
سازي تجارب سازمانی روساي تحلیل کیفی اصول مستند

  سازمانیتجربهارزش آفرینی جهتدرگامی:دانشگاه

*اصغر زمانی
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چکیده

اصول ضمن توجه به اهمیت مستند سازي تجارب مدیران به تحلیل کیفی در مقاله حاضر 

با براساس مصاحبه صورت گرفتهپرداخته و در نهایتروساي دانشگاه مستند سازي تجارب 

باوچارچوبیکعنوانبهتجربیاتانتشاروارزیابیمستندسازي،فرایند ساختارخبرگان ، 

مدیریتدانش،مدیریتشیوه هايازطراحی شده ساختار.شدطراحیکاربرديوعلمیروش

نیزواطالعاتفناوريمدیریتعملکرد،ارزیابیمدیریت،کیفیتمدیریت،استراتژیک

والهام گرفته است... وفیلمتهیهسخنرانی،نویسی،خاطرهنویسی،موردهمچونهاییتکنیک

فرایندساختار،ایناساسبر .ه استشدتدوینوطراحییادگیرندهسازمانمفهومبراساس

مراحلاین .کندمیتبعیتمرحله ايسهفرایندیکازمدیرانتجربیاتمستندسازينظام

هریک . پایش ،کنترل،تسهیم-3،جراي مستند سازيا- 2،برنامه ریزي مستند سازي:ازعبارتند

شود که مستند هاي مختلف درهرفعالیت تقسیم میها و سپس گاماز این مراحل نیز به فعالیت

  .رساندساز را به نتیجه منطقی و مورد نظر می

  

دانشگاه،سازمانی،تجاربتجربیات،مستندسازيدانش،تحلیل کیفی،مدیریت :کلیدي اژگانو

  انشگاهدروساي

  

                                                                                                                            
*
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  مقدمه

عالی براي رسیدن به مقاصد دانشگاهی و خلق ها و موسسات آموزشهمواره دانشگاه

هاي خصوصی و تجاري ها و فنونی که در بخشها، استراتژيها، فلسفهدانش از نوآوري

هاي به عاریت مفاهیم و نوآوري یکی از این. اند  بردهمورد استفاده قرار گرفته اند، بهره 

گیري از مفهوم مدیریت ه شده از بخش مطالعات کسب و کار و  بازرگانی، بهرهگرفت

هاي دانشی براي ارتقاي فرایند تدریس و یادگیري در دانش و یا مدیریت سامانه

مامتا و جایانتی(هاي دانشگاهی استمحیط
١
تجربیاتودانشازگیريبهره).2012،

میشماربههافعالیتسازيکیفیاسیاساصولازیکیآموزشیفرایندهايدرگذشته

رعایتدرکهشودمواجهسازمانعمومیاقبالباتواندمیايبرنامهاساساینبر.رود

زمینهایندرآموزشمدیراناکثر .باشدکارگرفتهبهراالزماهتمامودقتاصل،این

نمودخواهدمککآنسازيکیفیبهگذشته،تجربیاتيپایهبربرنامههرتدوین "که

وهااندیشهبرچهشدهارایهمحتوايکهنکتهاینتصریحوداشته،نظراتفاق"

به. می دانندعلمیاخالقموازینازپیروييالزمهرااستبودهمبتنیدستاوردهایی

محکبرايگرفته،معیاريشکلآموزشیتجربیاتوفرایندهامستندسازيترتیب،این

فرامرز (گرددمیمحسوبشدهارایهفعالیتیابرنامهصالتاواعتباردرجهزدن

،1390.(  

حال براي مستند سازي تجربیات باید از مجموعه تجربیات و علوم و تمدنهاي 

گذشتگان بهره برد تا از سطح باالتري از تجربیات و علوم برخوردار گردید، فراتر از 

تکامل افکار و رفتار بود ،همچنینگذشتگان اندیشید و همیشه به دنبال تغییر، اصالح و 

ازاطمیناناحرازباتاعمل نمودايگونهبهبایستمیفرایند نیزهردر مستندسازي

در کشور ما ،متأسفانه .اعتماد باشدقابلسازمانحاصل براينتایج،درستی واعتبار آن

استدهنشواقعتوجهموردمندروشوهدفمندصورتبههافعالیتسازيمستند

                                                                                                                            
1- Mamta & Jayanthi
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هاي مختلف هرسازمان فراینددرکههاییروشواطالعاتتاگردیدهموجبامراین.

و دارایی فکري یک پشتوانهعنوانبهوشده،برداريبهرهآنهاازازجمله دانشگاه ها

درباشدقادرشخصیکمترکهشوندپراکندهچنان،گردندسازمان محسوب می

اطالعات،گردآوريکسبفرازوپرنشیبراهآنها، بعدي جهت استفاده ازمراجعات

لذا شایسته است که ضمن احساس . نمایدطیآسانیبهراآنهابنديطبقهوهاداده

ضرورت براي مستند نمودن تجربیات ، اصولی علمی تهیه گردد تا حرکت در این مسیر

  .)1394زمانی،(به دور از خطا و هدر دادن سرمایه ها باشد

وکسبادبیاتدرمهمبسیارموضوعیکبهاخیرسالهايدردانشتوسعهودانش

کهباورنداینبردانشگاهیهايگروههموکارهاوکسبهم. استشدهتبدیلکار

یدگاهد.نمایدحفظدانشبرتکیهباراخودمدتبلندرقابتیمزایايتواندمیسازمان

عنوانبهدانشرقابت،منابعدرکهکندمیعنواناستراتژیکمدیریتدردانشبرمبتنی

براي رقابت موفقیت آمیز در ).2013،آرگوته(هستندموفقیتبرايکلیديعنصریک

بازار عرصه تجارت، سازمان ها مجبورند به گونه اي با دانش برخورد کنند که به 

این امر . کند و به ایجاد مزیت رقابتی منجر شود شایستگی هاي محوري آنها کمک

یکی از این اصول . محقق نخواهد شد، مگر اینکه به اصول مدیریت دانش توجه شود

پایۀوبنیانآفرین،ارزشوپیچیدهفعالیتیعنوانبهدانشباشد،تسهیمتسهیم دانش می

وانگعقیدةبهباشد؛یمهاسازماندردانشیمدیریتاستراتژیکاز فعالیتهايبسیاري

و نوء
١

موفقیتبامستقیمیرابطۀدانشیمدیریتفعالیتهايدرموفقیتکسب)2010(

و بهکارآمددانشتسهیمسیستمیکبهدستیابیدیگر،سوياز .دارددر تسهیم دانش

تضمین راآنپیشرفتوبقاءتواندمیسازمانیکدرمؤثردانشمدیریتآندنبال

سازمان،نیازهايبامتناسبدانشتسهیمسیستمیکهمچنین،؛)2002کایرم، اس(نماید 

کاهش زمانمشتریان،بهخدماتارائهبهبودعملکرد،بهبودها،هزینهکاهشموجب

                                                                                                                            
1 Wang & Noe
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در نهایتویانمشتربهکاالتحویلدرتاخیرزمانکاهشجدید،محصوالتتوسعه

داخل سازماندردانشارزشمندانواعبهدسترسیویافتنبهمربوطهايهزینهکاهش

  ).61: 1392زاده و ضیائی، تقی(شود می

ابزارهامستندسازياینازیکیکهداردمتعدديابزارهايدانشمدیریتاز طرف دیگر

فرديتجربیاتکارگیريبهوامکان استفادهکهاستابزاريمستندسازيواقعدر. است

موجودتجربهنمودنذخیرهباوسازدمیراهمفتوسعه سازمانیبرايراگروهیو

عربیون و (.دهدکاهش میزیاديحدتاراسازمانآتیتجربیهزینهدرسازمان،

)39: 1393همکاران ،

مراحلدرکهکارکنانتوسطشدهتجربهضمنیوصریحدانشبردانشمدیریت

توانمیپس).2015آتشگر،(استاست،متمرکزکردهکمکآنهابهفرآیندیکمختلف

دركورفتاردرکهافرادذهنیدانشتاشودمیباعثتجربیاتمستندسازيکهگفت

ومستنددانشکهصریحدانشبهیابدمیظهورافرادتعاملازوداردقرارانسان

باوشودتبدیلکرد،تسهیماطالعاتفناوريطریقازراآنتوانمیواستعمومی

لی(.کندپیدادستجدیديهايدانشبهجامعهصریح،نشداوتجربیاتتبادل

)2014،وهمکاران

ومادىنظرامکاناتازکههایىملتبسیارچهدهدنشان می گذشتگانتاریخمطالعه

مدبر،مدیرانىازبرخوردارىعدمعلتبهولى نداشتند،کمبودىهیچفرهنگىوفکرى

هایىانسانمدیریتازمندىبهرهباکههایىملتمقابلدروخورده اندتشکس

و این میسر نمی شود مگر در سایه اندآوردهدستبهراافتخارهاترینبزرگ  توانمند

استفاده از تجارب گذشتگان و آموختن از آنها،که الزمه آن مستند سازي تجربیات می 

خصوصبهودیگرانتجربیاتازکهسازدمیهمفراراامکاناینسازيمستند.باشد

.شودبرداريبهرهوسیعايپهنهدروزمانطول،درالگووموفقهايسازمان

همچنین با افزایش نرخ بازنشستگی، شرکت ها با از دست دادن گسترده و فراوان دانش 

ه که قربانیان خود رو به رو هستندبه این مساله بایدصدها هزار نفر از کارکنان با تجرب
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موقعیت هاي اقتصادي هستند را اضافه نمود که نتیجه آن فرار مغزها است که ممکن 

دارست و ویلهلم(است یک سازمان را سالها به عقب بیندازد
١
نیز هاسازمان).2012،

استفادهاي استراتژیکگونهبهخودمنابعازبایستمیرقابت،حوزةدرموفقیتبراي

محمدرائی و (بالفعل آنهاستوبالقوهدانشسازمانها،حیاتیبسیارابعمنازیکی. کنند

اگر مردم بدون مستند سازي دانش خود ،کارخود را ترك کنند  .)1393:62همکاران ،

شوند،دانش ضمنی اشاره دارد به دانش فنی که در باعث از بین رفتن دانش ضمنی می

ود و دوباره استفاده گردد، جستجوي سر انسان قرار دارد و بسیار مهم است که درك ش

مزغانی و (آیددانش ضمنی تنها با برقراري ارتباط توسط افراد مربوطه بدست می

از سوي دیگر شرکت هاي فعلی خدمات دانش به سرعت در حال .)2016همکاران،

توسعه هستند و رقابت اصلی آنها دانش ضمنی است که در مغز کارمندان شرکت وجود 

مدیرانبنابراین،. )2015چن و همکاران،.(باشدد و انتشار آن مشکل میدارد اما رص

زیرانیستند؛اطالعاتدسترسی بهبه دنبالتنهادانشواطالعاتعصردرموفق

هايومحملاطالعاتیهايپایگاهوهاشبکهطریقازکافیاندازهبهاطالعات

مرتبط واطالعاتبهسیدسترنیازمندبیشترمدیران،. استدسترسدرگوناگون

به بسترتوجهباو،گرفتهشکلگردیده،سازماندهی،شدهپردازشکههستندمناسبی

دردهۀمدیرانکهاستاین.باشدشدهآماده سازيوتلخیصآنهاشغلیوفکريهاي

شکستباآنهاازبسیارياماکنند،میهنگفتیهايگذاريسرمایهحوزهایندراخیر

بهاگر به دانشگاها به آنچه گفته شدتوجهباحال).2013دراکر،(شوندمیمواجه

وکارکناناساتید،شاملانسانیومالیوماديمنابعوعواملازمتشکلمرکزيعنوان

،دو موضوع شودمیپرداختهآناشاعهودانشتبادلبهآندرکهنگاه کنیمدانشجویان

ل نقش سرمایه اي دانشگاه که به خوبی مشخص استاو: کندبا اهمیت جلب توجه می

تربیتبراينهاديعنوانبهدانشگاهزیرا .باشدمیدولتوجامعهتوجهموردو

                                                                                                                            
1. Durst & Wilhelm
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ماکشوردرواستشدهگرفتهنظردرگوناگونهايحوزهدرجامعهآیندهمتخصصان

رسالتاینمتعدد،دانشگاههايوعالیآموزشموسساتمراکز،وجوددلیلبههم

درخطاوآزمایشصرفهنگفتیهزینهسالهوهمهاستبودهانتظاروتوجهمورد

زمانی و (گرددمیدانشگاهیمدیرانوروساگیريتصمیمخصوص

همچنین به اشتراك گذاشتن دانش ضمنی تاثیر مهمی در توسعه سرمایه ).1393همکاران،

مشتملدانشمدیریتفرایند:مدو.)2015اسمیت و همکاران ،(فکري در دانشگاه دارد 

توزیعدانش،مستندسازيوذخیرهبندي،طبقهدانش،شناساییویا گردآوريتولیدبر

زمانی(آید ،که از رسالتهاي اصلی یک دانشگاه به شمار میدانشوکاربرددانشنشرو

  . )1393همکاران،و

زمان ، استفاده از در جامعه دانش مدار فعلی در تربیت کارکنان و مدیران سا پس

هاي گذشته ، به عنوان یک عامل کلیدي تلقی  ها و پروژه تجارب کسب شده از برنامه

هاي ولی متأسفانه علیرغم نقش و جایگاه مهم تجربه در اقتصادها و سازمان.گردد می

بنیان قرن حاضر و به طور اخص ریاست دانشگاهها، مستندسازي تجربیات و ابعاد  دانش

دانش ضمنی نهفته در تجارب  کارکنان و مدیران به دالیلی چون مبهم مختلف آن و 

بودن مفهوم تجربه سازمانی ، عدم آشنایی با فرایند کسب تجربه سازمانی ، نبود 

شاخص ها و معیار هاي دقیق در خصوص ارزش گذاري تجربیات و انتخاب تجارب با 

  .)1394زمانی،(.گیرد می ارزش ونبود روش مناسب براي مستند سازي مورد غفلت قرار

بیانبامترادفتجربه،مفهوم .تجربه استسازمانی،عرصهدردانشصورازیکی

تعریفوبنديطبقهمقایسه، تمثیل،ثبت،گیري،اندازهتحلیل،وتجزیه؛مشاهدات

مهارتیادانشحصولفرایند تعریف دیگر،درتجربه .هاستپدیدهانفعاالتوفعل

میحاصلمعینانجام کاريومشاهدهطریقازکهاستخاصزمانیمقطعیکدر

عملوریزيدر برنامهمستقیمدرگیرينیازمنداندوزيتجربه،دیگربعبارتی .شود

. مطالعه حاصل گرددوخواندنطریقازصرفاًتجربهکهداشتانتظارتواننمیوبوده

عمیقاز دانشیخاص،ايزمینهدرکهشودمیاطالقکسیبه "جربم"بر این اساس 
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بهمقاطعی خاصدروآموختهراچیزهاییتجربهوتمرینبواسطۀوبودهبرخوردار

: 1388انواري و شهائی، (است شدهآبدیدهوآزمودهعملدرمعین،شرایطیبروزدلیل

9.(

که با انجام کار طی زمان و از طریق  تجربه، کوتاه ترین راه رسیدن به هدف می باشد

تجارب بشر که ( تعامل با افراد صاحب تجربه وهمچنین فراگیري حوزه نظري مربوطه 

در یک موضوع خاص و در یک حوزه و میدان ) اندآزمون تبدیل به علم و قانون شده با

گزاره و تنها می توان باشد مشخص بدست می آید بطوریکه خود تجربه قابل انتقال نمی

آن را منتقل نمود، همچنین ثبت و کاربرد مجدد تجربه بستگی به میزان ارزشمندي آن 

  ).1392بخش و دري، نیک(از نظر فرد دارد 

چالش،تصمیم،یکشاملواقعیموقعیتیکازاستتوصیفینیزمدیریتیتجربه

جهمواآنباسازمانیکدرافراديیافردکهخاصموضوعیکیامسالهفرصت

تصمیم گیرندهدرنقشراخودتاوامی داردراخوانندهمدیریتیتجربهمعموال .هستند

طبقهاطالعاتییا منابعشکلهدف،حسببرمدیریتیتجارب.دهدقرارشدهذکر

:می شوندبندي

قرارتوصیفیتجاربمقابلدرتصمیمبرمبتنیتجاربهدف،حسببر

.دارند

می گیرندجاياکتشافیتجارببرابردرتبیینیتجاربشکل،حسببر.

طبقهعمومیتجاربمقابلدرتحقیقیتجارباطالعاتی،منابعاساسبر

  ).1389جویباري و اسالمیان، (.می گردندبندي

ومستند سازي تجربیات نیزتعدد دیدگاه وجود دارد مستندسازي،مفهومدر خصوص 

از جلوگیريتجربیات،ثبتستندسازي،مازمنظور: داردبیان می) 1391(فروزان :مثال

است؛بعديهايبراي پیشرفتزمینهسازيآمادهومکرريتجربهوکاريدوباره

تجربیاتخشت خشتازبشريعلومبناي عظیمساختنبرايکههمانگونه
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به اعتقاد تودوروویکویا .است استفاده شدهگذشتگان
١

مستندسازي)2015(وهمکاران 

کارآمديسبببوده،دانشمدیریتابزارهايازکهفرایندهاي سازمان،کلیهضبطیعنی

پیشینهايدرس آموختهوتجربیاتازکافیاستفادهارتباطات،واطالعاتموثر،تبادل

مستند سازي از دیدگاه  :معتقد استنیز) 1389(جعفري مقدم .شودمیسازماندر

فعالیت موثر بر سازمان که در  هر تصمیم، رویداد و: مدیریت دانش عبارت است  از

از . برگیرنده دانش آشکار و بویژه دانش ضمنی سازمان است، ارزش مستند سازي دارد

این دیدگاه فرآیند مستندسازي، ارزیابی تصمیمات و اقدامات انجام شده را در بر 

نخواهد گرفت، اگر چه از طریق دانش و اطالعات گردآوري شده بستري مناسب براي 

  ).42: 1389جعفري مقدم، (ی اقدامات فراهم خواهد شد ارزیاب

باید خاطر نشان کرد از جمله معیار هایی که می توان براي مستند سازي تجربه ها در 

نظر گرفت مسلتزم بیان دقیق ادراکات واقدامات انجام گرفته در دوران ماقبل تصمیم 

شخصیت : گذار است،تصمیم و پس از تصمیم می باشد که عوامل ذیل برآن تاثیر 

تصمیم گیرندگان ، عوامل موثر برآن ، مشخصات و ویژگی هاي عمومی تصمیم 

  )1389جعفري مقدم ،(گیرندگان ، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی

  )مراحل مستندسازي تجارب(تجارب مستندسازيمکانیسم

دیدگاهداشتنی،کلحالتدرسازمانمدیرانو کارکنانتجربیاتمستندسازيبراي

درارزیرمکانیسمتوانمیسازي تجربیاتمستندنظامبراي .استالزامیسیستمی

شناساییبهمرحلهاین: )تجربه(داده ثبت. 1: استمرحلهپنجبرمشتملکهگرفتنظر

وتجربههايكمالکهاستالزممرحلهاینازقبل .پردازدتجربیات میآوريجمعو

ارزیابی.3ارزیابی،برايتجربهانتقال. 2 .گرددمشخصآوري تجربیاتگردروشنیز

تجربهاولیهبررسی: گیرد،الفمیانجامسطحدودردریافتیتجربیاتارزیابی(تجربه

                                                                                                                            
1 - Todorović
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فنینظرازتجربهارزیابی: ب)تجربهکلیفرمت(شکلنظرازسازيمستنددر مرکز

)و محتوایی

وفناوري اطالعاتکمکبهمعموالًمرحلهاین( بهتجربندي طبقهوکدگذاري. 4

:پذیردمیصورتزیرهايفعالیتتحت

صورتدرمرتبطتجربیاتتلفیق،مشابهومرتبطتجربیاتسازماندهیوبنديطبقه

نوعاساسبرتجربهمستندسازيمتدولوژيتعیین،بیشتراطالعاتایجادمنظوربهلزوم

صورتدر)تجربهبامتناسب(مربوطهافزارهاينرموابزارهاتهیه،دریافتیتجربه

برنامه،تجربهمستندسازيسیستمبهتجربهورودوواصلهتجربیاتکدگذاري،لزوم

پایگاهسیستمطراحی،تجربهازاستفادهمتقاضیافرادبهپاسخگوییبرايریزي

)تجربهنگهداريوحفظبمنظوراطالعاتی

این. صاحبان تجارببهپاداشیارائهوتجربه)ترویج(ارانتشزمینهدرگیريتصمیم. 5

9: 1388انواري و شهائی، (.هستندمتقابلارتباطدرهمباجدا، امایکدیگرازمراحل

–11(.  

منابع و ابزارهایی که براي برآوردن هدف هاي مستندسازي به وجود آمده، سیاهه هایی 

این . حور تمامی فعالیت ها و فرآیندهاي مستندسازي به شمار می آیندهستند که م

  :ابزارها داراي ویژگی هاي زیر هستند

  .دربرگیرنده تمامی جنبه ها و زوایاي موضوع تحت پوشش خود هستند -1

  .براي تمامی کاربران آن حوزه تعریف شده و قابل قبول هستند -2

هماهنگی در ارائه اطالعات، ساختار، شیوه از معیارها و استانداردهاي یکدست و -3

  )1738- 1740: 1385حاجی زین العابدینی، ( . تنظیم و جز آن پیروي می کنند

  :به خوبی مستند شده و اثربخش هاي یک تجربهویژگی

نگارش یک تجربه به پنج مرحله اساسی ذیل نیاز دارد تا نتیجه وماحصل کار قابل 

  :اعتماد و بهره برداري باشد

  اي محوريانتخاب موضوع و مسأله-1
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ایجاد یک طرح ذهنی-2

        تعیین رویدادهاي اصلی و تشریح شرایط حاکم بر آنها-3

سازماندهی و انسجام طرح ذهنی مورد نظر-4

)1389:223جعفري مقدم ،(تکمیل و بازنگري .5

موضوع یعنی مستندسازي تجارب رعایت نکات همچنین با توجه به اهمیت این 

اي برخورداراست تا نتیجه عمومی، ساختاري و نگارشی در فرایند آن از اهمیت ویژه

  .کار مستند سازي به صورت اثربخش ظاهر گردد

  در نظام مستندسازي تجربیات (١CBR)رویکرد فرآیند استدالل مورد محور 

(CBR)  خصوص راه حل مشکالت می باشدیکی از تکنیک هاي تصمیم گیري در .

این سیستم ها، با استفاده از راه حل مشکالت قبلی پیش آمده در یک دامنه خاص، 

ایده اصلی آن مبتنی بر این . سعی می کنند تا براي مشکل موجود راه حلی ارائه کنند

بنابراین یک . اصل است که مشکالت مشابه راه حل هاي مشابه نیز خواهند داشت

د، می تواند با یافتن راه حل هاي مشکالت قبلی مشابه این مشکل، و مشکل جدی

در حقیقت بسیاري از افراد در . سازگار نمودن راه حل آنها براي مشکل فعلی حل شود

زندگی روزمره نیز از همین تکنیک، یعنی استفاده از مشکالت و تجربیات گذشته و 

دانش و فرآیند استداللی که توسط . نتایجی که به همراه داشته است، استفاده می کنند

یک خبره براي رسیدن به راه حل مورد استفاده قرار می گیرد، در همین موردهاي 

  ).1388،محبوب(گذشته ذخیره شده است

مجموعه اي از اصول استدالل نمونه محور که توسط پالزا و آموت ارائه شد داراي 

  :شش فعالیت به شرح زیر است

  ي مشابه با شرح مساله فعلیبازیابی نمونه ها-1

استفاده مجدد از راه حل ارائه شده در موردهاي پیشین-2

                                                                                                                            
1 - Case Based Reasoning(CBR)
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تعدیل و انطباق راه حل براي جور شدن بهتر آن با مساله جدید در صورت لزوم-3

بررسی راه حل جدید، براي اینکه ببینیم آیا ارزش نگهداري دارد یا خیر-4

شرط الزم در گام چهارم را داشته باشد نگهداري راه حل جدید اگر-5

).2001واتسون، (پاالیش مجدد فهرست بندي و ضمیمه هاي موجود در صورت لزوم 

بنابراین استدالل نمونه محور الزامات مدیریت دانش را جهت اخذ، تجزیه و تحلیل، 

دوبیتسکی. حفظ و نگهداري و استفاده مجدد از دانش برآورده می کند
1

 اشاره به هم 

 اینکهافزایی حاصل از بکارگیري مدیریت دانش و استدالل نمونه محور نموده است و 

چرا این نوع استدالل بصورت موفقیت آمیزي در خیلی از سیستم هاي مدیریت دانش 

اي است مدیریت دانش نیز می از آنجا که این یک رابطه دوطرفه .استفاده شده است

سیستم هاي مدیریت دانش شاید در . دخیل باشد تواند در موفقیت استدالل نمونه محور

سی شوند تا در یک تکنولوژي محدود شده ش تفکر سیستمی و کل نگر بهتر برررو

  ).1389دري و صالحی، (بررسی یک سیستم

تأکید بر تسهیم نشان داده می شود،) 1(که به صورت شکل  از ویژگی هاي این مدل

است که منجر به استفاده از تجربه به عنوان یک ابزار مهم  تجارب و توسعه یادگیري

  ). 1389دري و صالحی، (توسعه سرمایه فکري در سازمان است

                                                                                                                            
١- Dubitsky  
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مدیریت تجربه مدل)1(شکل 

  )1389دري و محمود صالحی، (منبع 

هسته مرکزي که شامل حافظه سازمانی و  -الف:اجزاي اصلی این مدل عبارت است از

  .ب استمحل نگهداري تجار

فعالیت مساله یابی، بازیابی و انطباق، حل مساله،  5سیکل حل مساله که شامل  -ب

  .اصالح  و تعدیل و ضبط و نگهداري می باشد

سیکل نگهداري و توسعه سیستم که دربرگیرنده فرآیندهاي فنی، مدیریتی و  -ج

  .سازمانی جهت نگهداري و توسعه مدل می باشد

ا است و در ه حاصل انتشار تجارب و توسعه نمونه هسیکل یادگیري سازمانی ک -د

  ).1389دري و صالحی، (می باشدواقع تکمیل کننده مدل 
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نتیجه تحقیق سال 

تحقیق

محق ردیف

بیان ایده مستند سازي تجربیات در قالب استاندارد و سرآغازي براي 

ثبت با  مدیریت پروژه به عنوان حرفه، امکان. تبیین مدیریت پروژه

مستند سازي و حفظ و انتقال تجربیات حاصل از پروژه ها را تسهیل 

کرد

1969 انجمن 

مدیریت 

پروژه آمریکا

1

هانمونهازاستداللبرايدانشپروژه اطالعات وباز بینی مجدد 1999-

1996

کمیسیون

اروپا

2

هاي اطالعاتی  ها که سیستم پیشنهاد مدل بازنمایی اخذ دانش از داده

این مدل روي ساختن یک جریان . کنند افظه سازمانی را پشتیبانی میح

ها و تولیدات گوناگون آن در فرایند ارتباطی اطالعات  اخذ دانش از داده

دهد که و نشان می.کند و شناخت ارزش مستندسازي به موقع کمک می

هاي  کارکنان رضایتشان را براي مستند سازي و شناخت مزیت

اند نمودهمستندسازي اعالم 

2005 بیکر و گدینی 3

هستند و درگیرشدتبهدانشکاروکسبدرعالیآموزشموسسات

سازي،ذخیرهانتقال،گذاري،اشتراكبهدانش،ایجادمسئولیت آنها 

استیادگیريومجدداستفادهانتشار،

2014 نیشادنواز و 

گومز

4

و براي این کار .نگرانی عمده در دوران پیري جمعیت ،حفظ دانش است

دهند که به وسیله آن یک خط مشی به نام خدمات الکترونیکی ارایه می

این خدمات الکترونیکی  باعث . نمایندبه حفظ دانش ضمنی اقدام می

ذخیره سازي حافظه سالمندان که می تواند بر اثر آلزایمر از دست برود 

پذیرفته  چک لیست این خط مشی ارایه شده، توسط سالمندان. می شود

تواند دانش ضمنی موجود را حفظ نمایدشده است و بخوبی می

2015 مارسلینو و  

همکاران

5

ابالغ یک دستورالعمل قاطع و جدي به کلیه مدیران  تا با تشکیل گروه 

هاي تخصصی نسبت به مستندسازي تجربیات مدیران در سطوح 

.مختلف مدیریتی اقدام کنند

1375 میرسعیدي و 

يصدر طهور

6

بررسی روش هاي گوناگون ثبت و انتقال تجربیات پرداخته اند و به 

باالخره به نظام مستندسازي تجربیات در چارچوب منسجم و پویاي 

.مدیریت استراتژیک اشاره می کنند

1379 الهی و 

احمدي

7

هايتجربهازمؤثراستفادهوتوزیعمستندسازي،آوري،جمعمنظوربه

وهاباشد و مؤلفهمیمناسب ضروريساختارونظامبهنیازسازمانی،

1384 الهی، بهاري 

فر و صالحی

8
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هارا تشریح تجربهتوزیعپاداش وارزیابی،ثبت،هاينظامهايویژگی

  .نمایندمی

وهویتحفظویژه دارداهمیتتجربهانتقالدرکهموارديازیکی

بابایدبرودازمانسازکههر مدیري .استافرادهویتکردنزنده

.داردتجربیهویتیکمدیر.کردزندهرااواشتجربهثبتوحفظ

سازمان و توجه به محیطباسازگاري،مناسبالگوییباضبط تجربه

طبیعیطوربهتجربه.صورت گیرد سازمانکارهايوسازوبینش

شودضبطوثبتمختلفمراحلدرکارروزانه اینوشدهآوريجمع

  .باشدداشتهمنطقیروالونظامبایدو

1387 اسالمیان 9

مدیریتفرایندطریقازیادگیرندهسازمانحفظوخلقمسیرطراحی

سایرافزاییهمبرايمهمیبسیارمرحلهمستندسازيمرحله. دانش

نتیجه،درویادگیرندهسازمانحفظوایجاددانش،مدیریتمراحل

  .باشدسازمانرديعملکتعالیوبهبودبراي

1388 انواري و 

شهائی

10

ها و مقدمات مورد نیاز براي مستندسازي تجارب به بررسی زمینه

  .مدیران پرداخته است

1391 متولیان 11

  روش

براي.ز مصاحبه نیمه ساختار یافته استروش پژوهش حاضر کیفی و ابزار پژوهش نی

بدین. بودمصاحبهسؤاالتطراحیبخشترینهممبنیاد،دادهنظریۀروشباکارشروع

برخیومشاورراهنما،اساتیدبامشاورهوپژوهشادبیاتبررسیباپژوهشگرمنظور

طراحیسؤاالتاستذکربهالزم. نمودطراحیرامصاحبهسؤاالتمتخصصیناز

نحیدرلزومصورتدرپژوهشگروبودهساختاریافتهنیمهمصاحبهصورتبهشده

افراد مورد مصاحبه .نمودمیمطرحسؤالابعادتشریحبرايرادیگريسؤاالتمصاحبه

ی موضوع انتخاب شدند به جهت گستردگ)1(هاي مختلف به شرح جداول از گروه

هاي تجارب و مطلعین کلیدي در این حوزه و تفاوتمورد مطالعه و تنوع تخصص 

سازي تجربیات سازمانی روساي  مستندالگوي  تدوینهاي آنان نسبت به برداشت

هاي مطلعین در این خصوص سعی شد از تمام گروه،  دانشگاههاي دولتی کشور
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اي از افراد واجد شرایط براي در این راستا ابتدا لیست اولیه. مصاحبه صورت پذیرد

طریق پست الکترونیک با آنان مکاتبه شد که تنها  انتخاب شده و از) نفر 40(مصاحبه 

از آنان پاسخ مثبت جهت انجام مصاحبه دادند و مصاحبه با آنان آغاز گردید اما سه نفر 

و بعضا نیز به صورت حضوري هماهنگی با سایرین از طریق تلفن تماس حاصل شد

همچنین در پایان . مصاحبه شدندانجام نفرحاضر به  25کلکه در الزم به عمل آمد

خود را ارائه داده و اگر افرادي را صاحب  شد که پیشنهاداتمصاحبه از آنان خواسته می

که  )نفر 21(ها تا آنجا ادامه پیدا نمودلذا مصاحبه. دانند معرفی نمایندصالحیت می

ها هاي قبلی داشته و چیزي به یافتههاي ارائه شده مشابهت با پاسخاحساس شد جواب

هاي مصاحبه به حد اشباعکنند و اصطالحاً یافتهاضافه نمی
1
  . رسیده است 

  تعداد و گروه نمونه: 1جدول

  گروه مورد مصاحبه  تعداد افراد

  )صاحبنظران(نظري خبرگان حوزه   7

8  

1  

خبرگان)هاي دولتی کشورروساي دانشگاه(عملی خبرگان حوزه

  تجربیاتسازيمستندحوزه

  خبرگان حوزه نظري و مستند سازي  2

  2 عملیونظريحوزهخبرگان  

       تجربیاتسازيمستندونظري،عملیحوزهخبرگان    1  

  

وري مصاحبه هاي انجام شده ، ابتدا تحلیل محتواي این مصاحبه ها انجام آپس از جمع 

استخراج و  ،شد و مولفه ها و نظرات به صورت کدبندي تحت عناوین مورد بررسی

  .شد عنواننتایج طبق موارد ارایه شده در بخش یافته هاي پژوهش 

  

                                                                                                                            
1. Saturation
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  هایافته

  مفهوم تجربه و معناي مستندسازي از نظر شماچیست؟: سوال اول

بنابراین .واژة تجربه به مفهوم آزمودن و از آزمودة خویش آموختن است: تجربه

دانشیازخاص،ايزمینهدر: کهشودبه کسانی اطالق می» متخصص«و » مجرب«

مقاطع و شرایطی خاص آموخته اند، در که در  ايوتجربهتمرینبابرخوردارند،عمیق

شناختومواجههفرآیندازعبارتستتجربهواقعدر.آزموده و آبدیده شده اندعمل 

مشکلیامسالهیکحلجریاندرآناجرايجهتدراقداموتصمیماتخاذمساله،

  .جدید

ايشدهنوشتهقبلازفرمولخصوصا مدیریت دانشگاه،درمدیریت،:تجربه مدیریتی

تجارببراساسافرادواستکنترلغیرقابلومتنوعبسیارمتغیرهاچراکه.نداردوجود

که موجب ایجاد  است یادگیري ناشی از اقدامات یا پروژه هاییو  کنندمیعملخود

هايتکنیکوروشهابکارگیريطریقازدانشگاه تغییر وارتقاء در سطح عملکرد 

موجب درونی شدن مجموعه معلومات و یافته هاي این اقدامات  .باشدمیمدیریتی

منبع که  شودو به اصالح تجربه مدیریتی گفته میشود میدانشگاه مدیران از شیوه اداره 

یادگیريدر واقع .تواند باشدهم میها مسوولیتو اصلی آموزش مدیریت، وظایف

  .استمحورداناییعصردرمهمقابلیتهايازسازمانی

وتنظیمگردآوري،،)نمودنمکتوب(کردن ثبتیعنیمستندسازي:زيمستندسامفهوم

ازخودکهمستند سازي مفهومی است .اطالعاتنگاهداريوبنديدستهتدوین،

میتکیهاطالعاتنگهداريوحفظبرو داردحکایتمنظمودقیقهدفمند،فعالیتی

.استانسانهايآگاهیودانسته هاازبخشینمودنمکتوببرمبتنیودکن

یافعالیتیکانجاممختلفهاياقدامبیناسناديارتباطبرقراريمستندسازي

موردنظرهايفعالیت:این است که  :مستلزمآنتحققکههاستفعالیتازايمجموعه

واجراییراهکارهايوسازماندهیخاصیهايهدفیاهدفتأمینجهتدر
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همچنین،باشدشدهتعریفومشخصقبلزافعالیتهربهراجعضروريهاياقدام

شامل انجمن هاي (مجريسازمانورسانیدهتصویببهراآنانجامذیصالحیمرجع

واجد شرایط و نیروهايو)...علمی،روابط عمومی هر دانشگاه،شرکت خصوصی و 

آثاروهافعالیتنتایجو نهایتاباشندشدهینتعیوشناساییدخیل در مستند سازي

  .باشندشدهمشخصومعینبینیپیشبنابرمنفییامثبتازاعمآن،برمترتب

هاي سازمانی روساي دانشگاهمستندسازي تجربیات فرایند به نظر شما :سوال دوم

  به چه نحو باید باشد؟ دولتی کشور

:مثال اول باید به صورت یک چرخه باشد  مراحل انجام کار

تهیه -رایی فرآینداجروشانتخاب -رآیندهافشناسایی: شامل موجودوضعشناخت  .1

 - انتخاب و آموزش نیرو هاي مورد نیاز  –الزم هايفرمتهیه -الزمهايدستورالعمل

  .فرآیندها و اولویت هاي مد نظراینمتقابلتاثیروتوالی

 -و نفاط قوت و ضعف آن فرآیندمشکالتشناخت:شامل فرآیندتحلیلوتجزیه  .2

  .اصالحو فرصت براي  –زمان اولویت هاي سا

بر اساس  بهبودراهکارهايانتخابو اولویت بندي :یی شاملاجراراهکارارائه  .3

  و همچنین اصالحیاقداماتوشاخص ها

ینه، منابع انسانی، هززمان،(   اجراجهتنیازموردمنابعبینیپیشوریزيرنامهب

  اجرا و  -)اطالعاتی، سخت افزاري، نرم افزاري 

  مستنداتتهیه

-و ارزشیابی نظارتوکنترل-راهکارهااجراي  :شامل اصالحیاقداماتواجراي  .4

  و بازخوردبازنگریها  -عملکردهامجددسنجش  

لطفا نظر خود را در رابطه با وضعیت موجود  مستند سازي تجربیات : سوال سوم

شور بیان در نظام آموزش عالی ک هاي دولتی کشورسازمانی روساي دانشگاه

  .اردوزه آموزش عالی وجود ندحدر حال حاضر در کشور در فرمایید؟
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هاي اصلی و فرعی مولفه چه تجربیاتی ارزش مستندسازي را دارند و: سوال چهارم

کشور از نظر شما هاي دولتی روساي دانشگاه مستندسازيتجربیات سازمانی قابل

  چیست؟

ریتی بسیار با اهمیت است، تجربیات همانطور که مستند سازي تجارب موفق مدی

ها مخاطبان را از  چرا که حداقل با بیان شکست. ناموفق نیز ارزش مستند سازي دارند

بنابراین . قرار گرفتن در راههایی که نتیجه الزم را به دنبال نخواهد داشت باز می دارد

وع تجارب مورد نظر ما تجاربی هستند که جنبه هاي مختلف یک مساله یا موض

این تجارب می . کنند مدیریتی را توضیح داده و تنها به توصیف موقعیت مساله اکتفا نمی

ا مطالعه از این رو، خوانندگان ب. ها و نتیجه حاصل از آن نیز باشند بایست شامل راه حل

موفق بوده گونه و چرا این تجربه موفق یا نامی یابند که چیک تجربه مستند شده، در

مخاطبان .از آموزه هاي آن براي موقعیتهاي واقعی خود بهره بگیرند است و می توانند

مدیران میانی و مدیران ارشد ،تجارب مدیریتی حاصل کار مستند سازياصلی 

تجربه مدیریتی توصیفی است زیرا  هستند متخصصین و کارشناسان موضوعو ها سازمان

یا یک موضوع  از یک موقعیت واقعی شامل یک تصمیم، چالش، فرصت، مساله و

تجارب مبتنی بر معموال . خاص که فرد یا افرادي در یک سازمان با آنها مواجه هستند

تجارب ،تجارب تبیینی در برابر تجارب اکتشافی ،تصمیم در مقابل تجارب توصیفی 

دارد تا خود  تجربه مدیریتی خواننده را وا میو هستندتحقیقی در مقابل تجارب عمومی 

  . م گیرنده ذکر شده قرار دهدرا در نقش تصمی

چه اطالعات و دانشی باید گردآوري و (چه چیز باید مستند شود؟ :سوال پنجم

  .)ثبت گردد

ها زمانی داده.شودها در یک زمینه یا محیط خاص ایجاد میاطالعات از قرار گرفتن داده

با . نها ببخشدشود که ارائه دهنده آنها معنا و مفهوم خاصی به آبه اطالعات تبدیل می

  .افزودن ارزش به داده ها، در واقع آنها را به اطالعات تبدیل می کنیم
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مدیران دو سوم اطالعات و دانش خود را از طریق گفتگوهاي رودررو یا تلفنی دریافت 

ها و می کنند و تنها یک سوم از اطالعات مورد نیاز خود را از طریق مراجعه به نوشته

ها، فهم و درسهاي آموخته شده در ایده: ی که شاملدانش.مدارك به دست می آورند

فرد دانش را از طریق تجربه، استدالل، بصیرت، یادگیري، خواندن و . است طول زمان

- حاصل فرآیندهاي مداوم کسب تجربههم  یادگیري سازمانیو  آوردشنیدن، بدست می

  .است

را به عنوان مهمترین  دانش سازمانی نهفته در پس تصمیمات و رویدادهاي سازمانی

تبیین مستندسازي . بخش از محتواي مستندسازي مدیران می توان مورد تأکید قرارداد

پیش از هر چیز مستلزم آگاهی از منشا و ماهیت تجارب سازمانی یعنی دانش سازمانی 

مفهوم یادگیري سازمانی از یک دیدگاه مترادف با .و نیز مدیریت دانش سازمانی است

سازمانی و از دیدگاه دیگر به عنوان نتیجۀ فرآیندهاي مداوم کسب تجربه کسب تجربه 

  .در سازمان محسوب می گردد

کشور را با چه ابزار و ي دولتی هاتجربیات سازمانی روساي دانشگاه: سوال ششم

تواند بهتر و مطلوب تر هایی باید مستند کرد و از نظر شما  کدام روش میچه روش

باشد؟

ه براي سازماندهی مجدد و ساختاردهی دوباره به تجارب خود نیازمند یک یادگیرند

دهد که تعمیم دهد، مثالً درباره اقدامات زبان به یادگیرنده این توان را می. زبان است

ها و مفاهیم با پیام موردنظر خود رابطه برقرار کند یا خاص خود و از طریق عالیم، واژه

حوزه کاري ایجاد شده درهاي  ر استخراج دانشبه منظو.داین پیام را به دیگران برسان

 روشیک . شود هاي متعددي به کار گرفته می ، روش کشوردولتیهايروساي دانشگاه

-به طور مستقیم به درخواست توضیح از روساي دانشگاه که،است  روش مستقیم، رایج

وش نوشتاري ر (در رابطه با چگونگی انجام کار می پردازند  کشوردولتیهاي

به شرط الزم براي اینکه این روش . ...)گزارش نویسی، مورد نویسی، خاطره نویسی و ،
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به اندازه کافی   کشوردولتیهاياست که روساي دانشگاه   د اینموفقیت دست یاب

در این روش . توانایی و رضایت براي به اشتراك گذاري دانش خود داشته باشد

بیان می شوند، البته به   کشوردولتیهايي دانشگاهاطالعات به سهولت توسط روسا

را  به قدري فعالیت مورد نظر  کشوردولتیهايغیر از مواردي که روساي دانشگاه

  کشوردولتیهايبه آن براي روساي دانشگاه   تکرار کرده است که اطالعات راجع

اتی یابی به اطالع به منظور دست بوده و غیرمستقیم دیگرروش. بدیهی به نظر می رسند

قابل بیان کشوردولتیهايراحتی توسط روساي دانشگاهد که بهوبه کار گرفته می ش

دولتیهايها عالوه بر نحوه تعامل با روساي دانشگاهالبته دسته بندي روش .نیستند

برخی .، بر اساس نوع اطالعاتی که به دست می دهند نیز صورت می گیرد کشور

ثبت تجارب کسب شده از طریق فرم هاي مخصوص :گر عبارتند ازروشهاي متداول دی

ثبت ،)روش ماشینی(ثبت تجارب کسب شده با استفاده از تکنولوژي  ،)روش دستی(

  ثبت تجربیات به وسیله ضبط صدا و تصویر،تجربیات به وسیله کارشناس مستندسازي

دولتیهاينشگاهعوامل مهم دیگري که بر انتخاب روش استخراج دانش از روساي دا

هايدر رابطه با حوزه کاري روساي دانشگاه دانشگرتأثیرگذارند، میزان اطالعات کشور

و تحلیل داده هاي بدست آمده از روش و میزان تالش الزم براي تجزیهکشوردولتی

این روش یکی . استیکی از روشها روش مصاحبه  به عنوان مثال.مورد استفاده است

ن و گسترده ترین روش هایی است که به منظور استخراج دانش روساي از پرکاربردتری

این روش یک . مورد استفاده قرار می گیرد گرانتوسط دانش کشوردولتیهايدانشگاه

روش تحقیق کیفی است که در آن، هدف، تشریح مفهوم موضوعات اصلی زندگی 

بی است که توسط وظیفه اصلی در مصاحبه درك مطال .کاري فرد مصاحبه شونده است

تنها  نهکشوردولتیهايدر این روش روساي دانشگاه.فرد مصاحبه شونده بیان می شود

تشریح آنچه که انجام داده است می پردازد، بلکه در کنار آن از وي خواسته می شود  هب

ن تا به بیان چرایی آنها نیز بپردازد تا زمینه اي را فراهم نموده و به توضیح فلسفه ي پنها

عموماً بیان جزئیات و تفاوت ها در جلسه مصاحبه، از  .در پشت هر تصمیم بپردازد
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از این رو مصاحبه . آسان تر استکشوردولتیهاينوشتن آن ها براي روساي دانشگاه

هايگر بایستی با سواالت کاوشگرانه و عمیق خود از درك آنچه که روساي دانشگاه

قالب این جلسات می تواند از یک جلسه و  ن یابدبیان می کند، اطمینا  کشوردولتی

هايغیر رسمی دو نفره تا یک جلسه رسمی که گروهی از افراد با روساي دانشگاه

در این جلسات می توان صداي روساي . مالقات می کنند، متفاوت باشد  کشوردولتی

نوشتن را ضبط کرد، از وي فیلم برداري کرد یا حتی به کشوردولتیهايدانشگاه

البته کیفیت مصاحبه و نتایج . پرداخت  کشوردولتیهايصحبت هاي روساي دانشگاه

-قابلیت روساي دانشگاه -سواالتی که پرسیده می شود  :آن تحت تاثیر عواملی چون 

مصاحبه کننده با موضوع کاري روساي آشنایی  –در بیان دانش خود کشور  دولتیهاي

توسط رییس چگونگی انجام یک فعالیت اد آوردن به ی–کشوردولتیهايدانشگاه

وظیفه از وظایفی باشد که به سبب تکرار بسیار زیاد، در  دانشگاه خصوصا موقعی که

  .باشدو مساله زمان و مدت زمان سپري شده میحوزه بدیهیات فرد قرار گرفته باشد

ي سازمانی روساتجربیات هاي مستند سازي زیر ساختالزامات و : سوال هفتم

  ؟از نظر شما کدامند کشورهاي دولتی دانشگاه

آنچه که براي مستندسازي فرایندها ضروري می نماید آن است که در  به طور خالصه

تشکیل  :شامل ایجاد زیربناهاي ساختاري-1:تدارکات الزم فراهم شودسه جنبه زیر 

تخصیص ،جربیاتگروه، دفتر یا دبیرخانه مستندسازي به منظور مرور، ارزیابی و انتشار ت

سعه فعالیت هاي تو،امکانات و بودجه کافی به منظور گسترش نظام مستند سازي

ارایه ابزارها و امکانات مناسب جهت ،فرایند آموزش براي مستندسازيکارکنان درگیردر

نگهداري اسناد به گونه اي که بازیابی آسان و سریع  ،فعالیت نظام مستندسازي تجربیات

حفاظت از ،سطح محرمانگی اطالعات مندرج آنها محافظت شوند،باشدآنها امکان پذیر 

شبکه اطالعاتی براي ایجاد ،... اسناد در مقابل بالیاي قابل پیش بینی مثل زلزله، سیل و

عناوین فرایندهاي (ایجاد بانک اطالعات فرایندهاي اجرایی ،شناسایی صحیح کلیه اسناد
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فرایندهاي  و باز اندیشی بنیادي هریک از بازنگري ،دانشگاه )اجرایی و مستندسازي

مرجع پذیرش یا  ،قبل از شماره گذاري  اسناد صحه گذاري،)مهندسی دوباره(اجرایی

فرهنگ سازي :شامل ایجاد زیربناهاي فرهنگی-2.تائید کننده سند صریحاً قید شود

به ارایه آموزش هاي دانشی، مهارتی و نگرشی،انجام تبلیغاتمستند سازي تجربیات،

همکاري و تعامل مستمر و  ،منظور بهبود نگرش،دانش و مهارت هاي مدیران و کارکنان

نظیم وت موثر متولیان فرایندهاي اجرایی در مرحله مستندسازي باکارشناسان ذیربط

 ایجاد زیربناهاي قانونی-3.اي و اصول و قواعد انجام فعالیت مستند سازي اخالق حرفه

ایجاد فضاي ،ی از نظام آموزش جهت مستندسازي فرایندهاحمایت قانونی و مال:شامل

،پاداش مستندسازي و ومدیران امن و مطمئن جهت انتشار ایده ها و تجربیات کارکنان

مستندسازان ،و ارایه دستورالعملی براي تشویق مستندسازان و ارتقاء کسانی که تجارب 

جهت استقرار نظام تدوین خط مشی مناسب  کنند،ارزشمند خود را مستندسازي می

از منظر دیگر نیز باید اشاره کرد که  .مستند سازي منطبق با اهداف و امکانات

 مثالمستندسازي فرایندها و استفاده مؤثر از آنها نیازمند نظام و ساختار مناسبی است 

تعیین گستره و حجم مستند سازي،شناسایی  :آموزشی شاملمستند سازي فرایندهاي

ثبت فرایند،ارائه فرایند ثیت شده به  ،شناسایی فرایندهاي فرعی،فرایندهاي اصلی

مستندسازي فرایند، انتشار فرایند و پاداش مستند ،ارزیابی فرایند،دبیرخانه مستندسازي

تواند براساس مطالب قبلی در موارد مذکور میکه سازي می باشد تبعیت می نماید

  .الزامات ساختاري ،فرهنگی،و قانونی جاي گیرد
  

  حث و نتیجه گیريب

سرمایه هايارزشمندترینازیکیعنوانبهمدیرانشدهمستندتجاربازاستفاده

درکهتجربیاتیتماممجموعومستندسازيدیگرعبارتبه.گردمحسوب میبشري

نیلجهتدرراسازمانهاومدیرانتواندمیاند،شدهحاصلمتفاوتشرایطوموقعیتها

براساس در پژوهش حاضر و بنابراین .رساندخودیارياستراتژیکوکالناهدافبه
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ارزیابیمستندسازي،فرایند ساختار،با خبرگان در این خصوصمصاحبه صورت گرفته

.شدطراحیکاربرديوعلمیروشباوچارچوبیکعنوانبهتجربیاتانتشارو

مدیریت،استراتژیکمدیریتدانش،مدیریتشیوه هايازطراحی شده ساختار

همچونهاییتکنیکنیزواطالعاتفناوريمدیریتعملکرد،ارزیابیمدیریت،کیفیت

براساسوالهام گرفته است... وفیلمتهیهسخنرانی،نویسی،خاطرهنویسی،مورد

نظامفرایندساختار،ایناساسبر .شدتدوینوطراحییادگیرندهسازمانمفهوم

) 1(که در شکل کندمیتبعیتمرحله ايسهفرایندیکازمدیراناتتجربیمستندسازي

  :ازعبارتندمراحلاین.مشخص می باشد

          برنامه ریزي مستند سازي-1

                اجراي مستند سازي-2

پایش ،کنترل،تسهیم-3

شود سیم میهرفعالیت تقمختلف در هریک از این مراحل نیز به فعالیتها و سپس گامهاي

مستندسازيساختارطراحیبا.رساند که مستند ساز را به نتیجه منطقی و مورد نظر می

کارگیريبهوانتشار،ارزیابی،ثبتفرایندهايبرايبستريمدیران،سازمانیتجربیات

همچنین مفاد مصاحبه هاي خبرگان در مورد.شدفراهمملیسرمایهعنوانبهتجربه ها

اهمیتفهمکهدهدمیروساي دانشگاههاي دولتی نشانتجربیاتمستندسازي

آن،گیريشکلفرآیندوتجربهمفهومفهموسیلۀبهسازمانتجاربمستندسازي

میسرتجارباینمستندسازيراهکارهايبرتسلطوتجاربدرنهفتهدانشازآگاهی

مستندسازيرايبکاربرديکامالًومهمراهکارهايازیکیهمچنین .بودخواهد

الزم به ذکر است براساس نتایج پژوهش حاضر.استمورديمطالعات،مدیرانتجارب

رده باالترینو تغییر در دیدگاههايتأییدتوجه ، بهنیازسازمانتجاربمستندسازي

کافیزمانوبودجهاختصاصهمانندابزاريباتواندمیتوجهاین .داردسازمانسطوح

مستندسازيجملهاز(سازمانیدانشمدیریتهاياستراتژيراياجوطراحیبراي
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بهالزمهايتشویقوهاآموزشارائۀ)مورديمطالعاتقالبدرمدیرانتجارب

برگزاريهمچنین.شوددادهنشانعملیوفکريهايحمایتسایروسازماناعضاي

واهمیتنقش،یم،مفاهدانش،مدیریتزمینۀدرآموزشیهايبرنامهوهاگردهمایی

سازمانکارشناسانومدیرانبرايآموزشیفرصتهايایجادسازمان،درآنکاربردهاي

برگزاريبه ویژهسازمانیتجاربمستندسازيمختلفهايشیوهآموختنمنظوربه

فراهموسازماندارانتجربهبهبیشترتوجهموردنویسی،ویژةآموزشیهايدوره

آرامآرامتواندمیسازمان،اعضايگروهیوفردينظرتبادلومالقاتشرایطنمودن

شدنیادگیرندهواقعدروتجاربودانشتقویتوحفظسويبهراسازمانفضاي

  .دهدسوق

  

  هاسازمانی روساي دانشگاهتجاربمستندسازيالگوي کیفی  :1شکل

  

  :پدیده اصلی

مستند سازي 

ت تجربیا

سازمانی 

پیشنهادي الگويمراحل

سازمانی تجاربمستندسازي

  :روساي دانشگاه

  

  برنامه ریزي مستند سازي-1

  

  

  

  اجراي مستند سازي-2

  

  

  پایش،کنترل،تسهیم- 3

الگويهاي پیشنهاديگام

سازمانی تجاربمستندسازي

  :روساي دانشگاه

  دانشگاهشرایطبررسی.1

حوزه هايشناسایی و تعیین.2

روساي دانشگاهتجارب سازمانی

تعیین روش و مراحل و انتخاب .3

قالب خروجی

جمع آوري اطالعات.4

سازماندهی و طبقه بندي .5

محتوایی تجارب جمع آوري شده

طالعاتیایجاد پایگاه ا.6

  

ویرایش،بازنگري،تایید.7
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