاحبه با متخصصان و ها بخشبهتر است  2

 47/6 بهتر است از فرم مخصوص از قبل طراحی شده برای استخراج و ثبت دانش استفاده شود. 3

 39/6 ی آموزشی شرح تجارب سازمانی استخراج و ثبت شود.ها کارگاهیی از دانش در ها بخشبهتر است  4

 10/6 مفاهیم( استخراج و ثبت شود. ی خبره )مانند الگوسازیها نظامیی از دانش با استفاده ها بخشبهتر است  5

 02/6 یشی و طوفان فکری استخراج و ثبت شود.اند همیی از دانش در جلسات ها بخشبهتر است  6

 81/5 نامه اجرایی ثبت، استخراج و ضبط شود. یوهشبهتر است دانش براساس  7

 54/5 یسی مستند استخراج و ثبت شود.موردنوصورت  یی از دانش بهها بخشبهتر است  8

 44/5 یی از دانش به کمک مشاهده و ضبط ویدیویی یا دیجیتالی استخراج و ثبت شود.ها بخشبهتر است  9

 30/5 بهتر است فرم مخصوص ثبت دانش با توجه به زمینه تجربه مدیر تنظیم شود. 10

 22/5 ی و تأویل و تفسیر استخراج و ثبت شود.ساز خالصهیی از دانش به کمک شنیدن، ها بخشبهتر است  11
N=100, X2= 59/8, df= 10, sig= 0/000 

/انتخاب دانش را براساس یابیمرحله ارز یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جینتا 6 جدول

افراد  /انتخاب دانش متشکل ازیابیارز تهیکم لیتشک ران،یمد دگاهی. از ددهد ینشان م دمنیآزمون فر

 46/4رتبه  نیانگیمنتخب با م یاز دانشها یفهرست هیسازوکار و ته نیتر مهم 62/5رتبه  نیانگیکارشناس با م

 /انتخاب دانش بود.یابیسازوکار مرحله ارز نیتر تیاهم کم
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 دمنی/انتخاب دانش براساس آزمون فریابیمرحله ارز یسازوکارها یبند . رتبه6 جدول

 میانگین رتبه مرحله ارزیابی/انتخاب دانش سازوکارهای درجه اهمیت

 62/5 ای متشکل از افراد کارشناس تشکیل شود. برای ارزیابی/انتخاب دانش کمیته 1 

 31/5 داوران متناسب با نوع دانش و تجربه انتخاب شوند. 2

 22/5 مشی مدونی را برای ارزیابی/انتخاب دانش تدوین نمایند. کمیته مذکور، خط 3

 22/5 مذکور دستورالعملی را برای ارزیابی/انتخاب دانش تهیه نماید. کمیته 4

 ارزیابی اولیه دانش از نظر شکلی توسط کارشناسان دانش انجام شود. 5

 

15/5 

 85/4 در ارزیابی اولیه، دانش نامربوط مورد پاالیش قرار گیرد. 6

 86/4 ارزیابی نهایی دانش توسط هیأتی از داوران انجام شود. 7

 84/4 دانش و تجربیات رد شده توسط نویسنده دانش مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد. 8

 46/4 های منتخب تهیه شود. در پایان مرحله ارزیابی فهرستی از دانش 9
N=100, X2= 42/63, df= 8, sig= 0/000 

دانش براساس آزمون  یمرحله کدگذار یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جینتا 7جدول  در

دانش  یسازوکار مرحله کدگذار نیتر گفت مهم توان ینشان داده شده است. با استناد به جدول م دمنیفر

 ازوکار،س نیتر تیاهم و کم 58/4رتبه  نیانگیدانش منتخب با م یبند و دسته میتنظ ران،یاز نظر مد

مانند  یبه اشکال کاربرد دهیبه وجود آورنده ا ای سندهیمصاحبه با نو قیاز طر ینیدانش ع یکدگذار

 بود. 68/3رتبه  نیانگیبا م یو نقشه مفهوم شناختی نقشه

 دمنیدانش براساس آزمون فر یمرحله کدگذار یسازوکارها یبند . رتبه7 جدول

 میانگین رتبه ی مرحله کدگذاری دانشها مشخصه درجه اهمیت

 58/4 بندی شود. دانش عینی تنظیم و دستهبهتر است در مرحله کدگذاری، ابتدا  1 

2 
بهتر است دانش عینی از طریق مصاحبه با افرادی که از تجربه کافی در استفاده از محتوا 

 برخوردارند به اشکال کاربردی مانند نقشه شناختی و نقشه مفهومی کدگذاری شود.
27/4 

3 
به اشکال کاربردی مانند نقشه شناختی بهتر است دانش عینی از طریق مصاحبه با کارشناسان خبره 

 و نقشه مفهومی کدگذاری شود.
01/4 

4 
نویسی به اشکال کاربردی مانند فهرستی از سؤاالت متداول  بهتر است دانش عینی از طریق چکیده

 مرجع یا خالصه مدیریتی کدگذاری شود.
94/3 

 79/3 ربردی نمایش داده شود.سازی، کدگذاری و به شکل کا بهتر است دانش عینی از طریق ردیف 5

 74/3 ای کدگذاری و به شکل کاربردی نمایش داده شود. بهتر است دانش عینی از طریق تحلیل خوشه 6

7 
بهتر است دانش عینی از طریق مصاحبه با نویسنده یا به وجود آورنده ایده به اشکال کاربردی 

 مانند نقشه شناختی و نقشه مفهومی کدگذاری شود.
68/3 

N=100, X2= 31/74, df= 6, sig= 0/000 

دانش را براساس آزمون  شیمرحله پاال یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جینتا 8 جدول

 فیو توص سازی آماده ران،یمد دگاهیگفت که از د توان یم ها افتهی. با توجه به دهد ینشان م دمنیفر
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سازوکار  نیتر مهم 16/5رتبه  نیانگیبا م یابیسهولت در جستجو و باز جادیمنظور ا منتخب به یمدارک دانش

 50/3رتبه  نیانگیبه کاغذ، با م یمانند نوار صوت گریرسانه به رسانه د کیاز  یو انتقال مدارک دانش

مرحله  یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جیدانش بود. نتا شیسازوکار مرحله پاال نیتر تیاهم کم

شبکه  قیاز طر ینیانتقال دانش ع ل،نشان داده شده است. با استناد به جدو 9دانش در جدول اشتراک 

 یاجتماع یها شبکه قیاز طر ینیو انتقال دانش ع 1 تیدر درجه اهم 59/5رتبه  نیانگیاشتراک دانش با م

 قرار داشت. 9 تیدر درجه اهم 59/4رتبه  نیانگیبا م یکیمانند وبالگ و و

 دمنیدانش براساس آزمون فر شیمرحله پاال یسازوکارها یبند . رتبه۸ جدول

درجه 

 اهمیت
 مرحله پاالیش دانش سازوکارهای

میانگین 

 رتبه

 16/5 سازی و توصیف شوند. بهتر است برای ایجاد سهولت در جستجو و بازیابی، مدارک دانشی آماده 1

 72/4 های موضوعی توصیف شوند. ها یا شناسه استفاده از کلیدواژهبهتر است مدارک دانشی به لحاظ محتوایی با  2

 68/4 بهتر است مدارک دانشی به لحاظ شکلی با استفاده از نام نویسنده، عنوان و مانند آن توصیف شوند. 3

4 
بهتر است برای ایجاد یکدستی در جستجو و بازیابی، در مرحله توصیف شکلی و محتوایی مدارک از 

 نامه تخصصی استفاده شود. اصطالحنامه/واژه
62/4 

 59/4 هایی از مدارک دانشی تهیه شود. های تحلیل آماری، چکیده بهتر است در مرحله پاالیش با استفاده از روش 5

6 
بهتر است برای استانداردسازی مدارک دانشی، محتوای مدارک با الگوهای استاندارد تجارب موفق و یا 

 داده شود. ها تطبیق شکست
53/4 

7 
گیرندگان مسئول در برخی از  بهتر است برای حصول اطمینان از گمنام ماندن منابع و یا مدیران و تصمیم

 سازی شوند. تجربیات ناموفق، مدارک ویرایش و سالم
22/4 

 50/3 انتقال یابد.بهتر است مدارک دانشی به لحاظ شکلی از یک رسانه به رسانه دیگر مانند نوار صوتی به کاغذ  8

N=100, X2= 55/48, df= 7, sig= 0/000 

 دمنیمرحله اشتراک دانش براساس آزمون فر یسازوکارها یبند . رتبه9 جدول

 میانگین رتبه مرحله اشتراک دانش سازوکارهای درجه اهمیت

 59/5 گذاشت.طور مؤثر از طریق شبکه اشتراک دانش توزیع و به اشتراک  توان به دانش عینی را می 1 

 50/5 طور مؤثر از طریق اینترانت سازمانی توزیع و به اشتراک گذاشت. توان به دانش عینی را می 2

3 
های ویدیویی و  افزارها مانند کنفرانس طور مؤثر از طریق گروه توان به دانش عینی را می

 تاالرهای گفتگو توزیع و به اشتراک گذاشت.
40/5 

 14/5 ها و سمینارها توزیع و به اشتراک گذاشت. طور مؤثر از طریق نشست به توان دانش عینی را می 4

 02/5 طور مؤثر از طریق پرتال دانش سازمانی توزیع و به اشتراک گذاشت. توان به دانش عینی را می 5

 94/4 طور مؤثر از طریق انتشار کتب دانش توزیع و به اشتراک گذاشت. توان به دانش عینی را می 6

 82/4 های داخلی توزیع و به اشتراک گذاشت. طور مؤثر از طریق نشریه توان به دانش عینی را می 7

 69/4 طور مؤثر از طریق پست الکترونیکی توزیع و به اشتراک گذاشت. توان به دانش عینی را می 8

به های اجتماعی مانند وبالگ و ویکی  طور مؤثر از طریق شبکه توان به دانش عینی را می 9

 اشتراک گذاشت.
59/4 

N=100, X2= 23/89, df= 8, sig= 0/002 
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دانش براساس آزمون  یمرحله دسترس یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جینتا 10جدول  در

سازوکار  نیتر مهم ران،یمد دگاهیگفت که از د توان یم ها افتهینشان داده شده است. با توجه به  دمنیفر

بود.  65/4 رتبه نیانگیبه لحاظ نوع مدرک و موضوع با م یمدارک دانش یبند دانش، طبقه یمرحله دسترس

 یمدارک دانش یها فراداده دیعبارت بودند از: تول تیرتبه و درجه اهم نیانگیسازوکارها با توجه به م ریسا

 یها مدارک در قالب طرح میمحتوا، تنظ یبند و درجه یتیریو کاربرد، مد ینگهدار طیشرا ،یفیمانند توص

 دانش. گاهیدانش و پا تیریمد زاراف مانند نرم یساز رهیآن در نظام ذخ یساز رهیو ذخ یبند طبقه

 دمنیدانش براساس آزمون فر یمرحله دسترس یسازوکارها یبند . رتبه۱0 جدول

 درجه

 اهمیت
 مرحله دسترسی دانش سازوکارهای

میانگین 

 رتبه

 65/4 بندی شوند. دسترسی، مدارک دانشی به لحاظ نوع مدرک، موضوع و مانند آن دستهبهتر است در مرحله  1 

2 
افزار  سازی مانند نرم های ذخیره ای در نظام بهتر است مدارک دانشی به همراه اطالعات کتابشناختی و فراداده

 مدیریت دانش و پایگاه دانش ذخیره و نگهداری شوند.
21/4 

3 
منظور کشف و بازیابی مدارک دانشی ایجاد و به  های توصیفی به دسترسی، فرادادهبهتر است در مرحله 

 ای ذخیره گردد. مدارک اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانه
08/4 

4 
بندی کتابخانه  بندی مانند طرح طبقه های طبقه بهتر است در مرحله دسترسی، مدارک دانشی در قالب طرح

 شوند.کنگره تنظیم و ساختاربندی 
91/3 

5 
منظور پیوند مدارک  های مربوط به شرایط نگهداری و کاربرد به بهتر است در مرحله دسترسی، فراداده

 ای ذخیره گردد. دانشی با سایر منابع ایجاد و به مدارک اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانه
86/3 

6 
مدیریت مدارک دانشی ایجاد و به مدارک منظور  های مدیریتی به بهتر است در مرحله دسترسی، فراداده

 ای ذخیره گردد. اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانه
71/3 

7 
منظور استفاده مدرک توسط  بندی محتوا به های درجه بهتر است در مرحله دسترسی، فراداده

 ای ذخیره گردد. مخاطبان خاص ایجاد و به مدارک اضافه و یا در بانک اطالعاتی جداگانه
60/3 

N=100, X2= 40/75, df= 6, sig= 0/000 

دانش را براساس آزمون  یریمرحله فراگ یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جینتا 11 جدول 

 نیانگیضمن خدمت با م یآموزش یها . با استناد به جدول، ارائه دانش مستند در دورهدهد ینشان م دمنیفر

 نیانگیمحور با م-انهیرا یفرد یریادگی یها نظام قیو ارائه دانش مستند از طر 1 تیدر درجه اهم 64/4رتبه 

 قرار داشت. 7 تیدر درجه اهم 61/3رتبه 
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 دمنیدانش براساس آزمون فر یریمرحله فراگ یسازوکارها یبند . رتبه۱۱ جدول

درجه 

 اهمیت
 مرحله فراگیری دانش سازوکارهای

میانگین 

 رتبه

 64/4 های آموزشی ضمن خدمت روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است. در دورهارائه دانش مستند  1 

 26/4 های آموزشی بدو خدمت روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است. ارائه دانش مستند در دوره 2

3 
از دانش و های پژوهشی روشی مؤثر برای آموختن  های آموزشی مدیریت طرح ارائه دانش مستند در دوره

 تجربه است.
97/3 

 93/3 های گروهی روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است. ارائه دانش مستند در بحث 4

 86/3 ارائه دانش مستند در جلسات شرح تجارب سازمانی روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است. 5

 74/3 روشی مؤثر برای آموختن از دانش و تجربه است.پایه  -های آموزشی وب ارائه دانش مستند در دوره 6

 61/3 محور روشی مؤثر برای آموختن از دانش است.-های یادگیری فردی رایانه ارائه دانش مستند از طریق نظام 7
N=100, X2= 33/08, df= 6, sig= 0/000 

دانش را براساس آزمون  یریکارگ مرحله به یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جینتا 12 جدول

دانش مانند  بانیپشت یها نظام قیدانش از طر یریکارگ جدول، به یها . با توجه به دادهدهد ینشان م دمنیفر

رتبه  نیانگیبا م توامح یساز یو شخص 1 تیدر درجه اهم 68/4رتبه  نیانگیبا م نترانتیمخازن دانش و ا

دانش در  یابیمرحله ارز یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جیقرار داشت. نتا 8 تیدر درجه اهم 90/3

 یمبن ییها سازوکار عبارت بود از افزودن نشانه نیتر نشان داده شده است. با توجه به جدول، مهم 13جدول 

سازوکار،  نیتر تیاهم و کم 25/4رتبه  نیانگیبا م دارکعدم استفاده از محتوا به م ایاستفاده  طیبر شرا

 .64/3رتبه  نیانگیو صدا با م ریمانند تصو یا با استفاده از منابع چندرسانه یمدارک دانش تیتقو

 دمنیدانش براساس آزمون فر یریکارگ مرحله به یسازوکارها یبند . رتبه۱۲ جدول

درجه 

 اهمیت
 کارگیری دانش مرحله به سازوکارهای

میانگین 

 رتبه

 
1 

طور مؤثر در انجام وظایف شغلی  توان دانش را به دانش و اینترانت میاز طریق نظام پشتیبان دانش مانند مخازن 

 به کار گرفت.
68/4 

 66/4 طور مؤثر در انجام وظایف به کار گرفت. توان دانش را به از طریق نظام الکترونیکی حمایت از وظایف می 2

 64/4 شغلی به کار گرفت.طور مؤثر در انجام وظایف  توان دانش را به از طریق نظام مدیریت دانش می 3

 61/4 طور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت. توان دانش را به از طریق تحلیل وظایف می 4

 57/4 طور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت. توان دانش را به از طریق نظام جانمایی تخصص می 5

 55/4 طور مؤثر در انجام وظایف به کار گرفت. دانش را بهتوان  بندی محتوای مدارک دانشی می از طریق بخش 6

 45/4 طور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت. توان دانش را به بندی مراحل یادگیری می از طریق طبقه 7

 90/3 طور مؤثر در انجام وظایف شغلی به کار گرفت. توان دانش را به سازی محتوا می از طریق شخصی 8

N=100, X2= 17/87, df= 7, sig= 0/013 
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 دمنیدانش براساس آزمون فر یابیمرحله ارز یسازوکارها یبند . رتبه۱۳ جدول

درجه 

 اهمیت
میانگین  مرحله ارزیابی دانش سازوکارهای

 رتبه

 1 
هایی مبنی بر شرایط استفاده یا عدم استفاده از محتوا به مدارک افزوده  در ارزیابی دانش مناسب است نشانه

 گردد.
25/4 

 18/4 کنندگان درباره اعتبار مدارک دانشی اخذ و مدنظر قرار گیرد. در ارزیابی دانش مناسب است نظرات استفاده 2
 18/4 بندی شود. در ارزیابی دانش مناسب است ارتباط یا عدم ارتباط مدارک دانشی با موضوعات مهم سازمان درجه 3

4 
دانشی با افزودن اطالعات مکمل از سایر منابع مانند کارشناسان خبره، در ارزیابی دانش مناسب است مدارک 

 ها تقویت شوند. قول ها و نقل اسناد و مدارک، یادداشت
09/4 

 88/3 های توصیفی تقویت شوند. ها یا فراداده در ارزیابی دانش مناسب است مدارک دانشی با استفاده از برچسب 5
 79/3 مدارک دانشی با افزودن اطالعات مکمل از نویسنده/نویسندگان تقویت شوند.در ارزیابی دانش مناسب است  6
 64/3 ای مانند تصویر و صدا تقویت شوند. در ارزیابی دانش مناسب است مدارک دانشی با استفاده از منابع چندرسانه 7

N=100, X2= 14/89, df= 6, sig= 0/021 

دانش را براساس آزمون  یروزرسان مرحله به یمربوط به سازوکارها یها رتبه نییتع جینتا 14 جدول

در درجه  10/4رتبه  نیانگیدانش با م یروزرسان به یا تهیکم لیاساس، تشک نی. بر ادهد ینشان م دمنیفر

 جادیا یبرا یروزرسان به وهنامهیش نیعبارت بود از: تدو تیاهم بیسازوکارها به ترت ریبود. سا 1 تیاهم

از کتابخانه، کسب نظرات  رونیاز آن به ب یمعتبر و انتقال بخش ریحذف مدارک غ ندها،یدر فرا یدست کی

 یشده به مرحله اول چرخه مستندساز یروزرسان بودن مدارک و انتقال دانش به دیکاربران در مورد مف

 دانش.

 دمنیدانش براساس آزمون فر یروزرسان مرحله به یسازوکارها یبند . رتبه۱۴ جدول

درجه 

 اهمیت
 روزرسانی دانش مرحله به سازوکارهای

میانگین 

 رتبه

 
 10/4 روزرسانی دانش تشکیل شود. ای متشکل از کارشناسان برای به بهتر است کمیته 1

 84/4 روزرسانی دانش تدوین نمایند. ای را برای انجام عملیات به نامه بهتر است کمیته شیوه 2

3 
دانش را که به دلیل تغییرات فناوری یا محیط کار از اعتبار کافی برخوردار بهتر است کمیته آن بخش از 

 نیست حذف کند و دانش جدید را جایگزین نماید.
53/3 

 34/3 بهتر است کمیته آن بخش از دانش را که از ارزش کافی برخوردار نیست به خارج از سازمان انتقال دهد. 4

5 
که از نظر کاربران مفید تلقی نشود حذف کند و دانش جدید را بهتر است کمیته آن بخش از دانش را 

 جایگزین نماید.
13/3 

6 
روزرسانی شده را برای تکرار چرخه مستندسازی به مرحله آغازین فرایند  بهتر است کمیته خروجی دانش به

 وارد نماید.
07/3 

N=100, X2= 55/48, df= 5, sig= 0/000 
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 نتیجه

از  گرید یکیمشخص شود، لذا  دیمنابع کسب دانش با ،یاز آغاز مستندساز شیپ نکهیتوجه به ا با

پژوهش نشان داد که منابع کسب دانش در  نیا جیمنابع بود. نتا نیا ییاهداف مهم پژوهش، شناسا

و  وهاگفتگ ات،یدر تجرب ضمنی شکل از دانش به یدر سه عامل خالصه شد. بخش یدانشگاه یها کتابخانه

بازنشستگان و افراد مهم  ران،یمد یو سخنران ماتیتصم ها، ینوآور جیو کارکنان، نتا رانیدم انیمباحثات م

شد.  ینامگذار رانیمد یوجود داشت و با عنوان منابع کسب و ثبت دانش ضمن یسازمان یها تیو حکا

 یها و گزارش رانیروزانه مد یها ادداشتیها،  ها، نامه مانند صورتجلسه یاز دانش در اسناد و مدارک یبخش

 گرید یشد و پارها یو بازنمون نامگذار یکدگذار یبرا ینیعملکرد قرار داشت و با عنوان منابع دانش ع

 قیبخش از طر نیوجود داشت که ا ها یکیها و و صفحات وب و وبالگ ،یاطالعات یها گاهیدر پا

 یبرا ینیعامل با عنوان منابع دانش ع نیبود، لذا ا یقابل مستندساز زین یکاو و وب یکاو متن ،یکاو داده

( از نظر 2002و لوحه ) میپژوهش حاضر با پژوهش احمد، ل جیمشخص شد. نتا یکاو و داده یکاو وب

( و ماتوال و 2004) ایبا پژوهش ماپون ،یآموزش یها و کارگاه رانیمد ،یاطالعات یها گاهیکسب دانش از پا

 ریآگ-مرجع و امانت و با پژوهش کولن زیم یجار یها ( از لحاظ کسب دانش از گزارش2008موکا )

 مطابق بود. یسازمان یها و شرح رخدادها ( از نظر کسب دانش از داستان2012)

بود. در  یمستندساز یسازوکارها نیتر مهم یبند و رتبه نییاز اهداف مهم پژوهش، تع گرید یکی

سازوکار  8 ،یسازوکار کدگذار 7/انتخاب، یابیسازوکار ارز 9سازوکار ثبت و استخراج،  11پژوهش  نیا

 7 ،یریکارگ سازوکار به 8 ،یریسازوکار فراگ 7 ،یسازوکار دسترس 7سازوکار اشتراک،  9 ش،یپاال

 بیبه ترت دمنیفر کیپارمتر ریو براساس آزمون غ ییشناسا ،یروزرسان سازوکار به 6و  یابیسازوکار ارز

 یبه سازوکارها یدر مستندساز یمرکز یها است کتابخانه یضرور نیشدند. بنابرا یبند رتبه ت،یدرجه اهم

 توجه داشته باشند: ریز

بدان معنا  نیدانش، استخراج و ثبت دانش است. ا یمرحله در چرخه مستندساز نیو مهمتر نینخست

الزم  ییدانش از کارا تیریمد یها تیفعال ریثبت نشود، سا یدانش سازمان که یاست که در صورت

 دانشبا عنوان کارشناس  یاستخراج و ثبت دانش بهتر است پست سازمان نهیر نخواهد بود. در زمبرخوردا

 یدانش ضمن ران،یتجربه مد نهیشود. کارشناس دانش براساس فرم مخصوص ثبت و متناسب با زم فیتعر

و مانند آن و  ریتفس دن،یمستند، شن یسیموردنو ،یآموزش یها مصاحبه، مشاهده، کارگاه قیرا از طر یفرد

بخش از  نیا جیا. نتندنمای استخراج ها نشست و گفتگو و بحث جلسات شکل را به یگروه یدانش ضمن

و  ی(، نظافت1383و همکاران ) ی(، اله2016) اسی(، ال2015) نگایاز مطالعات آم ییها پژوهش با بخش
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از مراحل  یکیب دانش /انتخایابی( مطابقت داشت. ارز1394) یدریو ح یدی( و جمش1392همکاران )

مانند صحت،  یارهایمع هیمرحله دانش منتخب بر پا نیدانش است. در ا یمستندساز ندیمهم و مؤثر در فرا

بدان معنا است که اگر دانش مستند شده  نی. اشود یآن انتخاب م نیو مناسبتر یابیارزش و ربط ارز

 نیسودمند مواجه خواهد بود. در ا ریغ یاز مدارک دانش یا نگردد، کتابخانه با مجموعه یابیارز یدرست به

 نامه وهیو انتخاب براساس ش لیانتخاب دانش تشک و یابیارز تهیبا عنوان کم یها تیمرحله مناسب است کم

 یها ( به مشخصه1383) گرانیو د یانجام شود. در پژوهش اله ییو محتوا یشکل یابیدر دو مرحله ارز

رد شده توسط صاحبان دانش اشاره  اتیمجدد تجرب یو بازنگر هیاول یابیتجربه در مرحله ارز یابیمانند ارز

دانش  لیدانش، تبد یپژوهش حاضر مطابقت دارد. هدف از کدگذار جینتالحاظ با  نیشده است که از ا

ها و  قشهمانند الگوها، ن یکیو قابل استفاده و بازنمون آن به شکل گراف یمستند شده به اشکال کاربرد

 ندیهرچه فرا که یمعن نیدانش دارد، بد یدر مستندساز یادیز تیمرحله اهم نای. است ها واره درخت

 دایپ شیافزا یاستفاده از مدارک دانش زانیباشد، م یو علم یمنطق یها بر چارچوب یمبتندانش  یکدگذار

مصاحبه  ده،یا دآورندهیپد ای سندهیمصاحبه مجدد با نو قیمرحله بهتر است از طر نیدر ا نی. بنابراکند یم

 یفنون یریکارگ به نیبرخوردارند، همچن یکه از تجربه کاف یو افراد یبا کارشناسان خبره موضوع یلیتکم

موجود در  یها صهیروابط و خص م،ینسبت به استخراج عناصر، مفاه یخوشها لیو تحل یساز فیمانند رد

 شیرا افزا یاستفاده از مدارک دانش زانیراه م نیو از ا ندیآن اقدام نما یکیو بازنمون گراف یمدارک دانش

 دهند.

دانش  یابیجستجو و باز یساز به قصد آسان یمدارک دانش یدانش، سازمانده شیاز پاال هدف

و  فیتوص هیکار شب نیشود که ا یساز و آماده فیتوص یمرحله مناسب است مدارک دانش نیاست. در ا

 و یساز هی. سپس نسبت به نماشود یها انجام م است که در کتابخانه یمنابع اطالعات یساز هیو نما لیتحل

 یمدارک دانش سهیمقا ،یتخصص یها به مدارک با استفاده از اصطالحنامه یموضوع یها شناسه صیتخص

مسؤول در  رندگانیگ میو تصم رانیمد ایاز پنهان ماندن منابع و  نانیاستاندارد و کسب اطم یبا الگوها

 یبند و طبقه یانده( سازم2009. در پژوهش کارادشه و همکاران )ندیناموفق اقدام نما اتیاز تجرب یبرخ

سازوکار مرحله  نیکاربران مهمتر ازیبا توجه به ن یدسترس یساز موضوع و مناسب تیدانش براساس حساس

 یپژوهش حاضر مطابقت داشت. اشتراک دانش در مستندساز جیلحاظ با نتا نیدانش بود که از ا شیپاال

کارکنان  نیدر ب دیدانش جد دیتول منظور به دیشده با شیاساس دانش پاال نیداشته و بر ا میدانش اثر مستق

افزارها مانند  در مرحله اشتراک دانش بهتر است با استفاده از گروه رسد یگردد. به نظر م عیتوز
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 یها هیبدون تقاضا، نشر ایبر تقاضا  یمبتن یها یفناور نترانت،یگفتگو، ا یو تاالرها ییویدیو یها کنفرانس

نارها و انتشار کتب دانش نسبت به اشتراک دانش اقدام شود. یها و سم نشست ،یکیپست الکترون ،یداخل

 ( همسو بود.1394) یدریو ح یدیاز پژوهش جمش یبخش جیبخش از پژوهش با نتا نیا جینتا

 که یاز آن است در صورت یحاک نیدانش است، ا یمستندساز ندیحلقه واسط در فرا ،یدسترس 

از  یمستندساز یها تیفعال رینشود، سا یمناسب نگهدار یها نظامند و در رسانه یوهایدانش ثبت شده به ش

ه ب یانشدانش مناسب است مدارک د یاساس، در مرحله دسترس نیالزم برخوردار نخواهد بود. بر ا ییکارا

 تیریمد یافزارها و کاربرد در نرم یمحتوا، و نگهدار بندی درجه ،یتیریمد ،یفیتوص یها همراه فراداده

ذکر شده را مورد مطالعه قرار  ریکه متغ ییها شوند. آن دسته از پژوهش رهیدانش ذخ یها گاهیپا ایدانش و 

کارادشه و همکاران  یها به پژوهش توان یهمسو بود، م یپژوهش تا حد نیا جیآنان با نتا جیداده و نتا

 یمبتن یها ( اشاره کرد. در پژوهش کارداشه و همکاران استفاده از نظام1382و همکاران ) ی( و اله2009)

متمرکز  تیریو مد ییصفحات هوشمند وب، دستورالعمل استاندارد اجرا ،یاطالعات یها گاهیبر پا

 یساز رهیذخ زیو همکاران ن یدانش بود و در پژوهش اله یمرحله دسترس یسازوکارها نیها، مهمتر پرونده

عنوان سازوکار مهم مرحله  به یکیمستندات الکترون تیریمد یها نظام یریکارگ وب و به طیدر مح

دانش در انجام  یریکارگ دانش، به یمستندساز یاز اهداف اصل یکیدانش مطرح شده است.  یدسترس

از آن است که  یموضوع حاک نیاست، ا یتیریو مد یسازمان یها یریگ میتصم نیو همچن یشغل فیوظا

نخواهد  یسازمان در پ یرا برا یدانش ارزش تیریچرخه مد رد،یچنانچه دانش مستند مورد استفاده قرار نگ

از جمله  یاستفاده از دانش مستند شده به موارد تیظرف شیافزا یاساس الزم است برا نیداشت. بر ا

 یبند طبقه ف،یوظا لیمتن، تحل هیتجز نترانت،یمانند مخازن دانش و ا انشد بانیپشت یها استفاده از نظام

 یساز یشخص زیو ن فیاز وظا تیحما یکیمانند نظام الکترون ییها وهیاز ش یریگ بهره ،یریادگیمراحل 

استفاده از  ،یعمل ی(، ترجمه اطالعات به ابزارها2009محتوا توجه شود. در پژوهش کارادشه و همکاران )

بر درخواست و بدون درخواست کاربر  یارائه خدمات مبتن یانسان، استفاده از راهبردها یتعامل یندهایفرا

 یسازوکارها نیتر عنوان مهم به یسازمان یها اختراعات و پرتال تیریمد یها خبره، نظام یها مانند نظام

 داشت. تبا پژوهش حاضر مطابق یودلحاظ تا حد نیدانش ذکر شده است که از ا یریکارگ مرحله به

مرحله  نیاست. مناسب است در ا یمدارک دانش یو بهبود محتوا تیدانش، تقو یابیاز ارز هدف

آنها، کسب و  یاستفاده از محتوا طیبر شرا یمبن یبه مدارک دانش ییها مانند افزودن نشانه یبه موارد

با  یارتباط مدارک دانش زانیم بندی درجه ،یدانشکنندگان درباره اعتبار مدارک  اعمال نظرات استفاده
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منابع مانند کارشناسان خبره، اسناد و مدارک،  ریموضوعات مهم کتابخانه و افزودن اطالعات مکمل از سا

مانند  یا و منابع چندرسانه سندگانی/نوسندهینو ،یفیتوص یها فراداده ایها  ها، برچسب قول و نقل ها ادداشتی

و ربط  ی( صحت محتوا، ارزشمند2009. در پژوهش کارداشه و همکاران )ندیم نماو صدا اقدا ریتصو

دانش ذکر شده  یابیمرحله ارز یجزء سازوکارها یبا موضوعات مهم سازمان یمدارک دانش یموضوع

دانش در چرخه  یروزرسان پژوهش با پژوهش حاضر مطابقت دارد. به نیا جیلحاظ نتا نیاست که از ا

مرحله  نیاست. بهتر است در ا یرسان ها و مراکز اطالع در کتابخانه نیوج تیفعال هیدانش شب یمستندساز

 یشود و نظرات کاربران راجع به استفاده از مدارک دانش لیمتشکل از کارشناسان مجرب تشک یها تیکم

ا مدارک معتبر ب ریمدارک غ ینیگزیطور مختصر به جا ( به2006کسب. در پژوهش کارادشه و همکاران )

 لحاظ با پژوهش حاضر مطابقت داشت. نیاست که از ا دهدانش اشاره ش یروزرسان معتبر در مرحله به

 

 پژوهش یها افتهیبر  یمبتن یشنهادهایپ

دانش در  یمستندساز یها تیمنظور توسعه فعال به ییشنهادهایپژوهش، پ یها افتهی براساس

 :گردد یارائه م ریبه شرح ز یدانشگاه یها کتابخانه

به امور  دنیو سامان بخش تیریمد یمتشکل از کارشناسان مجرب برا یتخصص یا تهیکم شود یم شنهادیپ -

 شود. جادیا یمرکز یها در کتابخانه اتیدانش و تجرب یمستندساز

دانش، در ساختار  یمستندساز یها تیبه فعال دنیبخش  انسجام یبهتر است در راستا رسد یبه نظر م -

 شود. فیبا عنوان کارشناس دانش تعر یپست سازمان یمرکز یها کتابخانه یسازمان

مرحله استخراج و ثبت دانش،  یساز و شفاف یساز آسان یبرا یمرکز یها کتابخانه شود یم شنهادیپ -

و در فراگرد  یو کارشناسان باشد، طراح رانیتجربه مد یها نهیمخصوص ثبت که متناسب با زم ییها فرم

 استخراج و ثبت دانش مورد استفاده قرار دهند.

و  یساز منظور آسان به یبا حضور کارشناسان خبره مستندساز یآموزش یها دوره شود یم شنهادیپ -

 ثبت و ضبط دانش برگزار شود. یفراگرد فن یساز شفاف

در آغاز استخدام، از  رانیاتخاذ شود تا کارکنان/مد یداتیتمه یدانشگاه یها در کتابخانه شود یم شنهادیپ -

 نیشیپ اتیتجرب یریمدت، نسبت به فراگ کوتاه یآموزش یها دوره ایمستند شده  اتیتجرب یها کتاب قیطر

 .ندیالزم را کسب نما یآگاه
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