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 Purpose: Researches show that today, more attention has been paid 

to the documentation of managers' experiences, for this reason, it is 

necessary to identify the factors affecting it so that solutions can be 

provided to improve the documentation of managers' experiences. 
Considering the importance of the topic, the present research 

examines providing a model for documenting the experiences of 

managers in order to improve the quality of training courses of the 
social security organization of Bushehr province. 

Materials and Methods: The study method is qualitative, which 

was done using in-depth interviews. The participants were expert 

faculty members, management specialists and those involved in the 
field of documenting experience in 2021-2022. Sampling in the 

qualitative part was done purposefully and with the expert network 

technique, and 10 people participated in the interview. 
Findings: The final results of the research based on the interviews 

showed that the factors influencing the documentation of managers' 

experiences are: 1) causal factors (social capital, support of senior 
managers, collaborative management, organizational culture, 

motivation); 2) contextual factors (laws and regulations, 

information technology, organizational atmosphere, trust-based 

organizational communication); 3) intervention factors (traditional 
organizational structure, traditional management styles, lack of 

support from top managers, managers' resistance, managers' 

busyness, managers' lack of skills); 4) strategies (goals, analysis of 
conditions, analysis of resources, identification of organization 

strategies, use of modern technologies); The components of 

documenting managers' experiences (identifying experiences, 
recording experiences, sharing experiences, applying experiences); 

Consequences (productivity, learning organization, solving 

organization problems, modeling others' business) 

Conclusion: Based on the findings of this research, it can be said 
that many causal, interventional, contextual factors and strategies 

have an effect on the documentation of managers' experiences, 

which should be paid attention to. 
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 به مدیران تجربیات سازی مستند جهت الگویی ارائه

 تامین سازمان آموزشی های دوره کیفیت ارتقاء منظور

 اجتماعی

 1زاده عالی عادله
 دانشگاه اهواز، واحد آموزشی، مدیریت، گروه یدکتر دانشجوی

 .ایران اهواز، اسالمی، آزاد
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 اسالمی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،

 .(مسئول نویسنده) ایران اهواز،
 

 3برکت غالمحسین
 اسالمی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،

 .ایران اهواز،
 

 دهیچک
 تجربیات سازی مستند به امروزه که دهدمی نشان هاپژوهش: هدف

 عوامل تا دارد ضرورت دلیل همین به است، شده زیاد توجه مدیران
 هبودب منظور به راهکارهایی بتوان تا کرد شناسایی را آن بر مؤثر

 اهمیت به توجه با. کرد ارائه مدیران تجربیات سازی مستند
 سازی مستند جهت الگویی ارائه بررسی به حاضر پژوهش موضوع،
 آموزشی های دوره کیفیت ارتقاء منظور به مدیران تجربیات

  .پردازد می بوشهر استان اجتماعی تامین سازمان
 مصاحبه از استفاده با که است کیفی مطالعه روش: ها روش و مواد
 اعضای از نظرانی صاحب کنندگان شرکت.  است شده انجام عمیق
 حوزه اندرکاراندست و مدیریت متخصصان علمی، هیئت

 در گیرینمونه. بودند 1400-1401 سال در تجربه مستندسازی
 انجام متخصصان شبکه تکنیک با و هدفمند صورتبه کیفی بخش

 .کردند شرکت مصاحبه در نفر 10 که شد
 که داد نشان هامصاحبه مبنای بر پژوهش نهایی نتایج :ها یافته

 عوامل( 1: از عبارتند مدیران تجربیات مستندسازی بر مؤثر عوامل
 مشارکتی، مدیریت ارشد، مدیران حمایت اجتماعی، سرمایه)علی

 مقررات، و قوانین)ای زمینه عوامل( 2 ؛(انگیزه سازمانی، فرهنگ
 ؛(ماداعت بر مبتنی زمانیسا ارتباطات سازمانی، جو اطالعات، فناوری

 سنتی های سبک سنتی، سازمانی ساختار)ای مداخله عوامل( 3
 مشغولیت مدیران، مقاومت عالی، مدیران حمایت عدم مدیریتی،

 و تجزیه اهداف،)راهبردها( 4 ؛(مدیران مهارت عدم مدیران، کاری
 های استراتژی شناسایی منابع، تحلیل و تجزیه شرایط، تحلیل

 مستندسازی های مؤلفه ؛(روز های تکنولوژی از استفاده سازمان،
 تراکاش به تجربیات، ثبت تجربیات، شناسایی)مدیران تجربیات

 سازمان وری، بهره)پیامدها ؛(تجربیات کاربرد تجربیات، گذاری
 (دیگران تجارت از سازمان،الگوبرداری مسائل حل یادگیرنده،

 هک گفت توان می پژوهش این های یافته اساس بر :گیری نتیجه
 مستند بر زیادی راهبردهای و ای زمینه ای، مداخله علی، عوامل
  .کرد توجه آن به باید که دارد تأثیر مدیران تجربیات سازی

   
 کیفیت ارتقاء مدیران، تجربیات مستندسازی: کلیدی های واژه
 بوشهر استان اجتماعی تامین سازمان آموزشی، های دوره

 
 10/12/1400: دریافت تاریخ
 17/03/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولhosseinpour6@yahoo.com 

 
 مقدمه

تغییر و تحوالت سریع فناوری، که علت اصلی آن رقابت ما بین 
ها و حتی کشورها و مناطق جغرافیایی مختلف ها، سازمانشرکت

همه روزه محصوالت، فرایندها و سسیستم های جدید و  باشد،می
ا که نماید و چه بسکاراتری را بر بنگاه های تولیدی تحمیل میالبته 

در  ها از دور رقابت گردد.این روند منجر به خارج شدن سازمان
این بین بر عهده گرفتن نقشی فعال و تاثیر گذار در عرصه رقابت 

ین هاست که اها در رقابت با سایر سازمانمستلزم استفاده از فرصت
سمت دانش محوری و به کارگیری انتقال امر جزء با حرکت به 
پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر در حال دانش در سازمان امکان

حاضر سیستم مدیریت دانش، خود را به عنوان سیستمی که کاربرد 
دهد و همچنین کارایی اطالعات تکراری در سازمان را کاهش می

 (.1بخشد، اثبات کرده است)در سازمان را بهبود می
اند که برای کسب موفقیت در محیط اری از شرکت ها دریافتهبسی

کسب و کار امروزی به چیزی بیش از دستیابی اتفاقی و ناآگاهانه 
نیاز دارند و آن عبارت است از دانش یکپارچه که در همه ابعاد و 
سطوح سازمانی نفوذ یافته باشد. امروزه دانش به عنوان یک منبع 

دارایی مطرح است و ارائه محصوالت  ارزشمند و استراتژیک و یک
با کیفیت مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت کارا و استفاده از این 
منابع ارزشمند، امری مشکل و در برخی موارد غیر ممکن است. 

 مهم بسیار موضوع یک به اخیر هایسال در دانش توسعه و دانش
 هم و کارها و کسب هم. است شده تبدیل و کار کسب ادبیات در

 مزایای تواند می که سازمان باورند این بر دانشگاهی های گروه
 بتنیدیدگاه م .نماید حفظ دانش بر تکیه با را خود مدت بلند رقابتی

 ابعرقابت، من در که کند می عنوان استراتژیک مدیریت در دانش بر
 (.2هستند ) موفقیت برای کلیدی عنصر عنوان یک به دانش

تجربه به مثابه دانش ضمنی به ندرت مبادله یا در اکثر سازمان ها، 
این، وقتی که فرد صاحب این  شود. بنابربه اشتراک گذاشته می

رود و دانش، سازمان را ترک می کند، این نوع دانش نیز از بین می
. شوندبه همین دلیل است که منافع تجربه بلندمدت محسوب نمی

 تل تقلید و ارزشمند استجربه، کمیاب، غیر قابل جایگزین، غیر قاب
. (البته زمانی که برای پیشبرد اهداف سازمانی استفاده می شود)

تجربه از طریق فرآیند بیرونی شدن، تحت عنوان دانش آشکار در 
شود و دست یابی به آن امکان پذیر میگردد و این اختیار گرفته می

-محقق می «مستند سازی تجربه»امر با انجام فعالیتی تحت عنوان 

 .گردد
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ها و نتایج یک مستندسازی تجارب، دانش، داده، 1از نظر قدین و بکر
، میانالبه نقل از اساست) وسیله مفید برای ردیابی وضعیت جاری

دارند، در مستندسازی از دیدگاه دانش، هر آنها بیان می (1396
تصمیم، رویداد و فعالیت موثر بر سازمان که دربرگیرنده دانش 

ویژه دانش ضمنی سازمان است، ارزش مستندسازی دارد. آشکار و به 
از این دیدگاه فرآیند مستندسازی فقط ارزیابی تصمیمات و اقدامات 
انجام شده را دربرنخواهد داشت. اگرچه از طریق دانش و اطالعات 
گردآوری شده، بستری مناسب بر ارزیابی این اقدامات فراهم خواهد 

 .شد
فرآیند مستند سازی تجربیات، با این وجود هدف اصلی در 

های گذشته برای بهبود  الگوبرداری و کسب تجربه از رویداد
عملکرد آتی مدیران، کارکنان و سازمان است. سایر اهداف فرآیند 
مستندسازی تجربیات عبارتند از حفظ و مدیریت بهینه یکی از 

ه ها بدارایی های فکری مهم یعنی تجربیات، کمک به کاهش هزینه
کاهش راهکارهای مبتنی بر آزمون و خطا، بسترسازی برای  علت

ها و افزایش خالقیت و نوآوری در میان مدیران و کارکنان سازمان
جهت دادن مدیران، کارکنان و سازمانها به سمت ثبت تجربیات 

 (. 3خود )
 هایىملت بسیار چه دهدمی نشان گذشتگان تاریخ همچنین مطالعه

 ند،نداشت هیچ کمبودى فرهنگى و و فکرى مادى نظرامکانات از که
 اند خورده مدبر  شکست مدیرانى از برخوردارى عدم علت به ولى

 هایى توانمندانسان مدیریت از مندىبهره با که هایىملت مقابل در و
 رمگ شودنمی میسر این اند وآورده دست به را افتخارها بزرگترین

 هالزم ها، کهآن از آموختن و گذشتگان تجارب از سایه استفاده در
 اهمفر را امکان این مستندسازی. باشدمی تجربیات مستندسازی آن
 و موفق هایخصوص سازمان به و دیگران تجربیات از که سازدمی

 با همچنین .شود برداریبهره وسیع ایپهنه در و زمان طول الگو، در
 و گسترده دادن دست از ها بابازنشستگی، سازمان نرخ افزایش
 هزار باید صدها مساله این هستند. به رو به رو دانش خود فراوان

ستند، ه اقتصادی های قربانیان موقعیت که تجربه با کارکنان از نفر
 یک ممکن است که است مغزها فرار آن نتیجه که نمود اضافه را

 دانش مستندسازی بدون مردم بیندازد. اگر عقب به سالها را سازمان
-می ضمنی دانش رفتن بین از کنند باعث ترک را کارخود،  خود

 (. 4شوند)
برای مستندسازی تجربیات کارکنان، مدیران و سازمان به طور کلی 

ند کدر حالت کلی، داشتن دیدگاه سیستمی الزامی بوده و ایجاب می
های سیستماتیک برای مستندسازی تجربیات استفاده که از مکانیسم

همکاران در طی پژوهشی به این نتیجه دست یافتند شبانی و شود. 
که مستند سازی و انتقال تجربیات مدیران نفش مهمی در یادگیری 

های آموزشی سازمان سازمانی ایفا نموده و در اثر بخشی کیفیت دوره
 -1ها نستند سازی شامل مزاحل زیر است : موثر است. از نظر آن

مستند  -4ارزیابی تجربه  -3ه( ارسال ) انتقال تجرب  -2ثبت تجربه 
سازمان تجارب،  رانیچنانچه مدترویج تجربه.   -5سازی تجربه 

 ند،یخود را مکتوب ننما یو عمل یتجرب یهاها و اندوختهآموخته
شود. از یآن سازمان م یدانش یهاهیامر سبب هدر رفتن سرما نیا

_________________________________ 
1. Ghedin & Becker 

هن که در ذ یفکر  هیدانش و سرما تیبا توجه به ماه گرید یسو
 لیلافراد از سازمان)به د نیافراد پنهان است، با خروج ا نیا

ج از سازمان خار زیدانش ن نی.......( عمال ال،یانتقال، تعد ،یبازنشستگ
د. از آنجا که مستندسازی وانتقال تجربه هر دوبرای یادگیری شویم

و اثربخشی دوره های آموزشی سازمان ضروری است، الزم است به 
وکارا دانش ضمنی و صریح اعضای سازمان و مدیران را طور موثر 

ها و ها کسب شود. مستند سازی روشهمراه با تجربیات آن
ها یک ابزار فوق العاده برای انتقال تجربیات فردی و تکنیک

اجتماعی به دیگران است که نقش مهمی در افزایش دانش کلی 
ها باعث  نکند. مستند سازی تجربیات در سازماسازمان ایفا می

افزایی سازمانی شده و در نهایت ایجاد تیم های یادگیرنده و هم
 دهد.  اثربخشی و بهره وری سازمانی را افزایش می

ای هبرای مستندسازی دانش تکنیکهمچنین در راستای مطالب فوق 
تدوین حاضر  پژوهشمختلفی وجود دارد ولی از آنجا که هدف 

مطالب است و در  ین اجتماعیمستند سازی تجربیات مدیران تام
های مستند سازی تکنیک توان، میبه تفصیل بیان گردید فوق

تجربیات مدیران را معرفی کرد که شامل: شبیه سازی، مصاحبه، 
مدل سازی، گزارش رویداد، آموزش معکوس، مشاهده، نگاشت 

این  مفاهیم،  موردکاوی، سناریو سازی، و داستانگویی هستند.
بیشترین توانایی را در اخذ و اکتساب دانش ضمنی و عمیق ها تکنیک

 .دارا هستند
 رانیکارکنان و مد تیدر ترب یجامعه دانش مدار فعلبا این وجود 

ها و پروژه های کسب شده از برنامه تجارب سازمان، استفاده از
ه متأسفان یول گردد.یمی تلق دییعامل کل کیگذشته، به عنوان 

 دانش هایمهم تجربه در اقتصادها و سازمان هگاینقش و جا رغمیعل
ها، مستندسازی دانشگاه استیقرن حاضر و به طور اخص ر انیبن

نهفته در تجارب  یآن و دانش ضمن مختلف و ابعاد اتیتجرب
، یمفهوم تجربه سازمان بودن چون مبهم یلیبه دال رانیکارکنان و مد

-اریها و معشاخص ، نبودیکسب تجربه سازمان ندیبا فرا ییعدم آشنا

 و انتخاب تجارب با اتیگذاری تجربدر خصوص ارزش قیهای دق
-ینبود روش مناسب برای مستندسازی مورد غفلت قرار م ارزش و

 یجهت مستند ساز ییارائه الگو. لذا در پژوهش  حاضر به ردیگ
 یهاهدور تیفیبه منظور ارتقاء ک یاجتماع نیتام رانیمد اتیتجرب

 پرداخته می شود.  استان بوشهر یاجتماع نیسازمان تام یآموزش
 

 مبانی و پیشینه پژوهشی تحقیق

کردن(،  مفهوم متـداول مستندسـازی، مفـاهیم ثبـت )مکتـوب
داری اطـالعـات را و تدوین، دسته بندی و نگـه گردآوری، تنظیم

، دقیق و در خود نهفته دارد؛ مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند
 کـه بررسی مفاهیم یاد شده بیانگر آن اسـت .منظم حکایت دارد

ایـن اصـطالحات بـر حفـظ و نگهـداری اطالعاتی )در مفهوم  همـه
گرفتن در  قرارو  پذیرینعـام( تـأکید دارند که یا به دلیـل نقصا

معرض نابودی، نیازمند ثبت، حفظ و نگهداری است و یا در شکل 
 بندی،نیسـت و پـس از ثبت، گردآوری و طبقه استفاده قابل کنونی
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-به این تـرتیب می. گردداستفاده از آن با اهـدافی خـاص میسر می

مکتوب کردن  توان وجه اشتراک هـمه اقـدامات مستندسازی را
این  های انسان دانست. ازها و آگاهیدانسته از هدفمند بخشـی

مـده تعـاریف ارائـه شده از رسد تفـاوت عمی رنظدیدگاه به
مستندسازی ، ناشی از کاربرد اطالعات مستند شده و هدف نهایی از 

تواند با های سازمان میتجربه مـستندسازی .مستندسازی اسـت
الگوبرداری فرآیند  .هدف الگوبرداری یا الگوسازی نیز انجام شود

ش مبتنی ریافتن و اجرای بهترین عملکرد است. فرآیند فوق براین نگ
توان ها میو یادگیری از آن دیگر هایاست که با توجه به سازمان

ر، های دیگبه تغییرات جهشی دست یافت کـه تحقق آن برای سازما
 از بسیاری مستندسازی مانند .سال ها به طول انجامیده است)همان(

های متداول در مدیریت، از مفاهیم متداول و تخصصی متفاوتی واژه
دهخدا واژه مستند را به این صورت  نامهلغت .وردار استبرخ

کسی است  واقع ( درکند که مستند)اسم مـفعول عـربییمتعریف 
اه ، گشود، تکیه و محل تکیه و پشــتی، تکیهکه پناه به او برده می

 فرهنگ هزاره نـیز .، سند نیز از دیگر معانی این کلمه هستندمتعهد
معنای اسـتناد، ارائه سند و   1انگلیسی داکیومنتیشنواژه  مقابل در

-مستندسازی در جایگاه مفهوم .جمع آوری اسناد را قرار داده است

 از دیدگاه .است هار گرفترهای مختلفی مورد بحث و بررسی ق
ها ، مستندسازی عمدتا در زمینه مستندسازی رویهاطالعات فناوری
های داده و ، مدلاتیعهای اطالگاههای تولید نرم افزار، پایو روال

 روند اطالعات و ســایر ابزارهای آن در این حوزه به منظور تسهیل
 .کار رفته استاطالعات به تسهیم

تواند سرمایه اعتالبخش است که می مفهومی چنین تجربه مدیریتی با
 ثبت برای رو، ســازوکارهــای گوناگونیناز ای .مؤسسه قلمداد شود

گرچه بررسی های . گیردتجربه مدیریتی مـورد توجه قرار می
ای آشنا در این عرصه است، ولی تجربه نگاری هروش از میدانی یکی

این مسیر کاربرد دارد. عنایت به شناسایی و  در به همان میزان نیز 
حوزه علوم  در بـاسابقه گیری از تجربه مدیریتی، مـوضوعیبهره

توان ذکر کرد که هدف های فراوانی را میتالش مدیریت است و
 در .(5گونه تجارب بوده است )دهی اینآوری و سازمانجمع هاآن

دیگرنگاری »و هـم نـوع « خـودنوشت »ا هم نوع هاین تالش میان
ای گذشته رونق هطـی سال نـیز ایران شود. این موضوع دردیده می« 

ثبت و معرفی تجربه، برای  به وع اقدامبیشتری گرفته است. هر دو ن
این، میزان تجارب مـدیریتی منتشر  وجود گیران، مفید است. بابهره

فرهنگ عـمومی و فـرهنگ . ممکن است حداقل شده ایرانیان در
است که مدیریت  مطلب سازمانی در ایران، تاحد زیادی مؤید این

ه نیاز ندارد بـلکه از سازمان یافت دانش کسب سازمان نه تنها به
این موضوع را بیش از هر چیز، . نیاز استنیز بی ینیبپیش تجربه

کند. می های مدیریتی آشکارو پذیرش مسئولیت انتساب هایواقعیت
 آنها که واگذارکنندگان پست های مدیریتی بر هاییویژگی نوع

را  ولیتتـمرکز مـی کـنند، نوع انگیزه هایی که پذیرش یک مسئ
اجتماعی به  شخص توجیه می کـند و نـوع نگرش یک برای

تواند حکایت این واقـعیت را در ها میمسئولیت واگذاری و پذیرش
 توان به هنگام. هنوز میکند نـظام فـرهنگی ایران امروز آشکار

_________________________________ 
1. Documentation 

-بـاالدست و در موافقت مـقامات ها از سـوی مسئولیت پیشنهاد

 یافت. های مدیریتیپست با کنندگان
با توجه به نقش و اهمیت مدیریت دانش و مستندسازی و ارتباط 

با  توان گفت مدیریت دانشتنگاتنگ این دو رویکرد با هم می
گیری و اســتفاده از تجارب مـستندشــده  دانش را تولید و بهره

 .نمایداقدام به تسهیم و کاربرد آن می
های مختلف انجام اط اسنادی بین اقداممستندسازی را ارتب «2گافر»

نماید. به زعم وی ها تعریف میای از فعالیتمجموعه یا یک فعالیت
بارزترین کارکردهای مستندسازی شامل انـتقال صحیح مـقاصد و 

. باشدنفعان، ثبات و یکنواختی اقدامات بهبود میاهداف به ذی
تدوین و تکوین یک را مشــتمل بر  مستندسازی نیز «اندرســون»

ها از مرحله احساس نیاز تا مرحله ای از فعالیتفعالیت یا مجموعه
ای یا هر فرآیند برنامه در طور کلیبه. (5) نمایدانجام آن تعریف می

گیرد، انواع متفاوتی از ای که تـوســط ســـازمان صورت میپروژه
و  اهداف اسناد و مدارک تولید شده که هر کدام دارای ماهیت،

. امـروزه دیگـر اکـثر اسناد و هســتند چرخه عمر خاص خود
مدارک تولید شده بروی کاغذ یا ابزارهایی فیزیکی نظیر کـاسـت 

وند. شو نوار ویدئویی نبوده و بیشــتر به صورت الکترونیکی تهیه می
اسناد در  مدیریت ترصاگرچه مفهوم مستندســازی و به طور خا

یک مـفهوم دارای مـاهیت اتوریته و بوروکراتیک به نـگاه اول 
رسد، اما هدف غایی آن تســهیم دانش، اطـالعات و تـفکر نظر می

و کنترل  . مدیریتباشددر میان اعضای سازمان )یا پروژه ( می
صورت موازی در طول انجام تـمام  هفرآیندی است که ب مستندسازی

 (. 6) نمایدایفای نقش میفـرآیندهای سازمان )یا پروژه ( 
تدوین فرایند یکپارچه »( در پژوهشی به بررسی7) خشوعی

« های سازمانی: رویکرد مدیریت تجربهمستندسازی تجربه
نام از فرامطالعه به  یو نوع ،یفیپژوهش ک نیروش ا پرداخت.

 یهاپرسش یپژوهش، پس از طراح نیاست. در ا بیفراترک
 یهادواژهیها بر اساس کلوهشمند پژنظام یپژوهش، جستجو
( 1395 نیفرورد انی)از ابتدا تا پا یداخل داده گاهیمرتبط از شش پا

( صورت 2017 لیآور انیپا)از ابتدا تا  یخارج داده گاهیپا ازدهیو 
پژوهش انتخاب  28هدفمند تعداد  یریگگرفت و به روش نمونه

ساخت، اجرا،  یعنیشده، سه گام اشاره یهاپژوهش یشدند. با بررس
است.  یمراحل یکه هر گام دارا دیگرد ییو توسعه شناسا

 میت لیتشک یعنیکه گام ساخت، شامل دو مرحله  بیترتنیابه
است. گام اجرا شامل  میو آموزش ت یسازو آماده هتجرب یمستندساز

جربه ت یتجربه، و نگهدار شیرایاکتساب تجربه، و یعنیسه مرحله 
انتشار تجربه و تداوم  یعنیاست، و گام توسعه شامل دو مرحله 

 ادشده،یها و مراحل در سازمان است. بر اساس گام یمستندساز
تبار آن و اع ییایو پا ه،شد نیتجربه تدو یمستندساز کپارچهی ندیفرا
 یبرا ییعنوان مبنابه تواندیپژوهش م نیا جی. نتادیگرد دییتا

تجربه در سازمان مورد  یمستندساز یدر اجرا رانیمد یزیربرنامه
 .ردیاستفاده قرار گ

تحلیل کیفی اصول مستندسازی »در پژوهشی به بررسی  زمانی
تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی 

2. Gaffer 
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اساس مصاحبه صورت گرفته با  برپرداخت. « تجربه سازمانی
به  اتیو انتشار تجرب یابیارز ،یمستندساز ندیخبرگان ، ساختار فرا

شد.  یطراح یو کاربرد یچارچوب و با روش علم کیعنوان 
 تیریدانش، مد تیریمد یهاوهیشده از ش یطراح ساختار
 تیریعملکرد، مد یابیارز تیریمد ت،یفیک تیری، مدکیاستراتژ

خاطره  ،یسیهمچون مورد نو هاییکیتکن زیو ن اتاطالع یفناور
الهام گرفته است و براساس مفهوم  ...و لمیف هیته ،یسخنران ،یسینو

، ساختار نیشده است. بر اساس ا نیو تدو یطراح رندهیادگیسازمان 
له سه مرح ندیفرا کیاز  رانیمد اتیتجرب ینظام مستندساز ندیفرا

 ،یمستند ساز یزیبرنامه ر: از تندمراحل عبار نی. اکندیم تیتبع یا
 نیاز ا کی. هرمی،کنترل،تسه شیپا -3 ،یمستند ساز یاجرا -2

 تیمختلف درهرفعال یها و سپس گام ها تیبه فعال زیمراحل ن
-یو مورد نظر م یمنطق جهیکه مستند ساز را به نت شودیم میتقس

 .    رساند
ارایه الگویی برای مستند سازی نامداریان پژوهشی در زمینه 

انجام داده است.  تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش
هدف از این تحقیق ارائه ی الگویی برای مستند سازی تجربیات 

هره برداری از یک رخداد مدیریتی، از بسازمانی مدیران است. 
مرحله ظهور ایده و دالیل بروز آن، بررسی جوانب مختلف مسیله، 
واقعیت های محیطی و سازمانی، و تصمیم ها و بررسی اثرات اجرای 

ا نیازمند ثبت به عنوان یک واقعه تاریخی است، بلکه آن، نه تنه
تحلیل صحیح همه زوایای آن میتواند راهگشای مدیران فردا باشد. 
از این رو مستند سازی آموخته های مدیرانراهکار مطمین برای 
انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است. بر این اساس، 

ظاممند به منظور تحقیق حاضر به دنبال ارایه یک روش ن
مستندسازی تجربیات مدیران است. از آنجا که هیچ یک از 

حاضر به تنهایی نمیتوانند تمام  تکنیکهای اشاره شده در مقاله
ویژگیهای یاد شده را پوشش دهد، شاید بتوان بیان نمود که استفاده 
از ترکیب مناسبی از تکنیکهای مذکور برای مستند سازی تجربیات 

ران میتواند مفید باشد. الگوی پیشنهادی تحقیق حاضر، سازمانی مدی
به منظور ارایه ترکیب مناسب از تکنیکها برای مستندسازی 
تجربیات مدیران از تکنیکهای مصاحبه بازو نیمه ساختار یافته، 
داستان گویی و آموزش معکوس استفاده مینماید. نتایج تحقیق حاضر 

های یاد شده در سه گام حاکی از آن است که به کارگیری تکنیک 
متوالی اکتساب دانش نظیر شناخت، آموزش و تعامل اکتساب تجربه 
مدیران ذخیرهسازی و مستندسازی تجربیات مدیران امکان پذیر 

 . است
اهمیت استراتژی ( در تحقیقی به بررسی 8و همکاران )لطیفیان 

تئوری های پرداختند.   مستندسازی در بهبود عملکرد سازمان
سازمان و مدیریت نشان می دهند که نظریه پردازان مکاتب مختلف 
برای تجربه سازمانی و مستندسازی ارزش زیادی قائل بوده اند که 
به ویژه در بین صاحب نظران مکتب کالسیک از اهمیت خاصی 
برخوردار بوده است؛ به طوری که یکی از جریان های اصلی آن، 

فع سرسخت تجربه بود. این درحالی است یعنی مدیریت علمی، مدا

_________________________________ 
1. Kakhki 
2. Qammach 

که موضوعی که در سازمان ها و پروژه های ایرانی کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد، موضوع مستندسازی است. مستندسازی با قصد 
ایجاد حافظه سازمانی انجام می گیرد و به معنی جمع آوری، 

یل سازماندهی، پاالیش و انتقال اطالعات ارزشمند است که به دال
گوناگون در خطر از دست رفتن هستند. عالوه بر این، مستندسازی 
از جمله اموری است که منجر به روشن شدن وقایع گذشته می شود. 
در طول حیات هر سازمان و در دوران انجام هر پروژه، کارهای 
بزرگ و مهمی انجام می شود، ولی به علت فشار زیاد کاری، کسی 

دیگران خبری از روش های اجرایی، آن ها را ثبت نمی کند و 
تجارب، خالقیت ها، موانع و مشکالت اجرا ندارند. لذا در این 
مقاله و با رویکرد کتابخانه ای به بیان اهمیت مستندسازی و نقش 

  .آن در بهبود عملکرد سازمان پرداخته می شود
درک رفتار اشتراک »و همکاران در پژوهشی تحت عنوان  1کاخکی

جو سازمانی ، محرکهای انگیزشی و توانمندسازی دانش: نقش 
نشان دادند که جو سازمانی، هنجارهای ذهنی و « رهبری

توانمندسازی رهبری بر نگرش تأثیر معنی داری دارد. نتایج همچنین 
نشان داد که جو سازمانی و توانمندسازی رهبری بر هنجارهای ذهنی  

ه جو سازمانی و و نگرش تأثیر دارد. نتایج همچنین نشان داد ک
توانمندسازی رهبری بر نگرش با نقش تعدیلگر محرک های 
انگیزشی تأثیر دارد.  نتایج نیز حاکی از تأثیر جو سازمانی و 
توانمندسازی رهبری و نگرش بر قصد استفاده از اشتراک دانش دارد. 

 در نهایت قصد بر اشتراک دانش تأثیر معنی داری دارد. 

نقش میانجی اشتراک گذاری دانش  »نوان در پژوهشی با ع 2قاماچ
بر ارتباط بین قابلیت های فناوری اطالعات و حمایت از فناوری 

ادند نشان د« اطالعات به عنوان پیش بینی کنندگان عملکرد نوآوری
که قابلیت تکنولوژی اطالعات و حمایت تکنولوژی اطالعات بر 

قابلیت  دادند که اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد. نتایج همچنین نشان
تکنولوژی اطالعات و حمایت تکنولوژی اطالعات بر عملکرد 
نوآوری تأثیر دارد. در نهایت نتای نشان داد که اشتراک دانش نقش 
میانجی را در تأثیر قابلیت تکنولوژی اطالعات و حمایت تکنولوژی 

 اطالعات بر عملکرد نوآوری دارد. 
اطالعات به  یفناور »نوان ( در پژوهشی با ع9)3توارک و همکاران

ساختار  یانجیدانش با نقش م تیریمد یتیعامل حما کیعنوان 
نشان دادند که فناوری اطالعات نقش مثبت و مؤثر در « یسازمان

. نتایج همچنین نشان داردبهبود مدیریت دانش و ساختار سازمانی 
داد که ساختار سازمانی تأثیر مثبت و معناداری در بهبود مدیریت 
دانش دارد. در نهایت نتایج نشان داد که ساختار سازمانی نقش 

 میانجی را در رابطه بین فناوری اطالعات و مدیریت دانش دارد. 
تأثیر فرهنگ سازمانی » ( در پژوهشی با عنوان 10) 4لی و همکاران

ان نش« و حمایت مدیریت عالی از اشتراک دانش بر موفقیت سازمانی
فرهنگ قبیله ای تأثیر مثبتی بر اشتراک دانش دارد اما   دادند که

فرهنگ سلسله مراتبی بر اشتراک دانش تأثیر ندارد.  نتایج همچنین 
نشان داد که حمایت مدیریت ارشد سازمان بر اشتراک دانش تأثیر 
مثبت و معناداری دارد. اشتراک دانش نیز بر موفقیت سازمانی تأثیر 

3. Tworek et al 
4. Lee et al 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 14

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1464-en.html


 402 ...به مدیران تجربیات سازی مستند جهت الگویی ارائه  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

ان داد که حمایت مدیریت دانش بر موفقیت دارد. در نهایت نتایج نش
 سازمانی تأثیر معناداری ندارد. 

 
   روش هامواد و 

 یجهت مستند ساز ییارائه الگواز آنجا که هدف پژوهش حاضر 
 یآموزش یدوره ها تیفیبه منظور ارتقاء ک رانیمد اتیتجرب

است و برای این منظور به استان بوشهر  یاجتماع نیسازمان تام
تفصیلی نیاز است، رویکرد کیفی در بررسی موضوع -های کیفیداده

مورد مطالعه انتخاب گردید. این رویکرد، افراد، ادراکات آنها، 
کند و ها تلقی میمعانی، و شناخت آنها را به عنوان منبع اولیه داده

روش مصاحبه تکنیک قابل قبولی برای کشف، فهم و شناخت فردی 
گراندد  د. در این مرحله، از روش پژوهشباشو جمعی افراد می

  .دارد قرار کیفی پژوهش هایروش زمرۀ استفاده شد که در تئوری
ی هدفمند و از نوع شبکه متخصصان ریگنمونههمچنین از روش 

استفاده شد. با توجه به ماهیت پژوهش کیفی و همچنین ابزار 
 ( از روشتهافیساختاردر این تحقیق) مصاحبه نیمه  هادادهگردآوری 

ی هدفمند استفاده شد. در این پژوهش از متخصصان، ریگنمونه
کتاب،  پژوهش مورد نهیدرزممدیران، اساتید و پژوهشگرانی که 

جامعه آماری استفاده  عنوانبه، اندداشتهی هاتیمسئولتجارب و 
 ازی هدفمند خود نیز انواعی  دارد که در این تحقیق ریگنمونهشد. 
در مرحله  نمونه صصان آن استفاده گردید. حجمشبکه متخ نوع

بوده است یعنی، محقق تا جایی به  اشباع سطح به توجه با کیفی
های جدیدتری های بیشتر به دادهها ادامه داد که مصاحبهمصاحبه

 رانیدم اتیتجرب یمستند سازمنجر گردد و شناخت بیشتری نسبت 
و عوامل مؤثر بر آن و نحوه اجرای آن حاصل شود، و اگر 

ی های قبلهای بیشتری منجر نشود و دادههای بیشتر به دادهمصاحبه
تکرار گردد، محقق مصاحبه ها را متوقف نماید. لذا، ضمن هدفمند 

 برفی نیز بهرهگیری گلولهگیری، از روش نمونهبودن روش نمونه
مصاحبه خواسته شد که افرادی را که در  گرفته شد و از افراد مورد

های کیفی مناسبی به ما ارائه دهند را توانند دادهاین خصوص می
ی پژوهش، با شخصی که  معیار ریگنمونهمعرفی کنند. در این روش، 

پژوهشگر را برای شامل شدن در نمونه دارا است، شروع شد. سپس 
مینه موضوع از او درخواست شد که کسانی که ممکن است در ز

تخصصی داشته باشند، را معرفی کند و از این طریق  پژوهش مورد
. این عمل تا زمان اشباع شوندیمشناسایی و انتخاب  موردنظرنمونه 

نفر از  اعضای هیئت  10 نظری پژوهش تکرار گردید. در نهایت از
علمی و صاحبنظران حوزه مستندسازی تجربیات مدیران مصاحبه 

 .به عمل آمد
ای از طرح پژوهش، نتایج بررسی ل از شروع مصاحبه، خالصهقب

پیشینه پژوهش، به همراه اهداف و سؤاالت پژوهش جهت مطالعه 

شوندگان از طریق ایمیل ارسال شده و و آمادگی اولیه برای مصاحبه
در ابتدای جلسه مصاحبه نیز در مورد کارهای انجام شده به طور 

سبت به طرح سؤاالت مصاحبه و شد. سپس نمختصر توضیح داده می
 انجام فرآیند مصاحبه اقدام شد. 

ه بر کنندهای کیفی و تمرکز بیشتر مصاحبهبه منظور ثبت داده
 شوندگان، تقریباً تمامفرآیند مصاحبه، و با کسب اجازه از مصاحبه

ها ضبط شد و همچنین از نکات کلیدی هر مصاحبه مصاحبه
ی اصلی که در فرآیند مصاحبه شد. محورهابرداری مییادداشت

 باشد:مطرح گردید به شرح ذیل می
  شرایط علی موثر بر مستندسازی تجربه کدامند؟ 

 شرایط مداخله گر موثر بر مستندسازی تجربه کدامند؟ 

 ای در مستندسازی تجربه مؤثراند؟چه شرایط زمینه 

 های اصلی مستندسازی تجربه کدامند؟ مقوله 

  سازد؟مستندسازی تجربه را هموار میچه راهبردهایی مسیر 

 مستندسازی تجربه چه پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت؟ 

 
 یافته ها

 و صاحبنظرانافراد شرکت کننده در این مطالعه اعضای هیأت علمی 
هیئت عضو  3هستند که متشکل از  حوزه مستندسازی تجربیات

درجه دانشیار دارای  عضو هیأت علمی 5، علمی دارای درجه استادیار
، هستند. تجزیه و تحلیل دارای درجه استاد عضو هیأت علمی 2و 

موضوع  31کد اولیه،  237گیری داده های مصاحبه منجر به  شکل
 عنوان گردید.  6با 

در خصوص توزیع فراوانی مصاحبه شوندگان بر حسب تحصیالت 
درصد دارای مرتبه  7/41وهش حاکی از آن است که های پژیافته

درصد  25درصد دارای مرتبه علمی دانشیار،  3/33لمی استادیار، ع
 دارای مرتبه علمی استاد بودند.

شامل چهار عامل علی،  عوامل مؤثر بر مستندسازی تجربیات مدیران
 مداخله ای، زمینه ای، راهبردها است.

 
 عوامل علی

شناسایی شد. بنابراین، در  پنج عاملپژوهش  اولدر ارتباط با سؤال 
پژوهش و با استفاده از نتایج  دومادامه پاسخگویی به سؤال 

ساختاریافته طی سه مرحله کدگذاری و نیز با های نیمهمصاحبه
 5الهام از ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسایی شده در 

از: د گانه عبارتن پنج گانهبندی شده است. مقوالت مقوله فرعی دسته
ی؛ مشارکت تیریمد؛ ارشد رانیمد تیحمای؛ اجتماع هیسرما

 . زهیانگی؛ سازمان فرهنگ

 
 )عوامل علی(بندی کدهای شناسایی شده در قالب مقوالت فرعیدسته . 1جدول 

 صاحبنظران کدهای باز بندی مقوله

 سرمایه اجتماعی

روابط بین فردی؛ اعتماد متقابل؛ روابط مبتنی بر اعتماد؛ شفافیت اطالعات و ارتباطات؛  مهارت 
های همکاری؛ تبادل اطالعات بین طرفین؛  در اخیتار قرار دادن اطالعات در اختیار طرف مقابل؛ 

های ارتباطی سالم؛ تعامالت و ارتباطات اثربخش اعتماد و اطمینان کامل در سازمان؛ ایجاد شبکه 
 بین افراد؛ اعتماد بین افراد

(؛ )م 4(؛ )م 3)م 
 (؛8(؛ )م 7
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 حمایت مدیران ارشد
 یها کیآموختن اصول و تکن ن؛ رایمد یتوانمندسازآموزش به مدیران جهت ثبت مستندات؛ 

ر مستندسازی؛ الگو بودن ی به مدیران؛ مشخص کردن نقش ها و فعالیت های هر فرد دمستندساز
 مدیران ارشد سازمان حمایت مدیران ارشد از مستندسازی؛ فراهم کردن منابع کافی

(؛ )م 9(؛ )م 8)م 
10) 

 مدیریت مشارکتی
اعتقاد مدیران به مدیریت مشارکتی؛ مشارکت مدیران در تصمیم گیری؛ کار تیمی؛ مشارکت 

مشارکت در مستندسازی؛ جلب همکاری و همه افراد در مستندسازی؛ گرایش مدیران در 
 مشارکت کارکنان

(؛ )م 9(؛ )م 7)م 
10) 

 فرهنگ سازمانی
حمایت ارزش ها و هنجارهای سازمان از مستندسازی؛ تأکید ارزش های حاکم بر مستندسازی؛ 
تغییر نگرش ها و اعتقادات افراد؛پی بردن به ارزش های مستندسازی؛ به وجود آوردن فرهنگ 

 دانشی

(؛ )م 8(؛ )م 5)م 
 (10(؛ )م 9

 انگیزه

ی؛ برنامه های به مستندساز رانیمد قیتشو؛ تجارب یبه مستندساز رانیمد بیو ترغ قیتشو
تشویقی مانند اعطای پاداش به مدیران؛ تشویق پرسنل به یادگیری از یکدیگر؛ تشویق پرسنل به 
تبادل نظر در خصوص تجارب کاری مفید؛ در نظر گرفتن پاداش های اقتصادی و معنوی برای 

 ی؛زیتجربه به صورت خودانگ یمستندسازمدیران؛ ترغیب مدیران به مستندسازی تجربیات؛ 

(؛ )م 5(؛ )م 1)م 
(؛ )م 7(؛ )م 6

 (؛9

 سرمایه اجتماعی (1

 اعتماد و سازمان باید »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
و مدیران  زیردستاندر سازمان به وجود بیاورد تا  اطمینان کامل

بتوانند تجربیات خود را مستندسازی کنند.  قسمت های مختلف
بایستی شبکه های ارتباطی سالم در سازمان به وجود بیاید تا پرسنل 
و مدیران آزادانه تجربیات خودرا بیان کنند و مستندسازی کنند. 

 (.7مصاحبه شماره «)
 
 :ارشد رانیمد تیحما (2

 مدیران ارشد سازمان،»مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
الگوی دیگر پرسنل سازمان می باشند و نمونه رفتار مطلوب را در 
ارتباط با مستندسازی تجربیات ارائه می دهند، با این کار می توانند 
سایر پرسنل و مدیران بخش های متلف را تحت تاثیر قرار داده و 
گرایش و تمایل مدیران را به مشارکت در مستندسازی کردن 

عنی اینکه رهبری و مدیران ارشد سازمان تجربیات افزایش دهند. ی
با حمایت خودشان از مستندسازی تجربیات، به وجود آوردن 

 در مدیران اتیتجرب یمستندسازفرهنگ دانشی و ایجاد فهم اهمیت 
،  فراهم آوردن منابع اتیتجرب یمستندسازو همچنین با حمایت از 

کافی مورد نیاز و جلب مشارکت و همکاری کارکنان و ... به 
)مصاحبه شماره «در سازمان کمک می کند. اتیتجرب یمستندساز

10.) 
 

 مدیریت مشارکتی (3

 اتیتجرب یمستندساز»مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
باید  لذا همه کارکنان سازمان موفق نخواهد شد.بدون همکاری 

مدیران سازمان در سازمان انجام شود و تمامی  مستندسازی تجربیات
ای . نقشها و مسئولیتهبرای آن آموزش ببیند و به ارزش آن پی ببرند

و به صورت هر فرد جهت مستندسازی تجربیات مشخص گردد 

جهت بهبود مستندسازی تجربی بایستی تمام . اجرا گرددمناسب 
مشارکت کنند و کار تیمی با همدیگر انجام افراد سازمان با هم 

 . (9)مصاحبه شماره  «بدهند.
 

 فرهنگ سازمانی  (4

بایستی ارزش ها و هنجارهای سازمان از مستندسازی تجربیات 
 نظاممدیران حمایت کند و آن ها را تشویق به این کار کند. برای 

اهمیت داشته باشد و جزو ارزش های اصلی و قابل حاکم بر  یارزش
 . (5)مصاحبه شماره کا سازمان باشد. ات

 
 انگیزه (5

دانش  که مدیرانیمانند اعطای پاداش به  یقیبرنامه های تشو بایستی
را در درون خود اندوخته اند، در جهت باال بردن  یمهم و با ارزش

. همچنین بایستی کارکنان ها ارائه دهند دهیسطح سازمان با ارائه آن ا
شوند و به تبادل نظر در خصوص  به یادگیری از یکدیگر تشویق

احبه )مص تجارب کاری مفید پرسنل با دیگر همکاران تشویق شوند.
 . (6شماره 

 

 عوامل مداخله ای
شناسایی شد. بنابراین،  هشت عاملپژوهش  دومدر ارتباط با سؤال 

پژوهش و با استفاده از نتایج  دومدر ادامه پاسخگویی به سؤال 
فته طی سه مرحله کدگذاری و نیز با ساختاریاهای نیمهمصاحبه

 8الهام از ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسایی شده در 
گانه عبارتند از:  ششبندی شده است. مقوالت مقوله فرعی دسته

 تیحما عدمی؛ تیریمد یسنت یها سبکی؛ سنت یساختار سازمان
 عدم؛ رانیمد یکار تیمشغول؛ رانیمد مقاومتی؛ عال رانیمد

 . رانیمهارت مد
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 )عوامل مداخله ای(بندی کدهای شناسایی شده در قالب مقوالت فرعیدسته. 2جدول 
 صاحبنظران کدهای باز بندی مقوله

شرح  شغل های نامناسب؛ مشاغل تکراری و روتین؛  ابهام و تعارش در نقش؛ ساختارهای  ساختار سازمانی سنتی
 شرح  شغل های نامناسب؛  مشاغل تکراری و روتین؛  ابهام و تعارش در نقشسلسله مراتبی؛ 

 (9(؛ )م 6(؛ )م 1)م 

سبک های سنتی 
 مدیریتی

های کوتاه مدت و سطحی مدیران ارشد؛ سبک های نامناسب و سنتی رهبری؛ تنگ نگرش
های کوتاه مدت و سطحی مدیران ارشد؛  سبک های نظری و کوته فکری مدیران؛ نگرش

 نامناسب و سنتی رهبری
 (9(؛ )م 8(؛ )م 1)م 

عدم حمایت مدیران 
 عالی

عدم حمایت و اعتقاد مدیران ارشد؛ عدم در نظر گرفتن پاداش؛  عدم انگیزه مدیران؛ عدم 
انگیزه و عالقه مدیران؛ عدم تعهد مدیران برای انتقال تجربیات؛ عدم اعتقاد مدیران به 

ه مستندسازی؛عدم حمایت مدیران ارشد؛ بی اعتمادی مستندسازی؛  عدم اعتقاد مدیران ب
مدیران و پرسنل؛ در نظر نگرقتن منابع کافی؛  انگیزه و تعهد کم مدیران برای مستندسازی؛ 

 عدم اعتقاد به مستندسازی؛ عدم حمایت و اعتقاد مدیران ارشد؛

(؛ 4(؛ )م 3(؛ )م 1)م 
(؛ 7(؛ )م 6(؛ )م 5)م 

 (9)م 

 مقاومت مدیران

ی؛ مخفی قبل رانیمقاومت مدی؛ قبل اتیعدم انتشار تجربی؛ جهت همکار رانیمدمقاومت 
سازی مدیران جهت ثبت تجربیات؛ ترس افراد از مستندسازی؛  تهدید آینده شغلی؛ عدم 
روحیه همکاری و تعامل؛ عدم مشارکت و همکارکنان کارکنان و سازمان؛ مقاومت مدیران 

 ی؛  مقاومت مدیران قبلیجهت همکاری؛ عدم انتشار تجربیات قبل

(؛ 5(؛ )م 4(؛ )م 2)م 
 (10(؛ )م 8)م 

مشغولیت کاری 
 مدیران

مشغولیت کاری مدیران؛  محدودیت زمانی مدیران؛  عدم بها و اهمیت دادن مدیران؛ عدم 
 (3)م  صرف وقت و زمان کافی

عدم آشنایی مدیران ارشد  عدم مهارت الزم جهت مستندسازی؛  عدم توانایی گزارش نویسی؛ عدم مهارت مدیران
 (7(؛ )م 4)م  با مستندسازی؛ عدم درک اهمیت مستندسازی

 ی:سنت یساختار سازمان (1
شرح  شغل های  »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 

نامناسب، مشاغل تکراری و روتین، ابهام و تعارش در نقش نیز برای 
 (.3مصاحبه شماره «)مستندسازی تجربه نامطلوب خواهند بود.

 سبک های سنتی مدیران (2

عدم حمایت و اعتقاد »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
سازی تجربه، های مستندها و فعالیتمدیران ارشد سازمان از برنامه

های کوتاه مدت و سطحی و سبک های نامناسب و سنتی نگرش
گری هستند که مانع اجرای موفقیت رهبری از جمله عوامل مداخله

 (.3)مصاحبه شماره «شوند. آمیز مستندسازی تجربه می

  یعال رانیمد تیحما عدم (3
مدیران ارشد در سازمان »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 

 ندنیستآشنا مستندسازی تجربیات و اهمیت آن ها به طور کامل با 
طبیعتا منابع  و اهمیت و مزایای آن را برای سازمان درک نکرده اند.

 . (9)مصاحبه شماره  « نخواهند دادتخصیص  برای این امرکافی هم 

 مقاومت مدیران   (4

بعضی از افراد روحیه همکاری و تعامل ندارند و دوست ندارند که 
تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار بدهند و تعهدی هم در این 
زمینه جهت انتقال تجربیات خود را ندارند. این افراد در واقع 
اعتقادی به مستندسازی و انتقال تجربیات ندارند. در بعضی مواقع هم 
این افراد می ترسند و مستندسازی تجربیات را تهدیدی برای آینده 

 . (7)مصاحبه شماره  شغلی خود می دانند.

 
 مشغولیت کاری مدیران (5

مدیران در سازمان ها » مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
، این و محدودیت زمانی دارند معموال مشغولیت کاری زیادی دارند

 .مستندسازی نداشته باشند زمان کافی برایامر باعث می شود که 
 « تجارب با کمبود زمان مواجه هستند. برای مستندسازییعنی 

 . (5)مصاحبه شماره 

 عدم مهارت مدیران   (6

بعضی از مدیران مهارت های الزم جهت مستندسازی تجربیات را 
ندارند و اصالً نمی دانند چگونه تجربیات خود را گزارش کنند و 

 . (6ذ بنویسند.  )مصاحبه شماره بر روی کاغ

 

 عوامل زمینه ای
شناسایی شد. بنابراین،  هشت عاملپژوهش  سومدر ارتباط با سؤال 

پژوهش و با استفاده از نتایج  سومدر ادامه پاسخگویی به سؤال 
ساختاریافته طی سه مرحله کدگذاری و نیز با های نیمهمصاحبه

 5کدهای شناسایی شده در  الهام از ادبیات نظری و تجربی موضوع،
گانه عبارتند از:  پنجبندی شده است. مقوالت مقوله فرعی دسته

 ارتباطاتی؛ سازمان جو؛ اطالعات یفناور؛ و مقررات نیقوان
 . یکننده از مستندساز تیحما فرهنگ؛ بر اعتماد یمبتن یسازمان
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                  و همکاران زاده عالی عادله  405

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 )عوامل زمینه ای(قالب مقوالت فرعی بندی کدهای شناسایی شده دردسته. 3جدول 
 صاحبنظران کدهای باز بندی مقوله

 قوانین و مقررات
قوانین و مقررات درست و صحیح؛ داشتن هدف مشترک؛ داشتن هدف مشترک در سازمان؛ 
وجود قوانین و مقررات شفاف و روشن؛  حمایت از مالکیت فکری؛ حمایت مادی و معنوی 

 از مستندسازی

(؛ )م 5(؛ )م 1)م 
 (؛7

به کار گیری تکنوژی اطالعات؛  فراهم آوردن امکانات و تجهیزات؛ فناوری اطالعات و  فناوری اطالعات
 (؛4(؛ )م 2)م  ارتباطات؛ افزایش قابلیت دسترسی به دانش؛ افزایش سرعت انتقال

د افراد؛ اعتما جو سازمانی باز و سالم؛ شناخت تفاوت های فردی؛ احترام گذاشتن به شخصیت جو سازمانی
 متقابل و دوجانبه بین کارکنان؛

 (؛4(؛ )م 2)م 

ارتباطات سازمانی 
 مبتنی بر اعتماد

داشتن ارتباطات عمیق با همدیگر؛ اعتماد کارکنان به همدیگر؛ به وجود آمدن روابط درست 
و اصیل؛ برقرار روابط دوجانبه و سازنده؛ اشتراک اطالعات؛ تسهیم اطالعات و دانش میان 

 احدهای مختلف سازمانو

(؛ )م 6(؛ )م 5)م 
 (10(؛ )م 8

فرهنگ حمایت کننده 
 از مستندسازی

حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی؛  حمایت هنجارهای سازمانی؛  حمایت آداب و رسوم 
 (10(؛ )م 9)م  سازمانی از مستندسازی؛  فرهنگ اشتراک دانش و ثبت تجربیات

  و مقررات نیقوان (1
تجربه،  یمستندساز»مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 

 نیدولت ها قوان یستیخواهد بود. با حیمقررات درست و صح ازمندین
در  نهیزم نیسازمان ها در ا یرا برا یینامه ها نییو مقررات و آ

کار کنند. هر چند خود سازمان  نیو آن را ملزم به انجام ا ردینظر بگ
را جهت  یو مقررات نیتواند قوانیهم م نهیزم نیها هم در ا

 (.1مصاحبه شماره «). ردیدر نظر بگ یمستندساز
 
 اطالعات یفناور (2

فناوری اطالعاتی با به  »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
توانند بر های اطالعاتی از این طریق میکارگیری تکنولوژی

مستندسازی تجربه تأثیرگذار باشند. فناوری اطالعات همچنین می 
تواند امکانات الزم جهت ثبت تجربیات مدیران فراهم کند و 
اطالعات کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش 

 (.2)مصاحبه شماره «مستندسازی تجربه ایشان می گردد. 

  یسازمان جو (3
-باید سازمان مننظر  به» مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 

ها جو سازمانی باز و سالمی را به وجود بیاورد تا از این طریق افراد 
 بین آن ها به وجود یدرست و اصیل به همدیگر اعتماد کنند و رابطه

مدیران یک سازمان عالقه و رغبت که شود بیاید. این امر باعث می
ثبت تجربیات حود به کار ببرند و حتی در این زمینه  کافی برای

 . (6)مصاحبه شماره  «پیشتاز باشند و آن را انجام بدهند. 

 بر اعتماد یمبتن یسازمان ارتباطات  (4

روابط صمیمی بین کارکنان در یک سازمان می تواند زمینه و 
شرایط الزم برای مستندسازی فراهم کند. چرا که پرسنل به 

اعتماد می کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و این همدیگر 
 ارتباط باعث می شود که تجربیات خود را به آسانی ثبت کنند.

 . (3)مصاحبه شماره 

 
 ی کننده از مستندساز تیحما فرهنگ (5

مستندسازی  موفقیت هر سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله
 بانی فرهنگ سازمانی از، تا حدود زیادی به حمایت وپشتیتجربیات

در واقع بایستی هنجارهای، آداب و بایدها  استراتژی بستگی دارد. آن
و نبایدهای شرکت از ثبت تجربیات در سازمان حمایت کند. 

 . (9)مصاحبه شماره 
 

 مقوله اصلی)مستندسازی تجربیات(
شناسایی شد. بنابراین،  چهار عاملپژوهش  چهارمدر ارتباط با سؤال 

پژوهش و با استفاده از نتایج  چهارمدر ادامه پاسخگویی به سؤال 
ساختاریافته طی سه مرحله کدگذاری و نیز با های نیمهمصاحبه

 4الهام از ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسایی شده در 
 :گانه عبارتند از چهاربندی شده است. مقوالت مقوله فرعی دسته

؛ اتیبتجر یاشتراک گذار به؛ اتیتجرب بت؛ ثاتیتجرب ییشناسا
 . اتیتجرب کاربرد

 

 
 )مقوله اصلی(بندی کدهای شناسایی شده در قالب مقوالت فرعیدسته . 4جدول

 صاحبنظران کدهای باز بندی مقوله

 شناسایی تجربیات
منظم و مستمر برای ثبت تجربیات؛ الزام تشویق افراد به ثبت تجربیات؛ برگزاری جلسات 

مدیران به ثبت تجربیات بر اساس شغل و پست سازمانی؛ شناسایی افراد کلید جهت ثبت 
 تجربیات

 (10(؛ )م 8)م 

ذخیره تجربیات در قالب فیلم و صوت؛ بیان مستندات در قابل استانداردها؛ جمع آوری شواهد؛  ثبت تجربیات
تفاده از دانش و تجربه در ثبت مستندات؛ استفاده از عکس ها در ثبت استفاده از زبان عینی؛ اس

(؛ )م 2؛ )م (1)م 
(؛ 6(؛ )م 4(؛ )م 3
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 406 ...به مدیران تجربیات سازی مستند جهت الگویی ارائه  
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مستندات؛ مکتوب کردن مستندات؛ گردآوری مستندات تجربه؛ دسته بندی و نگهداری 
اطالعات؛ حفظ و نگهداری اطالعات؛ شناسایی و گردآوری اطالعات؛ استفاده از فیلم و تصاویر 

مقاله یا یک متن درباره تجربیات خود؛ سازوکار  برای ثبت وقایع؛ مستندسازی مکتوب؛ تهیه
مشخص جهت تبدیل دانش ضمنی به آشکار؛ تشویق افراد به ثبت تجربیات؛ برگزاری جلسات 
منظم و مستمر برای ثبت تجربیات؛ الزام مدیران به ثبت تجربیات بر اساس شغل و پست 

ایی افراد کلید جهت سازمانی؛ به وجود آوردن فضای مناسب جهت اجرای تجربیات؛ شناس
 ثبت تجربیات

(؛ )م 8(؛ )م 7)م 
10) 

به اشتراک گذاری 
 تجربیات

انتقال آموزه های گذشته در قالب مستندات؛ طبقه بندی اطالعات؛ ارزشگذاری اطالعات؛ 
مکاتبات، فایلهای عکس، پاالیش اطالعات؛ به اشتراک گذاری اطالعات در قالب فیلم، 

یادداشت برداری از اطالعات و تجربیات مدیریتی؛ اشتراک دانش و تجارب با ؛ کامپیوتری
 همکاران؛ تسهیم دانش و تجربیات افراد با همکاران؛

(؛ )م 5(؛ م )3)م 
 (8(؛ )م 7

 کاربرد تجربیات
بودن تجربیات استفاده از مستندسازی برای اهداف خاص؛ تولید دانش و ایده جدید؛ با ارزش 

برای سازمان؛ بها و اهمیت دادن به ثبت تجربیات؛ اجرایی شدن ثبت تجربیات؛ استفاده از 
 تجربیات در جهت اهداف سازمان؛ استفاده از تجربیات در تصمیم گیری ها

(؛ )م 9(؛ )م 4)م 
10) 

 اتیتجرب ییشناسا (1
بایستی فضای مناسب »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 

برای به اجرا درآوردن تجربیات مدیران فراهم گردد و با توجه به 
این تجربیات تصمیم درست و مطمئن اخذ گردد.  سازمان بایستی 
مدیران و افراد کلیدی جهت ثبت تجربیات و دانش خویش شناسایی 

 (.10مصاحبه شماره «)کند
  اتیتجرب بتث (2

مستند سازی تجربه »گوید میای در این زمینه مشارکت کننده
مدیریتی می تواند به شیوه های مختلف انجام شود و از آن جمله، 
استفاده از فیلم و تصاویر و ابزارهای دیگر برای ثبت وقایع و اتفاقات 
مهم و مرتبط است. اما یک روش بهینه در مستندسازی تجربه 

به آن امدیریتی ، مستندسازی مکتوب و تهیه یک مقاله یا متنی مش
با قابلیت انتقال تجربه مدیریتی با تمام گستردگی ها و پیچیدگی 

 . (6)مصاحبه شماره  «های تجربه می باشد
 

 اتیتجرب یاشتراک گذار به  (3

بایستی توسط مدیران افراد با همکاران  اتیدانش و تجرب میتسه
سازمان تشویق شوند و در سازمان به کار گرفته شود. در واقع 

 یو به اشتراک گذار میبه خاطر تسهمدیران سازمان بایستی 
 . (8)مصاحبه شماره تجربیات خود تشویق و ترغیب شوند. 

 
 اتیتجرب کاربرد (4

سازمان بایستی از »گوید می زمینهای در این مشارکت کننده
تجربیات آن ها در جهت اهداف سازمانی استفاده کند و از تجربیات 

 (.10)مصاحبه شماره «ها استفاده کندآن ها در تصمیم گیری 
 

 راهبرهای مؤثر بر مستندسازی تجربیات
شناسایی شد. بنابراین،  هشت عاملپژوهش  پنجمدر ارتباط با سؤال 

پژوهش و با استفاده از نتایج  پنجمدر ادامه پاسخگویی به سؤال 
ساختاریافته طی سه مرحله کدگذاری و نیز با های نیمهمصاحبه

 5الهام از ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسایی شده در 
گانه عبارتند از:  پنجبندی شده است. مقوالت مقوله فرعی دسته

 ییاشناس؛ منابع لیو تحل هیتجز؛ طیشرا لیو تحل هیتجز؛ اهداف
 . روز یها یاز تکنولوژ استفاده؛ سازمان یها یاستراتژ

 
 )راهبردها(بندی کدهای شناسایی شده در قالب مقوالت فرعیدسته. 5جدول 

 صاحبنظران کدهای باز بندی مقوله

مستندسازی؛ ؛ وجود برنامه ها و فعالیت هایی در زمینه اهداف سازمان با اهداف ییهمراستا اهداف
 (10(؛ )م 1)م  وجود اهداف بلندمدت مشخص و شفاف؛ تمرکز بر اهداف مستندسازی؛

 تجزیه و تحلیل شرایط
جامعه و فرهنگ ؛ سازمان یو داخل یخارج طیمح یررس؛ بنقاط قوت و ضعف ییشناسا

 توجه به؛ توجه به رقبا ؛ کارکنان و ارباب رجوع یازهایدر نظر گرفتن سالئق و ن ؛ جامعه
 ؛ تهدیدها و فرصت های سازمانبانیسازمان و رق ریسا اتیتجرب

(؛ )م 7(؛ )م 6)م 
8) 

 (9(؛ )م 3)م  فراهم کردن منابع مالی الزم؛  تعیین امکانات و تجهیزات؛ منابع مالی؛ ظرفیت انسانی تجزیه و تحلیل منابع
شناسایی استراتژی های 

 سازمان
تعیین مسیر سازمان در راستای ثبت تجربیات؛ مشخص کردن سند راهبردی مستندسازی؛ 

 مشخص کردن نحوه ثبت تجربیات؛ تعیین راه های ثبت تجربیات؛ مشخص کردن مسیر
 (10(؛ )م 2)م 

استفاده از تکنولوژی 
 های روز

تغییرات در بخش فناوری؛    فرصت ها و تعهدیدهای ناشی از فناوری؛ دسترسی به تکنولوژی 
های روز؛  دسترسی به دانش فنی نوین؛ طبقه بندی اطالعات به کمک نرم افزارها؛ گزارش 

 (8 (؛ )م4)م 
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گیری اطالعات؛  به وجود آمدن یک بانک دانشی؛ انجام مستندسازی بر بستر اینترنت یا 
 اینترانت

 (اهداف1

توان به  یم یزمان»مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
داشت که اهداف سازمان  دیسازمان ام کیتجربه در  یمستندساز
ه تجرب یآن باشد و در واقع همراستا با اهداف مستندساز یدر راستا

 (.1مصاحبه شماره «)باشند
 
  طیشرا لیو تحل هیتجز( 2

 پارامترهایاز  یکی »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
سازمان و  خارجی طیمح یبررس یمهم در هر سازمان اریبس

-می ریاست که خواه ناخواه بر سازمان، تأث خارجی یپارامترها

 یایکنند و ارتباط آن ها با دن ینم یسازمان ها درخالء زندگ گذارد.
 (.7)مصاحبه شماره «.هدد یم تیاست که به آن ها موجود رونیب

 

  منابع لیو تحل هیتجز( 3
باید منابع مالی الزم را »مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 

جهت انجام هر چه بهتر مستندسازی تجربه فراهم کرد. همچنین 
در این زمینه باید امکانات و تجهیزات الزم را تعیین کرد تا از این 

 «مشکل خاصی به مستندسازی پرداخت طریق بتوان بدون هیچ 
 . (2)مصاحبه شماره 

 

  سازمان یها یاستراتژ ییشناسا (4

اس اس نیرا مشخص کنند و بر ا یسند راهبرد کی یستبای هاسازمان
مشخص کرد و  رانیمد اتیثبت تجرب یسازمان را در راستا ریمس
و ... را  اتیثبت تجرب یراه ها ات،یآن ها نحوه ثبت تجرب یبرا
 . (2)مصاحبه شماره  کنند.  نییتع

  

  روز یها یاز تکنولوژ استفاده( 5
عالیت های فمی توانند اثر بسیار بزرگی بر  فناوریتغییرات در بخش 

. این عوامل عالوه بر ابزارها و تجهیزات جدید یک سازمان بگذارد
مثالی از  فناوریشامل رویکردهای جدید نیز می شوند. عوامل 

سازمان ها بایستی به  تهدیدها و فرصت های یک سازمان است که
شود مسایل تقریباً در هر تصمیمی که اتخاذ میآن توجه کنند. 

 . (8)مصاحبه شماره مربوط به فن آوری مطرح است. 

 
 پیامدهای مستندسازی تجربیات:

 شناسایی شد. بنابراین، در پنج عاملپژوهش  ششمدر ارتباط با سؤال 
پژوهش و با استفاده از نتایج  ششمپاسخگویی به سؤال ادامه 

ساختاریافته طی سه مرحله کدگذاری و نیز با های نیمهمصاحبه
 5الهام از ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسایی شده در 

ره گانه عبارتند از: به پنجبندی شده است. مقوالت مقوله فرعی دسته
ی؛ خودکارآمد شیافزا؛ مسائل سازمان حل؛ رندهیادگی سازمانی؛ ور

 . گرانیاز تجارت د یالگوبردار
 

 )پیامدها(بندی کدهای شناسایی شده در قالب مقوالت فرعیدسته. 6جدول 
 صاحبنظران کدهای باز بندی مقوله

 بهره وری

دقت افزایش بهره وری؛  بهبود اثربخشی؛ عدم اتالف وقت و هزینه در تجربه های قبلی؛ 
انجام کمتر کارهای تکراری؛ صرفه جویی در هزینه ها؛ عدم تکرار  بیشتر در انجام فرایندها؛

اشتباهات گذشته؛ صرفه جویی در زمان و وقت؛ جلوگیری از پراکندگی در کارها؛ انجام 
 دادن کارهای غیرضروری؛ ارتقاء در سطح عملکرد سازمان

(؛ 4(؛ )م 3(؛ )م 1)م 
 (9(؛ )م 5)م 

 سازمان یادگیرنده
؛ شناسایی نقاط قوت و ضعف؛  رشد و رندهیادگیو تجارب؛ سازمان حفظ و تقویت دانش 

تعالی سازمانی؛ یادگیری سازمانی؛ ایحاد تغییر؛ بکارگیری رویکردها و روش های جدید؛  
 کاهش خطاها و اشتباهات؛ اصالح خطاها و اشتباهات

(؛ 8(؛ )م 7(؛ )م 1)م 
 (10(؛ )م 9)م 

 حل مسائل سازمان
نقاط قوت؛ مهارت های جدید حل مسئله؛ شناخت مسائل و  کاهش نقاط ضعف؛ بهبود

مشکالت سازمان؛ حل مسائل و مشکالت مشابه؛ دیدن مسائل از زوایای گوناگون؛ مرجع 
 حل مشکالت؛ مهارت های حل مسئله

(؛ 9(؛ )م 7(؛)م 4)م 
 (10)م 

 (3)م  افزایش اعتماد به نفس؛ بهبود حس ارزشمندی افزایش خودکارآمدی

الگوبرداری از تجارت 
 دیگران

؛  استفاده سایر مدیران و افراد از تجارب؛  درس گرفتن از جلوگیری از خارج شدن تجارب
نتقال اتجارب دیگران؛  الگوبرداری از تجربیات دیگران؛ عبرت گرفتن از تجارب دیگران؛  

عبرت گرفتن از گذشته و تجربیات دیگران؛ الگوبرداری  و ثبت هنجارها و آداب و رسوم؛ 
 از تجربیات؛ استفاده از تجربیات مدیران

(؛ 8(؛ )م 6(؛ )م 2)م 
 (10)م 

 وری بهره (1

ثر و ا یبهره ور شیافزا» مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
 صورت رانیاز تجارب مد نهیاستفاده به قیدر سازمان از طر یبخش

در تجربه   نهیعدم اتالف وقت و هزهمچنین . خواهد گرفت
 موضوع است نیقابل انکار ا ریشده از آثار غ مودهیپ یقبل یرهایمس

 (.1مصاحبه شماره «)
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 سازمان یادگیرنده (2

 مستندسازی تجربه باعث»مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 
نقاط ضعف و قوت تجربیات گذشته را کاهش و بهبود  می شود که

داد همچنین مستندسازی به رشد و تعالی سازمان ها کمک می کند 
 (.8)مصاحبه شماره «گردد.می بهبود یادگیری سازمانیو باعث 

 سازمان  مسائل حل (3
بر اساس  یزیربرنامه» مشارکت کننده ای در این زمینه می گوید 

 در واقعو  ضروری استامر  کیاست،  آن ازمندیآنچه سازمان ن
اتخاذ شده در برون  یهاحلت و تنگناها و راهمشکال مستندسازی

. مستندسازی برخوردار است یخاص گاهیرفت از آنها، از جا
حل مسئله و  یبرا دیجد یهامهارتهمچنین باعث می شود که 

 . (7)مصاحبه شماره  «گردد. جادیکار ا یبرا دیجد تیظرف

 خودکارآمدی افزایش  (4

 یاعتماد به نفس و حس ارزشمند شیافزا مستندسازی تجربه باعث
و ثبت آنها  یکار یهاتیدادن به موفق تیاهم لیدر سازمان به دل

 . (2)مصاحبه شماره  باشد.یم

 از تجارت دیگران  الگوبرداری (5
مستندسازی تجربه باعث انتقال و ثبت هنجارها و آداب و رسوم 

شود که از گذشته و تجربیات و باعث میشود یک سازمان می
ر این ام سازمان درس بگیریم و از آن استفاده بهینه داشته باشیم.

شود که از بهترین تجربیات مدیران و از ثبت همچنین باعث می
 . (6ها الگوبرداری کنیم. )مصاحبه شماره تجربیات آن

 

 

 

 شرایط علی: 

یاجتماع هیسرما  

ارشد رانیمد تیحما  

یمشارکت تیریمد  

یسازمان فرهنگ   

زهیانگ  

 شرایط مداخله ای: 

یسنت یساختار سازمان  

یتیریمد یسنت یسبک ها  

یعال رانیمد تیعدم حما  

رانیمقاومت مد  

رانیمد یکار تیمشغول  

 شرایط زمینه ای: 

و مقررات نیقوان  

اطالعات یفناور  

یجو سازمان  

بر اعتماد یمبتن یارتباطات سازمان  
 راهبردها

 اهداف

طیشرا لیو تحل هیتجز  

منابع لیو تحل هیتجز  

 یها یاستراتژ ییشناسا

 سازمان

 یاز تکنولوژ استفاده

روز یها  

 پیامدها: 

یبهره ور  

رندهیادگی سازمان  

مسائل سازمان حل  

یخودکارآمد شیافزا  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            12 / 14

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1464-en.html


                  و همکاران زاده عالی عادله  409

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نتیجه گیری
تحقیقات زیادی تا بحال در مورد مستندسازی تجربیات مدیران 
صورت گرفته است و هر کدام از زاویه ای به این متغییر پرداخته 
اند اما تا بحال پژوهش همه جانبه ای در رابطه با عوامل و زمینه 
های ایجاد کننده آن صورت نگرفته است.  لذا در این پژوهش بر 

ران و محقان مختلف، به بررسی اساس بررسی دیدگاه صاحبنظ
ه پرداخت رانیمد اتیتجرب یمستندسازعوامل موثر در شکل گیری 

ی )علی، مداخله ای، زمینه ای، شد که نهایتاً این عوامل در پنج دسته
راهبردها و پیامدها( مورد شناسایی قرار گرفت که از مهمترین این 

، زهیانگدم ی، ععلم تیعدم صالحعوامل فردی)عوامل می توان به 
 ی، مسائلمنف نگرش، تیخالق ییتوانا عدمی، تیشخص یهایژگیو

 عدم، فیضع نظارتی، ساختار موانعاعتقادی(؛ عوامل سازمانی)
ی، مال مسائلی، سازمان جوی، کاربرد یهاتوجه دانشگاه به پژوهش

-جامعهی، آموزش یهانامهنییآ(؛ عوامل آموزشی)و مقررات نیقوان

ی(؛ عوامل ابیارز ستمیس، آموزش پژوهش فیضع یریپذ
شدن تقلب  یعادی، اجتماع یریادگ، یجامعه یمنف نگرشاجتماعی)
 اشاره نمود.  (در جامعه

است. تجربه فرآیند  تجربه سازمانی، عرصه در دانش اشکال از یکی
حصول دانش یا مهارت در یک مقطع زمانی خاص است که از طریق 

شود. تجربه به دو طریق حاصل میمشاهده یا انجام دادن کاری 
شود. تجربه مستقیم از طریق مستقیم و غیر مستقیم حاصل می

ود. شدرگیری مستقیم فرد با سازمان یا کار یا فعالیت خاص ایجاد می
در حالی که تجربه غیر مستقیم یا ضمنی تجربه ای است که به طور 

این نوع غیر مستقیم برای فرد یا سازمان حاصل می شود.  اهمیت 
تجربه در سازمان های امروزی از آنجا ناشی می شود که ممکن 
است بسیاری از تجربیات از طریق خود فرد و یا سازمان ) تجزیه و 
تحلیل های فردی و سازمانی( ایجاد نشود، بلکه با الگوسازی و 

های یادگیری از طریق مشاهده نحوه کار نظام مند افراد با شرکت
ها به دست آید ) نامداریان، لیل نحوه کار آنموفق و تجزیه و تح

1395  .) 
در همین زمینه پیشنهاد می شود که به منظور بهبود مستندسازی 

 تجربیات مدیران: 
 رب گذار تاثیر عوامل مهمترین از نیز کننده حمایت قوانین 

 یم پیشنهاد راستا این در باشد، می مستندسازی تجربیات مدیران
 مستندسازی تجربیات مدیران از حمایت بر مبنی قوانینی که گردد

سازمان زمینه و شرایط الزم برای  تا برسد تصویب به بانک در
 بهبود مستندسازی تجربیات فراهم کند.

  مدیران بانک باید در سازمان محیط سالم و دوستانه ای به
وجود آورند تا کارکنان در آن احساس امنیت و آزادی کنند و 

 تصمیم گیریها و فعالیت های سازمان شرکت جویند.صمیمانه در 

  مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها و تعیین اهداف
و برنامه های سازمان و ترغیب آنان به مشارکت در برنامه ریزی 
فعالیت های سازمان، چرا که این عمل سبب خواهد شد که کارکنان 

ی به و در دستیابدر اجرای فعالیتها احساس مسئولیت بیشتری کرده 
 اهداف سازمانی تالش و کوشش بیشتری انجام دهند.

  و فرهنگ در تغییر شناخت جهت تدریجی بستر ایجاد 
 .سازمانی فرهنگ در تحول و تدریجی تغییر

 عوامل حذف جهت مطلوب نمادهای ایجاد و الگوسازی 

 .سازمانی فرهنگ منفی

  به رسانی اطالع و سازمانی فرهنگ از الزم شناخت 

 .آنان انتظارات تعیین جهت کارکنان
 ن کارکنا یپژوهش یها تیقابل تیشود با تقو یم شنهادیپ

 یمیو ت یگروه یها تیفعال قیمستعد در جهت خلق دانش از طر
 اقدام شود. 
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