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Abstract: Experience documentation is one of the important resources for
knowledge preservation, development and transfer and its realization in an
organization without knowing the status of experience documentation is
impossible. Thus this study was conducted with two purposes of developing
integrated experience documentation theory and examining its status from
the viewpoint of experts in a public organization. The research method
is descriptive-analytical and survey. In order to perform the first purpose
of research, after designing research questions, a systematic search of
researches was carried out based on relevant keywords from six internal
and eleven external databases (from beginning to end of April 2017) and
29 researches from 111 researches were selected through purposefully
sampling. By reviewing the researches, concepts related with the
experience documentation were extracted, and then concepts categorized
based on shared contents and re- categorized into phenomenon, context,
cause, intervening conditions, strategy and consequence. Then relation
of phenomenon, context, cause, intervening conditions, strategy and
consequence were designed in the form of a model and by writing of
propositions; integrated experience documentation theory was designed
and fitness of the theory was investigated and confirmed. In order to
perform the second purpose of research, a questionnaire was developed
based on the above theory. Then, 42 experts from a public organization
in Isfahan city were selected through purposive sampling and their
views on the status of the experience documentation were obtained.
Results of dependent t-Test showed that experience documentation in
the organization in the present study are lower than the desired status.
The results of Friedman test indicated that the rating of the components
of the experience documentation in the present status would include the
nature (i.e. phenomenon, context, cause), consequence, substructure

(i.e. positive intervening conditions), barrier (i.e. negative intervening conditions) and strategy
of experience documentation, while in the desired status, it should include consequence,
substructure, strategy, nature and barrier of experience documentation.
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چكيــده :مستندســازی تجربــه یکــی از منابــع اساســی حفــظ ،توســعه و انتقــال
ِ
ـناخت جایــگاهِ مستندســازی
دانــش اســت و تحقــق آن در یــک ســازمان ،بــدون شـ
ـنِ
تجربــه امکانپذیــر نیســت .ایــن پژوهــش بــا دو هــدف تدویـ نظریــة یکپارچــة
مستندســازی تجربــه و بررســی وضعیــت آن از دیــدگاه کارشناســان در یــک
ســازمان دولتــی انجــام شــد .ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی و بــا روش تحلیلــی و
پیمایشــی اســت .بــرای دســتیابی به هــدف اول ،پــس از طراحــی ســؤاالت پژوهش،
جســتوجوی نظاممنــد پژوهشهــا بــر اســاس کلیدواژههــای مرتبــط از شــش
پایــگاه دادة داخلــی و یــازده پایــگاه دادة خارجــی (از ابتــدا تــا پایــان فروردیــن
 )1396صــورت گرفــت و بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد از تعــداد  111پژوهــش،
 29پژوهــش انتخــاب گردیــد .بــا بررســی پژوهشهــای مذکــور مفاهیــم مرتبــط بــا
مستندســازی تجربــه اســتخراج و بــر اســاس اشــتراک محتــوا طبقهبنــدی و بــا توجــه
بــه پدیــده ،زمینــه ،علــت ،مداخلهگــر ،راهبــرد و پیامــد مــورد طبقهبنــدی مجــدد
قــرار گرفــت .ســپس ،ارتبــاط مــوارد مذکــور در قالــب یــک الگــو طراحــی و بــا
نوشــتن قضایــا نظریــة یکپارچــة مستندســازی تجربــه تدویــن و بــرازش آن مــورد
بررســی و تأييــد قــرار گرفــت .بــرای دســتیابی بــه هــدف دوم نیــز بــر اســاس نظریــة
مذکــور پرسشــنامهای طراحــی گردیــد .ســپس ،تعــداد  42نفــر از کارشناســان
یــک ســازمان دولتــی در شــهر اصفهــان بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب و
دیــدگاه آنــان در زمینــة وضعیــت مستندســازی تجربــه دریافــت شــد .نتایــج آزمــون
تــی وابســته نشــان داد کــه از دیــدگاه کارشناســان ،در وضعیــت موجــود ،ميــزان
مستندســازی تجربــه در ســازمان پایینتــر از وضعیــت مطلــوب اســت .همچنیــن،
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 .1ایــن پژوهــش بــا حمایــت مالــی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و دانشــگاه
اصفهــان انجــام شــده اســت.
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نتایــج آزمــون «فریدمــن» نشــان داد کــه رتبهبنــدی مؤلفههــای مستندســازی تجربــه در وضعیــت موجــود
بهترتیــب شــامل ماهیــت (یعنــی پدیــده ،زمینــه و علــت) ،پیامــد ،زیرســاخت (یعنــی مداخلهگــر مثبــت)،
مانــع (یعنــی مداخلهگــر منفــی) و راهبــرد مستندســازی تجربــه بــوده ،در حالــی کــه در وضعیــت مطلــوب
بایــد بهترتیــب شــامل پیامــد ،زیرســاخت ،راهبــرد ،ماهیــت و مانــع مستندســازی تجربــه باشــد.
كليدواژهها :نظریة مستندسازی تجربه ،وضعیت مستندسازی تجربه
 .1مقدمه و بیان مسئله

حفــظ منابــع دانشــی ماننــد تجربــه از طریــق ثبــت (،)Haase, Termath and Martsch 2013

و بهعبــارت دقیقتــر ،مستندســازی تجربــه یــا تجربهنــگاری( 1خاکــی  )1390میســر اســت؛ زیــرا
مستندســازی باعــث ایجــاد حافظــةســازمانی شــده و حافظــة ســازمانی نهتنهــا بــا فراموشــی ســازمانی

مبــارزه میکنــد ،بلکــه منجــر بــه حفــظ دانــش بــرای دسترســی و اســتفادة دوبــاره از آن در آینــده

میشــود (دالکیــر .)2001 2عــاوه بــر ایــن ،انســان بهدلیــل محدودیــت ظرفیــت ضمی ـ ِر خــودآگاه،

قــادر بــه حفــظ و یــادآوری تمامــی مطالــب بهطــور فیالبداهــه و کامــل نیســت و از طــرف دیگــر،
دانشــمندان معتقدنــد هــر فــرد نبایــد تجربیــات خــود را ملــک شــخصی دانســته و بهعنــوان ســرقفلی

و ســرمایة حرفــة خــود قــرار دهــد (زمانــی و همــکاران  .)1393بنابرایــن ،مستندســازی راهــکاری

مطمئــن در انتقــال تجربیــات بــه دیگــران اســت ،بهخصــوص آنکــه باعــث بهاشــتراگگذاری
دانــش بیــن افــراد ( ،)Renzl 2008کاهــش زمــان ،جلوگیــری از تکــرار آزمونهــای پیشــین و
گاهــی اوقــات مخــرب ،کاهــش هزینههــا (زمانــی و همــکاران  ،)1393افزایــش یادگیــری ســازمانی

و ایجــاد و حفــظ ســازمان یادگیرنــده (انــواری رســتمی و شــهائی  )1388میشــود .امــا مســئلة
اصلــی در موضــوع مستندســازی تجربــه نبــو ِد پژوهــش مســتقل و جامــع در ایــن زمینــه اســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه در خــارج از کشــور مستندســازی بهعنــوان بخشــی از مدیریــت تجربــه (Bergmann

 )2003یــا مدیریــت دانــش ( )Enting et al. 1999مــورد توجــه قــرار گرفتــه و همیــن مســئله باعــث

نادیدهگرفتــن جنبههــای ظریــف مستندســازی شــده اســت .در داخــل کشــور نیــز مســئلة اصلــی

شــامل نهادینهنشــدن نظــام مستندســازی تجربــه در ســازمانها (گلدوســت جویبــاری و اســامیان

 ،)1389عــدم شــناخت كافــي از ماهيــت مستندســازی و الگوهــای اجرایــی مستندســازی ،یکســان
تلقینمــودن مستندســازي بــا ثبــت و ضبــط رويدادهــا و وقايــع ،انتخــاب مالکهــای نادرســت بــرای
2. Dalkir
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انتخــاب تجــارب ارزشــمند (انــواری رســتمی و شــهائی  ،)1388اســتفاده از مصاحبــه و پرسشــنامه
جهــت اســتخراج تجــارب ( )Schneider 2009بــا وجــود محدودیــت ایــن ابــزار (خشــوعی  )1393و

جایگزیــن نمــودن مستندســازی تجــارب بــا بیــان خاطــرات یــا قصهگویــی (خاکــی  )1388اســت.
 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش

مستندســازی تجربــه فراینــدی اســت کــه تجربهنــگار بــا حفــظ امانــتداری الزم و ســبک
ـگارش کام ـ ً
ِ
ا واقعگرایانــه ســعی میکنــد چگونگــی ظهــور یــک مســئله و یــا شناســایی یــک
نـ

ظرفیــت و ابعــاد آن را بهطــور دقیــق بــا ذکــر اطالعــات و آمــار الزم بهطــور تشــریحی مســتند

کــرده ،ســپس مشــخص ســازد چگونــه بــا مســئلة مذکــور برخــورد شــده و در نهایــت ،چــه نتایــج

کمــی و کیفــی حاصــل شــده اســت (خاکــی  .)1392بنابرایــن ،مستندســازی فقــط بــه مفهــوم نوشــتن
متــن و یکســری عکــس و نقشــه نیســت (گلدوســت جویبــاری و اســامیان  ،)1389بلکــه بهعنــوان

یکــی از فرایندهــای اکتســاب دانــش شــامل تحلیــل ،ســازماندهی و ضبــط یــا ثبــت دانــش اســت
(.)Enting et al. 1999

در خصــوص پیشــینة تجربــی نیــز موضــوع مستندســازی تجربــه در قالــب یــک نظریــة مســتقل

تاکنــون مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت .بهعبــارت دقیقتــر ،در خــارج از کشــور تعــداد

محــدودی از پژوهشــگران فقــط بــه مدیریــت تجربــه اکتفــا نمــوده ( )Bergmann 2003و یــا بــه
مستندســازی دانــش بهعنــوان بخشــی از مدیریــت دانــش اشــاره کردهانــد ( .)Enting et al. 1999امــا

در داخــل کشــور برخــی از پژوهشــگران بــه بررســی مستندســازی تجربــه پرداختهانــد .بــرای مثــال،

«احمــدی ،الهــی و صالحــی» در پژوهشــی بــا نظرســنجی از  34نفــر از خبــرگان و صاحبنظــران بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه در وضعیــت موجــود ،عوامــل مؤثــر بــر مستندســازي تجــارب مديــران و

نيــز ســازوكارهاي ثبــت تجربــه در كشــور ،كمتــر از حــد متوســط بــوده ،در حالــی کــه در وضعیــت
مطلــوب باالتــر از حــد متوســط اســت و بنابرایــن ،میــان وضــع موجــود و وضــع مطلــوب تفــاوت

قابــل مالحظـهای وجــود دارد ( .)1387همچنیــن ،اولویــت عوامــل مؤثــر و ســازوکارها در وضعیــت
موجــود و وضعیــت مطلــوب بــا یکدیگــر متفــاوت اســت« .ضیایــی و توکلــی» نیــز بــا نظرســنجی
از مدیــران و کارشناســان ارشــد شــاغل در معاونــت اســناد «آســتان قــدس رضــوی» ،بــه ایــن

نتیجــه رســیدند کــه در عوامــل فرهنگــی و رفتــاری تأثیرگــذار بــر ثبــت و مستندســازی تجــارب
مدیــران و ســازوکارهای مستندســازی میــان وضــع موجــود و وضــع مطلــوب تفــاوت معنــادار

وجــود دارد و اولویــت عوامــل مؤثــر و ســازوکارها در وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب نیــز
639
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بــا یکدیگــر متفــاوت اســت ( .)1394در پژوهــش «جمشــیدی و حیــدری» نیــز بــا نظرخواهــی از
مدیــران کتابخانههــای دانشــگاههای دولتــی ،متفاوتبــودن اولویــت عوامــل مؤثــر بــر مستندســازی
تجربــه و ســازوکارهای مستندســازی تجربــه مــورد تأییــد قــرار گرفــت ( .)1394در مجمــوع ،مــرور

پژوهشهــای داخلــی و خارجــی در ایــن زمینــه نشــان میدهــد کــه بــا وجــود اهمیــت تجربــه از
دیــدگاه همــة پژوهشــگران ،موضــوع مستندســازی تجربــه محــدود بــه ثبــت تجربــه در مدیریــت
تجربــه و یــا صرفــاً ســنجش میــزان مستندســازی تجربــه در ســازمان شــده اســت و ایــن احتمــال

وجــود دارد کــه ایــن مســئله ناشــی از نبــو ِد نظری ـهای در زمینــة مستندســازی تجربــه باشــد؛ زیــرا

در صــورت وجــود نظریــه ،عــاوه بــر روشــن شــدن ماهیــت مستندســازی تجربــه ،نهتنهــا اهمیــت

آن نیــز بهعنــوان مبحثــی در مدیریــت دانــش مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت ،بلکــه ســنجش

مستندســازی تجربــه و حــل محدودیتهــای موجــود در ایــن زمینــه نیــز بــا دقــت بیشــتری انجــام
خواهــد شــد.

 .3اهداف و سؤالهای پژوهش

بــا توجــه بــه مطالــب ارائهشــده در قســمتهای قبلــی ،هــدف اول ایــن پژوهــش تدویــن

نظریــة یکپارچــة مستندســازی تجربــه اســت .امــا یــک نظریــه زمانــی ســودمند خواهــد بــود کــه

بهوســیلة آن بتــوان مشــکالت یــا محدودیتهــای ســازمان را شناســایی نمــود و در جهــت رفــع

یــا کاهــش آن راهبردهایــی ارائــه کــرد .بنابرایــن ،هــدف دوم ایــن پژوهــش اســتفاده از ایــن نظریــه

جهــت شــناخت جایــگاه مستندســازی تجربــه در ســازمان اســت .بــه ایــن ترتیــب ،ســؤالهای ایــن
پژوهــش عبارتانــد از:

1 .1نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه دارای چه مؤلفههایی است؟

2 .2آیا وضعیت مستندسازی تجربه در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله دارد؟
 .4روش پژوهش

ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،بنیــادی اســت؛ زیــرا هــدف اصلــی آن تدویــن نظریــة

یکپارچــة مستندســازی تجربــه اســت؛ همچنیــن کاربــردی اســت؛ از آن جهــت کــه آگاهــی از
مفهــوم مستندســازی تجربــه و وضعیــت آن در ســازمان پیشنیــاز بهبــود مستندســازی تجربــه در
ســازمان اســت .از نظــر جمـعآوری دادههــا نیــز در ایــن پژوهــش دادههــا بــهروش توصیفــی یعنــی

بــدون دســتکاری گــردآوری میشــوند .بــه ایــن ترتیــب کــه محتــوا بهمنظــور تدویــن نظریــه بــه
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روش تحلیلــی ،مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد کــه البتــه ،رویکــرد پژوهــش از نظــر تحلیــل ،کیفــی
یعنــی فراترکیــب 1و نظريــة دادهبنيــاد یــا زمین ـهای 2اســت و دیــدگاه افــراد بهمنظــور نظرســنجی از
کارشناســان ســازمان نیــز ب ـه روش پیمایشــی دریافــت خواهــد شــد.

فراترکیــب نوعــی فرامطالعــه 3اســت کــه در آن تعــدادی از پژوهشهــای کمــی و کیفــی

مــورد بررســی و ترکیــب قــرار میگیــرد ()Beck 2013؛ بــهنحــوی کــه ب ـ ه جــاي ارائــة خالصــة

جامعــی از یافتههــا ،ترکیــب تفســیري از یافتههــا ایجــاد ( )Zimmer 2006و نظریــهای تدویــن

میشــود ( .)Onwuegbuzie and Frels 2016در نظریــة زمین ـهای نیــز پژوهشــگر بــه جــاي ايــن کــه

مطالعــة خــود را بــا نظريــة از پيشتصورشــدهاي آغــاز کنــد ،کار را بــا يــک حــوزة مطالعاتــي

خــاص شــروع کــرده و اجــازه ميدهــد کــه نظريــه از دل دادههــا پديــدار شــود (حريــري  .)1385بــر

اســاس نظريــة زمينـهاي ،بــراي خلــق نظريــه ســه مرحلــة رمزگــذاری وجــود دارد :الــف .رمزگــذاري

بــاز (شناســایی مفاهیــم و طبقهبنــدی آن) ،ب .رمزگــذاری محــوري (ارتبــاط بیــن طبقههــا از طریــق

پارادايــم یــا مــدل الگويــي اســت .ایـن پارادايــم ،شــامل شــرايط علــي یــا علــل ايجادکننــدة پديــده،

راهبردهــاي کنتــرل پديــدة اصلــي ،زمينــه یــا شــرايط بسترســاز خــاص مؤثــر در راهبردهــا ،شــرايط
مداخلهگــریــا شــرايط بسترســاز عــام مؤثــر در راهبردهــا و پيامدهــای بــهكار بســتن راهبردهاســت)

و ج .رمزگــذاری انتخابــي (تدویــن گزارههــاي حكمــي يــا قضايــا کــه نشــاندهندة روابــط درونــی

مقولههاســت) انجــام شــود (اشــتراس و کوربیــن .)2008 4ســپس ،بهمنظــور حصــول اطمينــان از

دقيــق بــودن نظريــة زمين ـهاي و یــا بــرازش الگــو ،يافتههــا عــاوه بــر تدوينگــر الگــو ،توســط ســاير

پژوهشــگران و مشــارکتکنندگان در طراحــي الگــو مــورد تطبيــق قــرار ميگيــرد (Creswell and

.)Miller 2000

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

دارد:

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه اهــداف ،دو جامعــه و بهتبــع آن دو نمونــه بهشــرح زیــر وجــود
جامعــة آمــاری اول ايــن پژوهــش شــامل کليــة منابــع نوشــتاري نظــري و تجربــي موجود اســت

کــه بــهلحــاظ توجــه بــه شــاخصهای مستندســازی تجربــه حائــز اهميــت اســت .از ایــن جامعــة
آمــاری ،بــر اســاس روش فراترکیــب از روش هفــت مرحل ـهای )Sandelowski & Barroso (2006

3. meta-study

2. grounded theory

1. meta-synthesis or metasynthesis
4. Straus & Corbin
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اســتفاده شــده کــه مراحــل آن بــر اســاس دیــدگاه ) Chenail et al. (2012در ادامــه ارائــه شــده اســت.
مرحلة اول :تنظیم سؤال پژوهش

ســؤا ل پژوهــش بــا اســتفاده از پاســخ بــه ســؤاالت زیــر تنظیــم گردیــد .1 :چــه چیــزی (چــه

چیــزی مــورد بررســی قــرار میگیــرد؟) :شناســایی مقولههــا ،مفاهیــم و کدهــای نظریــه و تعییــن

پایایــی و اعتبــار نظریــه .2 ،چــه کســی (چــه جامعــهای مــورد بررســی قــرار میگیــرد؟) :کلیــة

پژوهشهــای تجربــی و نظــری موجــود در پایــگاه دادههــای معتبــر داخلــی و خارجــی .3 ،چــه

زمانــی (در چــه محــدودة زمانــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد؟) :کلیــة پژوهشهــای مرتبــط کــه

در هــر محــدودة زمانــی در پایــگا ه دادههــا موجــود اســت ،و  .4چگونــه (چگونــه مــورد بررســی

قــرار میگیــرد؟) :روش جم ـعآوری اطالعــات یــا بهعبارتــی روش و معیارهایــی کــه نشــاندهندة

ورود یــا پذیــرش و خــروج یــا عــدم پذیــرش پژوهشهــای تجربــی و نظــری اســت کــه در جــدول
 ،1نشــان داده شــده اســت.

جدول  .1معیار پذیرش و عدم پذیرش پژوهشها در تدوین نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه
معیار

معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

زبان پژوهش

فارسی و انگلیسی

غیرفارسی و انگلیسی

زمان پژوهش

از ابتدا تا پایان فروردین ماه  1396در مقاالت فارسی از اول اردیبهشت ماه سال  1396در مقاالت
از ابتدا تا پایان ماه آوریل  2017در مقاالت انگلیسی فارسی
از اول ماه می سال  2017در مقاالت
انگلیسی

موضوع پژوهش حیطة مستندسازی تجربه و دانش ،مدیریت تجربه،
مدیریت دانش ،علوم کامپیوتر ،مهندسی

سایر حیطهها مانند حیطة مدیریت تجربه
مشتری ،پزشکی و سالمت ،گردشگری

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 معیارهــای جــدول  ،1و بهمنظــور دسترســي بــه منابــع نوشــتاري ،تعــداد شــش

پایــگاه داده در داخــل کشــور شــامل «ایرانــداک»« ،ســيلويکا»« ،مگيــران»« ،نورمگــز»« ،ســيد» و
«پرتــال جامــع علــوم انســاني» بــا اســتفاده از کلیــدواژة «مســتند» و کلیــدواژة «ثبــت» بــههمــراه یکــی

از کلمــات «تجربــه»« ،تجربیــات»« ،تجــارب» و «دانــش» در عنــوان پژوهــش و همچنیــن ،کلیــدواژة
«مدیریــت تجربــه» و کلیــدواژة «مدیریــت دانــش» بــههمــراه «تجربــه» در عنــوان پژوهــش مــورد

جسـتوجو قــرار گرفــت .بهمنظــور دسترســي بــه منابــع نوشــتاري در پايگاههــاي اطالعاتــي خــارج
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از کشــور نيــز تعــداد یــازده پایــگاه داده شــامل «ابســکو»« ،1امرالــد»« ،2آیتریپـلای»« ،3جیاســتور»،4

«آکســفورد»« ،5پروکوســت»« ،6ســیج»« ،7ســاینس دایرکــت»« ،8اســپرینگر»« ،9تیلور اند فرانســیس»،10
و «وایلــی» Emerald 11بــا اســتفاده از کلیــدواژة « »experience managementو «management of

 ،»experienceکلیــدواژة « »knowledge managementو « »management of knowledgeبــههمــراه

کلمــة « »experienceو همچنیــن کلیــدواژة « »documentationو « »documentingب ـ ه همــراه یکــی

از کلمــات « »experienceو « »knowledgeدر عنــوان پژوهــش مــورد جســتوجو قــرار گرفــت.

بــه ایــن ترتیــب،

بــا توجــه بــه شــکل  ،1بــر اســاس روش نمونهگیــری هدفمنــد ترکیبــیPatton( 12

 )2002نمونههایــی انتخــاب شــدند؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا بــر اســاس نمونهگیــری هدفمنــد از

نــوع نظــری 13نمونههایــی 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 بــا موضــوع مستندســازی تجربــه بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد

از نــوع گلولهبرفــی 14مــواردی نیــز انتخــاب و بــه نمونههــای قبلــی اضافــه گردیــد .نمونهگیــری
گلولهبرفــی نیــز بیشــترین کاربــرد را زمانــی دارد کــه موضــوع بهســختی قابــل دســترس باشــد

(جاللــی  .)1391همچنیــن ،از نظــر حجــم نمونــه نیــز معيــار اشــباع 15نشــاندهندة کفايــت حجــم

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

بــر اســاس معیارهــای مرحلــة اول و کلیدواژههــا در مرحلــة دوم ،پژوهشهــا از نظــر عنــوان

مرتبــط ،چکیــدة مرتبــط ،محتــوای مرتبــط ( )Sandelowski and Barroso 2006و کیفیــت مناســب

( )Chenail, et al. 2012مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت ،از مجمــو ِع دو نــوع نمونهگیــری،

 29پژوهــش انتخــاب گردیــد .نتایــج ایــن غربالگــری بهصــورت خالصــه در شــکل  ،1نشــان داده

شــده اســت.

3. IEEE

2. Emerald

1. Ebsco

6. ProQuest

5. Oxford

4. Jstor

9. Springer

8. Science Direct

7. Sage

12. combination or mixed purposeful

11. Wiley

10. Taylor & Francis

15. saturation

14. snowball

13. theoretical
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شکل  .1فرایند انتخاب پژوهشهای نهایی در تدوین نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه

در غربالگــری پژوهشهــا بهمنظــور ارزیابــی کیفیــت پژوهشهــا در هــر دو مرحلــة

نمونهگیــری نظــری و گلولهبرفــی نیــز از «برنامــة مهارتهــای ارزیابــی انتقــادی» 1اســتفاده شــد.

ایــن ابــزار دهســؤالی بــه پژوهشــگر کمــک میکنــد تــا دقــت ،اعتبــار و اهمیــت پژوهشهــای
انتخابــی را مشــخص کنــد .ده ســؤال ایــن ابــزار عبارتانــد از .1 :اهــداف پژوهــش .2 ،منطــق

روش .3 ،طــرح تحقیــق .4 ،روش نمونهگیــری .5 ،جم ـعآوري دادههــا .6 ،انعکاسپذیــري (رابطــة

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 در هــر ســؤال بــر مبنــای عالــی ( 5امتیــاز) ،بســیار خــوب ( 4امتیــاز) ،خــوب ( 3امتیــاز)،
متوســط ( 2امتیــاز) ،و ضعیــف ( 1امتیــاز) امتیازدهــی و در نهایــت ،امتیازهــا را جمــع میکنــد .بــر

)1. Critical Appraisal Skills Programme (CASP
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اســاس ایــن ابــزار  50امتیــازی اگــر پژوهشــی پایینتــر از امتیــاز خــوب (کمتــر از  21امتیــاز) باشــد،

بایــد حــذف گــردد .بنابرایــن ،مطابــق بــا شــکل  ،1در فراینــد ارزیابــی کیفیــت در نمونهگیــری
نظــری چهــار پژوهــش حــذف گردیــد .امــا در نمونهگیــری گلولهبرفــی پژوهشــی حــذف نشــد.

توضیحــات بیشــتر در ایــن زمینــه در بخــش یافتههــای مربــوط بــه اعتباریابــی ارائــه شــده اســت.
مرحلة چهارم :استخراج نتایج

پژوهشــگر از طریــق بازبینـی مکــرر و بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا تعــداد  29پژوهــش

منتخــب را بررســی و اطالعــات مــورد نظــر آنهــا را بهصــورت کــد اســتخراج نمــود کــه نتایــج آن
در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت .البتــه ،در رابطــه بــا اســتخراج کدهــا ذکــر دو نکتــه ضــروری اســت:
اول ،بــا توجــه بــه اینکــه یــک ک ـ ِد واحــد در منابــع مختلــف بــا جملهبندیهــای متعــدد نوشــته

شــده ،پژوهشــگر بهتریــن جملهبنــدی را انتخــاب و آن را در جــدول  ،2بهعنــوان کــد ارائــه نمــوده

اســت .دوم ،بــا توجــه بــه مبتنیبــودن مستندســازی تجربــه بــر مدیریــت دانــش و محدودبــودن
پژوهــش در زمینــة مستندســازی ،پژوهشــگر در صــورت نیــاز برخــی از اصطالحــات را بــدون تغییــر

در محتــوا فقــط از نظــر تناســب بــا مدیریــت دانــش و تجربــه تغییــر داد.
مرحلة پنجم :تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی

پژوهشــگر بــر اســاس اشــتراک محتــوا کدهــا را در قالــب مفاهیــم و مفاهیــم را نیــز در قالــب

مقولـه دســتهبندی نمــود کــه نتایــج آن در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت .البتــه ،در دســتهبندی کدهــا

در قالــب مفاهیــم و دســتهبندی مفاهیــم در قالــب مقولههــا نیــز عنــوان مفهــوم یــا مقولــه از همــان

پژوهشهــا گرفتــه شــده و یــا بــر اســاس محتــوا توســط پژوهشــگر نامگــذاری شــده اســت.
مرحلة ششم :حفظ کنترل کيفيت

پژوهشــگر بــرای حفــظ کیفیــت ،مــوارد زیــر را در نظــر گرفــت .1 :توضیــح و توصیــف

روشــن و واضــح بــرای گزینههــای انتخابشــده .2 ،اســتفاده از رویکــرد مناســب در پژوهــش

کیفــی ماننــد نظریــة دادهبنیــاد .3 ،اســتفاده از برنامههایــی ماننــد «برنامــة مهارتهــای ارزیابــی
انتقــادی» جهــت ارزیابــی کیفیــت پژوهشهــای اولیــه .4 ،اســتفاده از روشهــای کنتــرل کیفیــت

معمــول در مطالعــات پژوهــش کیفــی ماننــد بازبینــی مجــدد .5 ،ارزیابــی کیفیــت فراترکیــب بــا

اســتفاده از «برنامــة مهارتهــای ارزیابــی انتقــادی» .توضیحــات بیشــتر در ایــن زمینــه در بخــش

یافتههــای مربــوط بــه اعتباریابــی ارائــه شــده اســت.

عــاوه بــر ایــن ،پایایــی و اعتبــار نظریــه نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت .بهعبــارت دقیقتــر
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بــرای ســنجش پایایــی نظریــه از ضریــب کاپــای «کوهــن» 1اســتفاده شــد .بدینصــورت کــه عــاوه
بــر پژوهشــگر یــک کارشــناس دیگــر بــدون اطــاع از کدهــا و طبقهبنــدی آنهــا اقــدام به اســتخراج

کدهــا و طبقهبنــدی آنهــا نمــود .ســپس ،کدهــا و طبقهبندیهــای انجامشــده توســط پژوهشــگر بــا

کدهــا و طبقهبندیهــای ایجادشــده توســط آن کارشــناس مــورد مقایســه قــرار گرفــت و شــاخص
«کاپــا» بــرای محاســبة ضریــب توافــق بیــن پژوهشــگر و کارشــناس محاســبه گردیــد .هــر چقــدر

شــاخص «کاپــا» بــه عــدد یــک نزدیکتــر باشــد ،نشــاندهندة توافــق بــاال بيــن دو كدگــذار و

در نتیجــه ،پايايــي باالتــر اســت .بهعبــارتی ،اگــر شــاخص عــددی «کاپــا» در محــدود  0/61تــا

 0/80باشــد ،وضعیــت توافــق خــوب اســت ( .)Munoz and Bangdiwala 1997بــرای ســنجش اعتبــار
نظریــه نیــز از نســبت اعتبــار محتــوا (« 2)CVRالوشــه» 3اســتفاده شــد .بــه ايــن منظــور هــر گویــه
بــه تعــدادی کارشــناس داده شــد و از آنهــا خواســته شــد 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 گردیــد .در ایــن

نســبت اگــر بيــش از  50درصــد کارشناســان ،ايــن گویــه را ضــروري تلقــي کننــد ،در ايــن صــورت
اعتبــار محتــوا حاصــل میشــود ( .)Gilbert and Prion 2016البتــه ،بــه اعتقــاد «الوشــه» اگــر تعــداد

کارشناســان  8نفــر باشــد ،کســب حداقــل نســبت اعتبــار محتــوای  0/75نشــاندهندة اعتبــار اســت
( .)Miller, McIntire & Lovler 2011نتایــج مربــوط بــه پایایــی و اعتبــار نیــز در بخــش یافتههــا ارائــه

شــده اســت.

مرحلة هفتم :ارائة یافتهها

اطالعــات موجــود در قالــب یــک کل و البتــه بهصــورت خالصــه بــا یکدیگــر ترکیــب

میشــود؛ البتــه ،بهنحــوی کــه ترکیــب جدیــد تفســیر فراتــری از هــر یــک از مطالعــات اولیــه ارائــه
کنــد و در عیــن حــال ،دربرگیرنــدة همــة مطالعــات اولیــه نیــزباشــد .اطالعــات مربــوط بــه ایــن

مرحلــه در بخــش یافتههــا ارائــه شــده اســت.

جامعــة آمــاری دوم پژوهــش شــامل کليــة کارمنــدان (اعــم از ســمتهای مدیریتــی و

غیرمدیریتــی) یــک شــرکت دولتــی در شــهر اصفهــان اســت کــه در ســال  1396مشــغول بــه خدمــت

بودنــد .از ایــن جامعــه تعــداد  42نفــر از کارشناســان بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد ترکیبــی انتخــاب

شــدند .بــه ایــن ترتیــب کــه از دو روش نمونهگیــری هدفمنــ د یعنــی روش حداکثــر تفــاوت یــا
3. Lawshe
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)2. content validity Ratio (CVR

1. Cohen’s kappa coefficient
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تنــوع 1و روش مالکمحــور 2اســتفاده شــده اســت .در روش حداکثــر تفــاوت ،حداکثــر تفــاوت در

محــدودهای از کيفيتهــا ،خصوصيــات ،موقعيتهــا يــا مــوارد بــروز يــک پديــدة تحــت مطالعــه،
بــراي در نظــر گرفتــن نمونــه ،مــد نظــر قــرار ميگيــرد .در روش مالکمحــور نیــز مــوارد بــا توجــه

بــه یــک مــاک واضــح انتخــاب میشــوند ( .)Lindlof & Taylor 2011در ایــن پژوهــش بــا مشــورت
واحدهــای آمــوزش ســازمان و مدیریــت دانــش ،از هــر شــش واحــد ســازمان ،یعنــی یــک واحــد

مدیــر عامــل و پنــج واحــد معاونــت ســازمان ،هفــت نفــر بــا توجــه بــه دو مــاک شــغلی (داشــتن
تعهــد شــغلی و ســابقة خدمــت حداقــل ده ســال در ســازمان) و انگیزشــی (انگیــزه و تمایــل بــه

پاس ـخدهی) انتخــاب شــدند .الزم بــه ذکــر اســت کــه از ایــن  42نفــر 6 ،نفــر زن و  36نفــر مــرد

بودنــد .حداقــل و حداکثــر ســابقة خدمــت آنهــا نیــز بهترتیــب  12و  28ســال و از نظــر ســنی نیــز

دارای حداقــل  32و حداکثــر  54ســال ســن و تحصيــات آنهــا نيــز کارشناســی و کارشناســي

ارشــد بــود.

ابزار پژوهش

در ايــن پژوهــش ،بهمنظــور ســنجش وضعیــت موجــود و مطلــوب مستندســازی تجربــه

از دیــدگاه کارشناســان ،پرسشــنامة مستندســازی تجربــه بــا  134ســؤال طراحــی گردیــد .ایــن

پرسشــنامه کــه بــا توجــه بــه نظریــة یکپارچــة مستندســازی تجربــه ســاخته شــد ،در دو بخــش
وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب و بهصــورت طیــف شــش درجـهای و در دامنـهای از «وجــود

نــدارد»« ،بســیار کــم»« ،کــم»« ،متوســط»« ،زیــاد» و «بســیار زیــاد» بهترتیــب  0تــا  5نمرهگــذاری
میشــود .در ایــن پرسشــنامه پنــج مؤلفــة اصلــی مــورد ســنجش قــرار میگیــرد؛ بــه ایــن شــرح:
ماهیــت مستندســازی تجربــه بــا پنــج مؤلفــة فرعــی :نــوع تجربــه ،روش کســب تجربــه ،شــرایط

کســب تجربــه و تحلیــل آن ،ابــزار کســب ،ثبــت و انتقــال تجربــه و علــت ضــرورت مستندســازی

تجربــه (ســؤالهای  1تــا )42؛ زیرســاخت مستندســازی تجربــه بــا هشــت مؤلفــة فرعــی :فــردی،
مدیریتــی ،ســاختاری ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،قانونــی و حقوقــی و فنــاوری (ســؤالهای 43

تــا )70؛ مانــع مستندســازی تجربــه بــا دو مؤلفــة فرعــی :فــردی و ســازمانی (ســؤالهای  71تــا ،)99
راهبــرد مستندســازی تجربــه بــا ســه مؤلفــة فرعــی :فعالســازی تجربــه ،ثبــت تجربــه و انتقــال تجربــه

(ســؤالهای  100تــا )117؛ و پیامــد مستندســازی تجربــه بــا دو مؤلفــة فرعــی :فــردی و ســازمانی
2. criterion

1. maximum variation
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(ســؤالهای  118تــا  .)134بهمنظــور تعييــن اعتبــار پرسشــنامه نيــز از اعتبــار صــوري يــا ظاهــري و
اعتبــار محتــوا اســتفاده شــد .بــراي ســنجش اعتبــار صــوري ،ايــن پرسشــنامه در اختيــار هفــت نفــر
روانشــناس صنعتــي و ســازماني و مدیریــت بــا درجــة کارشناســي ارشــد و دکتــری قــرار گرفــت که

بــا توجــه بــه اظهــار نظــر آنهــا ابهامــي در مــورد مفهــوم هــر ســؤا ل وجــود نداشــت .بهمنظــور تعييــن

اعتبــار محتــوا نيــز از نســبت اعتبــار محتــوا ( )CVRاســتفاده شــد و از آنجــا کــه هــر  134ســؤال از

ديــدگاه کارشناســان در پنجــاه درصــد مــوارد بهعنــوان ضــروري تشــخيص داده شــد (Gilbert and

 ،)Prion 2016بنابرايــن ،پرسشــنامه از اعتبــار محتــوا نیــز برخــوردار بــود .پايايــي پرسشــنامه نيــز بــا

اجــرای پرسشــنامه در بیــن  20نفــر از کارمنــدان ســازمان و بــا اســتفاده از روش آلفــای «کرونبــاخ»

در بخــش وضعیــت موجــود و مطلــوب بهترتیــب  0/75و  0/77بــرآورد شــد کــه چــون باالتــر از
 0/70اســت ( )Pallant 2016پایایــی پرسشــنامه نیــز مطلــوب اســت.
روش تجزیه و تحلیل دادهها

در بخــش کیفــی ،دادههــا بهصــورت دســتی و در بخــش کمــی بــا اســتفاده از آزمــون تــی

وابســته (جهــت مقایســه) و آزمــون رتب ـهای «فریدمــن» (جهــت رتبهبنــدی) مــورد تجزیــه و تحلیــل

قــرار گرفــت .البتــه ،الزم بــه ذکــر اســت کــه قبــل از آزمــون تــی وابســته ،نرمــال بــودن متغیرهــا در

شــرایط موجــود و مطلــوب از طریــق محاســبة آزمــون «کولموگــروف -اســميرنوف» 1مــورد تأییــد
قــرار گرفــت .تمامــی مــوارد محاســباتی نیــز بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخة 20انجــام

شــد.

 .5یافتهها

با توجه به هدفها ،یافتههای این پژوهش در دو بخش زیر ارائه شده است:
تدوین و اعتباریابی نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه:

بهمنظــور تدویــن نظریــة یکپارچــة مستندســازی تجربــه یعنــی پاســخ بــه ســؤا ل اول پژوهــش

ابتــدا در مرحلــة رمزگــذاری بــاز ،مفاهيــم مرتبــط بــا مستندســازی تجربــه در  29پژوهــش اســتخراج

و بــر اســاس اشــتراک در محتــوا طبقهبنــدی گردیــد .ســپس ،در مرحلــة رمزگــذاری محــوری
بــا توجــه بــه نظریــة زمینــهای ،هــر یــک از مفاهیــم طبقهبندیشــده در مرحلــة قبــل بــر اســاس

پدیــده ،زمینـه ،علــت ،مداخلهگــر ،راهبــرد و پیامــد طبقهبنــدی شــد (جــدول  .)2در ایــن پژوهــش،
1. Kolmogorov-Smirnov
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منظــور از پدیــده ،همــان توجــه بــه مستندســازی تجربــه و مؤلفههــای آن اســت؛ منظــور از زمینههــا،
ویژگیهــای تجربــه و مستندســازی تجربــه اســت؛ منظــور از علــت یــا شــرایط علّــی ،علــت ضرورت
توجــه بــه مستندســازی تجربــه در ســازمان اســت؛ منظــور از راهبردهــا راهکارهایــی اســت کــه در

صــورت اســتفاده از آنهــا مستندســازی تجربــه در ســازمان اجــرا خواهــد شــد .شــرایط مداخلهگــر
از نــوع محدودکننــده یــا همــان موانــع نیــز عواملــی اســت کــه میتوانــد بــا تأثیرگــذاری منفــی در

راهبردهــا منجــر بــه پیامدهــای منفــیشــود .شــرایط مداخلهگــر از نــوع تســهیلکننده نیــز عواملــی

هســتند کــه میتواننــد بــا تأثیرگــذاری مثبــت در راهبردهــا منجــر بــه پیامدهــای مثبــتشــود .منظــور
از پیامدهــا نیــز پیامدهــای اجــرا و عــدم اجــرای راهبردهاســت.

جدول  .2مفاهیم مرتبط با نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه و مقولهبندی آنها
مقوله مفهوم

کد

زمینه نوع تجربه تجربة موفق :دارای پیامد مثبت است مانند موفقیت در تعمیر یک
دستگاه

منبع

جمشیدی و حیدری ()1394

تجربة ناموفق :دارای پیامد منفی است مانند عدم موفقیت در کنترل جمشیدی و حیدری ()1394
یک بحران
تجربة آشکار :در اسناد سازمانی موجود و قابل دسترس برای اکثر
افراد است

دری و محمود صالحی
()1389

تجربة پنهان :فقط در ذهن فرد صاحب تجربه است و خود او قادر به دری و محمود صالحی
()1389
انجام آن است
تجربة فردی :بهصورت انفرادی حاصل میشود

دری و محمود صالحی
()1389

تجربة گروهی :در نتیجة همکاری افراد با یکدیگر حاصل میشود

دری و محمود صالحی
()1389

تجربة مستقیم :از طریق درگیري مستقیم با کار حاصل میشود

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

تجربة غیرمستقیم :از طریق یادگیری از تجربة دیگران حاصل میشود الهی ،آذر و رجبزاده
()1383
تجربة رسمی :از کتاب ،دورههای آموزشی ،اسناد مکتوب سازمانی و دری و محمود صالحی
()1385
غیره حاصل میشود
تجربة غیررسمی :از حدس ،ایده ،فرضیه و غیره حاصل میشود

دری و محمود صالحی
()1385
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مقوله مفهوم

کد

منبع

زمینه نوع تجربه تجربة ذهنی :حاوی فکر و دانش است ،مانند تصمیمگیری در مورد رضازاده مهریزی و همکاران
()1389
نحوه انجام یک فعالیت
تجربة بدنی :حاوی مهارت اعضاء بدن است ،مانند مهارت دست در رضازاده و همکاران ()1389
تایپکردن
تجربة عمومی :قابل استفاده در حوزههای متعدد مانند قابلیت کاربرد دالکیر ()2001
در حوزة مالی و حوزة منابع انسانی
تجربة تخصصی :قابل استفاده در حوزههای محدودی است ،مانند
قابلیت کاربرد در حوزة منابع انسانی

دالکیر ()2001

تجربة محوری :باعث شناختهشدن فرد بهعنوان فرد باتجربه در یک قلیچلی ()1391
حیطة خاص میشود
تجربة پیشرفته :باعث شاخص بودن فرد باتجربه از سایر افراد
باتجربهای میشود که در همان حیطه فعالیت میکنند
تجربة چه کسی :شناخت و معرفی فردی باتجربه هنگامی که سازمان
با مشکلی مواجه میشود
تجربة چه چیزی :تجربة مربوط به وضعیت یک چیز مانند وضعیت
کنونی یک طرح
تجربة آن چیز :تجربة مربوط به ویژگیهای یک چیز مانند
ویژگیهای یک سیستم
تجربة اگر یا هرگاه :تجربة مربوط به پیامدهای یک عمل مانند تأثیر
یک تصمیمگیری
تجربة چگونگی :تجربه مربوط به چگونگی انجام چیزی مانند
چگونگی طراحی یک سیستم
تجربة چرایی یا علی :تجربة مربوط به علت انجام یا وقوع چیزی مانند
علل ایجاد انفجار در هنگام حفاری
تجربة کجایی :تجربه مربوط به محل چیزی مانند محل استفاده از
یک وسیله خاص

روش
کسب
تجربه
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قلیچلی ()1391
Rech, Ras and Decker
)(2007
Rech, Ras and Decker
)(2007
Rech, Ras and Decker
)(2007
Rech, Ras and Decker
)(2007
Rech, Ras and Decker
)(2007
Rech, Ras and Decker
)(2007
Rech, Ras and Decker
)(2007
Rech, Ras and Decker

تجربة زمانی :تجربة مربوط به زمان چیزی مانند زمان سرویس
دستگاهها

)(2007

برخورد مستقیم با یک پدیده با استفاده از مشارکت شخصی،
کوشش و خطا ،بررسی دقیق یک مسئله و غیره

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

برخورد غیرمستقیم یعنی الهام یا الگوبرداری از تجربة دیگران (با
استفاده از مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ،برگزاری همایش و غیره)

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383
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مقوله مفهوم

کد

زمینه شرایط
کسب
تجربه و
تحلیل آن پذیرش نظریهها و تجربیات دیگران
درگیر بودن مستقیم در کار

منبع

)Kolb (1981؛ الهی ،آذر و
رجبزاده ()1383
الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

جستوجوگری

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

برخورداری از توان تغییر نگرش و رفتار

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

تأکید بر یادگیری

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

برخورداری از دانش و آگاهی

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

برخورداری از توانایی فکری اعم از قدرت درک ،قضاوت،
سنجش ،تحلیل و غیره

)Kolb (1981؛ الهی و
همکاران ()1383

شرایط
کسب
تجربه و
تحلیل آن پذیرش نظریهها و تجربیات دیگران
درگیر بودن مستقیم در کار

)Kolb (1981؛ الهی ،آذر و
رجبزاده ()1383
الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

جستوجوگری

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

برخورداری از توان تغییر نگرش و رفتار

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

تأکید بر یادگیری

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

برخورداری از دانش و آگاهی

الهی ،آذر و رجبزاده
()1383

برخورداری از توانایی فکری اعم از قدرت درک ،قضاوت،
سنجش ،تحلیل و غیره

)Kolb (1981؛ الهی و
همکاران ()1383
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مقوله مفهوم

کد

منبع

زمینه ابزار
کسب،
ثبت و
انتقال
تجربه

انجام مصاحبه جهت کسب تجربه

)Schneider (2009؛ احمدی،
الهی ،و صالحی ()1387؛
ضیایی و توکلی ()1394؛
قاضیزاده فرد و عطائی
()1392؛ نظافتی ،رشیدی و
تقوی فرد ()1392

اجرای پرسشنامه جهت کسب تجربه

)Schneider (2009؛
قاضیزاده فرد و عطائی
()1392؛ نظافتی ،رشیدی و
تقوی فرد ()1392

تدوین کتاب ،جزوه و غیره جهت ثبت تجربه

احمدی ،الهی و صالحی
()1387؛ ضیایی و توکلی
()1394

برگزاری میزگرد ،گفتوگو ،جلسه و غیره جهت انتقال تجربه

احمدی ،الهی و صالحی
()1387؛ جمشیدی و حیدری
()1394؛ ضیایی و توکلی
()1394؛ موسویان ()1394

برگزاری همایش ،کنگره ،سمینار و غیره جهت انتقال تجربه

احمدی ،الهی و صالحی
()1387؛ جمشیدی و حیدری
()1394؛ ضیایی و توکلی
()1394؛ موسویان ()1394

محدودیتهای انسانی مانند محدودیت ظرفیت ضمیر خودآگاه
انسان در حفظ تمام تجربهها

زمانی و همکاران ()1393؛
خدامرادی و همکاران
()1393

علت فردی

تغییر افکار و باورهای انسانها مانند ملک شخصی ندانستن تجربیات احمدی ،الهی و صالحی
()1387؛ جمشیدی و حیدری
و اطالعات خود
()1394؛ ضیایی و توکلی
()1394
غیرفردی

وابستگی اقتصاد به دانش و ارزشمندی تجربه بهعنوان یک منبع دانش توالئی ()1387
لزوم دستیابی به پیامدهای مثبت مستندسازی تجربه
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جعفریمقدم ()1385
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مقوله مفهوم

کد

منبع

علت فردی

برخورداری از ویژگیهایی شحصیتی مانند وظیفهشناسی،
توافقپذیری ،پویا بودن ،تعهد عاطفی ،ریسکپذیری

)Matzler et al. (2011؛ احمدی،
الهی ،و صالحی ()1387؛ ضیایی
و توکلی ()1394

برخورداری از ویژگیهای اخالقی مانند صداقت در ثبت و
انتشار تجربه

جمشیدی و حیدری ()1394

برخورداری از ویژگیهای انگیزشی مانند انگیزه کسب موفقیت احمدی ،الهی و صالحی (،)1387
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394
برخورداری از اعتقاد و باور صحیح مانند مفید بودن ثبت تجربة جمشیدی و حیدری ()1394
خود
مدیریتی

برخورداری از دانش الزم در زمینة فرایند مستندسازی

جمشیدی و حیدری ()1394

پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد در سازمان در زمینههای
مختلف فرایند مستندسازی تجربه

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394

نظارت مدیریت بر اجرای صحیح فرایند مستندسازی در سازمان

)Renzl (2008

تعهد مدیریت در ایجاد و دوام فرایند مستندسازی در سازمان

جمشیدی و حیدری ()1394

ساختاری ايجاد مراكز تخصصي مستندسازي تجربه در سازمان

بهکارگیری نیروهای تماموقت برای انجام فعالیت در مراکز
مذکور بههمراه مشخصنمودن شرح وظایف و مسئولیت هر
یک از نیروها

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394
فتحاهلل بیاتی ()1391؛ جمشیدی و
حیدری ()1394

ثبت نقاط قوت و ضعف سازمانی و فرصتها و تهدیدهای
احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
محیطی و کسب و استفاده از تجربیات بر اساس عوامل مذکور جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394
الگوبرداری از شیوههای برتر مستندسازی در دنیا

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394

ایجاد دستورالعمل و معیار مشخص و علمی برای تمام فرایندهای زمانی و همکاران ()1393؛
جمشیدی و حیدری ()1394
مستندسازی تجربه اعم از ثبت ،نگهداری ،انتقال و ارزیابی
تجربه
هماهنگی فرایندهای مستندسازی اعم از شناسایی ،ثبت ،انتقال ،جمشیدی و حیدری ()1394
ارزیابی و غیره با اهداف سازمان
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مقوله مفهوم

کد

علت فرهنگی

وجود آموزشهای الزم در زمینة چگونگی انجام مستندسازی احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
و استفاده از ابزارها و فناوریهای مرتبط با مستندسازی تجربه جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394
در سازمان

اجتماعی

منبع

تبلیغ اهمیت تجربه و مستندسازی آن با استفاده از روشهای
مختلف در سازمان

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394

اصالح اعتقاد ،باورهای و نگرشهای نادرست در زمینة
مستندسازی تجربه

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394

هماهنگی بین فرایند مستندسازی با فرهنگ موجود سازمان

موسویان ()1394

وجود فضایی برای افزایش تعامل و ارتباطات بین افراد (اعم از احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
کارمندان و مدیران) در سازمان
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394
وجود اعتماد به مدیریت

کاظمی و رمضانی ()1391

وجود اعتماد متقابل بین کارکنان سازمان

فتحاهلل بیاتی ()1391؛ جمشیدی و
حیدری ()1394

هماهنگی فرایندهای مستندسازی اعم از شناسایی ،ثبت ،انتقال و فتحاهلل بیاتی ()1391؛ زمانی و
همکاران ()1393
غیره با نیازهای مختلف مخاطبان در سازمان
اقتصادی

اختصاص بخشی از بودجة سازمان به فرایند مستندسازی تجربه احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394
هماهنگی بین ایجاد فرایندهای مستندسازی با وضعیت اقتصادی
سازمان (مقرون به صرفه بودن)

قانونی و
حقوقی

تدوین قانون و مقررات سازمانی در زمینة مستندسازی تجربه
(اعم از ثبت ،نگهداری ،انتشار تجربه و دفاع از حقوق مادی
و مالکیت فکری و معنوی صاحبان تجربه) مانند ثبت تجربه
بهعنوان یک وظیفه سازمانی

Basili, Caldiera & Rombach
)(1994

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394

رعایت قانون و مقررات مرتبط با مستندسازی تجربه در سازمان جمشیدی و حیدری ()1394
فناوری

ایجاد فناوریهای مرتبط با مستندسازی تجربه در سازمان (مانند احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
اینترنت ،اینترانت ،شبکههای مجازی ،بانکهای اطالعاتی و
غیره)
ضیایی و توکلی ()1394
هماهنگی بین فناوریهای موجود در سازمان با سطح آموزشی جمشیدی و حیدری ()1394
و فرهنگی افراد
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مقوله مفهوم

کد

منبع

مانع فردی

احتمال دخیلکردن حب و بغضهای فردی

مکاری قنواتی ()1394

نگرانی از برداشت نادرست از تجربة مستندشده

مکاری قنواتی ()1394

احساس مالکیت نسبت به تجربة خود و احتکار آن

Raymundo, Vendrametto and

مالک قرار دادن تجربه خود بهعنوان بهترین تجربه

مکاری قنواتی ()1394

)dos Reis (2014؛ کاظمی و
رمضانی ()1391

اعتماد به نفس نسبت به حافظة خود و احساس بینیازی از ثبت و مکاری قنواتی ()1394
دریافت هر نوع تجربه
اعتقاد به بیفایده بودن تجربة ثبتشده در آینده

مکاری قنواتی ()1394

نگرانی از توبیخ و سرزنش از سوی مدیران مافوق پس از
آگاهی از تجربة ثبتشده

مکاری قنواتی ()1394

داشتن حس رقابت

مکاری قنواتی ()1394

ضعف دانش افراد نسبت به نظام مستندسازی اعم از اهداف،
اصول و معیارهای مستندسازی و غیره

مکاری قنواتی ()1394

ضعف مهارت و توانایی افراد در استفاده از امکانات مربوط به مکاری قنواتی ()1394
نظام مستندسازی تجربه

سازمانی

تردید افراد نسبت به محرمانه یا غیرمحرمانه بودن تجربه

مکاری قنواتی ()1394

خارج دانستن مستندسازی از حیطة وظایف کاری خود

مکاری قنواتی ()1394

عدم اطالعرسانی و ارائة دورههای آموزشی در زمینههای
مختلف نظام مستندسازی اعم از فناوریهای موجود و غیره

مکاری قنواتی ()1394

نبو ِد مرکز مستقل در سازمان و متخصصان جهت مستندسازی
تجربه

مکاری قنواتی ()1394؛ موسویان
()1394

بیتوجهی به استفاده از تجربههای افراد در سازمان

مکاری قنواتی ()1394

عدم پاسخگویی صحیح و دقیق مسئوالن ذیصالح به سؤالهای مکاری قنواتی ()1394
افراد در زمینة مستندسازی تجربه
محدودیت زمان برای مستندنمودن تجربه بهدلیل مشغلة کاری

مکاری قنواتی ()1394؛ موسویان
()1394

عدم ایجاد انگیزة کافی در افراد برای مثال عدم ارائة پاداش
مناسب جهت ثبت تجارب

مکاری قنواتی ()1394

وجود مشکالت مالی در سازمان

مکاری قنواتی ()1394؛ موسویان
()1394
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مقوله مفهوم

کد

منبع

مانع سازمانی

عدم حمایت مدیران ارشد سازمان از نظام مستندسازی تجربه

مکاری قنواتی ()1394

عدم هماهنگی بین فرهنگ سازمان و نظام مستندسازی

مکاری قنواتی ()1394؛ موسویان
()1394

بیتوجهی به نیازهای مخاطبان یا استفادهکنندگان از تجربه در
هنگام ثبت و انتقال تجربه

مکاری قنواتی ()1394

تغییر زودهنگام افراد و در نتیجه ،نبو ِد فرصت کافی برای ثبت و مکاری قنواتی ()1394
کسب تجربه
وجود بیاعتمادی بین افراد شاغل در سازمان

مکاری قنواتی ()1394

عدم فراهمسازی ارتباط بین افراد صاحب تجربه و مخاطبان
تجربه در سازمان مانند عدم برگزاری کارگاه

مکاری قنواتی ()1394؛ موسویان
()1394

اجبارینمودن فرایند مستندسازی (برای مثال ،جهت ترفیع رتبة مکاری قنواتی ()1394
شغلی) بدون انجام زیرساختهای الزم
وجود موانع قانونی در سازمان
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مکاری قنواتی ()1394

فعالسازی افزایش حقوق و مزایا (پرداخت پاداش) به افرادی که به ثبت
تجربه
تجربة خود اقدام کردهاند

الهی ،آذر و رجبزاده ()1383؛
احمدی و همکاران ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394

تعیین روز یا هفتة معرفی تجارب و صاحبان تجربه

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394

تدوین ضربالمثل ،شعر ،داستان و حدیث مرتبط با تجربه در
قالب بروشور ،کاتالوگ و توزیع آن در سازمان

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
ضیایی و توکلی ()1394

افزایش حقوق و مزایا (پرداخت پاداش) به افرادی که از تجارب
ثبتشده استفاده نمودهاند

)Schneider (2009

اهدای جایزة بهترین تجربه بهصورت ساالنه به افراد صاحب
تجربه

جمشیدی و حیدری ()1394

برگزاری سمینارها ،همایشها و کنگرههای مختلف در زمینة
مستندسازی تجربه

احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
ضیایی و توکلی ()1394
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مقوله مفهوم

کد

مانع ثبت تجربه طراحی ابزارها و فرمهای مخصوص برای ثبت تجارب

منبع

جمشیدی و حیدری ()1394

ثبت تجارب افراد در مجلة تخصصی یا بهصورت کتاب و به نام احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
جمشیدی و حیدری ()1394؛
صاحب تجربه
ضیایی و توکلی ()1394
ثبت تجارب افراد در سیدیهای صوتی و تصویری مانند فیلم احمدی ،الهی و صالحی ()1387؛
ضیایی و توکلی ()1394؛
مستند و غیرمستند
موسویان ()1394

انتقال
تجربه

اعزام کارشناس ثبت تجربه به واحدهای مختلف سازمان
بهمنظور ثبت تجارب افراد

جمشیدی و حیدری ()1394

بهروز نمودن تجربههای موجود در پایگاه یا مخزن تجربه

Bergmann (2003)، Schneider
)(2009

خالصهنویسی تجارب

فتحاهلل بیاتی ()1391

ایجاد ارتباط مستمر و مناسب بین صنعت و دانشگاه (مانند
برگزاری دورهها و کارگاههای مختلف توسط افراد صاحب
تجربه در دانشگاه)

احمدی ،الهی ،و صالحی
( ،)1387ضیایی و توکلی ()1394

فراهمسازی زمینة انتقال تجارب کارکنان قبل از بازنشستگی و احمدی ،الهی ،و صالحی
( ،)1387جمشیدی و حیدری
خروج از سازمان به افراد جانشین
( ،)1394ضیایی و توکلی
( ،)1394موسویان ()1394
برگزاري کالس ،كارگاه آموزشي و غیره

احمدی ،الهی ،و صالحی
( ،)1387ضیایی و توکلی ()1394

تشکیل گروه ،برگزاری میزگردها و جلساتی جهت بیان تجارب احمدی ،الهی ،و صالحی
( ،)1387جمشیدی و حیدری
شغلی افراد در سازمان
( ،)1394ضیایی و توکلی ()1394
ایجاد بخشی در کتابخانه جهت نگهداری تجارب ثبتشده

جمشیدی و حیدری ()1394

فراهمسازی زمینة انتقال تجارب كاركنان در هنگام جابهجايي
و ارتقاء

احمدی ،الهی ،و صالحی
( ،)1387ضیایی و توکلی
()1394
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مقوله مفهوم

کد

منبع

پیامد فردی

افزایش یادگیری

الهی ،آذر و رجبزاده (، )1383
دری و محمود صالحی ()1385

دانشآفرینی

الهی ،آذر و رجبزاده ()1383

تحصیل مهارت

الهی ،آذر و رجبزاده ()1383

کسب توانایی

الهی ،آذر و رجبزاده ()1383

کسب سایر ویژگیها مانند ویژگیهای اخالقی ،ارزشی و غیره الهی ،آذر و رجبزاده ()1383

سازمانی

تسهیم تجربه و دانش

) ،Renzl (2008کاظمی و رمضانی
()1391

کاهش دوبارهکاری

Ras, Carbon, Decker and Rech
)(2007)، Schneider (2009

آیندهنگری و پیشبینی آینده

الهی ،آذر و رجبزاده ()1383

یادگیری سازمانی

جعفری مقدم ()1385؛ دری و
محمود صالحی ()1385؛ انواری
رستمی و شهائی ()1388

صرفهجویی در زمان جهت انجام فرایندهای مختلف سازمانی

)Bergmann (2003

فراهمسازی مهندسی مجدد

)Bergmann (2003

اطمینان از انجام کار مطابق با معیارهای موجود

)Schneider (2009

ایجاد پایگاه تجربه

Basili, Caldiera and Rombach

شناسایی و کنترل زمینههای ریسک و نقاط ضعف در سازمان

جعفری مقدم ()1385

تصمیمگیری بهتر با ایجاد پیشزمینههای الزم مانند کمک به
شناسایی ویژگیهای الزم جهت استخدام و ارتقاء افراد

)Schneider (2009

شناسایی نقاط قوت سازمان مانند خبرگان سازمان

)Schneider (2009

بهبود عملکرد سازمانی

انواری رستمی و شهائی ()1388

)(1994؛ )،Bergmann (2003
جمشیدی و حیدری ()1394

ســپس ،همانگونــه کــه در شــکل  ،2ارائــه شــده ،بــر اســاس رمزگــذاری محــوری ،پدیــده،

زمینــه ،علــت ،مداخلهگــر ،راهبــرد و پیامــد بهواســطة پارادايــم (الگــو) بــه يکديگــر مرتبــط و

الگــوی نظریــه حاصــل شــد .بــر اســاس شــکل ،شــرایط علــی باعــث ایجــاد پدیــده شــده و پدیــده

باعــث انجــام راهبردهایــی خواهــد شــد کــه منجــر بــه پیامدهایــی میشــود .البتــه ،زمینههــا و شــرایط
مداخلهگــر نیــز در رابطــة راهبردهــا و پیامدهــا مؤثــر اســت.
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ﺤﻮري ،ﭘﺪﻳﺪه ،زﻣﻴﻨﻪ ،ﻋﻠﺖ،
س رﻣﺰﮔﺬاري ﻣﺤ
ﺳﭙﺲ ،ﻫﻤﺎﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  ،2اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس
خشوعی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺪاﺧﻠﻪ
اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮﻳﻪ
ي
ﻣﺮﺗﺒﻂ و
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺮ
ﻟﮕﻮ(
وا وﺳﻄﺔ
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ
ﻫﺒﺮد و
نظریةراﻫﺒ
تدوینﮔﺮ،
سازمان دولتی |
در یک
ﺑﻪ کارشناسان
دیدگاه
)اﻟاز
ﭘﺎراداﻳﻢآن
بررسی وضعیت
تجربه
مستندسازی
یکپارچة
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺪه و ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم راﻫﺒﺮدﻫﺎﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺪ
ﺷﻜﻞ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠ
ﺖ.
ﺧﻠﻪﮔﺮ ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻄﺔ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﻴﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧ
ي
زﻣﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي

ت
ﺿﺮورت
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ

ﻣﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﭘﻴﺎﻣﺪﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم

رااﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻳﺠﺎد

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪة

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻣﺴ
ﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﺑﻪ

ﺧﻠﻪﮔﺮ )از ﻧﻮع ﺗﺴﻬﻬﻴﻞﻛﻨﻨﺪه( ﻳﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧ
ﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ي ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﻣﺴ
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي

ﺪه(
ﺷﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ ))از ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪ
ﺠﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺮﺑﻪ
ﻳﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠ

ﺗﺠﺮﺑﻪ
زي
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز
ﻳﻜﭙﺎرﭼﺔ
ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻣﺤﻮري در
رﻣﺰﮔﺬاري ﻣ
ﮕﻮي
اﻟﮕ
ﺷﻜﻞ .2
تجربه
مستندسازی
یکپارچة
نظریة
محوری در
رمزگذاری
الگوی
شکل .2

ﻲ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻧﺸﺎنددﻫﻨﺪة رواﺑﻂ
ﮔﺰارهﻫﺎي ﺣﻜﻤﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮﺮ اﺳﺎس رﻣﺰﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﮔ

همچنیــن ،بــر اســاس رمزگــذاری انتخابــی ،گزارههــاي حكمــي يــا قضايــاي پژوهــش

ﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮددﻳﺪ .اﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
دروﻧﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻜﭙﺎرﭼﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠ

دهندة روابــط درونــي مقولههــا هســتند ،تدویــن و بــه ایــن ترتیــب نظریــة یکپارچــة
ﻋﺒﺎرتنشــا
کــه
اﻧﺪناز:
انــد از:
قضایــا عبار
ﻋﻠﻞگردیــد.
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻪ
ﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﭘﺪﻳﺪةتﻣﺴ
ایــنﺗﻮ
ﺿﺮورت در
حاصــلﻞ
تجربــهﻋﻠﻲ ﻳﺎ
مستندســازیﺷﺮﺮاﻳﻂ
ﻗﻀﻴﺔ :1

ﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪ
ي راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬ
ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﻪ
ﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻗﻀﻴﺔ  :2ﺗﻮﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪة ﻣﺴ

قضية  :1شرایط علی یا علل ضرورت در توجه به پدیدة مستندسازی تجربه اثرگذار است.

ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

جهــت
راهبردهایــی
کارگیــری
ﺗﺠﺮﺑﻪدر ب
تجربــه
بــهﻳﺎپدیــدة
توجــه
قضيــة
ﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ایجــاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺴ
درهاﻳﺠﺎدد
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
مستندســازی ي
وﻳﮋﮔﻲﻫﻫﺎي
ﻣﻴﻨﻪﻫﺎ
 :3 :2زﻣﻴ
ﻗﻀﻴﺔ
اســت.
ﻛﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺴﺘﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﻛ
مؤثــرﮔﺮ از
تجربــهﻣﺪاﺧﻠﻪ
مستندســازیﻋﻮﻮاﻣﻞ
ﻗﻀﻴﺔ :4

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ي
ﮔﺮ از ﻧﻮع ﺗﺴﻬﻴﻞﻛﻨﻨﺪه ،ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳﻳﺠﺎد
ﻗﻀﻴﺔ  :5ﻋﻮﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺮ

قضيــة  :3زمینههــا یــا ویژگیهــای مستندســازی تجربــه در ایجــاد راهبردهــای مستندســازی تجربــه

ﺗﺠﺮﺑﻪ.

مؤثــر هســتند.

ﺷﺪ.
ﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ
ﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺠ
ﻗﻀﻴﺔ  :6ﺑﻪﻛﻛﺎرﺑﺴﺘﻦ راﻫﺒﺮدﻫﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪ

زﻳﺮ اﻧتجربـ
اﻗﺪاﻣﺎتـازی
ﻧﻈﺮﻳﻪﻪ،مستندسـ
راهبردهــای
ﺑﻮدننــاد
دﻗﻴﻖـع ایج
ـده ،مانـ
محدودکننـ
ﻮرــوع
ﻣﻨﻈﻮ ن
مداخل،هگﺑﻪــر از
ﺗﺪوﻳـل
ﺑﻌﺪ:4ازعوامـ
قضيــة
ﻧﺠﺎمـهﮔﺮﻓﺖ:
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﻨﺎن از
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨ
ﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ

واﺿﺢ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب
ﺢ
شــوند .ﭘﮋوﻫﻫﺶ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢﻧﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﺪواژههﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت روﺷﻦ و
می در اﻳﻦ

ج ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ
ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ )ﺟﺪﺪول  ،(1ﺑﻌﺪ از اﺗﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺰ

قضیــة  :5عوامــل مداخلهگــر از نــوع تســهیلکننده ،عاملــی میشــوند بــرای ایجــاد راهبردهــای

 (CASدر دو
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﻬﺎرتﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎدي )SP
ﺶ
ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ

مستندســازی تجربــه.

قضیــة  :6بهکاربســتن راهبردهــا و ایجــاد مستندســازی تجربــه منجــر بــه پیامدهــای مثبــت خواهــد

شــد.

بعــد از تدويــن نظريــه ،بهمنظــور حصــول اطمينــان از دقيــق بــودن يافتههــاي نظريــه ،اقدامــات

زيــر انجــام گرفــت:

در ایــن پژوهــش ،پژوهشــگر عــاوه بــر فراهمنمــودن کلیدواژههــا و مشــخصات روشــن
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و واضــح بــرای انتخــاب پژوهشهــ ا (جــدول  ،)1بعــد از اتمــام پژوهــش نیــز فراينــد اســتخراج،

تحليــل و مقولههــاي بهدســتآمده را بازبينــي نمــود .همچنیــن ،کیفیــت پژوهشهــای انتخابــی

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

نمونهگیــری گلولهبرفــی مــورد ارزیابــی قــرار داد .بــر اســاس ایــن ارزیابــی ،امتیازهــای ارائهشــده بــه

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

 9و حداکثــر امتیــاز  48و در مرحلــة نمونهگیــری گلولهبرفــی نیــز حداقــل میانگیــن امتیــاز دادهشــده

بــه مقــاالت  29و حداکثــر امتیــاز  45اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه حــذف پژوهشهایــی بــا امتیــاز
پایینتــر از خــوب (یعنــی کمتــر از  21امتیــاز) ،همانگونــه کــه در شــکل  1ارائــه شــده ،در فراینــد

ارزیابــی کیفیــت در نمونهگیــری نظــری چهــار پژوهــش حــذف گردیــد ،امــا در نمونهگیــری
گلولهبرفــی پژوهشــی حــذف نشــد .همچنیــن CASP ،بــرای ارزیابــی کیفیــت فراترکیــب (پژوهــش

حاضــر) نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه امتیــاز آن  47بهدســت آمــد و ایــن امتیــاز نشــاندهندة
عالــی بــودن کیفیــت ایــن فراترکیــب اســت.

عــاوه بــر ارزیابــی کیفیــت پژوهشهــا در مرحلــة ششــم فراترکیــب ،بــرای ســنجش پایایــی

عــاوه بــر پژوهشــگر ،یــک کارشــناس مدیریــت دانــش (کارشــناس داخــل ســازمان هــدف کــه
عــاوه بــر اشــتغال در واحــد مدیریــت دانــش ســازمان و برخــورداری از مهــارت و دانــش الزم در
ایــن زمینــه ،تمایــل بــه همــکاری نیــز داشــت) بــدون اطــاع از نحــوة شناســایی مفاهیــم و دســتهبندی

آنهــا اقــدام بــه اســتخراج مفاهیــم و دســتهبندی آنهــا نمــود .ســپس ،مفاهیــم ایجادشــده توســط

پژوهشــگر بــا مفاهیــم ایجادشــده توســط کارشــناس مدیریــت دانــش مــورد مقایســه قــرار گرفــت

و شــاخص «کاپــا» بــرای محاســبة ضریــب توافــق بیــن پژوهشــگر و کارشــناس مدیریــت دانــش
محاســبه گردیــد .نتایــج نشــان داد کــه شــاخص «کاپــا» در مرحلــة اســتخراج کــد  ،0/66تعلــق کــد

بــه مفهــوم  0/78و تعلــق مفهــوم بــه مقولــه  0/85اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار

شــاخص «کاپــا» در هــر دو مرحلــه در محــدوده  0/61- 0/80اســت ،بنابرایــن ،وضعیــت ســطح
توافــق خــوب بــود و در نتیجــه ،پایایــی الزم وجــود داشــته اســت.

بــرای ســنجش اعتبــار نظریــه نیــز هــر کــد ،مفهــوم و مقولــه بــه هشــت کارشــناس روانشناســي
صنعتــي و ســازماني (کارشناســان خــارج از ســازما ِن هــدف کــه عــاوه بــر شــرکت در دورههــای

آموزشــی و برخــورداری از مهــارت و دانــش الزم در ایــن زمینــه ،تمایــل بــه همــکاری نیــز داشــتند)

و کارشناســان مدیریــت دانــش (بــا ویژگیهــای ارائهشــده در قســمت قبلــی) ارائــه و از آنهــا

خواســته شــد تــا هــر یــک از گویههــا را بــر اســاس طیــف سهبخشــی لیکــرت «گویــه ضــروری
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اســت»« ،گویــه مفیــد اســت ،ولــی ضــروری نیســت» و «گویــه ضرورتــی نــدارد» طبقــه بنــدی کننــد.

ســپس ،نســبت اعتبــار محتــوا ( )CVRمحاســبه گردیــد و مقــدار  CVRنشــان داد کــه بيــش از 50

درصــد کارشناســان هــر یــک از کدهــا ،مفاهیــم و مقولههــا را ضــروري تلقــي کردنــد .همچنیــن،
مقــدار  CVRبــا توجــه بــه وجــود هشــت کارشــناس بایــد حداقــل  0/75باشــد .بنابرایــن ،بــا رعایــت
ایــن موضــوع نیــز نظریــه از اعتبــار الزم برخــوردار اســت.

ارزیابی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مستندسازی تجربه در سازمان هدف:

بهمنظــور ارزیابــی وضعیــت موجــود و مطلــوب مستندســازی تجربــه در ســازمان هــدف،

نتایــج آزمــون تــی وابســته در جــدول  ،3نشــان داده شــده اســت .بــر اســاس جــدول  ،3از دیــدگاه
کارشناســان در شــرایط موجــود ،میانگیــن کل مستندســازی تجربــه ،هــر پنــج مؤلفــة اصلــی و
مؤلفههــای فرعــی آنهــا پایینتــر از حــد متوســط اســت (یعنــی پایینتــر از  3و یــا کمــی باالتــر از

 3بــا توجــه بــه پنجدرجـهای بــودن پاسـخها)؛ بــه ایــن معنــا کــه ســازمان از نظــر مستندســازی تجربــه

در وضعیــت پایینتــر از متوســط و یــک مــورد (فقــط مؤلفــة فرعــی نــوع تجربــه در مؤلفــة اصلــی
ماهیــت) نیــز در حــد متوســط اســت؛ در حالــی کــه از دیــدگاه همیــن کارشناســان ،در وضعیــت
مطلــوب میانگیــن کل مستندســازی تجربــه ،مؤلفههــای اصلــی (بهغیــر از مؤلفــة اصلــی مانــع) و

مؤلفههــای فرعــی آنهــا (بهغیــر از مؤلفــة فرعــی فــردی در مؤلفــة اصلــی مانــع) از حــد متوســط

باالتــر اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه از دیــدگاه کارشناســان ،ســازمان بایــد از نظــر مستندســازی تجربــه
در وضعیــت بهتــری باشــد .نتایــج آزمــون تــی وابســته نیــز نشــان داد کــه از دیــدگاه کارشناســان
تفــاوت معن ـاداری بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب از نظــر کل مستندســازی تجربــه ( P>0/001و

 )t= -25/656و هــر پنــج مؤلفــة اصلــی آن یعنــی ماهیــت ( P>0/001و  ،)t= -19/003زیرســاخت

( P>0/001و  ، )t= -17/229مانــع ( P>0/001و  ،)t= 3/883راهبــرد ( P>0/001و  )t= -23/325و

پیامــد ( P>0/001و  )t= -12/160وجــود دارد .حتــی در مؤلفههــای فرعــی (بهغیــر از مؤلفــة فرعــی

فــردی در مؤلفــة اصلــی مانــع) نیــز تفــاوت معنـاداری بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب وجــود دارد.
بنابرایــن ،در مجمــوع ،نتایــج نشــاندهندة شــکاف بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب اســت.
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جدول  .3مقایسة مؤلفههای نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب

مؤلفههای مستندسازی تجربه

662

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

نتایج آزمون t
مقادیر t

سطح
معناداری

***۰/۰۰۱ -۱۹/۰۰۳

مؤلفة اصلی ماهیت مستندسازی تجربه

2/906

0/34

0/41 4/024

نوع تجربه

3/131

0/388

0/4 3/911

***

روش کسب تجربه

2/809

0/614

0/608 4/143

***0/001 -9/964

شرایط کسب تجربه و تحلیل آن

2/983

0/469

4/35

0/471

***0/001 -17/056

ابزار کسب ،ثبت و انتقال تجربه

1/919

0/826

0/726 4/076

***

0/001 -18/410

علت ضرورت مستندسازی تجربه

2/702

0/605

0/709 4/012

***0/001 -9/884

مؤلفة اصلی زیرساخت مستندسازی تجربه

2/251

0/621

0/479 4/281

۰/۰۰۱ -۱۷/۲۲۹

فردی

2/848

0/439

0/557 4/419

***

0/001 -13/619

مدیریتی

2/452

0/877

0/431 4/571

***0/001 -13/796

ساختاری

1/885

0/998

0/567 4/381

***

0/001 -16/486

فرهنگی

1/988

1/187

0/583 4/196

***0/001 -9/970

اجتماعی

2/268

0/567

4/25

0/953

***0/001 -11/96

اقتصادی

2/059

0/945

0/869 3/917

***

0/001 -7/799

قانونی و حقوقی

1/75

0/912

1/062 4/107

***0/001 -9/196

فناوری

2/738

0/718

1/095 3/964

***

0/001 -6/406

مؤلفة اصلی مانع مستندسازی تجربه

1/961

0/322

0/630 1/602

***۳/۸۸۳

۰/۰۰۱

-1/117

0/270

0/001 -9/672

***

فردی

1/837

0/529

0/796 1/962

سازمانی

2/048

0/375

1/23 3/394

***

مؤلفة اصلی راهبرد مستندسازی تجربه

1/108

0/631

0/643 3/972

***۰/۰۰۱ -۲۳/۳۲۵

فعالسازی تجربه

1/075

0/794

1/95 3/452

0/001 -10/551

ثبت تجربه

0/988

0/73

0/627 4/179

***

0/001 -25/949

انتقال تجربه

1/262

1/009

0/45 4/286

***0/001 -18/275

مؤلفة اصلی پیامد مستندسازی تجربه

0/647

0/962

0/431 4/426

۰/۰۰۱ -۱۲/۱۶۰

فردی

2/711

1/044

4/44

0/474

***0/001 11/934

سازمانی

2/59

0/951

0/445 4/413

***0/001 -11/804

کل مستندسازی تجربه

2/902

0/317

0/341 3/597

0/001 -25/656

0/001 -6/536

***

***

***
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بــر اســاس جــدول  4نیــز نتايــج آزمــون «فريدمــن» نشــان داد کــه در وضعیــت موجــود در ســه

مؤلفــة اصلــی ماهیــت ( P>0/001و  ،)X2= 77/681زیرســاخت ( P>0/001و  )X2= 80/184و مانــع

( P>0/001و  )X2= 9/524تفــاوت معنــاداری در ترتیــب اولویــت مؤلفههــای فرعــی وجــود دارد.

در وضعیــت مطلــوب نیــز در چهــار مؤلفــة اصلــی ماهیــت ( P>0/001و  ،)X2= 41/307زیرســاخت
( P>0/001و  ،)X2= 49/333مانــع ( P>0/001و  )X2= 27/524و راهبــرد ( P>0/001و )X2= 12/312

تفــاوت معنـاداری در ترتیــب اولویــت مؤلفههــای فرعــی وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن ،در وضعیــت

موجــود تفــاوت رتبــة پنــج مؤلفــة اصلــی مستندســازی تجربــه بــا یکدیگــر معنــادار اســت (P>0/001

و  )X2= 109/886و رتبههــا بهترتیــب ،از اولیــن تــا آخریــن رتبــه عبــارت اســت از :ماهیــت ،پیامــد،

زیرســاخت ،مانــع و راهبــرد .در وضعیــت مطلــوب نیــز تفــاوت رتبــة پنــج مؤلفــة نظــام مستندســازی

بــا یکدیگــر معنــادار اســت ( P>0/001و  )X2= 117/370و رتبههــا بهترتیــب ،از اولیــن تــا آخریــن
رتبــه عبــارت اســت از :پیامــد ،زیرســاخت ،راهبــرد ،ماهیــت و مانــع .بنابرایــن ،بیــن وضعیــت موجــود
و مطلــوب در ســازمان از نظــر رتبــة مؤلفههــای اصلــی مستندســازی تجربــه نیــز تفــاوت وجــود دارد.

بــه ایــن ترتیــب ،نتایــج جــدول  3و  4نیــز بهعنــوان پاســخی بــرای ســؤا ل دوم پژوهــش هســتند.
جدول  .4رتبهبندی مؤلفههای نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه در وضعیت موجود و مطلوب
مؤلفههای مستندسازی تجربه

وضعیت موجود
میانگین
رتبه

رتبه
متغیر

وضعیت مطلوب
نتایج آزمون
فریدمن

میانگین
رتبه

رتبه
متغیر

نتایج آزمون
فریدمن

مؤلفة اصلی ماهیت مستندسازی تجربه
***X2=77/681

نوع تجربه

4/20

1

روش کسب تجربه

3/20

3

شرایط کسب تجربه و تحلیل آن

3/56

2

ابزار کسب ،ثبت و انتقال تجربه

1/40

5

3/01

علت ضرورت مستندسازی تجربه

2/63

4

2/77

df=4

sig= 0/001

1/93

5

3/31

2

3/98

1
3
4

***X2=41/307
df=4

sig= 0/001
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مؤلفههای مستندسازی تجربه

وضعیت موجود
میانگین
رتبه

رتبه
متغیر

وضعیت مطلوب
نتایج آزمون
فریدمن

میانگین
رتبه

رتبه
متغیر

5/23

2

5/80

1

4/29

6
5

نتایج آزمون
فریدمن

مؤلفة اصلی زیرساخت مستندسازی تجربه
فردی

6/50

1

مدیریتی

5/13

3

ساختاری

3/19

7

فرهنگی

3/87

6

4/36

اجتماعی

4/14

4

5/07

3

اقتصادی

4/10

5

3/18

8

قانونی و حقوقی

3/11

8

4/57

4

فناوری

5/96

2

3/51

7

X2=80/184

***

df=7

sig= 0/001

X2=49/333

***

df=7

sig= 0/001

مؤلفة اصلی مانع مستندسازی تجربه
فردی

1/26

2

سازمانی

1/74

1

**X2=9/524
df=1

sig= 0/002

1/10

2

1/90

1

***X2=27/524
df=1

sig= 0/001

مؤلفة اصلی راهبرد مستندسازی تجربه
فعالسازی تجربه

2/02

2

ثبت تجربه

1/87

3

انتقال تجربه

2/11

1

X2=1/346
df=2

sig= 0/510

1/62

3

2/07

2

2/31

1

**X2=12/312
df=2

sig= 0/002

مؤلفة اصلی پیامد مستندسازی تجربه
فردی

1/44

2

سازمانی

1/56

1

X2 =0/714
df=1

sig= 0/398

1/48

2

1/52

1

2/69

4

3/85

2

1

5
3
1

X2 =0/167
df=1

sig= 0/683

کل مستندسازی تجربه
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ماهیت مستندسازی تجربه

4/57

1

زیرساخت مستندسازی تجربه

3/10

3

مانع مستندسازی تجربه

2/36

4

راهبرد مستندسازی تجربه

1/24

5

3/01

پیامد مستندسازی تجربه
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***

df=4

sig= 0/001
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***
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 .6بحث و نتیجهگیری

اولیــن یافتــة ایــن پژوهــش نشــان داد که نظریــة یکپارچة مستندســازی تجربــه دارای پنــج مؤلفة

اصلــی ماهیــت (یعنــی زمینــه و علــت) ،راهبــرد ،پیامــد ،محدودکننــده یــا مانــع و تســهیلکننده یــا

زیرســاخت اســت و هــر مؤلفــة اصلــی از مؤلفههــای فرعــی تشــکیل شــده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب:
علــت (شــامل دو مؤلفــة فرعــی انســانی و محیطــی) ،زمینــه (شــامل چهــار مؤلفــة فرعــی نــوع تجربــه،

روش کســب تجربــه ،شــرایط کســب تجربــه ،ابــزار کســب ،ثبــت و انتقــال تجربــه) ،راهبــرد (شــامل
ســه مؤلفــة فرعــی فعالســازی تجربــه ،ثبــت تجربــه و انتقــال تجربــه) ،پیامــد شــامل دو مؤلفــة فرعــی

فــردی و ســازمانی) ،محدودکننــده (شــامل دو مؤلفــة فرعــی فــردی و ســازمانی) ،و تســهیلکننده

(شــامل هشــت مؤلفــة فرعــی فــردی ،مدیریتــی ،ســاختاری ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،قانونــی

و حقوقــی و فنــاوری) .البتــه ،هــر مؤلفــة فرعــی نیــز دارای عناصــر مختلفــی اســت کــه در بخــش
یافتههــا توضیحــات آنهــا ارائــه شــده اســت .در نهایــت ،بــر اســاس مؤلفههــا ،نظریــة یکپارچــة

مستندســازی تجربــه ترســیم گردیــد (شــکل  )2کــه بــر اســاس اظهــار نظــر کارشناســان نیــز نظریــة
مذکــور از پایایــی مطلــوب و اعتبــار الزم برخــوردار اســت .در زمینــة مقایســة نتایــج ایــن پژوهــش بــا

نتایــج پژوهشهــای پیشــین نیــز بــا توجــه بــه اینکــه نظریــة یکپارچــه در ایــن پژوهــش از طریــق

نتایــج موجــود در پژوهشهــای گذشــته تدویــن شــده اســت ،بنابرایــن ،شــباهتهای متعــددی

بیــن مؤلفههــای موجــود در ایــن نظریــه بــا نتایــج پژوهشهــای قبلــی وجــود دارد و گویــای ایــن

موضــوع ،منابــع موجــود در جــدول  2بــوده کــه هــر یــک از مؤلفههــا از آنهــا اقتبــاس شــده اســت.

بــرای مثــال ،برخــی از مفاهیــم موجــود در پژوهــش «احمــدی ،الهــی ،و صالحــی» ( )1387و «جمشــیدی

و حیــدری» ( )1394بهعنــوان زیرســاخت در ایــن پژوهــش ارائــه شــده اســت .امــا علیرغــم ایــن

شــباهتها ،هیچیــک از مطالعــات پیشــین ،فراینــد جامعــی از مستندســازی تجربــه کــه حاصــل

مطالعــة پژوهشهــای قبلــی باشــد ،ارائــه نکردهانــد و از ایــن نظــر در ایــن پژوهــش نظریــة نســبتاً

جامعــی در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت.

یافتــة دوم ایــن پژوهــش نیــز نشــان داد کــه بیــن وضعیــت موجــود نظــام مستندســازی تجربــه بــا

وضعیــت مطلــوب آن تفــاوت معنـاداری وجــود دارد و ایــن تفــاوت در هــر پنــج مؤلفــة مستندســازی
تجربــه یعنــی ماهیــت ،پیامــد ،زیرســاخت ،مانــع و راهبــرد قابــل شناســایی اســت .بهعبــارت

دقیقتــر ،از دیــدگاه کارشناســان وضعیــت موجــود نظــام مستندســازی تجربــه در ســازمان کمتــر
از حــد متوســط (یعنــی کمتــر از  )3اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در حــال حاضــر ،مستندســازی تجربــه

در ســازمان چنــدان مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه از دیــدگاه همیــن
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کارشناســان در وضعیــت مطلــوب مستندســازی تجربــه باالتــر از حــد متوســط (یعنــی باالتــر از )3
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه مستندســازی تجربــه از اهمیــت زیــادی در ســازمان برخــوردار اســت و

بنابرایــن ،بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد .از نظــر رتبهبنــدی نیــز در وضعیــت موجــود ،رتبــة پنــج

مؤلفــة مستندســازی تجربــه بــا یکدیگــر متفــاوت بــود و همیــن تفــاوت در مــورد وضعیــت مطلــوب
نیــز وجــود داشــت؛ بهنحــوی کــه بــر اســاس اولویتبنــدی انجامگرفتــه مؤلفههــای ماهیــت ،پیامــد،

زیرســاخت ،مانــع و راهبــرد بهترتیــب ،رتبههــای اول تــا پنجــم را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،امــا
در وضعیــت مطلــوب ،مؤلفههــای پیامــد ،زیرســاخت ،راهبــرد ،ماهیــت و مانــع بهترتیــب ،حائــز

رتبههــای اول تــا پنجــم شــدهاند .بــا توجــه بــه محتــوای گویههــای مؤلفــة ماهیــت مستندســازی،

مؤلفــة مذکــور یــک مؤلفــة نظــری اســت .بنابرایــن ،اول بــودن رتبــه ایــن مؤلفــه در وضعیــت موجود

نشــاندهندة آن اســت کــه ســازمان هنــوز در ابتــدای راه اســت؛ بهخصــوص آن کــه در شــرایط
موجــود ،راهبــرد مستندســازی کــه بهعنــوان عامــل ارتقادهنــدة مستندســازی محســوب میشــود،

در رتبــة آخــر قــرار دارد .در حقیقــت ،ترتیــب مؤلفههــا در وضعیــت مطلــوب منطقیتــر اســت،
زیــرا شــناخت نســبت بــه پیامدهــای مستندســازی تجربــه (اولیــن مؤلفــه) زمینــة درک اهمیــت تجربــه
را فراهــم مــیآورد و بهدنبــال ایــن شــناخت اســت کــه ســازمان درصــدد ایجــاد زیرســاختها

(مؤلفــة دوم) و راهبردهــای مستندســازی تجربــه (مؤلفــة ســوم) در ســازمان عمــل میکنــد .البتــه،
شــناخت ماهیــت مستندســازی (مؤلفــة چهــارم) و رفــع موانــع (مؤلفــة پنجــم) نیــز قطعـاً در ایــن راه

نقــش مؤثــری دارد .در جایــگاه مقایســة ایــن یافتــه نیــز نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج «احمــدی،

الهــی ،و صالحــی» ( )1387و «ضیایــی و توکلــی» ( )1394مبنــی بــر متفــاوت بــودن وضعیــت موجــود

در عوامــل مؤثــر بــر مستندســازی و ســازوکارهای مستندســازی بــا وضعیــت مطلــوب هماهنــگ
اســت .همچنیــن ،بــا نتایــج پژوهــش «احمــدی ،الهــی ،و صالحــی» (« ،)1387ضیایــی و توکلــی» ( )1394و

«جمشــیدی و حیــدری» ( )1394مبنــی بــر متفــاوت بــودن رتبهبنــدی مؤلفههــا در وضعیــت موجــود
و وضعیــت مطلــوب نیــز هماهنــگ اســت.

در مجمــوع ،تدویــن نظریــة مستندســازی تجربــه از جملــه نوآوریهــای ایــن پژوهــش

محســوب میشــود .امــا محدودیتهایــی نیــز در ایــن پژوهــش وجــود داشــت .بــرای مثــال ،ممکــن

اســت تعــدادی از پژوهشهــای مناســب یافــت نشــده باشــد کــه یکــی از مهمتریــن علــل ایــن مســئله

عــدم قابلیــت جسـتوجوی دقیــق پژوهشهــا بــر اســاس عنــوان پژوهــش در برخــی از پایگاههــای
اطالعاتــی اســت .از ایــن رو ،بــه ســایر پژوهشــگران پيشــنهاد ميشــود بــا بررســی جامعتــر ســایر

متــون ،مؤلفههــای بيشــتري را شناســایی نماینــد .عــاوه بــر ایــن ،بخشــی از يافتههــاي ایــن پژوهــش
666

تدوین نظریة یکپارچة مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی | خشوعی

ش کيفــي مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت .در پژوهشهــاي کيفــي  ،پژوهشــگر
بــه شــيوة پژوه ـ 

بهعنــوان 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 ک ّمــی،

ماننــد الگویابــی معــادالت ســاختاري بهمنظــور ارتبــاط بیــن مؤلفههــا و اســتفاده از تحلیــل عاملــی

بهمنظــور اعتبارســنجی ،نظریــه را غنیتــر نماینــد .از دیــدگاه کاربــردی نیــز بــه پژوهشــگران
پيشــنهاد ميشــود بــا عینینمــودن مؤلفههــای مستندســازی تجربــه ،زمینــة اجــرای عملیاتــی نظریــة

مستندســازی تجربــه را در ســازمان مهیــا نماینــد .بــه مدیریــت ســازما ن هــدف کــه پژوهــش در آن

اجــرا گردیــد ،بهصــورت خــاص نیــز پیشــنهاد میشــود کــه بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن وضعیــت

موجــود مستندســازی تجربــه در ســازمان بــا وضعیــت مطلــوب و متفــاوت بــودن اولویتهــا در

وضعیــت موجــود و مطلــوب ،تدابیــری را متناســب بــا اولویتهــا در جهــت رفــع ایــن تفــاوت

اتخــاذ نمایــد .بــه مدیریــت ســازمانها بهصــورت عــام نیــز پیشــنهاد میشــود کــه همــگام بــا انجــام
مدیریــت دانــش در ســازمان ،مستندســازی تجربــه را نیــز مطابــق بــا مراحــل علمــی مــورد توجــه

قــرار دهنــد.
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الهــی ،شــعبان ،عــادل آذر ،و علــی رجـبزاده .1383 .طراحــی مــدل تجربــه ســازمانی مدیــران و تبییــن عناصــر اصلــی
آن .دانشــور رفتــار .77-65 :)8( 11

جاللــی ،رســتم .1391 .نمونهگیــری در پژوهشهــای کیفــی .تحقیقــات کیفــی انــواری رســتمی ،علیاصغــر ،و بهنــام

شــهائی .1388 .مديريــت دانــش و ســازمان يادگيرنــده :تحليلــي بــر نقــش مستندســازي دانــش و تجربــه .مدیریــت

فنــاوری اطالعــات .18-3 :)2( 1

توالئــی ،روحالــه .1387 .ارائــة مــدل بومــی مستندســازی تجربیــات خبــرگان در صنعــت نفــت جمهــوری اســامی
ایــران .مدیریــت منابــع انســانی در صنعــت نفــت .78-51 :)5( 2

در علوم سالمت .320-310 :)4( 1
جعفــری مقــدم ،ســعید .1385 .مستندســازی تجربیــات مدیــران (از دیــدگاه مدیریــت دانــش) .کــرج :مؤسســة تحقیقــات
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و آمــوزش مدیریــت.
جمشــیدی ،گیتــی ،و غالمرضــا حیــدری .1394 .شناســایی زیرســاختها و ســازوکارهای مستندســازی تجــارب و

دانــش در کتابخانههــای دانشــگاهی ایــران .تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی .211 -191 :)2( 49

حريري ،نجال .1385 .اصول و روشهاي پژوهش کيفي .تهران :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد علوم و تحقيقات.

خاکــی ،غالمرضــا .1388 .موردپژوهشــی ســازمانی (روشــی پژوهشــی بــرای تبییــن آموزههــای علمــی از تجربـهکاوی).
کــرج :مؤسســة تحقیقــات و آمــوزش مدیریــت.

_____ .1390 .موردپژوهــی ،فراینــدی بــرای نظریهپــردازی بــر اســاس دانــش پنهــان منابــع انســانی (مــورد :صنعــت
آب و بــرق) .پژوهشهــای مدیریــت منابــع انســانی دانشــگاه جامــع امــام حســین (ع) .52 -27 :)1( 3

_____ .1392 .روش تحقیــق موردپژوهشــی بــرای مستندســازی تجربههــای ســازمانی (بــا رویکــرد تدویــن پروژههــای
تعالــی و پایاننامههــای اجرایــی) .تهــران :نشــر فــوژان.

خدامــرادی ،ســعید ،محمــد ســعادتمند ،ســید احمــد موســوی ،و منیــره ابویــی .1393 .ارائــة الگــوی بومــی مستندســازی
تجــارب در نیــروی انتظامــی .دانــش انتظامــی بوشــهر .105-89 :)16( 5

خشــوعی ،مهدیهســادات .1393 .شبیهســازی ســازمانی در مدیریــت منابــع انســانی :از نظریــه تــا عمــل (راهنمــای
پژوهشــگران و ســازمانها) .اصفهــان :انتشــارات دانشــگاه اصفهــان.

دالکیــر ،کیمیتــز .2001 .مدیریــت دانــش در تئــوری و عمــل .ترجمــة حمیــد زرگرپــور ،حمیــد بریمانــی و ســعید
زرآبادیپــور .1392 .تهــران :انتشــارات پنــدار پــارس و شــرکت مدیریــت پروژههــای نیروگاهــی ایــران (مپنــا).

دری ،بهــروز ،و مهــدی محمودصالحــی .1389 .مدیریــت تجربــه :مبانــی  ،رویکردهــا و روشهــای بهکارگیــری
مدیریــت تجربــه .تهــران :انتشــارات ســرآمد.

_____ .1385 .مدیریــت تجربــه ،مبنــای رشــد و توســعة ســرمایه هــای فکــری در ســازمان ،ســومین کنفرانــس توســعه
منابــع انســانی .تهــران ،ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران ،مؤسســة مطالعــات بهــرهوری و منابــع انســانی.

ص.69-54 .

رضــازاده مهریــزی ،محمدحســین  ،مهــدی باقــرزاده نیــری ،محمدرضــا محمدعلــی خلــج ،و محمــد پیــردل.1389 .
ابزارهــای مدیریــت دانــش .تهــران :مؤسســة فرهنگــی هنــری پــردازش هوشــمند عالئــم.

رنجبــر ،هــادی ،علیاکبــر حــق دوســت ،مهــوش صلصالــي ،علیرضــا خوشــدل ،محمدعلــی ســليماني ،و نســیم بهرامــي.

 .1391نمونهگيــري در پژوهشهــاي كيفــي :راهنمايــي بــراي شــروع .مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــكي ارتــش
جمهــوري اســامي ايــران .250-238 :)3( 10

زمانــی ،اصغــر ،محمــد قهرمانــی ،جعفــر توفیقــی ،و محمــود ابوالقاســمی .1393 .مستندســازی تجربیــات رؤســای
دانشــگاهها ،ضرورتــی در مدیریــت دانــش دانشــگاهی .پژوهــش در نظامهــای آموزشــی .34-7 :)27( 8

ضیایــی ،ث ،و ث .توکلــی .1394 .مستندســازى تجربیــات مدیــران :تحلیلــى بــر عوامــل رفتــارى و فرهنگــى مدیــران
مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوى .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .154-139 :)4( 26
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فتحاهللبياتــی ،محســن .1391 .مطالعــة مــوردی :مستندســازی تجــارب مديــران (مــروری بــر مهمتريــن مســائل و
چالشهــای طرحهــای مستندســازی تجــارب ســازمانی) .تدبیــر .84-81 :)248( 23

قاضـیزاده فــرد ،ســید ضیاءالدیــن ،و سیدشــکور عطائــی .1392 .مدیریــت دانــش عامــل اثربخشــی ســازمانها (تحلیلــی
بــر نقــش اکتســاب دانــش و تجربــه در ســازمانها) .توســعه مدیریــت منابــع انســانی و پشــتیبانی .158-137 :27

قلیچلــی .بهــروز .1391 .مدیریــت دانــش :فراینــد خلــق ،تســهیم و کاربــرد ســرمایه فکــری در کس ـبوکارها .تهــران:
انتشــارات ســمت.

کاظمــی ،مصطفــی ،و یوســف رمضانــی .1391 .بررســی رابطــه بیــن اعتمــاد بــه مدیریــت و بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش

و نقــش میانجــی تــرس از دســت دادن اعتبــار و مستندســازی دانــش .پژوهشــنامه مدیریــت تحــول .124-107 :)8( 4

گلدوســت جویبــاری ،یاســر ،و مریــم اســامیان .1389 .مستندســازی تجربیــات مدیــران (گامــی در جهــت تعالــی دانــش
مدیــران) .تهــران :انتشــارات بـهآوران ،کتــاب پدیــده و کلــک زریــن.

مــکاری قنواتــی ،زهــرا .1394 .شناســایی مشــکالت پیادهســازی مستندســازی تجــارب مدیــران مــدارس .پایاننامــة
کارشناســی ارشــد .دانشــکده علومتربیتــی و روانشناســی .دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز.

موســویان ،سیدرســول .1394 .شناســایی شــیوههای مستندســازی و انتقــال تجربههــای (حرفـهای) اعضــای هیئــت علمــی
در دانشــگاه اصفهــان .پژوهشهــای مدیریــت منابــع انســانی دانشــگاه جامــع امــام حســین (ع) .254 -227 :)3( 7

نظافتــی ،نویــد ،مهســا رشــیدی ،و ممحمدتقــی تقویفــرد .1392 .مقايســة تکنیکهــای اســتخراج دانــش و ارائــة يــک
متدولــوژی ســاختيافته بهمنظــور مستندســازی دانــش .چش ـمانداز مدیریــت دولتــی .63 -86 :)14( 4
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ﺧﺸﻮﻋﻲ
ﺳﺎدات
ﻣﻬﺪﻳﻪسادات ت

ـازمانی
صنعتــی و س
گرایــش
،شناســی
رشـرـتة
ﻣﺪركپســادکتری
دارايمــدرک
دارای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از دااﻧﺸﮕﺎه اﺻ
ﺻﻨﻌﺘﻲـ و
ﮔﺮاﻳﺶ
،،ﺷﻨﺎﺳﻲ
روانروان
رﺷﺘﺔ
ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮيدردر

.داﻧﺸﮕﺎه اســت
دانشــگاه
اﻛﻨﻮن مــدرس
ـان هﻫمﻢاکنــون
 ایشـ.ـت
اسـ
 ﻣﺪﻳﺮ، ﺗﺤﻠﻠﻴﻞ ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻳﺴﺴﺘﮕﻲ، ﻛﺎﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ.اﺳﺖ
ﻣﺪرس د
اﻳﺸﺎن
.اﺳﺖ

 روانشناســی، مدیریــت تجربــه، تحلیــل شــغل و شایســتگی،کانــون ارزیابــی
صنعتــی و ســازمانی بــا تأکیــد بــر دیــدگاه اســامی و ســایر حوزههــای
.روانشناســی صنعتــی و ســازمانی از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت
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