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برنامهتدوینازحاصلدانشواطالعاتتسهیمومستندسازيجهتمفهومیالگويارائه
فناوريوتحقیقاتعالی،آموزشبخشتوسعهپنجم

دهیچک
تسهیمبرايالگوییارائهومستندسازيطرحاجرايازآمدهبدستنتایجبیانحاضر،مقالهارائهازهدف:هدف

درشدهحاصلدانشواطالعاتکلیهکهبودهآنبرنظرموردطرح. استپنجمبرنامهنتدویازحاصلدانشواطالعات
زمینهونمودهشناساییپژوهیاقدامرویکردبراتکاءباراعالیآموزشبخشدرسازندگیتوسعهپنجمبرنامهتدوینخالل
مستندسازيبرايمناسبالگوییارائههمچنین. نمایدفراهماطالعاتفناورينظیرنوینابزارهايطریقازراآنهاتسهیم
یادگیريوتجربهازاستفادهچونهاییروشازاستفادهباپنجمبرنامهتدوینفرآیندازحاصلدانشواطالعاتاسناد،

دومینعنوانبهمشابههايطرحدراستفادهجهتمستندسازينمونههايالگووخبرگاننظراخذمستندسازي،ازحاصل
کلیهبنديطبقهوشناسایییعنیطرحایناولهدفبارابطهدرتحقیقروش. استگرفتهقرارنظرمدطرحاینهدف

همراهبهمحتواتحلیلتکینکازوبوده،پژوهیاقدامپنجم،برنامهتدوینطرحازحاصلدانشواطالعاتمستندات،
الگويارائهیعنیطرحایندومهدفزمینهدر. استبودهمیدانیمطالعاتومصاحبهمستقیم،مشاهدهچونابزارهایی

خبرگاننظراخذجهتدلفیتکنیکازگیريبهرهبا) عملحیندریادگیريومطالعه(پژوهیاقدامروشازنیزمستندسازي
کلیهاولهدفبارابطهدر.تاسبودهایمیلارسالوپاسخبازپرسشنامهاي،کتابخانهمطالعاتچونابزارهاییازاستفادهو

مورداطالعاتیپایگاهیکقالبدرپنجمبرنامهتدوینهايفعالیتواندرکاراندستمستندات،درقالبمربوطهاطالعات
شبکهقالبدرومربوطهافزارهاينرمتوسطآنهاتسهیموارائهزمینهطریقاینازتاگرفتقراربنديطبقهوشناسایی

افزارنرم) اطالعاتبایگانیوذخیره(اسنادمدیریتخصوصدرپژوهشگرپیشنهاديافزارنرم. گرددفراهم) ینترانتاینترنت،ا(
رابطهدرپیشنهاديالگوي. باشدمیMicro Office Sharepoint2007اطالعاتتسهیمخصوصودربودهآذرخشپارس

.گرفتقرارانذینفعوخبرگانتاییدموردکه،شدهارائهدومهدفبا

،توسعهپنجمبرنامهتدوین،پژوهیاقداماطالعات،تسهیمدانش،مدیریتمستندسازي،اسناد،مدیریت:کلیديواژگان

.عالیآموزشبخش

مقدمه
اقداماتوفرآیندهامجموعهیکانجاممستلزمآنهايبرنامهسایرانجامهمانندنیزسازماندرپروژههرانجام

با. گیرندمیصورتخاصاهدافبهنیلبراي) متخصص(خاصاندرکارانیدستتوسطکهبودهخاص
وشناختبهنسبتتوانمی،آنهامستندسازيمنظورگرفتهانجامفرآیندهايوهافعالیتضبطوثبتکردن،مدون
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شدهکسبتجاربازهمچنین.نموداقدام) اجرایشانحیندرحتی(آنهاکیفیتارتقايمنظوربهفرآیندهااینکنترل
مستندسازيباارتباطدردیگراهمیتبانکته. کرداستفادهنیزمشابههايپروژهوهاطرحدیگرانجامدرتوانمی

میتجاربمستندسازيطریقازراهاپروژهانجامفرآینددرنهفتهدانشکهاستاینپروژههايفعالیتوفرآیندها
مهارتوآموزشتجربه،روشسهازسازماندردانش«نظرانصاحبازبرخینظربهابن. آورددستبهتوان

نشانمطالعات. کندمیایفاءدانشکسبویادگیريدرايعمدهسهمتجربهمیانآنازکهاستکسبقابلآموزي
درصدپانزدهنیز،بقیهدرصدسیمورددروافتد،میاتفاقتجربهطریقازعملییادگیريدرصدهفتادکهدهندمی
تنهانیزصحیحیادگیري). 1383بابایی،(»آیدمیوجودبهآموزيمهارتطریقازدرصدپانزدهوآموزشطریقاز
بهپرداختنضرورتمطلباینکهگرددمیحاصلدانشواطالعات،اطمینانقابلمنابعداشتناختیاردرطریقاز

استفادهنیز،سازمانمدیرانوکارکنانتربیتدرامروزه.کندمینمایانخوبیبهرامستندسازيچونمهمیموضوع
متأسفانه. گرددمیتلقیمهمعاملیکعنوانبهسازمانقبلیهايپروژهوهابرنامهازشدهاندوختهتجارباز

ابعادوتجربیاتسازيمستندحاضر،قرنبنیاندانشسازمانهايواقتصادهادرتجربهمهمجایگاهونقشعلیرغم
)ص،1383،مقدمجعفري. (گیردمیقرارغفلتموردتجارباینپسدرنهفتهدانشنتیجهدروآنمختلف
رشدارکانازیکیعنوانبهمختلفنهادهايوسازمانهامدیرانوپرسنلتجاربنیزکشوريوکالنسطحدر

نهشدهمستندتجاربنگهداريوحفظکهبودخواهدکارسازومؤثرکشوربرايهنگامیتنهامدیریت،توسعهو
ومؤثرشیوهايبهتجربیاتاینبلکهشده؛خودتجاربازمدیرانواندرکاراندستخودیادگیريباعثتنها

درگذشتهارزشمندتجاربپرتودرکهداشتبیانچنینتوانمیمثالعنوانبه. یابدانتقالنیزدیگرانبهکارساز
آنها،انجامفرآینددرنهفتهدانشوکشورتوسعههايبرنامهتدویننظیرملیبزرگهايپروژهوهابرنامهانجام

. برداشتموثرتريهايگامآیندهدرحرکتبرايتوانمی
فناوريدیدگاهاز. استگرفتهقراربررسیوبحثموردمختلفیهايجایگاهدردیربازازمستندسازيمفهوم

هايمدلاطالعاتی،هايپایگاهافزار،نرمتولیدهايروالوهارویهمستندسازيزمینهدرعمدتامستندسازيالعات،اط
. استرفتهکاربهاطالعاتتسهیمروندتسهیلمنظوربهحوزهایندررفتهبکارآنابزارهايسایرواطالعاتوداده
مستندسازي،مفهوم) ایزواستانداردنظیر(آنمختلفستانداردهاياوعملکردمدیریتوفرآیندمدیریتمباحثدر

رامستندسازينیزپروژهمدیریتمباحثدر. استسازماناستانداردشدههايفعالیتوفرآیندهامستندسازيمعادل
کااللیدتوکیفیتبرمؤثرهايفعالیتکنترلوکردنمدونشناسایی،جهتمؤثرومفیدروشیکعنوانبهتوانمی
هايگذشتهدرریشهمستندسازيمفهومارزشاینحالبا. دادقرارمدنظرپروژهنهاییهدفتحققیاوخدماتو

باسپسوگردیدآشکارداروییوهوایینظامی،صنایعدرنخستآنازاستفادهضرورتوداشتهدور
.یافتگسترشتدریجبهنیزصنایعسایردرآن،اثربخشیشدنمشخص
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مستندسازيعنوانبابیشتروبودهخاصجایگاهیدارايمستندسازيمفهومدانش،مدیریتفضايدر
به. استگرفتهقرارنظرمدآنضبطوثبتوصریحبهضمنیدانشتبدیلهدفباو) مدیرانباالخص(تجربیات

تصمیم،هرازحاصلهايتجربهدننمومستندبهاقداممعنايبهدانشمدیریتدیدگاهازمستندسازيکهايگونه
مقدم،جعفري.» (باشدمیآنضمنیدانشبویژهوآشکاردانشبهتربیانبهوسازمانبرمؤثرفعالیتورویداد
همبارویکرددواینتنگاتنگارتباطومستندسازيودانشمدیریتاهمیتونقشبهتوجهبا).42ص،1383

کاربردوتسهیمبهاقداموتولیدرادانششده،مستندتجاربازاستفادهوگیريهرهببادانشمدیریتگفتتوانمی
. نمایدمیآن

ازفراتربسیمستندسازيکاربرديومفهومیحوزهکهرسدمینظربهضرورينکتهاینبهتوجهاینجادر
ونقشبایدمدیریتیمباحثوهاحوزهسایردرآندیگرکاربردهايبهتوجهباوبودهدانشمدیریتدرآنکاربرد
عنوانبهپنجمبرنامهتدوینفعالیتمستندسازيانجامضرورتروایناز. نظرگرفتدرآنبرايراايویژهجایگاه

برفناوريو،تحقیقاتعالیآموزشبخشتوسعهپنجمبرنامهتدوینانجامخاللدرموازيومستقلفعالیتیک
عالی،آموزشبخشسازندگیپنجمبرنامهتدوین،وزارتعالیمقامسوياز30/6/86ریختادرکهحکمیاساس

ریزيبرنامهوپژوهشموسسه. شدمحولعالیآموزشریزيبرنامهوپژوهشموسسهبهفناوريوتحقیقات
احکامتهیههمرحلتارافناوريوتحقیقات،عالیآموزشبخشتوسعهپنجمبرنامهکهشدمکلفعالیآموزش
تدوینطیدر.نمایدتدویناسالمیشورايمجلسبهتقدیمبرايآنجاازووزارتبهارائهجهتبخشقانونی
خالونمودهنمایانراخودضرورتپیشازبیشپیشینهايبرنامهمستنداتداشتن،پنجمبرنامهمختلفمراحل

وپژوهشموسسه،توسعهچهارمبرنامهویژهبهقبلیسعهتوهايبرنامهپشتیباناسنادومستنداتبهدسترسی
تسهیمبرايالگوییارائهوسازيمستندعنوانباپژوهشیطرحیکانجامباکهداشتآنبرراریزيبرنامه

تمامیفناوريوتحقیقات،عالیآموزشبخشخصوصدرتوسعهپنجمبرنامهازحاصلدانشواطالعات
یکیشودبنابراینسازيمستندتوسعهپنجمبرنامهدبیرخانهدربرنامهاندرکاراندستوشدهولیدتها،اسنادفعالیت

عبارتیبهودانشکارگیريبهوانتقال،تولیدمسئله،گیردقرارتوجهموردبایستیزمینهایندرکهمسایلیاز
.آمدخواهدادامهدرکهشدهگرفتهخاصیاهدافمنظوراینبراي. استبرنامهتدوینازحاصلدانشمدیریت

:پژوهشاهداف
،عالیآموزشبخشتوسعهپنجمبرنامهتدوینفرآینددرشدهتولیدمستنداتانواعبنديطبقهوشناسایی. 1

فناوريوتحقیقات
توسعهمپنجبرنامهتدوینفرایندازحاصلدانشواطالعاتتسهیموسازيمستندبرايالگوییارائه. 2
فناوريوتحقیقات،عالیآموزشبخش
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:اتیادببري مرور
احساسنیزآنامورکشیدننظمبهوگیريشکلضرورتاندكاندكاسناد،تولیدکناردرزمان،دیراز

کهوجوديبا.استامراینمویدکهن،تمدنهايدرآرشیووبایگانیسالههزارچندینپیشینهچنانکهشده؛می
معنايبهاسنادمدیریتعملپیشینهاماندارد،چندانیقدمتدانشگاهیرشتهیکعنوانبهاسنادمدیریتیاتادب

نوشتارياسنادکنندگانادارهوتولیدکنندگاننخستین.) م.ق5000(هاسومريگردد؛بازمیپیشسال7000بهآنعام
مشاغلازاسنادکردنادارهوتولیدبابل،درحمورابیپادشاهیدرو.) م.ق1050-1030(باستانمصردر. اندبوده
)1377،عراقی. (آمدوجودبهرومدر. م1200دربایگانیتشکیالتنخستین. رفتمیشماربهدولتیمهم

پیکرهدراسنادمدیریتایجادهايضرورتکنونی،عصردراطالعاتنقشوجوامعپیشرفتباهمگام
سازمانهايدرتشکیالت”اسنادمدیریت“کهکشورهاییدر. یافتاهمیتسندکنندهلیدتوهايسازمانتشکیالتی

رفتنهرزسردرگمی،بازي،کاغذقبیلازفراوانیمشکالتاست،نیافتهراخویشجایگاهاسنادکنندهتولید
،)نمودنکتوبم(ثبتمفهومبهکلیطوربهمستندسازي. داردوجود…وملیاسنادرفتنبینازاطالعات،
ودقیقهدفمند،فعالیتیازخودکهبودهمفاهیمیواطالعات،نگهداريوبنديدستهتدوین،وتنظیمگردآوري،

تکیهدانشواطالعاتنگهداريوحفظبرآنهاهمهکهدهدمینشانفوقمفاهیمبررسی. داردحکایتمنظم
به. استانسانهايآگاهیوهادانستهازبخشینمودنمکتوببرمبتنیمستندسازياقداماتاشتراكوجه. کنندمی
ازايمجموعهیافعالیتیکانجاممختلفهاياقدامبیناسناديارتباطبرقراريمستندسازيدیگربیان

). 1383مقدم،جعفري(هاستفعالیت
واسنادازمتفاوتیانواع،گیردمیصورتسازمانتوسطکهايپروژهیاايبرنامهصورتبهچهفرآیندهردر
واسناداکثردیگرامروزه. هستندخودخاصعمرچرخهواهدافماهیت،دارايکدامهرکهشدهتولیدمدارك
الکترونیکیصورتبهبیشترونبودهویدئویینواروکاستنظیرفیزیکیابزارهایییاکاغذبرويشدهتولیدمدارك

ماهیتدارايمفهومیکاولنگاهدراسنادمدیریتترخاصطوربهوتندسازيمسمفهوماگرچه. شوندمیتهیه
اعضايمیاندرتفکرواطالعاتدانش،تسهیمآنغاییهدفامارسد،مینظربه2بوروکراتیکو1اتوریته

)2007،واالس. (است) پروژهیا(سازمان
نظرازآنهابیشترکهانددادهارایهدانشمدیریتندفرآیزمینهدرراهاییمدلنویسندگانازبسیاريکنونا
)1(شمارهجدولدرکههستندمتفاوتیترتیباتومراحلواژگان،دارايامایکدیگرندمشابهتقریبامحتوا

:)1383،افرازه(استشدهاشارههامدلاینازايخالصه

1 . Authoritarian
2 . Bureaucratic
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نمودن،ذخیرهچونعناوینیبامستندسازيوعموضشود،میمشاهدههامدلاینازبسیاريدرکههمانگونه
در. استگرفتهقرارنظرمدغیرهوکسببندي،دستهدهی،چارچوبگردآوري،تحلیل،وایجادنمودن،سازماندهی

هايمدلمیاندرمطرحهايمدلترینمهمازیکیکه1تاکیوچیونوناکادانشخلقمدلازپژوهشگرمطالعهاین
اینآنجاکهاز.استگرفتهبهرهدانشمدیریتومستندسازيبینرابطهبرايمبناییعنوانبه،ستادانشمدیریت

نقشتوانمیاست؛معطوفیکدیگربهدانشنوعدواینتبدیلنحوهوآشکاروپنهاندانشنوعدوبرمدل

1 . Nonaka & Takuchi, (1995)

مدلمراحل

مدل
ششمپنجمچهارمسومدوماول

Hicksکاربستانتشارذخیرهخلق دانش

Mare & Mecelroieاستمرارتولید

APQCفرهنگارتباطتبادلبسطجذبخلق

AMSتسهیمسازماندهیکشف

Anderson Consultingکاربستتسهیمتحلیلخلقکسب

Di Bella & Nevisکاربستانتشارکسب

Marquqelذخیرهانتقالفراگیري

Wiigکاربستانتشارتبدیلگردآوريخلق

Spek&Spijkernetکاربستتوزیعحفظخلق

Rugglesانتقالتسخیرترکیبخلق

Odelانتشارکاربستسازماندهیتبدیلگردآوريشناسایی

Weggemanارزیابیکاربستتسهیمذخیرهتوسعهتعیین

UTTآشکارسازيذخیرهگردآوريتسهیمنیازسنجیهماهنگی

Le Manageurارزیابیکاربستفراگیريدهیسازمانمهار

APOQکاربستتسهیمسازماندهیگردآوريتشخیصخلق

Keep&Daly&hanتسهیمذخیرهچارچوبمهارخلق

Green Woodادراكارتباططبقه بنديتشخیصخلق

Davenport&prusakانتقالسازماندهیتولید

Newman&Conardکاربستانتقالتثبیتحفظخلق

Hjelmeruik&Kirkemoکاربستانتشارخلقمهار

Promoteارزیابیکاربستانتشارتوسعهتشخیصهدفگذاري

Beckmanکاربستانتشارذخیرهانتخابتسخیرشناسایی

Holsapple&Jashi آشکارسازيتولیدکاربستدرونی سازيانتخابکسب

Bukowitz&Williams(ارزیابیحفظتسهیمفراگیريکاربستکشف

Pawlowskyانتقالاستقراراشاعهکسبشناسایی

Probst&Raub&Romhardارزیابیکاربستتوسعهکسبشناساییهدفگذاري

Nonaka&Takeuchiدرونی سازيارتباطآشکارسازيجامعه پذیري

)1383زه،افرا: منبع(دانشمدیریتزمینهدرمطرحهامدلانواع–) 1(جدول
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وانتقالباتواندمیمستندسازي. اددقرارتوجهموردرایکدیگربهدانشنوعدواینتبدیلفرآینددرمستندسازي
ونوناکو(گرددجدیدهايدانشخلقبهمنجردانش،اجزاءگردآوريوصریحدانشبهضمنیدانشترکیب

طریقازدانشتبدیلامکانشیوه،ایندرمستندسازيکمکباواقعدر. )1385عطافرمترجم-1995تاکیوچی،
تلفیقآوري،جمعتنظیم،واسطهبهاطالعاتمجددبنديپیکرهباوموجودنشداواطالعاتمندقاعدهضبطوثبت

ارتباطاتازکدامهردردانشمدیریتمنظراز.گرددمیفراهمموجوددانشتسهیمنهایتدرودانش،بنديطبقهو
عنوانبه. پرداختدانشانواعخلقبهمربوطههايشیوهازاستفادهباتوانمیضمنیدانشوآشکاردانشچهارگانه

تعامالتنظیرسازياجتماعیهايشیوهطریقازتوانمیجدیدضمنیدانشبهضمنیدانشتبدیلبرايمثال
درمربوطههايمثالسایر. نموداقدام) کارآموزينظیر(سازماناعضايمیانتجربیاتگذارياشتراكبهواجتماعی

). 1385عطافرمترجم-1995تاکیوچی،وناکونو(استآمدهادامه)  2(شمارهجدول
دانشبهتوجهوآشکاردانشبهتوجهاصلیدستهدوبهرادانشمدیریتهاياستراتژي) 2005(،کیکسن

انتقال،تقسیمبرايکهداردجايفردفکرومغزدرکهاستضروريدانشپنهاندانشاونظراز. کردتقسیمپنهان
بهآشکاردانش،عکسبرکهحالیدر. استمواجهسختیودشواريبادیگرفردبهفردکیازشدنمرتبطو

)1388،موسويواعرابیازنقلبه.( استشدهتعریف،شدهکدگذاريدانشیکعنوان
بااستقويبینشانروابطکهتیمهاییبیندانشتشریکدادنشانشدهانجام) 2000(رنزلتوسطکهکاريدر

دانشتشریکباشدپیچیدهدانشکهزمانی. کندمیفرقاستضعیفبیشنانروابطکهتیمهاییبیندانششریکت
دانشتشریکاعتمادافزایشباهمچنینویابدمیکاهشدانشتشریکباشدسادهدانشکهزمانییابدمیافزایش
دانشسازيمستندکردبیانهمچنین. ودشمیتسهیلدانشمستندسازياعتمادافزایشباو. یابدمیافزایش
عدمبینمیانجییکدانشسازيمستنددادنشانويهمچنین. دهدمیافزایشهاتیمبینرادانشتشریک
برايسازماندراعتمادجویکمدیرانکندکهمیپیشنهادپژوهشگرنهایتدر. استدانشتشریکواطمینان
.ندبیاوروجودبهدانشتشریکافزایش

پیشنهاد"KDD"هادادهازدانشاخذازبازنماییمدلیکدادندانجام) 2005(گدینیوبیکرکهکاريدر
ازدانشاخذجریانیکساختنرويمدلاین. کنندمیپشتیبانیراسازمانیحافظهاطالعاتیهايسیستمکهکردند

شناختارزشآنهابهکهکندمیکمکطالعاتاارتباطیفراینددرآنگوناگونتولیداتو"KDD"هاداده
مدلیکمدلایندهد،میاجازهراشانمنطقیدلیلوتصمیماتشاملجریانگرفتنوموقعبهمستندسازي

استشدهاستفاده"آزمایشیآموزشیدووواقعیپژوهشیمورددو"پژوهشیموردچهاردرمدل. استمنعطف
اعالممستندسازيهايمزیتشناختوسازيمستندبرايرارضایتشانکارکنانواقعیپژوهیمورددوهردرکه

Becher(اندنموده &Ghedini,2005.(
دهدمینشانمختلفهايسازماندرگرفتهصورتهايموردکاويکهدادهنشانخودمطالعهدر) 2007(اورنا

دراستگرفتهصورتهاکاريدوبارهواندرفتهبینازسازمانعملکردبهبودبرايهافرصتازبسیاريچطور
درکارکنانکهاستآنازبخشیاینواستشدهحلقبالًسازماندیگرهايبخشتوسطمسألهآنکهصورتی
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مشورتاستدادهانجامکهپژوهشیدراورنا. کنندنمیمسئولیتاحساسخودشانبیندردانشتشریکمورد

).Orna,2007(کندمیپیشنهاداساسیحلراهیکعنوانبهراکردن
وبقابرايامروزهکهداشتبیانچنینتوانمیدانشمدیریتدرمستندسازيجایگاهتردقیقبررسیجهت

بهمجبورهاسازمان. استضروريموفقیترموزواشتباهاتازآگاهیوگذشتهازعبرتها،سازمانعملکرد
یادگیريودانشافزایشامکانها،تجربهمستندسازيبا. باشندمیهاسازماندیگروخودهايتجربهازیادگیري
اکثردر. یابدمیافزایشسازمانیعملکردکار،وکسببامرتبطهايتجربهکارگیريبهباوشودمیفراهمسازمانی
تجربیات،مستندسازيخصوصبهومستندسازيموضوعاهمیتدلیلبهنیزدانشمدیریتدرشدهمطرحمباحث

زمانیبخصوصدانشسازيمستند. . استشدهمطرحدانشمدیریتازناپذیرجداییومهمجزءیکعنوانبه
خبرهچندیناینکهیاوداشتهوجوددانشمنبعیکازبیشترتجربهیکفرآینددرکهرسدمینظربهضروريبیشتر

برايمفیدوسیلهیک،نتایجوهادادهتجارب،قبلی،دانشمنظمسازيدمستنبیکرنظراز. باشندکردهشرکتآندر
).1،2005بیکروگدینی(استجاريطرحوضعیتازردیابی

دوازگیردمیمنشاگذشتهيرویدادهاوکارهاازکهآنچهمفهومبهتجربهکهاینستتجربهزمینهدرمهمنکته
فعالیتوکارباسازمانیافردمستقیمدرگیريطریقازمستقیمتجربه. ودشمیحاصلغیرمستقیمومستقیمطریق
اهمیت. شودمنتقلدیگرانبهثالثیسازمانیافردطریقازتواندمیغیرمستقیمتجربهآنکهحالشده،ایجادخاص

1 . Becker & Ghedini (2005)

)Socializationسازي (اجتماعی

شیوهاي تبدیل دانش ضمنی به ضمنی

ها و مباحثات کارآموزي، نشستمثال: 
هاي الکترونیکییک گروه، نشست

)Externalizationسازي دانش (برونی

شیوهاي تبدیل دانش ضمنی به آشکار

سازي بهترین تجربیات یا مستندمثال: 
از گذشتهها مستندسازي یادگیري

)Internalizationسازي (درونی

هاي تبدیل دانش آشکار به دانش ضمنیشیوه

: یادگیري از مباحثات گروهی مکتوب، مثال
شنیدن گزارش، ارائه مطالب صوتی و تصویري

تصویري

)Combinationترکیب (

هاي تبدیل دانش آشکار به دانش آشکارشیوه

ک حیطه، ها در ی: بررسی مقاالت و گزارشمثال
بندي اسنادحستجوي متون، دسته

آشکاردانشضمنیدانش

ضمنیدانش

آشکاردانش

به

از

) انواع ارتباطات دانش آشکار و دانش ضمنی2جدول شماره (
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وفردخودطریقازتجربیاتازبسیارياستممکنکهشودمیناشیآنجاازامروزيسازمانهايدرتجربهنوعاین
یاافرادمستندشدهومندنظامکارنحوهمشاهدهطریقازیادگیريوالگوسازيبابلکهنشدهایجادسازمانیا

.)1383مقدم،جعغري(.باشدشدهحاصلآنهاتحلیلوتجزیهوموفقهايشرکت
نظربهبنا. داردوجودضمنیوارآشکدانشنوعدوسازماندرکلیبنديتقسیمیکطبقدانیممیکههمانطور

شرحبدینکلیدياشکالوعناصردارايوکردشناساییتوانمیبسرعترااطالعاتعنوانبهدانش) 1998(1رادینگ
مبتنیاطالعاتالکترونیکی،پستهايپیامنمودارها،واشکالها،نقشهوتصاویرمتن،اسناد،اطالعات،ها،داده: است

درراآنتوانمیوبودهمشهودکمترانسانیمنابععنوانبهدانشلیکن. هارویهوگروهیاطالعات،اینترنتبر
هايمحیطکار،وکسبفرآیندهايمشتریان،تجاري،شرکايکارکنان،: عبارتندآنهاازبرخیکهیافتمختلفیهايقلمرو

.آموزشویادگیريوغیررسمیگردهماییی،تیمتعاملگري،مربیو،رایزنیکارآموزيهايبرنامهکار،
که) 2(شمارهجدولدردانشانواعارتباطاتمدلداشتننظردرهمراهبهباالبنديتقسیمبهتوجهباتوانمی

واطالعاتمنابعومستنداتتفکیکاست،شدهدادهنشانیکدیگربهنهانوآشکاردانشانواعتبدیلنحوهآندر
زماندرمثالعنوانبه. نمودهمواررادانشواطالعاتاینکارآتروبهترتسهیمراهکارهايوهگرفتکمکدانش

ضمنیدانشتبدیلتاکیوچیونوناکومدلاساسبرسمینار،برگزاريیاعلمینشستنظیررویدادیکبررسی
توانمیرواینازوبودهوقوعحالدرسازياجتماعیهمانیاآشکاردانشبه) کنندگانشرکت(افرادذهندرنهفته
مقاالت،متنیاسنادانواعقالبدرعمدتاکه. شوندمیتولیدمدارکیومستنداتفرآیندایندرکهداشتانتظار

.هستندغیرهوشدهارائهنمایشیاسالیدهايتصاویر،صوتی،هايفایلفیلم،گزارشات،
طیرایادگیريفرآیندوپرداختهموجودمستنداتمشاهدهوبررسیمطالعه،بهافرادکهزمانیترتیبهمینبه

ازآساناستفادهاینجادرکههستنددرونیفرآیندهمانیاضمنیدانشبهآشکاردانشتبدیلحالدرنمایند،می
یکبهنیاز. باشدمیضروريبسیارافرادیادگیريفرآینددرتسریعجهتدانشواطالعاتتسهیمکارآمدابزارهاي

هايرویهوهاروال،ارتباطاتیهايشبکهپیشرفته،وسریعجستجويقابلیتباقدرتمندومنسجماطالعاتیپایگاه
مطلوبالگويیکدر) سازيدرونی(ضمنیبهآشکاردانشتبدیلفرآیندتحققالزاماتازهمگیایمنومشخص

. روندمیشماربهدانشواطالعاتتسهیم
رادینگگفتهبربناوشد،دادهنشاندانشمدیریتزمینهدرمطرحهايمدل) 1(شمارهجدولدرکهگونههمان

همینازمتشکلکلیطوربهکهکنندمیمطرحراپایهدانشفرآیندازمختلفیانواعدانشاندرکاراندست) 1998(
:باشدمیمرحلهچهار

درمتعالیاطالعاتیاهادادهصورتبهراضمنیورآشکادانشسازمان: دانشگرفتناختیاردر.1
وثبتکنند،میطیخاصیمسئلهحلبرايکهراهاییگامکارکناناگرمثال،براي. گیردمیاختیار

1 . Radding, Alan 1998
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اینحاصلنشود،مدوندقتبهریزيبرنامهنظیرسازمانازخاصیبخشاطالعاتاگریانکنندضبط
.نمودتبدیلشدانبهتواننمیراهافعالیت

سازيذخیرهمکانیدرباید) اطالعاتوهاداده(گیردمیقراراختیاردرکهخامیدانش: سازيذخیره.2
کردهمحافظتاحتمالیهايریسکوخطراتبرابردرنموده،مدیریتراحتیبهراهاآنبتوانکهکرد

مدلواطالعاتمدلداده،مدلکیلتشوسازيذخیرهنحوه. دادقراردیگراناختیاردرراحتیبهو
اخیرهايدههموضوعاتبرانگیزترینبحثازیکییکدیگربهمقولهسهاینتبدیلنحوهودانش

.باشدافزارهاگروهیاها،انباردادهتولید،نظامتواندمیسازيذخیرهوسیله. استشدهمیمحسوب
شاملپردازش. آیددرمیسازمانیارزشبادانشصورتبهپردازشدرمرحلهخامدانش: پردازش.3

دیگرفنونبرخیوکاوشگري،سازي،بستههممقایسه،تحلیل،ساماندهی،پاالیش،سازي،ذخیره
کهايگونهبهاستدانشواطالعاتدهیفهرستیادهیعنوانتنهاازفراترکمیامراین. شودمی

.کنندابیبازیراآننیازموقعدربسادگیبتواننددیگران
انتقال. نمودتقسیمدیگرانباراآنبایدشود،تلقیارزشبادانشیکاینکهبراي: اشتراكوانتقال.4

ازیاواطالعاتیهايسیتمطریقازتوانمیرادانش. گیردصورتمنفعلیافعالصورتبهتواندمی
رادانشهمچنین. دادانتقال) غیرهوگفتگوتاالرهايالکترونیک،پستنظیر(شخصیتعامالتطریق

. گنجاندسازمانفرآیندهايدریاونمودهترکیبکارآموزيوآموزشیهايبرنامهطریقازتوانمی
کلیفرآیندیکبهدانش،مدیریتزمینهدرمطرحهايمدلتمامیکهنمودادعاجراتبهتوانمیروایناز

.شودمیدادهنشان) 1(ارهشمشکلدرراکهداشتهاشارهمرحلهچهار

دروکسب. 1
اختیارگیري

دانش

سازيذخیره.2
پردازش. 3
انتقالو

وانتقال. 4
اشتراك

مفهوم
مستندسازي

واطالعاتتسهیم
دانش

)1998رادینگ،(دانشمدیریتفرایندازگرفتهبراطالعاتوتسهیممستندسازيمفاهیمبادانشمدیریتفرآیندانطباق–) 1(شمارهشکل
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یعنیسهودویک،مراحلتوانمیکهاینستدانشمدیریتفرآینددرشدهیادمرحلهچهاردراساسینکته
) مستنداتانواعقالبدر(دانشواطالعاتمستندسازيمعادلرادانشپردازشوسازيذخیرهگرفتن،دراختیار
الگويدردانشواطالعاتتسهیموانتقالجهتنیازموردمراحلادلمعراچهاروسهمرحلهمجدداودانست

.استشدهدادهنشان) 1(شکلدرمطلباینکهدانست،طرحاینپیشنهادي
پژوهشروش

نشانکیفیپژوهشادبیاتبررسی.استمحتواتحلیلوپژوهیاقداماساسبرحاضرپژوهشتحقیقروش
تعریفنهایتاوتحلیل،اندیشیبازوتفکر،هادادهگردآوري،مسئلهشناساییشاملپژوهی،اقدامکهدهدمی

درمشاورهجملهازمختلفیهايشیوهبههمچنینو).42،ص1993،بورلی. (شودمیتوصیفمسئلهمجدد
.(   )شودمیانجاممحلبرمبتنیعلمومشارکتیمشاهده،محلدریادگیري،بالینیمیدانیکار،فرآیند

طرحمستنداتانواعبنديطبقهوشناساییکهاولهدفتحققجهتالزماقداماتانجامخاللدرهمچنین
دنبالمستندسازيفرآینددرکارانجامالگويارائهبرمبنینیزدیگريهدفاست،بودهتوسعهپنجمبرنامهتدوین

سپس. شدنهادهبنااول،هدفتحققدریادشدهاماتاقداساسبرپیشنهاديالگوياینارائهمقدماتکهشده
هاينمونهازگیريالهامباورفتهگوناگونمطالعاتیمنابعمیانبهپیشنهاديالگويایناجزايتکمیلجهت

میانبهنیزپیشنهاديالگويسنجیاعتبارجهت. شد،تدوینپیشنهاديالگوي،شدهایجادتجربیاتومستندسازي
. گرفتقرارنظرمدآنهاازبازخوراخذوخبرگاننظرسنجیبهاقدامدلفی،تکنیکازاستفادهباوفتهرخبرگان

تسهیمقابلیتبرتمرکزبامستندسازيالگوينهایینسخهوشدهبنديجمعخبرگاننظرسنجیازحاصلنتایج
. شودمیارائه(  ) شمارهشکلدرکهگردیدتهیهاطالعاتودانش

کاربردي،تحقیقروشنوعازهدفلحاظبهحاضرمقالهکهگرفتنتیجهچنینتوانمیکلیطوربهبراینبنا
توصیفینوعازدادهآوريجمعاستراتژيلحاظبهو) پژوهیاقدام(کیفیتحقیقروشنوعازدادهنوعلحاظبه
. است) پژوهیاقدام(

يریگنمونهروشوجامعه
ها،لیستچکمدارك،اسناد،کلیهپژوهشایناولآماريجامعه. استآماريجامعهدودارايحاضرپژوهش

آموزشبخشتوسعهپنجمبرنامهدبیرخانههايفعالیتسایروصورتجلساتومطالعاتیپروژهموجود،هايگزارش
شماريتمامصورتبهاولجامعهبراياستفادهموردگیرينمونهروشکهشدهشاملرافناوريوتحقیقاتعالی،

تشکیلپنجمبرنامهتدوینوعالیآموزشمستندسازي،حوزهنظرانصاحبراپژوهشنایدومآماريجامعه. بود
.شداجرا) n=10(نفر10نمونهتعدادباودلفیروشازاستفادهباکهدهندمی
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نمونهحجمکهداشتتوجهبایدت،اسشدهاستفادهنیزکیفیتحقیقروشازطرحایندراینکهبهتوجهبا
نمونهروشاین. باشدموردیکاستممکننمونهحجمواقعدر. استکوچکمعموالًکیفیمطالعاتدر

توجهباکهاستموارديانتخابمحقققصدهدفمندگیرينمونهدر. اندنامیدههدفمندگیرينمونهراگیري
. شودنمیطراحیجامعهاعتباربهرسیدنبرايهدفمندگیرينهنمو. کندکسبغنیاطالعاتیتحقیق،هدفبه
آنقصدبلکه. نیستباشد،شدهتعریفجامعهمعرفدقیقاًکهاينمونهانتخابهدفگیري،نمونهنوعایندر

برايروشاینازکهگرددحاصلمطالعهدمورموضوعازعمیقیدركشدهانتخابافرادطریقازکهاست
هايروشکهشودمیبیانچنین. شودمیاستفادهنظرانصاحبآماريجامعهیعنیدوم،ريآماجامعه
گیرينمونههايروشکهحالیدربودهپاییندرونیرواییوباالبیرونیرواییدارايتصادفیگیرينمونه

باشندمیتريباالدرونیرواییوترپایینبیرونیرواییدارايهدفمندگیرينمونهروشنظیرغیرتصادفی
اعتبارتاییدبرايمنتخبنظرانصاحبکهاینستنمونهافرادانتخابزمینهدرمهمنکته).1385بازرگان،(

برنامهتدوینبهآگاهیوتسلطمشتركویژگیدارايبایستمیطرحایندرمستندسازيپیشنهاديالگوي
اطالعاتآوريجمعابزارهايمهمترین.باشندسنادامدیریتومستندسازيزمینهدرخبرگیوتوسعهپنجم
رابطهدر( اینترنتیجستجويوايکتابخانهمطالعات:استعبارتترتیببهپژوهشایندرشدهگرفتهبکار

پاسخبازوپرسشنامه،)2و1هدفبارابطهدر(مصاحبه،)1هدفبارابطهدر(مستقیممشاهده،)2هدفبا
).2هدف(بارابطهدرایمیلارسالو) 2هدفبارابطهدر(

دانشواطالعاتمیتسهوي مستندسازجهتي شنهادیپي الگوارائهجهتپژوهشيهاافتهی
فرایندازحاصلدانشواطالعاتتسهیموسازيمستندجهتگاماولینشدهبیانشکلایندرکههمانگونه

ومستندسازيطرحکارفرمايسويازعمدتاالزاماتاین. استزيمستندساالزاماتتعیینپنجمبرنامهتدوین
واطالعاتفناوريبهمربوطمباحثوفنیمالحظاتشاملنیزالزاماتباقیوشدهمشخصکلیدينفعانذيسایر

:ازاستعبارتالزاماتایناهم.باشدمیاطالعاتتسهیم
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یکصورتبهسندهر،استمستنداتتحلیلابعادالگويتعیینهمانکهدوممرحلهدرالگواینساسا
،تناوب،کاربرد،هدف،سندنوعازاعمخاصیمشخصاتآنبرايوشدهگرفتهنظردرمستقلموجودیت

کلیراهنمايیکهمانندابعاداین.شودمیتعیینهاویژگیسایروسندازکنندهاستفاده،کنندهتولید،فعالیت
اسنادازمشخصیودرستبنديطبقهیکبهدستیابیوشناساییدرعملمالكکهسندبودهآنکردنمستندبراي

ازکدامهربرايتحلیلابعاداینتعییناستگرفتهقرار) مشابههايطرحیاو(پنجمبرنامهتدوینطرحدرموجود
نظرمدعالیآموزشبخشتوسعهپنجمبرنامهتدویندرمستندسازيالزاماتوطرحطشرایاساسبرمستندات

صورتبهو. باشدمتفاوت،تواندمیطرحآنخاصنیازاساسبرنیزدیگرمستندسازيپروژههردرولیبوده،
. شودمطرحعامالگویی
گامایندر. شوندمیبنديطبقهربوطهمتحلیلابعاداساسبرشدهشناساییمستنداتکلیهسوممرحلهدر

و1گذارينامقواعدیکسريازاستفادهنیازمندکهگرددتعییناطالعاتیپایگاهیکایجادمفهومیمدلبایستمی
. باشدمیاطالعاتیپایگاهدرموجوداطالعاتیاقالمازکدامهربه2فردبهمنحصرشناساییکدتخصیص

1 . Naming Conventions
2 . Unique Identification Code (ID)

مستندسازيالزاماتتعیین

تحلیلابعادالگويتعیین
نداتمست

پایگاهمفهومیمدلطراحی
مستنداتاطالعاتی

اشتراكوانتقالابزارتعیین
دانشواطالعات

تسهیمومستندسازيالگوي
دانشواطالعات

مستند سازي و تسهیم اطالعات و دانش شنهاديیاحل مقدماتی ارائه الگويمر.)2شکل شماره (

حاصل از تدوین برنامه پنجم

مستندات

تناوب
استفاده

سندنوع

هدف

کاربرد

تولید
کننده کنندگاناستفاده

اهویژگیسایر

فعالیت
مربوطه
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انتهادرسپسوشودمیارائهسازيمستنداطالعاتیالگويپایگاهمفهومیمدلتعیینومراحلاینطیازپس
ایندرکهنمودتعیینخروجیعنوانبهشدهبنديطبقهدانشواطالعاتتسهیمبرايرامشخصیابزارتوانمی

Microsoftابزارپژوهش Office SharePointبرنامهتدوینازحاصلدانشواطالعاتتسهیموسازيمستندمنظوربه
آنهاازکدامهربرايممکنحاالتهمراهبهمستنداتتحلیلابعادازکدامهرزیرجدولدر. گرددمیپیشنهادپنجم
:استشدهدادهنشان

ابعاد تحلیل مستندات تدوین برنامه پنجم توسعه –) 3جدول شماره (
:سندنوع

متنیفایل)Text Files like: Word, PDF, HTML(
صوتیفایل)Audio Files (
تصویريفایل)Picture Files(
فیلمیفایل)Video Files(
نمایشیاسالیدفایل)PowerPoint Slides(
فایلانواعسایر...

:سندایجادازهدف

اطالعاتانتقال
اطالعاتذخیره

:مربوطهفعالیت

هايفعالیتانواعبنديسطحاساسبر(
)گرفتهصورت

:سندکاربرد

تدوینجهتنیازموردمستنداتنظیر(پروژهدرصفیافرادتوسط
)پنجمبرنامه

حضورساعاتکار،انجامهايفرمنظیر(پروژهدرستاديافرادتوسط
...و
بیرونیافراد(ذینفعانسایرتوسط(

:تولید/استفادهزمانیتناوب

دائمیصورتبهباریک
موقتصورتبهباریک
دائمیصورتبهنوبتچندین
موقتصورتبهنوبتچندین

:کنندهادهاستف

صفیافراد
ستاديافراد
مجموعهازخارجافراد

:کنندهتولید

صفیافراد
ستاديافراد
مجموعهازخارجافراد
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تحلیلصفرسطح

دادهنشانآمدخواهندذیلدرکهجداولیدر) 4نیازصورتدرو(2،3سطوحیعنیتحلیلبعديسطوح
شده،تفکیکبنديتقسیماینقالبدر) پنجمبرنامهتدوینطرحمستندات(اطالعاتیاقالمکلیه. اندشده

اندشدهاستفادهیاوایجادمستنداتاینآنطیکهفعالیتیهمراهبهآنهاگاننندهکاستفادهیاوتهیهاندرکاراندست
بهمنحصرشناساییکدیکاطالعاتیپایگاهدرموجوداطالعاتیاقالمازکدامهربه. اندگرفتهقرارشناساییمورد
.باشدمیآنتحلیلمختلفسطوحاساسبرکهشدهدادهتخصیصفرد

صوتیفایلهاي

کمیته/هاکارگروهوظایف
دبیرخانه/ها

کمیته/هاکارگروهوظایف
دبیرخانه/ها

وظایفوهافعالیت

اندرکاراندست

متنیفایلهاي

اسالیدفایلهاي

فیلمفایلهاي

تصویريفایلهاي

سطحبااندرکاراندست
0مشارکت

سطحدراندرکاراندست
يمیانمشارکت

سطحدراندرکاراندست
عملیاتیمشارکت

مستندات
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هايفایلقالبدرشانکدبنديوبنديطبقههمراهبهداتمستناین) هايآیتم(اطالعاتیقالماکامللیست
جهتاطالعاتیپایگاهمفهومیمدلآنها،بنديتقسیمنحوهوهمربوطجداولاساسبرکهاستموجودنیزاکسل
. استشدهطراحیاطالعاتاینتسهیمونمودنذخیره

تحلیلسطح
صفر

اساسبر(یکتحلیلسطح
)فرمت

سهتحلیلسطح)موضوعاساسبر(دوتحلیلسطح

مستندات. 1

صوتیهايفایل. 11
-سخنرانیجلسات. 111
اصلیسخنرانان. 1121سمینارسخنرانی. 112

گرتحلیلسخنرانان. 1122

تصویريهايفایل. 12

-CPMزمانبندينمودار. 121

سمینار. 22ث1

سخنرانانعکس. 1221
گرانتحلیلعکس. 1222

قاريومجري. 1223
جمعیدستهعکس. 1224

پانلاعضاي. 1225
-متفرقه. 123

سمینار. 131فیلمفایل. 13
گرانتحلیل. 1311

Clوسمیناراتوران. 1312 i pسرودو
اصلیسخنرانی. 1313

اسالیدفایل. 14

-مطالعاتیهايپروژهاسالید. 141
-دبیرخانهتولیداتهاياسالید. 142

اصلیسخنراناناسالید. 1431رسمینااسالیدهاي. 143
گرتحلیلسخنراناناسالید. 1432

-نظرانصاحبسخنرانیجلساتاسالید. 144

متنیفایل. 15

باالدستیاسناد. 151
اطالعیه. 152

مطالعاتیهايپروژه. 153

1531 .RFPپروژه
چکیده. 1532

مدیریتیخالصه. 1533
گزارشاصل. 1534

سیاستیاستنتاجات. 1535
پروژهمجریان. 1536

نامه. 154
وارده. 1541
صادره. 1542
داخلی. 1543

نظرانصاحبجلساتسخنرانیمتن. 1551دبیرخانهمحتواییتولیدات. 155
سمینارسخنرانانسخنرانیمتن. 1552

نظرانصاحبساتجلبهمربوطجداول. 1561جدول. 156
سمیناربهمربوطجداول. 1562

جلساتصورت. 157

آموزشتخصصیکارگروه. 1571
پژوهشتخصصیکارگروه. 1572
فناوريتخصصیکارگروه. 1573

فناوريوعلممشتركکارگروه. 1574
منتخبکمیته. 1575
مشورتیکمیته. 1576

هافرم. 158
نظرسنجی. 1581
کارانجام. 1582

برنامهتدوینبهمربوط. 1583

تحلیل سطوح مختلف مستندات تدوین برنامه پنجم توسعه  در مدل مفهومی پایگاه –) 4جدول شماره (

اطالعاتی
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)نقشاساسبر(سهتحلیلسطح)اصلیمشارکتسطحاساسبر(یکتحلیلسطحصفرتحلیلسطح

ووظایف. 3
هافعالیت

وظایف. 31

فناوريوعلممشتركکارگروهوظایف-311

پنجمبرنامهتدوینعالیشورايوظایف-312

عالیآموزشریزيبرنامهتخصصیکارگروهوظایف-313

تحقیقاتریزيبرنامهتخصصیکارگروهوظایف-314

فناوريریزيبرنامهکارگروهوظایف-315

منتخبکمیتهوظایف-316

مشورتیکمیتهوظایف-317

تلفیقکمیتهوظایف-318

پژوهشموسسه-برنامهتدویندبیرخانههايفعالیت-319

هافعالیت. 32

فناوريوعلممشتركارگروهکهايفعالیت-311

پنجمبرنامهتدوینعالیشورايهايفعالیت-312

عالیآموزشریزيبرنامهتخصصیکارگروههايفعالیت-313

تحقیقاتریزيبرنامهتخصصیکارگروههايفعالیت-314

فناوريریزيبرنامهکارگروههايفعالیت-315

منتخبهکمیتهايفعالیت-316

مشورتیکمیتههايفعالیت-317

تلفیقکمیتههايفعالیت-318

پژوهشموسسه-برنامهتدویندبیرخانههايفعالیت-319

در مدل مفهومی پایگاه تدوین برنامه پنجم توسعه اندرکاران تحلیل سطوح مختلف دست–) 5جدول شماره (

طالعاتیا
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ازحاصلنتایجپژوهی،اقدامرویکردبرتاکیدباحاضرپژوهشاجراییتیمتوسطشدهبکستجربیاتاساسبر
یاوبودهپنجمبرنامهتدوینطرحدرکنندهشرکتافرادیاعمدتاکه(خبرگاننظراخذنهایتاواي،کتابخانهمطالعات
عنوانبهدانشواطالعاتتسهیمومستندسازيپیشنهاديالگوي،)اندبودهمستندسازيزمینهدرنظرصاحب

مصاحبهطریقازنیزخبرگاننظراخذنحوه. گرددمیارائهوتهیه()شکلدرحاضرپژوهشنهاییخروجی
انجامایرانودنیامعتبرهايدانشگاهدرکتابخانه20ازبیشروسايبرايایمیلارسالوپرسشنامه،ارسالحضوري،

.شده
چندمسئلهیکاطالعاتتسهیمومستندسازيالگويیکطراحیکهداشتبیانچنیننتوامیکلیطوربه
این. گردیداشارههابداننیزبیشترکهباشدمیخاصینیازيپیشمراحلگامبهگاماجراينیازمندکهبودهبعدي
ومراحلازکدامهرقیقدمشخصاتتعیینلیکنشودگرفتهکاربهمستندسازيهايطرحانواعدرتواندمیالگو
.داردآننفعانذيتوسطشدهتعریفنیازهايوطرحشرایطبهبستگیهاگام

)نقشاساسبر(سهتحلیلسطح)گروهاساسبر(دوتحلیلسطح)اصلیمشارکتسطحاساسبر(یکتحلیلسطحصفرتحلیلسطح

2 .
اندرکاراندست

عالی. 21

وعلممشتركکارگروه.. 211
فناوري

کارگروهرئیس. 2111
کارگروهاجراییدبیر. 2112

کارگروهعضو. 2113

شورارئیس. 2121برنامهتدوینعالیشوراي. 212
شوراعضو. 2122

میانی. 22

آموزشتحصصیکارگروه. 221
کارگروهرئیس. 2211

کارگروهیاجرایدبیر. 2212
کارگروهعضو. 2213

پژوهشتخصصیکارگروه. 222
کارگروهرئیس. 2221

کارگروهاجراییدبیر. 2222
کارگروهعضو. 2223

فناوريتخصصیکارگروه. 223
کارگروهرئیس. 2231

کارگروهاجراییدبیر. 2232
کارگروهعضو. 2233

عملیاتی. 23

منتخبکمیته. 231
کمیتهرئیس. 2311

کمیتهاجراییدبیر. 2312
کمیتهعضو. 2313

مدعوسخنرانان. 232
سمیناراصلیسخنرانان. 2321

جلساتسخنرانان. 2322
سمینارگرتحلیلسخنرانان. 2323

دبیرخانهرئیس. 2331پنجمبرنامهتدویندبیرخانه. 233
دبیرخانهدبیراجرایی. 2432

کمیتهرئیس. 2421مشورتیکمیته. 234
کمیتهاجراییدبیر. 2422

کمیتهعضو. 2423

در مدل مفهومی تدوین برنامه پنجم توسعه اندرکارانتحلیل سطوح مختلف دست–) 6جدول شماره (

پایگاه اطالعاتی
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تحلیلابعادتعیین

اطالعاتزي و تسهیم الگوي پیشنهادي مستندسا-) 22شکل (

مستندسازي

بهراجعگیريتصمیم
)الزاماتتعیین(مستندات

مخاطبانتعیین
مستندسازي

مستنداتآوريجمع

بنديطبقهوسازماندهی
مستندات

ریزيبرنامهفاز

اجراییفاز

)/ ویرایش(زنگرياب/ تایید
محرمانگی-دسترسیسطوح

ودرفتهاينسخه(بایگانی
اسنادامحاي/ )اصلی

روزآوريبه/انتشار

اطالعاتتسهیموکنترلفاز

وگذارينامقواعدتعیین
استانداردها

Adopted from :
Masuda , Mari;  “Documentation Workflow Process” - San Diego
Supercomputer Center, University of California, San Diego, 2006

اطالعاتیپایگاه:  دومخروجی
مستندات ابعادالگوي: اولخروجی

مستنداتتحلیل

تسهیمابزار:  سومخروجی
)SharePoint(
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الف) منابع فارسی

1384). مدیریت دانش. ناشر مؤلف، چاپ اول.1384افرازه، عباس ()1

مستند سازي تجارب، چهارمین پیش کنفرانس توسعه منابع انسانی.).1383(بابایی، محمد علی)2

هاي تحقیق در علوم رفتاري، موسسه انتشارات آگاه، تهران)، روش1385رگان عباس (باز)3

الگوي استراتزیک مدیریت دانش براي ارتقا عملکرد ") . 1388) اعرابی ، سید محمد و موسوي ، سعید (4

.1388، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی ، سال پانزدهم ، شماره اول ، بهار"پژوهشگاه ها 

سازي تجربیات مدیران؛ از دیدگاه مدیریت دانش. تهران، مؤسسه مستند).1383(جعفري مقدم، سعید؛.5

تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.

مدیریت دانش. ترجمه محمد حسین لطیفی، انتشارات سمت ،چاپ اول.) 1383رادینگ، آلن ()6

د آرشیوي. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی اي بر شناخت اسنافدایی عراقی، غالمرضا. مقدمه)7

1377ها (سمت)، دانشگاه

مترجم: علی عطافر و همکاران، قم انتشارات سماء قلم، چاپ ).1385(نوناکا، ایکو جیرو و تاکیوچی، هیرو تاکا )8

اول.
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