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Abstract: The purpose of this study was to develop integrated experience
management cycle as a basis for executing experience management in
organizations. The method used in this study was qualitative and a type
of meta-study known as meta-synthesis. In order to perform the research,
after designing research questions, systematic search of researches was
carried out based on relevant keywords from six internal databases and
eleven external databases (from beginning to the end of April 2017) and 13
researches selected purposefully as sampling. By reviewing the researches,
researchers identified seven stages, i.e.: experience activation, experience
collection, experience engineering, experience maintaining, experience
dissemination, experience perception and experience use which are
respectively connected through seven processes, i.e.: evaluation, edition,
storing, transfer, contextualization, adaption and update. Also, the stages
and processes are surrounded by five components, i.e.: organizational
culture, experience management technology, experience management
strategy, experience management metric and experience management
team. Based on these stages and processes, the integrated experience
management cycle was developed and its reliability and validity approved.
The results of this study can be used as a basis for planning of managers
in execution of experience management in organizations.
Keywords: Integrated Cycle, Experience Management, Meta-Synthesis
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چكيــده:هــدف ایــن پژوهــش تدویــن چرخــة یکپارچــه مدیریــت تجربــه بــرای
اجــرای مدیریــت تجربــه در سازمانهاســت .روش پژوهــش ،کیفــی و نوعــی
از فرامطالعــه بــه نــام فراترکیــب اســت .پــس از طراحــی ســؤاالت پژوهــش،
جســتوجوی نظاممنــد پژوهشهــا بــر اســاس کلیدواژههــای مرتبــط از شــش
پایــگا ه دادة داخلــی و یــازده پایــگاه داد ة خارجــی (از ابتــدا تــا پایــان فروردیــن
 )1396صــورت گرفــت و  13پژوهــش بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب
گردیــد .بــا بررســی پژوهشهــای مذکــور ،هفــت مرحلــه یعنــی فعالســازی
تجربــه ،جم ـعآوری تجربــه ،مهندســی تجربــه ،نگهــداری تجربــه ،انتشــار تجربــه،
ادراک تجربــه ،و بهکارگیــری تجربــه شناســایی گردیــد کــه بهترتیــب از طریــق
هفــت فراینــد یعنــی ارزیابــی ،ویرایــش ،ذخیرهســازی ،انتقــال ،مفهومســازی،
انطبــاق ،و بهروزرســانی بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند .همچنیــن ،مراحــل و
فرایندهــای مذکــور بهوســیلة پنــج مؤلفــه یعنــی فرهنــگ ســازمانی ،فنــاوری
مدیریــت تجربــه ،راهبــرد مدیریــت تجربــه ،ابــزار یــا معیــار اندازهگیــری مدیریــت
تجربــه ،و تیــم مدیریــت تجربــه احاطــه شــدهاند .بــر اســاس مراحــل ،فرایندهــا
و مؤلفههــای مذکــور چرخــة یکپارچــه مدیریــت تجربــه تدویــن و پایایــی و
اعتبــار آن تأییــد گردیــد .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد بهعنــوان مبنایــی بــرای
برنامهریــزی مدیــران در اجــرای مدیریــت تجربــه در ســازمان مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد.
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كليدواژهها :چرخة یکپارچه ،مدیریت تجربه ،فراترکیب
 .1ایــن پژوهــش بــا حمایــت مالــی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و دانشــگاه اصفهــان
انجــام شــده اســت.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

در دهههــای گذشــته ،حرکــت دنیــا بــر مبنــای اقتصــاد صنعتــی بــود؛ اقتصــادی کــه رشــد آن

وابســته بــه منابــع محســوس یــا مشــهود ،1ماننــد منابــع فيزيکــي و مالــی اســت .امــا در ســالهای اخیــر،

اقتصــاد سراســر جهــان بــر اســاس منابــع دانــش 2یــا ســرمایة فکــری ،3ماننــد دانــش و تجربههــای
نیــروی انســانی در حرکــت اســت (ریســری ،)2008 4بهنحــوی کــه ایجــاد ،شناســایی ،تســهیم و

بهکارگیــری دانــش یــا بهعبــارت دقیقتــر ،مدیریــت دانــش 5بهعنــوان یــک مزیــت رقابتــی 6و

تأثیرگــذار در عملکــرد اقتصــادی ســازمانها ( )Rodgers, Mubako & Hall 2017مطــرح شــده
اســت .امــا یکــی از حیطههــای مدیریـ ِ
ـت دانــش کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،مدیریــت

تجربــه 7اســت کــه بــه بررســی تجربــه 8یعنــی نوعــی از دانــش ( )Sun and Finnie 2005میپــردازد

کــه توســط یــک عامــل( 9انســان یــا کامپیوتــر) طــی فراینــد حــل مســائل گذشــته بهدســت میآیــد
(2002

.)Bergmann

در حقیقــت ،تجربــه یکــی از منابــع مهــم در هــر ســازمان اســت ( )Haddadpoor et al. 2015که

بــا تأثیراتــی ماننــد کاهــش زمــان حــل مســئله ( )Bergmann 2002و کاهــش دوبــارهکاری (اشــتریان

 )1392همــراه اســت و ایــن مســئله نشــاندهندة توجــه بــه مدیریــت تجربــه و فعالیتهــای مربــوط

بــه آن اســت .بــا وجــود ایــن ،در زمینــة مدیریــت تجربــه ســه مســئلة اساســی مطــرح اســت :مســئلة
اول ،کمتوجهــی بــه موضــوع مدیریــت تجربــه در سازمانهاســت ،بهطــوری کــه علیرغــم وجــود

واحــد مدیریــت دانــش در بســیاری از ســازمانها ،مدیریــت تجربــه جایگاهــی نــدارد و علــت آن
عــدم شــناخت نســبت بــه مدیریــت تجربــه و نبــو ِد فراینــدی نظاممنــد در زمینــة چگونگــی اجــرای

مدیریــت تجربــه اســت .ایــن مســئله نشــاندهندة عــدم توجــه پژوهشــگران نســبت بــه توصیــف و
تبییــن مدیریــت تجربــه اســت .مســئلة دوم آن اســت کــه مدیریــت تجربــه ،اســاس مستندســازی
تجربــه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه فراینــد مستندســازی بــر مبنــای مدیریــت تجربــه ســاخته میشــود.
1. tangible resources
2. knowledge resources
3. intellectual capital
4. Ricceri
5. knowledge management
6. Competitive advantage
7. experience management
8. experience
9. agent
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بــا وجــود ایــن ،علیرغــم پژوهشهــای متعــدد در زمینــة مستندســازی ،بهخصــوص در کشــور مــا،
مبنــای مستندســازی یعنــی مدیریــت تجربــه بهصــورت نظاممنــد بررســی نشــده اســت .مســئلة ســوم

در مبحــث مدیریــت دانــش و مدیریــت تجربــه (بهعنــوان بخشــی از مدیریــت دانــش) ،تفــاوت بیــن
الگــو و چرخــه اســت کــه در پژوهشهــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .ایــن در حالــی اســت

کــه الگــو ب ـه معنــای مبانــی نظــری مراحــل یــا فعالیتهــای مدیریــت دانــش و چرخــه ب ـ ه معنــای
مراحــل یــا فعالیتهــای مدیریــت دانــش اســت (دالکیــر .)2001 1بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ضمــن

توجــه بــه کمبودهــای پژوهشــی مذکــور تــاش میشــود ضمــن معرفــی مختصــر مدیریــت تجربــه
و مبانــی آن ،بــا ارائــة چرخــة پیشــنهادی ،زمینــة اجــرای مدیریــت تجربــه در ســازمانها فراهــم آیــد.

 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش

مدیریــت تجربــه حــاوی شــش فعالیــت اســت کــه عبارتانــد از :جم ـعآوری( 2گــردآوری

ش مناســب جهــت ارائــة تجربــه بــرای اســتفادة
تجربــه از منابــع موجــود) ،الگوســازی( 3یافتــن رو 
مجــدد و شــکلدهی بــه آن در صــورت نیــاز) ،ذخیرهســازی( 4ذخیــرة تجــارب جمعآوریشــده)،
اســتفادة مجــدد( 5اســتفاده از تجربــة قبلــی جهــت حــل مســئلة جدیــد) ،ارزیابــی( 6ارزیابــی تجربــه

هنــگام اســتفادة مجــدد از نظــر مناس ـببودن تجربــة انتخابــی ،صحــت و دقــت تجربــة بازیابیشــده

و غیــره) و نگهــداری( 7بهروزرســانی تجربــه) (.)Bergmann 2002

در زمینــة الگــوی مدیریــت تجربــه «برگمــان» معتقــد بــه یــک هســتة دانــش 8اســت کــه بــا دو

الیــه بــا عنــوان چرخــة حــل مســئله 9و روششناســی توســعه و نگهــداری 10احاطــه شــده اســت .هســتة
مرکــزی شــامل ســه قســمت اســت :واژهنامــه( 11مجموعـهای از اطالعــات و اصطالحــات مرتبــط بــا

1. Dalkir
2. collecting
3. modeling
4. storing
5. reusing
6. evaluating
7. maintaining
8. knowledge kernel
9. problem solving cycle
10. development and maintenance methodology
11. vocabulary
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تجربــه) ،پایــگاه تجربــه( 1مجموعـهای ســاختاریافته از نمونههــای مختلــف تجربــه) و دانــش مرتبــط

بــا اســتفادة مجــدد( 2شــامل دانــش دربــارة اســتفادة مجــدد از یــک نمونــه تجربــة خــاص بــرای حــل

یــک مســئلة خــاص ،چگونگــی تغییــر تجربــة خــاص بــرای متناسبشــدن بــا موقعیــت فعلــی و

غیــره) .چرخــة حــل مســئله نیــز بــا مســئلهیابی( 3شناســایی مســئله بــا اســتفاده از مصاحبــه ،پرسشــنامه
و غیــره) شــروع و بــا ارزیابــی و بازیابــی تجربــه( 4انتخــاب یــک نمونــه تجربــة نســبتاً مرتبــط بــا

مســئله از پایــگاه تجربــه بهمنظــور حــل مســئله) ،انطبــاق تجربــه( 5انطبــاق و ترکیــب نمونــة تجربــة

بازیابیشــده بــا توجــه بــه مســئلة جدیــد) و ارائــة تجربــه (ارائــة تجربــه بــه کاربـ ِر تجربــه بهصــورت
نوشــتاری ،شــفاهی و غیــره بهمنظــور حــل مســئله) ادامــه یافتــه و بــا حــل مســئلة پیچیــده( 6حــل

کامــل مســئله یــا بخشــی از آن بــا اســتفاده از تجربــة قبلــی) پایــان مییابــد .روششناســی توســعه

و نگهــداری نیــز شــامل ســه فراینــد اســت :فرایندهــای فنــی( 7کلیــة فعالیتهــای مرتبــط بــا بخــش

نرمافــزاری مدیریــت تجربــه) ،فرایندهــای ســازمانی( 8فرایندهایــی ماننــد آمــوزش کاربــر نرمافــزار،
نگهــداری هســتة دانــش و فرایندهایــی جهــت تغییــر یــا ســازماندهی مجــدد فرایندهــای موجــود) و
فرایندهــای مدیریتــی( 9ماننــد برنامهریــزی ،نظــارت و کلیــه فرایندهایــی کــه تأمینکننــدة شــرایط و

خدمــات بــرای اجــرای فرایندهــای فنــی و ســازمانی اســت) ).(Bergmann 2002

در داخــل کشــور تنهــا پژوهــش موجــود مربــوط بــه پژوهشهــای «دری و محمــود صالحــی»

( 1385و  )1389اســت کــه بــه نوعــی الگوبــرداری از الگــوی «برگمــان» میباشــد.

در زمینــة چرخــه نیــز پژوهشــگران چرخــة یکپارچـهای از مدیریــت تجربــه ارائــه نکردهانــد .در

حیطههــای مشــابه نظریهپردازانــی بــه اظهــار نظــر پرداختهانــد کــه البتــه هیچکــدام از اظهارنظرهــا

در حکــم پیشــنهاد چرخ ـهای بــرای مدیریــت تجربــه نبــوده اســت .بــا وجــود ایــن ،در زیــر بــه ســه
نمونــه از آنهــا اشــاره میشــود:

1. experience base
2. reuse-related knowledge
3. problem acquisition
4. experience evaluation and retrieval
5. experience adaptation
6. complex problem solving
7. technical processes
8. organizational processes
9. managerial processes
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اول ،کارخانــة تجربــه 1کــه در آن بیــن دو زیرســاختار تفــاوت وجــود دارد :زیرســاخت

اول ،ســازمان پــروژه ،2ســازمانی اســت کــه مســئول برنامهریــزی ،ســاخت و اجــرای طــرح در

شــرکت اســت کــه در آن مراحــل توصیــف (تعییــن ویژگیهایــی ماننــد بودجــة ســازمان و زبــان
برنامــه) ،هدفگــذاری (تعییــن انتظــارات بــرای بهبــود طــرح) ،انتخــاب فرایندهــا (انتخــاب روش

و ابزارهــای مختلــف بــرای بهبــود طــرح) و اجــرای آنهــا (اجــرای طــرح) وجــود دارد .زیرســاخت

دوم ،کارخانــة تجربــه ،ســازمانی اســت کــه درسآموختههــای طرحهــای اجراشــده را تحلیــل
نمــوده و ســپس آنهــا را در پایــگاه تجربــه ثبــت میکنــد .البتــه ،بهمنظــور اســتفادة بهتــر ،تجــارب

بســتهبندی میشــوند ،یعنــی تجــارب تعمیــم و تناســبیافته (ســازگاری یافتــه) و شــکلدهی
میشــوند ).(Basili, Caldiera & Rombach 1994

دوم ،در چرخــة اســتدالل نمونهمحــور 3نیــز چهــار فراینــد وجــود دارد :فراینــد بازیابــی

4

(ورود یــک مســئلة جدیــد و بازیابــی نمونــة تجــارب از پایــگاه نمونــه بــرای حــل آن) ،فراینــد
اســتفادة مجــدد( 5بهکارگیــری و تطبیــق نمونــة تجــارب بــرای حــل مســئلة جدیــد) ،فراینــد اصــاح

6

(آزمــودن نمونــة تجــارب در دنیــای واقعــی و یــا توســط متخصــص و در صــورت نیــاز اصــاح آن)
و فراینــد نگهــداری( 7نگهــداری تجربــة جدیــد یعنــی مســئلة حلشــده در پایــگاه) .بــه ایــن ترتیــب،

پایــگاه نمونــه بــا نمونههــای یادگیریشــدة جدیــد و یــا بــا اصــاح نمونههــای موجــود بــهروز

میمانــد ).(Aamodt and Plaza 1994

ســوم ،در چرخــة حیــات تجربــه 8نیــز ابتــدا منابــع حــاوی تجربــه ،شناســایی و پــس از

آگاهســازی صاحبــان تجربــه نســبت بــه اهمیــت تجربــه ،تجــارب آنهــا اســتخراج میشــود (چرخــة

فعالســازی و اســتخراج .)9ســپس ،تجــارب ،ویرایــش شــده و ذخیــره میشــود (چرخــة مهندســی

و ذخیرهســازی) 10و بــه شــخص مناســب ،در زمــان مناســب و در شــکل مناســب منتقــل میشــود
)1. experience factory (EF
2. project organization
)3. case-based reasoning (CBR
4. retrieve
5. reuse
6. revise
7. retain
8. experience life-cycle
9. activating and eliciting
10. experience engineering and storing
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(چرخــة انتشــار .)1در نهایــت ،در چرخــة آخــر یعنــی انتشــار تــا فعالســازی تجربــة منتشرشــده در

عمــل در معــرض ســه موقعیــت قــرار میگیــرد :تأییــد شــدن ،رد شــدن و مفیــد بــودن در شــرایط

خــاص (عــدم تعمیمپذیــری) .در صــورت رد شــدن یــا عــدم تعمیمپذیــری تجربــه ،تجربــة جدیــدی
حاصــل شــده و یــا تجربــة قبلــی تغییــر مییابــد .بــه ایــن ترتیــب ،چرخــه مجــدد تکــرار میشــود
)2009

.(Schneider

تنهــا چرخــة یکپارچــه در ایــن زمینــه ،چرخــة یکپارچ ـة «دالکیــر» ( )2001اســت کــه آن نیــز

در حیطــة مدیریــت دانــش ارائــه شــده اســت .در ایــن چرخــه ،مدیریــت دانــش در ســه مرحلــه
قابــل انجــام اســت کــه بــا ســه فراینــد بــه یکدیگــر مرتبــط میشــوند :ابتــدا در مرحلــة تســخیر
(ضبــط) یــا ایجــاد ،2دانــش جدیــد ایجــاد و یــا دانــش موجــود فراخوانــی یــا رمزگــذاری میشــود.

ســپس ،اگــر در فراینــد ارزیابــی 3دانــش مذکــور بــرای ســازمان ارزشــمند شــناخته شــود ،مرحلــة

اشــتراک و انتشــار 4آغــاز و دانــش بیــن افــراد بــه اشــتراک گذاشــته و منتشــر میگــردد .ســپس،
در فراینــد مفهومبخشــی یــا متنیســازی ،5دانــش بــا ویژگیهــای کاربــر یــا اســتفادهکنندة 6دانــش

متناســب شــده و ســپس ،در مرحلــه کســب و کاربــرد (بهکارگیــری) 7کاربــ ِر دانــش بــا رجــوع
بــه مخــزن ،دانــش مــورد نیــاز یــا کارشــناس موجــود در ایــن زمینــه را یافتــه و پــس از شــناخت

و درک دانــش آن را بهصــورت عملــی مــورد اســتفاده قــرار میدهــد .در فراینــد بهروزرســانی

8

نیــز کاربــر بــا اســتفاده از دانــش ،مفیدبــودن آن را تأییــد نمــوده و هنگامــی کــه دانــش ،قدیمــی
و بــدون اســتفاده گــردد ،آن را گــزارش میدهــد و ایــن ،زمینــة تغییــر دانــش و یــا کســب دانــش
جدیــد را فراهــم میکنــد و باعــث تکــرار چرخــه خواهــد شــد .البتــه ،ایــن چرخــه تحــت تأثیــر پنــج

مؤلف ـه اســت کــه عبارتانــد از :فرهنــگ ســازمانی ،9فناوریهــای مدیریــت دانــش( 10فنــاوری و
ابزارهــا) ،راهبــرد مدیریــت دانــش( 11شــناخت ســازمان از نظــر وضعیــت موجــود و مطلــوب ،تحلیــل
1. dissemination
2. capture or creation
3. assess
4. sharing and dissemination
5. contextualize
6. experience user
7. acquisition and application
8. update
9. organizational culture
10. knowledge management technologies
11. knowledge management strategy
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تفــاوت بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب و تعییــن راه رســیدن از وضعیــت موجــود بــه مطلــوب)،

ابــزار اندازهگیــری مدیریــت دانــش( 1ســنجش موفقیــت یــا کاربــرد مدیریــت دانــش در ســازمان

در زمانهــا و بــا روشهــای مختلــف) ،و تیــم مدیریــت دانــش( 2افــراد مختلــف جهــت انجــام

فعالیتهــای متنــوع).

در مجمــوع ،بررســی مبانــی نظــری و پیشــینة پژوهشهــا در زمینــة الگــو نشــان میدهــد کــه

اگرچــه الگــوی «برگمــان» حــاوی مراحــل ،فرایندهــا و مؤلفههــای مختلــف اســت ،امــا مشــکل ایــن

الگــو اســتفاده از واژة الگوســت؛ در حالــی کــه بــا توجــه بــه معنــای دو اصطــاح الگــو و چرخــه
در مدیریــت دانــش ظاهــرا ً الگــوی مدیریــت تجربــة «برگمــان» بهنوعــی در هــمآمیختگــی الگــو

و چرخــه اســت .البتــه ،بیــن الگــو و چرخــه شــباهتهایی وجــود دارد ،امــا در مدیریــت دانــش،
تدویــن الگــو مبنایــی بــرای تدویــن چرخــه اســت .بنابرایــن ،ایــن دو اصطــاح یکســان نیســتند.

در زمینــة چرخــه نیــز اگرچــه در زمینــة مدیریــت دانــش ،چرخــة یکپارچــ ة «دالکیــر» ()2001

وجــود دارد ،امــا در زمینــة مدیریــت تجربــة پژوهشــگران ،چرخــة یکپارچـهای کــه حــاوی مراحــل
و فرایندهــای مدیریــت تجربــه باشــد تدویــن نکردهانــد ،بلکــه فقــط برخــی از مراحــل مدیریــت

تجربــه را مــورد بررســی قــرار دادهانــد.
 .3اهداف و سؤالهای پژوهش

در مجمــوع ،بــا توجــه بــه تأثیــر تجربــه (اشــتریان 1392؛  )Haddadpoor et al. 2015و

مدیریــت آن ) ،(Bergmann 2002در هــمآمیختگــی بیــن الگــو و چرخــه در پژوهشهــا (همــان)،

علیرغــم تفــاوت بیــن آنهــا (دالکیــر  )2001و فقــدان چرخــة یکپارچــهای از مدیریــت تجربــه

در پژوهشهــای داخــل و خــارج کشــور ،هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تدویــن چرخــة یکپارچــة

مدیریــت تجربــه اســت و در راســتای هــدف مذکــور ،ســؤالهای ایــن پژوهــش عبــارت اســت از:

1 .1چرخة یکپارچة مدیریت تجربه حاوی چه مرحلههایی است؟
2 .2چرخة یکپارچة مدیریت تجربه حاوی چه فرایندهایی است؟
3 .3چرخة یکپارچة مدیریت تجربه حاوی چه مؤلفههایی است؟
4 .4آیا چرخة یکپارچة مدیریت تجربه دارای پایایی است؟
5 .5آیا چرخة یکپارچة مدیریت تجربه دارای اعتبار است؟

1. knowledge management metrics
2. knowledge management team
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 .4روشپژوهش

ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،بنیــادی و کاربــردی اســت؛ بنیــادی از آن جهــت کــه هــدف

اصلــی ایــن پژوهــش تدویــن چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه اســت و کاربــردی از آن لحــاظ کــه

بــر اســاس ایــن چرخــه ،ســازمانها میتواننــد مدیریــت تجربــه را اجــرا و بهبــود بخشــند .از نظــر
جمـعآوری دادههــا نیــز ایــن پژوهــش از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت ،زیــرا دادههــا کامـ ً
ا طبیعــی

و بــدون دســتکاری گــردآوری شــده و از طریــق تحلیــل و بررســی نظاممنــ ِد محتــوای متنهــای
مکتــوب بهدســت میآیــد .از نظــر تحلیــل نیــز رویکــرد ایــن پژوهــش ،کیفــی و روش تحلیــل،
روش فراترکیــب 1اســت .فراترکیــب نوعــی فرامطالعــه 2اســت کــه در آن تعــدادی از پژوهشهــای

کمــی و کیفــی مــورد بررســی و یکپارچهســازی قــرار میگیــرد ( ،)Beck 2013بهنحــوی کــه
بــه جــاي ارائــة خالصــة جامعــی از یافتههــا ،یــک ترکیــب تفســیري از یافتههــا ایجــاد (Zimmer

 )2006و نظریــهای تدویــن میشــود ( .)Onwuegbuzie and Frels 2016بنابرایــن ،بــا توجــه بــه

اینکــه موضــوع مدیریــت تجربــه در پژوهشهــای داخلــی و خارجــی نســبت بــه ســایر محورهــای
مدیریــت دانــش غنــی نیســت ،بهمنظــور منســجم ســاختن ،مقایســه و ترکیــب پژوهشهــای موجــود

و غنــیســاختن ادبیــات موجــود در ایــن زمینــه از روش فراترکیــب اســتفاده شــده اســت .در ایــن
پژوهــش بــرای انجــام فراترکیــب از روش هفــت مرحل ـهای «ساندلوســکی» 3و «باروســو» 4اســتفاده

شــده کــه مراحــل آن توســط «چنیــل» و همــکاران بهصــورت خالصــه در شــکل  ،1ارائــه شــده
اســت(.)Chenail et al. 2012

1. meta-synthesis or metasynthesis
2. meta-study
3. Sandelowski
4. Barroso
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ »ﭼﻨﻴﻞ« و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺷﻜﻞ  ،1اراﺋﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ ).(Chenail et al. 2012

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮي و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ
ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ


اراﺋﺔ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
فراترکیب
اﺟﺮاي روش
ﻣﺮاﺣﻞاجرای
ﺷﻜﻞ.1.1مراحل
شکل
روش ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اول :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺶ

مرحلة اول :تنظیم سؤال پژوهش

در مرحلــة اول ،ســؤال پژوهــش بــا اســتفاده از پاســخ بــه ســؤاالت زیــر تنظیــم میشــود :چــه

بررس1.ــی
چیــزی( 1چــه چیــزی مــورد بررســی قــرار میگیــرد؟) چــه کســی( 2چــه جامع ـهای مــورد
meta-synthesis or metasynthesis
2. meta-study

Sandelowski
چگون3.ــه
قــرار میگیــرد؟) ،چــه زمانــی( 3در چــه محــدودة زمانــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد؟) و
4. Barroso

4

(چگونــه مــورد بررســی قــرار میگیــرد؟) .بــر مبنــای ایــن ســؤالها مــوارد زیــر ارائــه شــده اســت:

1 .1شناســایی مراحــل ،فرایندهــا ،مؤلفههــا و فعالیتهــای چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه و
تعییــن پایایــی و اعتبــار چرخــه بهعنــوان هــدف اصلــی ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده
اســت (چــه چیــزی؟)

2 .2کلیــة پژوهشهــای تجربــی و نظــری موجــود در پایــگاه دادههــای معتبــر داخلــی و خارجــی
بهعنــوان جامعــة ایــن پژوهــش محســوب میشــود (چــه کســی؟)

3 .3بــا توجــه بــه محــدود بــودن پژوهشهــای تجــری و نظــری در زمینــة مدیریــت تجربــه کلیــة
پژوهشهــای مرتبــط کــه در هــر محــدودة زمانــی در پایــگاه دادههــا موجــود اســت ،مــورد

بررســی قــرار میگیــرد (چــه زمانــی؟)

1. what
2. who
3. when
4. how
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4 .4روش جمــعآوری اطالعــات یــا بهعبارتــی ،روش و معیارهایــی کــه نشــاندهندة ورود یــا
پذیــرش و خــروج یــا عــدم پذیــرش پژوهشهــای تجربــی و نظــری اســت ،در جــدول  1نشــان

داده شــده اســت (چگونگــی؟)

جدول .1معیار پذیرش و عدم پذیرش پژوهشها در تدوین چرخة یکپارچة مدیریت تجربه
معیار

معیار پذیرش

معیار غیرپذیرش

زبان پژوهش

فارسی و انگلیسی

غیرفارسی و انگلیسی

زمان پژوهش

از ابتدا تا پایان فروردین ماه  1396در مقاالت از اول اردیبهشت ماه سال 1396
در مقاالت فارسی
فارسی
از اول ماه می سال 2017
از ابتدا تا پایان ماه آوریل  2017در مقاالت
در مقاالت انگلیسی
انگلیسی
سایر حیطهها مانند حیطة مدیریت تجربة
مشتری ،پزشکی و سالمت ،گردشگری

موضوع پژوهش

حیطه مدیریت تجربه ،مدیریت دانش ،علوم
کامپیوتر ،مهندسی

نوع منبع پژوهش

مقاله در مجله و همایش ،فصل کتاب ،پایاننامه سایر موارد مانند خبر ،گزارش و غیره

مرحلة دوم :انجام جستوجوی نظاممند پژوهشها

بــر اســاس معیــار پذیــرش و عــدم پذیــرش پژوهشهــا در جــدول  1و بهمنظــور دسترســي بــه

منابــع نوشــتاري  ،تعــداد شــش پایــگاه داده در داخــل کشــور شــامل «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری

اطالعــات ایــران (ایرانــداک)»« ،1مرجــع دانــش (ســیویلیکا)»« ،2بانــک اطالعــات نشــریات کشــور

(مگيــران)»« ،3پایــگاه مجــات تخصصــی نــور (نورمگــز)»« ،4پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد

دانشــگاهی (ســيد)» 5و «پرتــال جامــع علــوم انســاني» 6بــا اســتفاده از کلیــدواژة «مدیریــت تجربــه» و
نیــز کلیــدواژة «مدیریــت دانــش» ب ـ ه همــراه «تجربــه» در عنــوان پژوهــش مــورد جس ـتوجو قــرار

گرفــت .بهمنظــور دسترســي بــه منابــع نوشــتاري در پايگاههــاي اطالعاتــي خارج از کشــور نيــز تعداد

یــازده پایــگاه داده شــامل Science ،Sage ،ProQuest ،Oxford ،Jstor ،IEEE ،Emerald ،Ebsco

1. Irandoc
2. Civilica
3. Magiran
4. Noormags
5. SID
6. Ensani
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 Taylor & Francis ،Springer ،Directو  Wileyبــا اســتفاده از کلیــدواژة «»experience management

و « ،»management of experienceو همچنیــن ،کلیــدواژة « »knowledge managementبــههمــراه

کلمــة « »experienceدر عنــوان پژوهــش مــورد جســتوجو قــرار گرفــت .بــه ایــن ترتیــب ،بــا

توجــه بــه شــکل  ،2بــر اســاس روش نمونهگیــری هدفمنــد 1از نــوع نظــری 2نمونههایــی انتخــاب
گردیــد .در نمونهگیــری نظــری نمونههــا بــهشــکلی انتخــاب میشــوند کــه بهوضــوح بــا موضــوع

مرتبــط بــوده و بــه ســاخت نظریــه کمــک کننــد (رنجبــر و همــکاران  .)1391ســپس ،بهدلیــل

محدودیــت منابــع ،از بیــن منابــع نمونههــای انتخابــی بــا توجــه بــه مرتبطبــودن عنــوان منابــع بــه
موضــوع مدیریــت تجربــه بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد از نــوع گلولــهبرفــی 3مــواردی نیــز

انتخــاب و بــه نمونههــای قبلــی اضافــه گردیــد .نمونهگیــری گلولــهبرفــی نیــز بیشــترین کاربــرد

را زمانــی دارد کــه موضــوع بــهســختی قابــل دســترس باشــد (جاللــی  .)1391الزم بــه ذکــر اســت

کــه از نظــر حجــم نمونــه نیــز معيــار اشــباع 4نشــاندهندة کفايــت حجــم نمونــه اســت و معيــار بــراي

رســيدن بــه اشــباع زمانــی اســت کــه پژوهشهــای جدیــد تغییــری در نظریــه ایجــاد نکــرده و صرفـاً
تأییدکننــدة همــان مطالــب قبلــی باشــد (رنجبــر و همــکاران .)1391
مرحلة سوم :غربالگری و انتخاب پژوهشهای مناسب

در ایــن مرحلــه ،پژوهشهــا بــر اســاس معیارهــای مرحلــة اول و کلیدواژهه ـای مرحلــة دوم،

از نظــر عنــوان مرتبــط ،چکیــدة مرتبــط ،محتــوای مرتبــط ()Sandelowski and Barroso 2006

و کیفیــت مناســب ( )Chenail et al. 2012مــورد بررســی قــرار گرفتــه و برخــی از آنهــا حــذف

میشــوند .در ایــن پژوهــش پژوهشــگران ضمــن انجــام فرایندهــای مذکــور ،بهدلیــل اســتفاده از
روش نمونهگیــری گلولــهبرفــی چکیــدة مرتبــط ،محتــوای مرتبــط و کیفیــت مناســب را بــرای
پژوهشهــای ناشــی از روش گلولــهبرفــی نیــز ارزیابــی نمودنــد کــه در نهایــت ،از مجمــوع دو نــوع

نمونهگیــری 13 ،پژوهــش انتخــاب گردیــد .نتایــج ایــن غربالگــری بهصــورت خالصــه در شــکل

ـت.
 ،2نشــان داده شــده اسـ 

1. purposive
2. theoretical
3. snowball
4. saturation
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ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻋﻨﻮان )(N=46

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﭼﻜﻴﺪه )(N=19

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا )(N=7
ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ )(N=3

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺷﺪه )(N=84

ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش

ﭘﺬﻳﺮش
ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻜﻴﺪه )(N=38

ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش

ﭘﺬﻳﺮش

ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش
ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮا )(N=19
ﭘﺬﻳﺮش
ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ )(N=12
ﭘﺬﻳﺮش
ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ )(N=9

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﭼﻜﻴﺪه )(N=3

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا )(N=1

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ )(N=0

ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش

ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش

ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش

ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ روش ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻲ )(N=8
ﭘﺬﻳﺮش
ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮا )(N=5
ﭘﺬﻳﺮش
ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ )(N=4
ﭘﺬﻳﺮش
ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ )(N=4

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ )(N=13
ﺷﻜﻞ  .2ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺮﺧﺔ ﻳﻜﭙﺎرﭼﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ

شکل  .2فرایند انتخاب پژوهشهای نهایی در تدوین چرخة یکپارچة مدیریت تجربه

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ،در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮي و ﮔﻠﻮﻟﻪ

ﺑﺮﻓﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ 1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ اﺑﺰار 10ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻛﻤﻚ

بهمنظــور ارزیابــی کیفیــت پژوهشهــا در غربالگــری ،در هــر دو مرحلــة نمونهگیــری نظــری
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻗﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ .ده ﺳﺆال اﻳﻦ اﺑﺰار ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ

و گلولــ ه برفــی از برنامــة مهارتهــای ارزیابــی حیاتــی 1اســتفاده میشــود .ایــن ابــزار 10ســؤالی

1. critical
هــای skills
programme
مشــخص
appraisalرا
انتخابــی
)(CASPش
بــه پژوهشــگر کمــک میکنــد تــا دقــت ،اعتبــار و اهمیــت پژوه

کنــد .ده ســؤال ایــن ابــزار عبارتانــد از .1 :اهــداف پژوهــش .2 ،منطــق روش .3 ،طــرح تحقیــق،
 .4روش نمونهگیــری .5 ،جمــعآوري دادههــا .6 ،انعکاسپذیــري (رابطــه بیــن پژوهشــگر و
شــرکتکنندگان)  .7 ،مالحظــات اخالقــی .8 ،دقــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا .9 ،بیــان روشــن

یافتههــا ،و  .10ارزش پژوهــش .بــرای تکمیــل ایــن ابــزار ،پژوهشــگر هــر پژوهــش را بررســی و
)1. critical appraisal skills programme (CASP
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در هــر ســؤال بــر مبنــای عالــی ( 5امتیــاز) ،بســیار خــوب ( 4امتیــاز) ،خــوب ( 3امتیــاز) ،متوســط (2
امتیــاز) ،و ضعیــف ( 1امتیــاز) امتیازدهــی کــرده و در نهایــت ،امتیازهــا را جمــع میکنــد .بــر اســاس
ایــن ابــزا ِر  50امتیــازی اگــر پژوهشــی پایینتــر از امتیــاز خــوب (کمتــر از  21امتیــاز) باشــد بایــد

حــذف گــردد؛ زیــرا در ایــن ابــزار ،امتیازدهــی زیــر مطــرح شــده اســت :عالــی ( 41-50امتیــاز)،

بســیار خــوب ( 31-40امتیــاز) ،خــوب ( 21-30امتیــاز) ،متوســط ( 11-20امتیــاز) و ضعیــف (-10

 0امتیــاز) .بنابرایــن ،همانگونــه کــه در شــکل  ،2ارائــه شــده ،در فراینــد ارزیابــی کیفیــت در
نمونهگیــری نظــری ســه پژوهــش حــذف گردیــد ،امــا در نمونهگیــری گلولــهبرفــی پژوهشــی

حــذف نشــد .توضیحــات بیشــتر در ایــن زمینــه در بخــش یافتههــای مربــوط بــه اعتباریابــی ارائــه

شــده اســت.

مرحلة چهارم :استخراج نتایج

در ایــن مرحلــه ،پژوهشهــای منتخــب بارهــا بررســی شــده و اطالعــات مــورد نظــر از آنهــا

در قالــب کــد اســتخراج میشــود .در ایــن پژوهــش نیــز پژوهشــگران از طریــق بازبینیهــای مکــرر
و بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا تعــداد  13پژوهــش منتخــب را بررســی و اطالعــات مــورد

نظــر آنهــا را بهصــورت کــد اســتخراج نمودنــد کــه نتایــج آن در بخــش یافتههــا در جــدول ،2

ارائــه شــده اســت .البتــه ،در رابطــه بــا اســتخراج کدهــا ذکــر دو نکتــه ضــروری اســت :اول ،بــا

توجــه بــه اینکــه یــک کــد واحــد در منابــع مختلــف بــا جملهبندیهــای متعــددی نوشــته شــده
بــود ،پژوهشــگران بهتریــن جملهبنــدی را انتخــاب و آن را در جــدول  ،2بهعنــوان کــد ارائــه

نمودهانــد .دوم ،بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت تجربــه بــر مدیریــت دانــش مبتنــی اســت و بــا توجــه

بــه محــدود بــودن پژوهــش در زمینــة مدیریــت تجربــه ،پژوهشــگران در صــورت نیــاز برخــی از
اصطالحــات را بــدون تغییــر در محتــوا و فقــط از نظــر تناســب بــا مدیریــت تجربــه تغییــر دادنــد.

بــرای مثــال ،در کدهــای موجــود در مفهــوم تیــم مدیریــت تجربــه ،اصطالحــات بهدلیــل ســازگاری

بــا مدیریــت تجربــه تغییــر کــرده اســت ،بهطــوری کــه اصصــاح «روزنامهنــگار دانــش» بــا عنــوان
«روزنامهنــگار تجربــه» ارائــه شــده اســت.

مرحلة پنجم :تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی

هــدف فراترکیــب ایجــاد تفســیر یکپارچــه از یافتههاســت .بنابرایــن ،در ایــن مرحلــه کدهــا

بــر اســاس اشــتراک محتــوا در قالــب مفاهیــم ،دســتهبندی شــده و مفاهیــم نیــز در صــورت نیــاز
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بــر اســاس اشــتراک متــن بــه مقولههــا دســتهبندی میشــوند .در ایــن پژوهــش نیــز دســتهبندی

مذکــور انجــام گرفتــه و نتایــج آن در بخــش یافتههــا در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت .البتــه ،الزم

بــه ذکــر اســت کــه در دســتهبندی کدهــا در قالــب مفاهیــم و در دســتهبندی مفاهیــم در قالــب

مقولههــا نیــز عنــوان مفهــوم یــا مقولــه از همــان پژوهشهــا گرفتــه شــده و یــا بــر اســاس محتــوا
توســط پژوهشــگران نامگــذاری شــده اســت.
مرحلة ششم :حفظ کنترل کيفيت

در ایــن مرحلــه پژوهشــگر بایــد رویّههایــی را بــرای حفــظ کیفیــت در مطالعــة خــود در

نظــر گیــرد .ایــن رویّههــا عبارتانــد از .1 :توضیــح و توصیــف روشــن و واضــح بــرای گزینههــای

انتخــاب شــده .2 ،اســتفاده از رویکــرد مناســب در پژوهــش کیفــی ماننــد نظریــة دادهبنیــاد،
 .3اســتفاده از برنامههایــی ماننــد برنامــة مهارتهــای ارزیابــی حیاتــی ) (CASPجهــت ارزیابــی

کیفیــت پژوهشهــای اولیــه .4 ،اســتفاده از هــر دو راهبــرد جس ـتوجوی الکترونیکــی و دســتی

بــرای یافتــن مقــاالت مناســب .5 ،اســتفاده از روشهــای کنتــرل کیفیــت معمــول در مطالعــات

پژوهــش کیفــی ماننــد بازبینــی مجــدد ،و  .6ارزیابــی کیفیــت فراترکیــب بــا اســتفاده از .CASP
مــوارد اول ،ســوم ،پنجــم و ششــم در ایــن پژوهــش انجــام شــده و توضیحــات بیشــتر در ایــن زمینــه

در بخــش یافتههــای مربــوط بــه اعتباریابــی ارائــه شــده اســت.

عــاوه بــر ایــن ،پایایــی و اعتبــار چرخــه نیــز مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .بهعبــارت

دقیقتــر بــرای ســنجش پایایــی چرخــه از ضریــب کاپــای «کوهــن» 1اســتفاده خواهــد شــد؛

بدینصــورت کــه عــاوه بــر پژوهشــگران ،یــک کارشــناس دیگــر بــدون اطــاع از کدهــا و
طبقهبنــدی آنهــا اقــدام بــه اســتخراج کدهــا و طبقهبنــدی آنهــا خواهــد نمــود .ســپس ،کدهــا و

طبقهبندیهــای انجامشــده توســط پژوهشــگران بــا کدهــا و طبقهبندیهــای ایجادشــده توســط

آن کارشــناس مــورد مقایســه قــرار خواهــد گرفــت و شــاخص «کاپــا» بــرای محاســبة ضریــب
توافــق بیــن پژوهشــگران و کارشــناس محاســبه میگــردد .هــر چقــدر شــاخص «کاپــا» بــه عــدد

یــک نزدیکتــر باشــد ،نشــاندهندة توافــق بــاال بيــن دو كدگــذار و در نتیجــه ،پايايــي باالتــر

اســت .بهعبــارت دقیقتــر ،بــر اســاس شــاخص عــددی «کاپــا» وضعیــت توافــق میتوانــد ضعیــف
(کمتــر از  ،)0کــم ( ،)0-0/20متوســط ( ،)0/21-0/40مناســب ( ،)0/41-0/60خــوب (-0/80

1. Cohen’s kappa coefficient
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 )0/61و عالــی ( )0/81-1باشــد ( .)Munoz and Bangdiwala 1997بــرای ســنجش اعتبــار چرخــه
نیــز از نســبت اعتبــار محتــوا ) 1)CVRالوشــه 2اســتفاده شــد .بــه ايــن منظــور ،هــر گویــه بــه تعــدادی

کارشــناس داده شــده و از آنهــا خواســته میشــود تــا هــر یــک از گویههــا را بــر اســاس طیــف ســه

بخشــی «لیکــرت»«( ،گویــه ضــروری اســت»« ،گویــه مفیــد اســت ،ولــی ضــروری نیســت» و «گویــه
ضرورتــی نــدارد») طبقهبنــدی کننــد .ســپس ،نســبت اعتبــار محتــوا محاســبه میگــردد .در نهایــت،

اگــر بيــش از  50درصــد کارشناســان ،ايــن گویــه را ضــروري تلقــي کننــد ،اعتبــار محتــوا حاصــل
میشــود ( .)Gilbert and Prion 2016البتــه ،بــه اعتقــاد «الوشــه» بــهازاء تعــداد کارشناســان ،حداقــل
نســبت اعتبــار محتــوا نیــز تعییــن شــده اســت ( .)Miller, McIntire & Lovler, 2011بــه ایــن ترتیــب کــه

اگــر تعــداد کارشناســان کمتــر از  7باشــد و یــا  20 ،10 ،9 ،8و  40باشــد کســب حداقــل نســبت

اعتبــار محتــوا بهترتیــب  0/62 ،0/78 ،0/75 ،0/99و  0/42نشــاندهنده اعتبــار اســت.
مرحلة هفتم :ارائة یافتهها

در ایــن مرحلــه ،اطالعــات موجــود در قالــب یــک کل و البتــه بهصــورت خالصــه بــا یکدیگــر

ترکیــب میشــود؛ بهنحــوی کــه ترکیــب جدیــد تفســیر فراتــری از هــر یــک از مطالعــات اولیــه
ارائــه کنــد و در عیــن حــال ،دربرگیرنــدة همــة مطالعــات اولیــه نیــزباشــد ،بهگونــهای کــه اثــر

هــر یــک از مطالعــات اولیــه را میتــوان در ایــن کل ترکیبیافتــه جســتوجو کــرد .اطالعــات

مربــوط بــه ایــن مرحلــه نیــز در بخــش یافتههــا ارائــه شــده اســت.
 .5یافتهها

یافتههای این پژوهش در سه بخش ارائه میشود:
استخراج یافتههای مرتبط با چرخة یکپارچة مدیریت تجربه

بــر اســاس تحلیــل محتــوای صورتگرفتــه در پژوهشهــای منتخــب ( 13پژوهــش)

همانگونــه کــه در جــدول  ،2ارائــه شــده ،تعــداد  60کــد شناســایی شــد .منابــع یــا پژوهشهایــی

کــه کدهــای مذکــور از آنهــا اســتخراج شــده نیــز در ســتون آخــر ارائــه شــده اســت .کدهــا بعــد از

شناســایی و بــا در نظــر گرفتــن محتــوای هــر یــک از آنهــا یعنــی مشــترکبودن محتــوای آنهــا،
)1. Content Validity Ratio (CVR
2. Lawshe
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در قالــب مفاهیــم طبقهبنــدی شــدند .ســپس ،مفاهیــم نیــز بــا توجــه بــه اشــتراک معنایــی در قالــب
مقولــه مــورد طبقهبنــدی قــرار گرفتنــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــر اســاس جــدول  ،2ســه مقولــه یعنــی

مرحلــه ،فراینــد و مؤلفــه وجــود دارد و ایــن مقولههــا بهترتیــب ،دارای هفــت ،هفــت ،و پنــج مفهــوم

هســتند و هــر یــک از ایــن مفاهیــم نیــز دارای تعــدادی کــد اســت.
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جدول  .2مقولهبندی یافتهها در تدوین چرخة یکپارچة مدیریت تجربه
کد

مقوله

مفهوم

مرحله

فعالسازی تجربه  .1آمادهسازی در زمینة اهمیت
تجربه،
 .2شناسایی تجربة موجود،
 .3ایجاد تجربة جدید
جمعآوری تجربه  .1استخراج تجربه،
 .2ثبت تجربه

منبع
;)Kolb (1981); Sun (2004); Schneider (2009
)Raymundo et al. (2014

Basili, Caldiera & Rombach (1994); ;(Bergmann
(2002
;)Sun (2004
;)Sun and Finnie (2005
;)Neshatian, Kharrat & Khamaneh (2006
;)Schneider (2009

انواری ،رستمی و شهائی ()1388؛ دالکیر ()2001

مهندسی تجربه  .1خالصهنویسی تجربه،
 .2طبقهبندی تجربه،
 .3شاخصگذاری تجربه
نگهداری تجربه  .1ایجاد واژهنامه،
 .2ایجاد پایگاه یا مخزن تجربه

;)Basili, Caldiera & Rombach (1994); Sun (2004
;)Neshatian, Kharrat & Khamaneh (2006
;)Schneider (2009

انواری ،رستمی و شهائی ()1388
& Aamodt and Plaza (1994); Basili, Caldiera
;)Rombach (1994); Bergmann (2002); Sun (2004

;) Sun and Finnie (2005دری و محمودصالحی
()1385؛ محمودصالحی ()1385

انتشار تجربه

 .1ارائة تجربه مناسب،
 .2ارائه به شخص مناسب،
 .3ارائه بهشیوة مناسب،
 .4ارائه در زمان مناسب،
 .5ارائه در مکان مناسب

ادراک تجربه

 .1یافتن تجربه .2 ،شناختن تجربه )Kolb (1981); Sun (2004؛ دالکیر ()2001

بهکارگیری
تجربه

 .1مسئلهیابی،
 .2بازیابی تجربه،
 .3تعدیل و اصالح تجربه،
 .4استفاده از تجربه،
 .5حل مسئله

Sun (2004); Neshatian, Kharrat & Khamaneh
;)(2006

;) ، Schneider (2009دالکیر ()2001

;)Aamodt and Plaza (1994

Basili, Caldiera & Rombach (1994); Bergmann
;)(2002); Sun (2004); Sun and Finnie (2005
;)Neshatian, Kharrat & Khamaneh (2006

)Schneider (2009؛ دری و محمودصالحی ()1385؛
محمودصالحی ()1385؛ دالکیر ()2001
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مقوله

مفهوم

کد

منبع

فرایند

ارزیابی

 .1ارزیابی ارزشمندبودن تجربه
برای سازمان،
 .2اعتبار و صحت تجربه،
 .3امکان بهکارگیری تجربه در
سازمان

;) Bergmann (2002); Sun and Finnie (2005انواری
رستمی و شهائی ()1388؛ دالکیر ()2001

ویرایش

 .1ویرایش فنی یا محتوایی،
 .2ویرایش ظاهری یا نگارشی

Basili, Caldiera & Rombach (1994); Schneider

ذخیرهسازی

 .1بستهبندی تجارب،
 .2تصمیمگیری در مورد نوع
ذخیره تجارب

انتقال

 .1ارتباط با مخاطب تجربه،
 .2ارائه تجربه به مخاطب

مفهومسازی

 .1شناسایی ویژگیهای مخاطب و دالکیر ()2001
محتوای تجربه،
 .2ارتباط بین مخاطب تجربه با
تجربه و صاحب تجربه

انطباق

 .1تغییر تجربه،
 .2ترکیب تجربه

بهروزرسانی

 .1حاصلشدن تجربة جدید،
 .2تکرارشدن چرخه

)(2009
Basili, Caldiera & Rombach (1994); Bergmann
(2002); Sun and Finnie (2005); Neshatian, Kharrat
;)& Khamaneh (2006
)Schneider (2009

;) ،Bergmann (2002); Sun and Finnie (2005دالکیر
()2001

Aamodt and Plaza (1994);،
Basili, Caldiera & Rombach (1994); Bergmann
;)(2002
Sun (2004); Sun and Finnie (2005); Schneider
)(2009
;)Aamodt and Plaza (1994
Basili, Caldiera & Rombach (1994); Bergmann
;)(2002); Sun and Finnie (2005

;) ،Schneider (2009دالکیر ()2001
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کد

مقوله

مفهوم

مؤلفه

فرهنگ سازمانی  .1نقش مدیریت در اثرگذاری بر
فرهنگ سازمانی،
 .2نقش فرهنگ سازمان اعم از
راهبردها ،اهداف و انتظارات
بهعنوان عامل مشوق یا
بازدارنده ایجاد مدیریت
تجربه،
 .3نقش فرهنگ در چگونگی
انجام مدیریت تجربه در
سازمان
فناوری مدیریت  .1طراحی ابزار و فناوریهای
مختلف جهت استفاده در
تجربه
مراحل مدیریت تجربه،
 .2طراحی ابزار و فناوریهای
مختلف جهت استفاده در
فرایندهای مدیریت تجربه،
 .3طراحی ابزار و فناوریهای
مختلف جهت استفاده در
مؤلفههای مدیریت تجربه

منبع
Basili, Caldiera & Rombach (1994); Bergmann

;) (2002); Schneider (2009دری و محمودصالحی
()1385؛ محمودصالحی ()1385؛ دالکیر ()2001

Basili, Caldiera & Rombach (1994); Schneider

;) (2009); Bergmann (2002دری و محمودصالحی
()1385؛ محمودصالحی ()1385؛ دالکیر ()2001

راهبرد مدیریت  .1شناخت سازمان از نظر وضعیت ;) ، Basili, Caldiera & Rombach (1994دالکیر ()2001
موجود،
تجربه
 .2شناخت سازمان از نظر وضعیت
مطلوب،
 .3تحلیل تفاوت بین وضعیت
موجود و وضعیت مطلوب،
 .4تعیین راه رسیدن از وضعیت
موجود به وضعیت مطلوب
 .1تعیین هدف از ارزیابی
ابزار یا معیار
مدیریت تجربه،
اندازهگیری
مدیریت تجربه  .2تعیین جامعة مورد ارزیابی،
 .3تعیین زمان ارزیابی مدیریت
تجربه،
 .4تعیین روش ارزیابی مدیریت
تجربه،
 .5تعیین ابزار ارزیابی مدیریت
تجربه

;)Sun (2004

دالکیر ()2001
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مقوله

مفهوم

کد

منبع

مؤلفه

تیم مدیریت
تجربه

 .1مدیر تیم،
 .2صاحب تجربه،
 .3مخاطب یا کاربر یا
استفادهکنندة تجربه،
 .4جستوجوگر تجربه یا
تجربهکاو (معرفیکنندة فرد
صاحب تجربه و کاربر تجربه)،
 .5روزنامهنگار تجربه
(مصاحبهکننده با فرد صاحب
تجربه)،
 .6مستندساز تجربه یا تجربهنگار
(ثبتکنندة تجربه)،
 .7پاالیشگر تجربه (خالصهکنندة
تجربه)،
 .8ویراستار تجربه (ویرایشکنندة
تجربه)،
 .9ناشر تجربه (انتقالدهندة تجربه
به کاربر تجربه) .10 ،ارزیاب
تجربه (ارزیابیکنندة اهمیت و
فایدة تجربه)

دالکیر ()2001

تدوین چرخة یکپارچة مدیریت تجربه

بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول  ،2چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه در شــکل  ،3ترســیم

شــده اســت .بــر اســاس ایــن شــکل کــه در حقیقــت پاســخی بــرای ســؤال اول تــا ســوم پژوهــش
اســت ،چرخــة یکپارچــه دارای هفــت مرحلــه و هــر مرحلــه حــاوی فعالیتهــای مختلفــی اســت.
ایــن مراحــل بهواســطة هفــت فراینــد بــه یکدیگــر متصــل میشــوند و در نهایــت ،هفــت مرحلــه و

هفــت فراینــد بهوســیلة پنــج مؤلفــه احاطــه شــدهاند.
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻳﻜﭙﺎرﭼﺔ
ﭼﺮﺧﺔ
ﺷﻜﻞ .3
ﺗﺠﺮﺑﻪتجربه
مدیریت
یکپارچة
چرخة
شکل .3

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ  ،3ﭼﺮﺧﺔ ﻳﻜﭙﺎرﭼﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﭘﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪ

ـاس شــکل  ،3چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه شــامل شــش مرحلــه ،شــش فراینــد و
ـر اسـ
ﺑﻪﺷﺮح بـ
اﺳﺖ:
زﻳﺮ
ـرح زیــر
ﻓﻌﺎلهشـ
مؤلفــه ب
پنــج
ـت:ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺣﻮادث( ﻛﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ:اسـاﺑﺘﺪا
ﺳﺎزي
ﻣﺮﺣﻠﺔ

تهــا و
پایگاه
افــراد،
مختلــف
تجربــه:ﺪ وابتــدا
فعا،لســازی
مرحلــة
فعالی را
هــا،آنﻫﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ،
داراي
(ماننــداﻓﺮاد
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﻦ
منابــعﺑﺮﮔﺰاري
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺎوي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ـن افــراد
اﻳﻦـه بیـ
اﺳﺖجلسـ
ـزاری
ﻛﻪ برگـ
آن بــا
ـپس،
ـوند و سـ
ﻣﻲ می
آﮔﺎهـایی
ﻫﺴﺘﻨﺪ،شناسـ
ﺑﻬﺮهـهﻣﻨﺪهســتند،
ـاویآنتجربـ
ﻣﻬﻤﻲـه ح
ـوادث) کـ
از حـ
اﻓﺮاد
ﻣﻤﻜﻦ
ﺧﺼﻮص
ش.ـ ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪـ از
داراﻳﻲ

خصــوص
کننـازـد .به
ـتند ،آگاه م
داراﻳﻲ هسـ
ﺗﺠﺮﺑﻪ،بهرهمنــد
ﻛﻪاز آن
اﻳﻦــه
ﻣﺎﻧﻨﺪـی ک
ـی )مهمـ
ﻧﺎدرﺳﺘﻲازﻧﻴﺰدارایـ
ﻫﺎيآنهــا را
دﻳﺪﮔﺎهــه،
دارای تجرب
اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖیآن
اﺳﺖ و
ﺑﺎﺷﻨﺪ
داراي

درــهاﻳﻦتجربــه،
اﻟﺒﺘﻪای،نک
(مانن.ــد
ﭼﺮﺧﻪ باشــند
ﺷﺮوعـتی نیــز
ﻣﺎﻧﻊنادرسـ
ﻫﺎـای
دﻳﺪﮔﺎههـ
اﻳﻦ دیدگاه
دارای
ﻗﺪرتافــراد
ـت ایــن
اﺳﺖ؛ـن اسـ
ﺑﺮﺧﻮردار ممکـ
آنکــه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﺳﺖ( و
ﺗﺠﺮﺑﻪ،

دیدگاههــا
ﻳﺎﻓﺘﻦایــن
ـت) و
ـدرت اسـ
ـت؛ تجربـ
ـوردار اسـ
ـت برخـ
دارداهمیـ
آن از
مالکیــت
ﺗﺠﺮﺑﺔـت و
دارای،ــی اسـ
ﭼﺮﺧﻪ،
ﭘﺎﻳﺎن
ـه ،قـﻗﺒﻠﻲ و
ﺗﺠﺎرب
ﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
مانــع شــروع چرخــه خواهــد شــد .البتــه ،در ایــن مرحلــه ،تجربــة جدیــد نیــز وجــود دارد کــه بــا

فراینــد بهکارگیــری تجــارب قبلــی و پایــان یافتــن چرخــه ،ایجــاد و منجــر بــه تکــرار چرخــه
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خواهــد شــد .توضیــح مربــوط بــه ایــن مــورد در مرحلــه و فراینــد آخــر ارائــه شــده اســت.
فراینــد ارزیابــی :پــس از آنکــه تجربــه مــورد شناســایی قــرار گرفــت ،طــی فراینــد ارزیابــی،
ارزشــمندبودن تجربــه بــرای ســازمان ،اعتبــار و صحــت آن و امــکان بهکارگیــری آن در ســازمان
مــورد بررســی قــرار میگیــرد و در صــورت تأییــد مــوارد فــوق ،تجربــه وارد مرحلــة جم ـعآوری

میشــود.

مرحلــة جم ـعآوری تجربــه :از طریــق روشهایــی ماننــد مصاحبــه بــا صاحبــان تجربــه ،برگــزاری
کارگاه بــا حضــور صاحبــان تجربــه ،مطالعــة مــدارک موجــود و غیــره ،تجـ ِ
ـارب خــام اســتخراج و
ســپس ثبــت میگــردد.

فراینــد ویرایــش :پــس از جم ـعآوری تجــارب بهمنظــور ذخیرهســازی آنهــا در پایــگاه ،تجربههــا

بایــد از نظــر فنــی یــا محتوایــی و ظاهــری یــا نگارشــی طــی فراینــد ویرایــش ،اصــاح شــوند .از

جملــه فرایندهــای ویرایشــی عبــارت اســت از :عیبیابــی ،دوبارهنویســی جمــات پیچیــده،
ارائــة توضیحــات کوتــاه ،کشــف مغایرتهــای موجــود در تجربههــای خــام ،ایجــاد تجربههــای

ارزشــمندتر از طریــق مقایســه و یکپارچهســازی تجربههــای متعــدد ،حــذف غلطهــای امالیــی و
غیــره.

مرحلــة مهندســی تجربــه :پــس از ویرایــش ،تجــارب خــام بــوده و قابلیــت انتشــار و کاربــرد مجــدد

نــدارد .بــههمیــن دلیــل در مرحلــة مهندســی ،تجــارب بــا اســتفاده از فعالیتهــای مختلــف شــامل

خالصهنویســی (ماننــد ترســیم اشــکال ،نمــودار و جــداول بهمنظــور ســهولت درک) ،طبقهبنــدی

(ماننــد هماهنگنمــودن تجــارب و دانــش مرتبــط بــا آن) و شــاخصگذاری (ماننــد تبدیــل تجربــه

بــه ســایر فرمتهــا مثــل فرمتهــای قابــل ذخیــره در محیــط وب بهمنظــور قابلیــت ذخیرهســازی
و بازیابــی) بهبــود یافتــه و اصــاح میگردنــد.

فراینــد ذخیرهســازی :بهمنظــور ارائــة تجــارب بــه مخاطبــان و بهکارگیــری مجــدد آنهــا طــی فراینــد

ذخیرهســازی ،تجــارب بســتهبندی یعنــی تعمیمیافتــه ،تناس ـبیافته یــا سازگارشــده و ســاختاریافته

خواهنــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،در مــورد ذخیــرة تجــارب بهصــورت متمرکــز (ذخیرهنمــودن
همــة تجــارب در یــک پایــگاه) یــا غیرمتمرکــز (ذخیرهنمــودن تجربــه در پایگاههــای تخصصــی

مختلــف) تصمیمگیــری خواهــد شــد.

مرحلــة نگهــداری تجربــه :بــه ایــن ترتیــب واژهنامــه (مجموعــهای از اطالعــات ،اصطالحــات و
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ســاختارها ،کارشناســان و دانــش مرتبــط بــا تجربــه) و پایــگاه تجربــه (مجموعــه ســاختاریافتهای از

تجربههــای مختلــف) تدویــن خواهــد شــد.

فراینــد انتقــال :تجربــة موجــود در پایــگاه بهمنظــور انتشــار طــی فراینــد انتقــال ضمــن برقــراری
ارتبــاط بــا مخاطــب یــا کاربــر یــا اســتفادهکنندة تجربــه بهصــورت نوشــتاری ،شــفاهی و غیــره بــه
او ارائــه خواهــد شــد.

مرحلــة انتشــار تجربــه :تجــارب یــا در قالــب ارائــة مطالــب ذخیرهشــده در یــک پایــگاه داده

ماننــد بانــک اطالعاتــی و یــا در قالــب یــک انجمــن خبرگــی (گــرد هــم آمــدن گروهــی از افــراد
بهصــورت مجــازی و غیرمجــازی) بیــن افــراد بــه اشــتراک گذاشــته شــده و منتشــر میگــردد.

البتــه ،هنــگام انتشــار تجــارب بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه انتشــار بــهمعنــای توزیــع فعاالنــة

تجربیــات بــه شــخص درســت ،در زمــان و مــکان درســت و در شــکل درســت اســت.

فراینــد مفهومســازی :بهمنظــور تســهیل مطابقــت بــا مخاطبهــای مختلــف و ادراک تجربــه توســط

آنــان ویژگیهــای مهــم مخاطــب و محتــوای تجربــه شناســایی شــده و ســپس ،بیــن مخاطــب تجربــه
بــا تجربــه و صاحــب تجربــه ارتبــاط برقــرار میشــود.

مرحلــة ادراک تجربــه :در ایــن مرحلــه اســتفادهکنندگان یــا کاربــران تجربــه بــا رجــوع بــه پایــگاه

تجربــه بهســرعت تجربــة مــورد نیــاز یــا کارشــناس موجــود در ایــن زمینــه را یافتــه و ســپس ،بــا

تجزیــه و تحلیــل الزم در جهــت شــناخت و درک تجربــه تــاش میکننــد.

فراینــد انطبــاق :پــس از ادراک تجربــه در فراینــد انطبــاق ،اگــر موقعیــت یــا مســئلة جدیــد از نمونــة

تجــارب موجــود در پایــگاه تجربــه متفــاوت باشــد ،نمونــة تجــارب بایــد اصــاح یــا تغییــر یابــد.
عــاوه بــر ایــن ،اگــر هــر یــک از نمونــة تجــارب موجــود فقــط بخشــی از مســئلة جدیــد را حــل
نمایــد نمونــة تجــارب مختلفــی بایــد بــا یکدیگــر ترکیــب شــود.

مرحلــة بهکارگیــری تجربــه :ایــن مرحلــه نیــز بــا مســئلهیابی (شناســایی مســئله یــا موقعیــت حــاوی

یــک مســئله بــا اســتفاده از مصاحبــه ،پرسشــنامه و غیــره) شــروع و بــا بازیابــی تجربــه (انتخــاب یــک
یــا چنــد نمونــه تجربــة نســبتاً مرتبــط بــا مســئله از پایــگاه تجربــه بهمنظــور حــل مســئله) ،تعدیــل و

اصــاح تجربــه (تغییــر و ســازگارنمودن نمونــة تجربــة بازیابیشــده بــا توجــه بــه مســئلة جدیــد) و

اســتفاده از تجربــه (اســتفاده از تجربــه توســط کاربــر بهمنظــور حــل مســئله) ادامــه یافتــه و بــا حــل

مســئله (حــل کامــل مســئله یــا بخشــی از آن بــا اســتفاده از تجربــه یــا تجــارب قبلــی) پایــان مییابــد.
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فراینــد بهروزرســانی :پــس از اســتفاده از تجــارب ،آنهــا در معــرض ســه موقعیــت قــرار میگیرنــد:
تأییــد شــدن تجربــه ،رد شــدن تجربــه و مفیــد بــودن تجربــه در شــرایط خــاص (عــدم تعمیمپذیــری).
در صــورت رد شــدن یــا عــدم تعمیمپذیــری تجــارب ،تجــارب جدیــدی حاصــل شــده و یــا تجارب

قبلــی تغییــر مییابــد .بــه ایــن ترتیــب ،چرخــه تکــرار میشــود.

مؤلفــة فرهنــگ ســازمانی :فرهنــگ یک ســازمان اعــم از راهبردهــا ،اهــداف ،انتظــارات و آموزشها

در اجــرای مدیریــت تجربــه نقــش مشــوق یــا بازدارنــده دارد و در ایــن میــان نقــش مدیریت ســازمان

بهعنــوان یــک عامــل تأثیرگــذار بــر فرهنــگ ســازمانی بســیار حائــز اهمیــت اســت .عــاوه بــر ایــن،

فرهنــگ یــک ســازمان میتوانــد در ســطوح متفاوتــی از بلــوغ قــرار داشــته باشــد و ایــن ســطوح
تعیینکننــده چگونگــی اســتفاده از مدیریــت تجربــه اســت .بــرای مثــال ،اگــر ســازمان دارای

فرهنگهــای داخلــی چندگانــه باشــد ،اســتفاده از مدیریــت تجربــه بهصــورت آزمایشــی در

یــک یــا چنــد خردهفرهنــگ ســودمند اســت .امــا اگــر فرهنــگ ســازمان از ســطح بلــوغ باالتــری
برخــوردار باشــد ،یعنــی برنامههــای راهبــردی در فرهنــگ ســازمان از اولویــت باالیــی برخــوردار

باشــد ،در ایــن صــورت مدیریــت تجربــه نیــز بایــد بــا راهبردهــای کلــی ســازمان هماهنــگ باشــد.
مؤلفــة فنــاوری مدیریــت تجربــه :بهمنظــور ســهولت در اجــرای مدیریــت تجربــه متناســب بــا هــر

یــک از مراحــل مدیریــت تجربــه میتــوان از ابزارهــا ،روشهــا و فناوریهــای متعــددی اســتفاده

نمــود؛ ماننــد اطالعرســانی از طریــق پســت الکترونیــک در مرحلــة فعالســازی تجربــه ،اســتفاده
از برنامــة ُورد جهــت جمــعآوری تجربــه ،اســتفاده از ابــزاری جهــت ضمیمهکــردن نقطهنظــرات

بــه بخشــی از متــن در مرحلــة مهندســی تجربــه ،ایجــاد مخــزن یــا بانــک الکترونیــک جهــت

ذخیرهســازی تجربــه در مرحلــة نگهــداری تجربــه ،اســتفاده از شــبکة درونســازمانی (اینترانــت)

و شــبکة برونســازمانی (اکســترانت) جهــت توزیــع تجــارب در مرحلــة انتشــار تجربــه ،ارائــة

یادگیــری کامپیوترمحــور (ارائــة مطالــب آموزشــی از طریــق کامپیوتــر) جهــت فهــم تجــارب در
مرحلــة ادراک تجربــه و اســتفاده از سیســتم خبــره (روشــی کــه میتوانــد دانــش گردآوریشــده از
ســوی متخصصــان را ترکیــب کــرده و هماننــد یــک متخصــص عمــلکنــد) در مرحلــة بهکارگیــری
تجربــه .البتــه بــرای انجــام فرایندهــا و بررســی مؤلفههــا میتــوان از فناوریهــای مختلــف نیــز
اســتفاده نمــود.

مؤلفــة راهبــرد مدیریــت تجربــه :در راهبــرد مدیریــت تجربــه چهــار گام را بایــد طــی نمــود:

 .1شــناخت ســازمان از نظــر وضعیــت موجــود (آنگونــه کــه هســت) از طریــق مطالعــة مــدارک
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موجــود در ســازمان و یــا مصاحبــه و اجــرای پرسشــنامه در بیــن کارشناســان داخــل ســازمان.2 ،

شــناخت ســازمان از نظــر وضعیــت مطلــوب (آنچــه بایــد باشــد) از طریــق مطالعــة مــدارک موجــود

در ســازمان و یــا مصاحبــه و اجــرای پرسشــنامه در بیــن کارشناســان داخــل و خــارج ســازمان.3 ،
تحلیــل تفــاوت بیــن وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب کــه غالبـاً بــا عنــوان تحلیــل شــکاف یــا

فاصلــه نامیــده میشــود ،و  .4تعییــن راه رســیدن از وضعیــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب از طریــق

نقشــة راه کــه میتوانــد در قالــب یــک راهبــرد کوتاهمــدت (یــک تــا ســه ســال) یــا بلندمــدت (ســه
تــا پنــج ســال) تدویــن شــود.

مؤلفــة ابــزار یــا معیــار اندازهگیــری مدیریــت تجربــه :ارزش مدیریــت تجربــه (ســنجش میــزان
موفقیــت یــا کاربــرد آن در ســازمان) بایــد مــورد اندازهگیــری یــا ارزیابــی قــرار گیــرد .ایــن ارزیابــی

بــا نظرســنجی از افــراد مختلــف (ماننــد مدیــر ،کارمنــد و غیــره) ،بــا اهــداف مختلــف (مانند ســنجش
میــزان ســوددهی در ســازمان و بهبــود فراینــد کاری پــس از اســتفاده از مدیریــت تجربــه ،میــزان
بهکارگیــری مدیریــت تجربــه در ســازمان و غیــره) ،در زمانهــای مختلــف (آغــاز کار ،تکوینــی

یــا در مرحلــة اجــرا و تلخیصــی یــا پایــان کار) و بــا روشهــای مختلــف (ک ّمــی ماننــد تحلیــل آمــاری

دادههــای حاصــل از اجــرای پرسشــنامه و کیفــی ماننــد تحلیــل محتــوای مصاحبــه از افــراد) انجــام
میشــود.

مؤلفــة تیــم مدیریــت تجربــه :یــک تیــم مدیریــت تجربــه از افــراد مختلــف بــا نقشهــا و وظایــف

مختلــف تشــکیل شــده اســت .بــرای مثــال ،از جملــه مهمتریــن اعضــاء تیــم مدیریــت تجربــه

عبــارت اســت از :مدیــر تیــم ،صاحــب تجربــه ،مخاطــبیــا کاربــر یــا اســتفادهکنندة تجربــه،

جســتوجوگر تجربــه یــا تجربــهکاو ،روزنامهنــگار تجربــه ،مستندســاز تجربــه یــا تجربهنــگار،

پاالیشــگر تجربــه ،ویراســتار تجربــه ،ناشــر تجربــه و ارزیــاب تجربــه .نکتــة مهمــی کــه در مــورد ایــن

افــراد وجــود دارد ،برخــورداری هــر یــک از آنهــا از ویژگیهــای شــخصیتی و اخالقــی خــاص

(ماننــد برخــورداری روزنامهنــگار تجربــه از مهارتهــای ارتباطــی) و یــا آموزشهایــی (ماننــد
ِ
ـمندی تجربــه توســط ارزیــاب تجربــه) اســت کــه هــر یــک بــه واســطة
یادگیــری معیارهــای ارزشـ
نقــش خــود بایــد گذرانــده باشــند.

اعتباریابی چرخة یکپارچة مدیریت تجربه

در ایــن پژوهــش ،پژوهشــگران عــاوه بــر فراهمنمــودن کلیدواژههــا و مشــخصات روشــن

و واضــح بــرای انتخــاب پژوهشهــا (جــدول  ،)1بعــد از اتمــام پژوهــش نیــز فراينــد اســتخراج،
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تحليــل و مقولههــاي بهدســتآمده را بازبينــي نمودنــد .همچنیــن ،کیفیــت پژوهشهــای انتخابــی

را بــا اســتفاده از مهارتهــای ارزیابــی حیاتــی ( )CASPدر دو مرحلــة نمونهگیــری نظــری و

نمونهگیــری گلولــهبرفــی مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد کــه بــر اســاس امتیازهــای ارائهشــده بــه هــر

پژوهــش انتخابــی در مرحلــة نمونهگیــری نظــری حداقــل میانگیــن امتیــاز دادهشــده بــه مقــاالت 17

و حداکثــر امتیــاز  43و در مرحلــة نمونهگیــری گلولــهبرفــی نیــز حداقــل میانگیــن امتیــاز دادهشــده
بــه مقــاالت  32و حداکثــر امتیــاز  46اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه حــذف پژوهــش پایینتــر از
امتیــاز خــوب (کمتــر از  21امتیــاز) همانگونــه کــه در شــکل  ،2ارائــه شــده ،در فراینــد ارزیابــی

کیفیــت در نمونهگیــری نظــری ســه پژوهــش حــذف گردیــد ،امــا در نمونهگیــری گلولــهبرفــی

پژوهشــی حــذف نشــد .همچنیــن CASP ،بــرای ارزیابــی کیفیــت فراترکیــب (پژوهــش حاضــر) نیــز

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه امتیــاز آن  48بهدســت آمــد و ایــن امتیــاز نشــاندهندة عالیبــودن
کیفیــت ایــن فراترکیــب اســت.

عــاوه بــر ارزیابــی کیفیــت پژوهشهــا در مرحلــة ششــم فراترکیــب کــه بــه آن اشــاره

گردیــد ،اعتباریابــی چرخــه نیــز بهشــرح زیــر انجــام گرفــت:

بــرای ســنجش پایایــی عــاوه بــر پژوهشــگران ،یــک متخصــص مدیریــت دانــش بــدون

اطــاع از نحــوة ادغــام کدهــا و مفاهیــم ایجادشــده اقــدام بــه اســتخراج کدهــا و دســتهبندی آنهــا

نمــود .ســپس ،مفاهیــم ایجادشــده توســط پژوهشــگران بــا مفاهیــم ایجادشــده توســط متخصــص
مدیریــت دانــش مــورد مقایســه قــرار گرفــت و شــاخص «کاپــا» بــرای محاســبة ضریــب توافــق بیــن
پژوهشــگران و متخصــص مدیریــت دانــش محاســبه گردیــد .همانگونــه کــه در جــدول  ،3نشــان

داده شــده ،بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار شــاخص «کاپــا» در هــر ســه مرحلــة اســتخراج کــد ،تعلــق
کــد بــه مفهــوم و تعلــق مفهــوم بــه مقولــه در محــدودة  0/61- 0/80اســت ،بنابرایــن وضعیــت ســطح
توافــق ،خــوب و در نتیجــه ،پایایــی الزم وجــود داشــته اســت و ایــن پاســخی بــرای ســؤال چهــارم

پژوهــش اســت.

جدول  .3پایایی بین دو کدگذار در چرخة یکپارچة مدیریت تجربه
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مرحله

شاخص کاپا

استخراج کد

0/67

تعلق کد به مفهوم

0/77

تعلق مفهوم به مقوله

0/80
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بــرای ســنجش اعتبــار چرخــه نیــز هــر کــد ،مفهــوم و مقولــه بــه هشــت کارشــناس روانشناســي

صنعتــي و ســازماني و مدیریــت دانــش ارائــه و از آنهــا خواســته شــد کــه هــر یــک از گویههــا
را بــر اســاس طیــف ســه بخشــی «لیکــرت» («گویــه ضــروری اســت»« ،گویــه مفیــد اســت ،ولــی

ضــروری نیســت» و «گویــه ضرورتــی نــدارد») طبقــه بنــدی کننــد .ســپس ،نســبت اعتبــار محتــوا
( )CVRمحاســبه گردیــد .همانگونــه کــه در جــدول  ،4نشــان داده شــده ،مقــدار  CVRنشــان

میدهــد کــه بيــش از  50درصــد کارشناســان هــر یــک از کدهــا ،مفاهیــم و مقولههــا را ضــروري

تلقــي کردنــد؛ ضمــن آنکــه مقــدار  CVRبــا توجــه بــه وجــود هشــت کارشــناس بایــد حداقــل 0/75
باشــد .بنابرایــن ،بــا رعایــت ایــن موضــوع نیــز چرخــه از اعتبــار الزم برخــوردار اســت و ایــن پاســخی
بــرای ســؤال پنجــم پژوهــش اســت.

جدول  .4اعتبار محتوا در چرخة یکپارچة مدیریت تجربه
مقوله

CVR

مفهوم

CVR

کد

CVR

مرحله

1

فعالسازی تجربه

0/75

 .1آمادهسازی در زمینة اهمیت تجربه

0/75

 .2شناسایی تجربة موجود

1

 .3ایجاد تجربة جدید

1

جمعآوری تجربه

1

 .1استخراج تجربه

1

 .2ثبت تجربه

1

مهندسی تجربه

1

 .1خالصهنویسی تجربه

1

 .2طبقهبندی تجربه

1

 .3شاخصگذاری تجربه

0/75

نگهداری تجربه

1

 .1ایجاد واژهنامه

0/75

 .2ایجاد پایگاه یا مخزن تجربه

1

انتشار تجربه

1

 .1ارائة تجربة مناسب

0/75

 .2ارائه به شخص مناسب

0/75

 .3ارائه بهشیوة مناسب

0/75

 .4ارائه در زمان مناسب

0/75

 .5ارائه در مکان مناسب

0/75

ادراک تجربه

0/75

 .1یافتن تجربه

0/75

 .2شناختن تجربه

0/75
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مقوله

CVR

فرایند

0/75

مؤلفه

1

مفهوم

CVR

کد

CVR

بهکارگیری تجربه

1

 .1مسئلهیابی

1

 .2بازیابی تجربه

1

 .3تعدیل و اصالح تجربه

1

 .4استفاده از تجربه

1

 .5حل مسئله

1

ارزیابی

1

 .1ارزیابی ارزشمندبودن تجربه برای سازمان

1

 .2اعتبار و صحت تجربه

1

 .3امکان بهکارگیری تجربه در سازمان

1

ویرایش

1

 .1ویرایش فنی یا محتوایی

1

 .2ویرایش ظاهری یا نگارشی

0/75

ذخیرهسازی

1

 .1بستهبندی تجارب

1

 .2تصمیمگیری در مورد نوع ذخیرة تجارب

0/75

انتقال

0/75

 .1ارتباط با مخاطب تجربه

0/75

 .2ارائه تجربه به مخاطب

1

مفهومسازی

0/75

انطباق

1

بهروزرسانی

1

فرهنگ سازمانی

1

 .1شناسایی ویژگیهای مخاطب و محتوای تجربه 1
 .2ارتباط بین مخاطب تجربه با تجربه و صاحب
تجربه

0/75

 .1تغییر تجربه

1

 .2ترکیب تجربه

1

 .1حاصلشدن تجربة جدید

1

 .2تکرارشدن چرخه

1

 .1نقش مدیریت در اثرگذاری بر فرهنگ سازمانی 1
 .2نقش فرهنگ بهعنوان عامل مشوق یا بازدارندة 1
ایجاد مدیریت تجربه
 .3نقش فرهنگ در چگونگی انجام مدیریت
تجربه در سازمان
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مقوله

CVR

مفهوم

CVR

کد

فناوری مدیریت
تجربه

0/75

 .1طراحی ابزار و فناوری جهت استفاده در مراحل 0/75
مدیریت تجربه

راهبرد مدیریت تجربه0/75

CVR

 .2طراحی ابزار و فناوری جهت استفاده در
فرایندهای مدیریت تجربه

0/75

 .3طراحی ابزار و فناوری جهت استفاده در
مؤلفههای مدیریت تجربه

0/75

 .1شناخت سازمان از نظر وضعیت موجود

1

 .2شناخت سازمان از نظر وضعیت مطلوب

0/75

 .3تحلیل تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت
مطلوب

1

 .4تعیین راه رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت 1
مطلوب
ابزار یا معیار
اندازهگیری مدیریت
تجربه

0/75

تیم مدیریت تجربه

0/75

 .1تعیین هدف از ارزیابی مدیریت تجربه

1

 .2تعیین جامعة مورد ارزیابی

0/75

 .3تعیین زمان ارزیابی مدیریت تجربه

0/75

 .4تعیین روش ارزیابی مدیریت تجربه

0/75

 .5تعیین ابزار ارزیابی مدیریت تجربه

0/75

 .1مدیر تیم

0/75

 .2صاحب تجربه

1

 .3مخاطب یا کاربر یا استفادهکنندة تجربه

1

 .4جستوجوگر تجربه یا تجربهکاو

0/75

 .5روزنامهنگار تجربه

1

 .6مستندساز تجربه یا تجربهنگار

1

 .7پاالیشگر تجربه

0/75

 .8ویراستار تجربه

0/75

 .9ناشر تجربه

1

 .10ارزیاب تجربه

1
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 .6بحث و نتیجهگیری

مدیریــت تجربــه یعنــی جمــعآوری و اســتفادة مجــدد از تجــارب ،یکــی از شــاخههای

مدیریــت دانــش اســت کــه نقــش بهســزایی در موفقیــت ســازمانها دارد و ایــن موفقیــت زمانــی

حاصــل میشــود کــه مدیریــت تجربــه بــر اســاس مراحلــی انجــام شــود؛ موضوعــی کــه تحــت
عنــوان چرخــه نامیــده میشــود .امــا همانگونــه کــه در مقدمــه ارائــه گردیــد ،در ایــن زمینــه چرخــة

جامــع و نظاممنــدی تدویــن نشــده اســت .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ،چرخــة یکپارچــة مدیریــت
تجربــه بــا اســتفاده از روش فراترکیــب تدویــن گردیــد و بــه ایــن ترتیــب ،موضــوع و روش مــورد
اســتفاده بــرای دســتیابی بــه هــدف از جملــه نوآوریهــای ایــن پژوهــش محســوب میشــود.

در راســتای ایــن هــدف ،همانگونــه کــه در جــدول  ،2ارائــه شــده ،نتایــج نشــان داد کــه

چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه دارای هفــت مرحلــه (شــامل :فعالســازی تجربــه ،جم ـعآوری
تجربــه ،مهندســی تجربــه ،نگهــداری تجربــه ،انتشــار تجربــه ،ادراک تجربــه و بهکارگیــری تجربــه)
اســت .هفــت مرحلــة مذکــور بهواســطة هفــت فراینــد (شــامل :ارزیابــی ،ویرایــش ،ذخیرهســازی،

انتقــال ،مفهومســازی ،انطبــاق و بهروزرســانی) بــه یکدیگــر متصــل میشــوند .همچنیــن ،مراحــل

و فرایندهــای مذکــور بهوســیلة پنــج مؤلفــه (شــامل فرهنــگ ســازمانی ،فنــاوری مدیریــت تجربــه،
راهبــرد مدیریــت تجربــه ،ابــزار یــا معیــار اندازهگیــری مدیریــت تجربــه و تیــم مدیریــت تجربــه)

احاطــه شــدهاند .البتــه هــر مرحلــه ،هــر فراینــد و هــر مؤلفــه دارای فعالیتهــای مختلفــی اســت
کــه در بخــش یافتههــا توضیحــات آنهــا ارائــه شــده اســت .در نهایــت ،بــر اســاس ایــن مراحــل،

فرایندهــا ،مؤلفههــا و فعالیتهــای هــر یــک از آنهــا چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه ترســیم

گردیــد (شــکل  ،)3کــه بــر اســاس اظهــار نظــر کارشناســان نیــز الگــوی مذکــور از پایایــی مطلــوب

(جــدول  )3و اعتبــار الزم (جــدول  )4برخــوردار اســت.

نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهشهــای پیشــین نیــز بــا توجــه بــه
در زمینــة مقایســة
ِ

اینکــه چرخــة یکپارچــة ایــن پژوهــش از طریــق نتایــج موجــود در پژوهشهــای گذشــته تدویــن

شــده ،بنابرایــن شــباهتهای متعــددی بیــن مراحــل ،فرایندهــا ،مؤلفههــا و فعالیتهــای موجــود

در هــر یــک از آنهــا در ایــن چرخــه بــا نتایــج پژوهشهــای قبلــی وجــود دارد و گویــای ایــن

موضــوع ،منابــع موجــود در جــدول  ،2بــوده و هــر یــک از مراحــل ،فرایندهــا و مؤلفههــا از آنهــا
اقتبــاس شــده اســت .بــرای مثــال ،مرحلــة فعالســازی  ،فراینــد ارزیابــی و مؤلفــة فرهنــگ ســازمانی

بهترتیــب ،از پژوهشهــای) ،Schneider (2009دالکیــر ( )2001و ) Bergmann (2002اســت .امــا
علیرغــم ایــن شــباهتها ،هیچیــک از مطالعــات پیشــین ،چرخــة جامعــی از مدیریــت تجربــه
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کــه حاصــل مطالعــة پژوهشهــای قبلــی باشــد ،ارائــه نکردهانــد و از ایــن نظــر ،پژوهــش حاضــر
چرخــة مناســب و جامعــی را در ایــن زمینــه تدویــن نمــوده اســت .عــاوه بــر ایــن ،چرخههــای
محــدود در پژوهشهــای قبلــی ماننــد چرخــة حیــات تجربــه ) Schneider (2009نیــز بــه عوامــل
بیرونــی مؤثــر بــر مدیریــت تجربــه یعنــی همــان مؤلفههــا توجــه نشــده اســت ،در صورتــی کــه
اجــرای موفقیتآمیــز مراحــل مدیریــت تجربــه نیازمنــد پیشنیازهایــی اســت و عوامــل بیرونــی
ماننــد مدیریــت ،ایجــاد تیــم و غیــره از جملــة ایــن عوامــل اســت.
در مجمــوع ،تدویــن چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه کــه مبنایــی برای اجــرای مستندســازی
تجــارب شــغلی و ســازمانی و در نهایــت ،اجــرای مدیریــت تجربــه در ســازمان اســت ،از جملــة
نوآوریهــای ایــن پژوهــش محســوب میشــود .امــا محدودیتهایــی نیــز در ایــن پژوهــش
وجــود داشــت .بــرای مثــال ،علیرغــم تــاش پژوهشــگران جهــت جس ـتوجوی دقیــق و کامــل
پژوهشهــای موجــود در ایــن زمینــه جهــت تدویــن چرخــه (روش پژوهــش گویــای ایــن موضــوع
اســت) ،بــه هــر حــال ممکــن اســت هنــوز تعــدادی از پژوهشهــای مناســب یافــت نشــده باشــد
کــه یکــی از مهمتریــن علــل ایــن مســئله عــدم قابلیــت جس ـتوجوی دقیــق پژوهشهــا بــر اســاس
عنــوان پژوهــش در برخــی از پایگاههــای اطالعاتــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،يافتههــاي ایــن پژوهــش
بــهشــيوة پژوه ـش کيفــي از نــوع فراترکیــب مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت .در پژوهشهــاي
کيفــي ،پژوهشــگر در جایــگاه مــاک قضــاوت و ارزيابــي قــرار دارد و علیرغــم اجتنــاب از
هرگونــه پيشزمينــة ذهنــي و اســتفاده از صاحبنظــران مختلــف جهــت اعتباریابــی ،احتمــال خطــا
وجــود دارد .بنابرایــن ،از دیــدگاه نظــری بــه پژوهشــگران پيشــنهاد ميشــود بــا اســتفاده از روشهــای
مختلــف ،ماننــد اســتفاده از الگویابــی معــادالت ســاختاري بهمنظــور ارتبــاط بیــن مراحــل ،فرایندهــا،
مؤلفههــا و فعالیتهــای هــر یــک از آنهــا و اســتفاده از تحلیــل عاملــی بهمنظــور اعتبارســنجی،
چرخــه را غنیتــر نماینــد .از دیــدگاه کاربــردی نیــز بــه پژوهشــگران پيشــنهاد ميشــود بــا اجــرای
عملیاتــی چرخــة یکپارچــة مدیریــت تجربــه ضعفهــای احتمالــی چرخــه را شناســایی و در جهــت
رفــع آن گام بردارنــد .بــه مدیریــت ســازمانها نیــز پیشــنهاد میشــود همــگام بــا انجــام مدیریــت
دانــش در ســازمان ،مدیریــت تجربــه را نیــز مطابــق بــا مراحــل علمــی و مــورد تأییــد اجــرا نماینــد تــا
بــه نتیجــة مطلــوب دســت یابنــد.
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داراي ﻣﺪرك ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از

ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﻛﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻐﻞ و ﺷﺎ
خشوعیاﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
سادات
مهدیه
ﺧﺸﻮﻋﻲ
ﺳﺎدات
ﻣﻬﺪﻳﻪ

دﻳﺪﮔﺎهســازمانی
ـشﺑﺮصنعتــی و
ـی ،گرایـ
ﺻﻨﻌﺘﻲــتةو روانشناسـ
ـادکتری در
روانپسـ
ﺗﺠﺮﺑﻪ،ـدرک
دارای مـ
ﺣﻮزه
اﺳﻼﻣﻲ وو ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ
ﺷﻨﺎﺳﻲ،
روان
رش در رﺷﺘﺔ
ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮي
ﻣﺪرك
داراي
از دانشــگاه اصفهــان اســت .ایشــان هماکنــون مــدرس دانشــگاه اســت.
وي اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از
ﻛﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻐﻞ و ﺷ
اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖداﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺪرس
اﻛﻨﻮن
ﺻﻨﻌﺘﻲ واﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.
کانــون ارزیابــی ،تحلیــل شــغل و شایســتگی ،مدیریــت تجربــه ،روانشناســی

اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮز
دﻳﺪﮔﺎه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ،و روان
حوزههــای
ﺗﺄﻛﻴﺪو ﺑﺮســایر
اســامی
بــر دیــدگاه
ﺷﻨﺎﺳﻲ تأکیــد
ســازمانی بــا
صنعتــی
اﺳﺖ.وی اســت.
پژوهشــی
جملــه
ســازمانی از
شناســی صنعتــی
روان
عالیــقوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲواز ﺟﻤﻠﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و
حمیدرضا عریضی

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری روانشناســی ،گرایــش صنعتــی و ســازمانی

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻳﻀﻲ

از دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت .ایشــان هماکنــون اســتاد گــروه

داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي روانﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از داﻧﺸ

روانشناســی دانشــگاه اصفهــان اســت.

ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﺣ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ اﻳﺸﺎن
اﻫﻮاز اﺳﺖ.
ﻋﺮﻳﻀﻲ
شناسـی صنعتـی و سـازمانی از جملـه عالیق پژوهشـی
مختلـف روان
حوزههـای
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﺷﻨﺎﺳﻲ
روان
اﺳﺖ.ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از داﻧﺸ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﻋﻼﻳﻖ ،ﮔﺮاﻳﺶ
ﺟﻤﻠﻪﺷﻨﺎﺳﻲ
دﻛﺘﺮياز روان
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
است.
وی

اﻫﻮاز اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﺣ
روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
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