
 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

mailto:ofogh557@yahoo.com


 (9318نامه مدیریت دانش )ویژه، یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

521 

 

  144-129، 1931، نامه مدیریت دانش(ویژه) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 نامه مدیریت دانش ویژه ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 پژوهشی سساتؤم و هادر پژوهشکده یسازمان اتیتجرب یمستند ساز تیوضع ییشناسا

 کشور

*5اصغر زمانی
 

  ، تهران، ایرانیآموزش عال یزریپژوهش و برنامه مؤسسه ،یعلم اتیعضو ه .5
 

 اطالعات مقاله

 22/18/89 تاریخ پذیرش: 51/10/89 تاریخ دریافت:

 چکیده
  ده است.انجام ش پژوهشی کشور مؤسساتها و سازی تجربیات سازمانی در پژوهشکدهستندپژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت م: هدف

اختاریافته سآوری اطالعات بخش کیفی، مصاحبه نیمهاست. ابزار جمع بودهروش ترکیبی اکتشافی  این مطالعه یک پژوهش به شناسی:روش

ربی ای، از میان خبرگان تجگیری نظری و با روش زنجیرهونهکنندگان در بخش کیفی این پژوهش بر اساس نمبوده است و مشارکت

سازی تجربیات انتخاب شدند. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده خبرگان نظری و خبرگان حوزه مستند آموزش عالی،

ا هن و مسئولین روابط عمومی پژوهشکده: روسا و معاونان و مسوالن دفاتر روسا و معاوناگردید. جامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل

های آماری ها بر اساس روشصورت سرشماری، انتخاب شد و داده آموزش عالی تحت پوشش وزارت عتف بود که به مؤسساتو 

 .توصیفی و آمار استنباطی تحلیل گردید

 51کمتر از  به باال بهتر از اعضایی است که سابقه خدمت نتایج پژوهش حاکی از آن بود، نگرش افراد با سابقه خدمت بیشتر از ده سال ها:یافته

اشد. بها از نظر مستند نمودن تجربه به مفهوم اصیل و واقعی منفی میپژوهشی و پژوهشکده مؤسساتسال دارند. همچنین، وضعیت موجود 

پذیرد. در خصوص تسهیم دانش ام میهای ناشی از تجارب در جلسات شورایی و ... در حد کم انجسازی مصوبات و مشاورهاما مستند

پژوهشی به تسهیم دانش سازمانی و تجربه با همکاران است. عوامل  مؤسساتضمنی و تجربیات، نیز محور اصلی، عوامل فردی اعضای 

ه بر اساس ک نمایند و این عضو هیات علمی هستسازمانی و برون سازمانی و ... تنها در تسهیم دانش ضمنی و تجربه نقش حمایتی ایفا می

 باشد.گیرنده نهایی در تسهیم دانش ضمنی میهای دانشی خود و عوامل فردی و شخصیتی، تصمیمتوانایی

جربیات و انجام سازی تهای مستندهای سیاستی و حقوقی برای ایجاد زمینهها نیازمند زیرساختپژوهشی و پژوهشگاه مؤسسات گیری:نتیجه 

 دیران وماید تالش نمود ساز و کاری ایجاد نمود تا ازطریق مستند سازی تجربیات،دانش انباشته در ذهن بلذا  تسهیم دانش ضمنی هستند.

پژوهشی در خصوص موضوعات مختلف ، با مستند سازی ،استخراج گردد تا بتوان ضمن  مؤسساتپژوهشکده ها و  دانشگاهی ، مسئوالن

 جدید نیز تسهیم تجربه و دانش نمود. و مسئوالن  مدیراناستفاده چند باره از آنها، در بین 

 پژوهشی مؤسسات و هاپژوهشکده ،ی،تجربه سازمان یمستند ساز ،یدانش، دانش ضمن تیریمد ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول: *

 استناد به این مقاله: 

مطالعات کتابداری .کشور پژوهشی سساتؤم و هادر پژوهشکده یسازمان اتیتجرب یمستند ساز تیوضع ییشناسا .(8931) زمانی، اصغر
 448-829نامه مدیریت دانش، ، ویژهو علم اطالعات
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 مقدمه و بیان مسئله

ری یادگیپژوهشی، یادگیری سازمانی است. مؤسساتها و یکی از عوامل موثر در موفقیت هر سازمانی از جمله دانشگاه

باشد. اما این سازمان و نهادهای آموزشی و پژوهشی می بالندگیسازمانی به نوعی باعث ارتقای دانش سازمانی و باعث 

ریشه در مدیریت دانش سازمانی دارد   یادگیری سازمانی که به شدت مورد نیاز هر سازمانی است

از . شود می و ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی محسوب

های آن، همواره مورد توجه پژوهشگران و رو، شاهد این نکته هستیم که موضوع مدیریت دانش و ابعاد و شاخصهمین

مدیریت دانش را   صاحبنظران متعدد بوده است و تعاریف متعددی نیز از آن ارایه شده است. به عنوان نمونه

نمایند های عملیاتی  تعریف میسازی، ارزشیابی و بازطراحی سیستمریزی، سنجش، تصمیمکاربرد فناورانه دانش در برنامه

مدیریت دانش را خلق ارزش از دانش ضمنی و سازمانی  در حالی که . 

مدیریت  های سازمان موثر است. و یا بر روی کسب وکار سازمانی و خروجی دانند که مستند کردن آن،می

اند که دمنظور تسهیم دانش براساس موقعیت سازمانی و نیاز سازمانی میدانش را فرایند کسب یا تولید دانش و ارزیابی آن به

همانگونه که نظرات و تعاریف متعددی از مدیریت دانش گردد. الزم به ذکر است رسانی میمرتبا برای کاربرد مجدد به روز

های متعدد و مختلفی نیز برای مدیریت دانش ارایه شده است. واسطه این تعاریف، مدلگردد، بهارایه می

ایه ( ار5سازی به شرح شکل شماره )سازی، ترکیب و درونیپذیری، برونیمدلی مرکب از عناصر جامعه 

 برند.دهند و در آن از دو دسته دانش ضمنی و دانش آشکار نام میمی

 

 
 (02:  5881، به نقل از نوناکا و تاکوچی،5985مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی . منبع )شکر زاده ، -5شکل

 

سازی دانش و ( که در آن به ذخیره2کند )شکل شماره از مدیریت دانش ارایه مینیز مدلی دیگر  

سازی دانش و خصوصا دانش ضمنی کارگیری در عملکرد سازمانی اشاره شده است. اشاره و توجه به ذخیرهتسهیم آن و به

اید.. توجهی که عالوه بر اهمیت نمرفته رفته توجه زیادی را از سوی صاحبنظران و مدیران ارشد سازمانی به خود جلب می

مقاومت سازمانی  -5گذاری دانش، همچون دادن به دانش ضمنی و تجربه و کاربست آن، برحذف موانع سازمانی به اشتراک

عدم نهادینه شدن  -9سازی آن در سازمان، آشنا نبودن مدیریت ارشد با ابعاد مدیریت دانش و الزامات پیاده -2در برابر تغییر.

و ایجاد یک سیستم پاداش برای شرکت در اشتراک  ، سازمانی جهت پذیریش مدیریت دانش فرهنگ

 .گذاری دانش نیز تأکید دارد 
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 (01: 2155به نقل از موالیی، 5989: مدل مدیریت دانش موالیی   منبع: )محمدرائی و همکاران ،2شکل

 

تاثیر از این رویکرد نبوده است و تحت تاثیر نظرات متعدد سازمان عنوان یک سازمان دانشی بینهاد آموزش عالی نیز به

 ؤسساتمهای مدیریت دانش قرار گرفته است. تا جایی که الگوهایی نیز برای کاربست مدیریت دانش در یادگیرنده و مدل

، اهداف اشاره نمود که بر اساس آن توان به الگوی از جمله آنها می آموزش عالی ترسیم شده است.

گیری شده است. بر اساس این الگو، سه های مراکز آموزش عالی در سه زمینه آموزش، پژوهش و خدمات جهتو رسالت

ای هن )ارتباط دانشگاه با صنعت و بخشکارکنان محیط پیرامو -دانشجویان، ج -اعضای هیات علمی، ب –گروه عمده: الف 

 . آفرینی کننداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...( در دانشگاه نقش

های مدیریت دانش و در باب دانش ضمنی حایز اهمیت است و باید آن را ذخیره و بدان اما آنچه در هر یک از مدل

توان به منزله دانش یا مهارتی دانست که از تمرین و ممارست در یک جربه را میتوجه  نمود، تجربه و تجارب سازمانی است. ت

فرد  توان به عنوان دانشی قلمداد کرد کهشود. تجربه را میفعالیت یا انجام کاری در یک دوره زمانی نسبتاً طوالنی حاصل می

آنها را خود حل نموده و یا با استفاده از آموزد، مسائلی که ممکن است در طول زمان و با درگیر شدن در حل مسایل می

دیگر، تجربه فرایند حصول دانش یا مهارت در یک به بیان. تجربیات دیگران حل نماید 

شود مقطع زمانی خاص است که از طریق مشاهده و انجام دادن کاری حاصل می

وفرهنگیوشناختیزیستهایهویتمیانتعاملواسطهبهکهاستروی یکدیگربرانسانیافعالکنشاین رخداد،. 

است آنآزمونوجدیددانشکسببرایمنظمجستجویتجربه،شود.میتعیینهاآنو طبیعیاجتماعیمحیطباارتباطدر

د توانها میپژوهشی و پژوهشگاه مؤسساتدر نهاد آموزش عالی و  براساس این تعریف فرد صاحب تجربه. 

عنوان ارکان منابع انسانی محیط آموزش عالی باشند که دارای دانش، اعضای هیات علمی، دانشجویان و یا کارکنان دانشگاه به

د. وح مدیریتی رخ داده باشتواند در سطمهارت یا کنشی در محیط سازمانی دانشگاه هستند و این دانش و مهارت یا کنش می

سازی مدیر از عملیات سازمانی و رخدادهای پیرامونی که شرایط بر همین اساس، تجربه سازمانی مدیران عبارت است از مفهوم

های فردی و سازمانی وی را فراهم کرده باشد. همچنین، قابلیت یادگیری، تحصیل مهارت استفاده مجدد ی افق دیدگاهتوسعه

 .آفرینی( را داشته باشد ه دیگران )دانشو انتقال ب

عتقاد ، استخراج و مستند شده باشد. به اتواند مورد استفاده قرار گیرد که بازیابیاین تجربه یا دانش ضمنی، زمانی می

بط کلیه فرایندهای سازمان، که از مستندسازی یعنی ض 

های موختهآابزارهای مدیریت دانش بوده، سبب کارآمدی مؤثر، تبادل اطالعات و ارتباطات، استفاده کافی از تجربیات و درس

و ازمانی ، یادگیری س، هم افزاییای که برای بقا و عملکرد بهتر نهادهای آموزشی و پژوهشیشود. نکتهپیشین در سازمان می

هد درسد. زیرا مطالعات موردی مستند زیادی وجود دارد که نشان میآگاهی از اشتباهات و رموز موفقیت ضروری به نظر می

ند، ااند تنها به دلیل آنکه از اشتباهات گذشته خویش نیاموختهها اشتباهات و خطاهای قبلی خود را تکرار نمودهچگونه سازمان
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اند تا در آینده افرادی که با مشکالت مشابه روبرو از تجارب خود به حافظه سازمان نداده ها بازخوردیبه دلیل اینکه آن

این مهم یکی از عواملی است که  .شوند، بتوانند نحوه اجتناب از بروز مجدد این اشتباهات را بیاموزند می

و  ریت دانش مورد توجه قرار گیرد و مستندسازی تجربیاتعنوان بعدی مهم از ابعاد مدیسبب شده تا مستندسازی تجربیات، به

های آموزشی و پژوهشی نیز مدیریت دانش بر دانش صریح انتشار آن نوعی مدیریت دانش سازمانی محسوب گردد. در سازمان

 و ضمنی تجربه شده توسط بازیگران نهاد آموزشی که در مراحل مختلف یک فرآیند به آنها کمک کرده است، متمرکز

در فضای مدیریت دانش، مفهوم مستندسازی دارای جایگاهی خاص بوده و بیشتر با عنوان . باشد می

مستندسازی تجربیات )باالخص مدیران( و با هدف تبدیل دانش ضمنی به صریح و ثبت و ضبط آن مد نظر قرار گرفته است. 

داد و های حاصل از هر تصمیم، رویه معنای اقدام به مستند نمودن تجربهای که مستندسازی از دیدگاه مدیریت دانش ببه گونه

به عبارت . باشد فعالیت مؤثر بر سازمان و به بیان بهتر دانش آشکار و بویژه دانش ضمنی آن می

راد وثر است و گاها در تعامل با افشود تا دانش ذهنی افراد که در رفتار و درک آنها مدیگر، مستندسازی تجربیات باعث می

توان آن را از طریق فناوری اطالعات تسهیم کرد، تبدیل یابد، به دانش صریح که دانش مستند و عمومی است و میظهور می

های جدیدی دست پیدا کند. زیرا بدنه اصلی دانش، شود و با تبادل تجربیات و دانش صریح، جامعه آموزش عالی به دانش

ش است و اکثریت دانش ضمنی، شخصی و متعلق به افراد است. در نتیجه، دانش ضمنی وابستگی شدید به افراد صاحب دان

 . دارد 

تزم بیان ها در نظر گرفت مسلسازی تجربهتوان برای مستنددر این راستا، باید خاطر نشان کرد از جمله معیارهایی که می

یت باشد که عواملی همچون: شخصانجام گرفته در دوران ماقبل تصمیم، تصمیم و پس از تصمیم می دقیق ادراکات واقدامات

ون ، عوامل درون سازمانی و عوامل برگیرندگانهای عمومی تصمیمتصمیم گیرندگان، عوامل مؤثر برآن، مشخصات و ویژگی

و  مؤسساتی ادراکات و اقدامات ذکر شده فوق در ساز. مستندگذار است سازمانی؛ برآن تأثیر

گروه »در وب سایت خود در  5های مختلف همواره مد نظر بوده است. از جمله دانشگاه ایلینوی جنوبیهای آموزشی کشورنهاد

رت صوای دارد که به مستندسازی تجارب کاری پرداخته است. و تجارب کاری بهصفحه« آموزش و توسعه نیروی کار

 گیرد و هم برای او و برای دیگران دارای ارزششود؛ فعالیتی که توسط فرد صورت میای که از طریق کار کسب میربهتج"

سازی تجارب کاری در قالب یک نامه از کارفرما یا استاد راهنما تعریف شده که دارای فرمتی تعریف شده است. مستند "است

ها و ساعات اشتغال است. )ب( پاراگراف امل: نام و مشخصات فرد، تعداد سالباشد: )الف( پاراگراف اول شبه این صورت می

ضمن  هایدوم شامل: توصیف وظایف محوله است و به توصیف وظایفی که فرد ملزم به انجام آنها بوده و همچنین، آموزش

امضای کارفرما یا استاد راهنما خدمت که فرد از آنها بهره برده است، می باشد. )ج( پاراگراف سوم شامل: توصیه نامه )د( 

() 

عنوان منبع رسمی برای تمامی اسناد استاندارد ای تحت عنوان اداره مدیریت خدمات دارد که بهاداره 2دانشگاه پنسیلوانیا

با عنوان ایفهکند. بر روی وب سایت این دانشگاه، صحدانشگاه بوده و از برنامه مدیریت خدمات دانشگاه پشتیبانی می

باشند. بخشی از اسناد که از طریق این صفحه قابل دسترسی قرار دارد که از طریق آن، اسناد قابل دسترسی می 9داکیومنتیشن

 .()باشد است، شامل: مدیریت خدمات، استانداردهای مستندسازی، و مواد آموزشی می

                                                           
1.

2  .
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کند. ای را ارایه میوان اداره بازرسی وجود دارد که خدمات پشتیبانی و مشاورهای تحت عناداره 5در دانشگاه میشیگان

اهبردها و سازد. ردارد که مستندسازی افراد را برای موفقیت توانمند میپردازد و بیان میها میاین اداره به مستندسازی رویه

ناسند و های خود را به خوبی بشا وظایف و مسئولیتسازند تهایی که به خوبی نگاشته شده باشند کارکنان را قادر میرویه

ای هصورت جامع صورت پذیرد به گروهدهند. مستندسازی که بههای احتمالی را کاهش میهمچنین، مستندسازی ریسک

 های مستند شده این موضوع را تضمینکند که عبارتند از: )الف( نیازهای اجرایی: رویههای زیر کمک میآموزشی در حیطه

ده های مستندشگیرد. )ب( مدیریت ریسک: رویهکند که فرایندهای بنیادین هماهنگ با نیازهای سازمان صورت میمی

های مستندشده در به استادان جدید و فعلی کننده اثربخش برای مدیریت ریسک است. )ج( ابزارهای آموزش: رویهکنترل

های نگاشته شده بهترین روش انجام کار و ها: رویهی بهترین فعالیترساند. )د( ارتقاهایشان یاری میدر انجام مسئولیت

های آموخته شده درونی و بیرونی است. )ه( تسهیم دانش: کند و سبب نگهداشت تجارب و درسوظایف را ثبت می

دانشگاه .دهدشود و و دانش چگونگی را به سایر افراد انتقال میمستندسازی سبب حفظ و نگهداشت تجارب سازمانی می

رت پیچیده صومیشیگان در خصوص مستندسازی، راهنمایی قرار داده است و بیان نموده که مستندسازی نیاز نیست که به

ازی که اشاره های فرایند مستندسنگاشته شود، بلکه مسیرهای ساده و گام به گام برای انجام یک وظیفه است. برخی از مولفه

های هریک ( توصیفی از وظایف و مسئولیت9شوند؛ )( افرادی که درگیر فعالیت می2؛ )( هدف فعالیت5شده، عبارتند از: )

( روشی برای انجام 0( لیستی از وظایف، چگونگی و ترتیب انجام آنها؛ )1( منابع اطالعات؛ )2از افراد درگیر فرایند؛ )

( پس از آنکه مستندسازی 8ها؛ )برای تغییر رویه( منبعی 9هایی برای نشان دادن نتایج مورد انتظار؛ )( نمونه1استثناءات؛ )

ها در مکان قابل ( نگهداری ثبت شده51صورت گرفته، ابتدا خود آنرا تست کرده و سپس، فردی دیگر آنرا تست کند؛ )

( 52گیرد؛ )طور منظم صورت می( اطمینان از اینکه نسخه پشتیبانی به55دسترس برای همه افرادی که به آن نیاز دارند؛ )

 (.طور منظم )ها بهبازبینی و به روز نمودن رویه

 

 پیشینه پژوهشمروری بر ادبیات و 
های آموزش عالی این پژوهش سعی سازی تجربیات سازمانی در نهادبر همین اساس، با توجه به اهمیت موضوع  مستند

شور، آنها پژوهشی ک مؤسساتها و ی روسا و معاونان پژوهشکدهسازی تجربیات سازماننمود تا ضمن شناسایی وضعیت مستند

را با توجه به حوزه فعالیت نیزدر مقایسه با هم، از حیث مستندسازی تجربیات مورد بررسی قرار دهد و نگرش جامعه پژوهش 

 گردد.ضر اشاره میهای انجام شده در راستای موضوع پژوهش حارا در این باره واکاوی نماید.در ذیل به برخی از پژوهش

انجام  "سفیران دانش: افزایش انتقال دانش ضمنی در دانشگاه کنیا"در پژوهشی با عنوان  

د که از مزایای اناندازی کردهدادند و به این نتیجه رسیدند که هشت دانشگاه خصوصی و دولتی در کنیا برنامه سفیر دانش راه

استفاده از منابع اطالعات کاربران در مؤسسات و همچنین، مشارکت عمیق کاربران در طراحی، توسعه و این برنامه افزایش 

های زمانی، انتظارات غلط ها نشان داد که محدودیتای و محصوالت آن است. همچنین، این یافتهاستقرار خدمات کتابخانه

انع از تأثیر برنامه است. آنان در پایان اشاره کردند که این های ناکافی؛ و بودجه ناکافی مدر مورد سفرای دانش، زیرساخت

-تراکهای سفیران دانش، اعتبار سنجی، خلق دانش ضمنی و اشهای کنیا برای سیاست توسعه برنامهتوانند در دانشگاهها مییافته

های مستندسازی تجربیات در شدر مطالعه رو گذاری آن مورد استفاده قرار گیرد. 

                                                           
1. University of Michigan 
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ای ههای مستندسازی تجربیات عبارتند از: ایجاد فیلم و سی دی، فعالیتترین روشدانشگاه به این نتیجه رسیدند که مهم

 سازی تجاربپژوهشی و انتشار مقاالت، ثبت و نگارش تجارب بوسیله افراد با تجربه، و آماده

 "بررسی دانش ضمنی اساتید دانشگاه: یک مطالعه موردی در تایوان"ضوع در پژوهش خود بامو 

های عمیق در سیستم شناخت خود داشته باشد و طرز عنوان داشتند که دانش ضمنی هیئت علمی دانشگاه ممکن است ریشه

های قوی یزهن تایوانی دارای انگکلی، استاداطورتفکر و استدالل آنهارا تحت تأثیر قراردهد. نتایج این مطالعه نشان داد که: به

ست آمده ددنبال تعالی خود به عنوان ستون اصلی شغل دانشگاهی هستند. همچنین، براساس نتایج بهبرای خود شکوفایی و به

از این پژوهش عنوان داشتند که عوامل درونی مربوط به دانش ضمنی دانشکده شامل: سطح باالیی از اطالعات و تجزیه و 

 های مداوم از دستاوردها، و خود انطباقی با فرهنگ دانشگاهنایی، آگاهی از نخبگان بودن، انگیزه قوی از پیگیریتحلیل توا

باشد و عوامل بیرونی کمک به دانش ضمنی دانشکده عبارتند از: اجماع همساالن و فشار رقابت در محوطه دانشگاه، و می

 عنوان یک الگوی حرفه ای است.انتظارات جامعه به

منظور ارایه چارچوب عملی مستند سازی تجارب و دانش ضمنی ای که بهدر مطالعه 

های رقابتی به آگاهی و یادگیری از اشتباهات گذشته دارد و ها در محیطارایه دادند، بیان نمودند که عملکرد اثربخش سازمان

لمللی انرژی امطالعات بین مؤسسهانجامد. محققین با انجام تحقیقی در زمان میلذا، مستندسازی تجربیات به عملکرد بهتر سا

( 9( آموزش )2( شناخت )5صورت زیر بود: )مدلی برای مستندسازی تجربیات ارایه دادند که شامل پنج مرحله به(، )

ای در خصوص در مقاله ( طراحی پایگاه داده برای مدیریت دانش. 1( ویرایش دانش )2کسب دانش )

یادگیری سازمانی و مستندسازی تجربیات بیان نمودند که ساختار مناسب برای مستند سازی تجربیات باید دو معیار زیر را داشته 

تقال تجربه ( ساختار نباید توانایی بیان و ان2( تجربه مستند شده باید به راحتی قابل درک و فهم باشد و )5باشد که عبارتند از: )

 را محدود کند.

در پژوهشی با عنوان ایجاد و بهبود شبکه تبادل دانش ضمنی راهبران  نظام آموزش عالی کشور، الگویی  

ژوهشی پ مؤسساتبرای ایجاد شبکه تبادل دانش و تجارب و مستندسازی تجربیات سازمانی روسا ومعاونان پژوهشکده ها و 

ه باشد، سازی تجربیات سازمانی داشتکه نظام آموزش عالی کشور بخواهد مستندیان داشت که در صورتیکشور ارایه نمود و ب

گیری نماید، باید قبل از هر چیز خواست و اراده واقعی در دل مدیران های پژوهشی جلوو از آزمایش و خطا در سطح نهاد

وقی و قضایی الزم در این خصوص اقدام نمایند و در اجالس کالن آموزش عالی ایجاد نماید و به تدوین مسایل سیاستی و حق

های صورت خاص و ویژه این موضوع در دستور کار قرار گیرد و همه روسای نهادها و نهادهای پژوهشی بهروسای دانشگاه

ی عالی )بخشنامه لپژوهشی توجیج گردند. لذا همچنین که در دستورالعمل مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقا به رتبه شغ

وع ها این موضجمهور( به کلیه دستگاهمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 2/9/5985مورخ  1892/85/211شماره 

ای، مستندسازی تجربیات سازمانی و مدیریتی و استفاده مدیران جدید االنتصاب ابالغ شده است؛ باید وزارت علوم نیز با ابالغیه

 ار شود.از آن را خواست

درگامی روسای دانشگاهسازمانیتجاربمستندسازیاصولکیفیدر پژوهشی با عنوان تحلیل 

مرحلهسهفرایندیکازمدیرانتجربیاتمستندسازیسازمانی، به این نتیجه رسید که فرایند نظامتجربهآفرینیارزشجهت

اینهریک از، کنترل، تسهیم.پایشسازی،مستنداجرایسازی،مستندریزیرنامهب ازمراحل عبارتنداین کندمیتبعیتای

نظرموردومنطقینتیجهبهرامستند سازکهشودمیتقسیمدر هر فعالیتمختلفهایگامسپس،وهافعالیتبهنیزمراحل

ا به هازی تجربیات سازمانی روسای دانشگاهدر پژوهشی با عنوان تدوین الگوی مستندس  رساند.می
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-ای مستندای براند و یک الگوی عملی سه مرحلهسازی تجربیات سازمانی روسای دانشگاه نمودهبررسی عوامل موثر در مستند

اند.های دولتی طراحی نمودهسازی تجربیات سازمانی روسای دانشگاه

ویی برای مستندسازی تجارب مدیران مدارس دولتی و خاص راهنمایی در پژوهشی با عنوان ارائه الگ 

شهرستان آبادان با رویکرد مدیریت دانش، به ارائه الگویی برای مستندسازی تجارب مدیران مدارس دولتی و خاص راهنمایی 

و تدوین الگوی در پژوهشی تحت عنوان طراحی  شهرستان آبادان با رویکرد مدیریت دانش پرداخت. 

مستندسازی تجارب مدیران دانشگاه شهید بهشتی، الگویی جهت مستند نمودن تجارب مدیران دانشگاه شهید بهشتی طراحی و 

تدوین نمود. در طراحی این الگو مفاهیم مربوط به مدیریت دانش، الگوهای اشتراک تجربه در نظر گرفته شده است این الگو 

 .تدوین تجربه و اشتراک تجربه طراحی گردیده استدر سه مرحله انتخاب تجربه، 
 

 پژوهش شناسیروش

باشد. به این ، از نوع روش ترکیبی میرود  و روش آنشمار میای و کاربردی بهاین پژوهش از نوع پژوهش توسعه

(. در 5شماره کند )نمودار که مرحلة نخست آن از رویکردی کیفی و مرحلة دوّم آن از رویکردی کمّی تبعیت میمعنی

یفی، شوند ؛ که در  بخش کهای کّمی گردآوری میهای کیفی و سپس، دادههای پژوهش ترکیبی اکتشافی ابتدا دادهطرح

شناسایی واقعیت های اجتماعی یا سازمانی است، که در مورد آنها آگاهی چندانی وجود نداشته، پژوهشگر به دنبال کشف و

رو، پژوهش حاضر با از همین ست یا تحقیق جدی و کاملی درمورد آن انجام نشده استیا اطالعاتی کلی از آن در دست ا

( عدم 5به دالیل:  "پژوهشی مؤسساتها و سازی تجربیات سازمانی روسا و معاونان پژوهشکدهبررسی وضعیت مستند"هدف 

موزش عالی توسط اندیشمندان و سازی تجربیات سازمانی در آوجود اجماع کامل در تعاریف ارائه شده در مورد مستند

ازی سسازی تجربیات سازمانی و الگوی ارائه شده درباره مستندهای مستند( وابستگی تعاریف و مؤلفه2نظران این حوزه. صاحب

 ردد.گهای اجتماعی و فرهنگی افراد ارائه دهنده آنها؛ اکتشافی محسوب میها، تمایالت و زمینهتجربیات سازمانی به گرایش

وری آ، بعد از بررسی اسناد و پیشینه پژوهش و ادبیات موضوع و مشورت با برخی صاحبنظران ابزار جمعر بخش کیفید

صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید. مشارکت کنندگان در بخش کیفی این پژوهش از میان خبرگان اطالعات به

پژوهشی(، خبرگان نظری )صاحبنظران حوزه  مؤسساتوهشگاه و ها، پژتجربی آموزش عالی )روسا و معاونان پژوهشکده

ره و کنندگان در دو یا سه حوزه خبسازی تجربیات انتخاب شدند که برخی از مشارکتآموزش عالی( و خبرگان حوزه مستند

 ای پژوهش دارایهعمل آمد که از لحاظ هدفهایی مصاحبه بهگیری نظری، از نمونهاند. بنابراین، در نمونهصاحبنظر بوده

گیری که مستلزم مشورت با افراد معنای نمونه، به5ایگیری زنجیرهگیری از روش نمونهاطّالعات غنی بودند. همچنین، در نمونه

 مطلع بود، استفاده گردید، تا آنها موارد مناسب پژوهش را معرفی نمایند.

خاب شدند و در پایان مصاحبه از مصاحبه شوندگان ( انت5های مختلف به شرح جدول ) افراد مورد مصاحبه از گروه

ا تا هدانند معرفی نمایند. لذا، مصاحبهشد که پیشنهادهای خود را ارائه داده و اگر افرادی را صاحب صالحیت میخواسته می

ها اضافه به یافتههای قبلی داشته و چیزی های ارائه شده مشابهت با پاسخنفر( که احساس شد جواب 20آنجا ادامه پیدا نمود)

 رسیده است.  2های مصاحبه به حد اشباعکنند و اصطالحاً یافتهنمی
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 تعداد و گروه نمونه در بخش کیفی : 5جدول 

 گروه مورد مصاحبه تعداد افراد

 خبرگان حوزه  نظری)صاحبنظران( 

 خبرگان حوزه تجربی 

 خبرگان حوزه مستند سازی تجربیات

 خبرگان حوزه نظری و مستند سازی تجربیات 

خبرگان حوزه نظری و تجربی 

 

ها با خبرگانی صورت گرفته است که بتوانند در خصوص اهداف گردد مصاحبههمانگونه که در جدول فوق مشاهده می

د. لذا، در حوزه خبرگان نظری با افرادی مصاحبه صورت گرفته است که دارای تالیفات پژوهش، پژوهشگر را یاری نماین

سال نیز سابقه خدمت در نظام آموزش عالی را  51اند و باالی متعددی در حوزه دانشگاه و آموزش عالی و پژوهش بوده

ا مصاحبه هوهشی و روسای باتجربه دانشگاهپژ مؤسساتها و اند و در حوزه خبرگان تجربی با روسا و معاونان پژوهشگاهداشته

صورت گرفته است. الزم به ذکر است که برخی از مصاحبه شوندگان و مشارکت کنندگان بخش کیفی در دو حوزه صاحبنظر 

 اند.سازی نمودهاند وحتی تجربیات خود را نیز مستندبوده

اری باز گذ، روش کدتجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش ها در پژوهش حاضر باید گفت که برایدر مورد فرآیند تحلیل داده

سبه های کیفی است. برای محامبتنی بر تم استفاده شد که روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

ار و از روش تطبیق توسط اعضاء، بررسی همک ، برازش روایی کیفی بر اساس نظر 

پایاییروشوآزمونبازروش پایاییازشده،انجامهایکدگذاریپایاییمحاسبهاستفاده شد و برای 5بازاندیشی پژوهشگر

 گردید.استفادهکدگذاردوبینتوافق

 دنبال کسب اطالعاتی درباره وضعیتدلیل اینکه پرسشنامه بهسپس، در بخش کمی براساس موضوع پژوهش و به

-سازی تجربیات سازمانی وتجارب روسا و معاونان آن در مورد مستندها در خصوص مستندهشی و پژوهشگاهمؤسسات پژو

و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت عتف، به  پژوهشگاه 92سازی تجربیات سازمانی بود. کلیه جامعه مورد مطالعه شامل 

، پرسشنامه محقق ساخته بود که در تدوین این کمیها در مرحله روش سرشماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده

قاء کنندگان در پژوهش استفاده گردد. برای ارتپرسشنامه تالش شد از نکات، و مفاهیم یافته شده از مصاحبه با مشارکت

ز اعمال انظران و اساتید قرار گرفته، و پس اعتبار محتوا و روایی صوری، پرسشنامه در اختیار تعدادی از خبرگان و صاحب

باخ گیری نیز از ضریب آلفای کرونبرداری قرار گرفت. و برای سنجش پایایی ابزار اندازهنظرات اصالحی آنان، مورد بهره

و برای مقیاس وضعیت  92/1مقیاس نگرش نسبت به مستندسازی تجربیات برابر استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای 

برای اجرای پرسشنامه نیز کلیه  دست آمد که نشان از تایید پایایی ابزار داشت.به 91/1موجود مستندسازی تجربیات برابر 

روسا، معاونان، مسوالن دفاترروسا و معاونان و مسئولین روابط عمومی پژوهشکده ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش 

پرسشنامه  521فته شدند که از این تعداد، نفر به صورت سرشماری در نظر گر 529وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تعداد 

وصیفی های آماری تهای گردآوری شده این بخش از روشبرای تحلیل داده تکمیل شده و صحیح مبنای تحلیل قرارگرفت. 

 و آمار استنباطی استفاده گردید. 

                                                           
1.Researcher reflexivity 
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 ی پژوهش هاهتیاف

 هایدقت مورد بررسی قرار گرفتند یافتهها به، دادهدر قسمت کیفی روش ما کدگذاری باز بود. در طول مرحله کدگذاری

های های پژوهشی، توسعه و بالندگی و یادگیری مداوم یکی از انگیزهگر این نکته است که اگرچه در محیطبخش کیفی نمایان

شینان نگذاری دانش ضمنی و تجربیات سازمانی با همکاران و جااصلی اعضای هیات علمی برای پژوهش و تسهیم و به اشتراک

نندگان کپذیرد. همه مشارکتصورت اصولی و دقیق انجام نمیسازی تجربیات و دانش ضمنی بهخود است، اما متاسفانه مستند

هیات  گری اعضایپژوهش به این موضوع اعتقاد دارند که مستند سازی تجربیات و تسهیم دانش ضمنی باعث خود توسعه

از  زعم یکیدانند؛ از جمله بهود برخی الزامات فردی، سازمانی، حقوقی و سیاستی میشود. اما الزمه این مورد را وجعلمی می

 شوندگان پژوهش:مصاحبه

یا  و مؤسسهاگر شرایط فراهم نباشد این موضوع عمال امکان پذیر نیست. شرایطی مثل ماهیت و جو  "

یا حمایت ا ببینیم وزارت علوم آدستورالعملی برای تسهیم تجربه و حتی ثبت آن. بنابراین، الزم است ابتد

شود؟ آیا مشتری برای تجربه من وجود دارد؟ لذا، باید در کند؟ آیا کسی به تجربه من ارزشی قایل میمی

 (.21)م "سطح وزارت علوم یک انگیزه و حتی الزامات قانونی برای انجام و ثبت این کار وجود داشته باشد.

ت سازمانی و سازی تجربیاکار بردن کلمه اراده فردی، بر وضعیت موجود مستندو یا یکی دیگر از مطلعین کلیدی با به

 کند:عوامل موثر در تسهیم آن تأکید می

...گام اول اراده فرد هست ولی آیا اقدام الزم صورت گرفته است؟ آیا این تسهیم تجربه مفید است؟ و  "

در حال حاضر و با این شرایط عمال انتظار  شود؟ اصال کسی قبول دارد تجربه من را؟از آن استقبال می

 (.20)م "مستندسازی تجارب را نباید داشت ....

های پژوهشی، یکی از عواملی است که موجب مستند نمودن نگرش مثبت به مستند نمودن تجربه و تسهیم آن در محیط

قه، در یکی از مطلعین کلیدی با ساب گردد. چنان کهیا پژوهشگاه می مؤسسهتجربه و تسهیم آن توسط یک رییس یا معاون 

 گویدمورد نگرش به این موضوع می

تسهیم دانش ضمنی و مستند نمودن تجربه قطعًا توانمند سازی است .... برای مستند کردن دانش تجربه  "

 رسازی بر می گردد. به اعتقاد من  .... چیزی که دباید انگیزه داشت که این موضوع به نگاه فرد به مستند

کند دیدگاه و نگرش مدیران و صاحبان تجربه و هم دیدگاه و نگرش اعضای جوان این میان نقش بازی می

و جویای دانش است. هم مدیران قبلی برای در اختیار گذاشتن و هم مدیران فعلی برای استفاده کردن. اگر 

ثبتی  وقتی دیدگاه و نگرش متواند کار شما مفید باشد و االنگرش و دیدگاه مثبت در این زمینه باشد می

 (.58)م"وجود ندارد عمال ثبت تجربه و تسهیم آن اتفاق نمی افتد و یا ابتر خواهد بود

ها ها از روش کد گذاری باز مبتنی بر تم استفاده شد. لذا، متن مصاحبههمانطور که پیشتر بیان شد، برای تحلیل مصاحبه

دها و مفاهیم مشخص گردید.براساس این مفاهیم و کدها دسته بندی به صورت پیاده سازی شد و چندین بار خوانده شد و ک

وضعیت مستندسازی تجربیات  -2نگرش پاسخگویان درخصوص مستندسازی تجربیات  و  -5مقوله کلی مربوط به  2

های صورت گرفته، کدگذاری وپژوهشگاها، صورت گرفت.  در مجموع و براساس نتایج تحلیلی مصاحبه مؤسساتدر

 های زیر منجر شد:ها به استخراج آیتممصاحبه
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 نتایج کدگذاری باز و تحلیل داده ها در خصوص عوامل نگرشی و وضعیتی مستند سازی تجربیات  2جدول 

 یمقوله کل
 

 مقوله فرعی
 

 نگرشی
)نگرش نسبت به مستند سازی تجربیات 

 سازمانی(

 

 دانش و اطاّلعات مستند شده قبلی، منبع مهم رشد حرفه ای
 

 استقبال از ایده های جدید و نو
 

 اعتقاد به استفاده از دانش ضمنی و تجربه سازمانی ثبت و مکتوب شده براساس آموزه های دینی و اسالمی و مدیریتی

 
 ارزشمند بودن مستند سازی تجربیات سازمانی با همکاران

 
 ارزشمند بودن تسهیم دانش ضمنی با همکاران

 
 کارگروهی و تیمی در مستند کردن تجربیات سازمانی

 
 بکارگیری فناوری اطالعات

 
 درک مفهوم مستند سازی تجربیات با سایر مفاهیم مانند بایگانی

 
 اعتقاد به تسهیم دانش ضمنی و ثبت تجربه سازمانی براساس آموزه های دینی و اسالمی و مدیریتی

 
 احساس مالکیت به تجربیات سازمانی

 
 احساس خوب از مستند نمودن تجربه سازمانی

 
 احساس خوب از تسهیم دانش ضمنی

 
 وضعیتی

 )وضعیت مستند سازی تجربیات سازمانی(
 مستندسازی تجربیات سازمانی واحدهای تحت مدیریت

 
 انگیزه الزم برای مستند سازی تجربیات سازمانی

 
 ماهیت شغل و پژوهشگاه برای مستند سازی تجربیات سازمانی

 
 ماهیت مؤسسه و پژوهشگاه برای تسهیم دانش ضمنی

 
 مستندسازی تجربیات سازمانی توسط روسا و معاونین قبلی

 
 تسهیم دانش ضمنی توسط روسا و معاونین قبلی

 
 عملیاتی شدن تسهیم تجارب سازمانی در سازمان

 عملیاتی شدن فرایند ثبت و مستندسازی تجارب سازمانی در سازمان
 

 شکل گیری منتورینگ از طریق تسهیم تجارب سازمانی روسا و معاونان قدیم و جدید
 

 تسهیم تجارب و دانش بین روسا و معاونان قدیم و جدید از طریق تسهیم تجارب سازمانی

 
 ارتقاء دانش با مستند سازی تجارب سازمانی

 اقدام عملی در مستندسازی تجربیات
 

 خودنگاری تجارب سازمانی

 اقدام عملی در تسهیم دانش ضمنی
 

 اعتماد به نفس در مرجعیت دانش

 اصول اخالقی و اخالق حرفه ایرعایت 
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 های کمیبخش دوم : داده
 ویژگی پاسخگویان

درصد ایشان زن بودند. نزدیک به نیمی از  2142درصد پاسخگویان مرد و  1249نتایج مطالعه حاکی از آن بود که 

ند و کمترین درصد سابقه خدمت مربوط به پاسخگویان با سال داشت 21تا  51درصد( سابقه خدمت بین  2041پاسخگویان )

سال سابقه خدمت داشتند. نتایج مطالعه  51درصد از پاسخگویان کمتر از  5/28سال بود. همچنین،  21سابقه خدمت بیشتر از 

وزه ح یا پژوهشگاه محل خدمت پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی پاسخگویان در مؤسسهدر خصوص حوزه تخصصی 

درصد( بود.علوم پایه و فنی و  5240غذایی )درصد( و کمترین فراوانی مربوط به کشاورزی و صنایع 2141علوم انسانی بود )

 درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داد. 1/58درصد و  22مهندسی به ترتیب 

 نگرش در مورد مستندسازی تجربیات

(. براساس 9گویه مورد مطالعه قرار گرفت )جدول  59با استفاده از نگرش پاسخگویان در خصوص مستندسازی تجربیات 

ای نهسازی تجربیات سازمانی و تسهیم دانش با همکاران، حرکت عاقالمستند"دست آمده، بیشترین میانگین مربوط به نتایج به

 "مبرام، لذت میپست انتصابی های جدید مرتبط بامن از کارکردن بر روی ایده"( و بعد از آن 2419بود )میانگین =  "است

 ( قرار داشت.2415)میانگین = 
 

 های مرتبط با نگرش نسبت به مستندسازی تجربیاتمیانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی گویه 9جدول 
 

 انحراف معیار میانگین گویه

 دانش و اطاّلعات، منبع مهمی برای رشد حرفه ای در پست انتصابی
  

 لذت بردن از کارکردن بر روی ایده های جدید مرتبط با پست انتصابی
  

 اعتقاد به استفاده از دانش ضمنی و تجربه سازمانی ثبت و مکتوب شده براساس اعتقادات دینی و اسالمی و مدیریتی
 

 ارزشمند بودن مستند سازی تجربیات سازمانی و تسهیم دانش ضمنی با همکاران
  

 ستند شده قبلیرشد حرفه ای در پست انتصابی با دانش و اطاّلعات م
  

 اعتقاد به کمک کردن به همکاران، از طریق مستند کردن تجربیات سازمانی
  

 اده از فناوری اطالعات )ایمیل و ...( برای به اشتراک گذاری تجارب سازمانیاستف
  

 تفاوت مستند سازی تجربیات با بایگانی و مستند ساختن اسناد و مدارک
  

 عاقالنه بودن مستند سازی تجربیات سازمانی وتسهیم دانش با همکاران
  

 ن در اختیار دیگراناحساس مالکیت به تجربیات سازمانی و عدم قرار دادن آ
  

 عدم احساس مالکیت فردی نسبت به تجربیات سازمانی
  

 ن از طریق مستند نمودن تجربه سازمانی و تسهیم دانش ضمنیرضایت درونی از کمک کردن به دیگرا
  

 و اسالمی ین بر اساس اعتقادات دینیتسهیم دانش مدیریتی و مکتوب نمودن تجربه سازمانی خود با همکاران انتصابی جایگز
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 وضعیت موجود مستندسازی تجربیات

گویه مورد مطالعه قرار گرفت  21زی تجربیات با استفاده از دیدگاه پاسخگویان در خصوص وضعیت موجود مستندسا

صول در تعامل و تسهیم تجربیات سازمانی با همکاران، ا"دست آمده، بیشترین میانگین مربوط به (. براساس نتایج به2)جدول 

روسا و معاونین "مربوط به ( و کمترین میانگین 2418بود )میانگین =  "کنمای )مالکیت فکری و ...( را رعایت میاخالق حرفه

 (.1411بود )میانگین =  "اندقبلی تجربیات سازمانی خود را مستند نموده
 

 های مرتبط با وضعیت موجود مستندسازی تجربیاتمیانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی گویه 2جدول 
 

 انحراف معیار میانگین گویه

 اقدام واحدهای تحت مدیریت به مستندسازی تجربیات سازمانی
  

 همکاران در مؤسسه و پژوهشگاه عدم وجود انگیزه های الزم برای مستند سازی تجربیات سازمانی و تسهیم آن با
  

 الزام به مستند سازی تجربیات سازمانی با توجه به ماهیت شغل به عنوان مدیر ارشد مؤسسه و پژوهشگاه
  

 الزام به مستند سازی تجربیات سازمانی با توجه به ماهیت مؤسسه و پژوهشگاه
  

 مستندسازی تجربیات سازمانی و مکتوب نمودن در مؤسسه و پژوهشگاه تحت مدیریت
  

 مستندسازی تجربیات سازمانی توسط روسا و معاونین قبلی
  

 اشتراک گذاری تجربیات سازمانی توسط روسا و معاونین قبلی با من
  

 اجرایی شدن فرایند تسهیم تجارب سازمانی در مؤسسه و پژوهشگاه
  

 اجرایی شدن فرایند ثبت و مستند نمودن تجارب سازمانی در مؤسسه و پژوهشگاه
  

 طریق تسهیم تجارب سازمانی روسا و معاونان قدیم و جدید شکل گیری منتورینگ از
  

 تسهیم تجارب و دانش بین روسا و معاونان قدیم و جدید از طریق تسهیم تجارب سازمانی
  

 ارتقای دانش سازمانی از طریق تسهیم تجارب سازمانی
  

 سازمانییادداشت برداری اطالعات و تجارب 
  

 تسهیم و دراختیار قرار دادن تجارب سازمانی
  

 بالندگی و مرجعیت علمی و تجربی برای تسهیم تجارب سازمانی
  

 انجام تسهیم دانش سازمانی و تجربیات
  

 انجام مستند نمودن تجربیات سازمانی
  

 )مانند مالکیت فکری( در تعامل و تسهیم تجربیات سازمانیرعایت اصول اخالق حرفه ای 
  

 عدم مستند سازی تجربه سازمانی در پست انتصابی فعلی
  

 بهره مندی از دانش ضمنی و تجربه سازمانی ثبت و مکتوب شده قبلی مرتبط با پست انتصابی
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 سه نگرش در مورد مستندسازی تجربیاتمقای

 )الف( براساس جنسیت

استیودنت نگرش در مورد مستندسازی تجربیات براساس جنسیت بیانگر آن بود که مردان نگرش مثبت نتایج آزمون تی

 .(1دار نبود )جدول تری نسبت به مستندسازی تجربیات نسبت به زنان دارند، البته این میزان از لحاظ آماری معنی
 

 استیودنت نگرش در مورد مستندسازی تجربیات براساس جنسیتنتایج آزمون تی 1جدول 

 جنسیت متغیر
مقدار شاخص

 داریسطح معنی تی استیودنت

 مورد مستندسازی تجربیاتنگرش در 

 مرد
 میانگین

 انحراف معیار

 زن
 میانگین

 

 انحراف معیار
 

 

 )ب( براساس سابقه خدمت

در مورد مستندسازی تجربیات براساس سابقه خدمت نشان داد که طرفه برای مقایسه نگرش نتایج تحلیل واریانس یک

 (.0باشند )جدول های مختلف خدمت دارای نگرش متفاوتی نسبت به مستندسازی تجربیات میپاسخگویان با سال
 

 طرفه )نگرش در مورد مستندسازی تجربیات براساس سابقه خدمت(نتایج تحلیل واریانس یک 0جدول 

 متغیر

 
 

 داریسطح معنی تحلیل واریانس مربع میانگین

 نگرش در مورد مستندسازی تجربیات
 بین گروه ها

 

 درون گروه ها  
 

 

 51داری بین نگرش پاسخگویانی که کمتر از ( در این خصوص نشان داد که تفاوت معنی1نتایج آزمون دانکن )جدول

ر از تسال سابقه خدمت داشتند با دیگر پاسخگویان وجود دارد، بدین صورت که نگرش پاسخگویان دارای سابقه خدمت بیش

 .سال داشتند 51ده سال به باال بهتر از گروهی است که سابقه خدمت کمتر از 
 

 نتایج آزمون دانکن 1جدول 

 متغیر

 نگرش در مورد مستندسازی تجربیات

 سال 51متر از ک

 سال 21تا  51

 سال 21بیشتر از 
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 یا پژوهشگاه محل خدمت مؤسسه)ج( براساس 

( نشان داده شده 9نتایج آزمون کروسکال والیس نگرش در مورد مستندسازی تجربیات براساس محل خدمت در جدول )

داری بین نگرش پاسخگویان نسبت به مستندسازی تجربیات بر اساس خدمت ز آن بود که تفاوت معنیاست. نتایج حاکی ا

ای نشان می دهد که پاسخگویانی که در حوزه تخصصی علوم انسانی مشغول به خدمت وجود دارد. نتایج مربوط به میانگین رتبه

وزه فنی ازی تجربیات داشتند. همچنین، پاسخگویان حهای دیگر در خصوص مستندستری را نسبت به گروهبودند نگرش مثبت

 ها کسب نمودند.تری نسبت به دیگر گروهو مهندسی نمره پایین

 
 نتایج آزمون کروسکال والیس )نگرش در مورد مستندسازی تجربیات براساس محل خدمت( 9جدول 

 متغیر

 

 گروه ها

 

 داریسطح معنی کای اسکویر میانگین رتبه ای

نگرش در مورد مستندسازی 

 تجربیات

 انسانی
 

  

 صنایع غذاییکشاورزی و 
 

 علوم پایه
 

 فنی مهندسی
 

 
 

 مقایسه وضعیت موجود مستندسازی تجربیات

 )الف( براساس جنسیت

ان وضعیت موجود ن بود که مرداستیودنت وضعیت موجود مستندسازی تجربیات براساس جنسیت بیانگر آنتایج آزمون تی

 (.8دار نبود )جدول مستندسازی تجربیات را بهتر از زنان ارزیابی نمودند، هرچند که این میزان از لحاظ آماری معنی
 

 استیودنت وضعیت موجود مستندسازی تجربیات براساس جنسیتنتایج آزمون تی 8جدول 

 جنسیت متغیر
 

 داریسطح معنی تی استیودنت

 وضعیت موجود مستندسازی تجربیات

 مرد
 میانگین

 انحراف معیار

 زن
 میانگین

 

 انحراف معیار
 

 
 )ب( براساس سابقه خدمت

طرفه برای مقایسه دیدگاه پاسخگویان در مورد وضعیت موجود مستندسازی تجربیات براساس نتایج تحلیل واریانس یک

 (.51داری بین دیدگاه پاسخگویان در این مورد وجود ندارد )جدول سابقه خدمت نشان داد که تفاوت معنی
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 طرفه )وضعیت موجود مستندسازی تجربیات براساس سابقه خدمت(نتایج تحلیل واریانس یک 51جدول 

 متغیر

 

 داریسطح معنی تحلیل واریانس مربع میانگین 

وضعیت موجود مستندسازی 

 تجربیات

    بین گروه ها

  درون گروه ها

 

 یا پژوهشگاه محل خدمت مؤسسه)ج( براساس 

دمت سازی تجربیات براساس محل خنتایج آزمون کروسکال والیس دیدگاه پاسخگویان در مورد وضعیت موجود مستند

( نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به وضعیت 55در جدول )

موجود مستندسازی تجربیات وجود دارد. نتایج مربوط به میانگین رتبه ای نشان می دهد که پاسخگویانی که در حوزه تخصصی 

شغول به خدمت بودند وضعیت بهتری را در مورد مستندسازی تجربیات محل خدمت خود بیان نمودند و پاسخگویان علوم پایه م

 .حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کمترین نمره را برای وضعیت موجود مستندسازی تجربیات کسب کردند

 
 اس محل خدمت(نتایج آزمون کروسکال والیس )وضعیت موجود مستندسازی تجربیات براس 55جدول 

 متغیر

 

 میانگین رتبه ای گروه ها
 

 کای اسکویر
 

 داریسطح معنی

وضعیت موجود مستندسازی 

 تجربیات

 

 انسانی
 

   

 کشاورزی و صنایع غذایی
 

 

 علوم پایه
 

 

 فنی مهندسی
 

 

 

 

 و بحث گیرینتیجه

 مؤسساتها و در پژوهشکده سازی تجربیات سازمانیوضعیت مستند شناسایی"در راستای رسالت پژوهش حاضر با عنوان 

باید اذعان  ها،های انجام شده و همچنین، نتایج پرسشنامههای صورت گرفته و مصاحبه، با توجه به بررسی "پژوهشی کشور

ورت صان است؛ اما بهها در جریپژوهشی و پژوهشکده مؤسساتمعنای بایگانی در و بهمفهوم کلی نمود که مستند سازی به

ی به شود ولگیرد. این موضوع به عوامل زیادی مربوط میسازی تجربیات و تسهیم آن صورت نمیمند مستندخاص و نظام

پژوهشی  مؤسساتها و ، دانشگر هستند و یا به عنوان مسئوالن دفاتر روسای پژوهشکدهلحاظ اینکه جامعه و نمونه مورد پژوهش

اشد این بمداری باید اصول و موازین آنها باشد، نگرش آنان در این رابطه بسیار مهم میباط هستند و دانشبا دانشگران در ارت

از حیث اهمیت انگیزه فردی در  و  موضوع با نتایج پژوهش 

ال شخص گردید که نگرش افراد با سابقه خدمت بیشتر از ده سمستندسازی تجربیات همراستا است. بر اساس نتایج پژوهش م

توان چنین بیان دست آمده، میهای بهسال دارند. لذا، براساس یافته 51به باال بهتر از اعضایی است که سابقه خدمت کمتر از 
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یشتر خواهد ارب سازمانی بنمود که هرچه سابقه کاری افراد بیشتر شود، نگرش و احساس نیاز آنها نسبت به مستند نمودن تج

ندی از تجربیات مشود لزوم بهرهتوان تحلیل کرد که افزایش تجربه کاری سبب میها را چنین میشد. به سخن دیگر، این یافته

باالیی به  تری به این امر داشته باشند. همچنین، پاسخگویان اعتقادبرای افراد اهمیت بیشتری پیدا کند و در نتیجه، نگرش مثبت

سازی تجربیات سازمانی و تسهیم دانش با همکاران داشتند )اگر چه در این بین برخی پاسخگویان نیز وجود عاقالنه بودن مستند

 داشتند که نگرش منفی نسبت به مستند نمودن تجربیات سازمانی داشتند(.

ه کارکردن ها بو پژوهشکده پژوهشی مؤسساتها حاکی از آن بود که اکثر پاسخگویان در از سوی دیگر، نتایج بررسی

برند ولی با این وجود برخی از روسا و معاونان های جدید مرتبط با پست انتصابی مایل هستند و از آن لذت میبر روی ایده

های سازمانی خود حس مالکیت دارند و مایل ها نیز وجود دارند که مقداری اندک به تجربهپژوهشی و پژوهشکده مؤسسات

ه مردان پژوهشی مشخص گردید ک مؤسساتبه راحتی در اختیار دیگران قرار دهند. همچنین، با بررسی وضعیت  نیستند آن را

بود و ارزیابی دار نوضعیت موجود مستندسازی تجربیات را بهتر از زنان ارزیابی می کنند، البته این میزان از لحاظ آماری معنی

ظر سابقه پژوهشی از ن مؤسساتو تسهیم دانش سازمانی و ضمنی  در  اعضاء نسبت به وضعیت موجود مستند سازی تجربیات

 کاری یکسان است. 

همچنین مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش معتقد بودند در تعامل و تسهیم تجربیات سازمانی با همکاران، اصول 

زمانی که روسا و معاونین قبلی تجربیات ساکنند اما با اینحال بیان داشتند ای )مالکیت فکری و ...( را رعایت میاخالق حرفه

اند و فرایند تسهیم تجارب سازمانی عملیاتی نشده است و حتی خودشان نیز تجارب سازمانی خود را مستند خود را مستند ننموده

بخش  رمحل خدمت آنان فرایند ثبت و مستند نمودن تجارب سازمانی عملیاتی نشده است.این موضوع د مؤسسهاند و در ننموده

عنوان نمونه، اساتید جوان و مسئولین جوان برای مستند نمودن تجارب سازمانی، مالک کمی نیز مورد تایید قرار گرفت. به

ودن تجربیات تر و مسئولین با سابقه باال، بیشتر بال استفاده بکردند و اساتید قدیمیامتیاز شغلی و مالی را برای این کار مطرح می

که  ساختند. این نتیجه با نتایج پژوهش پژوهشی مطرح می مؤسساتبات در سازمان و را در کشاکش انتصا

تا اند همراسعوامل درونی مربوط به دانش ضمنی دانشکده و عوامل بیرونی کمک به دانش ضمنی دانشکده را مطرح نموده

ال حجربیات و تسهیم آن با دو موضوع مرتبط ولی در عینسازی تتوان اینگونه نتیجه گرفت که ما در حوزه مستنداست و می

م دانش سازی تجربیات سازمانی و تسهینیاز مستندهای مشترکی دارند. پیشنیازجدا از یکدیگر روبرو هستیم. اما هردو پیش

انی، جوسازم های دانشگاهی، حمایت حقوقی،های: سیاستپژوهشی ایران مولفه مؤسساتها و ضمنی و تجربه در پژوهشگاه

از   و ، های باشد که با یافتهفرهنگ دانشگاهی و فرهنگ فردی می

 سازی همراستا است.حیث توجه جو سازمانی و ساختار الزم و مسایل سیاسی و حقوقی در مستند

نمودن تجربه سازمانی و  ایجاد تسهیم دانش ضمنی و تجربه را به عبارت دیگر، این فرهنگ فرد است که زمینه مستند به

باشد. همچنین، فرهنگ دانشگاهی خود متاثر از جو آورد و خود متاثر از فرهنگ اجتماعی میصورت درونی شده فراهم می

عالوه، هد. بهدر میباشد که روند ثبت و تسهیم دانش ضمنی را تحت تاثیر زیاد قراپژوهشی می مؤسسهسازمانی پژوهشگاه و 

ات و انجام سازی تجربیهای مستندهای سیاستی و حقوقی برای ایجاد زمینهها نیازمند زیرساختپژوهشی و پژوهشگاه مؤسسات

تند ها از نظر مسپژوهشی و پژوهشکده مؤسساتتسهیم دانش ضمنی هستند. بر این اساس، وضعیت موجود روسا و معاونان 

رایی های ناشی از تجارب در جلسات شوسازی مصوبات و مشاورهباشد. اما مستنداصیل و واقعی منفی مینمودن تجربه به مفهوم 

ای ایران هپژوهشی و پژوهشگاه مؤسساتپذیرد. اما از نظرتسهیم دانش ضمنی و تجربیات، باید اشاره نمود که در و ... انجام می

. و تنها در برخی موارد به دلیل نبود سازی آن خیررد اما مستندتسهیم دانش ضمنی و تجربه سازمانی در حد کم وجود دا

ت کند و صورپیشنیازها، یا عوامل مشوق تسهیم دانش ضمنی و تجربه سازمانی و یا عوامل بازدارنده، این امر با وقفه و یا به
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، عوامل فردی اعضای ناقص اجرا شده است. محور اصلی تسهیم دانش ضمنی و تجربه سازمانی در جامعه آماری پژوهش

و  پژوهشی به تسهیم دانش سازمانی و تجربه با همکاران است. که با نتایج پژوهش  مؤسسات

دیگر، عوامل سازمانی عبارتاز حیث توجه به فرد و عوامل فردی همراستا است. به 

نمایند و این عضو هیات علمی هست که بر تنها در تسهیم دانش ضمنی و تجربه نقش حمایتی ایفا میو برون سازمانی و ... 

ه این عوامل باشد. کگیرنده نهایی در تسهیم دانش ضمنی میهای دانشی خود و عوامل فردی و شخصیتی، تصمیماساس توانایی

قادات ای، اعتقادات دینی و اعتمل نگرشی و بینشی، اخالق حرفهای او، عواهای حرفه، توانمندیمتاثر از برند عضو هیات علمی

باشد. همچنین، عوامل فردی در خصوص تسهیم دانش سازمانی )تجارب گرایی( میو خصوصیات فردی )مالکیت یا همنوع

سا و ند. زیرا اکثر روکنشدت نقش بازدارنده را ایفا میسازمانی( در مورد عملکرد یا موارد غیر اخالقی و ... منابع انسانی به

پژوهشی بنا به اعتقادات نهادینه شده، نوشتن تجربیات سازمانی خود در مورد منابع انسانی  مؤسساتها و معاونان پژوهشکده

ها این نکته نیز تاکید گردید که اصوال برای زنند. البته در مصاحبهدانند و عمال از آن سر باز میسازی میسازمان را پرونده

هم و ، مکنددانش ضمنی و تجربه سازمانی عوامل فردی هم در تسهیم کننده و هم در فردی که دانش را دریافت می تسهیم

یاستی از های حقوقی و سای و حتی نبود زیرساختنامههای مالی و آیینمورد تاکید است. نکته دیگر اینکه برخی عدم حمایت

ای کند و این موضوع وقتی وارد محتوپژوهشی جلوگیری می مؤسساتعاونان تسهیم دانش سازمانی و تجربه در بین روسا و م

اص های خای که برخی افراد به دلیل ویژگینهگودهد بهشود به شکل حادتری خود را نشان میدانش تجارب سازمانی می

ای هیات سازمانی در بین اعض گردد برای تسهیم دانشپیشنهاد می فردی، نسبت با دانش سازمانی خود حس مالکیت دارند. لذا،

نندگان کهای مالی و ارتقا در نظر گرفته شود و همچنین، حمایت حقوقی و قضایی الزم از تسهیمپژوهشی مشوق مؤسساتعلمی 

عمال خود  ،سازی تجربیاتعمل آید. چراکه برخی از مشارکت کنندگان پژوهش معتقدند با نگارش و مستنددانش سازمانی به

باشد. مضافا اینکه برای تسریع در تسهیم دهند و به نوعی اعتراف به دست خود میهای قضایی قرار میبرخورد را در معرض

گذاری کالن در سطح ملی، برون سازمانی و درون دانش سازمانی و خصوصا مستندسازی دانش تجارب سازمانی، سیاست

نی خصوصاً مستندسازی دانش ضمنی و تجربه در فرهنگ سازمانی الزم است صورت پذیرد تا به تدریج تسهیم دانش سازما

ازی سپژوهشی کشور به مستند مؤسساتتوان گفت طور خالصه میپژوهشی خود را نشان دهد. پس به مؤسساتسازمانی 

یا  امهن، حاصل تجربیات سازمانی خود را در قالب آییناند و تنها در برخی موارد فنی و یا اداریرسمی تجربیات نپرداخته

ند ااند. همچنین روسای قبلی و معاونان قبلی تجربیات مستند شده را در اختیار آنها قرار ندادهها مستند و ابالغ نمودهچارتفلو

و خود نیز تا کنون تجارب سازمانی خود را رسما مستند نکرده و قرار هم نیست این کار را انجام دهند؛ زیرا به اعتقاد آنها یک 

 شود.گیرد و هم در آینده از آن استفاده نمیده است که هم انرژی و وقت مدیریتی آنها را میکار عبث و بیهو

پژوهشی کشور با توجه به حوزه فعالیت در مقایسه  مؤسساتها و پژوهشکده"همچنین، در راستای این هدف پژوهش که 

نگرش نسبت  ها حاکی از آن است که از نظربررسینیز باید گفت که نتایج  "سازی تجربیات چگونه هستندبا هم از حیث مستند

تندسازی تری را نسبت به مس، نگرش مثبتپژوهشی با حوزه تخصصی علوم انسانی مؤسساتسازی تجربیات، در به مستند

یس ای که رینهگوگیرند بهپژوهشی با حوزه فنی و مهندسی در انتهای این وضعیت قرار می مؤسساتتجربیات سازمانی دارند و 

-ندای به تجارب سازمانی افراد قبل و یا مستهای حوزه فنی مهندسی به صراحت اعالم کردند که هیچ عالقهیکی از پژوهشکده

بیات سازمانی ای نباشد که مستند سازی تجرگونهسازی تجربیات سازمانی ندارند و خواستند تا نتایج طرح پژوهشی حاضر نیز به

ها نیز باید اشاره کرد که بر اساس نتایج حاصل پژوهشی و پژوهشکده مؤسساتوضعیت موجود آور باشد. اما در خصوص الزام

پژوهشی در حوزه تخصصی علوم پایه وضعیت بهتری را در مورد مستندسازی تجربیات محل خدمت خود بیان  مؤسسات
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-ر بر میها را دها و رویهو فرایندسازی تجربیات بیشتر مربوط به حوزه دانش موضوعی خود بوده نمودند. اگرچه این مستند

-ستندکلی، در خصوص مطورپژوهشی با حوزه تخصصی کشاورزی در انتهای این وضعیت قرار دارند. به مؤسساتگرفت. و 

شبیه به یکدیگر بوده و اقدام جدی و اساسی برای مستند ساختن تجارب  مؤسساتسازی تجربیات سازمانی تا حدود زیادی این 

 .اند )خصوصا تجارب مدیریتی(عمل نیاوردهسازمانی به
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