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 و بیان مسئله مقدمه

پیشرو، کارمندان هوشمند و با دانش آنها هستند  هايسازمانهاي سرمایه ترینمهمامروزه، یکی از  

دستیابی به  سويبههاي نوظهور، سازمان را کارگیري فناوريهکه با خلق فرایندهاي سازمانی جدید و ب

 نیدراکر از نخست تریپ(. Jiebing, Bin, & Yongjiang, 2013کنند )مدیریت رقابتی پایدار راهنمایی می

 جلب يفکر يهایدارائ ارزش به را عموم توجه يدارهیسرما پسا عنوان تحت خود کتاب دربود که  يافراد

 تیریمد (Smith, 2001; Jones, 2003; Choo, 2005از دیدگاه ) (.1379)داونپورت و پروساک،  نمود

 .اندشمرده مهم اریبس راو تجارب موجود در ذهن افراد  مستندات داده، هايپایگاه شامل يفکر هايدارایی

عبدي، )ها در عصر اطالعات است ترین عوامل در رقابت میان شرکتمدیریت دانش سازمانی یکی از مهم

 (.1393صفایی، 

 ،یسهراب؛ 1393 ،يپهرس؛ King, 2005; Brent, & Vittal, 2007) مانند یپژوهشگران قاتیتحق

 دانش تبادل ندیفرا بر يمتعدد يدیکل عوامل دانش تیریمد در کهداد  نشان (1390 فروزنده، رئیسی وانانی،

 «یسازمان دانش میتسه» در را دانش تیریمد ندیفرا يراهبرد يهاگام از یکی آنان .باشندیم تأثیرگذار

 از یبعض که است مهم چنان یدولت هايسازمان دانش تیریمد در دانش میتسه نقش آنان نظر از. دانندیم

دانش  میتسه. «دانش است میاز تسه یبانیپشت يدانش برا تیریمد»که وجود  دارندیم اظهار سندگانینو

 يهامهارت و تجارب آشکار،و  نهانکه شامل تبادل دانش  محوردانشعبارت است از فرهنگ تعامالت 

 (.Jung-Chi, 2006) شودیم سازمان کل در ای یسازمان يواحدها نیب کارکنان

گیري از تجربیات گذشتگان از سطح باالتر تجربه و علوم برخوردار بهرهامروز با  یادگیرنده هايانسان

باشند. می خود رفتار و افکار تکامل و اصالح تغییر، دنبالبهو  اندیشیده خود گذشتگان از فراتر شوند،می

 تأکید مورد را تجربه طریق از یادگیري پژوهشگران، از بسیاري که است به حدي موضوع این اهمیت

 نیالت فعل کی از  Expertو  Experience واژه که آنجا از(. 1384 ،یصالح فر، يبهار ،یاله) اندداده قرار

 گریکدی به مرتبط واژه دو توانمی را تخصص و تجربه اند،گرفته شهیر «گذاشتن شیآزما بوته به» يمعنا به

 برخوردارند قیعم دانش از خاص، يانهیزم در که شودیم اطالق یکسان به «متخصص» نیبنابرا. دانست

)نامداران،  اندشده روزبه و آزموده عمل در اند،آموخته خاص طیشرا و مقاطع در که ياتجربه با زین و

 مستندسازي که گفت توانمیاست.  دانش مدیریت نوعی آن انتشار و مستندسازي تجربیات (.1395

ظهور  افراد تعامل از و دارد قرار انسان درک و رفتار در که افراد ذهنی دانش تا شودباعث می تجربیات

 فناوري اطالعات طریق از را آن توانمی و است عمومی و مستند دانش که آشکار دانش به یابدمی
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 پیدا دست جدیدي هايدانش به جامعه آشکار، دانش و تجربیات تبادل با و شود تبدیل کرد، تسهیم

 و تفاوتیب گذشته اتیتجرب به نسبت يامروز رانیمد از ياریبس متأسفانه (.1384 و دیگران، یالهکند )

 هايموفقیت به دنیرس يبرا يابزار اغلب خطاها، از شده کسب دانش کهصورتی در هستند، مخالف یحت

 هاياندوخته و هاآموخته تجارب، سازمان کارشناسان چنانچه .(1389 اخوان، ،يجعفر ،یاله) است ندهیآ

 از. شودمی سازمان آن یدانش هايسرمایه رفتن هدر سبب امر نیا ند،یننما مکتوب را خود یعمل و یتجرب

 از آنان خروج با است، پنهان افراد نیا ذهن در که يفکر هیسرما و دانش تیماه به توجه با گرید يسو

 که یمقوالت جمله از. شودمی خارج سازمان از زین دانش نیا...(  ل،یتعد انتقال، ،یبازنشستگ دلیلبه) سازمان

 از متخصصان خروج و ییجابجا موضوع است کرده جادیا هاسازمان اغلب يبرا را هایینگرانی اکنون هم

 يتکرار هايفعالیت شیافزا و يکارآمد کاهش جه،ینت در و آنان دانش و تجربه رفتن دست از و سازمان

 .است

بخش مهمی از ساختار مدیریت دانش سازمانی در فرآیند مدیریت  عنوانبه 1مستندسازي دانش تجربی

برداري و ی نسبت به ثبت و بهرهبکشورمان رویکرد مناس هايطرحدر  متأسفانهنمود پیدا کرده است.  هاطرح

-تواند عامل مهمی در تکرار اشتباهات، دوبارهوجود ندارد و این امر می هاطرحمستندسازي دانش تجربی 

که عمدتاً  هاسازمانباشد. دانش تولید شده در  هاطرحهاي مربوطه و حتی شکست افزایش هزینه ها،کاري

باشد و عدم تبدیل دانش تجربی به آشکار، قابل بازیابی نمی علتبه آیدمی دستبه هاطرحاز طریق دانش 

 هايطرحهاي متمادي ی سالاي وزارت نیرو، طهایی مانند آب منطقهرود. در سازماندر طول زمان از بین می

. از باشدمیهاي مربوطه که بسیار گسترده هستند انجام شده یا در حال انجام بسیاري در زمینه آب و موضوع

هاي گوناگون درگیر ها و دانشتا مرحله تحویل و اجرا، افراد مختلف با تخصص هاطرحنخستین گام تدوین 

است، تولید دانش جدید  رؤیتعالوه بر تولید فیزیکی که قابل  هاکنند که حاصل کار آنبوده و مشارکت می

 هايسازماننیست، در نتیجه  رؤیتیا نوسازي دانش موجود است که حجم زیادي از دانش مزبور قابل 

. دانش زمانی قابل استفاده است که ساخت یافته و قابل دسترسی در بردنمیمربوطه و جامعه از آن نصیبی 

 .اتی باشداطالع هايپایگاه

هاي آوريکه توسعه و کاربري فن عمرانی در کشور هايطرحیکی از تنگناهاي بنیادین در مدیریت 

 قبالً ملی و استانی است که  هايطرحسازد، کمبود مستندات در به هنگام را دشوار و یا گاهی غیرممکن می

 

 .باشدیم( Lesson Learned« )پروژه آموخته درس تیریمد» همان یعبارت به هاطرح در یتجرب دانش يمستندساز. 1
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عدم تهیه مستندات،  علتبهاند؛ اما هاي مهندسی را تجربه کردهاند و انبوهی از خالقیتبه اجرا درآمده

بندي پیامدهاي نامطلوبی را دهد که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ زمانهاي زیادي رخ میکاريدوباره

عمرانی اجرایی در سطح ملی و استانی با در نظر گرفتن دانش  هايطرحشوند. مستندسازي فنی موجب می

هاي آن گروه از مهندسین که در شرایط آوريها و فنل مهارتتجربی متخصصان، ابزاري است براي انتقا

 اند.دار احداث بودهدشوار کارگاهی، عهده

ها تحت یک کند که اندیشهکمک می تنهانهریزي مدون و مطلوب، مستندسازي تحت یک برنامه

هاي دید میان تجربهدهد که به چگونگی ایجاد پیوندهاي جمی فرد امکاننظم منطقی و علمی درآیند بلکه به 

هاي تفکرات مهندسی در زمان بروز آن دسته بنیان توانمیگذشته نیز آگاهی یابد. با مستندسازي است که 

بینی نشده در زمان مطالعه و طراحی را مورد استفاده دیگران قرار داد. به همین ها و مشکالت پیشاز دشواري

، مستندسازي هاطرحها براي مقبولیت میت کاهش هزینهاه علتبهآوري، جهت در دنیاي جدید علم و فن

 فنی جایگاه رفیعی یافته است.

 در آب منابع تیمحدود. است آب کم نسبتاً  و باران کم مناطق از رانیا نیسرزم نکهیبه ا توجه با 

 دستبه يبرا ياهوشمندانه ریتداب ربازید از یرانیا انسان که است شده موجب نیاز سرزم ياعمده يهابخش

 يمستندساز قی(. از طر1380 ،ییرشکرای)م شدیاندیو مصرف متناسب آب ب يبرداربهره ره،یآوردن، ذخ

 دوره توانمی آب منابع حیصح تیریتوسعه منابع آب و استفاده از آنها در مد هايطرح کارشناسان تجارب

 و استفاده يبرا یدانش موجود، دانش رهیو ذخ يبدون مستندساز رایز گذراند کمتر مسائل با را یآب کم

 رابطه در یاسالم يجمهور نظام یکل يهااستیس به توجه با نیبنابرا ماند نخواهد یباق سازمان در يریادگی

 مصوب که نیسرزم شیآما و داریپا توسعه اصول اساس بر آب چرخه کل در تیریمد جامع نظام جادیا با

 یتجرب دانش اساس بر هاطرح مراحل ضبط و ثبت عدم و است؛ دهینرس اجرا مرحله به امروز تا اما ده،یگرد

 .گرددیم احساس همچنان هاطرح مراحل يمستندساز خأل کارشناسان،

 

 پژوهش هدف

توسعه منابع آب شرکت سهامی  هايطرح مشیتعیین خطبا توجه به مسئله اصلی یاد شده، هدف کلی، 

اي فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مستندسازي دانش تجربی متخصصان آب آب منطقه

در سه سطح، ملی، استانی  هاطرحمراحل اجراي  بندياولویتبا اهداف اختصاصی نگرش متخصصان آب به 

 باشدمی هاطرحو نقش مستندسازي دانش تجربی متخصصان آب در 



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         وهشنامه کتابداري و اطالع رسانی، پژ   246

 

 پژوهش هایپرسش

 چگونه یمل سطح در آب منابع توسعه هايطرح ياجرا مراحل يبندتیاولو آب، متخصصان دگاهید از. 1

 است؟

 چگونه یاستان سطح در آب منابع توسعه هايطرح ياجرا مراحل يبندتیاولو آب، متخصصان دگاهی. از د2

 است؟

 ؟باشدمی زانیم چه به هاطرح در متخصصان ینقش دانش تجرب آب، متخصصان دگاهی. از د3

 توسعه هايطرح يراهبردها و هااستیس تیموفق در آب متخصصان یدانش تجرب يمستندساز تی. اهم4

 است؟ زانیم چه به آب منابع

 

 پیشینه پژوهش

اطالعاتی موجود است، توجه اصلی  هايپایگاهدر تعاریف مبحث سلسله مراتبی دانش )هرم دانش( که در 

 و ییاجرا کاربرد سازمان در که مرتبط و شده يبنددسته اطالعات از عبارت است دانش. استبه دانش 

 .شودیم نهانو  آشکارشامل دانش  که (Davenport & Prusakt, 1998) اندافتهی یعمل

 دانش 2نهانو  1آشکارهای شکل

دو دانش مجزا از یکدیگر در نظر گرفته  عنوانبهو آشکار نباید  نهاناز آنجایی که تمایز بین دانش 

 & Nonaka) چیه اونوناکا و تاک .(,1999Guia) دو وضعیت ممکن دانش شمرد توانمیشود، آن دو را 

1995Takeuchi,  نام برده و بین  نهانو  آشکاراز دو نوع دانش  3«آفریندانشسازمان »( در کتاب معروف

دهند؛ اند و مجموع دانش را شکل مینش در واقع دو روي یک سکهشود. این دو نوع داا تمایز قائل مینهآ

 به هر دو دانش نیاز دارند. محوردانشجهت رشد و رقابت در عصر  هاسازمانلذا 

، نمودار مأموریتهاي سازمانی، بیانیه ها، گزارشافزارها، فیلمهاي سازمانی، نرمرویه دانش آشکار یا صریح:

. این نوع دانش به سادگی روندمی شماربهو کسب دانش آشکار  رهیذخ يبرا ییبسترهاها سازمانی و امثال آن

هاي سنجش این نوع داده است. شاخص هايپایگاهاي، انتقال الکترونیکی و ذخیره در قابل پردازش رایانه

 .(1385 ،يدانش نیز سخت و شمارش پذیر است )سور

 
1. Explicit knowledge 

2. Implicit knowledge 

3. The Knowledge - Creating Company 
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هاي کاري و نظام ها، دیدگاهها، مهارتاي از تجربهجموعهم توانمیدانش نهان را یا ضمنی:  نهاندانش 

اي ذخیره نشده است بلکه ارزش و ذهنی در درون فرد دانست که قابل گفتن نبوده و در هیچ پایگاه داده

 (.1388نیا، زاده و خالقیدهد )قربانیاو را تشکیل می هايفعالیتباشد و جایگاه آن در ذهن آدمی می

 دانش تجربیمستندسازی 

 از فعالیت یک تحقق و تکوین سیر که است مدارکی و اسناد مجموعه نیتدو و تهیه مستندسازي،

 واقع، در. دهدمی نشان مربوط ارزیابی و تحلیل با را، نگهداري و برداريبهره چگونگی و آن خاتمه تا شروع

 توسعه جهت را گروهی و فردي تجربیات از کارگیريبه و استفاده امکان که است ابزاري مستندسازي

 از اصطالح نیا مفهوم با طرح تیریمد ویژهبه و تیریمد در يمستندساز مفهوم .سازدمی فراهم سازمانی

 شده ینیبشیپ قبل از و شده يزیربرنامه يدادیرو طرح، يمستندساز. است متفاوت دانش تیریمد دگاهید

 سازمان بر مؤثر تیفعال و دادیرو م،یتصم هر دانش، تیریمد دگاهید از يمستندساز در کهیحال در است؛

 نیبنابرا(. 1391 ،یبهمن) دارد يمستندساز ارزش است، سازمان نهان ویژهبه و آشکار دانش رندهیبرگ در که

 يهاسازمان در شده آموخته هايتجربه ای هادرس ثبت و دانش يمستندساز هايو روش الگوها ابتدا در

JALLC., -NATO) (1ناتو) شمالی آتالنتیک پیمان سازمان -1 :گرددیم انیب مختصر طوربه «محور طرح»

 )درو 3اینتل الگوي-3(،Boyle, Hoffman & ,2015) (فضا و هوانوردي ملی )سازمان 2(، الگوي ناسا2011

شل  دانش مدیریت الگوي -4،( ,1999Derr) 4مدیریت دانش شورون الگوي -3طرح(،  دانش کردن

(2001Bhushan, )، 4- 5بریتیش پترولیوم() پی بی دانش مدیریت الگوي. 

گیرد که چرخه یادگیري را اي را در بر میساده بمشی مدیریت دانش بریتیش پترولیوم یک چارچوخط

 (.1شکل ) کندشوند، توصیف میقبل، حین و بعد از هر عملکرد که با ابزارهاي ساده حمایت می

 
1. NATO 

2. NASA 
3. Intell 

4. Chevron 

5. BP (British Petrolium) 
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 (1392شرکت بریتیش پترولیوم )پسند و فقیهی،. الگوی مدیریت دانش 1شکل 

 یشمدل را سر لوحه پژوهش خو ینموجب شد تا پژوهشگر ا حاضر پژوهش با مدل این راستایی هم

 از یناش یادگیري بر چرخه یومپترول یتیشبر مانند ايمنطقه آب هايشرکت بیاتجرتتمرکز  زیراقرار دهد 

 .باشدمی یاتیعمل يهایتموقع

 & Dun) (، دان و براد استریت ,2004Stoverپژوهشگران مانند: استوور )گروهی از 

Bradstreet, 2008)العطاوي و ، العدایله (Al‐Adaileh & Al‐Atawi, 2011) بر همکاري و تعامل در ،

 (،Ungan, 2006) گروهی دیگر همچون اونگان داشتند. تأکیدتبادل و انتقال دانش  منظوربهکارهاي گروهی 

 ,Duffield & Whitty) (، دافیلد و وایتیNazari, Mortaheb & Aghalou, 2012مرتهب و آقالو )نظري، 

(، Andell & Atallay, 2017آندل و آتاالي ) ،(Yuan & Skaik, 2014) اسکایک و (، یوان2012

طرح محور  هايسازمانهاي سیستماتیک و کسب دانش در کار از طریق درس آموخته مستندسازي فرآیند

دانند که حاصل آن، نمایی از رابطه می متخصصانسودمند در استخراج دانش تجربی  هايرا یکی از روش

واضح است.  کامالً مختلف نیروي انسانی، اطالعات و دانش سازمانی به صورتی منسجم و  هايفعالیتمیان 

و نقش آن در رفع مشکالت آتی به  هاطرحبر اهمیت مستندسازي دانش تجربی کسب شده در  تأکیدآنان با 

امري حیاتی در توسعه  راآنآیند و می دستبه هاطرحاند که طی اجراي بررسی دانش و تجاربی پرداخته

بر بودن آن اي مانند هزینه و زمانفعلی و آتی دانسته که از مشکالت بالقوه هايطرحسبک مدیریتی 

 بریتیش و شورون شل، مانند نفتی بزرگ هايشرکت الگوي اساس در تحقیقاتی که بر کند.جلوگیري می

 Abdollah)حسن، حی ایوسوح و نوري  پترولیوم انجام گرفته است نیز پژوهشگران دیگري مانند عبداهلل

hasan, Hayiyusuh & Nouri, 2011) توالیی، طاهري و اصفهانی (1387)زاده و شاهی زعفریان، اسماعیل ،

دریافتند که با استقرار مدیریت دانش از ( 1392)(، دامغانیان، زارعی و روزبان 1392(، پسند و فقیهی )1393)

 هايهزینهموجب کارایی و اثربخشی و جلوگیري از اتالف  توانمیطریق ثبت و مستندسازي دانش خبرگان 
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ن آب طرح محوري همچو هايسازماننتیجه گرفت که در  توانمی، نیبنابراگزاف در صنایع کشور گردید. 

هاي ثبت درس آموخته کسب، انتقال و منظوربهاي ضرورت مستندسازي دانش تجربی متخصصان منطقه

 باشد.می هاطرحاحساس شده و جزء الینفک مدیریت دانش  کامالًهاي عمرانی ملی و استانی، پروژه

 در یتجرب دانش يمستندساز که باشدیم نیا است استنتاج قابل گرفته صورت هايپژوهش از آنچه

 نهفته دانش تبادل و گذارياشتراک به و يکار هايدر گروه خبرگان دانش از استفاده با هاآن تیاکثر

 که گفت توانمی جهینت در. است گرفته قرار تأکید مورد يکار يهاندیفرآ ياستانداردساز قیطر از یسازمان

 باشد دانش تیریمد يهابرنامه تیموفق کنندهتضمین تواندینم دانش تیریمد يندهایفرآ به صرف ياتکا

 تیریمد يهابرنامه زیآمتیموفق ياجرا جهت در زین هاطرح یتجرب دانش يندهایفرآ يمستندساز دیبا و

 .ردیگ قرار مدنظر دانش

 

 روش پژوهش

 از یفیک روش در. است شده انجام( یکم و یفی)ک یمتوال یاکتشاف یبیترک کردیرو با پژوهش نیا

 یمبتن کرتیل اسیمق در افتهی ساخت مهین پرسشنامه از ابتدا در یکم روش در و یدلف پانل و مصاحبه روش

 استفاده هاداده يگردآور يبرا( 1379 کشور، يزیربرنامه و تیریمد)سازمان  هاطرح يمستندساز هینشر بر

دفاتر قراردادها و متخصصان  رانیطرح و توسعه، مد يهامعاون شاملپژوهش  نیا يآمار جامعه. دیگرد

به تعداد  راحمدیو بو هیلویدر سه استان فارس، بوشهر و کهگ رویوزارت ن ياآب شرکت آب منطقه هايطرح

 یگروه دانش کسب يهاروش از یکی یدلف .اندشده داده شرکت یدلف پانل مراحل در که بودند نفر 36

 مختلف افراد يسو از ينظر چارچوب فقدان دلیلبه مشخص ندیفرا از يبرخوردار وجود با که است

-مرحله از يامجموعه قیطر از یگروه اجماع به دنیرس یدلف است؛ دهیگرد فیتوص یمتفاوت نیعناو با

 (.1387نصیریانی و اباذري،  ،ياحمد) است پانل ياعضا به نظرات بازخورد و ياپرسشنامه يها

 شده استفاده کرونباخ يآلفا بیضر از ییایپا نییتع يبرا و یرونیب ییروا از ،ییروا یبررس منظوربه

ملی، استانی و بر اساس دانش تجربی متخصصان آب  هايطرحضریب آلفاي کرونباخ در مرحله دوم . است

باال  نسبتاً بوده که در حد  71/0مستندسازي،  اهمیت میزان هايو در شاخص 74/0 ،71/0، 75/0به ترتیب 

 است.
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 هایافته تحلیل و تجزیه

 نیا در. است شده استفاده رنوفیاسمـ  کولموگروف آزمون از هاداده بودن نرمال یبررس منظوربه

 کار سابقه یبررس. باشندیم ارشد کارشناس هیبق و کارشناس یبررس مورد افراد از درصد 8/52 پژوهش،

 سابقه کهیحال در دارند، کار سابقه سال 15 از شیب آنها درصد 3/58 که دهدیم نشان یبررس مورد افراد

 .ندارد وجود سال 6 از کمتر

های توسعه منابع آب در سطح بندی مراحل اجرای طرحنسبت به اولویت متخصصانبررسی نگرش 

 ملی

منابع آب در سطح ملی از حداقل  هايطرحبندي نسبت به اولویت متخصصانبررسی نگرش  میانگین

داري تفاوت میانگین نمره باشد. براي آزمون معنیدر نوسان می کرتیل اسیمقدر  78/4تا حداکثر  97/3

ها بیش از نمره اي کلیه شاخصگویان در این مرحله، از آزمون فریدمن استفاده گردید. میانگین رتبهپاسخ

 (.1هاي ملی است جدول )مالک بوده و نشانگر توافق الزم بین افراد پانل در مورد شاخص
 هایطرح یاجرا مراحل یبندتیاولو از متخصصان نمره نیانگیم تفاوت یداریمعن آزمون .1 جدول

 یمل سطح در آب منابع

 داریمعنی سطح آزادی درجه دو خی میزان ایرتبه میانگین عددی میانگین ملی شاخص

 ملی گویه 1
78/4 99/1 

03/34 1 000/ 
3 01/1 

 ملی گویه 2
36/4 97/1 

1/32 1 000/ 
3 03/1 

 ملی گویه 3
33/4 97/1 

1/32 1 000/ 
3 03/1 

 ملی گویه 5
32/4 96/1 

25/30 1 000/ 
3 04/1 

 ملی گویه 7
25/4 94/1 

44/28 1 000/ 
3 06/1 

 ملی گویه 11
14/4 92/1 

25 1 000/ 
3 08/1 

 ملی گویه 12
97/3 86/1 

78/18 1 000/ 
3 14/1 

 ملی گویه 14
4 86/1 

78/18 1 000/ 
3 14/1 
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-بوده و با آن تفاوت معنی 3هاي انتخابی بیش از این مسئله که آیا میانگین نمره شاخص بررسی يبرا

( 3ها، از نمره مالک )گویان در کلیه شاخصدار دارد یا نه از آزمون فریدمن استفاده شد. میانگین نمره پاسخ

 ها اتفاق نظر داشتند.بنابراین افراد پانل در مورد کلیه شاخصدار دارند؛ بیشتر و با آن تفاوت معنی

های توسعه منابع آب در سطح بندی مراحل اجرای طرحنسبت به اولویت متخصصانبررسی نگرش 

 استانی

مرحله در نظر  6منابع آب در سطح استان  هايطرحبندي اجراي بر اساس نظر خبرگان، براي اولویت

نتیجه در نوسان بوده و همگی در حد باال هستند.  36/4تا  97/3ها از میانگین شاخص گرفته شده بود که

دهد که میانگین نمره آنها در مورد اولویت کلیه مراحل در مرحله دوم بیش از نمره آزمون فریدمن نشان می

تفاق نظر دارند )جدول گویان در این مرحله، ادار دارد. بنابراین، پاسخبوده و با آن تفاوت معنی 3مالک یعنی 

2.) 
 نمره با یاستان آب منابع هایطرح یاجرا مراحل تیاولو از متخصصان نمره دمنیفر آزمون .2 جدول

 دوم مرحله در مالک

 داریمعنی سطح آزادی درجه دو یخ میزان ایرتبه میانگین عددی میانگین استانی شاخص

 استانی گویه 4
36/4 96/1 

25/30 1 000/ 
3 04/1 

 استانی گویه 6
28/4 97/1 

11/33 1 000/ 
3 03/1 

 استانی گویه 8
19/4 93/1 

69/26 1 000/ 
3 07/1 

 استانی گویه 9
11/4 93/1 

69/26 1 000/ 
3 07/1 

 استانی گویه 10
4 9/1 

36/23 1 000/ 
3 1/1 

 استانی گویه 13
97/3 86/1 

78/18 1 000/ 
3 14/1 

های آب بر اساس نقش دانش تجربی بندی مراحل طرحنسبت به اولویت بررسی نگرش متخصصان

 متخصصان

باشد که همگی در حد باال هستند. در نوسان می 47/4تا  11/4ها از میانگین شاخصدر این مرحله، 

با آن تفاوت  ها از نمره مالک بیشتر ودهد که میانگین نمره کلیه شاخصنتیجه آزمون فریدمن نشان می
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ها اتفاق نظر وجود دارد در مورد شاخص گویانپاسخدار دارد. بنابراین، در مرحله دوم نیز بین کلیه معنی

 (.3)جدول 
 بندیمرحله در متخصصان یتجرب دانش نقش یهاشاخص از متخصصان نمره دمنیفر آزمون .3 جدول

 دوم مرحله در هاطرح

 داریمعنی سطح آزادی درجه دو خی میزان ایرتبه میانگین عددی میانگین تجربی دانش شاخص

 تجربی دانش گویه. 15
47/4 99/1 

03/34 1 000/ 
3 01/1 

 تجربی دانش گویه. 16
39/4 99/1 

03/34 1 000/ 
3 01/1 

 تجربی دانش گویه. 17
36/4 97/1 

2/32 1 000/ 
3 03/1 

 تجربی دانش گویه 18.
28/4 94/1 

44/28 1 000/ 
3 06/1 

 تجربی دانش گویه 19.
11/4 96/1 

25/30 1 000/ 
3 04/1 

 تجربی دانش گویه. 20
14/4 93/1 

69/26 1 000/ 
3 07/1 

 تجربی دانش گویه. 21
97/3 82/1 

69/14 1 000/ 
3 18/1 

 تجربی دانش گویه. 22
97/3 83/1 

16/0 1 000/ 
3 17/1 

 44/4 زا يمجر ندگانینما یدانش تجرب يمستندساز یو چگونگ تیاهم نییتع يهاشاخص نیانگیم

 .دارد يادیز تیاهمآب  متخصصان یدانش تجرب ياز نظر آنها مستندساز نیبنابرا باشد،یم نوسان در 64/4 تا

 دانش يمستندساز یچگونگ و تیاهم زانیم مورد در گویانپاسخ که دهدیم نشان دمنیفر آزمون جینتا

 گویانپاسخ نمره يارتبه نیانگیم تفاوت که طوريبه دارند نظر اتفاق آب هايطرح يمجر ندگانینما یتجرب

 .دارند داریمعن تفاوت هاشاخص هیکل در( 3) مالک نمره با
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 یتجرب دانش یمستندساز تیاهم زانیم شاخص از دمنیفر آزمون. 4 جدول

 دوم مرحله در آب هایطرح متخصصان

 داریمعنی سطح آزادی درجه دو خی میزان ایرتبه میانگین عددی میانگین مستندسازی شاخص

 مستندسازي گویه 23
69/4 97/1 

11/32 1 000/ 
3 03/1 

 مستندسازي گویه 24
44/4 97/1 

11/32 1 000/ 
3 03/1 

 مستندسازي گویه 25
5/4 98/1 

03/34 1 000/ 
3 02/1 

 مستندسازي گویه 26
5/4 94/1 

44/28 1 000/ 
3 06/1 

 استفاده دمنیفر آزمون از خبرگان توسط یمل سطح در هاطرح مراحل بندياولویت تأیید منظوربه 

 ياجرا مراحل يبندتیاولو يهاشاخص يارتبه نیانگیم که دهدیم نشان آزمون نیا از حاصل جینتا. شد

. باشدیم نوسان در اول شاخص به مربوط 11/6 تا( 12 شاخص به مربوط) 73/3 از آب منابع یمل هايطرح

 ریس هاشاخص ریسا يبندرتبه. است شده برعکس آخر شاخص در يارتبه نیانگیم تنها 5 جدول اساس بر

 با یاختالف چندان زین آخر شاخص دو يارتبه نیانگیم شودیم مشاهده جدول در که گونههمان. دارد ینزول

 و داریمعن درصد 95 سطح در (2X=  86/23) آمده دستبه دو یخ زانیم به توجه با جینتا نیا. ندارند هم

 پژوهشگر توسط که یمل سطح در آب منابع هايطرح ياجرا مراحل يبندتیاولو موارد اکثر در که جهینت نیا

 .شد تأیید زین پانل افراد توسط بود شده انتخاب
 یمل سطح در آب منابع هایطرح یاجرا مراحل یارتبه نیانگیم تفاوت یداریمعن آزمون .5 جدول

 

 داریمعنی سطح آزادی درجه دو خی میزان ایرتبه میانگین عددی میانگین ملی شاخص

 11/6 78/4 گویه ملی 1

86/23 7 001/ 

 69/4 36/4 گویه ملی 2

 67/4 33/4 گویه ملی 3

 65/4 32/4 گویه ملی 5

 36/4 25/4 گویه ملی 7

 94/3 14/4 گویه ملی 11

 73/3 97/3 گویه ملی 12

 9/3 4 گویه ملی 14
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در سطح استانی توسط خبرگان با آزمون فریدمن، تفاوت  هاطرحمراحل  بندياولویت تأیید منظوربه

که  طوريبهمنابع آب در سطح استان وجود ندارد،  هايطرحاي مراحل اجراي داري بین میانگین رتبهمعنی

باشد. اما با مشاهده یعنی حد مجاز می 05/0از  شیباست که  17/0داري حاصل از این آزمون سطح معنی

منابع آب در  هايطرحاي مراحل اجراي دریافت که هم میانگین عددي و هم میانگین رتبه توانمی 6جدول 

 سطح استان سیر نزولی دارند.
 یاستان سطح در آب منابع هایطرح یاجرا مراحل یارتبه نیانگیم تفاوت یداریمعن آزمون .6 جدول

 داریمعنی سطح آزادی درجه دو خی میزان ایرتبه میانگین عددی میانگین استانی شاخص

 4 36/4 گویه استانی 4

65/7 5 17/0 

 85/3 28/4 گویه استانی 6

 58/3 19/4 گویه استانی 8

 42/3 11/4 گویه استانی 9

 08/3 4 استانی هیگو 10

 07/3 97/3 استانی هیگو 13

 

 هايطرح ياجرا مراحل يبندتیاولو موارد اکثر در( 2X=8/20) آمده دستبه دو یخ زانیم به توجه با

 زین پانل افراد توسط شده انتخاب پژوهشگر يسو از که یمتخصصان یتجرب دانش نقش اساس بر آب منابع

 با چندان زین ششم و پنجم يهاشاخص يارتبه و يعدد نیانگیم تفاوت ،7 جدول به توجه با. گرددیم تأیید

 .ندارند تفاوت هم
 یتجرب دانش اساس بر آب منابع هایطرح یاجرا مراحل یبندرتبه نیانگیم یداریمعن آزمون .7 جدول

 تجربی دانش شاخص

 متخصصان

 میانگین

 عددی
 ایرتبه میانگین

 خی میزان

 دو

 درجه

 آزادی
 داریمعنی سطح

 35/5 47/4 تجربی دانش گویه 15

8/20 7 004/ 

 14/5 39/4 تجربی دانش گویه 16

 07/5 36/4 تجربی دانش گویه 17

 71/4 28/4 تجربی دانش گویه 18

 18/4 11/4 تجربی دانش گویه 19

 26/4 14/4 تجربی دانش گویه 20

 67/3 97/3 تجربی دانش گویه 21

 62/3 97/3 تجربی دانش گویه 22

داري دهد که تفاوت معنیچهارم پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می پرسشدر رابطه با 

توسعه وجود  هايطرحهاي اهمیت و چگونگی مستندسازي دانش تجربی نمایندگان مجري بین شاخص
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باشد یعنی حد مجاز می 05/0است که بیش از  5/0آزمون داري حاصل از این که سطح معنی طوريبهندارد. 

 .(8ها از اهمیت یکسانی برخوردارند )جدول بنابراین تمامی شاخص
  یهاشاخص از متخصصان نمره نیانگیم تفاوت یداریمعن آزمون .8 جدول

 متخصصان یتجرب دانش یمستندساز تیاهم زانیم

 داریمعنی سطح آزادی درجه دو خی ایرتبه میانگین عددی میانگین مستندسازی شاخص

 76/2 69/4 مستندسازي گویه 23

3/2 3 5/0 
 33/2 44/4 مستندسازي گویه 24

 4/2 5/4 مستندسازي گویه 25

 5/2 5/4 مستندسازي گویه 26

 

 گیرینتیجهبحث و 

 رابطه در هايریگمیتصم و هاچالش نیترمهم ما، کشور و انهیخاورم سطح در آب بحران به توجه با 

 به توجه با زین پژوهش از مرحله نیا در مهم نیا ابد؛ی رییتغ یمل سطح در دیبا ابتدا آب، منابع از حفاظت با

 و (Stover, 2004) استوور یخارج هايپژوهش با جینتا و است گرفته قرار تأیید و تأکید مورد خبرگان نظر

 از دیبا يکار يهاگروه جادیا از قبل معتقدند که (Abdollah hasan et al., 2011) و دیگران حسن عبداهلل

 تأکید مورد را کار ندیفرآ ياستانداردساز و کردهحاصل  نانیاطم ،یسازمان نیب نظرانصاحب دانش تبادل

 بر تأکید که باشدیم راستا کی در( 1392) یهیفق و پسند پژوهش با یداخل قاتیتحق در و اند؛داده قرار

 را دانش تیریمد روش يسازادهیپ آنان. دارند کار ندیفرآ ياستانداردساز صورتبه يکار يهاگروه جادیا

 هايسازمان توسط...  و زلزله ،سالیخشک ل،یس مانند يناگوار حوادث بروز هنگام در يزیربرنامه جهت

 .انددانسته یاتیح اریبس هاطرح بر وارده یمال هايخسارت از يریجلوگ منظوربه مربوطه،

 نشانگر یاستان سطح در آب هايطرح ياجرا مراحل يبندتیاولو به نسبت متخصصان نگرش جینتا

 شده نییتع هاآن يبندتیاولو پانل، افراد صیتشخ با اما بوده کسانی تیاهم يدارا مراحل یتمام که است آن

 يهايریگمیتصم از پس ،یمل يهااستیس به توجه با و آب منابع هايطرح يبندمرحله در نیبنابرا. است

 یاستان يهايریگمیتصم ،یآب منابع تیوضع و ییایجغراف تیموقع فراخور به استان هر در ستیبایم کالن

-چشم سند يراستا در یاستان مشترک يهاکارگروه و گرفته انجام هاطرح نوع به اعتبارات اختصاص جهت

 صورتبه ییهوا و آب راتییتغ به توجه با هاآن یابیارز و هاشاخص و گردد لیتشک نیسرزم شیآما انداز

 .ردیگ انجام انهیسال
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 که( 2012) گرانید و ينظر ،(2011) همکاران و حسن عبداهلل هايپژوهش با آمده دستبه جینتا

 با و دانسته، يضرور را کار در ریدرگ مشترک يهاکارگروه از استفاده با يکار يندهایفرآ جادیا

 مشترک يکار يهاگروه جادیا که ،(1392) یهیفق و پسند ،(1387) و دیگران انیزعفر یداخل هايپژوهش

 راستا کی در اند،داده قرار تأیید مورد محور طرح هايسازمان در را کار ندیفرآ ياستانداردساز و یسازمان

 .باشدیم

توسعه منابع آب بر اساس  هايطرح ياجرا مراحل يبندتینسبت به اولو متخصصان نگرش جینتا

 اندازه چه تا آب منابع توسعه هايطرح ندیفرآ يبندمرحله در که دهدیم نشان متخصصان ینقش دانش تجرب

 در ییجوصرفه جنبه از طرح کی تیموفق در تواندیم هاطرح در ریدرگ کارشناسان یتجرب دانش از استفاده

 .دینما يریجلوگ مشابه هايطرح در مشکل بروز هنگام در هايکاردوباره از و بوده مؤثر هانهیهز و زمان

 ،(Dun & Bradstreet, 2008) تیبراداستر و دان يهاپژوهش با مرحله نیا از آمده دستبه جینتا

 و (Duffield & Whitty, 2012) یتیوا و لدیداف ،(Al‐Adaileh & Al‐Atawi, 2011) يالعداو و لهیالعدا

 يهاآموخته درس تیریمد معتقدند که است راستا کی در( Yuan & Skaik, 2014) کیاسکا و وانی

 هايکاردوباره از دتوانمی باال، حد در آنها یتجرب دانش يگذاراشتراک و خلق و هاطرح کارشناسان

 و انیدامغان ،(1388) گرانید و ییتوال ،(1387) گرانید و انیزعفر هايپژوهش با نیهمچن کند؛ يریجلوگ

 یمشکالت بروز باعث هاطرح دانش تیریمد ستمیس فقدان معتقدند که باشدیم راستا کی در( 1392) گرانید

 دانش احتکار اطالعات، کردن یمخف کارکنان، یتجرب دانش از استفاده عدم و يبندتیاولو عدم همچون

 .است شده ياریبس مشکالت بروز موجب ،هاطرح دانش میتسه يبرا مناسب ساختار نبود و آن ادیازد يجابه

 يراهبردها و هااستیس تیموفق در يمجر ندگانینما یتجرب دانش يمستندساز تیاهم زانیم جینتا 

 يهاشاخص نیب يداریمعن تفاوت که است آن نشانگر متخصصانتوسعه منابع آب بر اساس نظر  هايطرح

 تیاهم از هاشاخص یتمام نیبنابرا نداشته، وجود طرح يمجر ندگانینما یتجرب دانش يمستندساز تیاهم

 .برخوردارند یکسانی

 همکاري از اجرایی هايدستگاه نقش که گرفت جهینت توانمی مرحله نیا از حاصل جینتا به توجه با

 خاتمه اندازيراه و تحویل ،اجرا طراحی، مطالعه، در مشخص مسئولیت با و شروع طرح ریزيبرنامه مرحله در

 جینتا. شود انجام باید مراحل تمام براي مکمل خدمات عنوانبه نیز طرح مستندسازي ارتباط، این در یابدمی

 ،(Dun & Bradstreet, 2008) تیبراداستر و دان ،(Ungan, 2006) اونگان پژوهش با مرحله نیا از حاصل
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 گرانید و ییتوال ،(Yuan & Skaik, 2014) کیاسکا و وانی ،(Duffield & Whitty, 2012) یتیوا و لدیداف

 .باشدیم راستا کی در( 1392) گرانید و انیدامغان و( 1388)

 تیموقع فراخور به استان هر در ستیبایم کالن يهايریگمیتصم از پس ،یمل يهااستیس به توجه با 

 انجام هاطرح نوع به اعتبارات اختصاص جهت یاستان يهايریگمیتصم ،یآب منابع تیوضع و ییایجغراف

 هاشاخص و گردد لیتشک نیسرزم شیآما اندازچشم سند يراستا در یاستان مشترک يهاکارگروه و گرفته

 هر در مرحله نیا در آنچه. ردیگ انجام انهیسال صورتبه ییهوا و آب راتییتغ به توجه با هاآن یابیارز و

 منظوربه قرارداد بستن جهت یمیتصم هرگونه آنکه قبل که است آن شده داده صیتشخ يضرور استان

 تا گرفته قرار يریگاندازه و شیپا مورد قبل شده اجرا هايطرح ستیبایم ابتدا رد،یگ صورت دیجد یطرح

 .دیآ عملبه يریجلوگ هانهیهز و یآب منابع رفت هدر و يکاردوباره هرگونه از

 در ییجوصرفه جنبه از طرح کی تیموفق در تواندیم هاطرح در ریدرگ کارشناسان یتجرب دانش

 از. دینما يریجلوگ مشابه هايطرح در مشکل بروز هنگام در هايکاردوباره از و بوده مؤثر هانهیهز و زمان

 هاطرح يهاآموختهدرس تیریمد و سازمان دانش چرخه در یسازمان دانش تبادل تأثیر زانیم گر،ید يسو

 عدم همچون یمشکالت بروز باعث هاطرح دانش تیریمد ستمیس فقدان. گرددیم آشکار هاطرح تیموفق در

 ادیازد يجابه دانش احتکار اطالعات، کردن یمخف کارکنان، یتجرب دانش از استفاده عدم و يبندتیاولو

 .است شده ياریبس مشکالت بروز موجب ،هاطرح دانش میتسه يبرا مناسب ساختار نبود و آن

 مسئولیت با و شروع طرح ریزيبرنامه مرحله در همکاري از اجرایی هايدستگاه نقش ن،یبنابرا

 نیز طرح مستندسازي ارتباط این در. یابدمی خاتمه اندازيراه و تحویل ،اجرا طراحی، مطالعه، در مشخص

 آب هايطرح يمستندساز استاندارد به توجه با. شود انجام باید مراحل تمام براي مکمل خدمات عنوانبه

 يدارا آب بخش هايطرح تکوینی مراحل چنانچه( 1379، کشور يزیربرنامه و تیریمد سازمان 208 هینشر)

 مرحله، هر انجام براي و گردیده مدون مستند، صورتبه نیز تنگناها و مشکالت باشد، نیز سازيمستند فعالیت

 آمار و اطالعات دوره هر در و پرهیز هاکاريدوباره از و استفاده مستندات این از بعدي زمانی فواصل در

 دانش تا کند کمک کارکنان به تواندیم دانش يمستندساز و ثبت يآورفن. گرددیم تکمیل قبلی مراحل

 مکان و زمان در و آورند دستبه یراحتبه دارند اجیاحت آن به که یمکان و زمان در را خود کار به ازین مورد

 مهم این که است ذکر به الزم. دانش تیریمد جز ستین يزیچ نیا و دهند انتقال خود همکاران به الزم

 .است شده گرفته نادیده آن اهمیت و نبوده توجه مورد تاکنون
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 ییشناسا را مربوطه يندهایفرآ آب، هايطرح در تجربه با يروهاین از يمندبهره با بکوشد دیبا سازمان

 کیاستراتژ هدف کی عنوانبه هاآن ارتقاء و موجود يندهایفرآ یاثربخش سنجش البته. دینما يمستندساز و

 يهاگروه و بزرگ هايطرح یعلم تیریمد مسلماً. باشدیم ضرورت يدارا يامنطقه و یمل سطح در

 محقق را طرح هدف گریکدی با هاگروه همه کار جینتا تا دارد یمدون يهایهماهنگ به ازین آن، یپژوهش

 يبرا تواندیم شده، ثبت مربوطه مستندات در که مزبور هايطرح یاتیعمل يهانگرش راستا نیا در. دینما

 .شود برده کارهب زین یمل سطح در مشابه هايطرح

 و ملی آب منابع از حفاظت با رابطه در ملی هايسیاست راستاي در حاضر پژوهش اینکه به توجه با

 مراحل ساختنضرورت توجه به هدفمند  باشد،می هااستان و کشور سطح در آب منابع توسعه هايطرح

 نیا از فوق جینتا داشتن نظر در با. است برخوردار باالیی بسیار اولویت از در کشور آب منابع هايطرح

 جهت استان هر به یاراتیاخت ضیتفو ،یمل سطح در آب منابع اندازچشم سند در شود،یم شنهادیپ مرحله،

 دستبه خبرگان نظرات جینتا از آنچه رایز. شود داده فوق موارد گرفتن نظر در با یاستان يهايریگمیتصم

 یعوامل از یکی ،یمل يهااستیس مصوبه در یاستان رانیمد به اراتیاخت ضیتفو عدم که است نیا د،یآیم

 هماهنگ کامل طوربه استان هر یمیاقل تیوضع با رایز انداخته تأخیر به را مصوبه نیا شدن ییاجرا که است

 تواندیم خود که داردیم نگاه بسته استان، یآب منابع تیریمد در را یاستان مربوطه رانیمد دست و باشدینم

 .باشد هااستیس نیا نشدن ییاجرا عوامل از

 نهیزم در یاندک اریبس هايپژوهش دانش، تیریمد نهیزم در اریبس کیآکادم مطالعات رغمیعل

 توانمی ندرت به و است گرفته صورت در کشور آب منابع توسعه هايطرح خبرگان یتجرب دانش تیریمد

 یتجرب دانش ثبت. باشند شده خود کارشناسان یتجرب دانش از استفاده به موفق که کرد دایپ را ییهاسازمان

 يبرا کارکنان زهیانگ کار نیا با رایز ؛باشدبسیار مفید می دانش تیریمد گاهیپا در خودشان نام به کارشناسان

 ؛هاسازمان در یفن يوهایآرش و هابه کتابخانه يتوجه جد نی. بنابرایابدمی شیافزا دانش يگذاراشتراک به

. باشدیم يضرور یاطالعات گاهیشده در قالب پا يآورگرد یتجرب يهادانش يسازمستند و ثبت منظوربه

 يمستندساز يمحتوا با خبرگان یفندانش  تیریمد يدر راستا شتریب ندهیآ هايپژوهش گرددیم شنهادیپ

 .نباشد یفن هايپژوهش به معطوف تنها و ردیگ قرار
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. رانیمد یسازمان اتیتجرب يساختار نظام مستندساز ی(. طراح1384) یعل ،یصالح ؛یفر، عل يشعبان، بهار ،یاله

 .52-23 ،42 ی،انسان علوم مدرس فصلنامه

 .81-76(. 14) 4 ،تیریمد عصردانش.  تیریداده تا مد تیریمد از(. 1389سالجقه، سنجر ) ن؛یریش ،يباقر

 .يها. تهران: نظردانش در سازمان تیری(. مد1391) مسعود محمد ،یبهمن

 – یفصلنامه علم. رانینفت ا یدانش در شرکت مل تیری(. ارائه الگو مد1392) ابوالحسن ،یهی.؛ فقحمدرضاپسند، م
 .9-34(. 15)4، در صنعت نفت یمنابع انسان تیریمد یپژوهش

 صنعت در دانش تیری(. شناخت الگو مطلوب فراگرد مد1393) حسن ،ی؛ اصفهانمحمد ،ياهلل؛ طاهرروح ،ییتوال

 میو تنظ هیها. تهتجربه نیها و بهتراستیس نفت؛ صنعت در یانسان منابع تیریمد یالمللنیب شیهما. رانیا نفت

 //:15www.system.parsiblogcom/Retrieved from: http ,. تیریمد یمقاالت علم گاهیپا

./ 2017April 
-یانجیدانش با م تیریاطالعات بر مد يتأثیر تکنولوژ ی(. بررس1392) رناز؛ روزبان، فمیعظ ،ی؛ زارعنیحس ان،یدامغان

 .85-102(. 4)5 ،و اطالعات يآورفن تیریمد. رانیا يحفار یدر شرکت مل يتوانمندساز يگر

 سرشت(. تهران: ساپکو. رحمان نیحس(. مدیریت دانش. )ترجمه 1379) الرنس.، پروساک، اج امسداونپورت، ت

لطیفی،  نیترجمه محمدحس“. مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعات .“ (1383رادینگ، آلن )

 .تهران: انتشارات سمت، چاپ اول

 کارهاي و کسب در دانش مدیریت سازيپیاده الگوي ارائه(. 1387نسا ) شاهی، مونا؛ زاده،اسماعیل رضا؛ ریان،زعف

 .75 ،(2)1. کارآفرینی توسعه(. زمین ایران نفت شرکت موردي مطالعه) متوسط و کوچک

 کشور، يزیربرنامه و تیریمد سازمان: تهران. آب هايطرح يمستندساز(. 1379کشور ) يزیربرنامه و تیریمد سازمان

 .27-1، 208 هینشر انتشارات، و یعلم مدارک مرکز

 مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت (.STC) بر تبادل دانش در شرکت یفرهنگ سازمان (. تأثیر1393) احمد ،يسپهر

 http://www ..  1394. بازیابی شده در شهریور 1393  ریت، 18شماره  ،دانش

http://mta.co.ir/KmMag.aspx?id=172. 

 ینامه کارشناسانیدانش، پا تیریکس و کار با استفاده از مد يندهایفرابهبود  يبرا ی(. ارائه روش1385) حسن ،يسور

 دانشگاه علوم و فنون مازندران. ع،یصنا -عیارشد، رشته صنا
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 در دانش میتسه یابیارز يبرا جامع يالگو(. ارائه 1390) مانیا ،یوانان یسی؛ رئنهیک؛ فروزنده، سبابک ،یسهراب

 .95-114(، 4)3 ی،دولت تیریمد. یفن و یازمان ،یعوامل انسان يبر مبنا یطرح محور دولت هايسازمان

 يهااستراتژیک سازمانی با استفاده از مدل يهايریگمی(. ارائه مدل پشتیبانی از تصم1393م. ر.، صفایی، س. ) عبدي،

-135(، 1) 69 ،مالیات پژوهشنامهمدیریت دانش )مورد مطالعه در شرکت آب و فاضالب استان مازندران(. 

152. 
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