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ها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و  زیرساخت شناسایی
 1های دانشگاهی ایران دانش در کتابخانه

 3، غالمرضا حیدری*2گیتی جمشیدی

 21/6/1394: تاريخ پذيرش     8/2/1394: تاريخ دريافت

  چکیده

های دانشگاهی ايرران در مردرد    های مديران کتابخانه پژوهش حاضر، شناسايی و تحلیل ديدگاه هدف هدف:
 ين منظدر است.  ه اها و سازوکارهای الزم ب منظدر شناسايی زيرساخت به ،مستندسازی تجارب و دانش

پرژوهش،  . ابراار  اسرت تحلیلی صدرت گرفتره   _ از ندع کاربردی بدده و به روش پیمايشیپژوهش روش: 
در و  تهیره  ،ها اعمال نظر متخصصران حردز  بدد که با مرور متدن و منابع مرتبط و ب ساخته ای محقق پرسشنامه

، تحقیقرات و  های دولتری تحرت پدشرش وزارت علردم     های مرکای دانشگاه نفر از مديران کتابخانه 88میان 
 .  دزيع شدتفناوری و وزارت بهداشت، درمان و آمدزش پاشکی 

وجردد پرنز زيرسراخت و عامرل: سراختاری،       ،دهد که از ديدگاه مديران های پژوهش نشان می يافتهها:  یافته
بررای مستندسرازی ضرروری اسرت. انتقرال تجرارب        ،ترتیب اولديرت  بهفرهنگی، قاندنی، فناورانه و رفتاری 

حقرد  مالکیرت مونردی،    کارکنان قبل از بازنشستگی به افراد جانشین، برخدرداری مديران صاحب تجربه از 
 ۀشرد  در کتابخانره و انتشرار تجرارب مسرتند     گرفتره  از تجارب و اقدامات مهر  انجرام   یمستند ۀايجاد دستنام

هرا شناسرايی    نظام مستندسازی در کتابخانره  ۀمنظدر بهبدد و تدسو سازوکارهايی بددند که به ۀاز جمل ،مديران
 شدند.  

گرفتره، ايرن پرژوهش بررای نخسرتین برار بره         های انجام بررسیبا تدجه به  رسد نظر می به اصالت و ارزش:
هرای ايرن    و يافتره  پرردازد  میها  های الزم برای مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه شناسايی زيرساخت

هرا   ها و الگديی برای ساير کتابخانره  مستندسازی در بافت کتابخانهدادن آغازی برای انجام  ۀنقط شايدپژوهش 
 اطالعاتی باشد.و مراکا 

 .مستندسازی ،های دانشگاهی، مديران ، کتابخانهتجربه، دانش :های کلیدی واژه
  

 مديران های ديدگاه تحلیل و شناسايی« با عندان  شناسی نامۀ کارشناسی ارشد عل  اطالعات و دانش . اين پژوهش برگرفته از پايان1
 است.»  ها کتابخانه اين در مستندسازی برای راهکارهايی ارائۀ منظدر به دانش و تجارب مستندسازی مدرد در ايران دانشگاهی های کتابخانه

 شناسی دانشگاه شهید چمران اهداز کارشناس ارشد عل  اطالعات و دانش. 2
 اهداز دانشگاه شهید چمران شناسی استاديار گروه عل  اطالعات و دانش. 3

g.jamshidi92@yahoo.com 

ghrhaidari@gmail.com     
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 مقدمه 
عبارتیبروبهاندهایگذشتگانبهرهگرفتهتجاربوتمدنۀامروزازمجموعۀهاییادگیرندانسان

،فراتارازکسا کننادراتاسطحبااتتریازتجااربوعماو دارندهایگذشتهقراردوشتمدن
دنبالاصالحوتکاملافکارورفتارخودباشند.ازسویدیگرگذشتگانخودبیندیشندوهموارهبه

طاورقادربهحفظویادآوریتماامیمطالا باه،دلیلمحدودیتضمیرخودآگاهخودهابهانسان
هاایتجااربخاودباهشاکلالبداههوکاملنیستندوتز استکهبامستندکردناطالعاتوفی

ایبااهحفااظوهااایرایانااهگوناااگوننوشااتاری،نمااوداری،توااویریوحتاایازطریاا حاف ااه
(.1379:54جویسریعآنهابپردازند)الهیواحمدی،وجست

درپنهاانصاورتشودکهبهکس میاربیتجوتولیداتیهاییکسازمانمستندطیفعالیت
خروجازساازمان کههموارهدرخطرفراموشییاخواهندشدانباشتهافراددخیلدرسازمان، ذهن

،ازباینشاودمایپراکناده تادری کارآمد،ایناطالعاتودانشبهنبودن ا دلیلغم بها.هستند
هاهاییمانندبیمارستانسازمانشودکهحتیدربهایندلیلدیدهمی.خواهدشدیافراموشرودمی

کننااد،مختمااککااهاکنااوناطالعاااتیرامستندسااازیواساانادیرانگهااداریماایهااایواداره
،دودرماواردی،دانشایکاهدارایارزشباالاوهاساتگیاریمستندسازیبهروشسنتیانجا ما

شود.درستیثبتنمیبه
کازهااومرابنیانهساتند.درکتابخاناههایدانشسازمانۀهاومراکزاطالعاتیازجممکتابخانه

اطالعاتیحجمزیاادیازداناشدرمادار ومساتنداتونیازتوامیمات،تجااربکارکناانو
هاومراکزاطالعاتیایندانشراثبت،ارزیابی،مدیرانوجوددارد.مستندسازیدانشدرکتابخانه

نیلبهاهدافکاالنبرایکند؛اینمراکزرادرشرایطمختمکمیسازماندهی،نگهداریوتوزیع
 شود.میهارساندوموج بهبودعممکرداینسازمانمییاری

وتریندتیلعد توجهبهمستندسازیتجاربودانشدرهرساازمانیرسدکهمهمن رمیبه
ۀاولنباودشاناختکاافیازماهیاتوفمساافۀهااومراکازاطالعااتی،دردرجاازجمماهکتابخاناه

هاایتز ودو ،فراهمنبودنشرایطوزیرساختۀمستندسازیونیزروشاجراییآن؛ودردرج
من ااورفرایناادمستندسااازیاساات.بنااابراینبااهۀتوسااعباارایدرنهایااتنبااودسااازوکارهایتز 

ضرورتدارد.مشخویوجودالگووچارچوب،هاکتابخانه منددرمستندسازین ا 
هایفعاالهاهمچوندیگرسازمان(کتابخانه1382:210جعفریماد ، )جعفریمادۀبهگفت
ارزشاگذاریوانتخاابراینسابتدقیا باباهعمتنبودمعیارهاایبه،پرتکاپویکنونیۀدرعرص

شایانهایاثربخشمستندسازیتجارب،تدابیرارزشمندودرخورمستندسازیوناآشناییباروش
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ۀهااییکاهدرزمیناپرساشپساند.سازیتجاربودانشاتخاذنکردهمستنددرزمینۀایمالح ه
هااومراکازهااوجاودداردایاناساتکاه:درکتابخاناهمستندسازیتجاربودانشدرکتابخانه

هااویاچهتجااربیارزشمستندساازیدارناد؟درکتابخاناه اطالعاتیچهچیزیبایدمستندشود؟
هااود؟درکتابخاناهگیارایانجاا چگونهوباچاهشایوهبایدنشمستندسازیدا،مراکزاطالعاتی
دهاومراکازاطالعااتیچگوناهبایافرایندمستندسازیچگونهباشد؟کتابخانهبایدمراکزاطالعاتی

هاایمادیریتیازساازیفعالیاتنگریوبهیناهریزی،آیندهمندمستندسازیکنندتادربرنامهروش
ویژگاییاکن اا ازدیادگاهمادیرانطورکمیوبهتراستفادهشود؟وبهمستنداتموجود،بیشتر
؟یستهاومراکزاطالعاتیچمستندسازیدرکتابخانه

هاباتکیهبرمستندسازیتجاربسازمانینیازبهفرایندمدیریتدانشدرکتابخانهبدونتردید
هایمادیرانوتساریعزتغییردیدگاهگرفتهاتأییدباتترینسطوحسازمانیدارد؛توجهیکهنشأت

هاست.همچنینمستندسازیتجرباهوداناشوارزشیسازمانکتابخانهۀاینتغییردیدگاهدرشاکم
من ااورکااهبااهاسااتنیازمناادن ااا مستندسااازیمناساابی،هاااگیااریماااثرازآندرکتابخانااهبهااره

آنازطریا ۀیادباهتیبیاتوتوساعهااباسازیوگساترشن اا مستندساازیدرکتابخاناهنهادینه
دنبسااترهاوکاار.فااراهماقاادا کااردهاااوشاارایطتز آوریزیرساااختسااازیوفااراهمپیاااده

بهاهمیتدادنبهدانشسازمانیوارزشقائلشادنبارایصااحبانتجرباهدرشایدهازیرساخت
(.1388:498هامنجرشود)مردانیون رزاده،محیطکتابخانه

هابرایهاارزشمنداست.کتابخانهسازمانیبدونتوجهبهنوعومحملآنبرایکتابخانهدانش
آنۀوریبایددانشرااعامازضامنیوعینایمادیریتکننادودررشادوتوساعموفایتوبهره

توانمیشدهدرفوقکوشاباشند.باتوجهبهسااتتمطرح(هایسازمانعنوانبخشیازداراییبه)
دادنمن اورانجاا ظهارکردکهپیراماونمستندساازیتجرباهوداناشمساائمیوجاودداردوباها

اینپژوهشاقداماتیصورتگیرد.بنابرایندبای،هاازجممهکتابخانهومستندسازیدرهرسازمانی
بررسییعنیهاتوجهخودرابهقد اولدرمستندسازیتجاربودانشدرکتابخانهکهسعیدارد

هااکتابخاناهمشاخ شاودآیااهایتز معطوفکند؛چراکهمهماستکهشرایطوزیرساخت
مهئاندیااخیار.مساکردههایتز رافراهمزیرساخت،سازیمستندسازیتجربهودانشبرایپیاده

راکازهااومساازیمستندساازیدرکتابخاناهایناستکهچهعواملزیرساختیدراستاراروپیاده
هاموج اجرایناکارآمدوکهعد شناساییزیرساختوجوددارددغدغهایناطالعاتیماثرند.

شود.غیراثربخشمستندسازیتجربهودانش
مستندساازیدربرخایازۀکههارچناداقاداماتیدرزمینادهندمیهانشانوبررسیتحایاات
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 دانشبومکتورغی دانشتوجهچندانیبه دانشگاهیهایهاصورتگرفته،امادرکتابخانهسازمان

نادرتهبا ،نیازموجوددرایانمراکاز مدون اطالعات و کارکنانومدیراننشدهاذهان در موجود
ایانت.اسا شاده مادیریت یمناد ن اا چاارچوب در و آوریجماع ،یکپارچه ومجتمع ایگونههب

دونابمان ناشاناخته همیشه برای موجود ارزشمند هایسرمایهکهاندشده سب  مدیریتی هایضعک
د.ندردسترسافرادقرارنگیر

هااوباتوجهبهمالح اتفوقواهمیتپرداختنبهمستندسازیتجاربودانشدرکتابخاناه
ثبتبرایشود.بنابراینتز استکهمراکزاطالعاتی،ضرورتپژوهشدراینحوزهاحساسمی

هایجادیگا آید،دستمیهابهیکهدرکارکارکنانومدیرانکتابخانهوضبطدانشوتجارب
جوییدرهزینه،زمانتیدراینزمینهصورتگیرد،چراکهاینامربهصرفهتحایاابرداشتهشودو

شود.لاذاایانمیمنجرکاریوحذفتکراراشتباهاتومنابعمادیوانسانیونیزپرهیزازدوباره
هاایمرکازیرن رداردکهوضعیتموجودمستنندسازیتجاربوداناشدرکتابخاناهپژوهشد
سااازوکارهایتز باارایهااایتز وعواماالماااثروزیرساااختهااایایاارانراازن ااردانشااگاه

هاایهاایمادیرانکتابخاناهبررسیونیزتالشکندتابااشناسااییوتحمیالدیادگاهمستندسازی
هاایابپاردازد.یافتاههامستندساازیدرایانکتابخاناهرایراهکارهااییباۀارائ به،دانشگاهیایران

هاوالگوییبارایساایرمستندسازیدربافتکتابخانهدادنآغازیبرایانجا ۀناطشایدپژوهش
هاومراکزاطالعاتیباشد.کتابخانه

 پژوهش ۀپیشین
صانعتیوخادماتیدرساطحۀایپیشارفتهدرسازمانسدهایبیشازیکمدیریتعممیباتاریخچه

ویاژهبه،سازمانیومدیریتییهان ا ناپذیرجداییویژهدرجوامعپیشرفته،مستندسازیراجزءبه،دنیا
،درارتباطبان ا مدیریتکیفیتقممدادکاردهاسات.هار مستندساازیدرن اا مادیریتکیفیات

هااهاا،دادههایکاری،استانداردهایداخمی،فر هیروهاوهایاجرایی،دستورالعملمشی،روشخط
وگستردگیمستندات،تحتتاأثیرعاواممیهمچاونابعاادساازمانوناوعدریگمیوسواب رادربر

.خواهدگرفتفعالیت؛پیچیدگیفرایندهاوارتباطوتعاملبینآنها؛وشایستگیکارکنانقرار
مدیریتیوازجمماهۀهایپیچیدفعالیتۀیپیشرفته،نتیجتحوتتصنعتیواقتوادیدرکشورها

هاایعواراطالعااتوداناایی،توجاهباهکارگیریسیستممستندسازیتجارببودهاست.ویژگیبه
دانش،کس تجاربجدید،کس بویرتازتجاربوانتاالتجارببهسایراعضایسازماناست.

کنند.میتوجهزیادیروانتاالآنوتجدیدن ردرآنهابهایجادفک،دراینعورکارشناساندانش
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هاایمحایطآوریسواب وتجاربباهدفجمع1969آمریکادرسالۀانجمنمدیریتپروژ
مستندسازیتجاربۀل،ایدآدرمونتر1996مختمکمدیریتیتأسیسشدکهطیسمیناریدرسال

درقال استانداردرامطرحکاردوسارآغازیبارایتبیاینمادیریتپاروژهشاد.مادیریتپاروژه
هاراتسهیلکردعنوانحرفه،امکانثبتبامستندسازیوحفظوانتاالتجاربحاصلازپروژهبه

 (.1384)دری،

ایکاهگوناهیاسات.باهتحایااتحاکیازوجوددوراهبردکمیدرمادیریتداناشساازمان
شارکتآلمااانیو11مادیریتدانااش،باررویۀکااهدرحاوزیهانسانوهمکاارانشدرتحایاا
اندهابرایمدیریتدانشخودبرگزیدهکهشرکتراهبردپیبردندسوئیسیانجا دادندبهدونوع

زمیناهاین(.در1999:108)هانسن،نوریاوتیرنی،سازیوشخویکدگذاریوعبارتندازراهبرد
انتاالدانشوتجاربخوداساتفادهرایهایمتعددیازراهبردتدویندانشبهاوسازمانشرکت
واکساسهماا ،ارنساتویانا ،زیاراکس،دایممارکرایسامرهاایشارکتازجمماه:انادکارده

.(1386)گزنی،سینگوتر
آوریفاراهمکهبهایننتیجهرسیدندپژوهشی(در1999انتین ،هوایرن،دایجکویزنوتیمن)

هاا،سوشاملاستخراجداناشازمناابعمختماکهمچاونداناشمتخوواان،کتاابدانشازیک
هاومشاهداتجهانواقعیوازسویدیگرشاملفرایندتجزیهوتحمیل،ساختاربندیوثبتناشه

زیادیبرایاستخراجداناشهایشود.روشعنوانمستندسازیدانشتعریکمیدانشاستکهبه
موجاودنیساتوفناونهایزیادیروشنهفتهدرتجاربوجوددارد،امابرایمستندسازیدانش

کنند.انواعدانشرامستندنمیۀگیرندیاهمنمیهایمستندسازیرادربرتما جنبهاغم موجود
هاایمستندساازیبارایبررسایزیرسااختاهادف(درپژوهشیکاهبا2005بکروگدینی)

منادکهمستندسازین ا کردنداشارهبهایننکته،هاانجا دادندهایاستخراجدادهمدیریتپروژه
هاسات.باهاعتااادبرایردیابیوضعیتکنونیپاروژهیابزارمفید،هاونتای دانش،تجارب،داده

ریازیدقیا وبهباودارتبااطبایندیریت،برناماههاییچونکاربردماثرمآنانمستندسازیمزیت
اطالعااتیکاهبارایایجاادآناساتفادهۀهادارد.همچنینمستندکردنفرایندهاهمراهباهماگروه
شود.کاریمیمسائلومشکالتوجموگیریازدوبارهرویمانعازکارکردنافرادبر،شودمی

ادبایناشاخاوواعتمااددرمادیریتباررویاعتماکاهکردبیاندرپژوهشی(2008رنزل)
اشاترا داناشراازطریا تااأثیر،اعتمااددرمادیریتگذارد.ازن راومیاشترا دانشتاأثیر

فااردشااخ اسااتوتااأثیرمیبااتآنکااهمنفاایآنکااهتاارسازدسااتدادنارزشمنحوااربااه
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من اورافازایشکاهمادیرانباهشاودد.درپایانپیشنهادمیکنمستندسازیدانشاست،تسهیلمی
وجودآورند.درسازمانبهرااعتماداشترا دانشجوّ

کیفیاتمستندساازیومادیریتمادار :ن رسانجیاز»ایباعناوان(درمااله2009کالکو)
های.یافتهپرداختهایدولتیترکیهبهبررسیسیستممدار واسناددانشگاه«هایترکیهدانشگاه

مرباوطهاایدولتایترکیاهباهاساناددهدکهفرایندهایسازمانیکهدردانشگاهمیپژوهشنشان
کهناشایازماارراتقاانونیراندارندهایاداریوقانونیبهدرخواستگوییپاسخامکانهستند

ناکافی،نبودساختاراداریمبتنیبرکیفیت،سیستممدیریتناکارآماداسانادومادار ووجاود
 .استصالحیتکارمندانبی

چارچوبعممیبارایمستندساازیتجااربو»ۀبهارائژوهشیپ(در2011توتییورشیدی)
کس ومستندسازیتجاربورایبپرداختند.الگوییکهآنان«هاکس دانشمتخووانسازمان

مرحماه5شامل،پیشنهاددادندنفرازمتخووانومدیرانصنعتنفتجمهوریاسالمی45دانش
طراحیباناکاطالعااتیو.5؛ویرایشدانش.4؛اکتسابدانش.3؛آموزش.2؛شناخت.1ت:اس

بندیالکترونیکیدانش.بسته
مستنداتپرستاری:تجربهاستفادهازمدلروناد»(درپژوهشیباعنوان2012افیوسونیومی)

بهبررسیمیزاناساتفادهاز«نیجریههایمنتخ درایبادان،ایاتتاویوبیمارستان امورپرستاریدر
هانشانیافته.هاپرداختندهایپرستاریاینبیمارستانمراقبت روندامورپرستاریبرایمستندسازی

پرستارانکمبودوقت،نداشتنآگاهیونیاازگساتردهباهنوشاتنرامواناعاصامیدربیشتردادکه
 مستندسازیدانستند.

هادارد،اینموضاوعدرمستندسازیتجاربودانشبرایسازماناهمیتبسیاریکهباوجود
وبااتغییاروتحاوتتساازمانیوخاروجمادیرانازاساتهایکشورهنوزنهادینهنشادهسازمان
اطایچنادساالاخیاررود.اماها،بخشمهمیازاطالعاتودانشسازمانیازدساتمایسازمان

مستندسازیدانشوتجاربصاورتزمینۀحکشوردرن ریوعممیگوناگونیدرسطتحایاات
ماادیرانومستندسااازیدانااشدربهبااودعممکااردۀاهمیااتناااشتجربااۀدهناادگرفتااهکااهنشااان

شود:ذکرمیهانپژوهشایازایهاست.درزیرگزیدهسازمان
وکسا داناشمادیرانارشاد؛دساتاوردها»(درپژوهشیباعنوان1385رضوانیانومتولیان)

وهایاجرایایدرکسا داناشومستندساازیتجااربمادیرانرامعرفایکردنادگا «هاچالش
تشاکیلیاک هایکس دانشومستندسازیتجااربمادیران،پاسازکهدرپروژهمشخ شد

آشنابهموضوعاتتخوویموردن روهمچنینفنونکس دانش،بایدبرایتادوینۀخبرگروه
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هاایبعادی،ایجااددیادگاههایمطالعاتتطبیایصورتپذیرد.گا هایکس دانش،چارچوب
شناسایتخووایوبااتخرهیکساننسبتباهموضاوعوآشاناییکامالارکاانپاروژه،موضاوع

است.شناسیشخویتیبرایبرقراریارتباطیماثربامدیرتیپ
ورتیبارایخما هاا:ضارمستندساازیتجرباه»عناوانباتحایای(در1388مردانیون رزاده)

ۀبهایننتیجهرسیدندکاهیکایازابزارهاایاساسایبارایادار«هامداردرکتابخانهسازمانیدانش
بارایسازمانیۀهاومراکزاطالعاتی،ایجادحاف دانشوتجاربکاریهرسازمانین یرکتابخانه

ناوعیهایفکریآنساازماناسات.مستندساازیداناشوتجااربساازمانیمستندسازیسرمایه
هایسازمان هامانندسایروکتابخانهشودمحسوبمیتجاربۀشناسیبرایثبت،انتاالوارائروش
دنبستریبرایمدیریتدانشسازمانیباشند.کردنبالفراهممدارهموارهبایدبهدانش

نااشمستندساازیداناشوتجرباهدرخما »ایباه(درماالاه1388انواریرستمیوشهائی)
پرداختند.آناناظهارکردندکاهبارایمستندساازی«سازمانیادگیرندهواثربخشیمدیریتدانش
مناادیباارایتز اسااتکااهازسااازوکارهاین ااا ،تجاااربکارکنااان،ماادیرانودانااشسااازمان

نادتجااربدرن ارمآنهابرایمستندسازین اا کهسازوکاریمستندسازیتجارباستفادهشود.
.4؛ارزیاابیتجرباه.3؛انتااالتجرباهبارایارزیاابی.2؛ثباتتجرباه.1:ۀگرفتندشاملپن مرحما

پاداشبهصاحبانتجربهبود.ۀانتشارتجربهوارائ.5بندیتجربهوکدگذاریوطباه
نگرشمدیرانوپژوهشگرانپژوهشگاهسنجش»بهاینامه(درپایان1389شهسواریعمویجه)

پرداخات.«ینادمادیریتداناشاموردراهکارهایمستندسازیدانشضمنیدرفرصنعتنفتدر
هایمستندسازی)ثبت،ارسال،لفهاممیانکهپژوهشگاهصنعتنفتازدهدنشانمینتای پژوهش

ر،درابعادفرهن سازمان،فناوریمستندسازیوانتشاۀلفاانتشار(دردومارزیابی،مستندسازیو
ت.اسبودهروبهیندهایسازمانیبامشکلروااطالعاتوفر
الگوییبرایمستندسازیتجااربمادیرانمادارسۀارائ»خودبهۀنام(درپایان1390بیگمری)

پرداخت.هدفاینپاژوهش«دولتیوخاوراهنماییشهرستانآبادانبارویکردمدیریتدانش
دنمدیریتمادارسوتاأثیرآنکرمدیرانشهرستانآبادانوبومیۀدنتجاربسازندکربمکتو
هایمستندسازیتجااربمادیرانمادارستعییناولویتونیزمدارساینشهرستانۀاداربهبودبر

آماوزان،مدرسه،داناشۀهایمربوطبهمعممان،ادارمالفه،ودبیرانهابود.نتای نشاندادکهمعمم
ترتیا دراولویاتکااریریزیدرسیآموزشیوارتبااطبااجامعاهراباهارتباطباوالدین،برنامه

مدیرانمدارسبرایمستندسازیتجاربقراردادند.
هاایساازمان کهبیشتردر است موضوعی دانش، مستندسازی که است آن از حاکی هابررسی



 1394 تابستان، 2 ة، شمار49 ةرسانی دانشگاهی، دور و اطالع تحقیقات کتابداری

 

198 

هاایااساازمانوجازمستندساازی،یعامالهااۀمهاماینکاهساازمان.نکتاگیردخووصیانجا می
کننادهایتجاریموفایهستندکهحجمع یمیازدانشدرآنهانهفتهاساتوساعیمایشرکت

چنینگرفتههایانجا ازمرورپژوهشنحویدانشسازمانیخودراذخیرهونگهداریکنند.بهکه
اناد،ایانشناساییمفاهیممستندسازیپرداختهکههرچنددربیشترمطالعاتبهتعریکوآیدبرمی

وازآنجاکاهاستویژهماسساتآموزشیدرابتدایراهبه،ماسساتدولتیوهاموضوعدراداره
سسااتاموهاادانشاگاهشاکبایشاود،محساوبمایآموزشعالیکشوررکاناساسایجامعاه

مناسا سیساتماساتاراروطراحایباهبایادبنیاانشداناهاایسازمانعنوانبهپژوهشیوآموزشی
انجاا واساسایمستندساازیداناشعواملبررسیمستمز امراینوکننداقدا دانشستندسازیم

سیساتماساتاراروطراحایمختماکمراحالدرثیرگذارأتعواملاینمبنایبرعممیاتاقدامدادن
هایغیرانتفاعیکاهزیارن ارسازمانعنوانهایدانشگاهینیزبهکتابخانه.استدانشستندسازیم

کانونتوجاهقارارگیرناد.بناابراینبااتوجاهباهمطالا دربایدازاینلحاظ،سازمانمادرهستند
بررسیوازوجودآنهااطمینان هایتززیرساخت بایدذکرشده،قبلازاستارارن ا مستندسازی

،هاومراکزاطالعاتیدسازیدانشدرکتابخانهمستنۀباتوجهبهنبودپژوهشیدرزمینحاصلشود.
منادساازین اا پیااده مستندساازیداناشوۀتایدرحاوزهایآریزیدربرنامهشایداینپژوهش

هایدانشگاهیایرانماثرواقعشود.مستندسازیدانشدرکتابخانه

 پژوهشف و سؤاالت اهدا
هایدانشاگاهیایارانهایمدیرانکتابخانهدیدگاههدفاصمیپژوهشحاضر،شناساییوتحمیل

هاایتز ،عوامالمااثرومن اورشناسااییزیرسااختدرموردمستندسازیتجااربوداناشباه
یماذکورهاایانمن اوردرکتابخاناههاراهکارهاییباۀمستندسازیوارائسازوکارهایتز برای

د:شونمیمطرحرسیدنبهاینهدفسااتتزیررایبست.ا
فرهنگایعواملوهازیرساختترینمهم،ایراندانشگاهیهایکتابخانهمدیراندیدگاهاز .1

 کدامند؟دانشگاهیهایکتابخانهدردانشوتجاربمستندسازیبرماثر

ها و عدامل رفتاری  ترين زيرساخت مه  ،های دانشگاهی ايران از ديدگاه مديران کتابخانه .2
 های دانشگاهی کدامند؟ مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه

هرا و عدامرل    تررين زيرسراخت   مهر   ،های دانشرگاهی ايرران   از ديدگاه مديران کتابخانه .3
 های دانشگاهی کدامند؟ ساختاری مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه
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ها و عدامل قاندنی  ترين زيرساخت مه  ،های دانشگاهی ايران مديران کتابخانهاز ديدگاه  .4
 های دانشگاهی کدامند؟ مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه

ۀهاوعوامالفناوراناترینزیرساختمهم،هایدانشگاهیایرانازدیدگاهمدیرانکتابخانه .5
 هایدانشگاهیکدامند؟خانهماثربرمستندسازیتجاربودانشدرکتاب

هاییبرایبهبودواستفادهازچهسازوکار،هایدانشگاهیایرانازدیدگاهمدیرانکتابخانه .6
تراست؟ن ا مستندسازیتجاربودانشمناس ۀتوسع

 شناسی پژوهش روش
آمااریماوردن ارۀاسات.جامعاتحمیمای_شاییازنوعکاربردیوباهروشپیماپژوهشحاضر

هااایوابسااتهبااهوزارتعمااو ،تحایااااتوفناااوریوهااایمرکاازیدانشااگاهماادیرانکتابخانااه
شناساااییرایهااایوابسااتهبااهوزارتبهداشاات،درمااانوآمااوزشپزشااکیهسااتند.باادانشااگاه
اهایتحتپوششآنههردووزارتوفهرستاسامیدانشگاهتارنمایهایدولتیایرانبهدانشگاه
اساتفاده«1387گزارشممیآموزشعالی،تحایااتوفنااوریساال»همچنینازکتابومراجعه

دانشگاهو117ترتی ینها(.ب281-1388:279ریزیآموزشعالی،پژوهشوبرنامهۀشد)ماسس
باهمربوطکتابخانه74کهازاینتعداد،ندمرکزیدانشگاهیشناساییشدۀکتابخان117بهتبعآن

وزارتبهداشات،درماانوآماوزشمتعما باهکتابخاناه43وزارتعمو ،تحایاااتوفنااوریو
پاسخگوییبهپرسشانامهبراینفری88ۀ.بااستفادهازجدولکرجسیمورگاننمونبودندپزشکی

انتخابشدند.
اسااسچنادبرارزشیلیکرت(5ساخته)باطیکایمحا هاازپرسشنامهدهبرایگردآوریدا

باتوجهباهاینکاهتااکنونپژوهشایدرماوردآمادهومرورادبیاتپژوهشاستفادهشد.ۀپرسشنام
متونۀبامطالعانپژوهشگرصورتجامعصورتنگرفتهبود،هایمستندسازیبهبررسیزیرساخت

ابعااد،بهشناساییطورخاومستندسازیدانشمدیریتدانشوبهۀبهحوزومبانین ریمربوط
تعیینرواییمحتاوایی)صاوری(باینبرایاولیهۀپرسشنام.ندهایمهممستندسازیپرداختومالفه

اصالحاتتز وتغییراتپیشنهادشادهتوساطمتخوواان،دادنمتخووانتوزیعوپسازانجا 
توساطنساخهازپرسشانامه30.برایتعیینپایاییپرسشانامهنیازتعادادشدتدوینآننهاییۀنسخ
دساتآماد.باه94/0ضری آلفایکرونباا،،ۀموردبررسیتکمیلشدکهازطری محاسبۀجامع

هاایمرکازیپرسشنامهازطری پستالکترونیکیبهایمیلمدیرانکتابخانه،پایاییۀپسازمحاسب
هاایوزارتعماو ،تحایاااتوفنااوریووزارتبهداشات،درماانوآماوزشپزشاکیدانشگاه
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آزماونآماارتوصایفی)میاانگین(وآمااراساتنباطی)،هااتجزیاهوتحمیالدادهبرایدهشد.فرستا
.کاررفتبه(فریدمن

 های پژوهش یافته

 های دانشگاهی ایران ها و عوامل مؤثر بر مستندسازی در کتابخانه ترین زیرساخت شناسایی مهم
هارباهمرباوطهایمالفهونیزهاوعواملماثربرمستندسازیبندیزیرساختبرایتعییناولویت

کنندگانازآزمونغیرپارامتریکفریدمناستفادهشاد.نتاای آزماونشرکتازن رآنها،کدا از
(،ماادارNکننادگان)شارکتترتی تعادادنشاندادهشدهاست،کهبههاولفریدمندرپایینجد

دهد.می (راارائهsig) (وسطحمعناداریdfآزادی)ۀرجد(،chi-square)خیدوۀآمار
کمتارجززیرساختوعاملفناوراناه(موارد)بهۀدرهمباتوجهبهاینکهمیزانسطحمعناداری

.بناابراینبااخواهدشادهاپذیرفتهنوادعاییکسانبودنرتبهشودمیردHₒاست،فرض05/0از
مااثربارمستندساازی،واملوعهاهایمربوطبهزیرساختمالفهتوانبرایمیدرصد95اطمینان

باارتعد.باهکاریکسانفارض،تواناهمیتآنهارادرمستندسازیبندیدرن رگرفتونمیرتبه
امالازن ارپاساخگویانیکساانووعهااهایمربوطباهزیرسااختهایمالفهدیگر،میانگینرتبه

.نیستند

 فرهنگیها و عوامل  زیرساخت
هایمربوطبهزیرساختوعاملفرهنگایمااثربارهایهریکازمالفهنتای تعیینرتبه1جدول

.دهدراساسآزمونفریدمننشانمیمستندسازیراب

 ها و عوامل فرهنگی مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن بندی زیرساخت رتبه .1جدول 

018/0=, sig4=df, 88/11= x
2

 ۀدرج
 اهمیت

 فرهنگی مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانشها و عوامل  زیرساخت
میانگین 

 رتبه

 27/3اعتمادمتاابلکارکنان1

 17/3صداقتدرثبتوانتشارواقعیاتحاکمبرتجربه)اعمازموفایتیاشکست(2

 09/3تاویتمهارتثبتتجارببرایهایتز آموزشۀارائ3

 78/2 مستندسازیتجاربزیربناسازیفرهنگیازطری تبمیغن ا 4

 69/2 هاوتهدیدهایمحیطیفرهن ثبتنااطقوتوضعکسازمانیوفرصت5
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هاایفرهنا تارینجنباهمهماعتماداز،کهازدیدگاهمدیرانگفتتوانمیهایافتههباتوجهب
پسپردازند.باتییازاعتمادمتاابل،افرادبهتسهیمدانشنمیۀسازمانیاستکهبدونوجوددرج

اهمیات،مستندساازیآنهاانیازتبادلتجااربوداناشوتسهیم،برایهمکردنبسترهایتز فرا
هادارد.همچنینسطحاعتمادیکهدرمیاانکارکناانساازمانبسزاییدرمستندسازیدرکتابخانه

بنابراینبارایانجاا  گذارد.میانافرادتأثیرمیجریانمیزاندانشدرروجوددارد،تاحدزیادیب
یازاعتماددرسازمانحاکمباشد،چراکهمستندساازیدرآمیزمستندسازیبایدجوّموفایتدادن

ترخواهدبود.اثربخش ،باشدمبتنیسازمانیکهارتباطاتسازمانیبرصداقتواعتماد
درتبیاینایانیافتاه،سو ازن اراولویاتقارارگرفاتۀآموزشدررتبباتوجهبهاینکهناش

چاراکاه،توانگفتکهازدیادگاهمادیران،آماوزشنیازنااشمااثریدرمستندساازیداردمی
وشودمیآموزشافرادسب افزایشدانشوتغییرنگرشآنهانسبتبهتبادلاطالعاتدرسازمان

 .انجامدنگیزشدرونیبراییادگیریوکس دانشمیایجادابهاینافزایشآگاهی

 ها و عوامل رفتاری زیرساخت
هایمربوطبهزیرساختوعامالرفتااریمااثربارهریکازمالفههاینتای تعیینرتبه2جدول

دهد.مستندسازیرابراساسآزمونفریدمننشانمی

 بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمنها و عوامل رفتاری مؤثر  بندی زیرساخت رتبه .2جدول 

000/0= , sig4=df, 02/30= x
2 

نااشبسایاریدر،کهاعتاادیاباورهایافارادگفتتوانآمدهمیدستهایبهیافتهباتوجهبه
میبتای گارایش جامعه افراد که کند احساس فردی اگرایکهگونهبه،داردهامستندسازیکتابخانه

دوهمچنینبهاینباوربرسدکهتجاربداننیممناس  و مفید را عمل این و دارند مستندسازی به
در.شاد خواهاد تاویت تجارب مستندسازیسمتبهگرایشاو برایدیگرانکاربردیاست،وی

وازن ارشادههاتوجهکمتاریهاونگرشاصالحمفروضات،ارزشبههامالفهکهازبینتبییناین

 ۀدرج
 اهمیت

 ها و عوامل رفتاری مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش زیرساخت
میانگین 

 رتبه

 42/3مفیدوکاربردیبودننبۀاعتاادیاباورافرادبهثبتوانتشارتجاربخودازج1

 32/3هایبرترثبتتجاربالگوبرداریازشیوه2

 04/3گرایییاپویاییافرادتحول3

 58/2 طمبیدرثبتتجاربتوفی ۀانگیز4

 37/2 هایافرادهاونگرشاصالحمفروضات،ارزش5
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هااوکاهارزشباشادشایدباهایاندلیالکهتوانگفتمیاست،آخرقرارگرفتهۀمدیراندررتب
تغییرآنبسیارسخت،ازن رافرادپس،سترفتارهاوعممکردآنهاۀکنندهایافراد،هدایتنگرش
طورکهگذارد.چراکههمان.اینامرچالشبزرگیراپیشرویکتابخانهمیهدبودخوابروزمان

بایدنگرشافرادباهایانموضاوع،هاکتابخانهدربهیکروشمستندسازیتبدیلبرای،اشارهشد
هااوباورهاایحااکم،ماانعمستندساازیتجااربورواگردرکتابخاناهارزشعوضشود.ازاین
 مستندسازیسختخواهدبود.دادندانششود،انجا 

 ها و عوامل ساختاری زیرساخت
هایمربوطبهزیرساختوعاملساختاریماثربارهایهریکازمالفهای تعیینرتبهنت3جدول

دهد.مستندسازیرابراساسآزمونفریدمننشانمی

 ها و عوامل ساختاری مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن بندی زیرساخت رتبه .3جدول 

000/0= , sig5=df,92/40= x
2 

تاارینیکایازمهام،کاهزیرسااختوعامالسااختاریگفااتتاوانهااماییافتاهبااتوجاهباه
ومدیرانبهناشواهمیتایانعامالشودمحسوبمیهاوعواملماثربرمستندسازیزیرساخت

اولنیزمایدایاننکتاهۀدراثربخشیسیستممستندسازیواقفند.قرارگرفتناینزیرساختدررتب
عامالشاشبایادباهایان،هاامستندساازیدرکتابخاناهرای.بنابراینب(1ونمودار6)جدولاست

ساهعامالاول،هاایماوردبررسایکتابخانههرچندازن رمدیران.داشتایساختاریتوجهویژه
یعنیایجادفضاییبرایافزایشتعاملوارتباطاتبینمدیرانوکارکنان،وجودابزارهاوامکانات

ساازمانیۀعنوانوظیفاثبتتجاربدرکتابخانهبه و فعالیتن ا مستندسازیتجارببرایمناس 
نیباهرواباطباینافارادوواحادهایساازمانیازاهمیتبیشتریبرخاورداراسات.سااختارساازما

 ۀدرج
 اهمیت

 عوامل ساختاری مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش
میانگین 

 رتبه

 09/4ایجادفضاییبرایافزایشتعاملوارتباطاتبینمدیرانوکارکنان1

 82/3فعالیتن ا مستندسازیتجارببرایوجودابزارهاوامکاناتمناس 2

 69/3سازمانیۀعنوانوظیفثبتتجاربدرکتابخانهبه3

 45/3 تجاربمشتر ۀهایمتشکلازافرادبازمینتشکیلگروه4

 44/3 گسترشن ا مستندسازیرایکافیبۀتخوی امکاناتوبودج5

 51/2مستندسازیتجاربدرسازمانۀتشکیلگروه،دفتریادبیرخان6
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هابایدازانعطاافمن ورمستندسازیتجاربودانش،ساختارسازمانیکتابخانهبهپسگردد.برمی
،بخشایوحتایساازمانیمحادودگروهایوپویاییکافیبرخوردارباشدتاارتباطاتبهمرزهای

هاایگیاریمیسااختارساازمانی،توامیمغیررساۀجنباکاهتاوانگفاتعبارتدیگرمینشود.به
تعاامالتوافازایشۀنااشمهمایدرتوساع،وروابطصمیمانهبازیردستانگروهیگروهی،کار

د.نکنهاایفامیمشارکتبینکارکنانوبهتبعآنمستندسازیدرکتابخانه

 ها و عوامل قانونی زیرساخت
هایمربوطبهزیرسااختوعامالقاانونیمااثربارهایهریکازمالفهی تعیینرتبهنتا4جدول

 دهد.راساسآزمونفریدمننشانمیمستندسازیراب

 ها و عوامل قانونی مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن بندی زیرساخت رتبه .4جدول 

034/0=, sig4=df,41/10= x
2 

ترینعواملتأثیرگاذاریکیازمهم،توانگفتکهمسائلمالیوحمایتیهامییافتهباتوجهبه
باهترینعوامالتأثیرگاذارتنهاییودرسطحمهمکهجاداردبهشوندمحسوبمیدرمستندسازی

هایموف بهاینموضوعتوجهخاصیدارندوبسترهایتز رابارایامارد.سازمانشوتوجهآنها
دادنمن اورانجاا انگیزشیبرایکارکناانیاکساازمانباهیند.پاداشعاممکنفراهممیمذکور
 تریننوعپااداشدرپاسابباهعنوانبه.پاداشمالیبهاستهایسازمانین یرمستندسازیفعالیت

دریاند،ناشبسایاردیگرانمستندسازیکردهۀاستفادرایهایافرادیکهتجاربخودرابتالش
وجااودداشااتهباشاادکااهازحاااوقهاااییانونهااادارد.همچنااینبایاادقاامستندسااازیدرکتابخانااه

هاایانونهااوقاعملتولیدکنندگاندانشومستندکنندگانتجاربحمایتکند.تادویندساتورال
وشااودمااینهادینااهشاادنفرهناا تسااهیمدانااشسااب هااا،مربااوطبااهمستندسااازیدرکتابخانااه

 کند.مستندسازیآنراتاحدودزیادیپشتیبانیمی

 ۀدرج
 اهمیت

 ها و عوامل قانونی مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش زیرساخت
میانگین 

 رتبه

 44/3هاوتجاربپشتیبانیمدیرانازحاوقمستندکنندگانایده1

 94/2اندپرداختپاداشوحاوقمادیبهافرادیکهتجاربخودراثبتکرده2

 91/2حامی،مالکیتفکریومعنویهایانونرعایتحاوقوق3

 87/2 هاوتجاربانتشارایدهبرایومارراتسازمانیهاانونوجودق4

 84/2 تهیهوتدوینقانوندفاعازحاوقوامنیتصاحبانتجربه5
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 ها و عوامل فناورانه زیرساخت
هااوادعاییکسانبودنرتبهHₒاست،فرض05/0باتوجهبهاینکهمیزانسطحمعناداریبیشتراز

هایمربوطبهزیرساختمالفههایبندیمیانگینرتبهلویتوعبارتدیگر،بیناشود.بهپذیرفتهمی
تاوانمیاانازلحااظرتباهمایچنادهر شاود.ازن رپاسخگویانتفاوتیدیدهنمی،وعاملفناورانه

هاتفاوترادید.مالفه
مااثرۀطبهزیرساختوعاملفناوراناهایمربویهریکازمالفههانتای تعیینرتبه5جدول

 .دهدبرمستندسازیرابراساسآزمونفریدمننشانمی

 مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن ۀها و عوامل فناوران بندی زیرساخت رتبه .5جدول 

69/0= , sig4=df,24/2= x
2 

درموفایات،هاکمیدیدرکتابخانهیعنوانعاممکهفناوریبهگفتتوانهامییافتهباتوجهبه
واجرایمستندسازیناشزیادیدارد.فناوریاطالعات،عالوهبرامکانبیرونکشیدنداناشاز

.کنادمایتاوجهیشاایانبهنگهداریومستندکردنداناشآشاکارکماک،ذهنصاحباندانش
تنهااناه،الکترونیکاینساخۀمیالاسکنمدار واسنادکاغذیکتابخانهوتبادیلآنهااباهطوربه

مادار واسانادجماوگیریشادنبمکاهازمفااود،شاودموج کاهشفضاینگهداریآنهامی
د.کنترمیتروسریعراآسان،همچنیندسترسیبهآنهاخواهدکرد
هاایفنااوریرایاناهوماننددنوگسترشابزارفناوریکرهایتز برایفراهمگذاریسرمایه

ارتباطیمانندهایفناوری گیریازایماننداینترنت،اینترانت،پورتالوغیرهوگسترشبهرهشبکه
گویمجازیوپایگاهاطالعاتوگفتگو،پستالکترونیک،سیستموویدئوکنفرانس،اتاقگفت

هااهمیتدارد.درکتابخانه،هایافرادتجاربوآموخته
بندیآنهاااولویتهاوعواملماثربرمستندسازیوترینزیرساختتعیینمهمبرایدرنهایت

 ۀدرج
 اهمیت

 مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش ۀها و عوامل فناوران زیرساخت
میانگین 

 رتبه

 12/3ایفراهمآوردنتسهیالترایانه1

 05/3من ورتعاملبیشترکارکنانهایاینترنتواینترانتبهوجودشبکه2

 05/3هایارتباطیایجادوگسترششبکه3

4
دنچارچوبمستنداتکرذخیرهبرایطراحیوایجادبانکاطالعاتی

 شدهگردآوری
91/2 

 86/2 هاوتجارببرایانتاالایدههایمجازیاستفادهازسیستم5
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مالهااوعواهایهریکاززیرساختنتای تعیینرتبه6جدولاستفادهشد.نیزازآزمونفریدمن
دهد.راساسآزمونفریدمننشانمیماثربرمستندسازیتجاربودانشراب

 ها و عوامل مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن بندی زیرساخت رتبه .6 جدول

 میانگین رتبه ها و عوامل مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش زیرساخت اهمیت ۀدرج

 61/4ساختاری1

 96/2فرهنگی2

 65/2قانونی3

 46/2 فناورانه4

 32/2 رفتاری5

000/0=, sig4=df,53/97= x
2

باهایان،هاوعواملماثربارمستندساازیبندیزیرساختبراساسنتای آزمونفریدمن،رتبه
رفتاری..5فناورانهو.4؛قانونی.3؛فرهنگی.2؛ساختاری.1ترتی است:
دهد.وعواملماثربرمستندسازیرانشانمیهامیانگینزیرساخت1نمودار

 

 
 ها و عوامل مؤثر بر مستندسازی میانگین زیرساخت .1نمودار 

بیشاترینمیاانگین،شاود،زیرسااختوعامالسااختاریمشااهدهماینیز1گونهکهدرنمودارهمان
 .(است58/19(رابهخوداختواودادهوزیرساختوعاملرفتاریدارایکمترینمیانگین)70/23)

موفایاتدرکاهیعاواممهاوزیرساختمیانازکهرسدمین ربه،مدیراناظهاراتبهتوجهبا
عاماالزیرساااختو»تاارینوماااثرترینمربااوطبااهمهاام،شااتندداناااشمستندسااازیسااازیپیاااده

اسات.گرچاهسااختار«زیرسااختوعامالرفتااری»اثرتارینتارینوکاماهمیتوکم«یساختار
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هاایفرهنگای،کند،توجهباهآنبادونوجاودزمیناهسازمانیناشمهمیدرمستندسازیایفامی
شاود.ماینهایدانشگاهیتنهاییسب اجرایمستندسازیدرکتابخانهقانونی،فناوریورفتاریبه

روتما اینعناصربایدهموارهدرکنارهمدیگرموردتوجهقرارگیرند.ازاین

 مستندسازی ۀبهبود و توسع برایسازوکارهای الزم 
از،کنندگانشرکتازن ربهسازوکارهایمستندسازیهایمربوطبندیمالفهبرایتعییناولویت

05/0باتوجهبهاینکهمیازانساطحمعنااداریکمتارازآزمونغیرپارامتریکفریدمناستفادهشد.
95.بناابراینباااطمیناانیساتننیهاپذیرفتوادعاییکسانبودنرتبهشودمیرد Hₒاست،فرض

بنادیدرن ارگرفاتومستندسازی،رتبهمن وربهبودسازوکارهابههایتوانبرایمادهدرصدمی
هاایعباارتدیگار،میاانگینرتباهد.باهکارزییکسانفارضتواناهمیتآنهارادرمستندسانمی
ازن رپاسخگویانیکساننیستند.،مستندسازیۀبهبودوتوسعرایسازوکارهابهایمربوطبهماده

هایهریکازسازوکارهایمستندسازیرابراساسآزمونفریدمننتای تعیینرتبه7جدول
 .دهدنشانمی

 سازوکارهای مستندسازی بر اساس آزمون فریدمنبندی  رتبه .7 جدول

000/0= , sig13=df,39/85= x
2

 ۀدرج
 اهمیت

 سازوکارهای مستندسازی تجارب و دانش
میانگین 

 رتبه

 42/9انتاالتجاربکارکنانقبلازبازنشستگیبهافرادجانشین1

 77/8هنگا انتشارتجاربدربرخورداریمدیرانصاح تجربهازحاوقمالکیتمعنوی2

 73/8درکتابخانهگرفتههاواقداماتمهمانجا ازتجاربپروژهیمستندۀایجاددستنام3

 28/8 صورتکتابوبهنا صاح تجربههایتخووییابهمدیراندرمجمهۀانتشارتجاربمستندشد4

 97/7 اندمدیرانوکارکنانیکهتجاربخودراثبتکردهیافزایشحاوقومزایا5

85/7انداقدا کردهخودۀشغمیمدیرانیکهبهثبتتجربیارتاا6
81/7مستندسازیدادنهابرایانجا دنشرحوظایکومسئولیتکرمشخ 7
74/7هاوجوداهدافسازمانیمشخ وروشنبرایمستندسازیدرکتابخانه8
66/7من ورثبتتجاربمدیرانوکارکناناعزا کارشناسثبتتجربهبه9
59/6ساتنهبهمدیرانصاح تجربهورتصبهترینتجربهبهۀاهدایجایز10
44/6شدهبرایثبتتجاربتجربه(وازپیشطراحیۀهایمخووو)متناس بازمیناستفادهازفر 11
38/6هایسازمانیمستالونیروهایتما وقتبرایفعالیتدرن ا مستندسازیوجودپست12
05/6هایموفایتوخاطراتشغمیتشکیلجمساتبیانداستان13
31/5معرفیتجاربوصاحبانتجربهۀتعیینروزیاهفت14
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،رای شودهادرعملتوانگفتبرایاینکهن ا مستندسازیدرکتابخانههامیدرتبییناینیافته
تاوانمادیرانوبگیردوازسازوکارهاییاستفادهشاود.اماااینکاهچگوناهمایبایدکارهاییصورت

کارکنانکتابخانهرانسبتبهمستندسازیتجارببرانگیختوکس مهاارتمستندساازییااعمال
شادهدراهمیتبسیاریدارد.باتوجهبهساازوکارهایارائاه،مستندسازیرادررفتارآنهانهادینهکرد

بندیکمیقائلشد:توانبرایاینسازوکارهاسهنوعتاسیممی7جدول
.سازوکارهاییباهدفثبتوضبطتجاربدرسطحسازمان .1
.سازوکارهاییباهدفتوزیعونشرمستنداتدرسطحجامعهوسازمان .2
(ب؛عوامالترغیبایممماوس(سازوکارهاییباهدفترغی افارادباهمستندساازی:الاک .3

ممموس.عواملترغیبینا

 گیری بحث و نتیجه
هاوعواملکمیدیاست.درهامستمز توجهبهزیرساختاجرایاثربخشمستندسازیدرکتابخانه

هااوعوامالمااثربارمستندساازیاینپژوهش،سعیشدکهمیزاناهمیتهریکاززیرسااخت
هاایدانشاگاهیخاناهمستندسازیواستارارن ا مستندسازیدرکتابرایبررسیوسازوکارهاییب

هایتز برایمستندساازیدرترتی اهمیتزیرساختکهنشاندادپژوهشنتای اینارائهشود.
ساختاری،فرهنگی،قانونی،فناورانهورفتاریاست.هایشاملزیرساخت،هایدانشگاهیکتابخانه

ارتباطااتباینمادیرانوایجاادفضااییبارایافازایشتعامالو،هاازبیناینعواملوزیرساخت
هااوتجاارب،کارکنان،اعتمادمتاابلکارکنان،پشاتیبانیمادیرانازحااوقمساتندکنندگانایاده

مفیادونبۀایواعتاادیاباورافرادبهثبتوانتشارتجاربخودازجفراهمآوردنتسهیالترایانه
(کاه2008هایپاژوهشرنازل)ایافتهبایننتای ترینعواملشناساییشدند.مهم،کاربردیبودن

هاایپاژوهشکاالکویافتاههمچناین،دانساتاعتمادبینافرادراعاملمهمیدرمستندساازیمای
سیساتممادیریتکارآماداسانادومادار رادرکیفیاتو(کهساختارمبتنیبارکیفیات2009)

ازیراکامباودندانساتویکایازمشاکالتمستندسامستندسازیومدیریتمدار مااثرمای
ست.اهمسو،کردمیمارراتقانونیتمای

شاوندوهازیارن ارمعاوناتپژوهشایادارهمایدانشگاههایمرکزیدرحالحاضرکتابخانه
هابامشکالتبسیارمواجهکهکتابخانهاستشدهسب .همینامرندارندیمشخ ومستامۀبودج
مستندساازیباراییایواحادیاانهاادمجزا،هایایارانکتابخانهشودکهدرپیشنهادمیپسشوند.

ایگوناهفراهمکردنابزارهاوامکاناتتز ومشخ کردنشرحوظایکافرادباهتشکیلشود.
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خاودبدانادودرقباالساازمانمتعهادباشاد،درۀکههرشخویدرسازمانمستندسازیراوظیفا
هاابادونمستندسازیدرکتابخاناههمچنین داشت.خواهدهاناشزیادیمستندسازیدرکتابخانه

عباارتدیگارعوامالفرهنگای،فرهن مشارکتیمناس ومبتنیبراعتمادموف نخواهدباود.باه
رفتارافراداستکهبافرهن وفضایحاکمبارجامعاه،ساازمانیااۀمالح شایاننمودبیرونیو

تنهاابارایبهاینبااوربرسادکاهتجااربوداناشاوناهاگرهرفردیبنابراین است.مرتبطگروه
بمکهبرایدیگرانمفیداست،اینتغییرباورواعتااداوبهمرورزمانباهتغییارنگارشاو،شخود

احمادی،ۀچاراکاهباهگفتا،شودمیخواهدشدوبهیکرفتارتبدیلمنجرنسبتبهمستندسازی
کاهگیاردشاکلمایهایمیبتی(مستندسازیباتوجهبهاحساساتونگرش1387الهیوصالحی)

افرادنسبتبهتجاربخوددارند،ودربمندمدتبهیکرفتاروباتوجهباهساایرافارادساازمانو
د.شوتکرارآن،بهیکفرهن سازندهتبدیلمی

 انتااال باه نسبت مدرآکا طوربه و سرعتبهباید ،خاو محیطی در تجربه نشدن محوور برای

 تاا گذارندمی ایگسترده تأثیر،شدن پخش صورت در تجارب و هاایده.کرد اقدا دیگران به آن

 تجربه ثبت برای گوناگونیهایرسازوکا رو،این از.گیرند قرار یخاص ۀعددست در صرفاً اینکه
توانگفتکههرکدا میباتوجهبهنتای (.1387:21)احمدی،الهیوصالحی،یابندکاربردمی

بناابراین.بارایساازوکارهاقائالشادیمایاساتکاهسهدستهیکیازآنوازاینسازوکارهاجز
هایمختمفیبرایثبتبهترینراهکاربرایمستندسازی،ثبتتجربهاست.روشکهتوانگفتمی

هایمخواوومستندساازی،ثباتتجرباهد،ازجممه:ثبتتجربهازطری فر نتجاربوجوددار
هاااینوشااتاریمیاالموردنویساای،توسااطکارشااناسثبااتتجربااه،ضاابطصااداوتوااویروروش

من ورثبتوضابطایناستکهبه،ایکهدراینموردوجودداردمهئنویسیوغیره.امامسخاطره
هااواهادافساازمانیونیازوجاودیااتمسائولیتیردنجزمشاخ کا،هااتجاربدرکتابخاناه

وقتدرسازمانضروریاست.هایسازمانیمستالونیروهایتما پست
ازدیگرسازوکارهایمستندسازی،انتشارتجاربومستنداتدرکتابخانهاساتکاهبااایانکاار

،وجاودنداشاتهباشادد.چنانچاهامکااننگاارشتجااربنشاوتجاربدراختیاردیگرانگذاشتهمی
ازطریا ،هایآخرخدمتوقبالازبازنشساتگیبهترینراهایناستکهمدیرانوکارکناندرسال

کنفرانس،سمیناروسخنرانیتجااربخودشاانرامطارحکنناد،چاونحضاورفیزیکایاثرگاذاری
ازتجااربویمساتندۀهمچناینایجااددساتنام.دهادافزایشمایوسرعتیادگیریرااردبیشترید

هاایومجمههاباونیزانتشارتجاربمدیرانباتدوینکتگرفتهاقداماتمهمیکهدرکتابخانهانجا 
دردسترسیدیگرانبهتجاربسازمانیناشماثریدارد.،هایدیگرتخووییادرقال 



 ... ها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و شناسایی زیرساخت

 

209 

شاود،مایناهشادنرفتاارمستندساازیطورکهگفتهشدعواملترغیبیکهموجا نهادیهمان
شاملعواملترغیبیممموسوناممموساست.عوامالترغیبایممماوسماننادافازایشحااوقیاا

شغمیمدیرانوکارکنانیکهتجاربخودراثبتکردندوعواملترغیبینااممموسماننادیارتاا
شادهکاهدربارانگیختنمساتندقدردانیوپشتیبانیافرادونیزمعرفیوشناسااندنآثااروتجاارب

عواملترغیبیممموسمهماست.ۀهایافرادبهاندازانگیزه
اساتارارن اا مستندساازیتجرباهوتوانبهایننتیجهرسیدکهشدهمیبندیمطال گفتهازجمع

نیازمندعز جدیآنهابرایبرطرفکردنموانعموجودبرسرراه،هایدانشگاهیدانشدرکتابخانه
مستندسازیدرچندسالآیندهدربدونتردیدهایتز است.مستندسازیوفراهمکردنزیرساخت

یابادودرایانمیاانآنهااییموفا خواهنادباودکاههاومراکزاطالعاتیاهمیتزیادیمیکتابخانه
پاسبارایآنطراحایکنناد.یسازیآنرافراهموچارچوبمناسابپیادههایتز برایزیرساخت

سازیوتاویتبستریبرایانتاالتجارب،باازنگریدرتغییراتدرساختاروشرحوظایک،فرهن 
تاوانمایازراهکارهااییاساتکاه،سیستمپاداشهمراهبانوآوریدرفناوریاطالعاتوارتباطات

 مستندسازیونیزبهبودوضعیتکتابخانهازن رمستندسازیارائهداد.من وراستارارن ابه

 پیشنهادهای اجرایی پژوهش
من وراستارارشدهتوسطمدیران،پیشنهادهاییبههایاینپژوهشوراهکارهایدادهبراساسیافته

د:وشمیئههابهشرحزیراراآندرکتابخانهدادنن ا مستندسازیتجاربودانشوانجا 
تودیامورمربوطبهاجرایمستندسازیواشترا تجاربوانجا برایایواحدیاحوزه .1

 هادرن رگرفتهشود.هایتز درکتابخانهریزی،ن ارتوهماهنگیبرنامهدادن

دبیرخانهومرکزمستندساازیداناشبااهادفنگهاداریاساناد،مادار ،،هادرکتابخانه .2
کارکناانۀوهمچنینگردآوریآثاارتاألیک،ترجماهیااتجااربمستندشادهادستورالعمل
تشکیلشود.

بارایمستندساازیه،کهدرکتابخاناکردندازمدیراناظهارزیادیباتوجهبهاینکهدرصد .3
ساو زیرسااختوعامالفرهنگای،ۀاندوقرارگرفتنناشآموزشدررتباندیدهآموزشی

مستندساازیتجااربوۀهاایآموزشاینحاوهاوکارگااهورهشودبابرگزاریدپیشنهادمی
.هشوددانشآموزشداد

من اورزیربناساازیفرهنگایوگساترشمستندساازیهاوپوساترهایتبمیغااتیباهاطالعیه .4
 د.شوتجاربدرکتابخانهتهیهوتولید
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تبادلافکارودانشمدیرانرایسازمانیبهایتخوویدرونایجادانجمنیدباکتابخانهبا .5
 .اقدا کندهایتخوویخودوکارکناندرحوزه

هاایکارکناانباتجرباهوتجااربواندیشاهۀمبادلابرایدنبسترهایموردنیازکربافراهم .6
هنگاا انتااالیاادرافارادازساازمانۀازخروجداناشوتجربا،ترباساباهبهکارکنانجوان
د.بازنشستگیجموگیریشو

ۀکننادهایماادییااترفیاعمااا باهمساتندهایانگیزشیهمچونپرداختپاداشسازوکار .7
 دندانشخوددرن رگرفتهشود.کرسوقدادنکارکنانبهنشروکاربردیمن وربهتجربه

 منابع
(.بررسایوتبیاینعوامالرفتااریو1387صاالحی،عمای)؛الهای،شاعبان؛اکبراحمدی،عمی .1

:(29)15،پژوهشیدانشوررفتاار-عممیۀدوماهناموکارثبتتجاربمدیران.فرهنگیوساز

17-28.

مدیریتاساتراتژیک، یندافر در تجارب (.مستندسازی1379اکبر)عمی احمدی،؛شعبان الهی، .2

.72-53:(49و48)14،دولتیمدیریت ۀفومنام

(.مدیریتدانشوسازمانیادگیرنده:تحمیمای1388شهائی،بهنا )اصغر؛انواریرستمی،عمی .3

.18-3:(2)1مدیریتفناوریاطالعات،برناشمستندسازیدانشوتجربه.

الگوییبرایمستندسازیتجاربمدیرانمدارسدولتیوخاوۀارائ(.1390بیگمری،فروغ) .4

کارشناسایارشادمادیریتۀامانپایاانراهنماییشهرستانآبادانبارویکاردمادیریتداناش.

عمو تربیتیوروانشناسی.ۀدانشگاهشهیدچمران،اهوازدانشکدآموزشی.

ۀفومنام(.معیارهایانتخابتجربهدرمستندسازیتجاربمدیران.1382جعفریماد ،سعید) .5
.230-40:209و39،مطالعاتمدیریتبهبودوتحول

هشمستندسااازیتجاااربماادیران.سااازمانپااژوهشو(.طاارحپااژو1384دری،بهااروز) .6

عمو انسانیواجتماعیجهاددانشگاهی.ۀریزیآموزش،پژوهشکدبرنامه

(.کسا داناشمادیرانازدیادگاهمادیرانارشاد؛1385متولیان،عمیرضا)؛رضوانیان،اویس .7

المممایینموردیصنعتپتروشایمیایاران.دوماینکنفارانسباۀمطالع،هادستاوردهاوچالش

.11-1:دیماه25-24مدیریتفناوریاطالعاتوتوسعه،تهران،
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سنجشنگارشمادیرانوپژوهشاگرانپژوهشاگاهصانعت(.1389شهسواریعمویجه،مریم) .8

ۀناما.پایاانینادمادیریتداناشاکارهاایمستندساازیداناشضامنیدرفرهرادمورنفتدر

عمو تربیتایوۀدانشگاهالزهرا،تهران،دانشکدشناسی.یارشدعمماطالعاتودانشکارشناس

روانشناسی.

(.تعیینراهبردمدیریتدانشسازمانی:تدویندانشیاتبادلفردیدانش.1386گزنی،عمی) .9

.106-93:(1)18،کتابۀفومنام

هاا:ضارورتیبارایخما (.مستندساازیتجرباه1388ن ارزاده،محسان)مردانی،امیرحساین؛ .10

مجموعهمااتتهمایشمدیریتدانشوعمو اطالعاات:ها.مداردرکتابخانهسازمانیدانش
 .503-494کتابدار:،.تهرانهاپیوندهاوبرهمکنش

(.گزارشممیآموزشعاالی،تحایاااتو1388ریزیآموزشعالی)پژوهشوبرنامهۀماسس .11
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