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 چکیده

 علوم سنجش تاثیر بازیابی تعاملی اطالعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاهپژوهش حاضر در پی 

 اعضای هیئت علمی دانشگاه نفر 452 جامعه پژوهش .است پیمایشیکاربردی به روش و از نوع پزشکی استان گیالن است، 

ها تعیین شد. ابزار جمع آوری داده نفر 208تعداد جامعه نمونه جدول مورگان براساس گیالن است، که  علوم پزشکی استان

 یو استنباط یفیروش توص اب اهداده لیو تحل هیتجز .فونگ و چوی بودو ، کینبل هایبر اساس مدل ،محقق ساخته دو پرسشنامه

، 5آلفای گرونباخ ،4عاملی تاییدیمعیار، تحلیل  انحراف و میانگین ،یفراوان عیجدول توز ،یدرصد فراوان ،یشامل فراوان و ،بود

، و 24نسخه  7اساسپیاسرم افزارهای از ن هاداده لیو تحل هیتجزجهت . بود 6اسمیرنوف -رگرسیون، آزمون کلموگروف

 9رسونیپ یهمبستگ آزموناز  ،مدیریت دانش و بازیابی تعاملی اطالعات نیب یرابطهی بررس جهتاستفاده شد.  8آموس

ن ابعاد )بازنمون، مقایسه، نمایش، راهبری، و تجسم(، در بازیابی تعاملی نقش دارند، و به عنوا نشان داد، هایافته .شد استفاده

توزیع ، حفظ و ذخیره دانشعوامل )کسب دانش، خلق دانش،  ،آنعوامل موثر بر مدیریت دانش شناخته شده اند، عالوه بر 

حفظ و ذخیره دانش ، و توزیع دانش دارای بیشترینبر مدیریت دانش تاثیر دارند که در این میان نیز  کاربرد دانش(، دانش

بازیابی تعاملی اطالعات و تمام ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار و تاثیر مستقیم بر  اد،ایج نشان دنت. هستنددارای کمترین تاثیر 

گیالن دارند، و بعد مقایسه بیشترین، و بعد تجسم علوم پزشکی استان  فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه

 کمترین عامل تاثیر گذار شناخته شدند.
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5 . Cronbachs alpha 
6 . Kolmogorov- Smirnov test 
7 . Statiistical Package for Social Scienes (SPSS) 
8 . AMOS 
9 . Pearson Correlation 
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 مقدمه

ار یزیت رقابتی بسها شناخته شده است، که در کسب مهای اخیر دانش بعنوان یکی از کلیدی ترین منابع سازماندر سال

ت )رخشایی و غیبی، های مبتنی بر دانش جا باز کرده اسی مدیریت دانش در بسیاری از سازمانایده بنا بر این ،مهم است

باشد  داشته رشد ناییتوا و بوده مبادله قابل هاانسان بین باید سرمایه، یك عنوان به دانش سازمان، برای موفقیت(. 1394

 قیاز طر یو جمع یدانش استفاده از تجربه و دانش فرد تیریمد (.1399به نقل از فروتن و همکاران،  )صیادی و همکاران،

 ا،ین یی)بقا ستا به اهداف سازمان یابیبه منظور دست یآن به کمك فناور یریدانش و بکارگ میدانش، تسه دیتول ندیفرا

های فاده از دارایییك پارچه و تعاملی برای خلق، کسب، سازماندهی، ایجاد دسترسی و است، ، پلتفرمیدانش تیریمد .(1386

 (.1397)اخگر به نقل از خیری،  است اطالعاتی سازمان با تکیه بر قدرت فناوری اطالعات

کند، چنان که مدیریت دانش و توسعه دانش بازی می 1قش مهمی را در تمرکز اطالعاتیامروزه نظام بازیابی اطالعات ن

 ها قابل تصور نیستهای گسترده علمی متنی، بدون این نظامپذیر کردن هجم قابل توجه اطالعات و مجموعهبه منظور دسترس

که هدف آن  است،ای از مدارک مجموعه فرآیند جستجو در میان، یك 2از نظر لنکستر بازیابی اطالعات (.1391)کیانی، 

به این معنی که  فرآیندی تعاملی است؛ فرآیند جستجو،. ای از مدارک در حیطه موضوعی درخواست شده استتعیین دسته

ممکن است در طی  خود، پرسشکاربر با  زند.کند، و در این مسیر دست به انتخاب میمیکنترل فرآیند جستجو را  کاربر

 ،مستلزم صرف هزینه یك سیر تکاملی را طی کند و انتخاب، نتایج بازیابی، با توجه به بازخوردهای حاصل ازاین فرآیند 

های سنتی بازیابی ربط در مدلبازیابی اطالعات بطور ذاتی فرآیندی تعاملی است، . (1381)گزنی،  وقت و تالش است

شود و از طریق بررسی این مطابقت مورد ارزیابی قرار می ی مطابقت پرسش و منابع بازیابی شده حاصلاطالعات، در نتیجه

ربط به چگونگی فرآیند گردآوری، بازیابی، سازماندهی، و تطبیق منابع با پرسش و تدابیر اتخاذ شده در درون نظام  گیرد،می

 (.1383بستگی دارد )حریری، 

 ودخ برای بقاء و ط پیرامون خود را کنترل کند،گردد که بشر سعی کرد محیبه زمانی بر می اطالعات بازیابیی تاریخچه

له وابسته بود، و مهم گیرنده در حل مسئبه توانایی تصمیم هاکیفیت این تصمیم، ، صحیح و دقیق اتخاذ کندسریع هایتصمیم

بنابر این بتدریج رده بود. گیرنده برای حل مشکل فراهم آوتر از همه به میزان ارتباط و کیفیت اطالعاتی وابسته بود که تصمیم

 (.1381)گزنی،  نگهداری امری متداول و مرسوم شد آوری، سازماندهی وو در طول تاریخ جمع

های بازیابی پس زمینه تاریخی نظام ای بود.های دستهاست، که از نوع نظام 1950اولین نظام بازبابی اطالعات مربوط به دهه 

گردد، روشی که همچنان در میالدی بازمی ،1960 یکار متون در دههسازی خودهای نمایهای، به گسترش روشرایانه

های بازیابی اطالعات ای و ارتباطی، نظامهای رایانهآوریبا رشد همزمان فن ،1970از دهه  رود.خدمات اینترنتی بکار می

امروزه زیابی احتماالتی گسترش یافتند. های باهای بازیابی بولی و فضای برداری و بهدها مدلمدل. پویا و تعاملی یافتندماهیتی 

ای که مدیریت دانش به کنند، به گونهطالعاتی و توسعه دانش بازی میاهای بازیابی اطالعات نقش مهمی را در تمرکز نظام

ها قابل تصور ی علمی متنی، بدون این نظامهای گستردهپذیر کردن حجم قابل توجه اطالعات و مجموعهمنظور دسترس

                                                      
1 . Information focusing 
2 . Lancaster 
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ها ترین آنهای سنتی بازیابی اطالعات، با تمامی نقاط قوتی داشتند دارای نقاط ضعفی هم بودند، یکی از مهممدل. نیست

های متعدد های سنتی، مدلهای سنتی است. بنا بر این جهت رفع این کمبود در مدلعدم توجه به فرآیند تعامل در این مدل

 (.1390و همکاران،  )صدوقیبازیابی تعاملی اطالعات پیشنهاد شد 

در بازیابی اطالعات یك الگوی پژوهشی نویدبخش است که تاکید آن بر ماهیت تعاملی جستجوی اطالعات است. تعامل 

های جستجو و انجام جستجوهای موفق توسط این نگاه، موضوعاتی چون راهبردهای جستجو و تولید و استفاده از واژه

شوند هایی که جهت مطالعه در این حوزه به کار گرفته میکند. روشدنبال می کاربرانی با مشکالت جستجوی یکسان را

شامل پایش کاربر در محیط طبیعی، تجزیه و تحلیل گفتگو میان کاربر و نظام، و تجزیه و تحلیل سایر قرار داده است )صدوقی 

گیرد تلف کاربر و نظام صورت میهای مخکنشی است که میان سطوح و الیهمیان تعامل، در واقع (.1390و همکاران، 

 ( 1996، 1)اسپینك و گودروم

کاربران،  یاطالعات یازهایبه ن ییاز اسناد و مدارک به منظور پاسخگو یابا مجموعه یطیاطالعات در مح یابیباز یهانظام

 "3ی دانشعیت بی قاعدهوض"(، بازیابی تعامل اطالعات را مبنی بر 1996) 2بلکین (.1386 ،ینی)مهراد و کل گردندیم یطراح

اطالعات  ی او، کاربران با میزان دانش متفاوت در مورد موضوع جست و جوی خود، اقدام به کاوشداند. بر اساس فرضیهمی

قائده دانش کاربران، یعنی ی نمایش وضعیت بیچیزی که مهم است نحوه اپیزودی بلکیندر مدل  (.2000، 4کنند )رابینزمی

ای است که دلیل جست و جوی اطالعات و گفت و گوی کاربران با نظام بازیابی اطالعات است. در اختیوجه موقعیتی و شن

های گوناگون در هریك از اپیزودهای جست و مدل بلکین تعامل کاربر با نظام بازیابی اطالعات را به صورت توالی تعامل

نمایش، راهبری، و تجسم است، که تعامل استفاده کننده  کند، این توالی شامل؛ بازنمون، مقایسه،جوی اطالعات تصویر می

ترین عملکرد نظام از نظر فضا و زمان و معیارهای دیگری که مهم (.1995، 5دهد )بلکین و همکارانبا اطالعات را نشان می

، زمانی که بط استشود، بیشتر منظور مورد اخیر یعنی ارزیابی عملکرد بازیابی نظام از نظر رها ربط است، ارزیابی میآن

)کیانی،  شود، بیشتر منظور ارزیابی عملکرد بازیابی نظام از نظر ربط استهای بازیابی اطالعات میصحبت از ارزیابینظام

1391.)  

، خورشیدی با گشایش آموزشگاه عالی پرستاری آغاز به کار کرد، مدرسه 1344اولین مرکز آموزش عالی در گیالن، در سال 

های ایران و ، در چارچوب قرارداد بین دولت1355-1354در سالهای  ، خورشیدی تاسیس شد،1355در سال عالی پرستاری 

 ی تحصیلی فعالیت خود را آغاز کرد.رشته 9دانشجو در  155آلمان غربی سابق، دانشگاه گیالن تاسیس شد، و با پذیرش 

ی تحت پوشش دانشگاه گیالن شروع به کار کرد و در ، با عنوان دانشکده پزشک1362در سال دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 دانشگاه علوم پزشکی، با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه گیالن جدا شد و به عنوان 1365سال 

 که تهای دولتی ایران در شهر رشت اسیکی از دانشگاهاین دانشگاه  ،به فعالیت خود ادامه داد گیالن و خدمات بهداشتی

                                                      
1 . Spink & Goodrum 
2 . Belkin 
3 . Anomalous State of 
4 . Robins 
5 . Belkin et al 
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 22بیمارستان و مرکز آموزش در شهر رشت و  8دارای  کهاست، تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 است. داده شده، نشان 1جدول پراکندگی جامعه آمماری در  .بیمارستان در استان گیالن است

 

 . جامعه آماری پژوهش1جدول 

 تعداد اعضای هیئت علمی هادانشکده دانشگاه

 گیالن نشگاه علوم پزشکیدا

 245 دانشکده پزشکی رشت

 51 دندان رشت

 15 پرستاری مامایی رشت

 32 پرستاری و مامایی لنگرود

 19 داروسازی رشت

 43 بهداشت رشت

 16 پردیس بین الملل انزلی

 11 پیراپزشکی لنگرود

 20 های نوین پزشکی لنگرودآوریفن

 یپژوهشگران از عوامل یها دخالت دارند. برخها به خصوص دانشگاهدانش در سازمان تیریمد تیدر موفق یمتعدد عوامل

، انگی) برندیدانش در سازمان نام م تیریمد تیموفق یو فرهنگ برا یساختار سازمان اطالعات و ارتباطات، یهمچون فناور

از  دیآن را با یابیباز طورنیو هم یو به روزرسان به اطالعات یابیدست یعنی ی(. اما توجه به منابع اصل9200، 1زنگ و ویر

 نینخواهد بود. ا ریبه اطالعات امکان پذ یابیها درنظر گرفت. دانش مدرن بدون دستدر سازمان یزیرالزامات برنامه نیمهمتر

اطالعات از  یابیباز لیتسه یهاراه ییبه شناسا ازین نترنت،یروزافزون اطالعات موجود در ا شیافزا لیاست که به دل یدر حال

تجارت  یاطالعات و کارها تیریاز مد یاگسترده فیدر ط یمهم اریاطالعات نقش بس یابیباز .استبرخورد  یاژهیو تیاهم

 یانسان طراح یوتریتعامل کامپ دگاهیجستجو اغلب از د یهاستمیاطالعات، س یابیباز تیهمدارد. با وجود ا كیالکترون

با توجه به موارد  .باشدیمناسب م یراهکار ازمندیدانش، ن تیریمد ندیاطالعات در هر مرحله از فرا یابیباز تیاهماند. شده

های علوم اعضای هیئت علمی دانشگاهبیان شده و اهمیت فراوان دانش و مدیریت دانش در دنیای امروز، خصوصا در بین 

، معرفی کنیم، با فرض ی دانشتوزیع، و کاربرد بهینهپزشکی استان گیالن، برآن شدیم تا راهکاری برای کسب، خلق، حفظ، 

تواند بر مدیریت دانش نقش داشته باشد، که هر کدام گامی به سوی موفقیت فرایند این که بازیابی تعاملی اطالعات می

 نتیجه تعامل در این روند پژوهشی سبب ارتقاء سطح دانش علمی و پیشرفت سطوح مختلف. داشتمدیریت دانش خواهند 

تاثیر بازیابی در پی پاسخ به  بنا بر این پژوهش حاضرشود. ها و اعضای هیئت علمی میهای دانشی از جمله دانشگاهسازمان

 است. های علوم پزشکی استان گیالنتعاملی اطالعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه

 ت: های زیر اسبنابر این پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوال

 گیالن چگونه است؟ های علوم پزشکی استانبازیابی تعاملی اطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه وضعیت-

                                                      
1 . Yang, Zheng & Vire 
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 های علوم پزشکی استان گیالن چگونه است؟فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاهوضعیت -

چگونه ستان گیالن های علوم پزشکی ااهفرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگو بازیابی تعاملی اطالعات رابطه -

 است؟

کی استان گیالن های علوم پزشبازیابی تعاملی اطالعات چه تاثیری بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه-

 دارد؟

اطالعات  یجستجو یتعامل تیاست که بر ماه یپژوهش یالگو كی اطالعات، یتعامل یابیبازمروری بر مبانی نظر

، ارائه شده است. فرض او 1، مدل اپیزودی است، که توسط بلکین و همکاراناطالعات یابیباز تعاملاولین مدل دارد.  دیتأک

ی بازنمون متون نیست، بلکه در چگونگی بازنمون وضعیت متناقض ی اصلی در بازیابی اطالعات در نحوهاین است که مساله

های اطالعاتی دارد )صدوقی و رویکرد وی نسبت به نظام تی کاربر، وهای شناختی و موقعی، جنبه2دانش )ای اس کی(

 است. 7، و تجسم6، راهبری5، نمایش4، مقایسه3بعد؛ بازنمون(. بازیابی تعاملی اطالعات بلکین دارای پنج 1390همکاران، 

 ه حاالت افراد ک شمندهای پردازش هوپایه شیوه فرایند تصمیم گیری در دسترسی به منابع واطالعات بر، بازنمون

 (.1996بلکین، گیرد )دهد، مورد توجه قرار تفکر وفرایند حل مساله را نشان می ،در زمان درک

 تطابق اطالعات  در محتوی اطالعاتی استفاده کنندگان پاسخ اظهارات را برپایه اقدام کاوش گرایانه و، مقایسه

 (.1390دهند )صدوقی و همکاران، میمورد ارزیابی قرار 

 ها برای انتقال پیام، مصور سازی تکنیکی برای نمایش گرافیکی ساختن تصاویر نمودارها و پویانمایی، یشنما

 (.2005، 8)همینگ کندمیها کمك شایانی ها که به کشف روابط معنایی در بین دادهحجم عظیمی از داده

 رفع نیاز های  های مرتبط باراتژی، روش کارامد در اطمینان یافتن به منظور پشتیبانی از اهداف و استراهبری

 (. 1996بلکین، اطالعاتی کاربران )

 ان را ، اطالعات مهارت است همزمان با حجم وسیع اطالعات دقت در بازنمایی و تصمیم گیری کاربرتجسم

 (. 1996)بلکین،  دهدافزایش می

 

 

 

                                                      
1 . Belkin et al 
2 . Anomalous State of Knowledge (ASK) 
3 . Representation 
4 . Comparison 
5 . Presentation 
6 . Navigation 
7 . Visualization 
8 . Heming 
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 (1996. مدل بازیابی تعاملی اطالعات اپیزدی بلکین )بلکین، 1شکل

 

)نوناکا و  پردازدیخودم یفکر هیسرما ایثروت از دانش و  دیآن سازمان به تول یاست که ط یندیفرا ،دانش تیریمد

کسب دانش، خلق دانش، حفظ و ذخیره (، مدیریت دانش دارای پنج بعد؛ 2009) 2نظر فونگ و چوی از (.1995، 1اوچیتاکه

 پردازیم:ها می(، در زیر به آن1395 و کریمی، )شکرالهیاست  دانشدانش، توزیع دانش، و کاربرد 

یعنی انتخاب و استخراج دانش مناسب سازمان، و با توجه به متفاوت بودن دانش از سازمانی به کسب دانش: -

 (. 1397انجام شود )خیری، های سازمان صورت هوشمندانه و مناسب با فعالیتسازمان دیگر، باید به

 مرحله شود. اینمی خلق سازمان، داخل در نیازکارکنان، مورد دانش آن، طی که است فرآیندی خلق دانش:-

 نظیر هاییفعالیت در اینجا کند.می وارد سیستم به را جدید هایدانش یا دانش که است هاییفعالیت تمام شامل

 (.1398، رانراد و همکانقل از فروتنبه  3است )نیومن و کنراد اهمیت حائز دانش، توسعه یا و ایجاد کشف،

شود، این روش از ذخیره و نگهداری و روزآمد کردن دانش به این بخش مربوط می حفظ و ذخیره دانش:-

کند، البته باید سازوکارهای مناسبی برای به روز نابودی دانش جلوگیری کرده و استفاده بهینه آن را فراهم می

 (.1394شود )رخشانی و غیبی، کردن سیستم ایجاد 

 مطالعاتی هایحوزه و سایر دانش بین مدیریت ارتباط و ها،سازمان در دانش انتشار شامل انش:توزیع د-

است )رضایی نور و همکاری  و رقابت اجتماعی، هایرسانه نوآوری، رهبری، فرهنگ سازمانی، مانند مرتبط،

 (.1398، عسگری

                                                      
1 . Nonaka & Takuchi 
2 . Fong & Choi 
3 . Newman & Conrad 

 

 
 

 مقایسه 
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 (.1397خیری، آیندها و خدمات سازمان )یعنی فعال سازی و استفاده از دانش، در تولیدات، فر کاربرد دانش:-

ها هایی انجام شده است که در اینجا به تعدادی از آندر زمینه بازیابی تعاملی اطالعات و مدیریت دانش پژوهش

سازی اثر توانمندسازهای  مصور"(، با هدف 1399فروتن راد و همکاران ) هایی همچون،پژوهش کنیم،اشاره می

، از "های عصبی خودسازماندههای علوم پزشکی شهر تهران با استفاده از شبکهدانشگاه مدیریت دانش کتابداران

های علوم پزشکی شهر تهران، نفر کتابدران دانشگاه 195جامعه پژوهش تحلیلی،  -کاربردی به روش پیمایشی نوع

و چوی، و نانوکا و  لیهای ها دو پرسشنامه بر اساس مدلبا روش سرشماری کامل بود. ابزار جمع آوری داده

ها با روش آمار توصیفی استنباطی، آزمون پیرسون، فیشر و شبکه عصبی و تجزیه و تحلیل داده بود، اوچیتاکه

 ینشان دهنده هاییافته انجام شد. 3، و متلب2، آموس1اساسپیاس خودسازمانده بود، که با کمك نرم افزارهای

توانمندسازهای مدیریت دانش و تمام ابعاد داد که نتایج نشاندانش است، اثر بخشی توانمندسازها بر مدیریت  30%

بیشترین، و بعد  4تیآی بعد پشتیبانیبصورتی که  ،بر مدیریت دانش دارند رابطه مثبت، معنادار، و تاثیر مستقیمآن 

امندسازها با و شبکه عصبی خودسازمانده نیز رابطه تو، کمترین عامل تاثیرگذار هستند 5شکل تیهای مهارت

 هایپیشایند تبیین و شناسایی"عنوان  (، در پژوهشی با1397فالح )؛ استرا تایید کرده مدیریت دانش 

 بر دانش مدیریت تأثیر بررسی برای مدلی هدف این ارائه، "دانش مدیریت رویکرد با منابع انسانی توانمندسازی

 مدل طراحی برای تم تحلیل از و ،است پیمایشی -توصیفی روش با و کاربردی ، از نوعباشدمی توانمندسازی

 نموده استفاده دانش مدیریت میانجی نقش بررسی و تبیین برایر آموس افزا نرم و ساختاری معادالت از و مفهومی

 مدل، تحلیل برای و باشدمی انسانی منابع حوزه خبره نفر 16 شامل  آماری جامعه اکتشافی مصاحبه مرحله در است.

 هدفمند و قضاوتی روش به نمونه 66 تعداد و دهندمی تشکیل کشاورزی مدیران بانك و کارمندان را اریآم جامعه

 فرعی تم 7 تم تحلیل فرایند در باشد،می پرسشنامه و اکتشافی مصاحبه اطالعات گردآوری ابزار .اند شده انتخاب

 از کارکنان توانمندسازی برای دهدمی اننش نتایج .فرهنگی( شد سازی( و )عوامل شناسایی )ظرفیت اصلی تم 2 و

 در را مهمی بسیار نقش دانش مدیریت میانجی متغیر سازی، ظرفیت فرهنگی و عوامل دودسته بین افزاییهم طریق

-ارایه زیرساخت نرم"(، در پژوهشی با عنوان 1395زاده و کشاورزامامی )نقشینه، صراف ؛کندمی بازی سازمان

، هدف پژوهش ایشان بررسی "م آرشیو ملی ایران به عنوان یك سامانه تعاملی اطالعاتافزاری جهت توسعه سیست

و شناسایی راهکارهای بکارگیری چگونگی توسعه این تعامالت اطالعاتی در سیستم آرشیوی است، و همچنین به 

 دهد کهان نشان میهای ایشهای نرم افزاری در سازمان آرشیو ملی ایران پرداخت، یافتهچگونگی ارتقاء زیرساخت

هرسیستم اطالعاتی به خودی خود یك سامانه تعامل اطالعاتی است، زیرا تبادل و تعامل دانش در ذات هر سیستم 

   تواند یك سامانههای سامانه تعامل اطالعاتی به یقین سازمان آرشیوی میاطالعاتی تهفته است، با دارا بودن ویژگی

                                                      
1 . Statiistical Package for Social Scienes (SPSS) 
2 . Analysis of Moment (Amos) 
3 . MATLAB 
4 . IT support 
5 . T-shaped skills 
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 بیژوهشی با عنوان تعامل در بازیا(، در پ1390صدوقی و همکاران ) رود.تعامل ارتباطات و اطالعات به شمار 

های آن، این پژوهش از نوع توصیفی است، این پژوهش بر چیستی تعامل، در بازیابی اطالعات و واکاوی مدل

ت های بازیابی تعاملی اطالعااطالعات پرداخت، همچنین به نقاط قوت و ضعف آن را مرور نموده است، سپس مدل

)اپیزدی بلکین، شناختی اینگورسن، چندسطحی ساراسویك، و بازخوردتعاملی اسپینك( به تفصیل، تفصیر شد، 

(، در 2018) 1الکسمی و همکاراناطالعات، یك فرآیند تعاملی است. نتایج آن نشان داد که فرآیند جستجوی

ها با ابتدا مقدار زیادی از داده، نش ابریهای بازیابی اطالعات در رایابا عنوان پشتیبان گیری و تکنیك پژوهشی

ها نیاز به خدمات بازیابی اطالعات وجود دارد. برای ارائه شوند، برای حفظ این دادهفرمت الکترونیکی تولید می

های هوشمند از راه دور این خدمات در این پژوهش، الگوریتم بلوک بذر را که برای تهیه نسخه پشتیبان از داده

کنیم. دو هدف از این الگوریتم وجود دارد. مورد اول جمع آوری اطالعات از هر ده ایم، معرفی میاستفاده کر

توانند هایی است که ممکن است حذف شوند یا به دلیل از بین رفتن ابر میمکان از راه دور و دوم بازیابی پرونده

 2پراون، آمبیکا و ماهانتششود؛ بازیابی میند از بین بروند. این الگوریتم همچنین باعث کاهش زمان الزم برای فرآی

رایانش ابری  (، در پژوهشی با عنوان روش بازیابی اطالعات کارآمد و قابل اعتماد در محاسبات ابری،2017)

کند. یکی از مهمترین دسترسی به هر نوع سرویس را بصورت پویا از طریق اینترنت بر اساس تقاضا فراهم می

تواند هر مقدار داده را در دیتاسنتر می ود، ذخیره سازی به عنوان یك سرویس است. مشتریشخدمتی که ارائه می

ها حذف شود. امروزه یا دالیل دیگر از پایگاه داده ها ممکن است توسط یك فاجعه، توسط کاربرذخیره کند، داده

طالعات نیاز دارند. بنابراین برای های بازیابی ااند که به خدمات یا تکنیكها در مقادیر زیادی تولید شدهداده

های ها وجود دارد. بسیاری از محققان روشهای از دست رفته نیاز به طراحی روش کارآمد بازیابی دادهبازیابی داده

اند اما فاقد راندمان و قابلیت اطمینان هستند. در این پژوهش، یك سیستم چند ها را ارائه دادهمختلف بازیابی داده

های از دست رفته با استفاده از چهار سرور پشتیبان ابری مورد برای بازیابی داده ی بر الگوریتم ژنتیكسرور مبتن

بحث قرار گرفته است. برای دستیابی به قابلیت اطمینان، روش پیشنهادی انعطاف پذیری را در اختیار کاربر قرار 

 ؛جمع کنداطالعات را از هر سرور پشتیبان  دهد،دهد تا وقتی سرور اصلی ابر اطالعات خود را از دست میمی

پژوهش ایشان مدیریت ، "هاتوسعه سازمان نقش مدیریت دانش برای"پژوهشی با عنوان  (، در2017) 3مهاجان

برای مدیریت دانش را  ، مبانی و اهمیتپژوهشاین بررسی نمود، کاربران متخصصان و برای دانش و مفاهیم آن را 

ها همچنین مفاهیم دانش و مدیریت دانش را در سازمان پژوهش این ،هدداد بحث قرار مور ،کاربرانمتخصصان و 

صحبت  ،ها، مشخصات و نقش مدیر یك دانشها، مسئولیتمهارت در مورد پژوهشاین  همچنین ،کندبررسی می

ی نان: مطالعهمدیریت دانش و توانمندسازی کارک"(، در پژوهشی با عنوان 2016) 4کند؛ حسنی و شیخ اسماعیلیمی

                                                      
1 . Laxmi et al 
2 . Praveen, Ambika & Mahantesh 
3 . Mohajan 
4 . Hasani & sheikhesmaeili 



 .......بررسی اثر بازیابی تعاملی اطالعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی

 

106 
 
 

کارکنان موسسات آموزش عالی ایران،  ، با هدف بررسی مدیریت دانش و توانمندسازی"موسسات آموزش عالی

برای بود، که کارکنان مؤسسات آموزشی دانشگاهی ایران  جامعه آن ، کههمبستگی-توصیفیپژوهش روش و 

ون، آزمون رتبه بندی فریدمن و رگرسیون گام استنباطی، همبستگی پیرس -آمار توصیفیاز  اهتجزیه و تحلیل داده

های مدیریت دانش و توانمندسازی د که بین تواناییدانشان  ایشان نتایج حاصل از مطالعه، به گام استفاده شد

 .داری وجود دارداکارکنان رابطه معن

ف شامل جامعه هد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشیروش شناسی پژوهش:

با استفاده از  که، استنفر  452تعدادشان  که ،است گیالناستان علوم پزشکی های دانشگاه اعضای هیئت علمی

 یهاداده لیو تحل هیتجز ،بودکامل نمونه گیری با روش سرشماری  ،تعیین شد نفر 208 تعداد نمونه جدول مورگان

 یفیها از آمار توصداده فیتوص یبرا پژوهش نی. در اشدانجام  یو استنباط یفیشده، به دو روش توص یآورجمع

 استفاده معیار، کوچکترین و بزرگترین انحراف و میانگین ،یفراوان عیجدول توز ،یدرصد فراوان ،یشامل فراوان

 -، رگرسیون، آزمون کلموگروف2آلفای گرونباخ ،1عاملی تاییدیتحلیل  از استباطی آمار بخش در و گردید،

استفاده  5آموس، و 24نسخه  4اساسپیاساز نرم افزارهای  هاداده لیو تحل هیتجزجهت فاده شد. است 3اسمیرنوف

 6رسونیپ یهمبستگ آزمون ،مدیریت دانش و بازیابی تعاملی اطالعات نیب یرابطهی بررس منظور به نیهمچنشد. 

 است. آمدهعملبهبین متغیرها  ابطهوجود ری، آزمون فیآمار توصهای روش از انجام پس .گرفت قرار استفاده مورد

با شود. سپس آموس، استفاده میافزار نرم ها ازآنضرایب بین  نییو تعدوم  در مرحلهوتحلیل اطالعات برای تجزیه

یابی معادالت  از مدل پژوهش نیدر امدل اقدام شده است.  دیتائمعادالت ساختاری نسبت به  از روش استفاده

تواند مقادیر بارهای ی شده، میریگاندازهبا استفاده از همبستگی و کوواریانس  افزارنرماین . شدساختاری استفاده 

توان برای اجرای تحلیل عاملی و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می هاانسیوارعاملی، 

لیل مسیر )مدل یابی علت و معلولی با اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تح

 متغیرهای مکنون( استفاده کرد.

 

 

 

 

 

                                                      
1 . Confirmatory Factor Analysis (CFA)  
2 . Cronbachs alpha 
3 . Kolmogorov- Smirnov test 
4 . Statiistical Package for Social Scienes (SPSS) 
5 . AMOS 
6 . Pearson Correlation 
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 های پژوهشیافته

بیشتر است،  05/0نشان داد که سطح معناداری در تمامی متغیرهای پژوهش از سطح « کولموگروف اسمیرنوف»نتیجه آزمون 

های پژوهش از آزمون پارامتریك استفاده بنابراین، برای بررسی سؤاالت و فرضیهلذا تمامی متغیرهای پژوهش نرمال هستند، 

 t آزموناز های علوم پزشکی استان گیالن، بازیابی تعاملی اطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت تعیین وضعیت شد.

 راهبری،، نمایش، مقایسهبازنمون، بعد ) همان گونه که بیان شد، بازیابی تعاملی اطالعات شامل پنچاستفاده شد.  اینمونه تك

 داد، ابتدا به ابعاد آن بپردازیم. پاسخ فوق سؤال به بتوان اینکه برای ( است،تجسم

میزان متوسط تك تك سئواالت در دو حالت وضعیت موجود و های پرسشنامه، های توصیفی گویهشاخصبا توجه به 

آمده است. تفاوت نمرات کمترین و بیشترین  بدست ابی تعاملی اطالعاتانتظارات برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بازی

ها است. در مورد متغیر بازنمون مقدار متوسط برای وضعیت موجود در دو حالت نشان دهنده فاصله قابل تامل بین میانگین

های اطالعات در دانشگاه ای شکاف بین دو وضعیت در بازنموناست تا اندازه 39/4، و برای وضعیت مطلوب 76/3برابر با 

 است.  شدهعلوم پزشکی استان گیالن مشخص 

، در صورتیکه برای وضعیت 42/3های پاسخ دهندگان مربوط به وضعیت موجود برابر با در مورد متغیر مقایسه متوسط نمره

تغیر نمایش متوسط نمره وضعیت باشد. در مورد مها برای متغیر مقایسه میباشد که این فاصله تفاوت بین داده، می88/3مطلوب 

ای تفاوت بین دو نمره مشاهده شده باشد که تا اندازه، می38/4، در صورتیکه با وضعیت مطلوب برابر با 83/3موجود برابر با 

، است، در صوتیکه انتظار برای رسیدن به وضعیت مطلوب برابر با 91/3است. در مورد متغیر راهبری وضعیت موجود برابر با 

 بازنمون

 تجسم

 راهبری

 مقایسه

 نمایش

بازیابی 

تعاملی 

اطالعا

 ت 

 کسب دانش 

 کاربرد دانش 

 خلق دانش 

حفظ و ذخیره 

 دانش 

 توزیع دانش 

 کاربر

 اطالعات

 مدیریت دانش

 . مدل مفهومی پژوهش2شکل
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باشد. در مورد متغیر تجسم وضعیت موجود برابر باشد که نشان دهنده تفاوت بین دو وضعیت برای متغیر راهبری می، می33/4

باشد که نشان دهنده تفاوت بین دو ، می09/4، است، در صوتیکه انتظار برای رسیدن به وضعیت مطلوب برابر با 54/3با 

بین است، بنابراین  05/0تر از کوچك هابرای همه مولفه شدهی محاسبه دارمعناو سطح باشد. وضعیت برای متغیر تجسم می

توان ی مشاهده شده است و میمعنادارهای بازیابی تعاملی اطالعات تفاوت مؤلفهموجود همه  تیوضعمطلوب و  وضعیت

 فرض صفر را رد و فرض جانشین را پذیرفت.

ی ، نشان دهنده1جدول  .شود استفاده همبسته گروه دو T بازیابی تعاملی اطالعات از آزمون هایمؤلفه برای است الزم

 است. همبسته گروه دو Tآزمون 

 

 های بعد بازیابی تعاملی اطالعاتمؤلفه بررسی جهت همبسته گروه دو T آزمون. 2جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی Tآماره  انحراف معیار میانگین سطوح هاگویه

بازیابی تعاملی 

 اطالعات

 72/1 23/3 وضعیت موجود
765/12 165 0001/0 

 09/1 56/4 وضعیت مطلوب

 بازنمون
 55/1 76/3 وضعیت موجود

96/8 165 0001/0 
 31/1 29/4 وضعیت مطلوب

 مقایسه
 07/1 42/3 وضعیت موجود

29/4 165 0001/0 
 29/1 88/3 وضعیت مطلوب

 نمایش
 22/1 83/3 دوضعیت موجو

91/5 165 0001/0 
 04/1 38/4 وضعیت مطلوب

 راهبری
 11/1 91/3 وضعیت موجود

07/4 165 0001/0 
 24/1 33/4 وضعیت مطلوب

 تجسم
 23/1 54/3 وضعیت موجود

44/3 165 001/0 
 17/1 09/4 وعیت مطلوب

 T آماره بازنمون مؤلفه برای. شده استبازیابی تعاملی انجامهای مؤلفه برای همبسته دو گروه T آزمون ،1 جدول به توجه با

 داریمعنی تفاوت درصد 95 اطمینان سطح با که دهدمی نشان ،05/0 از کمتر داریمعنی سطح با ،96/8با  برابر همبسته گروه

 با 29/4 با برابر آماره مقایسه، یبرای مولفه همچنین ،است آمده دست به بازنمون متغیر برای مطلوب و موجود وضعیت بین

 T آماره ی نمایشمؤلفه برای .باشدمی مطلوب و موجود وضعیت بین دارمعنا تفاوت نمایانگر 05/0 از کمتر داریمعنی سطح

 داریمعنی تفاوت درصد 95 اطمینان سطح با که دهدمی نشان 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 91/5 با برابر همبسته گروه

 با 07/4 با برابر آماره راهبری،ی مولفه برای همچنین ،است آمدهدستنمایش به متغیر برای مطلوب و وجودم وضعیت بین

 تجسم هم، یمولفه برای، باشدمی مطلوب و موجود وضعیت بین دارمعنی تفاوت نمایانگر 05/0 از کمتر داریمعنی سطح
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باشد، و در می و مطلوب موجود وضعیت بین دارمعنی تفاوت ایانگرنم 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 44/3 با برابر آماره

 بین دارمعنا تفاوت نمایانگر 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 765/12 با برابر آماره نهایت برای متغیر بازیابی تعاملی اطالعات

های ای هیئت علمی دانشگاهباشد، بنابراین شکاف وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه اعضمی و مطلوب موجود وضعیت

 باشد.گیالن معنی دار می علوم پژشکی استان

با توجه به این که ، گیالن های علوم پزشکی استانفرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت تعیین وضعیت

 فوق سؤال به بتوان هاینک برای کاربرد دانش( است،توزیع، و حفظ و ذخیره، خلق، مدیریت دانش شامل پنچ بعد )کسب، 

 .شود استفاده همبسته گروه دو T مدیریت دانش از آزمون هایمؤلفه برای است الزم پردازیم،داد، ابتدا به ابعاد آن می پاسخ

 است. همبسته گروه دو Tی آزمون ، نشان دهنده2جدول 

 

 مدیریت دانش هایمؤلفه بررسی جهت همبسته گروه دو T آزمون .3جدول

 دارییسطح معن یدرجه آزاد T آماره انحراف معیار میانگین سطوح هاگویه

 کسب دانش
 21/1 67/2 وضعیت موجود

55/9 355 0001/0 
 52/1 23/4 وضعیت مطلوب

 خلق دانش
 69/1 52/2 وضعیت موجود

26/8 355 0001/0 
 52/1 61/4 وضعیت مطلوب

حفظ وذخیره 

 دانش

 11/1 79/2 وضعیت موجود
59/6 355 0001/0 

 15/1 64/4 وضعیت مطلوب

 توزیع دانش
 44/1 44/2 وضعیت موجود

09/11 355 0001/0 
 23/1 07/4 وضعیت مطلوب

 کاربرد دانش
 08/1 59/2 وضعیت موجود

77/8 355 0001/0 
 17/1 12/4 وضعیت مطلوب

 مدیریت دانش

 27/1 59/2 وضعیت موجود

 19/1 12/4 وضعیت مطلوب 0001/0 355 28/10

 89/4 39/1 

کسب ی مؤلفه برای. است شدهانجام مدیریت دانش هایمؤلفه برای همبسته گروه دو T ، آزمون2 شماره جدول به توجه با

 درصد 95 اطمینان سطح با که دهدمی نشان 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 56/9 با برابر همبسته گروه T آماره دانش،

خلق دانش،  یبرای مولفه است، همچنین آمدهدستبه کسب دانش متغیر برای مطلوب و موجود وضعیت بین داریامعن تفاوت

 باشد، برایمی مطلوب و موجود وضعیت بین دارمعنی تفاوت نمایانگر 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 23/8 با برابر آماره

 سطح با که دهدمی نشان 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 59/6 با برابر همبسته گروه T حفظ و ذخیره دانش، آماره یمؤلفه

است،  آمدهدستبه خیره دانشذ حفظ و یمولفه برای مطلوب و موجود وضعیت بین داریمعنی تفاوت درصد 95 اطمینان



 .......بررسی اثر بازیابی تعاملی اطالعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی

 

110 
 
 

 وضعیت بین دارمعنی وتتفا نمایانگر 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 09/11 با برابر آماره توزیع دانش، برای همچنین

 تفاوت نمایانگر 05/0 از کمتر داریمعنی سطح با 77/8 با برابر آماره ی کاربرد دانش،مولفه باشد، برایمی مطلوب و موجود

 با 28/10 با برابر همبسته گروه T آماره مدیریت دانش، و در نهایت برای، باشدمی و مطلوب موجود وضعیت بین دارمعنی

 مطلوب و موجود وضعیت بین داریمعنی تفاوت درصد 95 اطمینان سطح با که دهدمی نشان 05/0 از کمتر ریدامعنی سطح

 . است آمده دست مدیریت دانش به متغیر برای

های )بازیابی تعاملی اطالعات چه تاثیری بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاهبرای این که بتوان به سئوال 

های بازیابی تعاملی پاسخ داد مدل نهایی برپایه مدل ساختاری از تاثیرگذاری مولفهاستان گیالن دارد؟(،  علوم پزشکی

ها بر روی ها و ومولفهشود. بار عاملی حاصل از میزان تاثیرگذاری سئواالت بر مولفهاطالعات بر مدیریت دانش استخراج می

که بتوان معناداری تاثیرگذاری را کشف نمود. در ابتدا تحلیل عاملی  گیردمتغیرهای اصلی پژوهش مورد ارزیابی قرار می

های بازیابی تعاملی اطالعات با سئواالت متناظرشان و مدیریت دانش با سئواالت متناظرشان تاییدی مربوط به هرکدام از مولفه

 آید. گیرد و در ادامه مدل نهایی ساختاری بدست میمورد ارزیابی قرار می

را  ی بازیابی تعاملی اطالعات و مدیریت دانشهاهای تاثیر گذار سواالت بر مولفهوزن، بار عاملی استاندارد 1نمودار 

های اندازه گیری متغیرهای تجزیه و تحلیل مدلدهد. ، سطح تاثیرگذاری را نشان می4/0دهد. بار عاملی بیشتر از نشان می

 ی مربوطه را به خوبی سنجیده اند. های پرسشنامه، متغیرهاپژوهش نشان داد که سوال

 



                    1399پاییز  ،(60مسلسل ) 4شماره ،15، دوره فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

 

111 
 

  

 
 ی بازیابی تعاملی اطالعات و مدیریت دانشهاهای تاثیر گذار سواالت بر مولفه. بار عاملی وزن1نمودار 

و همه  ، وجود ندارد،3/0تر از عاملی کمبار ی بازیابی تعاملی اطالعات، گویه 35از نتایج بدست آمد، در  طور کههمان

 .خیلی مطلوب هستند ، و همگیندشونمیاز روند تحلیل عاملی حذف بنا بر این هیچکدام باشند، می0 /6تر از بزرگ

 است، که در زیر نمایش داده شده است. خروجی تحلیل عاملی ریمس بیضری ، نشان دهنده3جدول 

 

 خروجی تحلیل عاملی ریمس بیضر .4جدول 

 معناداری ضریب مسیر مسیر ردیف

 0.83*0.68 مدیریت دانش <<<بازنمون  1

 معنادار

 0.83*0.74 مدیریت دانش <<< نمایش 2

 0.83*0.75 مدیریت دانش <<< مقایسه 3

 83/0*63/0 مدیریت دانش <<< تجسم 4

 0.83*0.71 مدیریت دانش <<< راهبری 5

 0.807 مدیریت دانش <<< بازیابی تعاملی اطالعات 6
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های بازیابی تعاملی اطالعات مهمترین مولفه که تاثیرگذاری یل عاملی، در بین مولفهبا توجه به ضریب مسیر خروجی تحل

 74/0 است، و در اولویت دوم نمایش با ضریب مسیر83/0 × 75/0 ها دارد مقایسه با ضریب مسیربیشتری نسبت به بقیه مولفه

های بازیابی تعاملی دهد میزان تاثیر گذاری مولفهدست آمده نشان میباشد، با توجه به مقدار ضریب مسیر بمی 83/0 ×

 شود.ای تایید میهای نمونهاطالعات بر مدیریت دانش معنادار و براساس یافته

از  فرآیند مدیریت دانشو بازیابی تعاملی اطالعات با توجه به نرمال بودن متغیرها، برای آزمون همبستگی بین متغیرهای 

 کنیم.ستگی پیرسون استفاده میآزمون همب

 

 . آزمون همبستگی بین بازیابی تعاملی اطالعات و مدیریت دانش5جدول 
 داریسطح معنی مقدار همبستگی پیرسون متغیرها

 00001/0 208 708/0 مدیریت دانشبازیابی تعاملی اطالعات و 

است، و سطح  708/0العات و مدیریت دانش، که برابر با با توجه به میزان همبستگی پیرسون بین دو متغیر بازیابی تعاملی اط

، رابطه مثبت و معناداری بین بازیابی تعاملی اطالعات و مدیریت دانش وجود دارد. بنابراین هر چه 01/0خطاپذیری کمتر از 

 شود. میزان بازیابی تعاملی اطالعات بیشتر شود، به دنبال آن بهبود مدیریت دانش بیشتر می

نشان داده شده  ،2شکل ها مربوط به میزان تاثیرگذاری بازیابی تعامی اطالعات بر مدیریت دانش در ایی برپایه وزنمدل نه

 است.
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 . مدل وزنی میزان تاثیرگذاری بازیابی تعاملی اطالعات بر مدیریت دانش2شکل 

 

 نتیجه گیریو  بحث

فاصله  که داد، نشانگیالن های علوم پزشکی استانعات اعضای هیئت علمی دانشگاهبازیابی تعاملی اطال وضعیتنتیجه تعیین 

ی تجسم دارای بیشترین فاصله بین های وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد، که در این میان مولفهقابل تامل بین میانگین

رسد، یشتری انجام شود، و بنظر میو این بدان معنا است که در این زمینه باید تالش بوضعیت موجود و مطلوب است، 

بعد از  اعضای هیئت علمی اقدام نمایند.ی افزایش سطح اطالعات دانشی گیالن، در زمینه های علوم پزشکی استاندانشگاه

های علوم دانشگاهرسد، بنظر میگیر بین وضعیت موجود و مطلوب هستند، که ی چشمی بازنمون دارای فاصلهتجسم، مولفه

 ی بازیابی اطالعات از دست رفته باید اقداماتی را انجام دهند.گیالن، در زمینه ستانپزشکی ا

ی که مولفه داد، نشانگیالن های علوم پزشکی استانفرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه وضعیتنتیجه تعیین 

 های علوم پزشکی استاندانشگاهرسد، نظر میها دارای بیشترین میزان همبستگی است، بتوزیع دانش نسبت به دیگر مولفه

حفظ وذخیره نتایج نشان داد که  تری دست یابند، همچنینتوانند به وضع مطلوبگیالن، با استفاده و تقویت این مورد می

63/0 

807/0 

 بازیابی تعاملی
 اطالعات 

 

 تجسم 

 نمایش  مقایسه  راهبری 

 بازنمون 

 کاربردی 

 ذهنی 

طراحی و  

 نظارت 

 بکارگیری 

دراختیار 

 داشتن منابع 
 

یافته های 

 علمی
 

ابزار 

 گرافیکی

داده و 

 اطالعات 

ابزار 

 دسترسی 

ابزار برنامه 

 کاربردی

مدیریت 

 دانش
 

 کاربرد دانش 

 توزیع دانش 

 ذخیره دانش 

 خلق دانش 

 اکتساب دانش 
 

61/0 

78/0 

72/0 
79/0 79/0 71/0 65/0 

74/0 

67/0 

61/0 

55/0 

73/0 

44/0 63/0 

71/0 

68/0 

74/0 
75/0 71/0 
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 های علوم پزشکی استاندانشگاهرسد که ها دارای کمترین میزان همبستگی است، و بنظر میسبت به دیگر مولفهدانش، ن

 با برابر همبسته گروه T آماره با کهدر جهت بهبود حفظ و ذخیره دانش اقدام نمایند. و در نتیجه برای مدیریت دانش،  گیالن

مطلوب وجود  و موجود وضعیت بین داریمعنی تفاوت درصد، 95 اطمینان ، و سطح05/0 از کمتر داریمعنی سطح با ،28/10

های دانشگاهبط به در اختیار قرار دادن دانش خود به دیگران، عالقمند شوند و نس اعضای هیئت علمیرسد بنظر میدارد، 

، مستندسازی تجربیات، امکانات اعضای هیئت علمیسازی دانش های استاندارد برای پیاده، رویهگیالن علوم پزشکی استان

 گردهمایی رسمی و غیر رسمی برای تبادل تجربیات اقدام نماید. 

ای هیئت علمی اعض فرآیند مدیریت دانشو بازیابی تعاملی اطالعات  همبستگی پیرسون بین دو متغیربا توجه به میزان 

ب مسیر بدست آمده نشان همچنین مقدار ضری شود،تأیید می و معناداررابطه مثبت  گیالن، های علوم پزشکی استاندانشگاه

ای های نمونهاساس یافته آن، بر مدیریت دانش معنادار و بر هایدهد میزان تاثیر گذاری بازیابی تعاملی اطالعات و مولفهمی

ید تا فرآیند مدیریت خود تالش نمابازیابی تعاملی اطالعات نسبت به افزایش  اعضای هیئت علمیرسد بنظر میشود، تایید می

 دانش آنان ارتقاء یابد.

های ئت علمی دانشگاهاعضای هییابی تعاملی اطالعات به عنوان ابعاد بازابعاد بازنمون، نمایش، مقایسه، تجسم، و راهبری، 

ضای هیئت علمی اع فرآیند مدیریت دانشبا بازیابی تعاملی اطالعات  رابطه، شناخته شده اند گیالن علوم پزشکی استان

یرگذار ن عامل تاثکمتری بعد مقایسه بیشترین، و بعد تجسممثبت و معنادار است، ، گیالن های علوم پزشکی استاندانشگاه

های علوم انشگاهاعضای هیئت علمی دبر فرآیند مدیریت دانش  بازیابی تعاملی اطالعات بصورت مستقیم، شناخته شده اند

 .تاثیر دارد گیالن پزشکی استان

 ؛ حسنی و شیخ اسماعیلی(2017مهاجان )؛ (1397فالح ) ؛(1399فروتن راد و همکاران ) هایهمان گونه که بیان شد، پژوهش

عوامل نشان دهندهی  و ،است کاربرانمتخصصان و برای مدیریت دانش  مبانی و اهمیتی نتایج آنان نشان دهنده (، 2016)

)فرهنگ  توانمندسازهای مدیریت دانش و تمام ابعاد آنهای ایشان نشان داد که بافتههمچنین  موثر بر مدیریت دانش است،

بر  رابطه مثبت، معنادار، و تاثیر مستقیم (،2تیآی پشتیبانی، 1(شکل تیای همهارت) سازمانی، ساختارسازمانی، مهارت افراد

، کمترین عامل تاثیرگذار هستند ،شکل تیهای بیشترین، و بعد مهارتتی آی بعد پشتیبانیبصورتی که  ،مدیریت دانش دارند

 از کارکنان توانمندسازی برای وست؛ را تایید کرده امدیریت دانش و شبکه عصبی خودسازمانده نیز رابطه توامندسازها با 

 سازمان در را مهمی بسیار نقش دانش مدیریت میانجی متغیر سازی، ظرفیت فرهنگی و عوامل دودسته بین افزاییهم طریق

  .کندمی بازی

آیند جستجوی فرکه  دادنشان ، (1390) (؛ صدوقی و همکاران1395زاده و کشاورزامامی )نتیجه پژوهش نقشینه، صراف

 وزیرا تبادل  هرسیستم اطالعاتی به خودی خود یك سامانه تعامل اطالعاتی است،اطالعات، یك فرآیند تعاملی است، و 

به یقین سازمان آرشیوی  های سامانه تعامل اطالعاتیتعامل دانش در ذات هر سیستم اطالعاتی تهفته است، با دارا بودن ویژگی

 طالعات به شمار رود. تواند یك سامانه تعامل ارتباطات و امی

                                                      
1 . T-shaped skills 
2 . IT support 
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خیره سازی به عنوان یك سرویس ذنشان داد، (، 2017) پراون، آمبیکا و ماهانتش؛ (2018الکسمی و همکاران )پژوهش 

یك سیستم چند سرور مبتنی  است.ها های از دست رفته نیاز به طراحی روش کارآمد بازیابی دادهبرای بازیابی داده است، و

های از دست رفته با استفاده از چهار سرور پشتیبان ابری مورد بحث قرار گرفته است. بازیابی داده برای بر الگوریتم ژنتیك

دهد تا وقتی سرور اصلی ابر برای دستیابی به قابلیت اطمینان، روش پیشنهادی انعطاف پذیری را در اختیار کاربر قرار می

 .شتیبان جمع کنددهد، اطالعات را از هر سرور پاطالعات خود را از دست می

تعیین میزان تاثیر بازیابی  رابطه بین این دو، و مدیریت دانش، تعیین، حاضر از نظر بررسی بازیابی تعاملی اطالعاتپژوهش 

پیشین،  هایتمایز پژوهش حاضر با پژوهش وجه است.های پیشین هم راستا با پژوهش مدیریت دانش،بر  تعاملی اطالعات

د همچون جدی هایاستفاده از روشو ، در تمام این ابعاد استان گیالنهای علوم پزشکی دانشگاه اعضای هیئت علمیبررسی 

و از دانش محافظت کند و اشتراک  تر سازدآسان ادستیابی به دانش را برای افرادتواند حاضر می پژوهشاست.  آموس

اعضای  مدیریت دانشو ازیابی تعاملی اطالعات ادامه اقداماتی را که موجب بگذاری دانش را در سازمان تسهیل کند. در 

 شود، ارائه شده است.می استان گیالنهای علوم پزشکی هیئت علمی دانشگاه

 

 پیشنهادها
های مازندران و های علوم پزشکی استاندانشگاهجهت توسعه فناوری اطالعات، و بهبود فرآیند بازنمون، در -

 ی تخصصی، و گرافیکی در تعامل کاربر با اطالعات استفاده شود.های باکیفیت، ابزارهااز سیستم گیالن،

های محتوایی، جهت شناسایی نمونه اعضای هیئت علمیمقایسه یك توانایی است، و برای باال بردن توانایی -

 های آموزشی متناوب برگزار شود.های مناسب کارگاهانتخاب محتوی مرتبط، استفاده از کلید واژه

 مختلف عناصر بین موجود پنهانرت درک و فهم اطالعات دیداری )عالئم( و کشف روابط نمایش یعنی قد-

 ها و دوره های آموزشی برگزار شود.، باید کارگاهاعضای هیئت علمی، و برای تقویت توانایی نمایش در هاداده

ی فرایند جستجو(، و با طراحی فرایند و سازو کار جستجو، پیاده سازی فرایند جستجو )نظارت، کنترل و رهبر-

 بهبود دهیم. اعضای هیئت علمیی خدمات زیرساختی مناسب، راهبری اطالعات را در ارائه

به دانش صریح تبدیل شود، تا  اعضای هیئت علمیبرای بهبورد تجسم در روند بازیابی اطالعات، دانش ضمنی  -

 .شود ذخیره های دادهپایگاه در و شود لمنتق و پردازش مخابره، سادگی باشد و به کدگذاری و رمزگذاری قابل

های آموزشی برگزاری جهت بهبود فرآیند کسب دانش در افراد، و تبدیل دانش فردی به جمعی، کارگاه و دوره-

 شود. 

 ها و تهیه و توزیع تولیدات علمی، رواج داده شود.برای بهبود خلق دانش، برگذاری کارگاه-

سازماندهی دانش های مازندران و گیالن، های علوم پزشکی استاناهدانشگجهت حفظ و ذخیره دانش در -

 دانش الزامی است.برای ذخیره  تخصصی و ایجاد مخازن

افزایش داده شود، و فرهنگ همکاری، اعتماد  اعضای هیئت علمیمبادله دانش در بین  ،جهت بهبود توزیع دانش-

 و تمایل به یادگیری در آنان رواج داده شود.
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و ، اعضای هیئت علمیوری عملکرد با افزایش بهرههای مازندران و گیالن، های علوم پزشکی استانهدانشگا-

 ها، کاربرد دانش را بهینه سازند.پشتیبانی از تصمیم آن

 پژوهش هایمحدودیت

 در کهی موانع و .دارد وجود پژوهشگر راه سر بریی هامشکل و مسائل ،یقاتیتحق کار و پژوهش هر در دیدانیم که همانطور 

 :است ریز شرح به میشد مواجه آن با پژوهش نیا

 ی ضعف در اینترنت بود.، مسئلههایی که در پژوهش هاضر با آن روبرو بودیمکی از مشکلی-

 د.بوها میزان دقت و صداقت پاسخگویان در انتخاب گزینه دیگر مشکل-

یروس کرونا بود، که باعث کند مشکل بزرگ بعدی که بر روند پژوهش تاثیر داشت، شیوع و-

ها تا چاپ مقاله(، شد. این مسئله باعث تعطیلی طوالنی خیلی ی دادهشدن روال کار )از تهیه

ها شد، و خیلی از اعضای هیئت علمی تعطیل یا دورکار شده اند، و این امر بر ارتباط از دانشگاه

 کار تاثیر داشت.ها تاثیر داشت، که خود بر روند پیشرفت و دسترس پذیری آن
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