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حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشی
اصغر زمانی*
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استادیار موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

تاریخ پذیرش1396/06/01 :

تاریخ دریافت1396/04/20 :

چکیده
مفهو مستندسازا در مدیریت و بهویژه مدیریت پروژه با مفهو این اصطالح در دیدگاه مادیریت دانام متفااوت
است .آنچه در این پژوهم مورد نظر است ،دیدگاه مدیریت دانم و حلقه مغفول در مدیریت دانام پژوهشاکدههاا و
مؤسسات پژوهشی به منظور استفاده از زیست آزموده رؤسا و م اونان پژوهشاکدههاا و مؤسساات پژوهشای اسات .در
مستندسازا از دیدگاه مدیریت دانم ،هر تصمیم ،رویداد و ف الیت مؤثر بر ساازمان کاه دربرگیرناده دانام آشاکار و
ضمنی سازمان است ،ارزش مستندسازا دارد .لذا ارزیابی تصمیمات و اقدامات انیا شاده را دربار خواهاد گرفات و از
طریق دانم و اطالعات گردآورا شده ،بسترا مناسم بر ارزیابی این اقدامات فاراهم خواهاد آورد .همچناین اگار باه
پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشی بهعنوان مرکزا متشکل از عوامل و منااب ماادا و ماالی و انساانی شاامل اسااتید،
کارکنان و دانشیویان نتاه کنیم که در آن به تبادل دانم و اشاعه آن پرداخته مایشاود ،دو موضاو بااهمیات جلام
توجه میکند :اول نقم سرمایهاا پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشی که به خوبی مشخص است و مورد توجه جام ه و
دولت میباشد .زیرا پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشی بهعنوان نهادا براا تولید ،بهبود و توس ه دانم در حاوزههااا
گوناگون در نظر گرفته شده است و در کشور ما هم بهدلیل وجود مراکز ،پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشی مت دد ،این
رسالت مورد توجه و انتظار بوده است و همهساله هزینه هنتفتی صرف آزمایم و خطا در خصوص تصمیمگیرا رؤسا و
مدیران پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشی میگاردد .دو  :فرایناد مادیریت دانام مشاتمل بار تولیاد یاا گاردآورا و
شناسایی دانم ،طبقهبندا ،ذخیره و مستندسازا دانم ،توزی و نشر دانم و کاربرد دانم ،که از رسالتهااا اصالی
یک دانشتاه و پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشی به شمار میآید .نتایج بررسی و مطال ه پژوهم حاضر نشان میدهاد
که فرایند نظا مستندسازا تیربیات مدیران از فرایند سه مرحلهاا برنامهریزا مستندساازا ،اجاراا مستندساازا،
پایم ،کنترل ،تسهیم؛ تب یت میکند.
کلیدواژهها :مستندسازا تیربیات ،آموزش عالی ،رؤسا و م اونان ،پژوهشکدهها ،مؤسسات پژوهشی
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پروژه هایی که موجم اییاد تغییار و ارتقاا در ساط
عملکرد (سازمان ،پژوهشکده یا مؤسساه پژوهشای) از
طریق بهکاارگیرا روشهاا و تکنیاکهااا مادیریتی
گردد بوده و این اقدامات موجم درونیشدن میموعاه
م لومات و یافتههااا مادیران از شایوه اداره ساازمان
میشود.
شاید بتوان گفت :یکی از بزرگتارین چاالمهااا
پیم روا سازمان هاا هماین باشادکه چتوناه دانام
ضمنی کارکنان را به طور مؤثر به یکدیتر و جانشاینان
آنها انتقال دهند .بدون انتقال مؤثر دانام ،تیربیاات
ارزشمند آموختهشده و بهترین شیوههاا انیا کاار از
دست میرود و این امر در دو حالت مهم است یکی در
سطوح مدیریت ارشد سازمان و دیترا در پساتهااا
تخصصی ].[2
همچنین با افزایم نرخ بازنشستتی ،شرکتها با از
دستدادن گسترده و فراوان افراد و دانم ضمنی آنان
روبهرو هستند به این مسئله بایاد صادها هازار نفار از
کارکنان باتیربه که قربانیان موق یات هااا اقتصاادا
هستند را اضافه نمود که نتییه آن فارار مغزهاا اسات
که ممکن است یک سازمان را سال ها به عقم بیندازد
] . [3
لذا در جام ه دانم مدار ف لی در تربیت کارکنان و
ماادیران سااازمان ،اسااتفاده از تیااارب کساامشااده از
برنامه ها و پروژه هااا گذشاته ،باهعناوان یاک عامال
کلیدا تلقی میگردد .ولی متأسفانه علیرغام نقام و
جایتاااه مهاام تیربااه در اقتصااادها و سااازمانهاااا
دانمبنیان قرن حاضار و باهطاور اخاص دانشاتاههاا،
پژوهشااکدههااا و مؤسسااات پژوهشاای ،مستندسااازا
تیربیات و اب اد مختلف آن و دانم ضامنی نهفتاه در
تیارب کارکنان و مدیران به دریلی چون مابهمباودن
مفهو تیربه سازمانی ،عد آشنایی باا فرایناد کسام
تیربه سازمانی ،نبود شاخصها و م یارهااا دقیاق در
خصااوص ارزشگااذارا تیربیااات و انتخاااب تیااارب

 .1مقدمه
بیم از یاک قارن از تشاکیل ساازمان هااا التاو
گرفتااهشااده از سااازمانهاااا غرباای ،در کشااور ماااا
می گذرد ،اماا بهراستی چه ت داد از مدیران و کارکنان
ف اال در ایان سازمانها افکاار ،دیادگاههاا ،تیااارب،
آموخته هاا و اندوختاه هااا تیربای و علمای خاود را
مکتوب و مستند نماودهاناد؟ چاه بخااشی از داناام
نهفتاااه در تغییاارات ماادیریتی و فراینااد آن بااه قلاام
مدیران و کارشناسان به رشتة تحریار درآماده اسات؟
چاه بخاشی از این تیارب به نسلهاا ب ادا انتقاال
خواهد یافات؟ ][16
دانم و تیربیاات رؤساا ،مادیران و خبرگاان هار
حوزه ،بخم زیادا از دانم سازمانها و پژوهشکدههاا
و مؤسسات پژوهشی را تشاکیل مایدهناد .از ایان رو
استخراج و حفظ تیارب مدیران و متخصصان ساازمان
علیالخصاوص مؤسساات پژوهشای ،از اهاداف اصالی
نظا هاا مدیریت دانم سازمانی و نظا آموزش عالی
است و هرچه فرد در سلسله مراتام ساازمانی جایتااه
بااارترا داشااته باشااد ،تیااارب او بااراا سااازمان
ارزشمندتر خواهد بود .به همین جهت ،سازمانهاا باه
شدت متمایل به کسم این نو تیارب شادهاناد ،اماا
هنااوز در پژوهشااکدههااا و مؤسسااات پژوهشاای و
دانشتاه ها ،خصوصاً در سلسله مراتام باارا آن اقادا
قابل توجهی براا کسم این تیارب و بینمهاا و نیاز
بیان آنها بهگونهاا که براا دیتاران کااربردا باشاد
صااورت نترفتااه اساات .در واقاا تیرباااه ساااازمانی
مااادیران عباااارت اسااات از مفهااو سااازا مااادیر از
عملیاات ساازمانی و رخدادهاا پیرامونی کاه شارایط
توس ه افق دیدگاههاا فردا و سازمانی وا را فاراهم
کااارده باشااد ،همچن این قابلی ات ی اادگیرا ،تحص ایل
مهااارت اساااتفاده میااادد و انتقاااال باااه دیتاااران
(دانم آفرینی) را داشته باشد ] [1باه عباارتی تیرباه
سازمانی مدیران همان یادگیرا ناشای از اقادامات یاا
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آموخت .بر ایان اسااس ،هایو روش مشخصای باراا
انتقال عینای و رسامی دانام ضامنی وجاود نادارد،
بنااابراین ایاان دیاادگاه باار اهمیاات ت اماال ،ارتباطااات
اجتماعی و روابط نزدیک باراا انتقاال دانام ضامنی
تأکید میکناد؛ دیادگاه دو بار مبنااا آراا نوناکاا و
تاکوچی ،انتقاال کارآماد دانام ضامنی را مناو باه
تبدیل آن به دانم آشاکار مایداناد .بار ایان اسااس،
دانم ضمنی قابلیت تبدیل به دانم آشکار را دارد که
این امر با فرایناد بیرونایساازا محقاق مایشاود .دو
رویکرد فوق ،که میتوان آنهاا را مکانیسام ت ااملی و
مکانیسم تبدیلی در انتقال دانم ضمنی نامید ،اسااس
بحث انتقاال دانام ضامنی را تشاکیل مایدهناد .از
دیدگاه نوناکا و تاکوچی ،براا انتقال دانام ضامنی و
تسهیل بهرهورا از آن ،باید آن را باه کلماات و اعاداد
تبدیل کرد تا هماها افاراد بتوانناد باه راحتای آن را
درک کنند و بهکار گیرند .از نظر آناان تاا زماانی کاه
دانم ضمنی به دانم آشکار تبدیل نشود ،بهرهگیارا
از اطالعات و نترش هاا صرفاً شخصی ارزش چنادانی
نخواهد داشت .آن ها سه ویژگی دربارها نحوه تبادیل
دانم ضمنی به دانم آشکار برمیشمرند« :اول؛ بیاان
مطالم ضمنی از طریق زبان میازا و عالئام نماادین،
دو  :ضرورت انتقال دانم شخصی فرد به افراد دیتار،
سو ؛ تیلی دانم ضمنی در خالل ابها زدایی و تکارار
مکااررات (نسااخهباارداراهاااا مکاارر)» ] .[4بنااابراین
مسااائله از آنیاااایی زاده مااایشاااود کا اه ،رؤسااااا
پژوهشااکدههااا و مؤسسااات پژوهشاای و ماادیران در
مواجهه با مسائل پیچیده و چندب دا خاود و دنیاا
پیشرفته کنونى و اتخاذ تصمیمهایی قرار دارند کاه در
برخاى از ماوارد ناهتنهاا مشاکالت موجاود را مرتفا
نمیکنند ،بلکه خود در فرایند اجرا ،مشکالت جدید
را برا دانشتاهها ،مؤسساات پژوهشای ،ساازمانهاا،
دولت ،و ملت اییاد مىنمایند .از طرفى انتظار مایرود
که اکثر رؤساا این مؤسسات از دانم و تخصص رز
در زمینه مدیریت بهرهمند باشند .پس باید درمان این

باارزش و نبود روش مناسم براا مستندساازا ماورد
غفلت قرار میگیرد.
در یک رخداد مدیریتی آن هم در جایتااه ریاسات
مؤسسات پژوهشی و پژوهشاکده هاا ،از ههاور ایاده و
دریل و شرایط بروز آن ،بررسی جوانم مختلف مسئله
و واق یااتهاااا محیطاای درون و باارونسااازمانی،
مفروضات ،فهمها ،و نهایتاً تصمیمهاا و بررسای اثارات
اجراا آن ،نهتنها نیازمند ثبات باهعناوان یاک واق اه
اثرگذار است ،بلکه تحلیل صحی این رویداد با همها
زوایاا آن می تواند راهتشاا رؤسااا آیناده باشاد .از
سوا دیتر توس ه مؤسسات پژوهشی ،مرهون ارتقااا
سط مدیریت آنها است و کوتاهتارین راه آن ارتقااا
دانم و تواناییهاا رؤسا ،یادگیرا از تیربیات مفید و
ارزناده و حتاای آماوختن از اشااتباهات دیتار رؤساااا
مؤسسات پژوهشی است .لذا ضمن در نظر گرفتن ایان
موضو که اییاد مستندسازا و انتقال تیربیات یکای
از عواماال اساساای در یااادگیرا سااازمانی محسااوب
میشود [ ،]23رز است تا از تیربیاات و دانامهااا
نهفته (ضامنی) و آشاکار (صاری ) رؤسااا مؤسساات
پژوهشی به شیوه مناسبی بهره باردارا شاود و اصاورً
مدیریت دانم و مستندسازا تیربیاات چاالم انتیاز
است ،زیرا شناخت ارزش واق ی آن و باهکاارگیرا آن
به نحو مطلوب دشوار است .لاذا بایاد تاالش نماود از
طریق مستندسازا تیربیات ،دانم انباشاته در ذهان
رؤسا و م اونان پژوهشکده ها و مؤسساات پژوهشای را
در خصااوص موضااوعات مختلااف ،بااا مستندسااازا،
استخراج و آن را در بین رؤسا و م اونان جدید تسهیم
نماااود .در ایااان صاااورت دانااام ذخیااارهشاااده در
پژوهشکده ها و مؤسسات پژوهشی به یک منبا قابال
استفاده دائمی تبدیل گشته و مزیت رقاابتی پایادار را
براا سازمان به ارمغان میآورد.
البتااه دربااارها انتقااال داناام ضاامنی دو دیاادگاه
وجود دارد :دیدگاه اول بر مبناا نظار پاورنی م تقاد
است دانم ضمنی را فقط بهصورت ضامنی مایتاوان
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رویهها و روال هاا تولید نر افزار ،پایتاههاا اطالعاتی،
مدل هاا داده و اطالعات و سایر ابزارهااا آن باهکاار
رفته در ایان حاوزه باهمنظاور تساهیل روناد تساهیم
اطالعات به کار رفتاه اسات [ .]6در مباحاث مادیریت
فرایند و مدیریت عملکرد و استانداردهاا مختلاف آن
(نظیر اساتاندارد ایازو) مفهاو مستندساازا ،م اادل
مستندسازا فراینادها و ف الیاتهااا استانداردشاده
سااازمان اساات [ .]6در مباحااث ماادیریت پااروژه نی از
مستندسازا را می توان باهعناوان یاک روش مفیاد و
مااؤثر جهاات شناسااایی ،ماادونکااردن و کنتاارل
ف الیتهاا مؤثر بر کیفیت تولید کار و خادمات و یاا
تحقق هدف نهایی پروژه مدنظر قرار داد .باا ایانحاال
ارزش مفهو مستندسازا ریشاه در گذشاتههااا دور
داشااته و ضاارورت اسااتفاده از آن نخساات در صاانای
نظامی ،هاوایی و دارویای آشاکار گردیاد و ساسس باا
مشخصشدن اثربخشای آن ،در ساایر صانای نیاز باه
تدریج گسترش یافت ].[6
در فضاااا ماادیریت داناام ،مفهااو مستندسااازا
داراا جایتاااهی خاااص بااوده و بیشااتر بااا عنااوان
مستندسازا تیربیات (بارخص مادیران) و باا هادف
تبدیل دانام ضامنی باه صاری و ثبات و ضابط آن
مدنظر قرار گرفته است .بهگونهاا که مستندساازا از
دیدگاه مدیریت دانم به م ناا اقدا به مستندنمودن
تیربه هاا حاصل از هر تصمیم ،رویداد و ف الیت مؤثر
بر سازمان و به بیان بهتر دانم آشکار و بهویژه دانام
ضمنی آن میباشد» ] .[7چرا که جهت ذخیرهسازا و
سازماندهی دانم ،سازمانها نیازمناد دارا باودن انباار
دانم میباشند .در صورت عد وجاود انباارا جهات
نتهدارا و ذخیره دانم ،خطر از دسات دادن آن ،باا
ترک کارکنان وجود دارد و نیز درگذر زمان از حافظاه
افراد پاک میشود .بهمنظور ذخیرهسازا دانم آشکار
میتوان از  ITبهره گرفت ،ضابط تیربیاات ارزشامند
بهصورت الکترونیکی (مستندات ،پایتاه داده ،صافحات
وب ،سیساتمهااا دانامبنیاان) مایتواناد از تکارار

مسئله بزرگ که گریبانگیر بیشتر مؤسسات پژوهشای
بوده و در برخاى ماوارد هزیناههااا هنتفات و حتاى
غیرقابل جبرانى در پى دارد را جستوجو کرد.
تالشهاا وزارت علو  ،تحقیقات و فنااورا بارا
استفاده از رؤسایی که بتوانند با تصمیمهااا حکیماناه
خود راهتشا این م ضال باوده و مشاکالت فارارو
پژوهشکدهها و مؤسسات پژوهشای را مرتفا کارده و
پتانسیل رز بارا مقابلاه باا تغییرهااا پایم رو را
فراهم آورند ،از مهامتارین چاالمهاا فارارو ایان
وزارتخانه است .از منظر دیتر نیز می توان باه نقام و
جایتاااه تیربیااات رؤسااا و م اونااان در دانشااتاههااا و
مؤسسات پژوهشی اشاره نمود چرا که تیربه آناان در
یادگیرا و آموزش آنان نقم بهسزایی دارد و موجام
بهبود عملکرد آنان و در نتییه رشد و ت الی میموعاه
تحت مدیریتشان میشود .در این راستا نهتنها تیارب
خودشان بلکه تیارب دیتر رؤساا دانشتاه و مؤسسات
پژوهشی نیز میتواند بر بهبود عملکرد آنان تأثیرگاذار
باشد.
 .2مفهوم مستندسازی تجربیات
مستندسازا مانند بسیارا از واژههاا متاداول در
مادیریت ،از مفااهیم متاداول و تخصصای متفااوتی
برخوردار است .لغتنامه دهخدا واژه مستند را به ایان
صورت ت ریف میکند که مستند (اسم مف اول عربای)
در واق کسی است که پناه به او برده میشود ،تکیه و
محل تکیه و پشتی ،تکیهگاه ،مت هد ،سند نیز از دیتر
م انی این کلمه هساتند ] .[5فرهنا هازاره نیاز در
مقابل واژه انتلیسی داکیومنتیشن 1م ناا استناد ،ارائه
سند و جم آورا اسناد را قرار داده است.
مفهو مستندسازا در جایتاههاا مختلفای ماورد
بحث و بررسای قرارگرفتاه اسات .از دیادگاه فنااورا
اطالعات ،مستندسازا عمدتاً در زمیناه مستندساازا
1. Documentation
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نیست و پس از ثبت گردآورا و طبقهبندا ،استفاده از
آن با اهدافی خاص میسر میگردد .با توجه باه ماوارد
بار مایتاوان مستندساازا را فرایناد مکتاوبنماودن
هدفمند بخشی از دانستهها و آگاهیهاا انسان دانست
که وهیفه حیاتبخشیدن به تیربیاتی کاه در صاورت
ثبتنشدن دیر یا زود در هرف زمان و مکان فراماوش
میشوند را بر عهده دارد .از این دیدگاه به نظر میرسد
تفاوت عمده ت اریف ارائهشده از مستندسازا ،ناشی از
کااربرد اطالعاات مساتند شاده و هادف نهاایی از
مستندسازا است ] .[10ولی بهطور کلی دستاوردهاا
دانشی بهدستآمده باید با استفاده از روشهاا مناسم
در تما سطوح ساازمان باه اشاتراک گذاشاتهشاده و
ایدههاا کارکنان به سایرین انتقال یابد.
«گااافر» 1مستندسااازا را ارتبااا اساانادا بااین
اقدا هاا مختلف انیا یک ف الیت یاا میموعاهاا از
ف الیاتهاا ت ریاف ماینمایاد .باهزعام وا باارزترین
کارکردهاا مستندسازا شامل انتقال صاحی مقاصاد
و اهااداف بااه ذانف ااان ،ثبااات و یکنااواختی اقاادامات
بهبود میباشد ].[11
«اندرسون» نیز مستندسازا را مشتمل بر تادوین
و تکوین یک ف الیات یاا میموعاهاا از ف الیاتهاا از
مرحلااه احساااس نیاااز تااا مرحلااه انیااا آن ت ریااف
مینماید ].[12
فروزان ( )1391میگوید :منظور از مستندساازا،
ثبت تیربیات ،جلاوگیرا از دوباارهکاارا و تیرباها
مکرر و آمادهسازا زمینه براا پیشارفتهااا ب ادا
است؛ همانگونه که براا ساختن بنااا عظایم علاو
بشرا از خشت خشات تیربیاات گذشاتتان اساتفاده
شده است ].[13
به اعتقااد ] [14مستندساازا ی نای ضابط کلیاه
فرایندهاا ساازمان ،کاه از ابزارهااا مادیریت دانام
بوده ،سبم کارآمدا مؤثر،تبادل اطالعات و ارتباطات،

اشاتباهات جلاوگیرا نمایاد و باهکاارگیرا میادد
تیربیات مفید را باعث شده در عین حال هزیناههاا را
کاهم دهد ] .[8با توجه به نقم و اهمیات مادیریت
دانم و مستندسازا و ارتبا تنتاتن این دو رویکرد
با هم میتوان گفت مادیریت دانام باا بهارهگیارا و
استفاده از تیارب مستند شده ،دانم را تولید و اقادا
به تسهیم و کاربرد آن مینماید ].[6
مستندسازا طارحهاا یاا ف الیاتهااا مشاخص
سازمانی ،اغلم در مفهو بررسی اقدامات انیا شده و
مقایسااه وض ا یت موجااود بااا آنچااه انیااا آن
پیمبینیشده بود و در نهایت باا هادف ت یاینشاده
دریل عد تطبیق عملکرد با برنامه است .این ف الیات
با ثبت و تدوین دقیاق اطالعاات مرباو باه اقادامات
انیا شده (و مقایساه آن باا برناماههاا) ساروکار دارد.
مستندسازا فقط به مفهو نوشتن متن و یاکسارا
عکس و نقشه نیست .درسات اسات کاه ایانهاا جازو
مستندسازا اسات اماا خیلای اوقاات در ایان راساتا
مدیران پروژه با استفاده از یک گروه فیلمبردار حرفهاا
تمامی مراحل را فیلمبردارا میکنناد یاا اینکاه یاک
گاروه انیمیشانساازا حرفاهاا تماامی مراحال را
شبیهسازا میکنناد [ .]10مستندساازا در واقا از
یک طرف شامل استخراج دانم از مناب مختلف مثل
متخصصان ،کتابها ،نقشهها و مشاهدات دنیاا واق ی
میشود و از طرفی دیتر فرایند تحلیل ،ساختاردهی و
ذخیرهسازا دانم میشود ].[9
مفهو مستندسازا ،مفاهیم ثبت (مکتوبنمودن)،
گردآورا ،تنظیم و تادوین ،دساتهبنادا و نتهادارا
اطالعات را در خود نهفته دارد؛ مفاهیمی کاه خاود از
ف الیتی هدفمند ،دقیق و منظم حکایت دارد .بررسای
مفااهیم یادشاده بیاانتر آن اسات کاه هماه ایان
اصطالحات بر حفظ و نتهدارا اطالعااتی (در مفهاو
عا آن) تأکید دارند که یا باهدلیال نقصاانپاذیرا و
قرارگرفتن در م رض نابودا ،نیازمناد ثبات ،حفاظ و
نتهدارا اسات و یاا در شاکل کناونی قابال اساتفاده
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تدوین :تنظایم منطقای و زماانی اطالعاات و دانام
گردآورا شده و بازنترا و تصحی مکرر آن تا رسیدن
به ساختار منظم نهایی

استفاده کافی از تیربیات و درسآموختههااا پیشاین
در سازمان میشود.
] [15تیربهنتارا را عبارت از ثبت یاک مسائلها
مدیریتی که در حقیقات افاراد اجرایای باا آن روباهرو
شدهاند همراه با شرایط محیطی و رونادهاا ماؤثر بار
آن و نیز ایدهها ،پیمفرضها و قضاوتهاایی کاه ایان
افراد تصمیمات خود را بر آن اساس اتخااذ نماودهاناد،
میداند ].[15
ج فرامقد ( )1389م تقد است :مستندسازا از
دیدگاه مدیریت دانم عباارت اسات از :هار تصامیم،
رویداد و ف الیت مؤثر بر سازمان که دربرگیرنده دانم
آشکار و بهویاژه دانام ضامنی ساازمان اسات ،ارزش
مستندسازا دارد .از این دیدگاه فرایند مستندساازا،
ارزیابی تصمیمات و اقدامات انیا شده را دربر نخواهاد
گرفت ،اگرچه از طریق دانم و اطالعات گردآوراشده
بسترا مناسم براا ارزیابی اقدامات فراهم خواهد شد
] [7بنابراین در جم بندا ت اریف فوق میتوان گفات
کااه مستندسااازا تیربیااات عبااارت اساات از فراینااد
بازخوانی ،یاادآورا ،ثبات ،تادوین و تکمیال دقیاق و
سنییدة تیربهاا سازمانی ،که رویدادهاا مت امل آن
با محیط را مایتاوان در یاک قالام زماانی و مکاانی
نسابتاً روشاان ،توصایف و تحلیاال نماود .ایاان فراینااد
همواره بر تیارب واق ای مادیران و کارکناان ساازمان
استوار است که در صاورت ثبات دقیاق و بازیاابی باه
موق میتواند راهتشاا مشکالت پایم روا ساازمان
باشد [.]16
مفاهیم کلیدا ت ریف فوق به شرح زیر است:

تکمیل :افازودن اطالعاات مکمال از ساایر منااب  ،از
جمله از افراد یا اسناد و مدارک سازمانی مرتبط
دقیق و سنجیده :تأکید بر دقات و مراقبات کاافی در
بیان مشروح ،ترتیم و زمان رویدادها ،عوامل کلیدا و
 ...فرایند یادشده و بازنترا و تصحی مکرر آن
تجربهای سازمانی :محاور فرایناد یادشاده ،تیرباهاا
سازمانی است.
رویدادهای متعامل آن بتا ميتی  :تأکیاد بار تبیاین
رویدادها ،دیدگاهها و باورها در ارتبا متقابل آنها باا
شرایط محیطی حاکم بر آن.
قالتتز زمتتانی و مکتتانی :تیربااه انتخااابی بااه دامنااه
مشخصی از زمان و مکان محدود است.
توصیف و تيلیل :تأکید بر اهمیت تبیاین ،توصایف و
تحلیل مسائل و بهطور کلی دانم ساازمانی نهفتاه در
میمو تیربه در فرایند موردنویسی ]( [16به نقال از
رضائیان.)1376 ،
بهطور کلی در هر فرایند برنامهاا یا پاروژهاا کاه
توسط سازمان صورت می گیرد ،انوا متفاوتی از اسناد
و مدارک تولیدشده که هر کدا داراا ماهیت ،اهاداف
و چرخه عمر خاص خود هساتند .اماروزه دیتار اکثار
اسناد و مدارک تولیدشده بر روا کاغاذ یاا ابزارهاایی
فیزیکی نظیر کاست و ناوار ویادئویی نباوده و بیشاتر
به صورت الکترونیک تهیاه مای شاوند .اگرچاه مفهاو
مستندسازا و بهطور خاصتر مدیریت اساناد در نتااه
2
اول یک مفهو داراا ماهیت اتوریته 1و بوروکراتیاک
به نظر می رسد ،اماا هادف غاایی آن تساهیم دانام،
اطالعات و تفکر در میان اعضااا ساازمان (یاا پاروژه)

بازخوانی :یادآورا و فراخاوانی مباحثاات ،رویادادها و
تصاویر مربو به یک مسئلها سازمانی از ذهن عوامل
اصلی درگیر در آن تیربه
ثبتتت :نتااارش و مکتااوبنمااودن داناام سااازمانی
بازخوانیشده در مرحلها قبل
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میان این مرکز و سازمانهاا دیتر را برعهده داشات و
کار اصلی آن تهیه فهرست اساناد ماورد اساتفاده هار
اداره و ت یین مهلت قانونی براا نتهدارا هار پروناده
است .افزایم مکاتبات ،ساازمان هااا ادارا را نااگزیر
ساخت تا براا ارزشایابی ،امحاا  ،و یاا انتقاال اساناد
نسبت به اییااد آرشایوهاا مرکازا بکوشاند ] .[6در
انتلسااتان ،اسااناد و نامااههاااا شااهرهاا مختلااف بااه
مخزنی واق در حومه لندن منتقل میشد و تاا زماان
صدور دستور امحا و یاا انتقاال آنهاا باه آرشایوهاا
مرکزا ،زیر نظر مأموران بایتانی نتهدارا میشاد .در
شوروا سابق ،بایتانی هااا ادارا ساازمانهااا مهام
دولتی زیر نظر اداره مرکازا آرشایوهاا دولتای قارار
داشتند و گزینم اساناد ارزشامند بار عهاده گروهای
مرکم از افراد خبره بود ].[17

می باشد .مدیریت و کنترل مستندسازا فرایندا است
که بهصورت موازا در طاول انیاا تماا فراینادهاا
سازمان (یا پروژه) ایفاا نقم مینماید ].[6
 .3تاریخچه مستندسازی تجربیات
 .1-3دوران باستان

تاریخچه مستندسازا باه م نااا عاا باه 7000
سااال پاایم بااازمیگااردد .سااومراهااا ( 5000ق). .
نخساااتین تولیدکننااادگان و ادارهکننااادگان اساااناد
نوشااتارا بااودهانااد .در مصاار باسااتان (1050-1030
ق ). .و در پادشااااهی حماااورابی در بابااال ،تولیاااد و
ادارهکااردن اسااناد از مشاااغل مهاام دولتاای بااه شاامار
می رفت .نخستین تشاکیالت بایتاانی در  . 1200در
رو بهوجود آمد ].[6

 .3-3دوران معاصر

 .2-3دوران میانی

مستندسازا امروزا که باهعناوان زیرشااخهاا از
علو اطالعاتی شناخته میشود ،ریشاه در یاک رشاته
علمی به نا مستندسازا اروپاایی 2داشاته اسات کاه
به عنوان مبانی تئوریک علو اطالعاتی مدرن شاناخته
می شود .رشته مستندسازا اروپایی در اواخر قارن 19
به همراه برخی رشتههاا دیتار جهات ساازماندهای
ادبیات آکادمیک ههور یافت .بیشتر تاریخنتاران علاو
اطالعاتی ،پائول اوتلت 3و هنرا رفونتاین 4را بهعناوان
پدران این علم میدانند کاه در ساال  1895مؤسساه
بینالمللی کتابشناسی 5را بنا نهادند ].[6
مستندسازان این دوره بسایار بار یکسارچاه ساازا
میان تکنولوژا و تکنیک جهت تحقاق اهاداف خااص
اجتماعی تأکید داشته اناد .مستندساازا بناا بار نظار
رونالد را ،به مثابه یک سیستم ساازماندهایشاده از
تکنیکها و فنّاورا ها ،به عناوان یاک باازیتر مهام در

مدیریت و تشکیالت ثبت اسناد به شایوه اماروزا
در سده پانزدهم میالدا (دوران اخترا چاپ با حروف
متحرک و برابر با دوران حکومات تیموریاان در ایاران
قاارن هشااتم و نهاام قماارا) اباادا شااد .نحااوه ثباات
اطالعات ،در بسایارا از مراکاز اساناد و بایتاانیهااا
پیشرفته امروزا ،برگرفتاه از هماان روش هااا ثبات
ابتدایی اطالعات است.
آرشاایو ملاای فرانسااه ،بااهمنظااور هماهنا سااازا
ف الیت آرشیوهاا آن کشور و نتهدارا بهیناه اساناد
دولتی در  1789تأسیس شد .در  1838ریحه تشکیل
دفتر اسناد دولتی 1بریتانیا و در  1877قاانون امحااا
اسناد زائد به تصاویم میلاس ایان کشاور رساید .در
 1889قانون امحاا اسناد دولتی باه تصاویم کنتاره
امریکا رسید و سرانیا در  ،1934آرشیو ملی امریکاا،
تأسیس شد (پن ،ایرا .اا .و دیتاران) .در ایان آرشایو
بخم ویژه اا اییاد شد که مسئولیت برقرارا ارتباا
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توس ه تاریخی کال جهاان و مدرنیتاه اماروزا نقام
داشته است .اگرچه اوتلت و همکاارش تاا چناد دهاه
پیم از ههور رایانهها و شبکهها نیز زنده بودهاند ولای
آنچه در مباحث اوتلات (برناده جاایزه نوبال در ساال
 )1913بیان شده بود نهایتاً تبدیل باه ههاور مفهاو
شبکه گسترده جهانی 1گردید .در چشماناداز وا یاک
شبکه گسترده از دانم ترسیم شده بود کاه مرکزیات
آن را اسناد تشکیل داده بود .در ذهن اوتلات ناه تنهاا
همه دانم جهاانی مای بایسات باه هام لیناک شاده
(مرتبطشده) ،بلکه مایبایسات در هار نقطاهاا قابال
دسترس باشد که وا این موضو را باا عناوان شابکه
بین المللی براا مستندساازا یونیورساال 2مای نامیاد
] . [6

• مستندسازی اروپایی
و تاسیس موسسه بین

تیربه سازمانی و مستندسازا آن از ارزش زیادا قائل
بوده اند که این موضو در بین صااحم نظاران مکتام
کالسیک از اهمیت خاصای برخااوردار بااوده اساات؛
بهطاوراکاه یکاای از جریاانهااا اصالی آن ،ی نای
ماادیریت علماای ماااداف سرساااخت تیرباااه باااود.
ماشهورترین تیرباه آغازین تیلور با جاباهجاایی ماواد
در کارخانه ذوبآهن سروکار داشت که بهوسایله بیال
انیا شاد و باه نتاایج مثبتای هام رساید ].[23 ،18
جریان دو مکتم کالسیک ،ی نای اصاول علاام اداره
مبتنای بار تاالش بااراا شناسااایی و مستندساازا
تیربیات مدیران موفاق باود .فاایول بنیاانگاذار ایان
مکتم در ساال  ،. 1916پاس از سالها کار و کسام
تیربه در صانای فرانساه ،کتااب مادیریت عماومی و
صن تی را منتشر کارد
و در آن دیاادگاههاااا
خااااود را در مااااورد
ماااادیریت مناساااام
•سومریان :نخستین
ساااازمان و افاااراد آن
مدیران اسناد نوشتاری
بیان کرد .بررسی ایان
•رومیان :نخستین
جریان نشان می دهاد
تشکیالت بایگانی
که فاایول و پیاروانم
باستان 5000 -ق.م
از مهندسان و مدیرانی
بودند کاه ساالهاا در
صانای مختلف کسم
تیربه کرده بودند ،باه
همین دلیل به نظریه هااا ایان جریاان ،نظریاه هااا
فراینادا مدیریت هم گفته میشود ].[23 ،19
بررسای نظریاه بوروکراسای هام ناشان مایدهاد
کاه یکای از ویژگیهاا اصاالی و مهاام بوروکراسای،
مستندسازا است .باهعباارت دیتار بار طباق نظریاه
بوروکراسی قواعد و رویه هاا رسمی ،دستورال مل هاا
مکتوب که رفتار و تصمیمها را هدایت میکردناد بایاد
ماستند باشاد و بهطور مکتاوب نتهادارا شاود ]،20
.[23

میانی-قرن15

المللی کتاب شناسی
• تاکید بر وحدت
تکنولوژی و تکنیک

• مدیریت و تشکیالت
ثبت اسناد
• آرشیو ملی فرانسه
• دفتر اسناد دولتی بریتانیا

معاصر -قرن 19

نمودار  .1تاریخچه و تکامل مستندسازی در جهان

 .4نظریه های بنیادی مستندسازی تجربیتات در
گذر زمان
بررسی تئوراهاا ساازمان و مادیریت نیاز نشاان
می دهند که نظریاه پاردازان مکاتاام مختلااف باراا
1. World Wide Web
2. International Network for Universal Documentation
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جاداا از نظریاهپاردازان مکتام کالسایک ،افاراد
دیتاارا نیااز بااه نقاام تیربااه و مستندسااازا در
سازمانها پرداختهاند .یکی از این صاحمنظران به ناا
استتا م تقد است :یادگیرا ساازمانی از طریاق اییااد
چشمانداز مشترک ،دانم و مادلهااا ذهنای تحقاق
پیدا میکند و بر مبناا دانام و تیربه گذشته اسات
کااه در لفااظ شااکلگرفتااه اساات ] .[23 ،21افااراد و
سازمان ها از بررسای موفقیت ها ،شکستهااا خاود و
دیتران و ارزیابی منظم آن هاا درس هاایی مایگیرناد
[.]23

 .6مفهوم تجربه سازمانی مدیران
تیربه سازمانی مدیران عبارت است از مفهو سازا
مدیر از عملیات سازمانی و رخادادهاا پیراماونی کاه
شرایط توس ها افق دیدگاههاا فردا و ساازمانی وا
را فااراهم کاارده باشااد ،همچنااین قابلیاات یااادگیرا،
تحصیل مهارت اساتفاده میادد و انتقاال باه دیتاران
(دانمآفرینی) را داشته باشد ] .[23به طور کلی برخی
از نقمهاا تیربه در پرورش مدیران را مایتاوان در
کاااهم اقتاادارگرایی ماادیران ،تفااویض اختیااار و
مشارکتدادن زیردستان در تصامیمگیارا ،نظاارت و
کنترل و مطلوبیت موق یت شغلی و کار باا زیردساتان
عنوان نمود [.]7
به نظر میرسد همچنان کاه عوامال شخصایتی و
عوامل داخلی سازمان از جمله فرهن سازمان ،سبک
مدیریت ،نظا کنترل و نظاارت و  ...در حاین فرایناد
اتخاذ تصمیم و فرایند کسم تیربه مدیران این فرایند
را تحت تأثیر قرار میدهد ،و در واق به تیارب مدیران
شاکل مایدهاد ،یکایاک درسهاایی کاه مادیران از
تیربیات خویم اندوختهاند ،و رشد و پرورشی کاه در
این مسیر یافتاهاناد نیاز ،در طاول زماانبار گنییناه
تیربیات سازمان میافزاید .لذا امروزه دانام باه یاک
عامل حیاتی ت یینکننده براا رقابتپذیرا در بخام
دولتااای تبااادیل شاااده اسااات .خااادماترساااانی و
سیاستگذارا دو ف الیت اصلی دولتها هستند [.]7

 .5انواع تجربه سازمانی
تیربها سازمانی به دو نو تقسیم میشود:
 .1تیربههاا کارشناسی (فنی) عبارت از تیرباه،
مهارت و خبرگی اییاد شده از مطال ه و تکارار
اجراا یک فرایند یا ف الیت خاص میباشد.
 .2تیربااههاااا ماادیریتی کااه شاااکلها اصاالی هاار
تیربها مستقیم مدیریتی را فرایند اتخاذ تصمیم
یا تصمیمهاا کلیدا آن تیربه تشکیل میدهد و
میتوان م یار ارزیابی و مستندسازا تیرباههااا
مدیریتی را ویژگیهااا حااکم بار فرایناد اتخااذ
تصمیم یا تصمیمهاا تشکیلدهندها آن تیرباه،
قرار داد ].[22

تجربه سازمانی

 .7چرا تجارب متدیران در یتس ستازمان مهت
است؟

مدیریتی

تیربیااات ماادیران سااازمان ،یکاای از مهاامتاارین
نمودهاا دانم ضمنی سازمان محسوب مایشاود؛ تاا
آنیا که در بسیارا از مواق  ،آنچه را کاه در تیرباه و
مهارت مدیران ارشد سازمان یافت میشود ،نمایتاوان
در هیو یک از دیتر اسناد ساازمانی یافات .در تااریخ،
نمونه هاا زیادا از شکست هاا و ناکاامی هااا بازرگ

کارشناسی

نمودار  .2انواع تجربه سازمانی
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نتااایج مصاااحبهاا کااه لومباااردو )1986( 1بااا
هشتادوشم مدیر عالی انیا داد نشاان داد کاه آناان
توانساتهاناد  286رویاداد کلیادا رخداده و در مسایر
شغلی خود را نا ببرند کاه « 529درس» را باه آناان
آموخته است .نتایج حاصل از این درسها طای حادود
 300مصاحبه با مدیران اجرایی نشان داد کاه هماها
مدیران براا یادگیرا از اشتباهات قبلای خاود ،ارزش
قائل میشوند .این براا مدیران موفاق ضارورا اسات
که دریابند چه کارهایی غلط انیا شدهاناد؛ پیامادهاا
آنچه بوده است و چتوناه از شارایط مشاابه در آیناده
اجتناب کنند .بنابراین مستندسازا تیربه مادیران در
هر سازمانی از اهمیت بهسزایی برخوردار است ].[25

بااراا شاارکتهااایی وجااود دارد کااه نتوانسااته و یااا
نخواسته اند تحورت ناشی از تغییر در مدیران ارشاد و
باتیربه خود را تاب بیاورند ] .[25 ،24تیارب ناشی از
انیا پروژه هاا بزرگ در شرایط خاص ایران ،مادیران
ایرانی را به گنیینه هااا بسایار ارزشامندا از دانام
تخصصاای بااومی تباادیل کاارده اساات .تیربیااات ایاان
مدیران ،بهعنوان سرمایههااا گارانبهااا ساازمانی و
ملی ،چنانچه در بطن و حافظه تااریخی ساازمانهااا
متبوعشان باقی نماند ،هزینه هاا مضااعف بسایارا را
براا کشور در پی خواهد داشات .از ایان رو ،شاناخت
روشهااااا کسااام ایااان دانااام و تیاااارب ،باااراا
سازمانهاا ایرانی نتایج بسیار ارزنادهاا را باه هماراه
خواهد آورد ].[25 ،24
پیتر دراکر پدر علم مدیریت نوین ،بیاان مایکناد:
«همانطور که درختان از سر فاسد میشوند و از باین
میروند ،یک ساازمان هام زماانی دچاار اضامحالل و
نابودا میگردد ،که مدیر آن سازمان توانایی مادیریت
را نداشااته باشااد» .همچنااین آلفاارد مارشااال نیااز در
اهمیت نقم مدیران گفته است که« :اگر سرمایههااا
جهان و ابزار و ماشینآرت ،یکبااره ناابود شاوند ،اماا
مدیران ماهر ،زما اماور را باه دسات داشاته باشاند،
توس ه و پیشرفت از قبل هم شکوفاتر خواهد شد» .باا
توجه به این سخنان و اهمیات نقام مادیران در هار
سازمان ،پارورش مادیرانی مااهر و تواناا باراا بقااا
سازمان امرا حیاتی قلمداد مایشاود ] .[25پاژوهم
انیا شده بر روا ت داد زیادا از شارکتهااا بازرگ
نشان داده است که  70درصد آنان در تربیت مادیرانی
آتی خود ،تیربه را مهمترین عامل به شمار میآورند و
از انیا عملیاات متناو باهعناوان کلیاد تربیات یااد
ماایکننااد .همچنااین برخااوردارا از تیااارب مفیااد و
مرتبط از مهمترین شرایط احراز سمتهااا مادیریتی
در سراسر جهان به شمار میآید .بنابراین آشکار اسات
که بیشتر یادگیرا می تواند از طریق تیربه تحقق یابد
].[25

نمود دانش ضمنی و
تخصصی سازمان است
شناسایی

یکی از
عوامل بقاء

اهمیت

و پیشرفت

تجربه

سازمان

مدیران

است

اشتباهات
گذشته و
عدم تکرار
آن در

سازمان
کلید تربیت مدیران

آتی است

نمودار  .3اهمیت تجربه مدیران

 .8فایده مستندسازی تجربیات در یس ستازمان
چیست؟
هر سازمانی باید شکستها و موفقیتهاا گذشاته
خود را مرور کرده و به طور سیستمی درسهایی از آن
ضبط کند ،به شاکلی کاه کارکناان بفهمناد و باه آن
دسترسی داشته باشند .نتایج حاصل از تحقیقی که در
مورد  150محصول جدیاد انیاا گرفات ،نشاان داد؛
1. Lombardoe
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دانشی که این شرکتها از شکستها بهدست آوردهاند
اغلم موجم موفقیات در اییااد آن محصاورت شاده
اساات .بااه زبااان ساااده ،شکساات م لاام آخاار اساات و
همچنین آموختن از تیربیات گذشته خاود و دیتاران
به عنوان مهارتهاا سازمانهاا یادگیرنده نیاز ماورد
تأکید قرار گرفته است (گاردین.)1998 ،
تیربههاا مدیران بهعنوان دارایی فکرا محساوب
میشود که با مستندسازا در گذر زمان افزایم پیادا
می کند ،در غیر این صاورت در گاذر حاوادا از باین
خواهد رفت.
مااواردا کااه ماایتااوان بااهعنااوان فوایااد نظااا
مستندسازا اشاره کرد ،به شرح زیر میباشد:
 اییاد هم افزایی (سینرژا) 1سازمانی بهدلیال
بهاارهبااردارا سااایر افااراد از تیربااههاااا
بهدستآمده؛
 افاازایم میموعااه تیربااههااا و یااادگیرا از
تیربههاا دیتران؛
 اییاد احساس و چشمانداز مشترک باهدلیال
مستندسازا و انتقال تیربه ها ] .[27تسهیل
گااردش اطالعااات و تیربااههااا بااهدلیاال
مستندشدن آنها؛
 بهوجود آمدن بستر مناسم مبادله تیربهها و
اندیشهها از طریق گروههاا یادگیرنده ].[28
اییاااد و گسااترش بیاانم ،داناام و تااوان
خالقیت در بین مدیران و کارکنان؛
 اییاد تحول سازمان از طریق انتقال میموعه
تیربهها؛
 افزایم بهره ورا سازمانی از طریق توجه باه
مستندسازا م یارهااا مرباو باه کاارایی،
اثربخشی و اجراا آنها؛







گسترش توجه به مشترا (اربااب رجو )کاه
عامل اییاد ،ابقا و توس ه سازمان است ].[29
مبناا طرح موضوعات و مسائل آینده؛
کسم نظریههاا جدید از طریق تیرباههااا
تکرارا؛ زیرا در زمان هاا مختلف و به وسیله
افراد گوناگون تیربه شده است []23؛
نهایتاً اینکه هدف اصالی در فرایناد طراحای
ساااختار نظااا مسااتندسااازا تیربیااات،
التاوبردارا و کسام تیرباه از رویادادهاا
گذشته براا بهباود عملکارد آتای ،حفاظ و
مادیریت بهیناه مهاامتارین دارایای فکاارا
سااازمان (تیربیااات) ،کمااک بااه کاااهم
هزینههاا ناشی از آزمون و خطا ،بسترسازا
براا افزایم خالقیت و نوآورا و جهتدادن
مدیران ،کارکنان و  ...به سمت ثبت تیربیات
خود میباشد.

برنامه

نتیجهگیری

تأمل

تجربه

 .9هدف از مستندسازی
هدف از مستندسازا در ساازمان عباارت اسات از
اطمینان حاصلکردن از اینکه هر عاملی مایتواناد باه
تمامی اطالعاتی که ماورد نیااز وا باراا انیاا اماور
مربوطه است ،دسترسی پیادا کناد .ایان اطالعاات در
زمان یا شرایط خاصی ممکن است بهصاورت کاغاذا،
الکترونیکی ،یا اشکال دیتر مستندساازا شاود .باراا
رسیدن به این هدف مدیریت باید:
 به الزامات خروجی توجه نماید؛
 از صحت ،قابلیت دسترسی ،قابلیت اطمیناان
و امنیت اطالعاتی که میبایسات باه تماامی
کاربران درگیر در سازمان و همچنین افرادا

1. Senergy
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کااه بااراا اسااتخدا نیاااز بااه دانسااتن ایاان
اطالعات دارند ،برسد؛
از هماهنتی میموعه اطالعات کلی ساازمان
براا سهولت یاادگیرا باهکاارگیرا ماؤثر و
کارآمد اطالعاات توساط افاراد در خاارج یاا
داخل سازمان اطمینان حاصل نماید؛
مطمئن شود افارادا کاه باراا انیاا اماور
مربوطه نیاز به اطالعات دارند ،از آمادگی این
اطالعات ،روشهاا دسترسی به آنها و روند
دستیابی به جدیدترین اطالعات آگاهی دارند
].[30

 .11سه مرحله مه در تدوین نظام مستندسازی
بااراا اینکااه بتااوان نظااامی جااام در خصااوص
مستندسازا تیارب طراحی نمود باید سه مرحله مهم
را در نظر داشت:
اولین قد در فرایند مستندسازا تیربه هاا خاود
و دیتران ،شناخت نو و ماهیت تیربه و ساسس ثبات
آن است.
قااد دو ارزیااابی ضاامن و پااس از عماال ماهیاات
تیربه و کسم تیربه به طور ذهنای و ساسس ارزیاابی
میدد پس از ثبت مستندسازا است.
قد سو انتشار و در اختیار قراردادن تیرباههااا
بهدستآمده به دیتران است ].[25 ،23

 .10خ مشی و اصول مستندسازی
اصولی که بر روا مستندساازا تأثیرگاذار اسات،
بیانتر آن است که سیستم مستندسازا بهکاار گرفتاه
شده باید روندا با کمترین پیچیدگی را بهکاار گیارد،
بهطورا که این روش قادر باشاد الزاماات مرباو باه
روند اطال رسانی ،کنترل ،توزی و آرشایو اطالعاات را
برآورده سازد ،بهویژه:
 به جز موارد امنیت ملی یا تیاارا ،در ساایر
موارد سیستمهااا مستندساازا بایاد باراا
تمامی کاربران ساازمان کاه نیازمنادا هااا
دسترسی خود را ت یین و مشخص کرده اناد،
قابل دسترسی باشد؛
 مساائولیت بااراا دقاات ،قابلیاات اطمینااان و
سرعت فراهم سازا اطالعات باید با توجه باه
اختیارات آنها بهطور میزا قرار داده شود.
 الزامااات دسترساای اطالعااات بایااد توسااط
کاربران سیستم مستندسازا ت یین گردد؛
 مسئولیت بازیابی اطالعاات باه عهاده کااربر
مربوطه است؛
 سیستم مستندسازا بایاد ارزیاابی عملکارد
مربوطااه را میساار سااازد بااهطااورا کااه
ف الیتهاا مربوطه دائماً بهبود یابند [.]30

انتشار تجربه

ارزیابی ،کسب،
ارزیابی مجدد
تجربه

شناخت ماهیت
تجربه و ثبت آن

نمودار  .4مراحل تدوین نظام مستندسازی تجربیات

البته دیتران نیز به ایان ترتیام قاادر باه ارزیاابی
تیربه خواهند بود؛ به عالوه یکی از شایوه هااا اییااد
نظریهپردازا مدیریت بومی و اقتضایی ،بهرهباردارا از
تیربه هاا بومی اییادشده با توجه به شرایط فرهنتی،
اجتماااعی ،اقتصااادا و اقلیماای اساات کااه از طریااق
مستندسازا تیرباه هاا قابال حصاول اسات .باهطاور
خالصه مستندسازا تیرباه هااا ساازمانی مادیران و
استفاده مؤثر از آن ها نیازمند نظا و سااختار مناسام
می باشد که باهمنظاور تادوین سااختار و فراینادهاا
مستندسااازا تیربااههااا از رویکردهاااا مختلفاای
بهرهگیرا شده است ].[25 ،23
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همچنین ،براا گردآورا تیربیاات از روشهااا
مت ددا چون ثبت دساتی تیرباه در فار هااا
مخصوص ،ثبت ماشاینی تیرباه ،ناوار و فایلم ،و
نوشاتار (ماوردنویسای ،خااطرهنویسای و ساایر
ابزارهاا مرتبط) میتوان استفاده نمود.

عناصر اساسی مستندسازی:

تیربهنتارا حاکی از بیان و تشری یک یا ت دادا
از مسائل سازمانی در قالم قضایها عینای و ملماوس
است .عناصر اساسی تیربهنتارا عبارتاند از:
 .1بیان و تشری ؛
 .2مسائل سازمانی؛
 .3قالم؛
 .4قضیها عینی و ملموس ].[15

ب) مرحلاه انتقاال تیرباه باه مرکاز مستندساازا
تیربیات :در اینیا رز است که میموعه تیاارب
گردآوراشده از بخمهااا مختلاف ساازمان باه
مرکز مستندسازا تیارب منتقل شده و سسس در
مورد این تیارب ارزیابی صورت گیرد.
ج) مرحله ارزیاابی تیربیاات :در اینیاا ،کمیتاهاا از
مدیران و رهبران سازمان گرد هم آمده و در مورد
تیربیات دریافتی از بخمهاا مختلاف ساازمان،
اههاارنظر و داورا مایکنناد .ارزیاابی تیربیاات
دریافتی در دو سط انیا مایگیارد  :1بررسای
اولیه تیربه در مرکز مستندساازا از نظار شاکل
(فرمت کلی تیربه) و  :2ارزیابی تیربه از نظر فنی
و محتوایی.

نمودار  .5عناصر مستندسازی تجربیات (تجربهنگاری)

 .12مراحل مستندسازی تجارب
براا نظا مستندسازا تیربیات میتوان مکانیسم
زیر را در نظر گرفت که مشتمل بر پنج مرحله است.1 :
ثبت داده (تیربه) .2 ،انتقال تیربه باراا ارزیاابی.3 ،
ارزیابی تیربه .4 ،کدگذارا و طبقهبندا تیرباه ،و .5
تصمیمگیرا در زمینه انتشار (ترویج ) تیرباه و ارائاه
پاداشی به صاحبان تیارب .این مراحل از یکدیتر جدا،
اما با هم در ارتبا متقابل هستند.

د) مرحله مستندسازا تیربیات تأییدشاده :پاس از
ارزیابی تیربیات ،به مستندسازا تیربیات ماورد
تأیید کمیته ارزیابی پرداخته میشود .این مرحلاه
م ماورً باه کماک فنااورا اطالعاات و تحات
ف الیتهاا زیر صورت میپذیرد:
 طبقهبندا و سازماندهی تیربیات مرتبط و
مشابه؛
 تلفیاق تیربیاات مارتبط در صاورت لازو
بهمنظور اییاد اطالعات بیشتر؛
 ت یاین متادولوژا مستندساازا تیرباه بار
اساس نو تیربه دریافتی؛
 تهیه ابزارها و نر افزارهاا مربوطه (متناسم
با تیربه) در صورت لزو ؛
 کدگذارا تیربیات واصله و ورود تیرباه باه
سیستم مستندسازا تیربه؛

الف) مرحله ثبتداده یا تیربه :این مرحله به شناسایی
و جم آورا تیربیاات مایپاردازد .قبال از ایان
مرحله رز است که مالکهاا تیربه و نیز روش
گردآورا تیربیات مشخص گردد .شاخصهاایی
که م مورً براا ثبت اولیه تیربیات در نظر گرفته
میشود عباارتاناد از افازایم هرفیات عمال و
بازنترا در سازمان ،افازایم میموعاه تیربیاات،
گسترش بینم و دانم و توان مدیران و کارکنان،
ارتقااا ناوآورا و خالقیات ،ارتقااا بهارهورا،
التاوبردارا از تیربیاات موفاق دیتاران ،و ...
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به دانم مستند و عمومی تبدیل شود .بر این
اساااس موضااوعات مطال اااتی ِمستندسااازا
فرایندها به صورت حداکثرا بوده و سا ی بار
این است که همه مسائل و موضوعات مارتبط
با فرایند در مستندسازا فرایند لحاظ گردد.
 .2رویکاارد اطالعاااتی :ب ار اس ااس ایاان رویکاارد،
مستندسازا فرایندها بیشتر یاک متادولوژا
است تا یک محصول یاا نتییاه و از آن باراا
ثبت ،انتقال ،و ارائه تیربیات کسام شاده باه
سایرین استفاده مایشاود .رویکارد اطالعااتی
این امکان را براا افراد فراهم مایآورد تاا باه
تیربیات مورد نیاز دسترسی پیادا کارده و باا
صاحبان تیربه ارتبا برقرار کنند .با تأکید بار
این رویکارد مایتاوان میموعاه تیربیاات را،
ضاامن حفااظ مالکیاات صاااحبان تیربااه ،در
اختیار همتان قرارداد .در این رویکرد ،برخای
از جنبههاا فرایند ،که ماورد نظار اسات ،بار
اساس مراج ه به صاحبان تیربه مستندسازا
میشود.
 .3رویکرد یادگیرا :سازمان یادگیرنده ساازمانی
است کاه در اییااد ،کسام ،انتقاال دانام ،و
اصااالح رفتااار خااود ،در واکاانم بااه داناام و
بصیرت هاا جدید ،مهاارت دارد .کسام ایان
مهارت مستلز آن است کاه در قالام فرایناد
یادگیرا ،تیربیات موفاق و نااموفق ساازمانی
بررسی و ارزیابی و نکات ارزشامند حااکم بار
این تیربیاات آموختاه شاود .باه کماک ایان
رویکرد ،از تیربیات شکل گرفته در طراحای و
استقرار نظا یادگیرا مستمر ،نظا یاادگیرا
سازمانی ،و همچناین ساازمان یادگیرناده باه
بهترین نحو بهرهبردارا میگردد.
 .4رویکاارد نااوآورا :باار اساااس ایاان رویکاارد،
مهمترین هدف مستندسازا فرایند طااراحی،
استقرار ،و نهادینهکردن تیربیات مستند شده

برنامهریزا براا پاسختویی به افراد متقاضی
استفاده از تیربه؛
طراحی سیستم پایتاه اطالعااتی باهمنظاور
حفظ و نتهدارا تیربه.

ه) مرحله ت یین نحوه انتشار و اعطاا پاداش :در این
مرحله از فر ایند مستندساازا رز اسات باه آن
دسته از افارادا کاه تیربیاات اههارشاده آنهاا
بارترین نمره ارزیابی را دریافت کرده است ،پاداش
مادا و م نوا اعطا شود و درباره نحاوه توزیا و
کاربرد این تیربیات تصمیمگیرا شود ].[31
ثبت داده یا
تجربه
انتقال تجربه به
مرکز

انتشار و اعطای
پاداش

مستندسازی

ارزیابی
تجربیات

مستندسازی
تجربیات
تأییدشده

نمودار  .6مراحل مستندسازی تجارب
 .13چهتتار رویکتترد التتز در مستندستتازی
تجربیات
بهمنظور جم آورا ،مستندسازا ،توزی و استفاده
مؤثر از تیربه هاا سازمانی ،نیاز به یک نظا و ساختار
مناسم مستندسازا مهم و ضرورا به شامار مایرود.
به منظور تدوین این ساختار و فرایندهاا مستندسازا
تیربیات از رویکردهاا مختلفی بهرهگیارا شاده کاه
عناوین مهم ترین این رویکردهاا در ذیال آماده اسات
].[23
 .1رویکرد دانشی :بر اسااس ایان رویکارد ،ثبات
فرایندها و انتشاار آن ناوعی مادیریت دانام
است .این رویکرد باعث می شود دانم ذهنای
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بهبود عملیات و کاهم اشتباهات و انحرافات و بهباود
عملکرد شدت یافته است.
در حال حاضر ،سازمانها و مدیران پس از آنکه به
اهمیات و ارزش یاادگیرا و کسام تیرباه از طریاق
یادگیرا پی بردهاند ،عالقهمنادا بیشاتر خاود را باا
دنبالکردن فرایند مستندسازا تیربیات و استفاده از
آن تیربیات در اقدامات و عملکردهااا آتای ساازمان
نشان میدهند .اماا ساازمانهاا در گارایم باه سامت
مستندسازا با چالشی بزرگ به ناا «عاد شاناخت
کافی از ماهیت و فلسفه مستندسازا و نیز متدولوژا
و مدلهاا اجرایی آن در سازمان» دساتوپنیاه نار
میکنند .براا مثال ،برخی از سازمانها مستندساازا
را تنهاا ثبات و ضابط رویادادها و وقاای یاک پاروژه
میدانند .این در حالی است که مستندکردن رویدادها
و وقای تنها بخشی از فرایند مادیریت دانام باوده و
رز است که توزی و انتشار تیارب و نیز زمیناههااا
کاربرد آن تیارب در برنامههااا ساازمانی مشاخص و
لحاظ گردند .از طرفی ،همه رویدادهاا سازمانی ارزش
مستندسازا و ذخیرهسازا مستمر ندارند .به عبارتی،
مدیران گمان میبرند کاه باا اساتفاده از رویکردهااا
مهندسی میدد فراینادها ،مهندسای ارزش و ترسایم
فرایندا و  ...نیز میتوان رویدادهایی را مشخص نمود
و عمالً نیازا به اساتفاده از متادولوژا مستندساازا
تیاارب نیسات .ایان در حاالی اسات کاه در فرایناد
مستندسازا ،رویدادهایی ارزش مستندسازا دارند که
از یک طرف ،قبالً در سازمان مستتر و پنهان باودهاناد
(چه خوب و چه بد) و از طرف دیتر ،در پی استفاده از
آنها نتایج مادا و م نوا قابلتوجهی نصیم سازمان
شده است .ارزش یک تیربه را نباید صارفاً بار اسااس
خروجیهاا آن تفسیر کرد ،بلکه ممکن است سازمان
میلیاردها تومان هزینه کرده و به خروجی ماورد نظار
نرسد ،اما با بررسی رویدادهاا غیرمنتظره و شارایطی
که در طی دوره مورد نظر پیم آمده است ،م لومات و
تیارب تازهاا (هر چند باد و ناامطلوب) باه ساازمان

اساات؛ تااا از ایاان طریااق نااوآورا و خالقیاات
امکان پذیر و توان ف الیت و رقابات در دنیااا
متغیر بیرونی فراهم شود .نظر بر این است که
مستندنمودن فرایندها در قالام ثبات ،مارور،
ارزیابی ،انتشار ،و به کارگیرا تیربیات امکاان
خالقیت و نوآورا را فراهم میآورد [.]33
رویکرد
یادگیری

رویکرد
اطالعاتی

رویکردهای
مستندسازی
تجربیات

رویکرد
دانشی

رویکرد
نوآوری

نمودار  .7رویکردهای الز در مستندسازی تجربیات

 .14چالشهای مستندسازی تجربیتات در یتس
سازمان
به نظر میرسد که بنا به دریل شخصی و حرفهاا،
برخی از مدیران میلی به مستندسازا تیربیات خاود
ندارند ،زیرا از یاک طارف عاد اطمیناان و تغییارات
محیطی بر عرصه ف الیتهاا سازمانها سیطره داشاته
و مدیران تصور میکنناد کاه وضا یتهااا گذشاته
ممکان اسات در آیناده رخ ندهناد .از طرفای دیتار،
جلوگیرا از بروز اشتباهات و گرفتاراهاا پیشین در
فرایندها و عملیات کارا ،امرا اجتناابناپاذیر تلقای
میگردد .اما باا م رفای رویکردهااا مختلاف بهباود
سازمانی نظیر مدیریت کیفیت فراگیر ،مهندسی میدد
فراینادها ،مهندسای ارزش و مخصوصااً ساازمانهااا
یادگیرنده و مدیریت دانم ،گرایم سازمانها به سوا
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افزوده میشود .میتوان چنین اههار نمود کاه تیرباه
ممکن است خوب و یا بد و ناامطلوب (هشاداردهنده)
باشد ].[31

عدم شناخت ماهیت

سازمان ها و مدیران به این موضو را مد نظر داشت .و
توجه نمود که بین تیربه مادیریتی باا ساایر تیاارب
تفاوتهایی است .این تفاوتها هم از حیث شکلگیرا
و هم ازنظار مستندساازا قابال توجاه اسات .تیرباه
مدیریتی تیربهایست که بر پایه یک فرایند مدیریتی و
با اساتفاده از رویکردهااا مادیریتی مانناد مشاارکت
گروهی شکل میگیرد .در طرف مقابال ،تیاارب فنای
هستند که حاصل شناخت و درک روابط باین اشایا و
کارکردهاا تأسیسات و دستتاهها و در پاارهاا ماوارد
ارتبا انساان باا ماشاینآرت اسات .چناین تیااربی
اگرچه بسیار مفید بوده و گرهگشاا مشکالت ساازمان
است اما تیربه مدیریتی نیست و به خصوص از حیاث
همآموزا باراا مادیران ساازمانهااا دیتار م ماورً
داراا نارسایی هاا و محادودیت هاایی مای باشاند .اماا
تیارب مدیریتی به خاطر بهره مندا از زبان و ادبیاات
مشترک مدیریت ،قابلیت انتقال به سازمانها و مدیران
دیتر را نیز داشته و بهراحتی براا هماه قابال درک و
همآموزا اسات .باا مستندساازا تیرباههاا ،امکااان
افزایم دانم و یادگیرا سازمانی فراهم می شود و باا
بهکارگیرا تیربههاا مرتبط با حوزه کارا ،عملکاارد
سازمانی مؤسسات پژوهشی و پژوهشاکده هاا افازایم
پیدا میکند .اما هماه ف الیاتهاا ارزش مستندساازا
ندارند ،ف الیتهایی بایاد باراا مستندساازا انتخااب
شوند که داراا شاخصهاا ذیل باشند:

بیمیلی مدیران به

مستندسازی و

مستندسازی

روشهای انجام آن

عدم همکاری

مرسومنبودن

بخشهای دیگر

مستندسازی و نبود

سازمان

الزامهای قانونی

نمودار  .8چالشهای مستندسازی تجربیات در یس
سازمان

 .15نتیجهگیری و جمعبندی
امروزه براا بقاا و عملکارد ساازمان هاا ،عبارت از
گذشته و آگاهی از اشاتباه و رماوز موفقیات ضارورا
اسات .سازمانها میبور به یادگیرا از تیربههاا خود
و دیتر سازمان ها می باشند .حتماً همه شاما جمالتای
مانند اینکه شکسات پلای باهساوا پیاروزا اسات را
شنیدهاید .بدون شک مستندساازا تیاارب مادیریتی
ناااموفق بساایار مفیااد بااوده و ماایتوانااد از بساایارا
دوبارهکاراها جلوگیرا کند .رویکارد لقماانی (ادب از
که آموختی از بایادباان  )...کاه مبتنای بار پرهیاز از
اشااتباهات دیتااران اساات ،نترش ای عقالیاای و مااورد
پذیرش است .با این حال باید اذعان داشات کاه اکثار
افراد و سازمان ها از بیان تیارب ناموفق و شکستهاا
خود پرهیزدارند و س ی میکنند از اشاعه عد توفیاق
خااود جلااوگیرا نماینااد .بنااابراین ضاامن تأکیااد باار
مفی ادبودن تاادوین تیااارب ناااموفق ،بای اد حساس ایت

الف) داراا هدف ویژه در اسناد راهبردا و برنامه ایای
مؤسسات پژوهشی و پژوهشکدهها باشند؛
ب) دستاوردهاا آن هاا اعام از مثبات و منفای قابال
پیمبینی و مشخص شده باشند؛
ج) قابلیت استفاده میادد در آیناده باراا مؤسساات
پژوهشاای و پژوهشااکدههااا خااود و یااا امکااان
التوبردارا براا سایر سازمانها و مراکاز آماوزش
عالی دیتر را داشته باشند؛
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development cycle. 6th International
Conference on Applied Human Factors and
Ergonomics (AHFE).

د) در فراینااد جااارا سااازمانی مؤسسااات پژوهشاای و
پژوهشکدهها مستتر و پنهان ماندهاناد ولای داراا
نتایج مادا و م نوا قابل توجه (چه مثبت و چاه
منفی) براا مؤسسات پژوهشای و پژوهشاکده هاا
میباشند؛

[3] Durst, S. & Wilhelm, S. (2012). Knowledge
management and succession planning in
SMEs. Journal of Knowledge Management,
16 (4), 637-649.

] [4سایت راسخون ( .)1396دانش ضمنی چیست .قابال

ه) مرج یا مراج ی که آن را به تصویم رسانده ،اجارا
کرده و نظارت نمودهاند ،مشخص باشند.

دسترس درwww.rasekhoon.net :

] [5دهخدا ،علیاکبر .)1377( .لغتناماه دهخادا .تهاران:

نهایتاً اینکه فرایناد نظاا مستندساازا تیربیاات
مدیران از یک فرایند سه مرحلهاا تب یت میکند:
 برنامهریزا مستندسازا؛
 اجراا مستندسازا؛
 پایم ،کنترل ،تسهیم.

انتشارات دانشگاه تهران.

] [6حسینی ،سیده ماریم .)1388( .مستندساازی و ارائاه
الگویی بارای تساهیم اطالعاات و داناش حاصال از
فرایند تدوین برناماه پانجم توساعه بخاش آماوزش
عالی ،تحقیقاات و فنااوری :از طریا اقادامپژوهای.

جدول  .1فرایند نظام مستندسازی تجارب مدیران
مراحل

مفاهی و گامهای مستندسازی

مستندسازی
برنامهریزا



بررسی شرایط سازمان
شناسااایی و ت یااین حااوزههاااا تیااارب
سازمانی مدیران و رؤسا
ت یاااین روش ،مراحااال و انتخااااب قالااام
خروجی



جم آورا اطالعات
سازمان دهی و طبقه بندا محتوایی تیاارب
جم آوراشده
اییاد پایتاه اطالعاتی



ویرایم ،بازنترا ،تائید
بایتانی ،امحا  ،ت یین سطوح دسترسی
انتشار ،تسهیم ،بهروزآورا





اجرا





پااایم ،کنتاارل،
تسهیم

طرح پژوهشای درون ساازمانی ،مؤسساه پاژوهش و




برنامهریزی آموزش عالی.
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Abstract
The concept of documentation in management and particularly, in project management, is different
from the concept of this term from knowledge management perspective. What considered in this
research is knowledge management perspective and the neglected loop of knowledge management at
research centers and institutes in order to use experiences of heads and deputies at research centers and
institutes. In documenting from the viewpoints of knowledge management, each decision, event, and
effective activity the organization, which includes the explicit and implicit knowledge of the
organization, has the value for documentation. Therefore, it includes assessment of the decisions and
actions taken and, through the gathered knowledge and information it will provide a suitable basis for
assessing these actions. Also, if we consider research centers and institutes as a center with financial
and human resources, including faculty, staff and students in which knowledge sharing and
dissemination are addressed, two important issues get attention. First, the capital role of the research
centers and institutes that are well-defined and of interest for community and the state. Because
research centers and institutes are considered as institutions for the production, improvement and
development of knowledge in different fields, and in our country, due to existence of various research
centers and institutes, this mission has been considered and every year, a huge amount of money is
spent on trial and error for decision-making by directors and managers of research centers and
institutes. Second, knowledge management process consists of producing or collecting and identifying
knowledge, categorizing, storing and documenting knowledge, distributing and disseminating
knowledge and applying knowledge, which is one of the main missions of universities and research
centers and institutes. This study shows that the process of documenting of management experiences
follows a three-step process including: planning of documentation, implementation of documentation,
monitoring, control, and sharing.
Keywords: Documenting of Experiences, Higher Education, Heads and Deputies, Research Centers,
Institutes
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