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 چكيده

ـ   يدانش سازمان ياتح يكپارچهپژوهش آن بود تا بر اساس چرخه  ياصلهدف : هدفزمينه و   يمستندسـاز  يبـرا  يدالكر مـدل عمل
 يـن در ا ياهـداف مـورد بررسـ    يگـر از د ينيو ع يمنابع كسب دانش ضمن ييارائه شود. شناسا يرانا يدانشگاه يهادانش در كتابخانه

  پژوهش بود.
 يرانپژوهش مد ينا يبود. جامعه آمار يو با توجه به هدف پژوهش، نوع آن كاربرد يليتحل-يمايشيروش پژوهش پروش پژوهش: 

و  ينفر بود كه بر اساس جدول انـدازه جامعـه و نمونـه كرجسـ     172جامعه  يبود. اعضا يرانا يدولت يها دانشگاه يمركز يها كتابخانه
 2/86 يبرگشـت  يهـا  پرسشنامه يزاننفر به پرسشنامه پاسخ دادند و م 100شدند.  خابانت يتصادف يا نفر به صورت طبقه 116مورگان، 

بر اساس چند پرسشنامه آمـاده   يكرتل يارزش 5 يفمحقق ساخته در قالب ط يكيها از پرسشنامه الكترون داده يگردآور يدرصد بود. برا
شـد و پـس از انجـام     يـع متخصصان توز ين) بي(صور واييحتم ييروا يينتع يبرا يهپژوهش استفاده شد. پرسشنامه اول يشينهو مرور پ

 30پرسشـنامه تعـداد    يـايي پا يينتع يشد. برا ينآن تدو ييشده توسط متخصصان، نسخه نها يشنهادپ ييراتدادن اصالحات الزم و تغ
  به دست آمد. 87,45كرونباخ،  يآلفا يبمحاسبه ضر يقشد كه از طر يلتكم ينسخه توسط جامعه مورد بررس

 يآن، مستندسـاز  يـق داشت و از طر يرتأث يدالكر بر مستندساز يدانش سازمان ياتح يكپارچهپژوهش نشان داد چرخه  يجنتاها: يافته
مراحل در  ينتر دانش مهم يابيآن بود كه ثبت، اشتراك و ارز يانگرب يونيرگرس يساز شد. مدل بينييشپ يمركز يها دانش در كتابخانه

رابطه معنادار داشت و در  يبا مستندساز يريمرحله فراگ يمراحل چرخه دالكر به استثنا يتمام دادنشان  يرمس يهبود. تجز يمستندساز
پـژوهش بـا حـذف     يشـنهادي داشـت. مـدل پ   يبر مستندسـاز  يماثر مستق ينتر كم يو مرحله كدگذار ترينيشمرحله ثبت ب ينهزم ينا

بود.  يقو يرمستقيمبا اثر غ ي/انتخاب و دسترسيابيو ارز يممستق اثراشتراك با  و يششامل مراحل ثبت، پاال يفبا اثرات ضع يرهايمتغ
 يبـرا  ينـي منـابع دانـش ع   يران،مد يشد و در سه عامل منابع كسب و ثبت دانش ضمن ييشناسا ينيو ع يمنبع كسب دانش ضمن 15

  خالصه شدند. يكاو و داده يكاو وب يبرا ينيو بازنمون و منابع دانش ع يكدگذار
دانش  يمستندساز ينهپژوهش صورت گرفته در زم ينپژوهش اول ينبعمل آمده، ا هاييبا توجه به بررس رسديبه نظر مگيري: نتيجه

 است. يبا هدف ارائه مدل عمل يرانا يدانشگاه يها در كتابخانه
   مدل دالكر يات،چرخه ح يران،ا يدانشگاه هايدانش، كتابخانه يريتمد ي،دانش سازمان ،يمستندساز: ها كليدواژه

__________________________________________________________________________________ 

  مقدمه
 يـاتي و منبـع ح  يعامـل اساسـ   يـك امروزه دانش به عنوان 

مانند  يمتعدد يلدانش به دال ين. اشوديسازمان محسوب م
 يفراموشـ  سپاري،برون سازي،كوچك يي،جابجا ي،بازنشستگ

 يقـرار دارد؛ دانـش ضـمن    يمحـو و نـابود   يرو مرگ در مس
محــو شــدن كشــف،  يــاو  يقبــل از فراموشــ يــدكاركنــان با
 بنـدي طبقـه  يـب، ترك يزن ينيشود و دانش ع بتاستخراج و ث

حلقه  ي). مستندساز2005گردد (دالكر،  سازيمجدد و مفهوم
دانش است. اگر دانـش و تجربـه   يريتمراحل مد يانواسط م

 يننگنجـد، بهتـر   يشود، اما در حافظـه سـازمان   يياشناس اي
استفاده است.  باريكهمان  يد،كه از آن دانش بر آ اياستفاده

 يو كدگـذار  يـره ذخ يكه دانش در حافظه سازمان صورتيدر 
 يـاز مانده و هر زمان كه ن يدر سازمان باق يشههم يشود، برا

و  يرنـد به آن مراجعه كننـد، آن را فـرا گ   تواننديباشد، افراد م
ــه  ــد. كتابخان از دانشــگاه و  يبخشــ دانشــگاهيتوســعه دهن

 دانشـگاه  يرا برا يرقابت يتآن است كه مز يفرهنگ سازمان
 سازيدر فراهم زيربنايي نقش هاكتابخانه ين. اكنديفراهم م

و پژوهشـگران بـه    يداسـات  يان،دانشـجو  يابزارها و منابع برا
و گنزالـز،   يگـورا دارنـد (ف  يـد كشف و خلق دانـش جد  منظور
 يمراكز در رابطه با مستندسـاز  ين). ا2008؛ آدئوگان، 2004

مواجه هسـتند: منـابع كسـب و     يدانش خود با مسائل مختلف
 يچگـونگ  يـز و ن ينـي، و ع ياستخراج دانـش ضـمن   يچگونگ
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 هـا در آن ي،شـغل  يفدانـش ثبـت شـده در وظـا     يريكارگ به
 هادر آن يروش مستندساز ياآ يستمعلوم ن نيست؟ مشخص

رو، پژوهش حاضر در  يناز ا كند؟يم يتتبع يخاص الگوي از
شـد   تالشمسائل شكل گرفت و  ينبه ا ييپاسخگو يراستا

 يدالكـر، مـدل   يدانش سازمان ياتح يكپارچهچرخه  يهتا بر پا
 هـا  يشـينه پ ي. بـا بررسـ  يـد ارائه نما يمستندساز يبرا يعمل

در خـارج بـه دهـه     يمستندسـاز  يهـا  وهشمشحض شد پژ
انجـام   ايكتابخانـه   يـر و اغلب در مراكز غ گردديباز م 1970

) در پژوهش خود 2003( نمونه، بوارفا و عابد يشده است. برا
استخراج دانش ارائه كردند: در گام اول اسـناد   يدو گام را برا

 يو خبرگ يارتباط هايمدل ينو مدارك سازمان با هدف تدو
شــد و در گــام دوم مصــاحبه بــا خبرگــان بــا هــدف  يبررســ
موجود در اسناد و مدارك به عمـل   يدانش يخألها ييشناسا
كسـب   يبـرا  راتحـت وب   ي) مدل مفهـوم 2008( يوآمد. ه

 ينـد فرا يمـدل، دانـش طـ    يـن دانش ارائـه داد. بـر اسـاس ا   
دانش اسـتخراج   سازييرقوم ي،و ضمن ينياستخراج دانش ع
دانـش   ارزيـابي  وب، تحت افزارستفاده در نرمشده به منظور ا
 يگـاه پا سازييادهو پ ياز صحت آن، طراح ينانبه منظور اطم

شـد. در   كسـب دانش و اشتراك و اسـتفاده مجـدد از دانـش    
ده  ينــدي) فرا2010( يدحمــدان محمــد و آل ســا يمايشــيپ

روش  يـن كردنـد. در ا  يشـنهاد كسب دانـش پ  يبرا ايمرحله
و مسـتندات موجـود    يابتدا مهندس دانش با اصطالحات فنـ 

و مـدل   يـين طرح آشنا شد. سپس افراد خبره در آن حـوزه تع 
 و. در مرحلـه بعـد نـوع دانـش     يـد گرد ييمسأله شناسا يقدق
دانش بـه دسـت    ياناستخراج آن مشخص شد و در پا يندفرا

. يـد گرد يـابي و توسـط افـراد خبـره ارز    يرهذخ ي،آمده كدبند
آغـاز شـد.    1380در دهه  يراندر ا يمستندساز يها پژوهش

 يو صـالح  فـر يبهار ي،ها، پژوهش اله پژوهش يناز اول يكي
 يبــرا يرانمــد هــاييــدگاهپــژوهش د يــن) بــود. در ا1383(

 يرانمـد  يسازمان ياتتجرب سازيساختار نظام مستند حيطرا
دانش  يپژوهش، نظام مستندساز يجكسب شد. با توجه به نتا

شامل شش مرحله ثبت تجربه، ارسال تجربه به مركز  يرانمد
تجربـه،   يـره و ذخ يتجربه، مستندسـاز  يابيارز ي،مستندساز

انتشــار تجربــه و حقــوق و پــاداش صــاحب تجربــه بــود. در  
صـنعت   يرانمد ياستخراج دانش ضمن يندفرا يگر،د يپژوهش
و  يانتوسـط رضـو   يدر قالب مطالعه مـورد  يرانا يميپتروش
نشان داد شناخت و آمـاده  يجشد. نتا ي) بررس1385( يانمتول

مرحله در اسـتخراج دانـش بـود كـه شـامل       يناول يمت سازي
 شناسـي و موضـوع  يقـي مطالعات تطب يم،ت اندازيو راه يزتجه
 يـن شـد. ا  يمرحله دوم دانـش كسـب و مستندسـاز    دربود. 

مرحله شامل انجام مصاحبه با خبرگان و نگارش متن بود. در 

و  ينتـدو  ييسوم مصاحبه مجدد برگزار شد و متن نهامرحله 
 يريتخبرگـان مـد   هاييدگاهد يگرد يمايشي. در پيدارائه گرد

كسب دانش توسـط   هاييكو تكن يارهادانش در رابطه با مع
نشـان   يجشد. نتا ي) بررس1392( فرديو تقو يديرش فتي،نظا

داد دانش خبرگان در شش مرحله قابل كسب بـود: شـناخت   
مصاحبه، جلسـات اكتسـاب    يشدانش خبره، تعامل و پ حوزه

و  بنـدي و دسـته  تحليـل  و هـا مصـاحبه  سـازي يـاده دانش، پ
 يافتـه  ساخت يبيمنتج از روش ترك يندفرا يندانش. ا يكدبند

بود كه متشكل از چهـار روش مصـاحبه، آمـوزش معكـوس،     
كـه توسـط    يمايشـي بـود و در پ  يمو شبكه مفاه سازيپلكان

نـه مرحلـه   يند) انجام شد فرا1393( يو زاهد يدرياخوان، ح
 ينـد فرا يـن . ايـد استخراج دانش كاركنان ارائـه گرد  يبرا اي

 ييدانش، شناسا هايحوزه بندييتمنشور، اولو ينشامل تدو
ــش ع ــيدان ــا  ي،ن ــش، نه ــتخراج دان ــت  يياس ــدن فهرس ش

نقشـه   ينو تدو سنجينقشه دانش، صحت ينتدو ها، يرحوزهز
و ثبـت   يدانش ضمن يلخبرگان مرتبط و تحص يينتع يي،نها

  .دانش بود
آن توجـه   ينـدهاي هزاران سال است كه به دانـش و فرا  بشر

وجـود دارد كـه    يبابل يگل هايمانند لوح ياديدارد. شواهد ز
هزار سال قبل  يدانش از س مستندسازي و كسب دهندهنشان

حـوزه كسـب و    يرسـم  يها ). پژوهش2013،  ينساست (گا
آغــاز شــد و پــس از آن  1970دانــش در دهــه  يمستندســاز

 يـد برگـزار گرد  ينـه زم يـن در ا ياريبسـ  يآموزش هايكارگاه
ــش،  ي). منظــور از كســب و مستندســاز 2013(مــوس ،  دان

يگاهاستخراج دانش از منابع دانش و مهارت و انتقال آن به پا
كسب   يدك). 1990موتور استنتاج است (پررو،  يا يدانش هاي

دانـش از خبرگـان    يرو تفسـ  يلدانش را شامل استخراج، تحل
). 1394 ي،؛ نقــل در اخــوان و دهقــان1987 يــد،(ك دانــديمــ

 يـك بـه   يانتقال خبرگ يبرا ينديباچانان كسب دانش را فرا
؛ نقـل در اخـوان و   1983(باچانـان،   كنـد يمـ  تعريف افزارنرم

دانـش   ي) كسب و مستندساز2007( يلتون). م1394 ي،دهقان
منـابع   يگـر افـراد و د  يثبت و ضـبط خبرگـ   يترا شامل فعال

يمـ  يكمك به سـازمان تلقـ   يانبار دانش برا يجادو ا نشدا
 ينـد باور است كه كسب دانـش فرا  ين) بر ا2005. دالكر (كند

منبع دانش است و  يكو انتقال تخصص از  يلاستخراج، تبد
تعامـل بـا خبرگـان     ينـد فرا يف،اراز تع ياريوجه مشترك بس

و دانـش   يحآن تخصص و تجربـه خبـره تشـر    ياست كه ط
) 1389مقـدم (  ي. جعفرشوديم يلتبد ينيع دانشبه  يضمن

دانـش   يريتپروژه و مد يريتمد يدگاهرا از دو د يمستندساز
پـروژه بـه    يريتمد يقرار داده است. مستندساز يمورد بررس

موجود  يتوضع يسهانجام شده و مقا هاياقدام يبررس يمعنا
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بـا هـدف    يـت شده است و در نها بينييشبا آنچه انجام آن پ
 شـود، يمـ  يفعملكرد با برنامه تعر يقعدم تطب يلن دالييتع

دانش عبارت است از، هر  يريتمد يدگاهاز د ياما، مستندساز
ت و فعال يدادرو يم،تصم يدگاه،د مـؤثر بـر سـازمان كـه در      يـ

سـازمان اسـت.    يدانش ضمن ويژهو به ينيش عدان يرندهبرگ
 ينـدي فرا يمستندسـاز  دهـد يمنابع حـوزه نشـان مـ    يبررس
دانـش   يـات دارد. چرخه ح يدانش سازمان ياتچرخه ح ابهمش

 يكآن دانش به  يقاشاره دارد كه از طر يريبه مس يسازمان
 گـردد يمـ  يلسـازمان تبـد   يارزشـمند بـرا   يراهبرد ييدارا

و زك  يرمـا  ايپـنج مرحلـه   يكـرد رو يك). در 2011(دالكر، 
 يش،دانش عبارت است از: كسب، پـاال  يات) چرخه ح1999(

از  يشـنهادي و ارائـه/ اسـتفاده. چرخـه پ    يعتوز يابي،/بازيرهذخ
 ايهفــت مرحلــه ي) دارا2000( يليــامزو و يتزبوكــوو يســو
ســاخت و  يــابي،مشــاركت، ارز يــادگيري،اســتفاده،  يافــت،در

) از 1993( يـگ و يشـنهادي چرخـه پ و حذف است.  ينگهدار
و  سازييكپارچهحفظ،  يجاد،شده است: ا يلچهار مرحله تشك

به دانـش   يقيتلف يكردي) رو2011دانش. دالكر ( ارگيريك به
گام يبمجدد و ترك بنديضمن گروه يارائه كرد. و يسازمان
جـامع از شـكل    ايخالصـه  يشـين، پ هـاي عمده چرخه هاي

مراحـل   يچرخه دانـش در طـ   ينكسب دانش ارائه كرد. در ا
ــت، ارز  ــتخراج و ثب ــذار يابياس ــاب، كدگ ــاال ي،/انتخ  يش،پ

ــتراك، دست ــي،اش ــري،فراگ رس ــه ي ــارگ ب ــابيارز يري،ك و  ي
  .شوديكسب م يبروزرسان
  و سؤال پژوهش فرضيه
دالكـر بـر    يدانـش سـازمان   يـات ح يكپارچـه : چرخـه  فرضيه

هـا  -دانشـگاه  يمركـز  هـاي دانش در كتابخانـه  يمستندساز
  .است يرگذارتأث

 هـاي در كتابخانـه  ينـي و ع ي: منابع كسب دانش ضمنسؤال
  اند؟كدام يرانا يدولت هايدانشگاه يمركز

  
   روش

و با توجه به هدف، نـوع آن   يليتحل-يمايشيروش پژوهش پ
كتابخانـه  يرانپژوهش مـد  ينا آماري است. جامعه يكاربرد
تحت پوشش وزارت علـوم،   يدولت هايدانشگاه يمركز هاي
وزارت  يـن ا بندي يمبود كه بر اساس تقس يو فناور يقاتتحق

 يجـامع (مـادر) شـهرت دارنـد. بـرا      يهـا  به عنوان دانشگاه
ــوم و  يجــامع از تارنمــا يهــا دانشــگاه اســاييشن وزارت عل

تحت پوشش استفاده شد. تعـداد   يها دانشگاه يفهرست اسام

 ياعضـا  ييشناسـا  يدانشـگاه بـود. بـرا    32ها،  دانشگاه ينا
از  يـك هـر   يمركز يها كتابخانه يجامعه پژوهش به تارنما

 يرمـد  172 يـب ترت يـن جامع مراجعه شـد. بـه ا   يها دانشگاه
شدند. با اسـتفاده از جـدول انـدازه جامعـه و نمونـه       ييشناسا
 ايبـه صـورت طبقـه    ينفـر  116و مورگان ، نمونه  يكرجس
به پرسشـنامه انتخـاب    ييپاسخگو يبرا ينسبت يرغ يتصادف

نفـر بـه پرسشـنامه پاسـخ دادنـد و       100تعداد  ينشد كه از ا
 يدرصــد بــود. بــرا 2/86 ي،برگشــت هــايپرسشــنامه يــزانم

محقـق سـاخته در    يكياز پرسشنامه الكترون ها هداد يگردآور
ــفقالــب ط ــي(خ يكــرتل يارزشــ 5 ي ــادز يل ــاد، ز5=ي ، 4=ي
) بر اساس چنـد پرسشـنامه   1كم= يليو خ 2، كم=3متوسط=

كـه   ينپژوهش استفاده شد. با توجه به ا يشينهآماده و مرور پ
دانش به صورت جامع  يمستندساز ينهدر زم يتاكنون پژوهش

 يپژوهشـگران بـا مطالعـه متـون و مبـان      د،صورت نگرفته بو
دانـش و بـه طـور خـاص      يريتمربوط بـه حـوزه مـد    ينظر

 يمهـم مستندسـاز   هـاي  يژگـي و ييبه شناسـا  ي،مستندساز
 ييمحتــوا يــيروا يــينتع يبــرا يــهپرداختنــد. پرسشــنامه اول

شـد و پـس از انجـام دادن     يـع متخصصان توز ين) بي(صور
توسـط متخصصـان،    هشد يشنهادپ ييراتاصالحات الزم و تغ

 يزپرسشنامه ن ياييپا يينتع يشد. برا ينآن تدو يينسخه نها
شد كـه از   يلتكم يبررسنسخه توسط جامعه مورد  30تعداد 
به دست آمد.  %45/87كرونباخ،  يآلفا يبمحاسبه ضر يقطر

 يكـي الكترون پست يقپرسشنامه از طر يايي،پس از محاسبه پا
  فرستاده شد. كزيمر يها كتابحانه يرانمد يميلبه ا
  

   ها يافته
دانـش   يـات ح يكپارچهپژوهش: چرخه  يهپاسخ به فرض يبرا

 يمركز هايدانش در كتابخانه يدالكر بر مستندساز يسازمان
گـام بـه گـام     يوهچندگانـه و شـ   يوناست، از رگرس يرگذارتأث

چندگانـه   يهمبسـتگ  يزانم 1استفاده شد. با توجه به جدول 
شـده   بينييشوابسته و مقدار پ يرمقدار مشاهده شده متغ ينب

و در سـطح بـاال بـود. مقـدار      63/0 يونيمدل رگرسـ  ياز رو
مشـاهده   يدرصـد از پراكنـدگ   7/39نشان داد  يينتع يبضر

استخراج و ثبت،  يردانش توسط سه متغ يشده در مستندساز
مقـدار آمـاره    ينشـد. همچنـ   يهدانش توج يابياشتراك و ارز

 رارقـ  5/2تـا   5/1واتسون  كـه در فاصـله اسـتاندارد     يندورب
ـ   يتگداشت، نشان دهنده همبسـ   هـاي يمانـده باق ينمثبـت ب

  استنباط شد. هايماندهاساس استقالل باق ينبود و بر ا يمتوال
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  . خالصه مدل همبستگي و ضريب تعيين بين چرخه دالكر و مستندسازي دانش.1جدول
ضريب  ضريب تعيين  ضريب تعيين تعديل شده خطاي معيار  دوربين واتسون

  همبستگي
 مدل

04/2 45/0 7/28 5/29 54/0 1 
44/0 2/33 7/34 59/0 2 
43/0 6/37 7/39 63/0 3 

  
  (تحليل واريانس) معنادار بودن مدل رگرسيون. F. آزمون 2جدول 

ضريب غير   مدل
ب  استاندارد

ضري
دارد

ستان
ا

 

 t  

ري
نادا

ح مع
سط

 

هم
طي

خ
 

  همبستگي

B  

ي 
خطا

دارد
ستان

ا
  

Beta  مرتبه
 صفر

نيمه  جزئي
 تفكيكي

     01/0 6/2  44/0 1/1 مقدار ثابت 1
 54/0 54/0 54/0 1 000/0 04/6 54/0 1/0 62/0استخراج و ثبت 

         37/0 9/0  5/0 45/0 مقدار ثابت 2
 39/0 44/0 54/0 2/1 000/0 6/4 44/0 11/0 5/0استخراج و ثبت 

 23/0 27/0 43/0 2/1 01/0 7/2 25/0 2/0 28/0 اشتراك 

3 

 

         72/0 8/1  52/0 94/0 مقدار ثابت
 45/0 49/0 54/0 3/1 000/0 3/5 51/0 11/0 58/0استخراج و ثبت 

 3/0 36/0 43/0 5/1 001/0 6/3 37/0 11/0 41/0 اشتراك 

 -28/023/0 14/0 5/1 009/0 - 28/07/2 33/012/0 ارزيابي 
  

  اسميرنوف.-اي كلموگروف. نتايج آزمون تك نمونه3جدول 
انحراف ترين اختالفبيش  Z سطح معناداري

 معيار
  ميانگين

 مطلق مثبت منفي
باقيمانده استاندارد  0 99/0 06/0 47/0 -06/0 06/0 2/0

 شده
  

  . ضرايب مدل رگرسيوني برحسب مقادير استاندارد و غير استاندارد4جدول 

اني
زرس

برو
 

ابي
ارزي

 

 به
ري

رگي
كا

 

ري
راگي

ف
سي 

ستر
د

 

اك
شتر

ا
ش 

االي
پ

ري 
گذا

كد
 

اب
نتخ

ي/ا
زياب

ار
  

 

بت
 و ث

راج
ستخ

ا
 

  متغيير

 استخراج و ثبت  29/0 27/0 25/0 2/0 2/0 1/0 2/0 2/0 2/0

  ارزيابي/انتخاب 04/0  04/0 04/0 04/0 04/0 02/0 03/0 02/0 04/0

 كدگذاري 01/0 01/0  01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0
 پااليش -11/0 -13/0 -17/0  15/0 -15/0 -1/0 -15/0 -15/0 -12/0
 اشتراك 14/0 21/0 22/0 24/0  25/0 14/0 23/0 18/0 22/0
 دسترسي 04/0 05/0 05/0 05/0 05/0  04/0 05/0 04/0 05/0
 فراگيري 00/0 00/0 01/0 01/0 00/0 -01/0  -01/0 -01/0 -01/0
 كارگيري به 08/0 09/0 11/0 11/0 11/0 11/0 08/0  09/0 09/0
 ارزيابي -1/0 -09/0 -13/0 -15/0 -12/0 -11/0 -11/0 -13/0  -13/0
 بروزرساني -03/0 -04/0 -04/0 -04/0 -04/0 -04/0 -03/0 -04/0 -04/0 

/ ا ا
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 يوني،معنـادار بـودن مـدل رگرسـ     ي، ضمن بررس2در جدول 
ـ  كـه ينفرض صفر آزمون شد: ا ينچند وابسـته و   يـر متغ ينب
وجـود نـدارد، تمـام     يمستقل در جامعه رابطه خط يرهايمتغ
 يـين تع يبدر جامعه و مقـدار ضـر   يالپارش يونرگرس يبضرا
 Fنسـبت بـا مقـدار     يـن شده برابـر بـا صـفر اسـت. ا     يلتعد

. بـا توجـه بـه    باشـد يم 7/18كه برابر با  استمشخص شده 
 ضمن بود، 05/0 از ترمشاهده شده كم يسطح معنادار ينكها

صفر را رد كرد كـه   يهفرض ينا توانيم يونيمدل رگرس تأييد
 يمستقل در جامعه رابطه خطـ  يرهايوابسته و متغ يرمتغ ينب

جامعـه صـفر    يونرگرس يباز ضرا يكيوجود ندارد و حداقل 
  .يستن

اسـتاندارد،   هـاي يماندهفرض نرمال بودن باق ييدتأ يدر راستا
) 3د (جدول نشان دا  يرنوفاسم-كلموگروف يآزمون ناپارمتر

) فـرض صـفر   sig.=2/0آزمـون (  يبا توجه به مقدار معنادار
مـورد   05/0 معنـاداري  سطح در هامانده بودن بر نرمال يمبن

  برقرار بود. هادهفرض نرمال بودن مان ينقبول واقع شد. بنابرا
اسـتاندارد شـده و اسـتاندارد     يرتأث يبضرا يزان، م4در جدول 

(آزمون صفر  داري يمعن يزان، مtنشده به همراه مقدار آزمون 
 يهمبسـتگ  يب،ضـرا  يبـرا  ينـان )، فاصـله اطم يببودن ضرا

) VIF( يهم خطـ  يزانو م تفكيكي يمهو ن ييمرتبه صفر، جز
  نشان داده شده است. يرهامتغ

اسـتاندارد شـده، مقـدار     يونيرگرسـ  يرتـأث  يببا توجه به ضر
استخراج و ثبت دانـش   يرمتغ (B) يالپارش يونرگرس يبضر
در ســطح  58/0بــه انــدازه  يمستندســاز يــرمتغ يشــبينيدر پ
واحـد   يـك  يشبود كه بـا افـزا   يدارمعن 05/0كمتر از  يخطا
 يـزان اسـتخراج و ثبـت، م   يـر انحراف اسـتاندارد در متغ  ييرتغ
 ييـر حـراف اسـتاندارد تغ  درصد ان 58/0به مقدار  ستندسازيم

 يـزان مرتبه صـفر نشـان داد كـه م    ي. همبستگيافت يشافزا
بـه مقـدار    ياستخراج و ثبـت و مستندسـاز   يرمتغ يهمبستگ

نشـان داد   ييجز يبود. همبستگ يرهامتغ يراز سا يشترب 54/0
بـه   ياسـتخراج و ثبـت و مستندسـاز    يرمتغ يهمبستگ يزانم

 يمـه ن يبـود و همبسـتگ   يرهامتغ يراز سا تر يشب 49/0 رمقدا
 يـر متغ يهمبسـتگ  يـزان آن بـود كـه م   يـانگر ب يـز ن يكيتفك

 يراز سـا  يشترب 45/0به مقدار  ياستخراج و ثبت و مستندساز
موجـود در   يخطـ  مقدار هـم  ينمستقل بود. همچن يرهايمتغ

بـود.   5كمتر از  يانسبراساس عامل تورم وار يونيمدل رگرس
اسـتخراج و ثبـت و    يـر متغ ينمعنا بود كه ب ينمقدار به ا ينا

 ينوجود داشت و ا يقبول متوسط و قابل يخط هم يمستندساز
نبـود. مقـدار    يرگـذار تأث يونيمدل رگرسـ  يجنتا يمقدار بر رو

 يشـبيني اشـتراك دانـش در پ   (B) يالپارش يونرگرس يبضر

 05/0كمتـر از   يدر سطح خطـا  41/0وابسته به اندازه  يرمتغ
انحراف اسـتاندارد در   ييرواحد تغ يك يشبود و با افزا يدارمعن
% انحـراف  41بـه مقـدار    يمستندسـاز  يزاناشتراك، م يرمتغ

موجود  يخط مقدار هم ين. همچنيافت يشافزا ييراستاندارد تغ
 5كمتـر از   يـانس براساس عامل تورم وار يونيدر مدل رگرس

ـ     ينمقدار به ا ينبود. ا اشـتراك و   تغيـر م ينمعنـا بـود كـه ب
وجـود داشـت و    يمتوسط و قابل قبـول  يخط هم يمستندساز

نبود. مقدار  يرگذارتأث يونيمدل رگرس يجنتا يمقدار بر رو ينا
 يشـبيني دانـش در پ  يـابي ارز (B) يالپارش يونرگرس يبضر
 05/0كمتـر از   يدر سطح خطا -33/0وابسته به اندازه  يرمتغ
انحراف استاندارد در  تغييرواحد  يك يشبود كه با افزا يدارمعن
انحـراف   -33/0بـه مقـدار    يمستندساز يزانم يابي،ارز يرمتغ

موجود  يخط مقدار هم ين. همچنيافتكاهش  ييراستاندارد تغ
 5كمتـر از   يـانس براساس عامل تورم وار يونيدر مدل رگرس

ـ     يـن مقدار به ا ينبود. ا و  يـابي ارز يـر متغ ينمعنـا بـود كـه ب
وجـود داشـت و    يو قابل قبـول  وسطمت يخط هم يمستندساز

نبـود.   يرگـذار تأث يونيمـدل رگرسـ   يجنتـا  يمقدار بـر رو  ينا
اسـتخراج و ثبـت،    يرهـاي شامل متغ يونيمدل رگرس ينبنابرا

به صورت  (Y) يمستندساز يدانش بر رو يابياشتراك و ارز
  :برآورد شد يرز

  Y =94/0 -33/0× دانش يابي+ ارز 58/0× + استخراج و ثبت  41/0× دانش  اشتراك
 يكـديگر مستقل بر  يرهايمتغ يممستق يراثرات غ 5جدول  در

يشاستخراج و ثبت ب يراساس متغ ينمحاسبه شده است. بر ا
 يـر اثـر غ  تـرين كـم  يـري فراگ يـر و متغ يممستق يراثر غ ترين
  داشت. يرهامتغ يربر سا يممستق

 ي،سـطح معنـادار   ي،همبستگ يزانبتا، م يب، ضر6در جدول 
و درصـد   يممستق يرو مجموع اثرات غ يماثر كل، اثرات مستق

  مستقل محاسبه شد. يرهايمتغ يممستق يرو غ يماثرات مستق
يمـ  ي،به دست آمده و سطح معنـادار  يبا توجه به مقدار بتا

   :اشاره كرد يربه موارد ز توان
به دسـت   ي) و سطح معنادار42/0( يبا توجه به مقدار بتا. 1

اسـت، اسـتخراج و    05/0تـر از   كه كم) =.sig 000/0آمده (
ــر مســتق يشــترينثبــت دانــش ب ــه م يماث ــزانب ــر  39/0 ي ب

  .داشت يمستندساز
به دسـت   ي) و سطح معنادار33/0( يبا توجه به مقدار بتا. 2

است، اشتراك دانش  05/0تر از  كه كم) =.sig 000/0(آمده 
 27/0 يـزان بـه م  يماثر مستق يشترينبود كه ب يريمتغ يندوم

  .شتدا يبر مستندساز
  به دست  ي) و سطح معنادار2/0( يبا توجه به مقدار بتا. 3

ــده  اســـت،  05/0تـــر از  كـــه كـــم ) =.sig 000/0(آمـ
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  مستقل. هايبين متغيربرآورد تأثيرات مستقيم و غير مستقيم.5جدول
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  تأثيرات

  مستقيم 39/0 12/0 01/0 34/0 27/0 13/0 12/0 08/0  04/0  11/0
 x1غير مستقيم   29/0 27/0 25/0 2/0 27/0 18/0 23/0 21/0 21/0

 x2غير مستقيم  04/0  04/0 04/0 04/0 04/0 02/0 03/0 02/0 04/0

 x3غير مستقيم  01/0 01/0  01/0 01/0  01/0  01/0 01/0  01/0  01/0

 x4غير مستقيم  -11/0 -13/0 -17/0  -15/0 -15/0 - 1/0 -15/0 -15/0 -12/0

 x5غير مستقيم  14/0 21/0 22/0 24/0  25/0 14/0 23/0 18/0 22/0

 x6غير مستقيم  04/0 05/0 05/0 05/0 05/0  04/0 05/0 04/0 05/0

 x7غير مستقيم  00/0 00/0 -01/0 -01/0 00/0 -01/0  -01/0 -01/0 -01/0

 x8غير مستقيم  08/0 09/0 11/0 11/0 11/0 11/0 08/0  09/0 09/0

 x9غير مستقيم  -10/0 -09/0 -13/0 -15/0 -12/0 -11/0 -11/0 -13/0  -13/0

 x10غير مستقيم  -03/0 -04/0 -04/0 -04/0 -04/0 -04/0 -03/0 -04/0 -04/0 

  
 ميزان بتا، سطح معناداري، اثرات مستقيم و غير مستقيم و درصد اثرات مستقيم و غير مستقيم. . ضرايب همبستگي،6جدول 

مجموع رصدد اثر كل
غير اثرات 
 مستقيم

درصد 
اثرات 
 مستقيم

مجموع اثر
 غير مستقيم

اثر
 مستقيم

Beta معني
 يدار

ميزان
 همبستگي

  متغيرها

 استخراج  54/0 000/0 42/0 39/0 67/1 23/21 07/81 47/0
  ارزيابي/انتخاب 43/0 000/0 2/0 12/0 62/0 14/7 78/83 41/0
 كدگذاري 35/0 000/0 002/0 01/0 -08/0 95/5 85/88 30/0

 پااليش 28/0 04/0 -4/0 34/0 -97/1 23/20 25/85 -31/2

 اشتراك 43/0 000/0 33/0 27/0 50/1 07/16 75/84 77/1

 دسترسي 45/0 000/0 03/0 13/0 74/0 36/18 06/85 87/0

68/0- 35/82 14/7 56/0- 12/0 09/0- ns 23/0 فراگيري 

 كارگيري به 39/0 000/0 2/0 08/0 45/0 76/4 91/84 53/0

 ارزيابي 14/0 04/0 11/0 04/0 -21/0 38/2 84 -25/0

 بروزرساني 31/0 0,000 -11/0 18/0 51/0 71/10 26/82 -62/0

 

اثـر   يشـترين بود كـه ب  يريمتغ ين/انتخاب دانش سوميابيارز
  .داشت يبر مستندساز 12/0به مقدار  يممستق

بـه دسـت    ي) و سطح معنـادار 2/0( يبا توجه به مقدار بتا. 4
 يريكـارگ  اسـت، بـه   05/0تر از  كه كم) =.sig 000/0(آمده 

به مقدار  يماثر مستق يشترينبود كه ب يريمتغ يندانش چهارم
  .داشت يبر مستندساز 08/0
به دسـت   ي) و سطح معنادار11/0( يبا توجه به مقدار بتا. 5

دانـش   يابياست، ارز 05/0تر از  كه كم) =.sig 000/0(آمده 

 04/0به مقـدار   يماثر مستق يشترينبود كه ب يريمتغ ينپنجم
  .داشت يبر مستندساز

به دسـت   ي) و سطح معنادار03/0( يبا توجه به مقدار بتا. 6
 يدسترسـ اسـت،   05/0تـر از   كـه كـم  ) =.sig 000/0(آمده 

به مقـدار   يماثر مستق يشترينبود كه ب يريمتغ يندانش ششم
  .داشت يبر مستندساز 03/0
به دست  ي) و سطح معنادار002/0( يبا توجه به مقدار بتا. 7

 ياسـت، كدگـذار   05/0تـر از   كـه كـم  )=.sig 000/0(آمده 
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  . مدل پيشنهادي پژوهش بر اساس ضرايب اثرات مستقيم و غير مستقيم با حذف متغيرهاي با اثرات ضعيف.1شكل 

به مقـدار   يماثر مستق يشترينبود كه ب يريمتغ يندانش هفتم
  .داشت يبر مستندساز 01/0
به دست  ي) و سطح معنادار-11/0( يبا توجه به مقدار بتا. 8

 ياسـت، بروزرسـان   05/0تـر از   كـه كـم  )  =.04/0sigآمده (
به مقدار  يماثر مستق يشترينبود كه ب يريمتغ يندانش هشتم

  .داشت يبر مستندساز 18/0
به دسـت   ي) و سطح معنادار-4/0( يبا توجه به مقدار بتا. 9

دانـش   يشاست، پاال 34/0تر از  كه كم)  =.04/0sig(آمده 
بـر   1/0به مقدار  يماثر مستق يشترينبود كه ب يريمتغ يننهم

  .داشت يمستندساز
 يـري فراگ يبه دست آمده برا يبا توجه به سطح معنادار. 10

 يرتـأث  يـر متغ يـن گفـت كـه ا   يتـوان م)  =.43/0sigدانـش ( 
   .نداشت يبر مستندساز يمتقمس

 يرمسـ  يهپژوهش از روش تجز يبه مدل تجرب يابيدست براي
مراحل چرخه  ينشان داد تمام يرمس يهتجز يجاستفاده شد. نتا
اثرگذار بود.  يبر مستندساز يريمرحله فراگ يدالكر به استثنا

مسـأله   يـن از ا يريمعنادار نبودن مرحله فراگ رسديبه نظر م
 يفـي و ك فـردي مقوله كامالً  يك يادگيريكه  شود يم يناش

به  يتر كم يشگرا يمراحل مستندساز يراست و نسبت به سا
 يم،اثرات مستق ينهداشت. در زم يمند و ضابطه پذيريشاخص

اثر  ينتر اثر مربوط به مرحله استخراج و ثبت و كم رينت يشب
پژوهش از  ياختصاص داشت. مدل تجرب يبه مرحله كدگذار

مستقل  يرهايمتغ يممستق يرو غ يمبرآورد اثرات مستق يقطر
ارائه شـد.   يفبا اثرات ضع يرهايوابسته و حذف متغ يربر متغ

معنادار با  از رابطه يريفراگ يرهمانطور كه قبالً اشاره شد متغ
در مدل قـرار   يرمتغ يندانش برخوردار نبود، لذا ا يمستندساز

 يـا، ساده و گو يبه مدل يابيبه منظور دست يننگرفت و همچن
بـا   يرهاياز تورش، متغ يزو پره يارمع هايخطا يزانكاهش م

و  يــابيارز يري،كــارگ بــه ي،ماننــد كدگــذار يف،اثــراث ضــع
  .دانش از مدل حذف شدند يبروزرسان

اســتخراج و ثبــت،  يرهــايمتشــكل از متغ يشــنهاديپ مــدل
 يـب بـه ترت  يقـو  يمو اشتراك دانـش بـا اثـر مسـتق     يشپاال
/انتخـاب و  يابيارز يرهـاي و متغ 27/0و  34/0، 39/0 يبضرا

 يبو با مجموع ضـرا  يقو يممستق يردانش با اثر غ يدسترس
  .داده شده است يشنما 1بود كه در شكل  25/0و  22/0
دانـش   يپاسخ بـه سـؤال پـژوهش: منـابع مستندسـاز      يبرا

 يدولتـ  هايدانشگاه يمركز هايدر كتابخانه ينيو ع يضمن
اسـتفاده شــد.   ياكتشـاف  يعـامل  تحليــل از انـد؟ كـدام  يـران ا

بـا   يـب نمونه و شـاخص بارتلـت بـه ترت    يتكفا هاي شاخص
بود كـه بـا    05/0 يدر سطح معنادار 4/724و  882/0 يرمقاد

 ييـد تأ يعـامل  يـل تحل براي هامناسب بودن دادهآن،  هتوجه ب
 ياصـل  هايمؤلفه يلشد. عوامل نهفته در آزمون با روش تحل

، منابع 7استخراج شد. با توجه به جدول  يماكسو چرخش وار
كسب دانش در سه عامل قرار گرفت. عامـل اول بـا عنـوان    

شـد.   يگـذار  نام "يرانمد يمنابع كسب و ثبت دانش ضمن"
كــرد.  يــينرا تب يــانسدرصــد از كــل وار 82/28عامــل  يــنا

اطالعات مانند ناشـران و   يدكنندگانعامل تول يندر ا ينبنابرا
روش  يـك  يريكـارگ  از به يناش يعمل ياتتجرب يسندگان،نو
 يجو كاركنـان، نتـا   يرانمـد  يـان گفتگوها و مباحثات م يد،جد

مهـم   يماتتصـم  ي،كـار  ينـد در فرآ ينـوآور  يـك حاصل از 
برخواسـته از آن اسـت،    يماتتصـم  يـن كه ا ين و دانشيرامد

هـا و   بازنشسـتگان و افـراد مهـم، داسـتان     يران،مد يسخنران
موفــق و  هــايماننــد شــرح تجربــه يســازمان هــاي يــتحكا

كارگـاه   يا يتمأمور يك در شده آموخته مطالب و ها شكست
 ينـي منابع دانش ع"قرار گرفت. عامل دوم با عنوان  يآموزش

 82/21عامـل   ينشد. ا گذارينام "و بازنمون ريكدگذا يبرا
عامـل اسـناد و    يـن كـرد. در ا  يينرا تب يانسدرصد از كل وار

ــد صــورت ــا، نامــه جلســه مــدارك مانن ــا،  هــا، بخشــنامه ه ه
 يران،روزانـه مـد   هـاي يادداشـت ها و راهنماهـا،   دستورالعمل

امانـت و   يـز متناوب م يها عملكرد مانند گزارش هايگزارش
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  . خالصه متغيرهاي مربوط به عوامل شناسايي منابع كسب دانش ضمني و عيني.7جدول
متغيرهاي  عنوان متغيرهاي عامل  عنوان پيشنهادي براي عامل

 عامل

شماره 
  عامل

منابع كسب و ثبت دانش ضمني 
 مديران 

نويسندگانوناشرانماننداطالعاتتوليدكنندگان X_14  1  
جديدروشيككارگيريبهازناشيعمليتجربيات X_15  
كاركنانومديرانميانمباحثاتوگفتگوها X_16  

كاريفراينددرنوآورييكازحاصلنتايج X_17  
  X_18 است آن ازبرخواستهتصميماتاينكهدانشيومديرانمهمتصميمات
مهمافرادوبازنشستگانمديران،سخنراني X_19  
  X_20 ها شكست وموفقهايتجربهشرحمانندسازمانيهايحكايتوهاداستان
آموزشيكارگاهيامأموريتيكدرشدهآموختهمطالب X_21  

منابع دانش عيني براي كدگذاري 
  و بازنمون دانش

  X_7  2  هادستورالعملها،بخشنامهها،نامهها،جلسهصورتمانندمداركواسناد
مديرانروزانههاييادداشت X_9  
امانتميزمتناوبهايگزارشمانندعملكردهايگزارش X_11  
آنانانتظاراتوبازخوردهاها،برداشتها،ديدگاهوكاربران X_13  

كاوي منابع دانش عيني براي وب
  كاويو داده

افزارهانرمواطالعاتيهايپايگاه X_8  3  
  X_10 آنازحاصلنتايجوكاربرديهايپژوهش
  X_12 هاوبالگمحتوايووبصفحاتماننداينترنتبرمبتنياطالعات

      آنان انتظارات و بازخوردها ها،برداشت ها،يدگاهو د كاربران
 يبـرا  عينـي  دانش منابع" عنوان با سوم عامل و داشت قرار
درصد  7/12عامل  ينشد. ا گذارينام "كاويو داده كاويوب

و  ياطالعـات  هاي يگاهكرد و شامل پا يينرا تب يانساز كل وار
بـر   تنـي و اطالعـات مب  يكـاربرد  يهـا  افزارها، پـژوهش  نرم
 هـا ويكـي  و هـا وبالگ يمانند صفحات وب و محتوا ينترنتا

  بود.
  پژوهش يشنهاديمدل پ ييمالحظات اجرا

) 2005بـا مـدل دالكـر (    يسهپژوهش در مقا يشنهاديپ مدل
ـ    يـادي وجوه تشابه و تفـاوت ز  يدارا  ياسـت. در مـدل تجرب

 تـرين يـت و بـا اهم  ينپژوهش، مرحله استخراج و ثبت نخست
بر  يماثر مستق ترينيشدانش و از ب يريتمرحله در چرخه مد

 هدر مدل دالكر ب يزمرحله ن ينبرخوردار بود كه ا يمستندساز
قـرار گرفتـه    يـد مرحله مـورد تأك  ينتر و مهم ينعنوان نخست

پژوهش بـرآورد اثـرات    يمدل تجرب هاييتاز مز يكياست. 
دانـش   يمراحل چرخه بر مستندسـاز  يممستق يرو غ يممستق

برخوردار بودند،  يكه از اثرات قو يكه مراحل يمعن ينبود؛ بد
پژوهش، پـنج   يانتخاب و در مدل قرار گرفت. در مدل تجرب

اب و /انتخـ يابياشـتراك، ارز  يش،مرحله استخراج و ثبت، پاال
مراحل برخوردار  يرنسبت به سا ترييشب يتاز اهم يدسترس

لحاظ نسبت به مدل دالكر تفـاوت داشـت. بـه     ينبودند و از ا
كه در ادامه به آن اشاره شـده   يمختلف يلبه دال رسدينظر م

در  يريكـارگ  بـه  يالزم بـرا  يـت از قابل يشنهادياست، مدل پ
 سـازماني  دانـش . است برخوردار مداردانش هايسازمان يرسا

دو نـوع   ينو ا شوديم يبند طبقه ينيو ع يبه دو شكل ضمن
پروتكـل   يـل و تحل يدتول يدانش اغلب در قالب دو راهبرد كل

 ي،. در فراگـرد مستندسـاز  باشدي(متن) قابل كسب و ضبط م
شـده   ياددو راهبرد  راياج يمرحله استخراج و ثبت در راستا

 بنـدي و طبقـه  يـب كو تر يو با هدف استخراج دانـش ضـمن  
دهنده  موضوع نشان ينكه ا شوديانجام م ينيمجدد دانش ع

در  يدگاه،د يناست. لذا از ا يمرحله در مستندساز ينا يتاهم
و  يپژوهش بر گام استخراج و ثبت دانش ضـمن  يمدل تجرب

گـام در   ينگام به عنوان اثرگـذارتر  ينشده و از ا يدتأك ينيع
 هـاي از تفـاوت  يكـي نامبرده شده است.  يفراگرد مستندساز

دانش نسـبت بـه انـواع     يريتبر مد يمبتن يمستندساز ياصل
 يبدان معنـ  يندانش است. ا يو اعتبارسنج يابيآن، ارز يگرد

 يريتنشـود، سـازمان بـه مـد     يابياست كه چنانچه دانش ارز
و با توجه به ضـرورت   يدگاهد ينا از. پردازديم ياسناد سازمان

بـر   يشنهاديدر مدل پ ي،انش در فراگرد مستندسازد يابيارز
دانــش در دو مرحلــه قبــل و بعــد از  يو اعتبارســنج يــابيارز
 يمالك توانديموضوع م ينشده است كه ا يدتأك سازي يرهذخ
. باشد هاسازمان يگرآن در د يريكارگ به يتقابل يشافزا يبرا
 يشده اسـت. بـرا   يدبر اشتراك دانش تأك يشنهادپي مدل در

 يبـه شـكل مجـاز    يمختلف هايدانش روش گذارياشتراك
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و  الكترونيـك  پسـت  و افزارهـا گـروه  ي،سـازمان  ينترانتمانند ا
ـ  هـاي يهنشـر  يـق مانند انتشار دانش از طر يرمجازيغ  يداخل

وجـود   ينارهاو سـم  هايسخنران ي،آموزش هايسازمان، كارگاه
 يعيوسـ  يفشده در ط ياد هايكه روش يندارد. با توجه به ا

لـذا بـه    گيـرد، يبوده و مورد استفاده قرار م رايج هااز سازمان
ـ     ينا رسدينظر م بـر   ي،موضوع افزون بـر قـوت مـدل تجرب
مـي  مـدار دانـش  هايسازمان يرآن در سا يريكارگ به يتقابل

  .افزايد
  

  نتيجه گيري بحث و 
ـ  يدانش راهبـرد  يمستندساز اسـتخراج دانـش    يبـرا  يعمل

كـه   ياست. مـادام  ينيو بازنمون دانش ع يو كدگذار يضمن
ـ  يالگوهـا و راهبردهـا   يهدانش بر پا يمستندساز بنـا   يعمل
 يفهوظ يكبه  يانتظار داشت كه مستندساز توانينگردد، نم

 يگـردد. بررسـ   ينـه شـود و در سـازمانها نهاد   يلتبد يسازمان
ــد ــابع م ــاز  يريتمن ــش نشــان داد مستندس ــش در  يدان دان

اثرگـذار باشـد كـه     ينـه به طـور به  توانديم يها زمانسازمان
ـ  ييبراساس الگو كـه   يياز الگوهـا  يكـي رود.  يشمشخص پ

 يرا در مستندسـاز  يدانشـگاه  يهـا ممكن اسـت كتابخانـه  
 يـن اسـت. ا  يدانش سازمان ياتچرخه ح يكمك كند، الگوها

تا مرحله  يجاددانش را از مرحله ا توليدكه  ينا يلالگوها به دل
در  يدهنــد،مــورد توجــه قــرار م يبــه مــدرك دانشــ يلتبــد

چرخـه   يرارتبـاط، تـأث   ين. در همانديافته يتاهم يمستندساز
در  يدالكــر بــر مستدســاز يدانــش ســازمان يــاتح يكپارچــه
وابسـته بـه وزارت    يدولت يدانشگاهها يمركز يهاكتابخانه

مورد توجـه پـژوهش حاضـر قـرار      يو فناور يقاتعلوم، تحق
 يرپژوهش قادر بـود تـا تـأث    ينر اگرفت. ابزار مورد استفاده د
 يينرا تع يمركز يهادر كتابخانه يچرخه دالكر بر مستندساز

 يشـده از همبسـتگ   يادپژوهش نشان داد چرخه  يج. نتايدنما
برخوردار بـود و   يبا مستندساز يرابطه خط ينمثبت و همچن

چرخـه قـادر    يناست كه ا يبدان معن ين. اشتدا يربر آن تأث
بـود.   يمركـز  يهـا  دانش در كتابخانه يمستندساز يينبه تب

 يدرصـد از پراكنـدگ   7/39نشان داد كه  يينتع يبمقدار ضر
اسـتخراج و   يـر توسـط سـه متغ   يمشاهده شده در مستندساز

 يرمسـ  يهتجز يجشد. نتا يهدانش توج يابيثبت، اشتراك و ارز
مستقل بـر   يرهايمتغ يرمستقيمو غ يمات مستقيرو برآورد تأث

 يـر متغ يبه اسـتثنا  يرهامتغ ينشان داد تمام يزوابسته ن يرمتغ
دانش برخوردار بـود.   ياز رابطه معنادار با مستندساز يريفراگ

بـا   يرهـاي با در نظر داشـتن متغ  يزپژوهش ن يشنهاديمدل پ
 راتبا اث يرهايو حذف متغ يقو يممستق يرو غ يماثرات مستق

و اشـتراك   يشاستخراج و ثبت، پاال يرهايشامل متغ يفضع
 ي/انتخاب و دسترسـ يابيارز يرهايو متغ يمدانش با اثر مستق

  .بود يرمستقيمدانش با اثر غ
منـابع   ي،مستندسـاز  ينـد كه قبـل از آغـاز فرا   ينتوجه به ا با

 يكـي مشـخص شـود، لـذا     يـد با ينيو ع يكسب دانش ضمن
منـابع كسـب دانـش     يياز اهداف مهم پژوهش، شناسا يگرد

پژوهش نشان داد كه منابع كسـب   يجابود. نت ينيو ع يضمن
از دانـش بـه شـكل     يدانش در سه عامل قرار گرفت. بخشـ 

 يرانمد يانگفتگوها و مباحثات م يران،مد ياتدر تجرب يضمن
 يسـخنران  يران،مـد  يماتتصـم  هـا، ينوآور يجو كاركنان، نتا

 هـاي يـت ها و حكابازنشستگان و افراد مهم، داستان يران،مد
ها و مطالـب  موفق و شكست يهامانند شرح تجربه يسازمان

وجود داشت  يكارگاه آموزش يا يتمأمور يكآموخته شده در 
عامل نخست با عنوان منابع كسـب و ثبـت    اساس ينكه بر ا

از دانـش   يگريشد. بخش د ينامگذار يرانمد يدانش ضمن
هـا،   ها، بخشـنامه ها، نامهمانند صورتجلسه يدر اسناد و مدارك

و  يرانروزانـه مـد   هـاي  يادداشـت ها و راهنماها، رالعملدستو
امانت قـرار   يزمتناوب م يها عملكرد مانند گزارش يگزارشها
 ينو قـوان  هـا يصـه روابط، خص يم،الزم بود تا مفاه كهداشت 

و بازنمون گـردد؛ لـذا عامـل     يمدارك كدگذار يننهفته در ا
و بـازنمون   يكدگـذار  يبـرا  ينيدوم با عنوان منابع دانش ع

مراكز  ينا ياز دانش سازمان يگريد يهاشد و پاره ينامگذار
 هايكيها و وصفحات وب و وبالگ ي،اطالعات يگاههايدر پا
و  يمتنكـاو  ي،دادهكـاو  يقبخش از طر ينداشت كه ا وجود
 يناساس ا ينبود. بر ا يقابل كسب و مستندساز يزن يوبكاو

 يو دادهكـاو  يوبكاو يبرا ينيعامل با عنوان منابع دانش ع
 مشخص شد.

 
References  
Adeogun, M. (2008). Emerging university library 

services in an ever changing and knowledge-
intensive learning environment. presented at the 
ACU conference of executive heads, 28th 
Nowember, Hyderabad, India. Retrieved from: 
http://www. Hyderabad2008.acu.ac.uk. 

Akhavan, P. & Dehghani, M. (2015). Knowledge 
management: implicit knowledge elicitation of 
experts. University of Malek Ashtar, Tehran. 
(Persian) 

Akhavan, P., Haydari, J. Zahedi, M. (2014). Provide 
methodology for Providing technical staff with 
the knowledge and methodology in order to 
extract features that influence this process. The 
Seventh International Conference on Knowledge 
Management, Tehran. (Persian). 

 



 
 يمركز هاي	در كتابخانه يدانش سازمان يو مستندساز ييشناسا

 

42 
 

 

 تعامل انسان و اطالعات
43-33، اول، شماره سومجلد   

http://hii.khu.ac.ir 

Bouarfa, H., Abed, M. (2003). Extension of 
commonKads for virtual organizations. Journal 
of Digital Information Management, 1, 65-74. 

Bukowitz, W., & Williams, R. (2000). The 
knowledge management fieldbook. London 
Prentice Hall. 

Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory 
& practice, Elsevier. Butterworth-Heinemann. 

Dalkir, K. (2011). Knowledge management theory 
and practice. Second Edition. Boston, MA: MIT 
Press. 

Ellahi, Sh., Baharifar, A., Salehi, A. (2005). 
Designing a structure for the documentation of 
managers organizational experiences. 
Management Research in Iran. 9 (42), 23-52. 
(Persian) 

Figueroa, L.A., Gonzalez, A.B. (2006). Management 
of knowledge, information and organizational 
learning in university libraries. Libri, 56, 180-
190. 

Gaines, B.R. (2013). Knowledge acquisition: past, 
present and future. International Journal of 
Humman-Computer Studies, 71, 135-156. 

Hamdam Mohammad, A., & Al Saiyd, N.A.M. 
(2012). Guidelines for tacit knowledge 
acquisition. Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology, 38 (1), 110-118.  

Hu, W. (2008). Framework of knowledge acquisition 
and sharing in multiple projects for contractors. 
International symposium of knowledge 
acquisition and modeling, 172-176. 

Mayer, M., Zack, M. (1996). The design and 
implementation of information products. Slaon 

Management Review, 37 (3), 45-59. 
Jafari, M. (2011). Documenting management 

experience from the perspective of knowledge 
management. Tehran: institution for research and 
management education. (Persian)  

Milton, N. (2007). Knowledge acquisition in practice 
a step-by-step guide. Springer-verlag London.  

Muse, M. A. (2013). Knowledge acquisition 
workshop: a remarkable convergence of ideas. 
International Journal of Humman-Computer 
Studies, 71, 195-199. 

Nezafati, N., Rashidi, M,.  Taghvifard, M. (2013). 
Campars and knowledge extraction techniques 
provide a structure methodology to document the 
knowledge. Public Management Perspective. 
(14), 63-86. (Persian) 

Payande Najafabady, A.T., Omidi Najafabady, M., 
& Masoodifar, F. (2011). Cronbach's alpha 
coefficient: Concepts, functions and new ways. 
Tehran: Shahid Beheshti University. (Persian) 

Prerau, D.S. (1990). Developing and managing 
expert systems. ACM press New York, NY, 
USA. 

Razavian, O., Motavalyan, A. (2006). Business 
management knowledge, achievements and 
challenges, the Iranian petrochemical industry. 
The second International Conference on 
Information Technology and Development, 
Tehran. (Persian) 

Wiig, K.M. (1993). Knowledge management 
methods: practical approaches to managing 
knowledge. Arlington, TX: Schema Press. 



 Human Information Interaction. Vol. 3, No. 1  
http://hii.khu.ac.ir 
Original Article_____________________________________________ 

43 

  
 
 

Identification and Documentation of Organizational Knowledge in the Central 
Libraries of the State Universities of Iran: A Practical Model 

 
Soliman Shafee: PhD student of knowledge and information Science at Imam Reza International University   
Mohsen Nowkarizi: Ferdowsi University of Mashhad (Corresponding author) nowkarzi@yahoo.com 
Zahra Jafarzade Kermani: Imam Reza International University   
 
Abstract 
Background and Aim: the main objective of this study was to present a practical model for 
knowledge documentation at Iranian academic libraries based on Dalkir's integrated life cycle 
of organizational knowledge. The other objective is to identify explicit and tacit knowledge 
acquisition resources. 
Methods: according to the survey-analytical approach, research objectives, it is applied 
research. The population of the study consisted of managers of the central libraries of the 
Iran’s state universities. It had 172 members and based on population size and sample table of 
Krejcie & Morgan, 116 people were randomly selected from which 100 people responded to 
the questionnaire and 86.2% of them were returned. For data collection, an electronic self-
made questionnaire with 100 questions was used. Its validity was confirmed by 8 professors 
of the field and its reliability, according to the average Cronbach's alpha coefficient was 
calculated to be 87.45. 
Results: the findings of the research showed that Dalkir's integrated life cycle of 
organizational knowledge affected on knowledge documentation. based on the model, 
knowledge documentation was predicted in central libraries. regression modeling showed that 
the most important stages for knowledge documentation were capturing, sharing and 
assessment of knowledge. the results of path analysis revealed that there was a significant 
relationship between all the stages of Dalkir's cycle and documentation except knowledge 
learning. capture and codification had respectively the maximum and minimum effect on 
documentation. the research experimental model composed of knowledge capture, refinement 
and sharing had strong direct effect, and knowledge assessment/selection and access had 
indirect strong effect. fifteen resources for explicit and tacit knowledge acquisition were 
identified and summarized in three categories: 1) resources for acquisition and registration of 
manager's tacit knowledge, 2) explicit knowledge resources for encoding and representation, 
and 3) explicit knowledge resource for web mining and data mining. 
Conclusion. This is the first study to documenting knowledge in the central libraries of the 
state universities of Iran with the aim of providing a practical model. 
 
Keywords: Organizational knowledge documentation, Knowledge management; Iranian 
academic libraries; Integrated life cycle of organizational knowledge; Dalkir model, Practical 
model 
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