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 ها و مؤسسات پژوهشی حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده

*اصغر زمانی
1 

 ریزی آموزش عالی استادیار موسسه پژوهش و برنامه

 01/06/1396: تاریخ پذیرش 20/04/1396 :تاریخ دریافت 

 چکیده

ویژه مدیریت پروژه با مفهو  این اصطالح در دیدگاه مادیریت دانام متفااوت     مدیریت و بهمفهو  مستندسازا در 

و  هاا  پژوهشاکده دانام   تیریحلقه مغفول در مد نظر است، دیدگاه مدیریت دانم و است. آنچه در این پژوهم مورد

در  .پژوهشای اسات   مؤسساات  و هاا  پژوهشاکده و م اونان سا ؤرآزموده  ستیاز ز استفاده منظور ی بهپژوهش مؤسسات

مستندسازا از دیدگاه مدیریت دانم، هر تصمیم، رویداد و ف الیت مؤثر بر ساازمان کاه دربرگیرناده دانام آشاکار و      

بار خواهاد گرفات و از     درشاده را   ضمنی سازمان است، ارزش مستندسازا دارد. لذا ارزیابی تصمیمات و اقدامات انیا 

اگار باه    همچناین شده، بسترا مناسم بر ارزیابی این اقدامات فاراهم خواهاد آورد.    اطریق دانم و اطالعات گردآور

 اسااتید،  شاامل  انساانی  و ماالی  و ماادا  منااب   و عوامل از متشکل مرکزا عنوان ها و مؤسسات پژوهشی به پژوهشکده

 دو موضاو  بااهمیات جلام    ،شاود  مای  پرداخته آن اشاعه و دانم تبادل به آن در نتاه کنیم که دانشیویان و کارکنان

 و جام ه توجه مورد و خوبی مشخص است  ی که بهپژوهش مؤسساتو  ها اا پژوهشکده : اول نقم سرمایهکند میتوجه  

 هااا  حاوزه  در بهبود و توس ه دانم براا تولید، نهادا عنوان به یپژوهش مؤسساتو  ها پژوهشکده زیرا .باشد میدولت 

 این ی مت دد،پژوهش مؤسساتو  ها پژوهشکده مراکز، وجود دلیل به هم ما کشور در است و شده  گرفته نظر در گوناگون

 و ساؤر گیرا تصمیم خصوص در خطا و آزمایم صرف هنتفتی هزینه ساله همه و است بوده انتظار و توجه مورد رسالت

 و یاا گاردآورا   تولیاد  بار  مشاتمل  دانام  مادیریت  فرایناد  . دو :گاردد  می یپژوهش مؤسساتو  ها پژوهشکده مدیران

هااا اصالی    که از رسالت ،دانم کاربرد و دانم نشر و توزی  دانم، مستندسازا و ذخیره بندا، طبقه دانم، شناسایی

دهاد   بررسی و مطال ه پژوهم حاضر نشان مینتایج . آید میی به شمار پژوهش مؤسساتو  ها یک دانشتاه و پژوهشکده

 ،اجاراا مستندساازا   ریزا مستندساازا،  برنامه اا یند سه مرحلهایند نظا  مستندسازا تیربیات مدیران از فراکه فر

 .کند تب یت می پایم، کنترل، تسهیم؛

 مؤسسات پژوهشی ها، پژوهشکده و م اونان،سا ؤر آموزش عالی، مستندسازا تیربیات،: ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1

التاو   هااا  ساازمان بیم از یاک قارن از تشاکیل    

در کشااور ماااا  ،غرباای هاااا سااازماناز  شااده گرفتااه

چه ت داد از مدیران و کارکنان  راستی به، اماا گذرد می

، تیااارب،  هاا  دیادگاه افکاار،  ها سازمانف اال در ایان 

خاود را   تیربای و علمای   هااا  اندوختاه و  هاا  آموخته

؟ چاه بخااشی از داناام    اناد  نماوده مکتوب و مستند 

آن بااه قلاام ینااد افرنهفتاااه در تغییاارات ماادیریتی و 

ماده اسات؟   مدیران و کارشناسان به رشتة تحریار درآ 

ب ادا انتقاال    هاا نسلچاه بخاشی از این تیارب به 

 ]16[ خواهد یافات؟

 ، مادیران و خبرگاان هار   ساا ؤردانم و تیربیاات  

 هاا  ها و پژوهشکده بخم زیادا از دانم سازمان ،حوزه

رو   ایان  . ازدهناد  مای را تشاکیل   یپژوهش مؤسساتو 

استخراج و حفظ تیارب مدیران و متخصصان ساازمان  

مؤسساات پژوهشای، از اهاداف اصالی     الخصاوص   علی

مدیریت دانم سازمانی و نظا  آموزش عالی هاا  نظا 

مراتام ساازمانی جایتااه     چه فرد در سلسله هراست و 

بااارترا داشااته باشااد، تیااارب او بااراا سااازمان     

 باه هاا   سازمان، واهد بود. به همین جهتارزشمندتر خ

، اماا  اناد  شاده شدت متمایل به کسم این نو  تیارب  

و  یپژوهشاا مؤسساااتو  هااا هنااوز در پژوهشااکده 

مراتام باارا آن اقادا      ها، خصوصاً در سلسله دانشتاه

و نیاز  هاا   بینمتوجهی براا کسم این تیارب و   قابل

اا که براا دیتاران کااربردا باشاد     گونه بهها  بیان آن

 یتیرباااه ساااازمان واقاا  در .صااورت نترفتااه اساات 

از  ریماااد سااازا مفهااو عباااارت اسااات از  رانیماااد

 طیکاه شارا   یرامونیو رخدادهاا پ یساازمان ااتیعمل

وا را فاراهم  یفردا و سازمان هاا دیدگاهتوس ه افق 

 لیتحصاا را،یادگیاا تیااقابل نیکااارده باشااد، همچناا

 تااارانیمهااارت اساااتفاده میااادد و انتقاااال باااه د 

باه عباارتی تیرباه     ]1[ ( را داشته باشد آفرینی دانم)

یادگیرا ناشای از اقادامات یاا    سازمانی مدیران همان 

 در ساط   ارتقاا   وکه موجم اییاد تغییار   هایی پروژه

از  پژوهشای( سساه  ؤمپژوهشکده یا  ،سازمان) عملکرد

مادیریتی   هااا  تکنیاک و  هاا  روش کاارگیرا  بهطریق 

شدن میموعاه   درونیاقدامات موجم  این بوده و گردد

ساازمان   مادیران از شایوه اداره   هااا  یافتهم لومات و 

  شود. می

هااا   تارین چاالم   شاید بتوان گفت: یکی از بزرگ

هاا هماین باشادکه چتوناه دانام       پیم روا سازمان

جانشاینان   طور مؤثر به یکدیتر و هضمنی کارکنان را ب

تیربیاات   ،بدون انتقال مؤثر دانام  .ها انتقال دهند آن

هاا انیا  کاار از   شده و بهترین شیوه ارزشمند آموخته

 حالت مهم است یکی در و این امر در دورود  میدست 

هااا   سطوح مدیریت ارشد سازمان و دیترا در پسات 

 .]2[تخصصی 

ها با از  همچنین با افزایم نرخ بازنشستتی، شرکت

دانم ضمنی آنان  دادن گسترده و فراوان افراد و دست

صادها هازار نفار از     رو هستند به این مسئله بایاد  روبه

هااا اقتصاادا    کارکنان باتیربه که قربانیان موق یات 

هستند را اضافه نمود که نتییه آن فارار مغزهاا اسات    

 ها به عقم بیندازد سازمان را سالکه ممکن است یک 

]3[. 

مدار ف لی در تربیت کارکنان و  لذا در جام ه دانم

شااده از  اسااتفاده از تیااارب کساام ،ماادیران سااازمان

عناوان یاک عامال     باه  ،هااا گذشاته   ها و پروژه برنامه

رغام نقام و    ولی متأسفانه علی گردد. کلیدا تلقی می

هاااا  سااازمانجایتاااه مهاام تیربااه در اقتصااادها و   

هاا،   طاور اخاص دانشاتاه    بنیان قرن حاضار و باه   دانم

مستندسااازا  هااا و مؤسسااات پژوهشاای، پژوهشااکده

تیربیات و اب اد مختلف آن و دانم ضامنی نهفتاه در   

باودن   مابهم کارکنان و مدیران به دریلی چون  تیارب

عد  آشنایی باا فرایناد کسام     ،مفهو  تیربه سازمانی

ها و م یارهااا دقیاق در    تیربه سازمانی، نبود شاخص

گااذارا تیربیااات و انتخاااب تیااارب   خصااوص ارزش
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نبود روش مناسم براا مستندساازا ماورد    باارزش و

 گیرد.   غفلت قرار می

هم در جایتااه ریاسات    در یک رخداد مدیریتی آن

یاده و  هاا، از ههاور ا   مؤسسات پژوهشی و پژوهشاکده 

دریل و شرایط بروز آن، بررسی جوانم مختلف مسئله 

سااازمانی،  هاااا محیطاای درون و باارون   و واق یاات

هاا و بررسای اثارات     ها، و نهایتاً تصمیم مفروضات، فهم

  عناوان یاک واق اه    تنها نیازمند ثبات باه   اجراا آن، نه

ا  اثرگذار است، بلکه تحلیل صحی  این رویداد با همه

آیناده باشاد. از   سااا  ؤراند راهتشاا تو زوایاا آن می

مرهون ارتقااا    سوا دیتر توس ه مؤسسات پژوهشی،

تارین راه آن ارتقااا    ها است و کوتاه سط  مدیریت آن

، یادگیرا از تیربیات مفید و ساؤرهاا  دانم و توانایی

ساااا ؤرارزناده و حتاای آماوختن از اشااتباهات دیتار    

لذا ضمن در نظر گرفتن ایان   مؤسسات پژوهشی است.

موضو  که اییاد مستندسازا و انتقال تیربیات یکای  

از عواماال اساساای در یااادگیرا سااازمانی محسااوب   

هااا   ، رز  است تا از تیربیاات و دانام  [23] شود می

مؤسساات  سااا  ؤر)صاری (   نهفته )ضامنی( و آشاکار  

 و اصاورً   باردارا شاود   پژوهشی به شیوه مناسبی بهره

 انتیاز  چاالم  اتیا تیرب مستندسازادانم و  تیریدم

آن  کاارگیرا  باه آن و  یشناخت ارزش واق  رایز است،

 ازتاالش نماود    دیا به نحو مطلوب دشوار است. لاذا با 

انباشاته در ذهان    دانم ات،یتیرب مستندسازا طریق

را  یپژوهشا  مؤسساات و  ها پژوهشکدهو م اونان سا ؤر

، بااا مستندسااازا  ،در خصااوص موضااوعات مختلااف 

 میتسه دیجد و م اونانسا ؤر نیو آن را در ب تخراجاس

در  شاااده ذخیااارهدانااام  صاااورت ایاااننماااود. در 

 قابال منبا    کیبه  یپژوهش مؤسساتو  ها پژوهشکده

را  داریا پا یرقاابت  تیگشته و مزتبدیل  دائمی استفاده 

 .آورد میسازمان به ارمغان  ابرا

ا انتقااال داناام ضاامنی دو دیاادگاه  دربااارهالبتااه 

وجود دارد: دیدگاه اول بر مبناا نظار پاورنی م تقاد    

تاوان   ضامنی مای   صورت بهاست دانم ضمنی را فقط 

آموخت. بر ایان اسااس، هایو روش مشخصای باراا      

انتقال عینای و رسامی دانام ضامنی وجاود نادارد،       

بنااابراین ایاان دیاادگاه باار اهمیاات ت اماال، ارتباطااات 

عی و روابط نزدیک باراا انتقاال دانام ضامنی     اجتما

کناد؛ دیادگاه دو  بار مبنااا آراا نوناکاا و       تأکید می

تاکوچی، انتقاال کارآماد دانام ضامنی را مناو  باه       

داناد. بار ایان اسااس،      تبدیل آن به دانم آشاکار مای  

دانم ضمنی قابلیت تبدیل به دانم آشکار را دارد که 

شاود. دو   ازا محقاق مای  سا  بیرونای این امر با فرایناد  

را مکانیسام ت ااملی و    هاا  آنتوان  رویکرد فوق، که می

مکانیسم تبدیلی در انتقال دانم ضمنی نامید، اسااس  

از  .دهناد  بحث انتقاال دانام ضامنی را تشاکیل مای     

و  یانتقال دانام ضامن   ابرا ،ینوناکا و تاکوچ دگاهید

آن را باه کلماات و اعاداد     دیاز آن، با ورا بهره لیتسه

آن را  راحتای   باه افاراد بتوانناد    ا کرد تا هماه  لیتبد

کاه   یآناان تاا زماان    نظر از. گیرند کار بهدرک کنند و 

 گیارا  بهرهنشود،  لیبه دانم آشکار تبد یدانم ضمن

 یارزش چنادان  یصرفاً شخص هاا نترشاز اطالعات و 

 لینحوه تباد  ا درباره یژگیسه و ها آننخواهد داشت. 

 انیا اول؛ ب: »شمرند یم بربه دانم آشکار  یدانم ضمن

 ن،یو عالئام نمااد   ازبان میاز قیاز طر یمطالم ضمن

 تار، یفرد به افراد د یدو : ضرورت انتقال دانم شخص

و تکارار   زدایی ابها در خالل  یدانم ضمن یسو ؛ تیل

بنااابراین  .]4[(« مکاارر هاااا بااردارا نسااخهمکااررات )

سااااا ؤر  ،هکاااشاااود  مااایآنیاااایی زاده  مسااائله از

 در ماادیران وهااا و مؤسسااات پژوهشاای   پژوهشااکده

 خاود و دنیاا    چندب دا و مسائل پیچیده با مواجهه

 در کاه  هایی قرار دارند تصمیم اتخاذ و کنونى پیشرفته

 مرتفا   را موجاود  مشاکالت  تنهاا  ماوارد ناه   از برخاى 

 جدید  مشکالت اجرا، فرایند در خود بلکه ،کنند نمی

 هاا،  ساازمان ، مؤسساات پژوهشای   ها، دانشتاه را برا 

 رود مای  انتظار طرفى از .نمایند مى اییاد ملت و دولت،

 رز  تخصص و دانم این مؤسسات ازساا ؤر اکثر که

 این درمان باید پس .باشند مند بهره مدیریت زمینه در
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مؤسسات پژوهشای   بیشتر گیر گریبان که مسئله بزرگ

حتاى   و هنتفات  هااا  هزیناه  ماوارد  برخاى  در و بوده

 .کرد وجو جست را دارد پى در جبرانى غیرقابل

 بارا   تحقیقات و فنااورا ، هاا وزارت علو  تالش

حکیماناه   هااا  تصمیم با بتوانند کهسایی ؤراستفاده از 

فارارو    مشاکالت  و باوده  م ضال  این راهتشا  خود

 و کارده  مرتفا   را ها و مؤسسات پژوهشای  پژوهشکده

 را رو پایم  تغییرهااا  باا  مقابلاه  رز  بارا   پتانسیل

فارارو  ایان    هاا   چاالم  تارین  مهام  از آورند، فراهم

 توان باه نقام و   از منظر دیتر نیز می .وزارتخانه است

هااا و  و م اونااان در دانشااتاهسااا ؤرجایتاااه تیربیااات 

 در که تیربه آناان  مؤسسات پژوهشی اشاره نمود چرا

 موجام  و دارد سزایی هب نقم آنان آموزش و یادگیرا

نتییه رشد و ت الی میموعاه   آنان و در عملکرد بهبود

 تیارب تنها نه این راستا شود. در می تحت مدیریتشان

دانشتاه و مؤسسات ساا ؤر دیتر تیارب بلکه خودشان

 تأثیرگاذار  آنان عملکرد بهبود بر تواند می نیز پژوهشی

 باشد.

 مفهوم مستندسازی تجربیات. 2

 در متاداول  اها واژه از بسیارا مانند مستندسازا

 متفااوتی  تخصصای  و متاداول  مفااهیم  از مادیریت، 

 ایان  به را مستند واژه دهخدا نامه لغت. برخوردار است

عربای(   مف اول  مستند )اسم که کند یم ت ریف صورت

 و تکیه شود، یم برده او به پناه است که کسی واق  در

 دیتر از نیز سند مت هد، گاه، یهتک پشتی، و تکیه محل

 در نیاز  هازاره  فرهنا   .]5[ هساتند  کلمه این م انی

 ارائه استناد، م ناا 1داکیومنتیشن انتلیسی واژه مقابل

 .است داده قرار را ا اسنادآور جم  و سند

 ماورد  یمختلفا  اها تاهیدر جا امفهو  مستندساز

 افنااور  دگاهیا د ازقرارگرفتاه اسات.    یبحث و بررسا 

 امستندسااز  ناه یعمدتاً در زم ااطالعات، مستندساز

                                                                                    
1. Documentation 

 ،یاطالعات اها تاهیافزار، پا نر هاا تولید  ها و روال رویه

کاار   هآن با  اابزارهاا  ریت و سااو اطالع  دادههاا  مدل

 میوناد تساه  ر لیمنظاور تساه   باه در ایان حاوزه   رفته 

 تیریمباحاث ماد   در. [6] رفتاه اسات   کار اطالعات به

مختلاف آن   اعملکرد و استانداردها تیرییند و مدافر

م اادل   ،ا( مفهاو  مستندسااز  زویا اساتاندارد ا  ری)نظ

استانداردشاده   اهاا  تیا و ف ال هایناد افر امستندساز

 زیااپااروژه ن تیریدر مباحااث مااد .[6] اسااتسااازمان 

و  دیا روش مف کیا عناوان   باه  توان یرا م امستندساز

کااردن و کنتاارل   ماادون ،ییمااؤثر جهاات شناسااا  

 ایا کار و خادمات و   دیتول تیفیمؤثر بر ک اها تیف ال

 حاال  یان ا داد. باا  پروژه مدنظر قرار ییتحقق هدف نها

دور  اهاا  گذشاته  در شاه یر اارزش مفهو  مستندساز

  یاز آن نخساات در صاانا اسااتفادهداشااته و ضاارورت 

و ساسس باا    دیا آشاکار گرد  یای و دارو ییهاوا  ،ینظام

  باه  زیا ن  یصانا  ریآن، در ساا  یشدن اثربخشا  مشخص

 .]6[ افتیگسترش  یجتدر

 اداناام، مفهااو  مستندساااز تیریمااد ادر فضااا

بااا عنااوان   شااتریخاااص بااوده و ب  یتاااهیجا ادارا

هادف   ( و باا رانی)بارخص ماد  اتیتیرب امستندساز

و ثبات و ضابط آن     یباه صار   یدانام ضامن   لیتبد

که مستندساازا از   اا گونه گرفته است. به مدنظر قرار

 ننمود مستنداقدا  به  ادیدگاه مدیریت دانم به م نا

هاا حاصل از هر تصمیم، رویداد و ف الیت مؤثر  تیربه

دانام   یژهو بهتر دانم آشکار و به انیبر سازمان و به ب

 و سازا یرهذخ که جهت چرا .]7[« باشد یضمنی آن م

 انباار  باودن  دارا نیازمناد  ها سازمان دانم، سازماندهی

 جهات  انباارا  وجاود  عد  صورت در .باشند یم دانم

 باا  آن، دادن از دسات  خطر دانم، ذخیره و نتهدارا

 حافظاه  از زمان درگذر نیز و دارد وجود کارکنان ترک

 آشکار دانم سازا ذخیره منظور به .شود می پاک افراد

ارزشامند   تیربیاات  بهره گرفت، ضابط  ITاز  توان یم

 صافحات  داده، پایتاه )مستندات، الکترونیکی صورت به

 تکارار  تواناد از  یما  یاان( بن دانام  هااا  یساتم س وب،
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 میادد  یراکاارگ  باه  و نمایاد  جلاوگیرا  اشاتباهات 

 را هاا  یناه هز حال  ینع در شده باعث را مفید تیربیات

نقم و اهمیات مادیریت   با توجه به  .]8[دهد  کاهم

دانم و مستندسازا و ارتبا  تنتاتن  این دو رویکرد 

گیارا و   توان گفت مادیریت دانام باا بهاره     هم می با

تولید و اقادا   را دانم  ،استفاده از تیارب مستند شده

 .]6[ نماید می آنبه تسهیم و کاربرد 

 مشاخص  هااا  یات ف ال یاا  هاا  طارح  مستندسازا

 و شده  انیا  اقدامات بررسی مفهو  در اغلم سازمانی،

 آن انیااا  آنچااه بااا موجااود مقایسااه وضاا یت

 شاده  یاین ت  هادف  باا  یتنها در و بود شده بینی یمپ

 ف الیات  است. این با برنامه عملکرد تطبیق عد  دریل

 اقادامات  باه  مرباو   اطالعاات  دقیاق  تدوین و ثبت با

 .دارد ساروکار ( هاا  برناماه  باا  آن یساه و مقا) شده انیا 

 سارا  یاک  و متن نوشتن مفهو  به فقط مستندسازا

جازو   هاا  یان ا کاه  اسات  درسات  .نیست نقشه و عکس

 راساتا  ایان  در اوقاات  خیلای  اماا  اسات  امستندساز

 اا حرفه بردار یلمف گروه یک از استفاده با پروژه مدیران

 یاک  اینکاه  یاا  کنناد  یم بردارا یلمف را تمامی مراحل

 را مراحال  تماامی  اا حرفاه  ساازا  یمیشان ان گاروه 

 از واقا   در مستندساازا  .[10] کنناد  یم سازا یهشب

 مثل مختلف مناب  از دانم استخراج شامل طرف  یک

 واق ی دنیاا و مشاهدات ها نقشه ،ها کتاب متخصصان،

 و ساختاردهی تحلیل، یندافر دیتر طرفی از و شود یم

 .]9[شود  یم دانم سازا یرهذخ

 نمودن(، مکتوب) ثبت مفاهیم مستندسازا، مفهو 

 نتهادارا  و ابناد  دساته  تادوین،  و تنظیم گردآورا،

 از خاود  کاه  مفاهیمی دارد؛ نهفته خود در اطالعات را

 بررسای  .دارد حکایت منظم و دقیق هدفمند، ف الیتی

 ایان  هماه  کاه  اسات  آن یادشاده بیاانتر   مفااهیم 

 مفهاو   )در اطالعااتی  نتهدارا و حفظ بر اصطالحات

 و یراپاذ  نقصاان دلیال   باه  یا که دارند یدتأک آن( عا 

 و حفاظ  ثبات،  نیازمناد  نابودا، م رض در گرفتن قرار

 اساتفاده   قابال کناونی   شاکل  در یاا  و اسات  نتهدارا

 از استفاده ا،بند طبقه و گردآورا ثبت از پس و نیست

 ماوارد  باه  با توجه .گردد یم میسر خاص اهدافی با آن

  نماودن  مکتاوب  یناد افر را مستندساازا  تاوان  مای  بار

 انسان دانست هاا یآگاه و ها دانسته از بخشی هدفمند

 صاورت  در کاه  تیربیاتی به بخشیدن حیاتوهیفه  که

 مکان فراماوش  و زمان هرف در زود یا دیر نشدن ثبت

 رسد یم نظر به دیدگاه این از .عهده دارد بر را شوند یم

 از ناشی از مستندسازا، شده ارائه ت اریف عمده تفاوت

 از نهاایی  هادف  و مساتند شاده   اطالعاات  کااربرد 

 ی دستاوردهااکل طور بهولی  .]10[ است مستندسازا

 مناسم اها روش از استفاده با باید آمده دست به دانشی

 و شاده  گذاشاته  اشاتراک  باه  ساازمان  سطوح در تما 

 .یابد انتقال سایرین به کارکنان هاا یدها

مستندسااازا را ارتبااا  اساانادا بااین   1«گااافر»

ا از ا میموعاه ا مختلف انیا  یک ف الیت یاا  ها اقدا 

وا باارزترین   زعام  باه نمایاد.   یما  هاا ت ریاف   یات ف ال

ا شامل انتقال صاحی  مقاصاد   مستندسازکارکردهاا 

ات نف ااان، ثبااات و یکنااواختی اقاادام اذو اهااداف بااه 

 .]11[ باشد یمبهبود 

نیز مستندسازا را مشتمل بر تادوین   «اندرسون»

هاا از   یات ف الا از ا میموعاه ف الیات یاا    یکو تکوین 

مرحلااه احساااس نیاااز تااا مرحلااه انیااا  آن ت ریااف  

 .]12[نماید  یم

 مستندساازا،  از : منظورگوید می( 1391فروزان )

 ا تیرباه  و اکاار  دوبااره از  جلاوگیرا  تیربیات، ثبت

 ب ادا  هااا  یشارفت پبراا  زمینه سازا آماده و مکرر

 علاو   بنااا عظایم   ساختن براا که گونه همان است؛

 اساتفاده  گذشاتتان  تیربیاات  خشت خشات  از بشرا

 .]13[است  شده 

 کلیاه  ضابط  ی نای  مستندساازا  ]14[ به اعتقااد 

 دانام  مادیریت  ابزارهااا  از کاه  فرایندهاا ساازمان، 

 ارتباطات، و اطالعات مؤثر،تبادل کارآمدا سبم بوده،

                                                                                    
1. Gaffer 
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 پیشاین  اهاا  آموخته درس و تیربیات از کافی استفاده

 شود.   یم سازمان در

ا  مسائله نتارا را عبارت از ثبت یاک   تیربه ]15[

رو  روباه مدیریتی که در حقیقات افاراد اجرایای باا آن     

همراه با شرایط محیطی و رونادهاا ماؤثر بار    اند  شده

کاه ایان   هاایی   قضاوتها و  فرض یمپ، ها ایدهآن و نیز 

، اناد  نماوده افراد تصمیمات خود را بر آن اساس اتخااذ  

 .]15[داند  می

ا از مستندساز( م تقد است: 1389مقد  ) ج فرا

از: هار تصامیم،    عباارت اسات  دیدگاه مدیریت دانم 

یرنده دانم دربرگرویداد و ف الیت مؤثر بر سازمان که 

یاژه دانام ضامنی ساازمان اسات، ارزش      و بهآشکار و 

یند مستندساازا،  اا دارد. از این دیدگاه فرمستندساز

بر نخواهاد   دررا  شده انیا ارزیابی تصمیمات و اقدامات 

شده  اگردآوراز طریق دانم و اطالعات  اگرچهگرفت، 

بسترا مناسم براا ارزیابی اقدامات فراهم خواهد شد 

گفات  توان  میت اریف فوق بندا  جم بنابراین در  ]7[

کااه مستندسااازا تیربیااات عبااارت اساات از فراینااد  

بازخوانی، یاادآورا، ثبات، تادوین و تکمیال دقیاق و      

ا مت امل آن سازمانی، که رویدادهااا  تیربهسنییدة 

در یاک قالام زماانی و مکاانی     تاوان   مای با محیط را 

ایاان فراینااد  نسابتاً روشاان، توصایف و تحلیاال نماود.   

همواره بر تیارب واق ای مادیران و کارکناان ساازمان     

 باه استوار است که در صاورت ثبات دقیاق و بازیاابی     

راهتشاا مشکالت پایم روا ساازمان   تواند  می موق  

 .[16] باشد

 مفاهیم کلیدا ت ریف فوق به شرح زیر است:

یادآورا و فراخاوانی مباحثاات، رویادادها و     بازخوانی:

ا سازمانی از ذهن عوامل  تصاویر مربو  به یک مسئله

 اصلی درگیر در آن تیربه

نمااودن داناام سااازمانی   مکتااوبنتااارش و  ثبتتت:

 قبلا  مرحلهشده در  بازخوانی

تنظایم منطقای و زماانی اطالعاات و دانام       تدوین:

شده و بازنترا و تصحی  مکرر آن تا رسیدن  گردآورا

 به ساختار منظم نهایی

 افازودن اطالعاات مکمال از ساایر منااب ، از      تکمیل:

 جمله از افراد یا اسناد و مدارک سازمانی مرتبط

تأکید بر دقات و مراقبات کاافی در     دقیق و سنجیده:

 ترتیم و زمان رویدادها، عوامل کلیدا و بیان مشروح،

 فرایند یادشده و بازنترا و تصحی  مکرر آن... 

اا  تیرباه محاور فرایناد یادشاده،    سازمانی: ای  تجربه

 سازمانی است.

تأکیاد بار تبیاین     رویدادهای متعامل آن بتا ميتی :  

ها باا   متقابل آنو باورها در ارتبا  ها  دیدگاهرویدادها، 

 شرایط محیطی حاکم بر آن.

تیربااه انتخااابی بااه دامنااه  قالتتز زمتتانی و مکتتانی:

 مشخصی از زمان و مکان محدود است.

تأکید بر اهمیت تبیاین، توصایف و    توصیف و تيلیل:

 کلی دانم ساازمانی نهفتاه در   طور تحلیل مسائل و به

)به نقال از   ]16[نویسی  موردمیمو  تیربه در فرایند 

 .(1376رضائیان، 

کاه  اا  اا یا پاروژه  یند برنامهادر هر فری کل طور به

گیرد، انوا  متفاوتی از اسناد  توسط سازمان صورت می

داراا ماهیت، اهاداف   کدا  هریدشده که تولو مدارک 

و چرخه عمر خاص خود هساتند. اماروزه دیتار اکثار     

وا کاغاذ یاا ابزارهاایی    ر یدشده برتولاسناد و مدارک 

فیزیکی نظیر کاست و ناوار ویادئویی نباوده و بیشاتر     

شاوند. اگرچاه مفهاو      الکترونیک تهیاه مای   صورت به

تر مدیریت اساناد در نتااه    خاص طور بهمستندسازا و 

 2و بوروکراتیاک  1اول یک مفهو  داراا ماهیت اتوریته

رسد، اماا هادف غاایی آن تساهیم دانام،       به نظر می

و تفکر در میان اعضااا ساازمان )یاا پاروژه(      اطالعات

                                                                                    
1. Authoritarian 

2. Bureaucratic 
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یندا است اباشد. مدیریت و کنترل مستندسازا فر می

ینادهاا  اموازا در طاول انیاا  تماا  فر    صورت بهکه 

 .]6[نماید  سازمان )یا پروژه( ایفاا نقم می

 مستندسازی تجربیاتتاریخچه . 3

 دوران باستان. 3-1

 7000باه م نااا عاا  باه      تاریخچه مستندسازا

ق. .(  5000هااا ) سااومرا .گااردد سااال پاایم بااازمی

کننااادگان اساااناد  نخساااتین تولیدکننااادگان و اداره

 1050-1030انااد. در مصاار باسااتان ) نوشااتارا بااوده

ق. .( و در پادشااااهی حماااورابی در بابااال، تولیاااد و 

 شاامار بااهکااردن اسااناد از مشاااغل مهاام دولتاای  اداره

 . در  1200رفت. نخستین تشاکیالت بایتاانی در    می

 .]6[ وجود آمد بهرو  

 دوران میانی  . 3-2

به شایوه اماروزا    اسناد  ثبتمدیریت و تشکیالت 

)دوران اخترا  چاپ با حروف  در سده پانزدهم میالدا

متحرک و برابر با دوران حکومات تیموریاان در ایاران    

. نحااوه ثباات اباادا  شاادقاارن هشااتم و نهاام قماارا( 

هااا   اطالعات، در بسایارا از مراکاز اساناد و بایتاانی    

هااا ثبات    پیشرفته امروزا، برگرفتاه از هماان روش  

 ابتدایی اطالعات است. 
سااازا  هماهناا  منظااور بااهآرشاایو ملاای فرانسااه، 

ف الیت آرشیوهاا آن کشور و نتهدارا بهیناه اساناد   

ریحه تشکیل  1838تأسیس شد. در  1789دولتی در 

قاانون امحااا    1877بریتانیا و در  1تر اسناد دولتیدف

به تصاویم میلاس ایان کشاور رساید. در      د ئزااسناد 

قانون امحاا اسناد دولتی باه تصاویم کنتاره     1889

، آرشیو ملی امریکاا،  1934امریکا رسید و سرانیا  در 

تأسیس شد )پن، ایرا. اا. و دیتاران(. در ایان آرشایو    

اا اییاد شد که مسئولیت برقرارا ارتباا    بخم ویژه
                                                                                    
1. Public Records Office 

رعهده داشات و  هاا دیتر را ب میان این مرکز و سازمان

اساتفاده هار    کار اصلی آن تهیه فهرست اساناد ماورد  

اداره و ت یین مهلت قانونی براا نتهدارا هار پروناده   

هااا ادارا را نااگزیر    است. افزایم مکاتبات، ساازمان 

ساخت تا براا ارزشایابی، امحاا ، و یاا انتقاال اساناد      

در  .]6[ نسبت به اییااد آرشایوهاا مرکازا بکوشاند    

هاااا شااهرهاا مختلااف بااه  اسااناد و نامااه انتلسااتان،

شد و تاا زماان    مخزنی واق  در حومه لندن منتقل می

باه آرشایوهاا    هاا  آنصدور دستور امحا  و یاا انتقاال   

شاد. در   مأموران بایتانی نتهدارا می نظر زیرمرکزا، 

هااا مهام    هااا ادارا ساازمان   شوروا سابق، بایتانی

دولتای قارار   اداره مرکازا آرشایوهاا    نظر زیردولتی 

گروهای   عهاده  بار داشتند و گزینم اساناد ارزشامند   

 .]17[ مرکم از افراد خبره بود

 دوران معاصر. 3-3

اا از  عناوان زیرشااخه   مستندسازا امروزا که باه 

رشاته    شود، ریشاه در یاک   علو  اطالعاتی شناخته می

داشاته اسات کاه     2علمی به نا  مستندسازا اروپاایی 

عنوان مبانی تئوریک علو  اطالعاتی مدرن شاناخته   به

 19شود. رشته مستندسازا اروپایی در اواخر قارن   می

دهای   هاا دیتار جهات ساازمان    به همراه برخی رشته

نتاران علاو    ادبیات آکادمیک ههور یافت. بیشتر تاریخ

عناوان   را به 4و هنرا رفونتاین 3اطالعاتی، پائول اوتلت

مؤسساه   1895ساال   دانند کاه در  دران این علم میپ

 .]6[را بنا نهادند  5شناسی المللی کتاب بین

ساازا   مستندسازان این دوره بسایار بار یکسارچاه   

میان تکنولوژا و تکنیک جهت تحقاق اهاداف خااص    

اناد. مستندساازا بناا بار نظار       اجتماعی تأکید داشته

شاده از   دهای  ازمانسا مثابه یک سیستم   رونالد را، به

عناوان یاک باازیتر مهام در      ها، به ها و فنّاورا تکنیک

                                                                                    
2. European Documentation 

3. Paul Outlet 
4. Henri La Fontaine 

5. The International Institute of Bibliography 
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توس ه تاریخی کال جهاان و مدرنیتاه اماروزا نقام      

داشته است. اگرچه اوتلت و همکاارش تاا چناد دهاه     

اند ولای   ها نیز زنده بوده ها و شبکه پیم از ههور رایانه

آنچه در مباحث اوتلات )برناده جاایزه نوبال در ساال      

شده بود نهایتاً تبدیل باه ههاور مفهاو       بیان( 1913

اناداز وا یاک    گردید. در چشم 1شبکه گسترده جهانی

شده بود کاه مرکزیات     شبکه گسترده از دانم ترسیم

تنهاا   آن را اسناد تشکیل داده بود. در ذهن اوتلات ناه  

بایسات باه هام لیناک شاده       همه دانم جهاانی مای  

 اا قابال  هار نقطاه  بایسات در   شده(، بلکه مای  مرتبط)

دسترس باشد که وا این موضو  را باا عناوان شابکه     

نامیاد   مای  2المللی براا مستندساازا یونیورساال   بین

]6[. 
 

 تاریخچه و تکامل مستندسازی در جهان .1 نمودار

 ی مستندسازی تجربیتات در های بنیاد نظریه. 4

 گذر زمان

هاا ساازمان و مادیریت نیاز نشاان      بررسی تئورا

مکاتاام مختلااف باراا     پاردازان  نظریاه که  دهند می

                                                                                    
1. World Wide Web 

2. International Network for Universal Documentation 

تیربه سازمانی و مستندسازا آن از ارزش زیادا قائل 

مکتام   نظاران  صااحم که این موضو  در بین  اند بوده

خاصای برخااوردار بااوده اساات؛     کالسیک از اهمیت

اصالی آن، ی نای    هااا  جریاان یکاای از   کاه  طاورا  به

تیرباااه باااود.  ماادیریت علماای ماااداف  سرساااخت 

ماواد   جاایی  جاباه ماشهورترین تیرباه آغازین تیلور با 

بیال   وسایله  بهداشت که  سروکار آهن ذوبدر کارخانه 

 .]23، 18[ انیا  شاد و باه نتاایج مثبتای هام رساید      

جریان دو  مکتم کالسیک، ی نای اصاول علاام اداره  

مبتنای بار تاالش بااراا شناسااایی و مستندساازا    

ایان   گاذار  بنیاان ایول تیربیات مدیران موفاق باود. فا   

کار و کسام   ها سال .، پاس از 1916مکتم در ساال 

تیربه در صانای  فرانساه، کتااب مادیریت عماومی و      

صن تی را منتشر کارد  

 هاااا دیاادگاهو در آن 

خااااود را در مااااورد 

ماااادیریت مناساااام 

ساااازمان و افاااراد آن 

بیان کرد. بررسی ایان  

 دهاد  میجریان نشان 

که فاایول و پیاروانم   

سان و مدیرانی از مهند

در  هاا  ساال بودند کاه  

صانای  مختلف کسم 

تیربه کرده بودند، باه  

 هااا  نظریاه ایان جریاان،    هااا  نظریههمین دلیل به 

 .]23، 19[ شود میفراینادا مدیریت هم گفته 

 دهاد  مای بررسای نظریاه بوروکراسای هام ناشان 

 اصاالی و مهاام بوروکراسای،    هاا ویژگیکاه یکای از 

بار طباق نظریاه     دیتار   عباارت  باه مستندسازا است. 

 هاا دستورال ملرسمی،  هاا رویهبوروکراسی قواعد و 

بایاد   کردناد  میرا هدایت  ها تصمیمکه رفتار و  مکتوب

، 20[ مکتاوب نتهادارا شاود    طور به ماستند باشاد و

23[. 

نخستین  : سومریان•
 مدیران اسناد نوشتاری

نخستین  : رومیان•
 تشکیالت بایگانی

م.ق  5000 -باستان  

مدیریت و تشکیالت   •
 ثبت اسناد

 آرشیو ملی فرانسه •

 دفتر اسناد دولتی بریتانیا •

15قرن-میانی  
مستندسازی اروپایی   •

و تاسیس موسسه بین  
 المللی کتاب شناسی

تاکید بر وحدت   •
 تکنولوژی و تکنیک

  19قرن  -معاصر
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مکتام کالسایک، افاراد     پاردازان  نظریاه جاداا از  

مستندسااازا در دیتاارا نیااز بااه نقاام تیربااه و    

به ناا    نظران صاحم. یکی از این اند پرداخته ها سازمان

استتا م تقد است: یادگیرا ساازمانی از طریاق اییااد    

ذهنای تحقاق    هااا  مادل  مشترک، دانم و انداز چشم

و بر مبناا دانام و تیربه گذشته اسات   کند میپیدا 

افااراد و  .]23، 21[ اسااتگرفتااه  شااکلکااه در لفااظ 

هااا خاود و    ، شکستها موفقیتاز بررسای  ها سازمان

 گیرناد  مای  هاایی  هاا درس  آندیتران و ارزیابی منظم 

[23]. 

 انواع تجربه سازمانی. 5

 :شود میبه دو نو  تقسیم  سازمانیا  تیربه

کارشناسی )فنی( عبارت از تیرباه،  هاا  تیربه .1

تکارار  شده از مطال ه و  اییاد خبرگیمهارت و 

 .باشد مییند یا ف الیت خاص ااجراا یک فر

اصاالی هاار ا  شاااکلهماادیریتی کااه هاااا  تیربااه .2

یند اتخاذ تصمیم اا مستقیم مدیریتی را فر تیربه

و دهد  میکلیدا آن تیربه تشکیل هاا  تصمیمیا 

هااا   تیرباه م یار ارزیابی و مستندسازا توان  می

یناد اتخااذ   احااکم بار فر  هااا   ویژگیمدیریتی را 

آن تیرباه،  ا  دهنده تشکیلهاا  تصمیمتصمیم یا 

 .]22[قرار داد 

 
 انواع تجربه سازمانی .2 نمودار

 مفهوم تجربه سازمانی مدیران. 6

سازا  مفهو تیربه سازمانی مدیران عبارت است از 

مدیر از عملیات سازمانی و رخادادهاا پیراماونی کاه    

فردا و ساازمانی وا  هاا  دیدگاهافق ا  توس هشرایط 

را فااراهم کاارده باشااد، همچنااین قابلیاات یااادگیرا،  

تحصیل مهارت اساتفاده میادد و انتقاال باه دیتاران      

کلی برخی  طور به .]23[( را داشته باشد آفرینی دانم)

 تاوان در  مای مدیران را  پرورش در تیربه هاا از نقم

اختیااار و  تفااویض ،اقتاادارگرایی ماادیران  کاااهم

 و نظاارت  ،گیارا  تصامیم  دادن زیردستان در مشارکت

 زیردساتان  باا  کار و شغلی موق یت کنترل و مطلوبیت

 .[7] عنوان نمود

 و شخصایتی  عوامال  کاه  همچنان رسد می نظر به

 سبک فرهن  سازمان، جمله از سازمان داخلی عوامل

 یناد افر حاین  در ... و نظاارت  و کنترل نظا  مدیریت،

 یندافر این تیربه مدیران کسم یندافر و تصمیم اتخاذ

 مدیران تیارب به واق  در و دهد، می قرار تأثیر تحت را

 از مادیران  کاه  هاایی  یکایاک درس  دهاد،  مای  شاکل 

 در کاه  پرورشی و رشد و اند، اندوخته خویم تیربیات

 گنییناه  بار  زماان  طاول  در نیاز،  اناد  یافتاه  مسیر این

باه یاک    دانام لذا امروزه  .افزاید می سازمان تیربیات

در بخام   پذیرا رقابتبراا  کننده ت یینعامل حیاتی 

و  رساااانی خااادماتاسااات.  شاااده  تبااادیلدولتااای 

 .[7] هستند ها دولتدو ف الیت اصلی  گذارا سیاست

چرا تجارب متدیران در یتس ستازمان مهت      . 7

 است؟

تاارین  تیربیااات ماادیران سااازمان، یکاای از مهاام 

شاود؛ تاا    نمودهاا دانم ضمنی سازمان محسوب مای 

آنیا که در بسیارا از مواق ، آنچه را کاه در تیرباه و   

تاوان   ، نمای شود میمهارت مدیران ارشد سازمان یافت 

در هیو یک از دیتر اسناد ساازمانی یافات. در تااریخ،    

هااا بازرگ    هاا و ناکاامی   هاا زیادا از شکست نمونه

 تجربه سازمانی

 مدیریتی کارشناسی
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هااایی وجااود دارد کااه نتوانسااته و یااا   بااراا شاارکت

اند تحورت ناشی از تغییر در مدیران ارشاد و   نخواسته

تیارب ناشی از  .]25، 24[باتیربه خود را تاب بیاورند 

هاا بزرگ در شرایط خاص ایران، مادیران   ژهانیا  پرو

هااا بسایار ارزشامندا از دانام      ایرانی را به گنیینه

تخصصاای بااومی تباادیل کاارده اساات. تیربیااات ایاان 

بهااا ساازمانی و    هااا گاران   عنوان سرمایه مدیران، به

هااا   ملی، چنانچه در بطن و حافظه تااریخی ساازمان  

سایارا را  هاا مضااعف ب  متبوعشان باقی نماند، هزینه

رو، شاناخت    ایان  براا کشور در پی خواهد داشات. از 

هااااا کسااام ایااان دانااام و تیاااارب، باااراا  روش

اا را باه هماراه    هاا ایرانی نتایج بسیار ارزناده  سازمان

 .]25، 24[خواهد آورد 

کناد:   پیتر دراکر پدر علم مدیریت نوین، بیاان مای  

و از باین  شوند  میکه درختان از سر فاسد طور  همان»

زماانی دچاار اضامحالل و      روند، یک ساازمان هام   می

، که مدیر آن سازمان توانایی مادیریت  گردد مینابودا 

همچنااین آلفاارد مارشااال نیااز در «. را نداشااته باشااد

هااا   اگر سرمایه: »کهاهمیت نقم مدیران گفته است 

بااره ناابود شاوند، اماا      آرت، یک جهان و ابزار و ماشین

مدیران ماهر، زما  اماور را باه دسات داشاته باشاند،      

باا  «. توس ه و پیشرفت از قبل هم شکوفاتر خواهد شد

توجه به این سخنان و اهمیات نقام مادیران در هار     

سازمان، پارورش مادیرانی مااهر و تواناا باراا بقااا       

پاژوهم   .]25[ شاود  مای امرا حیاتی قلمداد  سازمان

هااا بازرگ    شده بر روا ت داد زیادا از شارکت  انیا 

درصد آنان در تربیت مادیرانی   70نشان داده است که 

آورند و  می شمارترین عامل به  آتی خود، تیربه را مهم

عناوان کلیاد تربیات یااد      از انیا  عملیاات متناو  باه   

برخااوردارا از تیااارب مفیااد و کننااد. همچنااین  ماای

هااا مادیریتی    ترین شرایط احراز سمت مرتبط از مهم

آید. بنابراین آشکار اسات   در سراسر جهان به شمار می

 تواند از طریق تیربه تحقق یابد که بیشتر یادگیرا می

]25[. 

بااا ( 1986) 1اا کااه لومباااردو  نتااایج مصاااحبه 

کاه آناان   هشتادوشم مدیر عالی انیا  داد نشاان داد  

داده و در مسایر   رویاداد کلیادا رخ   286اناد   توانساته 

را باه آناان   « درس» 529شغلی خود را نا  ببرند کاه  

ها طای حادود    آموخته است. نتایج حاصل از این درس

ا  مصاحبه با مدیران اجرایی نشان داد کاه هماه   300

مدیران براا یادگیرا از اشتباهات قبلای خاود، ارزش   

براا مدیران موفاق ضارورا اسات     شوند. این قائل می

اناد؛ پیامادهاا    شده کارهایی غلط انیا   که دریابند چه

آنچه بوده است و چتوناه از شارایط مشاابه در آیناده     

اجتناب کنند. بنابراین مستندسازا تیربه مادیران در  

  .]25[ سزایی برخوردار است بههر سازمانی از اهمیت 

 
 اهمیت تجربه مدیران .3 نمودار

فایده مستندسازی تجربیات در یس ستازمان  . 8

 چیست؟  

گذشاته  هاا  موفقیتو ها  شکستهر سازمانی باید 

از آن هایی  درسطور سیستمی  خود را مرور کرده و به

ضبط کند، به شاکلی کاه کارکناان بفهمناد و باه آن      

دسترسی داشته باشند. نتایج حاصل از تحقیقی که در 

محصول جدیاد انیاا  گرفات، نشاان داد؛      150مورد 

                                                                                    
1. Lombardoe  

اهمیت 

تجربه 

 مدیران

نمود دانش ضمنی و  
 تخصصی سازمان است

یکی از 
عوامل بقاء  
و پیشرفت  
سازمان 
 است

کلید تربیت مدیران  
 آتی است

شناسایی 
اشتباهات  
گذشته و  
عدم تکرار 
آن در 
 سازمان
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اند  آوردهدست  بهها  شکستاز ها  شرکتدانشی که این 

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   

یادگیرنده نیاز ماورد   هاا  سازمانهاا  مهارتعنوان  به

 (.1998گرفته است )گاردین،  تأکید قرار

عنوان دارایی فکرا محساوب   هاا مدیران به تیربه

گذر زمان افزایم پیادا   که با مستندسازا درشود  می

گاذر حاوادا از باین     کند، در غیر این صاورت در  می

 خواهد رفت.

عنااوان فوایااد نظااا    تااوان بااه کااه ماایمااواردا 

 باشد: مستندسازا اشاره کرد، به شرح زیر می

 دلیال   بهسازمانی  1(افزایی )سینرژا اییاد هم

هاااا  بااردارا سااایر افااراد از تیربااه   بهااره

 ؛آمده دست به

 هااا و یااادگیرا از  افاازایم میموعااه تیربااه

 ؛هاا دیتران تیربه

 دلیال   باه انداز مشترک  اییاد احساس و چشم

تسهیل  .]27[ها  تیربه مستندسازا و انتقال

دلیاال  بااههااا  گااردش اطالعااات و تیربااه  

 ؛ها شدن آن مستند

 ها و  وجود آمدن بستر مناسم مبادله تیربه به

 .]28[هاا یادگیرنده  ها از طریق گروه اندیشه

داناام و تااوان   اییاااد و گسااترش بیاانم، 

   ؛بین مدیران و کارکنان خالقیت در

 طریق انتقال میموعه  اییاد تحول سازمان از

 ؛ها تیربه

 ورا سازمانی از طریق توجه باه   افزایم بهره

 مستندسازا م یارهااا مرباو  باه کاارایی،    

 ؛ها اجراا آن اثربخشی و

                                                                                    
1. Senergy 

 اربااب رجو (کاه    گسترش توجه به مشترا(

 .]29[ ابقا و توس ه سازمان است عامل اییاد،

   ؛آیندهمبناا طرح موضوعات و مسائل 

 هااا   طریق تیرباه  هاا جدید از کسم نظریه

وسیله  به مختلف و هاا تکرارا؛ زیرا در زمان

 ؛[23] شده است  افراد گوناگون تیربه

 فرایناد طراحای    در اصالی  نهایتاً اینکه هدف

 سااازا تیربیااات،  ساااختار نظااا  مسااتند  

رویادادهاا   از تیرباه  کسام  و التاوبردارا 

 و حفاظ  ،آتای  عملکارد  بهباود  براا گذشته

دارایای فکاارا   تارین  بهیناه مهاام  مادیریت 

 کاااهم بااه تیربیااات(، کمااک ) سااازمان

 خطا، بسترسازا و  آزمون هاا ناشی از هزینه

 دادن جهتنوآورا و  و خالقیت افزایم براا

 تیربیات ثبت سمت به ... و کارکنان مدیران،

 باشد.   می خود

 

 . هدف از مستندسازی9

هدف از مستندسازا در ساازمان عباارت اسات از    

  تواناد باه   کردن از اینکه هر عاملی مای  حاصلاطمینان 

نیااز وا باراا انیاا  اماور      تمامی اطالعاتی که ماورد 

مربوطه است، دسترسی پیادا کناد. ایان اطالعاات در     

صاورت کاغاذا،    هزمان یا شرایط خاصی ممکن است ب

الکترونیکی، یا اشکال دیتر مستندساازا شاود. باراا    

 رسیدن به این هدف مدیریت باید:  

 ؛به الزامات خروجی توجه نماید 

   از صحت، قابلیت دسترسی، قابلیت اطمیناان

تماامی    بایسات باه   و امنیت اطالعاتی که می

کاربران درگیر در سازمان و همچنین افرادا 

 تأمل تجربه       
 نتیجه گیری

 برنامه
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بااه دانسااتن ایاان  کااه بااراا اسااتخدا  نیاااز

 ؛اطالعات دارند، برسد

   از هماهنتی میموعه اطالعات کلی ساازمان

کاارگیرا ماؤثر و    براا سهولت یاادگیرا باه  

کارآمد اطالعاات توساط افاراد در خاارج یاا      

 ؛داخل سازمان اطمینان حاصل نماید

       مطمئن شود افارادا کاه باراا انیاا  اماور

این  مربوطه نیاز به اطالعات دارند، از آمادگی

ها و روند  هاا دسترسی به آن اطالعات، روش

 دستیابی به جدیدترین اطالعات آگاهی دارند

]30[. 

 مشی و اصول مستندسازی  خ . 10

اصولی که بر روا مستندساازا تأثیرگاذار اسات،    

 کاار گرفتاه   بهبیانتر آن است که سیستم مستندسازا 

گیارد،  کاار   هشده باید روندا با کمترین پیچیدگی را ب 

که این روش قادر باشاد الزاماات مرباو  باه      طورا هب

رسانی، کنترل، توزی  و آرشایو اطالعاات را    روند اطال 

 ویژه:  برآورده سازد، به

 جز موارد امنیت ملی یا تیاارا، در ساایر     به

هااا مستندساازا بایاد باراا      موارد سیستم

هااا   تمامی کاربران ساازمان کاه نیازمنادا   

اناد،   یین و مشخص کردهدسترسی خود را ت 

 ؛دسترسی باشد  قابل

  مساائولیت بااراا دقاات، قابلیاات اطمینااان و

سازا اطالعات باید با توجه باه   سرعت فراهم

 داده شود. طور میزا قرار ها به اختیارات آن

    الزامااات دسترساای اطالعااات بایااد توسااط

 ؛کاربران سیستم مستندسازا ت یین گردد

   هاده کااربر   مسئولیت بازیابی اطالعاات باه ع

 ؛مربوطه است

     سیستم مستندسازا بایاد ارزیاابی عملکارد

کااه   طااورا مربوطااه را میساار سااازد بااه   

 [.30] هاا مربوطه دائماً بهبود یابند ف الیت

 سه مرحله مه  در تدوین نظام مستندسازی . 11

بااراا اینکااه بتااوان نظااامی جااام  در خصااوص   

 مستندسازا تیارب طراحی نمود باید سه مرحله مهم

 را در نظر داشت:

هاا خاود   فرایند مستندسازا تیربه اولین قد  در

دیتران، شناخت نو  و ماهیت تیربه و ساسس ثبات    و

 آن است. 

قااد  دو  ارزیااابی ضاامن و پااس از عماال ماهیاات 

طور ذهنای و ساسس ارزیاابی     تیربه و کسم تیربه به

 میدد پس از ثبت مستندسازا است. 

هااا   دادن تیرباه  قرارقد  سو  انتشار و در اختیار 

 .]25، 23[ آمده به دیتران است دست به

 
 مراحل تدوین نظام مستندسازی تجربیات .4 نمودار

ترتیام قاادر باه ارزیاابی       ایان   البته دیتران نیز به

هااا اییااد    عالوه یکی از شایوه  تیربه خواهند بود؛ به

باردارا از   پردازا مدیریت بومی و اقتضایی، بهره نظریه

، هاا بومی اییادشده با توجه به شرایط فرهنتی تیربه

طریااق  اقتصااادا و اقلیماای اساات کااه از ، اجتماااعی

طاور   هاا قابال حصاول اسات. باه      مستندسازا تیرباه 

هااا ساازمانی مادیران و     خالصه مستندسازا تیرباه 

نظا  و سااختار مناسام    ها نیازمند استفاده مؤثر از آن

تار و فراینادهاا  منظاور تادوین سااخ    باه باشد که  می

هااا از رویکردهاااا مختلفاای    مستندسااازا تیربااه 

 .]25، 23[ گیرا شده است بهره

 انتشار تجربه
ارزیابی، کسب،  
ارزیابی مجدد  

 تجربه

شناخت ماهیت  
 تجربه و ثبت آن
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 عناصر اساسی مستندسازی:

نتارا حاکی از بیان و تشری  یک یا ت دادا  تیربه

ملماوس   عینای و ا  قضایه از مسائل سازمانی در قالم 

 از:اند  نتارا عبارت تیربهاست. عناصر اساسی 

 ؛  و تشری  بیان .1

 ؛مسائل سازمانی .2

 ؛قالم .3

 .]15[عینی و ملموس ا  قضیه .4

 
 نگاری( )تجربه عناصر مستندسازی تجربیات. 5 نمودار

 مراحل مستندسازی تجارب. 12

 مکانیسم توان می مستندسازا تیربیات نظا  براا

. 1است:  مرحله پنج بر مشتمل که گرفت نظر در را زیر

 .3 ارزیاابی،  باراا  تیربه . انتقال2 )تیربه(،داده  ثبت

. 5 و بندا تیرباه،  طبقه و . کدگذارا4تیربه،  ارزیابی

 ارائاه  و تیرباه  ( )ترویج انتشار زمینه در گیرا تصمیم

جدا،  یکدیتر از مراحل صاحبان تیارب. این به پاداشی

 .هستند متقابل ارتبا  در هم با اما

 شناسایی به مرحله داده یا تیربه: این ثبت مرحله الف(

 ایان  از پاردازد. قبال   تیربیاات مای   آورا جم  و

 روش نیز و تیربه هاا مالک که است رز  مرحله

 هاایی  شاخص گردد. مشخص گردآورا تیربیات

گرفته  نظر در تیربیات اولیه ثبت براا م مورً که

 و عمال  هرفیات  افازایم  از اناد  عباارت  شود می

تیربیاات،   میموعاه  افازایم  سازمان، در بازنترا

 کارکنان، و مدیران توان و دانم و بینم گسترش

 ورا، ارتقااا بهاره   خالقیات،  و ناوآورا  ارتقااا 

 ... دیتاران، و  موفاق  تیربیاات  از التاوبردارا 

 هااا  روش تیربیاات از  گردآورا براا همچنین،

 هااا  فار   در تیرباه  دساتی  ثبت چون مت ددا

 و ،فایلم  و ناوار  ،تیرباه  ماشاینی  ثبت مخصوص،

 ساایر  و نویسای  خااطره  نویسای،  ماورد ) نوشاتار 

 .استفاده نمود توان می مرتبط( ابزارهاا

 مستندساازا  مرکاز  باه  تیرباه  انتقاال  مرحلاه  ب(

 میموعه تیاارب  که است رز  اینیا در تیربیات:

 باه  ساازمان  مختلاف  هااا  بخم از شده گردآورا

 در سسس و شده  منتقل تیارب مستندسازا مرکز

 .گیرد صورت ارزیابی تیارب این مورد

 از اا کمیتاه  اینیاا،  در تیربیاات:  ارزیاابی  مرحله ج(

 مورد در و هم آمده گرد سازمان رهبران و مدیران

 ساازمان،  مختلاف  هاا بخم از دریافتی تیربیات

 تیربیاات  ارزیاابی  .کنناد  داورا مای  و اههاارنظر 

 بررسای : 1 گیارد  مای  انیا  سط  دو در دریافتی

 شاکل  نظار  از مستندساازا  در مرکز تیربه اولیه

 فنی نظر از تیربه : ارزیابی2 و ( تیربه کلی )فرمت

 .و محتوایی

 از پاس  :تأییدشاده  تیربیات مستندسازا مرحله د(

 ماورد  مستندسازا تیربیات به تیربیات، ارزیابی

 مرحلاه  این .شود می پرداخته کمیته ارزیابی تأیید

 تحات  و فنااورا اطالعاات   کماک  باه  م ماورً 

 :پذیرد می صورت زیر هاا ف الیت

 و مرتبط تیربیات دهی سازمان و بندا طبقه 

 ؛مشابه

  لازو   صاورت  در مارتبط  تیربیاات  تلفیاق 

 ؛بیشتر اطالعات اییاد منظور به

  بار  تیرباه  مستندساازا  متادولوژا  ت یاین 

 ؛دریافتی تیربه نو  اساس

 متناسم مربوطه افزارهاا نر  و ابزارها تهیه( 

 ؛لزو  صورت در تیربه( با

 باه  تیرباه  ورود و واصله تیربیات کدگذارا 

 ؛تیربه مستندسازا سیستم
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 متقاضی افراد به پاسختویی براا ریزا برنامه 

 ؛تیربه از استفاده

 منظاور  باه  اطالعااتی  پایتاه سیستم طراحی 

 .تیربه نتهدارا و حفظ

 این پاداش: در اعطاا و انتشار نحوه ت یین مرحله ه(

 آن باه  رز  اسات  مستندساازا  ایند فر از مرحله

 هاا  آن اههارشاده  تیربیاات  کاه  افارادا  از دسته

 پاداش است، دریافت کرده را ارزیابی نمره ینبارتر

 و توزیا   نحاوه  و درباره شود اعطا م نوا و مادا

 .]31[شود  گیرا تیربیات تصمیم این کاربرد

 
 مراحل مستندسازی تجارب .6 نمودار

چهتتار رویکتترد  التتز در مستندستتازی   . 13

 تجربیات

آورا، مستندسازا، توزی  و استفاده  منظور جم  به

هاا سازمانی، نیاز به یک نظا  و ساختار  مؤثر از تیربه

رود.  مناسم مستندسازا مهم و ضرورا به شامار مای  

یندهاا مستندسازا امنظور تدوین این ساختار و فر به

گیارا شاده کاه     تیربیات از رویکردهاا مختلفی بهره

ترین این رویکردهاا در ذیال آماده اسات      عناوین مهم

]23[. 

بر اسااس ایان رویکارد، ثبات     : رویکرد دانشی .1

فرایندها و انتشاار آن ناوعی مادیریت دانام     

 ذهنای  دانم شود می باعث رویکرد این. تاس

 این بر. شود تبدیل عمومی و مستند دانم به

مستندسااازا ِ مطال اااتیموضااوعات  ساسااا

حداکثرا بوده و سا ی بار    صورت بهفرایندها 

مسائل و موضوعات مارتبط   همهاین است که 

 .  با فرایند در مستندسازا فرایند لحاظ گردد

 رویکاارد، ایاان اسر اساا: باارویکاارد اطالعاااتی .2

ا متادولوژ  یاک  بیشتر فرایندها ازاندسمست

است تا یک محصول یاا نتییاه و از آن باراا    

باه   شاده  کسام تیربیات  ارائهثبت، انتقال، و 

عااتی  ال. رویکارد اط شاود  مای سایرین استفاده 

تاا باه    آورد مای این امکان را براا افراد فراهم 

و باا   کارده  پیادا  دسترسی نیاز موردتیربیات 

با تأکید بار   ارتبا  برقرار کنند. تیربهصاحبان 

تیربیاات را،   میموعاه  تاوان  مای رد این رویکا 

ضاامن حفااظ مالکیاات صاااحبان تیربااه، در  

. در این رویکرد، برخای  قرارداداختیار همتان 

اسات، بار    نظار  ماورد فرایند، که  هاا جنبهاز 

اساس مراج ه به صاحبان تیربه مستندسازا 

 .شود می

سازمان یادگیرنده ساازمانی  : رویکرد یادگیرا .3

تقاال دانام، و   است کاه در اییااد، کسام، ان   

رفتااار خااود، در واکاانم بااه داناام و  اصااالح

 ایان  مجدید، مهاارت دارد. کسا   هاا بصیرت

ت کاه در قالام فرایناد    اس آن مستلز  مهارت

یادگیرا، تیربیات موفاق و نااموفق ساازمانی    

بررسی و ارزیابی و نکات ارزشامند حااکم بار    

این تیربیاات آموختاه شاود. باه کماک ایان       

در طراحای و   گرفته کلشرویکرد، از تیربیات 

استقرار نظا  یادگیرا مستمر، نظا  یاادگیرا  

سازمانی، و همچناین ساازمان یادگیرناده باه     

 .گردد می بردارا بهرهبهترین نحو 

 رویکاارد، ایاان اسباار اساا :رویکاارد نااوآورا .4

 ،راحیاطا  فرایند ازامستندس هدف ترین مهم

 شده مستندکردن تیربیات  نهادینهاستقرار، و 

ثبت داده یا 

 تجربه

انتقال تجربه به 

مرکز 

 مستندسازی

ارزیابی 

 تجربیات

مستندسازی 

تجربیات 

 تأییدشده

انتشار و اعطای 

 پاداش
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 خالقیااتاساات؛ تااا از ایاان طریااق نااوآورا و 

و توان ف الیت و رقابات در دنیااا    پذیر امکان

متغیر بیرونی فراهم شود. نظر بر این است که 

نمودن فرایندها در قالام ثبات، مارور،     مستند

تیربیات امکاان   کارگیرا بهارزیابی، انتشار، و 

 . [33] آورد میقیت و نوآورا را فراهم الخ

 
 رویکردهای  الز در مستندسازی تجربیات .7 نمودار

تجربیتات در یتس    مستندسازی های چالش. 14

 سازمان

 اا، حرفه و شخصی به دریل بنا که رسد می نظر به

 خاود  تیربیات مستندسازا به میلی مدیران از برخی

 تغییارات  و اطمیناان  عاد   طارف   یاک  زیرا از ندارند،

داشاته   سیطره ها سازمان هاا ف الیت عرصه بر محیطی

 گذشاته  هااا  وضا یت  کاه  کنناد  می تصور مدیران و

 طرفای دیتار،   از ندهناد.  رخ آیناده  در اسات  ممکان 

 در پیشین هاا گرفتارا و اشتباهات بروز از جلوگیرا

 تلقای  ناپاذیر  اجتنااب  کارا، امرا عملیات و فرایندها

 بهباود  مختلاف  رویکردهااا  م رفای  باا  گردد. اما می

 میدد مهندسی فراگیر، کیفیت نظیر مدیریت سازمانی

هااا   ساازمان  مخصوصااً  و ارزش مهندسای  فراینادها، 

 سوا  به ها سازمان گرایم دانم، مدیریت و یادگیرنده

 بهباود  و و انحرافات اشتباهات کاهم و عملیات بهبود

 است. یافته شدت عملکرد

 به آنکه از  پس مدیران و ها سازمان حاضر، حال در

 طریاق  از تیرباه  کسام  و یاادگیرا  ارزش و اهمیات 

 باا  را خاود  منادا بیشاتر   عالقه اند، برده پی یادگیرا

 از استفاده و تیربیات مستندسازا فرایند کردن دنبال

 ساازمان  آتای  عملکردهااا  و در اقدامات تیربیات آن

سامت   باه  گارایم  در هاا  ساازمان  اماا . دهند می نشان

 شاناخت  عاد  » ناا  ه ب بزرگ چالشی با مستندسازا

 نیز متدولوژا و مستندسازا فلسفه و ماهیت از کافی

 نار   وپنیاه  دسات  «سازمان در آن اجرایی هاا ل مد و

 مستندساازا  ها سازمان از مثال، برخی کنند. براا می

 پاروژه  یاک  وقاای   و دادهارویا  ضابط  و ثبات  تنهاا  را

 رویدادها کردنمستند که است حالی در این .دانند می

 و دانام باوده   مادیریت  فرایند از بخشی تنها وقای  و

 هااا  زمیناه  نیز و تیارب انتشار و توزی  که است رز 

 و مشاخص  ساازمانی  هااا  در برنامه تیارب آن کاربرد

ارزش  سازمانی رویدادهاا همه طرفی، گردند. از لحاظ

 به عبارتی، ندارند. مستمر سازا ذخیره و مستندسازا

 از رویکردهااا  اساتفاده  باا  کاه  برند می گمان مدیران

 ترسایم  و ارزش مهندسای  فراینادها،  میدد مهندسی

 نمود مشخص را توان رویدادهایی می نیز ... و فرایندا

 مستندساازا  متادولوژا  از اساتفاده  به نیازا عمالً و

 فرایناد  در کاه  اسات  حاالی  در ایان  .تیاارب نیسات  

 دارند که مستندسازا ارزش رویدادهایی مستندسازا،

 اناد  باوده  پنهان و مستتر سازمان در قبالً طرف،  یک از

 از استفاده پی در طرف دیتر، از و (بد چه و خوب )چه

 سازمان نصیم توجهی قابل م نوا و مادا نتایج ها آن

 اسااس  بار  صارفاً  نباید را تیربه یک ارزش .است شده

 سازمان است ممکن بلکه کرد، تفسیر آن هاا خروجی

 نظار  ماورد  خروجی به و کرده هزینه تومان میلیاردها

 شارایطی  و غیرمنتظره رویدادهاا با بررسی اما نرسد،

 و است، م لومات آمده  پیم نظر مورد دوره طی در که

 ساازمان  باه  (ناامطلوب  و باد  چند )هر اا تازه تیارب

رویکردهای 

مستندسازی 

 تجربیات

رویکرد 

 یادگیری

رویکرد 

 اطالعاتی

رویکرد 

 نوآوری

رویکرد 

 دانشی
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 تیرباه  کاه  نمود اههار توان چنین شود. می می افزوده

 )هشاداردهنده(  ناامطلوب  و بد یا و خوب است ممکن

 .]31[باشد 

 
های مستندسازی تجربیات در یس  چالش. 8 نمودار

 سازمان

 بندی جمعو  گیری نتیجه. 15

، عبارت از  هاا  ساازمان براا بقاا و عملکارد    امروزه

ضارورا  اتیاز اشاتباه و رماوز موفق یگذشته و آگاه

خود  هاا تیربهاز  رایادگیمیبور به  ها سازماناسات. 

 یهمه شاما جمالتا   حتماً. باشند می ها سازمان تریو د

اسات را   اروزیا پ ساوا  باه  یشکسات پلا   نکهیمانند ا

 یتیریتیاارب ماد   مستندساازا . بدون شک اید شنیده

 ااریاز بساا توانااد ماایبااوده و  دیاامف اریناااموفق بساا

)ادب از  یلقماان  کارد یکند. رو اریجلوگ ها کارا دوباره

از  زیا بار پره  ( کاه مبتنای  ... ادباان  بای از  یکه آموخت

 مااوردو  یاایعقال یاساات، نترشاا تاارانیاشااتباهات د

اذعان داشات کاه اکثار     دیبا حال  این بااست.  پذیرش

 هاا شکستتیارب ناموفق و  انیاز ب ها سازمانافراد و 

 قیا از اشاعه عد  توف کنند می یو س  پرهیزدارندخود 

باار  کیاادتأضاامن  نی. بنااابراناادینما اریخااود جلااوگ

 تیحساساا دیااتیااارب ناااموفق، با نیبودن تاادودیاامف

 و داشت. نظر مدموضو  را  نیبه ا رانیو مد ها سازمان

تیاارب   ریباا ساا   یتیریتیربه ماد  نیبتوجه نمود که 

 گیرا شکل ثیهم از ح ها تفاوت نیاست. ا هایی تفاوت

اسات. تیرباه    توجاه   قابال  امستندسااز  ازنظار و هم 

و  یتیریمد ندیفرا یک  پایهست که بر ای تیربه یتیریمد

مانناد مشاارکت    یتیریماد  اکردهاا یبا اساتفاده از رو 

 یفنا  ب. در طرف مقابال، تیاار  گیرد میشکل  یگروه

و  ایاشا  نیهستند که حاصل شناخت و درک روابط با 

ماوارد   اا پااره و در  ها دستتاهو  تأسیسات اکارکردها

 یتیاارب  نیاسات. چنا   آرت ماشاین ارتبا  انساان باا   

مشکالت ساازمان   گشاا گرهبوده و  دیمف اریاگرچه بس

 ثیا خصوص از حه و ب ستین یتیریاست اما تیربه مد

 م ماورً  تار ید هااا  ساازمان  رانیماد  ابارا  اآموز هم

. اماا  باشاند  مای  هاایی  محادودیت و  هاا  نارسایی ادارا

 اتیا از زبان و ادب مندا بهره خاطر به یتیریتیارب مد

 رانیو مد ها سازمانانتقال به  تیقابل ت،یریمشترک مد

و  درک  قابال هماه   ابرا راحتی بهداشته و  زیرا ن ترید

، امکااان  هاا  تیرباه مستندساازا   باا  اسات.  اآموز هم

و باا   شود میفراهم  یسازمان رایادگیدانم و  میافزا

، عملکاارد  حوزه کارامرتبط با  هاا تیربه کارگیرا به

 میافازا  هاا  پژوهشاکده ی مؤسسات پژوهشی و سازمان

 مستندساازا ارزش  هاا  ف الیات  هماه کند. اما  می دایپ

انتخااب   امستندسااز  ابارا  دیا با هایی ف الیتندارند، 

 باشند: لیذ هاا شاخص اشوند که دارا 

 یای و برنامه ا ادر اسناد راهبرد ژهیهدف و ا( داراالف

 ؛باشند ها مؤسسات پژوهشی و پژوهشکده

 قابال  یاعام از مثبات و منفا    هاا  آن ا( دستاوردهاب

 ؛باشند شده  و مشخص بینی پیم

مؤسساات   ابارا  ناده یاستفاده میادد در آ  تی( قابلج

امکااان  ایااخااود و  هااا پژوهشاای و پژوهشااکده 

ها و مراکاز آماوزش    سازمان سایر ابرا التوبردارا

 ؛را داشته باشند ترید عالی

بی میلی مدیران به  
 مستندسازی

عدم شناخت ماهیت  
مستندسازی و 

 روش های انجام آن 

مرسوم نبودن   
مستندسازی و نبود  
 الزام های قانونی  

عدم همکاری 
بخش های دیگر 

 سازمان
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ی مؤسسااات پژوهشاای و سااازمان اجااار ناادیا( در فرد

 ادارا یولا  اناد  ماندهمستتر و پنهان  ها پژوهشکده

)چه مثبت و چاه   توجه قابل او م نو اماد جینتا

 هاا  پژوهشاکده و  یپژوهشا  مؤسسات ا( برایمنف

 ؛باشند می

رسانده، اجارا   میکه آن را به تصو ج  یا مراج یمر (ه

 .، مشخص باشنداند نمودهکرده و نظارت 

تیربیاات  یناد نظاا  مستندساازا    انهایتاً اینکه فر

 کند:   اا تب یت می یند سه مرحلهامدیران از یک فر

 ؛ریزا مستندسازا برنامه 

 اجراا مستندسازا؛ 

 پایم، کنترل، تسهیم. 

 رانیتجارب مد ینظام مستندساز ندیافر .1جدول 

 های مستندسازی مفاهی  و گام
مراحل 

 مستندسازی

 بررسی شرایط سازمان 

   هاااا تیااارب   شناسااایی و ت یااین حااوزه

 ساؤرسازمانی مدیران و 

  ت یاااین روش، مراحااال و انتخااااب قالااام

 خروجی

 ریزا برنامه

  آورا اطالعات جم 

 بندا محتوایی تیاارب   دهی و طبقه سازمان

 شده  آورا جم 

 اییاد پایتاه اطالعاتی 

 اجرا

 ویرایم، بازنترا، تائید 

 سطوح دسترسی بایتانی، امحا ، ت یین 

 روزآورا انتشار، تسهیم، به 

پااایم، کنتاارل، 

 تسهیم

(. تادوین التاوا مستندساازا تیربیاات     1394) منب : زماانی، اصاغر  

 ]32[ هاا دولتی کشور دانشتاهساا ؤرسازمانی 

 منابع
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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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