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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،شناسايی و تحلیل ديدگاههای مديران کتابخانههای دانشگاهی ايرران در مردرد
مستندسازی تجارب و دانش ،بهمنظدر شناسايی زيرساختها و سازوکارهای الزم به اين منظدر است.

روش :پژوهش از ندع کاربردی بدده و به روش پیمايشی _ تحلیلی صدرت گرفتره اسرت .ابراار پرژوهش،
پرسشنامهای محققساخته بدد که با مرور متدن و منابع مرتبط و با اعمال نظر متخصصران حردزه ،تهیره و در
میان  88نفر از مديران کتابخانههای مرکای دانشگاههای دولتری تحرت پدشرش وزارت علردم ،تحقیقرات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آمدزش پاشکی تدزيع شد.
یافتهها :يافتههای پژوهش نشان میدهد که از ديدگاه مديران ،وجردد پرنز زيرسراخت و عامرل :سراختاری،
فرهنگی ،قاندنی ،فناورانه و رفتاری بهترتیب اولديرت ،بررای مستندسرازی ضرروری اسرت .انتقرال تجرارب
کارکنان قبل از بازنشستگی به افراد جانشین ،برخدرداری مديران صاحب تجربه از حقرد مالکیرت مونردی،
ايجاد دستنامۀ مستندی از تجارب و اقدامات مهر انجرامگرفتره در کتابخانره و انتشرار تجرارب مسرتندشردۀ
مديران ،از جملۀ سازوکارهايی بددند که بهمنظدر بهبدد و تدسوۀ نظام مستندسازی در کتابخانرههرا شناسرايی
شدند.
اصالت و ارزش :بهنظر میرسد با تدجه به بررسیهای انجامگرفتره ،ايرن پرژوهش بررای نخسرتین برار بره
شناسايی زيرساختهای الزم برای مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانهها میپرردازد و يافترههرای ايرن
پژوهش شايد نقطۀ آغازی برای انجام دادن مستندسازی در بافت کتابخانهها و الگديی برای ساير کتابخانرههرا
و مراکا اطالعاتی باشد.
واژههای کلیدی :تجربه ،دانش ،کتابخانههای دانشگاهی ،مديران ،مستندسازی.
 .1اين پژوهش برگرفته از پاياننامۀ کارشناسی ارشد عل اطالعات و دانششناسی با عندان » شناسايی و تحلیل ديدگاههای مديران
کتابخانههای دانشگاهی ايران در مدرد مستندسازی تجارب و دانش بهمنظدر ارائۀ راهکارهايی برای مستندسازی در اين کتابخانهها« است.
 .2کارشناس ارشد عل اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهداز
 .3استاديار گروه عل اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهداز

g.jamshidi92@yahoo.com
ghrhaidari@gmail.com
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مقدمه
وبهعبارتیبر
تجاربوتمدنهایگذشتگانبهرهگرفتهاند 

انسانهاییادگیرندۀامروزازمجموعۀ

دوشتمدنهایگذشتهقراردارندتاسطحبااتتریازتجااربوعماو راکسا کنناد،فراتاراز

گذشتگانخودبیندیشندوهموارهبهدنبالاصالحوتکاملافکارورفتارخودباشند.ازسویدیگر

هابهدلیلمحدودیتضمیرخودآگاهخود،قادربهحفظویادآوریتماامیمطالا باهطاور
انسان 

فی البداههوکاملنیستندوتز استکهبامستندکردناطالعاتوتجااربخاودباهشاکلهاای

گوناااگوننوشااتاری،نمااوداری،توااویریوحتاایازطری ا حاف اههااایرایانااهایبااهحفااظو
جستوجویسریعآنهابپردازند(الهیواحمدی .)54:1379،

شودکهبهصاورتپنهااندر

طیفعالیتهاییکسازمانمستنداتیتولیدوتجاربیکس می

ذهن افراددخیلدرسازمان،انباشتهخواهندشدکههموارهدرخطرفراموشییا خروجازساازمان
کارآمد،ایناطالعاتودانشبهتادری  پراکنادهمایشاود،ازباین

هستند.اغم بهدلیلنبودن ا 
هاییمانندبیمارستانها


سازمان
بهایندلیلدیدهمیشودکهحتیدر

میرودیافراموشخواهدشد.

وادارههااایمختمااککااهاکنااوناطالعاااتیرامستندسااازیواساانادیرانگهااداریماایکننااد،

مستندسازیبهروشسنتیانجا مایگیاردودرماواردی،دانشایکاهدارایارزشباالاوهاسات،
درستیثبتنمیشود .


به
هایدانشبنیانهساتند.درکتابخاناههااومراکاز


سازمان
کتابخانههاومراکزاطالعاتیازجممۀ
اطالعاتیحجمزیاادیازداناشدرمادار ومساتنداتونیازتوامیمات،تجااربکارکناانو
مدیرانوجوددارد.مستندسازیدانشدرکتابخانههاومراکزاطالعاتیایندانشراثبت،ارزیابی،

میکند؛اینمراکزرادرشرایطمختمکبراینیلبهاهدافکاال ن
سازماندهی،نگهداریوتوزیع 
میشود.
میرساندوموج بهبودعممکرداینسازمانها 
یاری 
بهن رمیرسدکهمهم تریندتیلعد توجهبهمستندسازیتجاربودانشدرهرساازمانیو

ازجمماهکتابخاناههااومراکازاطالعااتی،دردرجاۀاولنباودشاناختکاافیازماهیاتوفمسافۀ
مستندسازیونیزروشاجراییآن؛ودردرجۀدو ،فراهمنبودنشرایطوزیرساختهاایتز و
درنهایااتنبااودسااازوکارهایتز باارایتوسااعۀفرایناادمستندسااازیاساات.بنااابراینب اهمن ااور
کتابخانهها،وجودالگووچارچوبمشخویضرورتدارد .

مستندسازین ا منددر
هاهمچوندیگرسازمانهایفعاال

بهگفتۀجعفریماد (جعفریماد )210:1382،کتابخانه
بهعمتنبودمعیارهاایباهنسابتدقیا بارایارزشاگذاریوانتخااب
درعرصۀپرتکاپویکنونی ،
ارزشمندودرخورمستندسازیوناآشناییباروشهایاثربخشمستندسازیتجارب،تدابیرشایان


192

شناسایی زیرساختها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و ...

سازیتجاربودانشاتخاذنکردهاند.پسپرساشهااییکاهدرزمیناۀ

مالح هایدرزمینۀمستند
مستندسازیتجاربودانشدرکتابخانههااوجاودداردایاناساتکاه:درکتابخاناههااومراکاز
اطالعاتیچهچیزیبایدمستندشود؟ یاچهتجااربیارزشمستندساازیدارناد؟درکتابخاناههااو
مراکزاطالعاتی،مستندسازیدانشبایدچگونهوباچاهشایوهایانجاا گیارد؟درکتابخاناههااو
فرایندمستندسازیچگونهباشد؟کتابخانههاومراکازاطالعااتیچگوناهبایاد

مراکزاطالعاتیباید
ریزی،آیندهنگریوبهیناهساازیفعالیاتهاایمادیریتیاز

روشمندمستندسازیکنندتادربرنامه

وبهتراستفادهشود؟وبهطورکمیازدیادگاهمادیرانویژگاییاکن اا 

مستنداتموجود،بیشتر
مستندسازیدرکتابخانههاومراکزاطالعاتیچیست؟ 

بدونتردیدفرایندمدیریتدانشدرکتابخانههاباتکیهبرمستندسازیتجاربسازمانینیازبه
تأییدباتترینسطوحسازمانیدارد؛توجهیکهنشأتگرفتهازتغییردیدگاههایمادیرانوتساریع

اینتغییردیدگاهدرشاکمۀارزشیسازمانکتابخانههاست.همچنینمستندسازیتجرباهوداناشو
بهاارهگیااریماااثرازآندرکتابخانااههااا،نیازمناادن ااا مستندسااازیمناساابیاسااتکااهبااهمن ااور
نهادینهسازیوگساترشن اا مستندساازیدرکتابخاناههااب ایادباهتیبیاتوتوساعۀآنازطریا 

پیااادهسااازیوفااراهمآوریزیرساااختهاااوشاارایطتز اقاادا کاارد.فااراهمکااردنبسااترهاو
زیرساختهاشاید بهاهمیتدادنبهدانشسازمانیوارزشقائلشادنبارایصااحبانتجرباهدر
محیطکتابخانههامنجرشود(مردانیون رزاده .)498:1388،

هاارزشمنداست.کتابخانههابرای


سازمانیبدونتوجهبهنوعومحملآنبرایکتابخانه
دانش
موفایتوبهره وریبایددانشرااعامازضامنیوعینایمادیریتکننادودررشادوتوساعۀآن

میتوان
کوشاباشند.باتوجهبهسااتتمطرحشدهدرفوق 

عنوانبخشیازداراییهایسازمان)

(
به
ا ظهارکردکهپیراماونمستندساازیتجرباهوداناشمساائمیوجاودداردوباهمن اورانجاا دادن
ازجممهکتابخانهها،بایداقداماتیصورتگیرد.بنابرایناینپژوهش

مستندسازیدرهرسازمانیو
سعیداردکه توجهخودرابهقد اولدرمستندسازیتجاربودانشدرکتابخانههایعنیبررسی
شرایطوزیرساختهایتز معطوفکند؛چراکهمهماستکهمشاخ شاودآیااکتابخاناههاا
کردهاندیااخیار.مسائمه
زیرساختهایتز رافراهم 

برایپیادهسازیمستندسازیتجربهودانش،

ایناستکهچهعواملزیرساختیدراستاراروپیادهساازیمستندساازیدرکتابخاناههااومراکاز

اطالعاتیماثرند.ایندغدغهوجودداردکهعد شناساییزیرساختهاموج اجرایناکارآمدو
غیراثربخشمستندسازیتجربهودانششود .

میدهندکههارچناداقاداماتیدرزمیناۀمستندساازیدربرخایاز
وبررسیهانشان 

تحایاات
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هاصورتگرفته،امادرکتابخانههایدانشگاهی توجهچندانیبهدانش غیرمکتوبودانش


سازمان
ت
موجود در اذهانکارکنانومدیراننشده و اطالعات مدون موجوددرایانمراکازنیاز ،باهنادر 
ن
گونهای مجتمعو یکپارچه ،جماعآوری و در چاارچوب ن اا منادی مادیریت شاده اسات.ایا 
به 
سرمایههای ارزشمند موجود برای همیشه ناشاناخته بماننادو

شدهاندکه

ضعکهای مدیریتی سب

دردسترسافرادقرارنگیرند .
باتوجهبهمالح اتفوقواهمیتپرداختنبهمستندسازیتجاربودانشدرکتابخاناههااو
مراکزاطالعاتی،ضرورتپژوهشدراینحوزهاحساسمیشود.بنابراینتز استکهبرایثبت

دستمیآید،گا هایجادی

وضبطدانشوتجاربیکهدرکارکارکنانومدیرانکتابخانه 
هابه
تیدراینزمینهصورتگیرد،چراکهاینامربهصرفهجوییدرهزینه،زمان

برداشتهشودوتحایاا
میشود.لاذاایان
ومنابعمادیوانسانیونیزپرهیزازدوبارهکاریوحذفتکراراشتباهاتمنجر 

پژوهشدرن رداردکهوضعیتموجودمستنندسازیتجاربوداناشدرکتابخاناههاایمرکازی
دانشااگاههااایایاارانراازن اارزیرساااختهااایتز وعواماالماااثروسااازوکارهایتز باارای
مستندسازیبررسیونیزتالشکندتابااشناسااییوتحمیالدیادگاههاایمادیرانکتابخاناههاای
دانشگاهیایران،به ارائۀراهکارهااییبارایمستندساازیدرایانکتابخاناههاابپاردازد.یافتاههاای
پژوهششایدناطۀآغازیبرایانجا دادنمستندسازیدربافتکتابخانههاوالگوییبارایساایر
کتابخانههاومراکزاطالعاتیباشد .


پیشینۀ پژوهش
درسازمانهایپیشارفتۀصانعتیوخادماتیدرساطح

مدیریتعممیباتاریخچهایبیشازیکسده

بهویاژه
جداییناپذیرن ا هایسازمانیومدیریتی ،

بهویژهدرجوامعپیشرفته،مستندسازیراجزء
دنیا ،
درارتباطبان ا مدیریتکیفیتقممدادکاردهاسات.هار مستندساازیدرن اا مادیریتکیفیات،
هایاجرایی،دستورالعملهاورویههایکاری،استانداردهایداخمی،فر هاا،دادههاا


مشی،روش
خط
میگیردوگستردگیمستندات،تحتتاأثیرعاواممیهمچاونابعاادساازمانوناوع
وسواب رادربر 
فعالیت؛پیچیدگیفرایندهاوارتباطوتعاملبینآنها؛وشایستگیکارکنانقرارخواهدگرفت .
فعالیتهایپیچیدۀمدیریتیوازجمماه

تحوتتصنعتیواقتوادیدرکشورهایپیشرفته،نتیجۀ
کارگیریسیستممستندسازیتجارببودهاست.ویژگیهاایعواراطالعااتوداناایی،توجاهباه


به
دانش،کس تجاربجدید،کس بویرتازتجاربوانتاالتجارببهسایراعضایسازماناست.
میکنند .
دراینعورکارشناساندانش،بهایجادفکروانتاالآنوتجدیدن ردرآنهاتوجهزیادی 
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باهدفجمعآوریسواب وتجاربمحایطهاای

انجمنمدیریتپروژۀآمریکادرسال1969
مختمکمدیریتیتأسیسشدکهطیسمیناریدرسال1996درمونترآل،ایدۀمستندسازیتجارب
درقال استانداردرامطرحکاردوسارآغازیبارایتبیاینمادیریتپاروژهشاد.مادیریتپاروژه
عنوانحرفه،امکانثبتبامستندسازیوحفظوانتاالتجاربحاصلازپروژههاراتسهیلکرد


به
(دری.)1384،
تحایااتحاکیازوجوددوراهبردکمیدرمادیریتداناشساازمانیاسات.باهگوناهایکاه
هانسانوهمکاارانشدرتحایاایکااهدرحاوزۀمادیریتدانااش،بارروی11شارکتآلمااانیو
هابرایمدیریتدانشخودبرگزیدهاند


کهشرکت
سوئیسیانجا دادندبهدونوعراهبردپیبردند
وشخویسازی(هانسن،نوریاوتیرنی.)108:1999،دراینزمینا ه

وعبارتندازراهبردکدگذاری
هاوسازمانهایمتعددیازراهبردتدویندانشبرایانتاالدانشوتجاربخوداساتفاد ه


شرکت
کاردهانادازجمماه:شارکتهاایدایممارکرایسامر،زیاراکس،ارنساتویانا ،اکساسهما و
سینگوتر(گزنی .)1386،
انتین ،هوایرن،دایجکویزنوتیمن()1999درپژوهشیبهایننتیجهرسیدندکهفاراهمآوری
دانشازیک سوشاملاستخراجداناشازمناابعمختماکهمچاونداناشمتخوواان،کتاابهاا،
ناشه هاومشاهداتجهانواقعیوازسویدیگرشاملفرایندتجزیهوتحمیل،ساختاربندیوثبت

شود.روشهایزیادیبرایاستخراجداناش


عنوانمستندسازیدانشتعریکمی

دانشاستکهبه
نهفتهدرتجاربوجوددارد،امابرایمستندسازیدانشروشهایزیادیموجاودنیساتوفناون
انواعدانشرامستندنمیکنند .

نمیگیرندیاهمۀ
موجوداغم تما جنبههایمستندسازیرادربر 
بکروگدینی()2005درپژوهشیکاهبااهادفبررسایزیرسااختهاایمستندساازیبارای
مدیریتپروژههایاستخراجدادههاانجا دادند،بهایننکتهاشارهکردندکهمستندسازین ا مناد

دانش،تجارب،دادههاونتای ،ابزارمفیدیبرایردیابیوضعیتکنونیپاروژههاسات.باهاعتاااد
آنانمستندسازیمزیتهاییچونکاربردماثرمدیریت،برناماهریازیدقیا وبهباودارتبااطباین

گروههادارد.همچنینمستندکردنفرایندهاهمراهباهماۀاطالعااتیکاهبارایایجاادآناساتفاده

کاریمیشود .


مسائلومشکالتوجموگیریازدوباره
میشود،مانعازکارکردنافرادبرروی

رنزل()2008درپژوهشیبیانکردکاهاعتماادبایناشاخاوواعتمااددرمادیریتبارروی
میگذارد.ازن راواعتمااددرمادیریت،اشاترا داناشراازطریا تااأثیر
اشترا دانشتاأثیر 
منفاایآنکااهتاارسازدسااتدادنارزشمنحواارب اهفااردشااخ اسااتوتااأثیرمیبااتآنکااه
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د.درپایانپیشنهادمیشاودکاهمادیرانباهمن اورافازایش

مستندسازیدانشاست،تسهیلمیکن
درسازمانبهوجودآورند .

اشترا دانشجوّاعتمادرا
)درماالهایباعناوان«کیفیاتمستندساازیومادیریتمادار :ن رسانجیاز

کالکو(2009
.یافتههای
دانشگاههایترکیه»بهبررسیسیستممدار واسناددانشگاههایدولتیترکیهپرداخت 

دهدکهفرایندهایسازمانیکهدردانشگاههاایدولتایترکیاهباهاسانادمرباوط

پژوهشنشان 
می
بهدرخواستهایاداریوقانونیراندارندکهناشایازماارراتقاانونی

هستندامکانپاسخگویی
ناکافی،نبودساختاراداریمبتنیبرکیفیت،سیستممدیریتناکارآماداسانادومادار ووجاود
کارمندانبیصالحیتاست.

توتییورشیدی()2011درپژوهشیبهارائۀ«چارچوبعممیبارایمستندساازیتجااربو
کس دانشمتخووانسازمانها»پرداختند.الگوییکهآنانبرایکس ومستندسازیتجاربو
دانش45نفرازمتخووانومدیرانصنعتنفتجمهوریاسالمیپیشنهاددادند،شامل5مرحماه
است.1:شناخت؛.2آموزش؛.3اکتسابدانش؛.4ویرایشدانش؛.5طراحیباناکاطالعااتیو
بستهبندیالکترونیکیدانش .

افیوسونیومی()2012درپژوهشیباعنوان«مستنداتپرستاری:تجربهاستفادهازمدلروناد
بیمارستانهایمنتخ درایبادان،ایاتتاویونیجریه»بهبررسیمیزاناساتفادهاز

امورپرستاریدر
یافتههانشان
هایپرستاریاینبیمارستانهاپرداختند .


مراقبت
روندامورپرستاریبرایمستندسازی
دادکهبیشتر پرستارانکمبودوقت،نداشتنآگاهیونیاازگساتردهباهنوشاتنرامواناعاصامیدر
مستندسازیدانستند.
مستندسازیتجاربودانشبرایسازمانهادارد،اینموضاوعدر

باوجوداهمیتبسیاریکه
سازمانهایکشورهنوزنهادینهنشادهاساتوبااتغییاروتحاوتتساازمانیوخاروجمادیراناز

سازمانها،بخشمهمیازاطالعاتودانشسازمانیازدساتمایرود.امااطایچنادساالاخیار

تحایااتن ریوعممیگوناگونیدرسطحکشوردرزمینۀمستندسازیدانشوتجاربصاورت
گرفتااهکااهنشاااندهناادۀاهمیااتناااشتجرب اۀماادیرانومستندسااازیدانااشدربهبااودعممکاارد
ذکرمیشود :

نپژوهشها

هاست.درزیرگزیدهایازای


سازمان
رضوانیانومتولیان()1385درپژوهشیباعنوان«کسا داناشمادیرانارشاد؛دساتاوردهاو
چالشها»گا  هایاجرایایدرکسا داناشومستندساازیتجااربمادیرانرامعرفایکردنادو

کهدرپروژههایکس دانشومستندسازیتجااربمادیران،پاساز تشاکیلیاک

مشخ شد
گروهخبرۀ آشنابهموضوعاتتخوویموردن روهمچنینفنونکس دانش،بایدبرایتادوین
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چارچوبهایکس دانش،مطالعاتتطبیایصورتپذیرد.گا هایبعادی،ایجااددیادگاههاای

یکساننسبتباهموضاوعوآشاناییکامالارکاانپاروژه،موضاوعشناسایتخووایوبااتخره
تیپشناسیشخویتیبرایبرقراریارتباطیماثربامدیراست .

مردانیون رزاده()1388درتحایایباعناوان«مستندساازیتجرباههاا:ضارورتیبارایخما 
سازمانیدانشمداردرکتابخانهها» بهایننتیجهرسیدندکاهیکایازابزارهاایاساسایبارایادارۀ

ی
دانشوتجاربکاریهرسازمانین یرکتابخانههاومراکزاطالعاتی،ایجادحاف ۀسازمانیبارا 
ی
مستندسازیسرمایههایفکریآنساازماناسات.مستندساازیداناشوتجااربساازمانیناوع 

سازمانهای

وکتابخانههامانندسایر

محسوبمیشود

روششناسیبرایثبت،انتاالوارائۀتجارب

مدارهموارهبایدبهدنبالفراهمکردنبستریبرایمدیریتدانشسازمانیباشند .


دانش
انواریرستمیوشهائی()1388درماالاهایباه«نااشمستندساازیداناشوتجرباهدرخما 
سازمانیادگیرندهواثربخشیمدیریتدانش»پرداختند.آناناظهارکردندکاهبارایمستندساازی
تجاااربکارکنااان،ماادیرانودانااشسااازمان،تز اسااتکااهازسااازوکارهاین ااا مناادیباارای
مستندسازیتجارباستفادهشود.سازوکاریکهآنهابرایمستندسازین اا منادتجااربدرن ار
گرفتندشاملپن مرحماۀ.1:ثباتتجرباه؛.2انتااالتجرباهبارایارزیاابی؛.3ارزیاابیتجرباه؛.4
کدگذاریوطباهبندیتجربهو.5انتشارتجربهوارائۀپاداشبهصاحبانتجربهبود .

نامهایبه«سنجشنگرشمدیرانوپژوهشگرانپژوهشگاه
)درپایان 

شهسواریعمویجه(1389
صنعتنفتدرموردراهکارهایمستندسازیدانشضمنیدرفراینادمادیریتداناش»پرداخات.
لفههایمستندسازی(ثبت،ارسال،
نشانمیدهدکهپژوهشگاهصنعتنفتازمیانما 

نتای پژوهش
ارزیابی،مستندسازیوانتشار)دردومالفۀمستندسازیوانتشار،درابعادفرهن سازمان،فناوری
بهروبودهاست .
یندهایسازمانیبامشکلرو 

اطالعاتوفرا
)درپایاننامۀخودبه«ارائۀالگوییبرایمستندسازیتجااربمادیرانمادارس

بیگمری(1390
دولتیوخاوراهنماییشهرستانآبادانبارویکردمدیریتدانش»پرداخت.هدفاینپاژوهش
مکتوبکردنتجاربسازندۀمدیرانشهرستانآبادانوبومیکردنمدیریتمادارسوتاأثیرآن
تعییناولویتهایمستندسازیتجااربمادیرانمادارس

بربهبودادارۀمدارساینشهرستانونیز
مالفههایمربوطبهمعممان،ادارۀمدرسه،داناشآماوزان ،
بود.نتای نشاندادکهمعممهاودبیران ،
ارتباطباوالدین،برنامهریزیدرسیآموزشیوارتبااطبااجامعاهراباهترتیا دراولویاتکااری
مدیرانمدارسبرایمستندسازیتجاربقراردادند .
بررسیها حاکی از آن است که مستندسازی دانش ،موضوعی است کهبیشتردر ساازمانهاای
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خووصیانجا میگیرد.نکتاۀمهاماینکاهساازمانهاایعامالمستندساازی،جازوساازمانهاایاا
شرکت هایتجاریموفایهستندکهحجمع یمیازدانشدرآنهانهفتهاساتوساعیمایکنناد

ازمرورپژوهشهایانجا گرفتهچنین

بهنحویدانشسازمانیخودراذخیرهونگهداریکنند.
که 
شناساییمفاهیممستندسازیپرداختهاناد،ایان

برمیآیدکههرچنددربیشترمطالعاتبهتعریکو

بهویژهماسساتآموزشیدرابتدایراهاستوازآنجاکاه
موضوعدرادارههاوماسساتدولتی ،

ت
آموزشعالیکشوررکاناساسایجامعاهمحساوبمایشاود،بایشاکدانشاگاههااوماسساا 
شبنیاانبایاد باه طراحایواساتارارسیساتممناسا 
سازمانهاایدانا 

بهعنوان
آموزشیوپژوهشی 
مستندسازیدانشاقدا کنندواینامرمستمز بررسیعواملاساسایمستندساازیداناشوانجاا 
م
لمختماکطراحایواساتارارسیسات 
دادناقداماتعممیبرمبنایاینعواملتأثیرگذاردرمراحا 
سازمانهایغیرانتفاعیکاهزیارن ار

هایدانشگاهینیزبهعنوان


کتابخانه
مستندسازیدانشاست.
سازمانمادرهستند،بایدازاینلحاظدر کانونتوجاهقارارگیرناد.بناابراینبااتوجاهباهمطالا 
زیرساختهایتز بررسیوازوجودآنهااطمینان

ذکرشده،قبلازاستارارن ا مستندسازیباید
دسازیدانشدرکتابخانههاومراکزاطالعاتی،

حاصلشود.باتوجهبهنبودپژوهشیدرزمینۀمستن
ریزیهایآتایدرحاوزۀمستندساازیداناشو پیاادهساازین اا مناد
دربرنامه 

اینپژوهششاید
مستندسازیدانشدرکتابخانههایدانشگاهیایرانماثرواقعشود .

اهداف و سؤاالت پژوهش
هدفاصمیپژوهشحاضر،شناساییوتحمیلدیدگاههایمدیرانکتابخانههایدانشاگاهیایاران

درموردمستندسازیتجااربوداناشباهمن اورشناسااییزیرسااختهاایتز ،عوامالمااثرو
سازوکارهایتز برایمستندسازیوارائۀراهکارهاییباهایانمن اوردرکتابخاناههاایماذکو ر
میشوند :
است.برایرسیدنبهاینهدفسااتتزیرمطرح 
ی
 .1ازدیدگاهمدیرانکتابخانههایدانشگاهیایران،مهمترینزیرساختهاوعواملفرهنگا 
کتابخانههایدانشگاهیکدامند؟

ماثربرمستندسازیتجاربودانشدر
 .2از ديدگاه مديران کتابخانههای دانشگاهی ايران ،مه ترين زيرساختها و عدامل رفتاری
مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانههای دانشگاهی کدامند؟
 .3از ديدگاه مديران کتابخانههای دانشرگاهی ايرران ،مهر تررين زيرسراختهرا و عدامرل
ساختاری مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانههای دانشگاهی کدامند؟
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 .4از ديدگاه مديران کتابخانه های دانشگاهی ايران ،مه ترين زيرساختها و عدامل قاندنی
مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانههای دانشگاهی کدامند؟
 .5ازدیدگاهمدیرانکتابخانههایدانشگاهیایران،مهمترینزیرساختهاوعوامالفناوراناۀ
خانههایدانشگاهیکدامند؟
ماثربرمستندسازیتجاربودانشدرکتاب 
استفادهازچهسازوکارهاییبرایبهبودو

ازدیدگاهمدیرانکتابخانههایدانشگاهیایران،

.6
توسعۀن ا مستندسازیتجاربودانشمناس تراست؟ 

روششناسی پژوهش

پژوهشحاضرازنوعکاربردیوباهروشپیمایشای_تحمیمایاسات.جامعاۀآمااریماوردن ار
ماادیرانکتابخانااههااایمرکاازیدانشااگاه هااایوابسااتهبااهوزارتعمااو ،تحایااااتوفناااوریو
دانشااگاه هااایوابسااتهبااهوزارتبهداشاات،درمااانوآمااوزشپزشااکیهسااتند.ب ارایشناسااایی
هردووزارتوفهرستاسامیدانشگاههایتحتپوششآنها

دانشگاههایدولتیایرانبهتارنمای

مراجعهوهمچنینازکتاب«گزارشممیآموزشعالی،تحایااتوفنااوریساال»1387اساتفاده
ینترتی 117دانشگاهو
پژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی.)281-279:1388،بها 

شد(ماسسۀ
بهتبعآن117کتابخانۀمرکزیدانشگاهیشناساییشدندکهازاینتعداد74،کتابخانهمربوطبا ه
وزارتعمو ،تحایاااتوفنااوریو43کتابخاناهمتعما باهوزارتبهداشات،درماانوآماوزش
پزشکیبودند.بااستفادهازجدولکرجسیمورگاننمونۀ88نفریبرایپاسخگوییبهپرسشانامه
انتخابشدند .
هاازپرسشنامهایمحا ساخته(باطیک5ارزشیلیکرت)براسااسچناد

برایگردآوریدا 
ده
پرسشنامۀآمادهومرورادبیاتپژوهشاستفادهشد.باتوجهباهاینکاهتااکنونپژوهشایدرماورد
هایمستندسازیبهصورتجامعصورتنگرفتهبود،پژوهشگرانبامطالعۀمتون


بررسیزیرساخت
مدیریتدانشوبهطورخاومستندسازیدانش،بهشناساییابعااد

ومبانین ریمربوطبهحوزۀ
ومالفههایمهممستندسازیپرداختند.پرسشنامۀاولیهبرایتعیینرواییمحتاوایی(صاوری)باین

متخووانتوزیعوپسازانجا دادناصالحاتتز وتغییراتپیشنهادشادهتوساطمتخوواان،
نسخۀنهاییآنتدوینشد.برایتعیینپایاییپرسشانامهنیازتعاداد30نساخهازپرسشانامهتوساط
جامعۀموردبررسیتکمیلشدکهازطری محاسبۀضری آلفایکرونباا0/94،،باهدساتآماد.
پسازمحاسبۀپایایی،پرسشنامهازطری پستالکترونیکیبهایمیلمدیرانکتابخانههاایمرکازی
دانشگاه هاایوزارتعماو ،تحایاااتوفنااوریووزارتبهداشات،درماانوآماوزشپزشاکی
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فرستادهشد.برایتجزیاهوتحمیالدادههاا،آماارتوصایفی(میاانگین)وآمااراساتنباطی(آزماون
بهکاررفت .
فریدمن) 

یافتههای پژوهش
شناسایی مهمترین زیرساختها و عوامل مؤثر بر مستندسازی در کتابخانههای دانشگاهی ایران
مالفههایمرباوطباههار
بندیزیرساختهاوعواملماثربرمستندسازیونیز 


برایتعییناولویت

شرکتکنندگانازآزمونغیرپارامتریکفریدمناستفادهشاد.نتاای آزماون

کدا ازآنها،ازن ر
نشاندادهشدهاست،کهبهترتی تعادادشارکتکننادگان(،)Nماادار

ولها
فریدمندرپایینجد 
میدهد .
آمارۀخیدو(،)chi-squareدرجۀآزادی()dfوسطحمعناداری ()sigراارائه 
موارد(بهجززیرساختوعاملفناوراناه)کمتار

باتوجهبهاینکهمیزانسطحمعناداریدرهمۀ
وادعاییکسانبودنرتبههاپذیرفتهنخواهدشاد.بناابراینباا

از0/05است،فرضHₒردمیشود
هایمربوطبهزیرساختهاوعواملمااثربارمستندساازی،

میتوانبرای 
مالفه
اطمینان95درصد 
رتبهبندیدرن رگرفتونمیتواناهمیتآنهارادرمستندسازی،یکسانفارضکارد.باهعباارت

هایمالفههایمربوطباهزیرسااختهااوعوامالازن ارپاساخگویانیکساان


دیگر،میانگینرتبه
نیستند .
زیرساختها و عوامل فرهنگی
هایهریکازمالفههایمربوطبهزیرساختوعاملفرهنگایمااثربار

جدول1نتای تعیینرتبه

راساسآزمونفریدمننشانمیدهد .

مستندسازیراب
جدول  .1رتبهبندی زیرساخت ها و عوامل فرهنگی مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن
درجۀ
اهمیت

زیرساختها و عوامل فرهنگی مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش

میانگین
رتبه

1

اعتمادمتاابلکارکنان 

3/27

2

صداقتدرثبتوانتشارواقعیاتحاکمبرتجربه(اعمازموفایتیاشکست) 

3/17

3

ارائۀآموزشهایتز برایتاویتمهارتثبتتجارب 

3/09

4

زیربناسازیفرهنگیازطری تبمیغن ا مستندسازیتجارب

2/78

ثبتنااطقوتوضعکسازمانیوفرصتهاوتهدیدهایمحیطی

2/69

5

فرهن

2

 x =11/88, df=4, sig=0/018
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مهمتارینجنباههاایفرهنا 
میتوانگفتکهازدیدگاهمدیران،اعتماداز 
یافتهها 
باتوجهبه 
باتییازاعتمادمتاابل،افرادبهتسهیمدانشنمیپردازند.پس

سازمانیاستکهبدونوجوددرجۀ
فراهمکردنبسترهایتز برایتسهیم،تبادلتجااربوداناشونیازمستندساازیآنهاا،اهمیات
بسزاییدرمستندسازیدرکتابخانههادارد.همچنینسطحاعتمادیکهدرمیاانکارکناانساازمان

میانافرادتأثیرمیگذارد .بنابراینبارایانجاا 

وجوددارد،تاحدزیادیبرمیزاندانشدرجریان
موفایتآمیزمستندسازیبایدجوّیازاعتماددرسازمانحاکمباشد،چراکهمستندساازیدر

دادن
اثربخشترخواهدبود .

سازمانیکهارتباطاتسازمانیبرصداقتواعتمادمبتنیباشد،
باتوجهبهاینکهناشآموزشدررتبۀسو ازن اراولویاتقارارگرفات،درتبیاینایانیافتاه
می توانگفتکهازدیادگاهمادیران،آماوزشنیازنااشمااثریدرمستندساازیدارد،چاراکاه
 
میشودو
آموزشافرادسب افزایشدانشوتغییرنگرشآنهانسبتبهتبادلاطالعاتدرسازمان 
اینافزایشآگاهیبهایجادانگیزشدرونیبراییادگیریوکس دانشمیانجامد.
زیرساختها و عوامل رفتاری
هریکازمالفههایمربوطبهزیرساختوعامالرفتااریمااثربار

جدول2نتای تعیینرتبههای

مستندسازیرابراساسآزمونفریدمننشانمیدهد .

جدول  .2رتبهبندی زیرساختها و عوامل رفتاری مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن
درجۀ
اهمیت
1
2
3
4
5

زیرساختها و عوامل رفتاری مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش
اعتاادیاباورافرادبهثبتوانتشارتجاربخودازجنبۀمفیدوکاربردیبودن 
الگوبرداریازشیوههایبرترثبتتجارب 

تحولگرایییاپویاییافراد 

انگیزۀتوفی طمبیدرثبتتجارب
اصالحمفروضات،ارزشهاونگرشهایافراد


میانگین
رتبه
3/42
3/32
3/04
2/58
2/37

x2=30/02, df=4 , sig=0/000

آمدهمیتوانگفتکهاعتاادیاباورهایافاراد،نااشبسایاریدر

هایبه 
دست

باتوجهبهیافته
ی
گونهایکهاگر فردی احساس کند که افراد جامعه گارایش میبتا 
به 
مستندسازیکتابخانههادارد ،

یدانندوهمچنینبهاینباوربرسدکهتجارب
به مستندسازی دارند و این عمل را مفید و مناس م 
بهسمتمستندسازی تجارب تاویت خواهاد شاد.در
ویبرایدیگرانکاربردیاست ،گرایشاو 
هاونگرشهاتوجهکمتاریشادهوازن ار


اصالحمفروضات،ارزش
مالفههابه
تبییناینکهازبین 
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میتوانگفتکهشایدباهایاندلیالباشادکاهارزشهااو
مدیراندررتبۀآخرقرارگرفتهاست ،
هایافراد،هدایتکنندۀرفتارهاوعممکردآنهاست،پسازن رافراد،تغییرآنبسیارسخت


نگرش
گذارد.چراکههمانطورکه


.اینامرچالشبزرگیراپیشرویکتابخانهمی
وزمانبرخواهدبود

کتابخانهها،بایدنگرشافرادباهایانموضاوع

اشارهشد،برایتبدیلمستندسازیبهیکروشدر
عوضشود.ازاینرواگردرکتابخاناهارزشهااوباورهاایحااکم،ماانعمستندساازیتجااربو

دانششود،انجا دادنمستندسازیسختخواهدبود.
زیرساختها و عوامل ساختاری
هایهریکازمالفههایمربوطبهزیرساختوعاملساختاریماثربار

جدول3نتای تعیینرتبه

مستندسازیرابراساسآزمونفریدمننشانمیدهد .

جدول  .3رتبهبندی زیرساخت ها و عوامل ساختاری مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن
درجۀ
اهمیت

عوامل ساختاری مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش

میانگین
رتبه

1

ایجادفضاییبرایافزایشتعاملوارتباطاتبینمدیرانوکارکنان 

4/09

2

وجودابزارهاوامکاناتمناس برایفعالیتن ا مستندسازیتجارب 

3/82

3

ثبتتجاربدرکتابخانهبهعنوانوظیفۀسازمانی 


3/69

4

تشکیلگروههایمتشکلازافرادبازمینۀتجاربمشتر


3/45

5
6

امکاناتوبودجۀکافیبرایگسترشن ا مستندسازی

3/44

تشکیلگروه،دفتریادبیرخانۀمستندسازیتجاربدرسازمان 

2/51

تخوی

x2=40/92,df=5 , sig=0/000

بااتوجاهباهیافتاههاامایتاوانگفااتکاهزیرسااختوعامالسااختاری،یکایازمهامتاارین
محسوبمیشودومدیرانبهناشواهمیتایانعامال

زیرساختهاوعواملماثربرمستندسازی

دراثربخشیسیستممستندسازیواقفند.قرارگرفتناینزیرساختدررتبۀاولنیزمایدایاننکتاه
است(جدول6ونمودار.)1بنابراینبرایمستندساازیدرکتابخاناههاا،بایادباهایانشاشعامال
ساختاریتوجهویژهایداشت.هرچندازن رمدیرانکتابخانههاایماوردبررسای،ساهعامالاول

یعنیایجادفضاییبرایافزایشتعاملوارتباطاتبینمدیرانوکارکنان،وجودابزارهاوامکانات
ثبتتجاربدرکتابخانهبهعنوانوظیفاۀساازمانی

مناس برایفعالیتن ا مستندسازیتجارب و
ازاهمیتبیشتریبرخاورداراسات.سااختارساازمانیباهرواباطباینافارادوواحادهایساازمانی
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بهمن ورمستندسازیتجاربودانش،ساختارسازمانیکتابخانههابایدازانعطااف
برمیگردد.پس 

وپویاییکافیبرخوردارباشدتاارتباطاتبهمرزهایگروهای،بخشایوحتایساازمانیمحادود
عبارتدیگرمیتاوانگفاتکاهجنباۀغیررسامیسااختارساازمانی،توامیمگیاریهاای


نشود.به
گروهی،کارگروهیوروابطصمیمانهبازیردستان،نااشمهمایدرتوساعۀتعاامالتوافازایش
هاایفامیکنند .


مشارکتبینکارکنانوبهتبعآنمستندسازیدرکتابخانه
زیرساختها و عوامل قانونی
هایهریکازمالفههایمربوطبهزیرسااختوعامالقاانونیمااثربار

جدول4نتای تعیینرتبه

راساسآزمونفریدمننشانمیدهد.

مستندسازیراب
جدول  .4رتبهبندی زیرساخت ها و عوامل قانونی مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن
درجۀ
اهمیت

زیرساختها و عوامل قانونی مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش

میانگین
رتبه

1

پشتیبانیمدیرانازحاوقمستندکنندگانایدههاوتجارب 


3/44

2

پرداختپاداشوحاوقمادیبهافرادیکهتجاربخودراثبتکردهاند 


2/94

3

انونهایحامی،مالکیتفکریومعنوی 
رعایتحاوقوق 

2/91

4

انتشارایدههاوتجارب

انونهاومارراتسازمانیبرای
وجودق 

2/87

5

تهیهوتدوینقانوندفاعازحاوقوامنیتصاحبانتجربه

2/84
2

x =10/41,df=4, sig=0/034

یکیازمهمترینعواملتأثیرگاذار

هامیتوانگفتکهمسائلمالیوحمایتی،

باتوجهبهیافته
تنهاییودرسطحمهمترینعوامالتأثیرگاذارباه


کهجاداردبه
درمستندسازیمحسوبمیشوند
د.سازمان هایموف بهاینموضوعتوجهخاصیدارندوبسترهایتز رابارایامار

آنهاتوجهشو
مذکورفراهممیکنند.پاداشعاممیانگیزشیبرایکارکناانیاکساازمانباهمن اورانجاا دادن
.پاداشمالیبهعنوانبهتریننوعپااداشدرپاسابباه

فعالیتهایسازمانین یرمستندسازیاست

دیگرانمستندسازیکردهاند،ناشبسایاریدر

تالشهایافرادیکهتجاربخودرابرایاستفادۀ

انونهاااییوجااودداشااتهباشاادکااهازحاااوق
مستندسااازیدرکتابخانااههااادارد.همچنااینبایاادق ا 
ی
انونهاا 
عملهااوقا 
تولیدکنندگاندانشومستندکنندگانتجاربحمایتکند.تادویندساتورال 
مربااوطبااهمستندسااازیدرکتابخانااههااا،سااب نهادینااهشاادنفرهنا تسااهیمدانااشماایشااودو
مستندسازیآنراتاحدودزیادیپشتیبانیمیکند.
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زیرساختها و عوامل فناورانه
وادعاییکسانبودنرتبههاا

باتوجهبهاینکهمیزانسطحمعناداریبیشتراز0/05است،فرضHₒ

مالفههایمربوطبهزیرساخت
بندیمیانگینرتبههای 

شود.بهعبارتدیگر،بیناو 
لویت


پذیرفتهمی
وعاملفناورانه،ازن رپاسخگویانتفاوتیدیدهنمیشاود .هرچنادازلحااظرتباهمایتاوانمیاان
مالفههاتفاوترادید .

یهریکازمالفههایمربوطبهزیرساختوعاملفناوراناۀمااثر

جدول5نتای تعیینرتبهها
برمستندسازیرابراساسآزمونفریدمننشانمیدهد.

جدول  .5رتبهبندی زیرساختها و عوامل فناورانۀ مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن
درجۀ
اهمیت

زیرساختها و عوامل فناورانۀ مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش

میانگین
رتبه

1

فراهمآوردنتسهیالترایانهای 


3/12

2

هایاینترنتواینترانتبهمن ورتعاملبیشترکارکنان 


وجودشبکه

3/05

3

ایجادوگسترششبکههایارتباطی 

3/05

4
5

طراحیوایجادبانکاطالعاتیبرایذخیرهکردنچارچوبمستندات 
گردآوریشده

استفادهازسیستمهایمجازیبرایانتاالایدههاوتجارب


2/91
2/86

x2=2/24,df=4 , sig=0/69

کهفناوریبهعنوانعاممیکمیدیدرکتابخانهها،درموفایات

هامیتوانگفت

باتوجهبهیافته
واجرایمستندسازیناشزیادیدارد.فناوریاطالعات،عالوهبرامکانبیرونکشیدنداناشاز
ذهنصاحباندانش،بهنگهداریومستندکردنداناشآشاکارکماکشاایانتاوجهیمایکناد.
بهطورمیالاسکنمدار واسنادکاغذیکتابخانهوتبادیلآنهااباهنساخۀالکترونیکای،ناهتنهاا

موج کاهشفضاینگهداریآنهامیشاود،بمکاهازمفااودشادنمادار واسانادجماوگیری
ترمیکند .
تروسریع 


راآسان
خواهدکرد،همچنیندسترسیبهآنها
ی
گذاریهایتز برایفراهمکردنوگسترشابزارفناوریمانندرایاناهوفنااوریهاا 


سرمایه
فناوریهایارتباطیمانند

ایماننداینترنت،اینترانت،پورتالوغیرهوگسترشبهرهگیریاز


شبکه
گفتوگویمجازیوپایگاهاطالعات
ویدئوکنفرانس،اتاقگفتوگو،پستالکترونیک،سیستم 

درکتابخانههااهمیتدارد .

تجاربوآموختههایافراد،

اولویتبندیآنهاا

درنهایتبرایتعیینمهمترینزیرساختهاوعواملماثربرمستندسازیو
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هایهریکاززیرساختهااوعوامال

نیزازآزمونفریدمناستفادهشد.جدول6نتای تعیینرتبه
راساسآزمونفریدمننشانمیدهد .

ماثربرمستندسازیتجاربودانشراب
جدول  .6رتبهبندی زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن
درجۀ اهمیت
1
2
3
4
5

میانگین رتبه
4/61
2/96
2/65
2/46
2/32

زیرساختها و عوامل مؤثر بر مستندسازی تجارب و دانش
ساختاری 
فرهنگی 
قانونی 
فناورانه
رفتاری

 x2=97/53,df=4, sig=0/000
براساسنتای آزمونفریدمن،رتبهبندیزیرساختهاوعواملماثربارمستندساازی،باهایان
ترتی است.1:ساختاری؛.2فرهنگی؛.3قانونی؛.4فناورانهو.5رفتاری .
وعواملماثربرمستندسازیرانشانمیدهد .

میانگینزیرساختها

نمودار1
23/70
19/68

19/58

20/28

20/51

25
20
15
10
5
0

فناورانه

قاندنی

ساختاری

رفتاری

فرهنگی

نمودار  .1میانگین زیرساختها و عوامل مؤثر بر مستندسازی

همانگونهکهدرنمودار1نیزمشااهدهمایشاود،زیرسااختوعامالسااختاری،بیشاترینمیاانگین

()23/70رابهخوداختواودادهوزیرساختوعاملرفتاریدارایکمترینمیانگین()19/58است.
ت
زیرساختهاوعاواممیکاهدرموفایا 

میرسدکهازمیان
بهن ر 
باتوجهبهاظهاراتمدیران ،
پیااادهسااازیمستندسااازیناااشداشااتند،مهاامتاارینوماااثرترینمربااوطبااه«زیرساااختوعاماال
اهمیتتارینوکاماثرتارین«زیرسااختوعامالرفتااری»اسات.گرچاهسااختار

ساختاری» 
وکم
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سازمانیناشمهمیدرمستندسازیایفامیکند،توجهباهآنبادونوجاودزمیناههاایفرهنگای،

قانونی،فناوریورفتاریبهتنهاییسب اجرایمستندسازیدرکتابخانههایدانشگاهینمایشاود.

ازاینروتما اینعناصربایدهموارهدرکنارهمدیگرموردتوجهقرارگیرند .

سازوکارهای الزم برای بهبود و توسعۀ مستندسازی
شرکتکنندگان،از

بندیمالفههایمربوطبهسازوکارهایمستندسازیازن ر


برایتعییناولویت

آزمونغیرپارامتریکفریدمناستفادهشد.باتوجهبهاینکهمیازانساطحمعنااداریکمتاراز0/05
وادعاییکسانبودنرتبههاپذیرفتنینیسات.بناابراینباااطمیناان95

است،فرض Hₒردمیشود
مستندسازی،رتبهبنادیدرن ارگرفاتو

سازوکارهابهمن وربهبود

توانبرایمادههای


درصدمی
نمیتواناهمیتآنهارادرمستندسازییکسانفارضکارد.باهعباارتدیگار،میاانگینرتباههاای

مادههایمربوطبهسازوکارهابرایبهبودوتوسعۀمستندسازی،ازن رپاسخگویانیکساننیستند .

جدول7نتای تعیینرتبه هایهریکازسازوکارهایمستندسازیرابراساسآزمونفریدمن
نشانمیدهد.

جدول  .7رتبهبندی سازوکارهای مستندسازی بر اساس آزمون فریدمن
درجۀ
اهمیت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14

سازوکارهای مستندسازی تجارب و دانش
انتاالتجاربکارکنانقبلازبازنشستگیبهافرادجانشین 
برخورداریمدیرانصاح تجربهازحاوقمالکیتمعنویدرهنگا انتشارتجارب 
ایجاددستنامۀمستندیازتجاربپروژههاواقداماتمهمانجا گرفتهدرکتابخانه 
هایتخووییابهصورتکتابوبهنا صاح تجربه

انتشارتجاربمستندشدۀمدیراندرمجمه
افزایشحاوقومزایایمدیرانوکارکنانیکهتجاربخودراثبتکردهاند
ارتاایشغمیمدیرانیکهبهثبتتجربۀخوداقدا کردهاند 
مشخ کردنشرحوظایکومسئولیتهابرایانجا دادنمستندسازی 
وجوداهدافسازمانیمشخ وروشنبرایمستندسازیدرکتابخانهها 
اعزا کارشناسثبتتجربهبهمن ورثبتتجاربمدیرانوکارکنان 
اهدایجایزۀبهترینتجربهبهصورتساتنهبهمدیرانصاح تجربه 
استفادهازفر هایمخووو(متناس بازمینۀتجربه)وازپیشطراحیشدهبرایثبتتجارب 
وجودپستهایسازمانیمستالونیروهایتما وقتبرایفعالیتدرن ا مستندسازی 
تشکیلجمساتبیانداستانهایموفایتوخاطراتشغمی 
تعیینروزیاهفتۀمعرفیتجاربوصاحبانتجربه 

میانگین
رتبه
9/42
8/77
8/73
8/28
7/97
 7/85
 7/81
 7/74
 7/66
 6/59
 6/44
 6/38
 6/05
 5/31

 x2=85/39,df=13 , sig=0/000

206

شناسایی زیرساختها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و ...

هامیتوانگفتبرایاینکهن ا مستندسازیدرکتابخانههادرعملرای شود،
درتبییناینیافته 

بایدکارهاییصورتبگیردوازسازوکارهاییاستفادهشاود.اماااینکاهچگوناهمایتاوانمادیرانو
کارکنانکتابخانهرانسبتبهمستندسازیتجارببرانگیختوکس مهاارتمستندساازییااعمال
مستندسازیرادررفتارآنهانهادینهکرد،اهمیتبسیاریدارد.باتوجهبهساازوکارهایارائاهشادهدر
توانبرایاینسازوکارهاسهنوعتاسیمبندیکمیقائلشد :

جدول 7
می
 .1سازوکارهاییباهدفثبتوضبطتجاربدرسطحسازمان .
 .2سازوکارهاییباهدفتوزیعونشرمستنداتدرسطحجامعهوسازمان .
 .3سازوکارهاییباهدفترغی افارادباهمستندساازی:الاک)عوامالترغیبایممماوس؛ب)
عواملترغیبیناممموس .

بحث و نتیجهگیری
اجرایاثربخشمستندسازیدرکتابخانههامستمز توجهبهزیرساختهاوعواملکمیدیاست.در

اینپژوهش،سعیشدکهمیزاناهمیتهریکاززیرسااختهااوعوامالمااثربارمستندساازی
بررسیوسازوکارهاییبرایمستندسازیواستارارن ا مستندسازیدرکتابخاناههاایدانشاگاهی
ارائهشود.نتای اینپژوهشنشاندادکهترتی اهمیتزیرساختهایتز برایمستندساازیدر
شاملزیرساختهایساختاری،فرهنگی،قانونی،فناورانهورفتاریاست.

کتابخانههایدانشگاهی،

ازبیناینعواملوزیرساختها،ایجاادفضااییبارایافازایشتعامالوارتباطااتباینمادیرانو

کارکنان،اعتمادمتاابلکارکنان،پشاتیبانیمادیرانازحااوقمساتندکنندگانایادههااوتجاارب،
فراهمآوردنتسهیالترایانه ایواعتاادیاباورافرادبهثبتوانتشارتجاربخودازجنبۀمفیادو

ایافتههایپاژوهشرنازل()2008کاه

مهمترینعواملشناساییشدند.ایننتای ب
کاربردیبودن ،
اعتمادبینافرادراعاملمهمیدرمستندساازیمایدانسات،همچناینیافتاههاایپاژوهشکاالکو
()2009کهساختارمبتنیبارکیفیاتوسیساتممادیریتکارآماداسانادومادار رادرکیفیات
مستندسازیومدیریتمدار مااثرمایدانساتویکایازمشاکالتمستندساازیراکامباودن
میکرد،همسواست .
مارراتقانونیتمای 
دانشگاههازیارن ارمعاوناتپژوهشایادارهمایشاوندو

درحالحاضرکتابخانههایمرکزی
کهکتابخانههابامشکالتبسیارمواجه

بودجۀمشخ ومستامیندارند.همینامرسب شدهاست
پیشنهادمیشودکهدرکتابخانههایایاران،واحادیاانهاادمجزایایبارایمستندساازی

شوند.پس
تشکیلشود.فراهمکردنابزارهاوامکاناتتز ومشخ کردنشرحوظایکافرادباهگوناهای
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کههرشخویدرسازمانمستندسازیراوظیفاۀخاودبدانادودرقباالساازمانمتعهادباشاد،در
مستندسازیدرکتابخانههاناشزیادیخواهدداشت .همچنینمستندسازیدرکتابخاناههاابادون
فرهن مشارکتیمناس ومبتنیبراعتمادموف نخواهدباود.باهعباارتدیگارعوامالفرهنگای،
نمودبیرونیوشایانمالح ۀرفتارافراداستکهبافرهن وفضایحاکمبارجامعاه،ساازمانیاا
گروهمرتبطاست .بنابرایناگرهرفردی بهاینبااوربرسادکاهتجااربوداناشاوناهتنهاابارای
خودش ،بمکهبرایدیگرانمفیداست،اینتغییرباورواعتااداوبهمرورزمانباهتغییارنگارشاو
میشود،چاراکاهباهگفتاۀاحمادی،
نسبتبهمستندسازیمنجرخواهدشدوبهیکرفتارتبدیل 
)مستندسازیباتوجهبهاحساساتونگرشهایمیبتیشاکلمایگیاردکاه

الهیوصالحی(1387
افرادنسبتبهتجاربخوددارند،ودربمندمدتبهیکرفتاروباتوجهباهساایرافارادساازمانو
تکرارآن،بهیکفرهن سازندهتبدیلمیشود .
بهطور کارآمد نسبت باه انتااال
بهسرعت و 
برای محوور نشدن تجربه در محیطی خاو ،باید 
میگذارند تاا
گستردهای 

ایدهها و تجارب در صورت پخش شدن،تأثیر
آن به دیگراناقدا کرد .
اینرو ،سازوکارهایگوناگونی برای ثبت تجربه 
اینکه صرفاً در دستعدۀ خاصی قرار گیرند.از 
میتوانگفتکههرکدا 
کاربردمییابند(احمدی،الهیوصالحی.)21:1387،باتوجهبهنتای  
سهدستهایاساتکاهبارایساازوکارهاقائالشادیم.بناابراین

ازاینسازوکارهاجزویکیازآن
بهترینراهکاربرایمستندسازی،ثبتتجربهاست.روشهایمختمفیبرایثبت

میتوانگفتکه

تجاربوجوددارند،ازجممه:ثبتتجربهازطری فر هایمخواوومستندساازی،ثباتتجرباه
توسااطکارشااناسثبااتتجربااه،ضاابطصااداوتوااویروروشهاااینوشااتاریمیاالموردنویساای،
ایناستکهبهمن ورثبتوضابط

مهایکهدراینموردوجوددارد،
خاطرهنویسیوغیره.امامسئ 

تجاربدرکتابخاناههاا،مشاخ کاردنجزییااتمسائولیتهااواهادافساازمانیونیازوجاود
پستهایسازمانیمستالونیروهایتما وقتدرسازمانضروریاست .

ازدیگرسازوکارهایمستندسازی،انتشارتجاربومستنداتدرکتابخانهاساتکاهبااایانکاار
تجاربدراختیاردیگرانگذاشتهمیشاوند.چنانچاهامکااننگاارشتجااربوجاودنداشاتهباشاد،

بهترینراهایناستکهمدیرانوکارکناندرسالهایآخرخدمتوقبالازبازنشساتگی،ازطریا 

کنفرانس،سمیناروسخنرانیتجااربخودشاانرامطارحکنناد،چاونحضاورفیزیکایاثرگاذاری
بیشتریداردوسرعتیادگیریراافزایشمایدهاد.همچناینایجااددساتنامۀمساتندیازتجااربو
ومجمههاای

بها
اقداماتمهمیکهدرکتابخانهانجا گرفتهونیزانتشارتجاربمدیرانباتدوینکتا 
تخووییادرقال هایدیگر،دردسترسیدیگرانبهتجاربسازمانیناشماثریدارد .
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همانطورکهگفتهشدعواملترغیبیکهموجا نهادیناهشادنرفتاارمستندساازیمایشاود،

شاملعواملترغیبیممموسوناممموساست.عوامالترغیبایممماوسماننادافازایشحااوقیاا
ارتاای شغمیمدیرانوکارکنانیکهتجاربخودراثبتکردندوعواملترغیبینااممموسمانناد
قدردانیوپشتیبانیافرادونیزمعرفیوشناسااندنآثااروتجااربمساتندشادهکاهدربارانگیختن
انگیزههایافرادبهاندازۀعواملترغیبیممموسمهماست .

شدهمیتوانبهایننتیجهرسیدکهاساتارارن اا مستندساازیتجرباهو

ازجمعبندیمطال گفته

دانشدرکتابخانههایدانشگاهی،نیازمندعز جدیآنهابرایبرطرفکردنموانعموجودبرسرراه

مستندسازیوفراهمکردنزیرساختهایتز است.بدونتردیدمستندسازیدرچندسالآیندهدر

هاومراکزاطالعاتیاهمیتزیادیمی یابادودرایانمیاانآنهااییموفا خواهنادباودکاه


کتابخانه
س
پیادهسازیآنرافراهموچارچوبمناسابیبارایآنطراحایکنناد.پا 
زیرساختهایتز برای 

تغییراتدرساختاروشرحوظایک،فرهن سازیوتاویتبستریبرایانتاالتجارب،باازنگریدر
سیستمپاداشهمراهبانوآوریدرفناوریاطالعاتوارتباطات،ازراهکارهااییاساتکاهمایتاوان
بهمن وراستارارن ا مستندسازیونیزبهبودوضعیتکتابخانهازن رمستندسازیارائهداد .


پیشنهادهای اجرایی پژوهش
شدهتوسطمدیران،پیشنهادهاییبهمن وراستارار


هایاینپژوهشوراهکارهایداده

براساسیافته
میشود :
آندرکتابخانههابهشرحزیرارائه 

ن ا مستندسازیتجاربودانشوانجا دادن
واحدیاحوزهایبرای تودیامورمربوطبهاجرایمستندسازیواشترا تجاربوانجا 

.1
برنامهریزی،ن ارتوهماهنگیهایتز درکتابخانههادرن رگرفتهشود.
دادن 
درکتابخانهها ،دبیرخانهومرکزمستندساازیداناشبااهادفنگهاداریاساناد،مادار ،

.2
دستورالعملهاوهمچنینگردآوریآثاارتاألیک،ترجماهیااتجااربمستندشادۀکارکناان

تشکیلشود .
 .3باتوجهبهاینکهدرصدزیادیازمدیراناظهارکردندکهدرکتابخاناه،بارایمستندساازی
ندیدهاندوقرارگرفتنناشآموزشدررتباۀساو زیرسااختوعامالفرهنگای،
آموزشی 
ورههاوکارگااههاایآموزشاینحاوۀمستندساازیتجااربو
پیشنهادمیشودبابرگزارید 

دانشآموزشدادهشود .
اطالعیههاوپوساترهایتبمیغااتیباهمن اورزیربناساازیفرهنگایوگساترشمستندساازی

.4
تجاربدرکتابخانهتهیهوتولیدشود.
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هایتخوویدرونسازمانیبرایتبادلافکارودانشمدیران


ایجادانجمن
 .5کتابخانهبایدبا
وکارکناندرحوزههایتخوویخوداقدا کند.

 .6بافراهمکردنبسترهایموردنیازبرایمبادلاۀتجااربواندیشاههاایکارکناانباتجرباهو
باساباهبهکارکنانجوانتر،ازخروجداناشوتجرباۀافارادازساازماندرهنگاا انتااالیاا

بازنشستگیجموگیریشود .
هایانگیزشیهمچونپرداختپاداشهایماادییااترفیاعمااا باهمساتندکننادۀ

 .7سازوکار
بهمن ورسوقدادنکارکنانبهنشروکاربردیکردندانشخوددرن رگرفتهشود.
تجربه 

منابع
احمدی،عمیاکبر؛الهای،شاعبان؛صاالحی،عمای(.)1387بررسایوتبیاینعوامالرفتااریو

.1
فرهنگیوسازوکارثبتتجاربمدیران.دوماهنامۀعممی-پژوهشیدانشوررفتاار:)29(15،
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عمیاکبر(.)1379مستندسازی تجارب در فرایند مدیریتاساتراتژیک،
 .2الهی ،شعبان؛احمدی ،
فومنامۀ مدیریتدولتی48(14،و .72-53:)49
انواریرستمی،عمیاصغر؛شهائی،بهنا (.)1388مدیریتدانشوسازمانیادگیرنده:تحمیمای
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برناشمستندسازیدانشوتجربه.مدیریتفناوریاطالعات .18-3:)2(1،
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 .5جعفریماد ،سعید(.)1382معیارهایانتخابتجربهدرمستندسازیتجاربمدیران.فومنامۀ
مطالعاتمدیریتبهبودوتحول39،و .230-209:40
 .6دری،بهااروز(.)1384طاارحپااژوهشمستندسااازیتجاااربماادیران.سااازمانپااژوهشو
برنامهریزیآموزش،پژوهشکدۀعمو انسانیواجتماعیجهاددانشگاهی .

 .7رضوانیان،اویس؛متولیان،عمیرضا(.)1385کسا داناشمادیرانازدیادگاهمادیرانارشاد؛
ینالمممای
دستاوردهاوچالشها،مطالعۀموردیصنعتپتروشایمیایاران.دوماینکنفارانسبا 

مدیریتفناوریاطالعاتوتوسعه،تهران25-24،دیماه .11-1:
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