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 42/70/4932تاريخ دريافت مقاله:   مطالعات كتابداري و علم اطالعات فصلنامه 
 74/72/4931تاريخ پذيرش مقاله:  4931بهار دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

   9 -47، صص: 43شماره پياپی 

 

 

در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده  1نقش مستندسازی

 های ماهوارهسامانه
 

 3نيانصرت رياحی، 2فاطمه نويدي

 

 چکيده

 آید کهبه شمار می سازمانهای ترین سرمایهنوان مهمکارکنان یک سازمان به عو تجارب دانش  هدف.

بر این اساس مطالعه حاضر به  .یک ضرورت است ،مستندسازی در قالب ارزشمند انتقال این دانش حفظ و

بررسی نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی به عنوان ابزاری ضروری برای تبدیل دانش نهان به 

 پردازد.گذاری تجارب میآشکار و به اشتراک

روش تحلیل است که به ای کاربردی با رویکرد کیفی پژوهش از انواع پژوهش توسعهاین  روش.

صورت گرفته است. ابزار به کار گرفته شده، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و جامعه مورد مطالعه،  4مضمون

 . دنباشمیهای ماهواره های پژوهشکده سامانهدر پروژه شاغلنفر از پژوهشگران  81

ها جریان دارد ترکیبی از دانش چرایی، چه چیزی، چه کسی و چگونگی است دانشی که در پروژه ها.يافته

 .شودها منعکس نمیدر اسناد پروژهکه  دانش ضمنی است از نظر ماهیت، هااین دانش ی ازکه سهم بیشتر

کلیات و نتایج  صرفاًو  شوندمستند نمیها و اشتباهات حین کار تجربیات، جزئیات فنی، روش کار، تحلیل

  .شوددر قالب اسناد منتقل می

شوند و مستند نمیجریان دارد  ی پژوهشکدههاضمنی که در پروژهبخش زیادی از دانش  گيري.نتيجه

توان در قالب سه نوع موانع فنی، موانع انسانی و موانع را میدر پژوهشکده مسائل و مشکالت مستندسازی 

 ی نمود.بنداداری واحد مستندسازی طبقه
 

 دانشمستندسازی، مدیریت دانش، دانش ضمنی، انتقال : هاكليدواژه

 

                                                           
1.Documentation 

 std_navidi@khu.ac.ir، شناسی دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش. 2

 sara_purriahi@yahoo.com، شناسی دانشگاه خوارزمیاستاد گروه علم اطالعات و دانش. 3

4. Thematic analysis 
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 مقدمه
های ناملموس، هاست که شامل داراییترین منابع ارزشمند سازمانیکی از مهمسازمانی دانش 

دانش به عنوان یکی از منابع کلیدی برای ایجاد و حفظ مزیت  .است قها و فرایندهای خالروال

آید و بخش مهمی از دانش و تجربه سازمان متعلق به اقتصاد فراصنعتی به شمار می پایدار دررقابتی 

از اهمیت خاصی ها در سازمانرو مدیریت دانش از اینافراد سازمان است نه خود سازمان. 

 .برخوردار است

 دانش، سازیذخیره مستندسازی و دانش، شناسایی و خلق بر مشتمل دانش مدیریت فرایند

 سازیذخیره اید اولدانش شناسایی شده ب است. دانش کاربرد نهایتاً و دانش تسهیم و انتقال توزیع،

 عملیات در و دانشی شود افزاییهم موجبو  گردد توزیع میان همگان در سپس شود؛ کدگذاری و

 .گردد سازمان عملکرد تعالی و بهبود موجب در نهایت و دهش گرفته به کار تصمیمات سازمانی و

 توجه مورد مراحل سایر از بیش تجربیات مستندسازی مرحله دانش، مدیریت مراحل میان در

 و وقایع نتایج مضامین و از استفاده به دنبال تجربیات مستندسازی نظام است. گرفته قرار

 و هاسازمان باشد. هدفمی آتی اقدامات و هافعالیت در مزیت کسب برای گذشته رویدادهای

 جای دار بهآتیه و صحیح آموزش رهیافت توانمی را تجربیات مستندسازی فرایند اجرای از مدیران

 و هاروش دوباره انجام از ناشی هایکاهش هزینه به کمک و خطا و آزمون روش از استفاده

دانست بنابراین، کیفیت محتوای این اسناد  است، اثبات رسیده به درگذشته آنها نادرستی که اقداماتی

  .(8311)انواری رستمی و شهائی،  سزایی برخوردار استخلق شده از اهمیت به

از متخصصان و به بیان دیگر، تبدیل دانش نهان  8مستندسازی یکی از ابزارهای اکتساب دانش

های خود در فازهای ها، افراد با مستند نمودن فعالیتبه دانش آشکار است. در جریان پروژهآنها 

 در سازمان پرسنل از هریکزیرا  شوندنع از دست رفتن دانش جاری در پروژه میمختلف پروژه، ما

 گاههیچ شاید که باشدمی مواجه خود به و متعلق فرد منحصربه دانشی با خود به مربوط کاری زمینه

 از آموخته هایدرس ها،آموزه و کارها، تجربیات دادن انجام نحوه اما باشد، نکرده توجه آن به

 یو موفقیت عوامل که است فرد آنمختص  دانشای از مجموعه ها،توصیه ها،شکست و هاموفقیت

-مستندسازی تجربیات یکی از ابزارهایی است که سازمانتوان گفت، بنابراین می دهد.می تشکیل را

سازد در مواجهه با مشکالت مشابه، اقدام موثرتری را قادر میمحور های پروژهبه ویژه سازمانها 

داشته و از تکرار اشتباهات گذشته مصون مانده و با سرعت بیشتری به سمت اهداف سازمانی 

                                                           
1. Knowledge elicitation 
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 سازمانی ه. حافظاست سازمانی هحافظ ایجاد برای سازوکاری تجربیات، مستندسازی .کنند حرکت

 بازخورد معنای بهو  ستا آموخته قبالً که است دانشی از استفاده یراب سازمان توانایی از عبارت

 .باشدمی تجربه و دانش

 اینکه از است عبارت محورپروژه هایسازمان در دانش مستندسازی ضرورت برای هعمد دلیل

 باال زمانی فشار به توجه با و باشدمی خاص زمانی بازه یک در اجرا برای فقط پروژه یک ماهیت

 از شده آموخته هایدرس تجارب، نشدن مستند و نشدن استخراج صورت در پروژه، اتمام برای

 پروژه جریان در خطاها و سعی و شخصی اشتباهات از یادگیری و شودمی فراموشی دچار پروژه

 در و آتی هایپروژه در خود قبلی تجارب از توانندنمی هاپروژه در درگیر افراد و گیردنمی صورت

 با و متخصص نیروهای همکاری قطع با همچنین و گیرند بهره سازمان در خود مسائل حل جریان

 .شد خواهد متحمل را بسیاری هایهزینه سازمان جدید، افراد ورود

در چند سال اخیر اقدامات نظری و عملی گوناگونی در سطح کشور در خصوص مستندسازی 

های مختلف در چاپ کتابتوان به می هافعالیتتجربیات صورت گرفته است که از جمله این 

به منظور انتقال منظم تجربیات موجود به هایی همایشبرگزاری  ،تجربیات مدیریتیزمینه ثبت 

 های مختلفدر سازمانکاربردی های مستندسازی طرحو های مطالعاتی اجرای پروژهمدیران جوان، 

های ایرانی متوجه اهمیت نقش گر آن است که سازمانها بیاناین تالش یتماماشاره نمود که 

-کرده آغازرا  یاند و در این راستا اقداماتشده یتجربه در رشد و بهبود عملکرد سازمانمستندسازی 

 .اند

ضرورت مستندسازی و نقش آن در اعتالی  انجام شده در زمینه بررسیبرخی از مطالعات 

ضرورت طراحی ساختار نظام به (، 8314صالحی ) و فرشعبانی، بهاری. باشندمیمدیریت دانش 

مستندسازی و انتقال  توجه به این مهم که بر اساس های سازمانی مدیرانتجربه مستندسازی

مدنی بروجنی اند. پرداخته شودتجربیات یکی از عوامل اساسی در یادگیری سازمانی محسوب می

و  توسعه دانش نقش مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان درنیز به اهمیت (، 8331)

 پرداخته است. مستندسازی تجربیات مدیران در اعتالی دانش مدیریت ضرورت

ب و الگوی ه تدوین چارچوا پی بردن به ضرورت مستندسازی دانش سازمانی ببرخی مطالعات ب

نامه خود ( در پایان8331قاسمی ) اند.محور پرداختههای دانشمستندسازی دانش در سازمان

چارچوبی برای مستندسازی تجارب مدیریتی ارائه کرده و به مطالعه موردی پژوهشکده صنعت 

نفت پرداخته است. این پژوهش یکی از اولین مطالعاتی است که به معرفی جامع فرایند چارچوب 

 محور برای شناسایی و مستندسازی تجارب مدیریتی پرداخته است. 
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 رعایت و مستندسازی کارآمد هاینظام تدوین ای، ضرورتدر مطالعهنیز ( 8331پورسلیمانیان )

دانش را  ملی سیستم و نوآوری ملی استقرار نظام و طراحی هنگام در ویژه به فکری مالکیت حقوق

و معتقد رعایت حقوق مالکیت فکری مورد تاکید قرار گرفته  نموده است. در این مطالعه، تبیین

 حقوق چگونگینیازمند توجه ویژه به سازمانی ارزنده  تجارب و دانش نگهداری و حفظ است،

  .است فکری مالکیت

، هاو نقش آن در توسعه مهارت دانش های خارجی نیز تاکید زیادی بر مستندسازیدر پژوهش

مدیریت تغییر موفق را در گرو  (2184)8مورفی افزایش ارزش و حفظ مزیت رقابتی شده است.

داند و مستندسازی را به عنوان یکی از ابزارهای انتقال دانش میدانش گذاری و انتقال اشتراک

که توانایی اعضای یک سازمان در ترکیب و تبادل  ( معتقد است2112) 2اسمیت. کندمعرفی می

 3، ریلی و آگونلین نشان دهنده برآورد میزان معرفی محصوالت و خدمات جدید است. ،دانش

عنوان تاثیر یادگیری سازمانی و پردازش اطالعات بر موفقیت ای تحت در مطالعه ( نیز8331)

محصول جدید، دریافتند که مستندسازی به همراه یک سیستم بایگانی موثر، به طور قابل توجهی بر 

ها و در گذاری اطالعات بین سیستماشتراکقیت یک شرکت در تولید محصول جدید، میزان موف

 .کندنتیجه یادگیری سازمانی ایفا می

. اندرا مورد بررسی قرار داده و موانع مستندسازی مستندسازیعوامل موثر بر  ،برخی از مطالعات

 ،عملکرد سازمانی افزایش گذاری دانش براشتراک بر نقش مهمتاکید با ( 2111)و دیگران  4آرگوت

گذاری دانش یکی از عواملی که افراد بر اساس آن تصمیم به اشتراکبه عنوان را اعتماد بین فردی 

پیوند بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش به (، 2112) 2یحیی و گه اند.کردهمعرفی  گیرندمی

گیری، ارزیابی عملکرد، تشویق و حوزه از مدیریت منابع انسانی )آموزش، تصمیم 4ویژه همبستگی 

نش، خلق دانش و حوزه مدیریت دانش )اکتساب دانش، مستندسازی دانش، انتقال دا 2تالفی( و 

حوزه مدیریت نیروی  4که نتایج این مطالعه نشان داد کارگیری دانش( را مورد بررسی قرار دادند. به

توسعه نیروی انسانی، باید بستگی دارد و به منظور های مدیریت دانش همانسانی با کل فعالیت

نظام تشویق و و  باشدهای حل مسئله تمرکز بر دستیابی به کیفیت، خالقیت، رهبری و مهارت

  .شودمیگذاری دانش و تفکر خالق تالفی موجب ارتقای عملکرد گروهی، اشتراک

                                                           
1. Morphy, Emma 

2  . Smith 

3. Lynn, Garys & Reilly, Richard R & Akgun, Alie 

4. Argote 

5. Yahya, Salleh & Goh, Wee- Keat 
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رابطه بین اعتماد و اشتراک  درک بهتر از تاثیر ارائهبه بررسی و  ایدر مطالعهنیز ( 2111) 8رنزل

ش منحصر به به ویژه اعتماد در افزایش تسهیم دانش از طریق کاهش ترس از دست دادن دان دانش،

نتایج این پژوهش حاکی از این است که . پرداخته است فرد و بهبود تمایل به مستند نمودن دانش

ها موثر اعتماد، بر مستند نمودن دانش و کاهش ترس از دست دادن دانش ارزشمند درون و بین تیم

  است.

استخراج دانش نهان و های روش ( در زمینه2182) 2گاوریلووا و آندریوامطالعه  هاییافتهدر 

جدی برای استفاده کارآمد و خلق دانش در یک سازمان اشاره  یانسان به عنوان مانعبه آشکار افراد، 

گر برای استخراج دانش از ها یک نماینده یا تحلیلسازمان و تاکید بر این است که در شده است

 .رد نیاز در نظر گرفته شودگذاری بیشتر دانش و خلق دانش موافراد متخصص به منظور اشتراک

دهد، در های مختلف انجام شده در ایران و سایر کشورها نشان میگونه که مرور پژوهشهمان

تمامی این مطالعات به مستندسازی به عنوان یک امر ضروری در مدیریت دانش پرداخته شده 

برای مستندسازی ها، مراحل و چارچوب مفهومی برخی از مطالعات سعی در تعریف گام است.

اند و برخی دیگر عوامل موثر بر مستندسازی را از نظر روانشناسی رفتاری مورد بررسی قرار داشته

-سامانه پژوهشکده دانش مدیریت در مستندسازی نقش بررسی حاضر نیز مطالعه از هدفاند. داده

ایران، مستندسازی تجارب با توجه به اینکه بیشتر مطالعات انجام شده در . باشدمی ماهواره های

محور بودن پژوهشکده مورد اند، این پژوهش با توجه به پروژهمدیران را مورد تاکید قرار داده

دهد مطالعه، مستندسازی تجارب را در سطح تمامی افراد درگیر در تیم پروژه مورد بررسی قرار می

بدیلی ند اجرای پروژه تجارب بیو بر این باور است که هر یک از سطوح درگیر در پروژه، در فرای

 کنند که باید به اشتراک گذاشته شود. کسب می

 

 مروري بر كاركردهاي مستندسازي
یکی از فواید اصلی و اولیه تجربه، ایجاد تصویری تاریخی در داونپورت و پروساک، باور به 

کرد، دانش  توان شرایط و اتفاقات جدید را مشاهده و درکذهن است. به کمک این تصویر می

بین آنچه  دتوانآورد که با استفاده از آنها میناشی از تجربه نقش یا نقوشی آشنا در فرد به وجود می

 ند.که اکنون در حال شکل گرفتن است و آنچه که قبالً اتفاق افتاده، ارتباط برقرار ک

                                                           
1. Renzl, Birgit 

2. Garilova & Andreeva 
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اسی در مستندسازی و انتقال تجربیات یکی از عوامل اسبا در نظر گرفتن این موضوع که 

افراد و و آشکار نهفته  تجربیات و دانشاز شود، الزم است تا یادگیری سازمانی محسوب می

های ا، فنون و آموختههمستندسازی روشرو، از اینبرداری شود. ها به شیوه مناسبی بهرهسازمان

-که سازمان در انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است؛ تا جایی یا، راهکار مطمئنهانسان

های پیشتاز برای بهبود عملکرد کسب و کار، در حال گذر از دوران انباشت دانش فردی کارکنان 

یافته باشند؛ زیرا در بسیاری از مواقع حفظ نظامدانش برای منفعت جمعی می حفظبه سوی دوران 

تواند رزشمند و انتقال صحیح آن به افراد در ابعاد وسیع اقتصادی و صنعتی میسوابق و تجربیات ا

های ممانعت از هزینه ،پیشینهای ای بسیاری نظیر کاهش زمان، جلوگیری از تکرار آزمونهمزیت

را مواردی  .سخت افزاری و نرم افزاری برای دستیابی به یک تجربه یا واقعه را به همراه داشته باشد

)جعفری مقدم،  شدبایتوان به عنوان فواید نظام مستندسازی اشاره کرد، به شرح زیر مکه می

8313): 

 ،های به دست آمدهبرداری سایر افراد از تجربهسازمانی به دلیل بهره 8افزاییایجاد هم .8

 ،های دیگرانها و یادگیری از تجربهافزایش مجموعه تجربه .2

  ،هامشترک به دلیل مستندسازی و انتقال تجربهانداز ایجاد احساس و چشم. 3

 ،ها به دلیل مستند شدن آنهاتسهیل گردش اطالعات و تجربه. 4

 ،های یادگیرندهها از طریق تیمها و اندیشهتجربه هبه وجود آمدن بستر مناسب مبادل. 2

 ،ایجاد و گسترش بینش، دانش، توان و خالقیت در بین مدیران و کارکنان. 6

 ،هااز طریق انتقال مجموعه تجربه یایجاد تحول سازمان. 7

وری سازمانی از طریق توجه به مستندسازی معیارهای مربوط به کارایی، بهرهافزایش . 1

 .اثربخشی و اجرای آنها

از محور های پروژهها به ویژه سازمانمستندسازی تجارب در سازمانتوان گفت، می به طور کلی

وری سازمانی تواند موجب افزایش اثربخشی و بهرهافزایی مییادگیرنده و هم هایطریق ایجاد تیم

و ماهیت تجربه و  های خود و دیگران، شناخت نوعاولین قدم در فرایند مستندسازی تجربه گردد.

قدم دوم ارزیابی ضمن عمل و پس از عمل و کسب تجربه به طور ذهنی و  .سپس ثبت آن است

قدم سوم انتشار و در اختیار قراردادن  و اما سپس ارزیابی مجدد پس از ثبت و مستندسازی است

  .های به دست آمده به دیگران استتجربه
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 هاي اساسیپرسش
 جریان دارد؟های ماهواره ی پژوهشکده سامانههاچه نوع دانشی در پروژه .8

 چیست؟ های ماهوارهی پژوهشکده سامانههاماهیت دانش موجود در پروژه .2

 شود؟در قالب اسناد منتقل می هاآیا این دانش .3

 شود؟چه دانشی به کارفرما منتقل نمی .4

 گیرد؟کیفیت محتوا مورد بررسی قرار می ،مستندسازیفرایند آیا در  .2

 مسائل و مشکالت مستندسازی چیست؟ .6

 

  شناسی پژوهش روش
ای کاربردی است که با رویکرد کیفی و با روش تحلیل این پژوهش از انواع پژوهش توسعه

ی لگوهاارش اگزو تحلیل ، شناختای شی برن، روتحلیل مضموصورت گرفته است.  8مضمون

ی هاو دادهست امتنی ی هادادهتحلیل ای بری یندافرروش، ین است. اکیفی ی هاد در دادهموجو

 تفصیلی تبدیل میکند. و هایی غنی دادهبه ع را متنوه و کنداپر

این روش، بر های بنیادین تحلیل کیفی به شمار آورد.توان یکی از روشرا مین تحلیل مضمو

سنجی، ها و با توجه به کلمات کلیدی تکرار شده، مقایسه و همخساساس الگوهای کشف شده از پا

ها یافت در دادهست که الگویی ن، امضموگیرد.می ها صورتکاوش موضوعات مهم و کشف رابطه

ه پدیداز کثر به تفسیر جنبههایی احدات و ماندهی مشاهدزساو قل به توصیف احدد و میشو

 (.8331، زادهتسلیمی، فقیهی، شیخ، )عابدی جعفری دازدمیپر

تشریح و ، تجزیه و توصیف متن برای جستجو و شناخت مضامینتحلیل مضمون شامل  مراحل

سازی مجدد متن برای تدوین ادغام و یکپارچهو  فسیر متن برای ترسیم و تحلیل شبکه مضامینت

تمامی این مراحل با تفسیر و است که  گزارش و مرتبط کردن نتایج تحلیل با سئواالت تحقیق

 .استتحلیل همراه 

و معانی از لگوهایی اشناخت ل نبادبه  گریلکه تحلد میشووع مانی شرن زمضمو یند تحلیلافر

بیفتد. نقطه ق تفااها آوری دادهجمعل طور در ین کااست البته ممکن ؛ اها باشدت در دادهموضوعا

 .تساها در دادهمضامین و لگوها امعانی ا و محتواز شی اریند نیز تهیه گزآین فرن اپایا
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االت مصاحبه بر اساس های پژوهش، سئودر این مطالعه نیز پس از مشخص شدن پرسش

ها، ها به صورت نیمه ساختاریافته تدوین شد و مرحله به مرحله همگام با گردآوری دادهپرسش

های مرز کفایت و کیفیت داده. صورت گرفتها برای شناخت مضامین پاسخ تجریه و تحلیل

های پاسخ پس از تشریح و تفسیرگردآوری شده نیز نقطه اشباع در نظر گرفته شد. در نهایت، 

ها با توجه به سئواالت تحقیق مورد بررسی ها و تحلیل و استخراج مضامین، یافتهمصاحبه شونده

 و گزارش مطالعه تدوین شد.قرار گرفته 

 وابسته بههای ماهواره های پژوهشکده سامانهپژوهشگران شاغل در پروژه ،مورد مطالعهجامعه 

 شاغل رسمیو  مرد( از شاغالن قراردادی، پیمانی 3و  زن 3) نفر 81 که سازمان فضایی ایران بود

 شاملهای مختلف پروژهانتخابی از سه حوزه گیری هدفمند بر اساس نمونهبه صورت ها در پروژه

کنترلی حوزه مدیریتی )مدیر زیرسیستم، مدیر گروه، مدیر پروژه( و حوزه کارشناسی،  حوزه

با سطوح تحصیلی مختلف از مقطع کارشناسی تا )مهندسی سیستم، تضمین محصول، کنترل پروژه( 

 .سال انتخاب شدند 87تا  3دکتری و سابقه کاری بین 

های که تعدادی از سئوال استساختاریافته مصاحبه نیمه ،ابزار گردآوری اطالعات این پژوهش

سازی مصاحبه و بعضاً به منظور شفافدر جریان  هاسئوالآن از قبل مشخص شده و تعدادی از 

شروع مصاحبه برای آمادگی ذهنی شده قبل از  طراحی پیش از هایسئوال شد.ها مطرح بیشتر پاسخ

 شد. پرسیده مصاحبه خالل جلسه در های تکمیلیو سئوال هبه مصاحبه شونده ارائه شد

سئوال در مورد کارهایی که و پس از  هشروع شد فردپست سازمانی و سابقه کار از  مصاحبهاین  

ها و مشخص شدن ماهیت کارهای او و نوع دانشی که در پروژهدهد میفرد در خالل پروژه انجام 

ها صورت گرفت و در ای از نوع و ماهیت دانش پروژهبندیطبقه ،هاجریان دارد، بر اساس پاسخ

پیشنهادی  یفکری آنها راهکارهاسی شد و با هممشکالت مستندسازی از دید آنها بررنیز پایان 

 ارتقای کیفیت محتوای اسناد مورد بررسی قرار گرفت. برای 

 برخی از سئواالت مصاحبه به شرح زیر است:

اید؟ ماهیت کارهای انجام شده به شما در پژوهشکده و در جریان پروژه چه کارهایی انجام داده

شود؟ ماهیت دانش تولید شده در پروژه شما تولید می چه صورت است؟ چه نوع دانشی در پروژه

ها به چه میزان است؟ چه دانشی به کارفرما منتقل دانش منتقل شده در قالب گزارش شما چیست؟

شود و این دانش منتقل نشده به کارفرما به چه میزان است؟ چه تدابیری را برای افزایش انتقال نمی

صورت تایید مستندات پروژه توسط چه کسانی  توان اندیشید؟یتجربیات و دانش فردی به اسناد م
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چه تدابیری را برای  گیرد؟؟ آیا فرایند تایید اسناد بر اساس بررسی کیفیت محتوا صورت میگیردمی

 مشکالت مستندسازی از دید شما چیست؟ توان اندیشید؟افزایش کیفیت محتوای اسناد می
 

 ي پژوهشهايافته
-پروژه سازمان یادگیرندهبه عنوان یک های ماهواره پژوهشکده سامانهکارهای انجام شده در 

های پژوهشی بنیادی، کاربردی و جرای طرحایعنی ماموریت اصلی آن در جهت نیل به  ،محور

یکی از  و سنجشی است. های مخابراتیساخت و پرتاب ماهوارهدر جهت طراحی،  ایتوسعه

و تست ماهواره به صورت بومی  ها، کسب دانش فنی طراحی، تحلیل، ساختاهداف این پروژه

شناخت نوع و ماهیت دانش جاری در کسب این دانش فنی، ترین عوامل در یکی از مهماست و 

 است.پژوهشکده 

 هاي ماهواره جريان دارد؟هاي پژوهشکده سامانهچه نوع دانشی در پروژه. 4پرسش 

بیشتر فنی و  های مختلف پروژههای شاغالن در بخشماهیت فعالیت، دهدمینتیجه بررسی نشان 

های مدیریتی پروژه حوزههای ستادی در خلق دانش و تاحدودی ستادی است که سهم فعالیت

پس از بررسی و تحلیل نیز  ها جریان داردماهیت دانشی که در پروژه مورددر . تر استپررنگ

 اساس تاکسونومی دانش صورت گرفت.ای بر کدگذاریهای پژوهشگران، پاسخ

 "بیشتر تمرکز با دانش فنی و محصول است"

و توصیف کار  ،سنجی و طراحی مفهومی بیشتر دانش مربوط به ضرورت اجرای پروژهدر فاز امکان"

ولی در فاز طراحی مقدماتی، طراحی  شودمیوجود دارد  ی مجموعهاینکه نیروی انسانی مورد نیاز در کجا

 "است سازی، ساخت و ارزیابی بیشتر دانش فنی ساخت و طراحییادهجزئیات، پ

ریزی ، در برنامهدر کلیت پروژه و تعریف ماموریت بیشتر به دنبال بیان ضرورت و حل مسئله هستیم"

از زمانی  گیرد،کار بیشتر توصیفی است و تخصیص وظایف بر اساس تخصص افراد صورت می ،راهبردی

 "شود بیشتر دانش فنی وجود داردکه قرارداد بسته می

ولی در طول پروژه  مطالعات بیشتر دنبال حل مسئله و شناسایی متخصصان مربوطه هستیمصفر و در فاز "

 ."شودتر میدانش فنی مربوط به طراحی و ساخت خیلی پررنگ
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ها جریان دارد را توان نوع دانشی که در پروژهها میبا توجه به کدهای استخراج شده از پاسخ

، 2، فرایند8محصولدانش چگونگی )دانش چه چیزی، دانش چه کسی و دانش چرایی، ترکیبی از 

یابی، حل مسئله و بیان هدف علتبیشتر تعریف پروژه که  های اولیهگامدر  .دانست (3ساخت

غالب است و در هنگام یابی( و چه چیزی )توصیفی( ضرورت پروژه است دانش چرایی )علت

دانش چه کسی و شناخت اهل فن جریان دارد.  ،شناسایی متخصصان حوزه و تخصیص وظایف

، در تمام طول وژهریزی پر، دانشی است که عالوه بر مراحل آغازین و برنامهانش چه کسیدالبته 

 شناخت اهل فن ضروری است. پروژه جریان دارد زیرا در تمامی مراحل کار،

خورد زیرا بسیار به چشم میدانش چگونگی که همان دانش فنی است پس از شروع پروژه، 

سازی و ارزیابی قسمت اعظم امور پروژه مربوط به طراحی، ساخت و فرایندهای مختلف پیاده

ذکر شده در پروژه جریان  یهاترکیبی از تمامی دانش ،توان گفتمی به طور کلیبنابراین  .است

-ترین دانشیکی از مهمس فازهای مختلف پروژه متفاوت است ولی بر اسانیز دارد و سهم هر یک 

 از ایمجموعه به فنی دانش فنی یا همان دانش چگونگی است. دانش ،های موجود در پژوهشکده

 که عملیاتی و ساخت طراحی، با فنی مرتبط هایمهارت و باارزش محرمانه، سودمند، اطالعات

 .گرددمی اطالق باشد، الزم مشخص خدمات یا محصول تولید برای

 هاي ماهواره چيست؟هاي پژوهشکده سامانه. ماهيت دانش موجود در پروژه4پرسش 

 4انوناکبندی توان به طبقهمی ،دانش به لحاظ ماهیت هایبندیبر اساس یکی از مشهورترین طبقه

 از اساساًدانش ضمنی یا دانش پنهان  از دانش به دو دسته دانش صریح و دانش ضمنی اشاره نمود.

 نقطه نیست. در برخوردار کدگذاریقابلیت  از و گرددمی کسب عملی یادگیری و تجربه طریق

 به و شودمیتعریف  و تدوین روشنی به که دانشی یعنیاست  صریح دانش ضمنی، دانش مقابل

با توجه به این  .شودمی ذخیره و کدگذاری اطالعاتی پایگاه در و گرددمی بیان ابهام بدون و سادگی

ها به لحاظ صریح یا ضمنی ماهیت دانش پروژهشوندگان از مصاحبههای تعدادی از پاسخبندی طبقه

                                                           
ای است که در طراحی محصول، مورد نیاز است. در این  بخش تعداد قطعات به های فنیشامل اطالعات و مهارت. 8

های محصول در تمامی ابعاد بیان ها و نیز ویژگیها و طرحمشخصات دقیق قطعات، تمامی نقشه کار رفته در محصول،
 .(8331شود )حیدری، امیری و حیدری، می
به عبارت دیگر در این   ...های فنی در رابطه با جریان گردش مواد، مراحل تولید وشامل تمامی اطالعات و مهارت. 2

 .(شود)همان منبعید نهایی محصول باید برداشته شود روشن میهایی که تا تولمرحله همه گام
ها و تمامی استانداردهایی است که تولید و مونتاژ ها، دستورالعملشامل تمامی تجهیزات، ماشین آالت، قالب. 3

 .(همان منبع) سازندپذیر میمحصول را امکان

4. Nonaka 
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 بودن و قابل انتقال یا غیرقابل انتقال بودن به شرح زیر است:

صریح بیشتر دانش از اول تا پایان پروژه دانش صریح و ضمنی جریان دارد ولی در طراحی مفهومی "

رود بیشتر تجارب و است و تمرکز بر استفاده از منابع اطالعاتی و مراجع است و هر چه پروژه جلوتر می

ست و افراد باید بیشتر از تجارب خود استفاده کنند. ماهیتاً همه دانش موجود قابل انتقال است ولی هامهارت

 "و شخصیتی ممکن است منتقل نشود شخصیبه دالیل 

حل اولیه پروژه بیشتر تمرکز با دانش صریح است و در مراحل بعدی و ساخت، تجربه و دانش در مرا"

 "هاشود و ماهیتاً قابل انتقال است حتی تجربهضمنی مطرح می

دانش صریح بیشتر در طراحی مفهومی است ولی در فازهای بعدی بیشتر دانش ضمنی است )در نحوه "

 "شود(. ماهیت دانش قابل انتقال است ولی انتقال داده نمیها و روش تحلیلانجام کارها ،تحلیل

شود چون دانش ضمنی فازهای اولیه طراحی بیشتر دانش صریح است و یک عدم اطمینان هم دیده می"

شود انتقال شود. همه چیز را میرویم میزان دانش ضمنی بیشتر میدیده نشده است ولی هر چه جلوتر می

تمایل به انتقال ندارند زیرا ممکن است به زحمات آنها استناد نشود و تمایلی به از داد ولی برخی از افراد 

 "دست دادن آن نداشته باشند

جریان دارد ترکیبی از  هاتوان نتیجه گرفت که ماهیت دانشی که در پروژهها میبا توجه به پاسخ

صریح است. دانش  دانش ضمنی بسیار بیشتر از سهم دانشدانش صریح و ضمنی است ولی سهم 

کند ولی دانش ضمنی در های اولیه ظهور پیدا میها و طراحیصریح بیشتر در شروع پروژه و تحلیل

ها، تجارب و شود زیرا دانش ضمنی بیشتر مربوط به مهارتتست دیده می و سازی، ساختپیاده

 اغلبل انتقال است ولی ها قابروش انجام کار است. به لحاظ قابل انتقال بودن نیز همه دانش پروژه

ترس از دست دادن دانش باارزش و عدم مانند  ، شخصیتی و استراتژیکبه دلیل برخی موانع فردی

 .شودانتقال داده نمیآنها، توجه به حقوق مالکیت فکری 

 شود؟در قالب اسناد منتقل می . آيا اين دانش9پرسش 

ها و استخراج پس از تحلیل پاسخ، هاگزارشدانش منتقل شده در نوع و میزان  به منظور بررسی

ارائه ها نهایی در گزارششود و بیشتر نتایج توان گفت دانش ضمنی کمتر مستند میمضامین می

نوع سند و نوع شخصیت افراد، دانش منتقل شده در حد نتایج نهایی  بر اساسشود. به طور کلی می

شامل تجارب، جزئیات فنی، کوشش و خطاها، شود که در سندها منتقل نمی هاییدانش است و

 مصاحبه شوندگان به شرح زیر است: هایتعدادی از پاسخ. اشتباهات، روش کار و فرایندهاست
 "شودبرای اینکه زیر سئوال نروند در سند ذکر نمی به ویژه در ساخت کوشش و خطاها و اشتباهات"

 "شودسینه یاد بگیرند. بیشتر نتایج منتقل می شود مگر اینکه افراد سینه بهتجارب کمتر منتقل می"
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 "شوددانش منتقل شده در قالب گزارش بسیار کم است و جزئیات فنی منتقل نمی"

 "شودشود و فقط نتایج گزارش میها و فرایندها منتقل نمیمتدلوژی"

 شود؟. چه دانشی به كارفرما منتقل نمی2پرسش 

نتایج کار است  کلیات طراحی و نیز، دانش منتقل شده در حدها به کارفرما در مورد ارائه گزارش

میزان  البتهشود. و جزئیات فنی، تجارب، روش تحلیل، فرایندها و روش کار به کارفرما منتقل نمی

تر از گزارشات داخلی است که در پرسش سوم مورد بسیار سطحی به کارفرماارائه شده دانش 

به میزان اشراف کارفرما بر دانش به کارفرما زان ارائه میبه طور کلی، بررسی قرار گرفت و 

کند ولی به طور کلی میزان ارائه دانش را تعیین می ،مجریو نوع قرارداد و تعهدات  داردبستگی کار

با ارائه اطالعات خواهند نمیدلیل اصلی آنها از عدم انتقال دانش بیشتر به کارفرما این است که 

ها و عالیق هایی که در راستای تواناییپروژه کنند و در ایجادهای اضافی برای خود مسئولیتبیشتر، 

 .آنان نیست درگیر شوند

های ریز تخصصی ارائه نشود. دلیل ای و فوت و فنای است که اطالعات خیلی حرفهسیاست به گونه"

 "آن استفاده از این اطالعات برای تراشیدن کار جدید برای خودمان است

ش خود کارفرما موثر است و اینکه نظارت تا چه حد باشد. بستگی به نوع قرارداد هم دارد ولی نق"

 "شودجزئیات فنی منتقل نمی

 "شودمنتقل نمی آیدبه دست میتجاربی که در اثر سعی و خطا "

 "شودها و فرایندها منتقل نمیدانش منتقل شده به کارفرما بر اساس گزارشات استاندارد است. تحلیل"

اعتماد متقابل بین کارفرما و مجری و مشخص بودن ارزش مادی و معنوی کار برای در صورت "

 "شودهمه دانش فنی منتقل می ،کارفرما

 نقش اعتماد و رعایت حقوق مالکیت فکری در انتقال ،شودها برداشت میگونه که از پاسخهمان

دانش بسیار موثر است زیرا دانش برای افراد نقش استراتژیک دارد و موقعیت شغلی و فلسفه 

 دانند.حضور خود در سازمان را وابسته به این دانش می

 گيرد؟. آيا در فرايند مستندسازي، كيفيت محتوا مورد بررسی قرار می1پرسش 

اینکه آیا در فرایند مستندسازی و اسناد سی کیفیت محتوای ردر خصوص بر هابررسی پاسخ

به منظور نهایی شدن اسناد تولید شده  دهد،نشان می یا خیر گیردکیفیت محتوا مورد بررسی قرار می

مدیر گروه، مدیر مهندسی سیستم، مدیر تضمین محصول، مدیر کنترل مدیر زیرسیستم، توسط باید 

هر یک از این افراد در سطوح  که گیردمورد تایید قرار  مستندسازیمدیر  و پروژه، مدیر پروژه
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بندی مسئول مستندسازی سند را از نظر قالب . به عنوان مثال،پردازندمی اسنادمختلف به بررسی 

-ریزی پروژه بررسی میسند را بر اساس انطباق با گانت و برنامه مدیر کنترل پروژهکند؛ تایید می

-قابلیت اطمینان می پارامترهاین انطباق آن با مدیر تضمین محصول سند را بر اساس میزا کند؛

مورد بررسی قرار خوانی با کل سیستم همیکپارچگی و ؛ مدیر مهندسی سیستم سند را از نظر سنجد

مدیر ، مدیر گروه و یا خیر کند که این سند در راستای پروژه استمدیر پروژه تایید میدهد؛ می

 . هستند ای سندمحتوفنی کیفیت مستقیم مسئول نیز زیرسیستم 

های تیم کارشناسی از یک سو و تیم مدیریتی و کنترلی از سوی ای بین پاسخدر این میان، مقایسه

گیرد و کنترل کیفیت محتوا صورت نمی"دیگر صورت گرفت. تیم کارشناسی بر این باور بودند که 

داوری تخصصی در " ، "تایید توسط مدیر زیرسیستم و مدیر پروژه بر اساس شناخت افراد است

رسد تایید به نظر می"، "کنندکیفیت محتوا وجود ندارد و افراد تحت تاثیر امضاهای قبلی امضا می

گیرد ولی ممکن است بین حوزه سند و تخصص کسانی که اسناد بر اساس مطالعه آنها صورت می

 ."کنند مطابقت وجود نداشته باشدسند را تایید می

کنند و پیشنهاداتی برای انجام کردند اسناد را مطالعه میادعا میپروژه از طرف دیگر تیم کنترلی 

کردند که به اظهار می مدیران پروژه ولی دهندارائه میدر حوزه کاری مربوط به خود اصالحات 

تر های پایینکنند و اغلب بر مبنای تایید ردهدلیل مشغله کاری سندها را به طور تصادفی مطالعه می

 دهند.سند را مورد تایید قرار می

اند و مدیر پروژه نیز تر سند را چک کردههای پاییندر خصوص مدیر پروژه فرض بر این است که رده"

پذیر نیست. باید کند زیرا به دلیل کمبود وقت چک کردن تمامی اسناد امکانبه طور رندوم سندها را چک می

 "ی چک کردن قرار دارند قابل اعتماد باشندهاافرادی که در گلوگاه

ای خود به ارزیابی در سطوح وظیفهتایید کننده، افراد تمامی توان گفت، اگر به طور کلی می

های مختلف مورد نیاز تقویت از نظر تخصصواحد مهندسی سیستم اگر موارد مذکور بپردازند و 

وجود داشته باشد، کیفیت محتوای اسناد ها در تیم مهندسی سیستم ای از تخصصمجموعه شود و

رسد در حال حاضر تایید و امضای اسناد به اعتبار سایر امضاها و شود ولی به نظر میتضمین می

 گیرد و داوری تخصصی بر کیفیت محتوا وجود ندارد.شناخت افراد صورت می

 . مسائل و مشکالت مستندسازي چيست؟1پرسش 

مشکالت مستندسازی مسائل و گفت، توان میها پاسخ یو کدگذاربندی طبقه ،با توجه به تحلیل

 است. و بروکراسی اداری واحد مستندسازی موانع انسانی، فنی موانع شامل سه دسته
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 داشته همپوشانی مراحل است ممکن و داریم زمانی محدودیت و است محورمحصول پروژه کار تیپ"

 زمان کمبود با تجارب و ضمنی دانش اوج در یعنی باشیم نداشته مستندسازی وقت کاری پیک در و باشند

 "هستیم مواجه

 و مجزا زمان هم مستندسازی و سند تولید برای باید شود.نمی گرفته نظر در امتیازی اسناد تولید برای"

 "باشند داشته انگیزه هابچه تا شود گرفته نظر در امتیاز

 نهایت در و است ناممکن حتی و سخت خیلی قبلی اسناد به دسترسی دارد. باگ و سازمشکل قالب"

 "شودمی استفاده دوستانه و شخصی روابط از اسناد به دسترسی برای

 و عریض تمپلیت با ندارد. وجود آن بر کنترلی و شودمی کپی اسناد و شودنمی رعایت مولفین حقوق"

 "داریم مشکل هم طویل

 "شود سازیفرهنگ و شود داده آموزش باید ندارند. میانه گزارش نوشتن با هابچه"

 "امکان سرچ در سندهای موجود و حداقل دسترسی به چکیده آنها وجود ندارد"

توان به شرح به طور کلی مشکالت و موانع مذکور را میها، بندی پاسخبا توجه به تحلیل و دسته

 بندی نمود.طبقه 8جدول 

 طبقه بندی مسائل و مشکالت مستندسازی . 8جدول

 موانع انسانی موانع واحد مستندسازي موانع فنی
نویسی گزارش نداشتن مهارت

 فنی
 موانع انگیزشی بندیمشکالت قالب

بر   عدم مهارت در تدوین سند
 موانع شخصیتی عدم دسترسی به اسناد قبلی ساس استاندارد کارفرماا

سازماندهی و امکان جستجو در  عدم زمانی پروژه محدودیت
 اسناد قبلی

عدم رعایت حقوق 
 مالکیت فکری

 

در تدوین اسناد نویسی فنی، عدم مهارت های گزارشمشکالت فنی شامل نداشتن مهارتعمده 

ها زمان و هزینه های زمانی پروژه است و در اغلب پروژهبر اساس استاندارد کارفرما و محدودیت

 شود.مستندسازی در نظر گرفته نمیمجزایی برای 

 عدم دلیل به اعتماد عدم و شخصیتی ،انگیزشی مسائلمشکالت و موانع انسانی نیز شامل  

 کم توجهسازی دانش فنی، مخفی مانند مسائلی به منجر که است افراد فکری مالکیت حقوق رعایت

 ترس به توانمی انگیزشی عوامل ترینمهم از .است دانش تسهیم از ترس و دانش نمودن مستند به

 اشتباهات از حاصل تجارب انتقال از اکراه شغلی، موقعیت دادن دست از ترس دانش، دادن دست از

 عدم از توانمی شخصیتی اصلی موانع جمله از و نمود اشاره آنها شغلی آینده برای تهدیدی دلیل به

 همکاری، روحیه از افراد از برخی کلی، طور به و برد نام دانش انتقال به افراد تعهد عدم اعتمادو
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 و گروهی کار به اعتقادی انفرادی، روحیه دلیل به و نیستند برخوردار اطالعات تبادل و تعاملی

  ندارند. افراد سایر با همکاری

 شامل نیز است گرفته قرار اشاره مورد مکرر که مستندسازی واحد به مربوط مشکالت ترینمهم

 پاگیر و دست بروکراسی ،گذشته مشابه اسناد به دسترسی عدم اسناد، قالب مشکالت و هاباگ

 مصاحبه اظهارات بنابر همچنین .باشدمی قبلی اسناد در جستجو امکان عدم و اسناد این به دسترسی

دسترسی به  امکان دشواری ،اسناد شدنن آرشیو اسناد، شدن نهایی فرایند شدن طوالنی شوندگان،

و  آفرین بوده برای افراد بسیار مشکل آن هایباگ و مستندسازی طویل و عریض قالب، اسناد

 گیر تبدیل کرده است.مستندسازی را به فرایندی وقت
 

 گيريبحث و نتيجه
 دانش ایپژوهشکده ماهواره هایسامانه پژوهشکده دهد،می نشان حاضر مطالعه از حاصل نتایج

 دانش از ترکیبی دارد جریان هاپروژه در که دانشی و است محورپروژه و محورمحصول بنیان،
 دانش ،دانش این اعظم بخش ماهوی نظر از که است چگونگی و کسی چه چیزی، چه چرایی،
 همکاران شود.نمی داده انتقال شخصیتی و استراتژیک موانع دلیل به ولی است انتقال قابل ضمنی
 را آمده دست هب تجربیات ولی گیرندمی فرا پروژه طول در را مختلفی هایدانش و هاتجربه پروژه

 .است افراد انگیزه و تمایل عدم دانش، انتقال عدم این در اصلی عامل و کنندنمی منتقل عمل در
مستندسازی دانش تنها به توانایی فرد بستگی ندارد بلکه به  ،نیز (2111) رنزل مطالعه هجینت طبق

گذاری دانش ممکن . عدم تمایل به اشتراکبستگی داردتمایل شخص برای مستند نمودن دانش 
است به علت عدم اعتماد و ترس از دست دادن دانش باارزش باشد بنابراین تقویت جو اعتماد 

  شود.گذاری دانش تواند موجب افزایش اشتراکمی سازمانی و حمایت از آینده شغلی پژوهشگران
 و تجربه انتقال افزایش برای راهکاری عنوان به تواندمی که مهمی بسیار عوامل از دیگر یکی
 در که گونههمان است. افراد فکری مالکیت حقوق از حمایت گیرد، قرار توجه مورد دانش اشتراک
 در سزاییبه نقش فکری مالکیت حقوق رعایت شد، اشاره نیز (8331) پورسلیمانیان مطالعه

دانش و تجربه  گذاریاشتراک نتیجه در افراد اعتماد افزایش موجب تواندمی و دارد مستندسازی
 را حساس هایدانش افراد ولی کنندمی تشویق دانش تسهیم به را همه هاسازمانفردی آنها شود. 

 که هستند نگران و شودنمی رعایت ما کشور در مولف حق قانون زیرا دارندمی نگاه خودشان برای
صحیح و  حمایت امکان هنگامی که گیرد. قرار استفادهسوء مورد آنها شخصی دانش و زحمات

با  تازه هایایده بروز و خلق عمل در باشد، نداشته وجودافراد  فکری مالکیت از حقوق عملی
 دانش مدیریت در ویژه به فکری مالکیت حقوق از حمایت رواین ازشود، می مواجه مشکل

 است. برخوردار سزاییبه اهمیت از سازمانی
به انسان به عنوان مانع جدی برای استفاده کارآمد و  نیز (2182)گاوریلووا و آندریوا  هقالدر م

 ،موانع انگیزشی و فردی اشتراک دانش و به طور کلی، شده استخلق دانش در یک سازمان اشاره 
در خصوص مسائل و نیز های مطالعه حاضر آیند. یافتهجدی در مدیریت دانش به شمار می ینعوام
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است موانع انگیزشی، موانع فردی و موانع اداری واحد مستندسازی  حاکی ازمشکالت مستندسازی 
گونه که ن بدیهی است زیرا همانیو ا هستند ینسانموانع امشکالت ذکر شده  یبخش اعظم تمامکه 

آید و هدف از مدیریت دانش، مدیریت می به شمارترین سرمایه سازمان انسان به عنوان مهم
عدم تمایل گراست، و به طور کلی مدیریت دانش تماماً فرایندی انسان باشدصاحبان دانش می

  .تواند تمامی فرایندهای مدیریت دانش را مختل کندصاحبان دانش به انتقال تجارب و دانش می
رسد آموزش و به منظور نیل به اهداف مدیریت دانش، به نظر می موانعبنابراین برای غلبه بر این 

هایی برای افزایش آگاهی کارکنان از ضرورت برگزاری کارگاه .باشدموثر تواند میسازی و فرهنگ
مستندسازی،  یآموزش هایدورهبرگزاری مدیریت دانش و نقش مستندسازی در مدیریت دانش، 

 یمحیط، ایجاد رادقدردانی از زحمات افتشویق و  های گوناگونوشسازی از طریق رفرهنگ
-جوایز رسمی و نظام پاداشتعیین ، دانش اشتراک، انتخاب مدیران حامی فرهنگ سرشار از اعتماد

از جمله راهکارهای  و حمایت از مالکیت فکری افراد گذاری دانشدهی مناسب برای به اشتراک
( نیز در 2112) 8. نتایج پژوهش یحیی و گهافزایش انگیزه برای انتقال دانش هستندموثر در 

که نظام تشویق و  استخصوص پیوند بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش، حاکی از این 
گذاری دانش و تفکر خالق شود و ارزیابی تواند موجب ارتقای عملکرد گروهی، اشتراکتالفی می

 های مدیریت دانش کارکنان صورت گیرد. اساس ارزیابی فعالیت عملکرد باید بر
 تدویندر  تواندمیانتقال تجربیات افزایش کیفیت محتوای اسناد از نظر که به منظور نیز  مواردی

 شیوه یا روش یک سازیپیاده از حاصل عملی تجربیات ثبت شامل د مورد توجه قرار گیرداسنا
 های آموختهدرس و هاشکست بیانموفقیت؛  این به دستیابی جزئیات و هاموفقیت بیان؛ جدید

 علل و حوادث مستندسازی ؛و بیان تمهیدات الزم نکات ارائه ها،ریسک ارزیابی شده؛ شناسایی و
خطاها و و بیان سعی و  آن مجدد بروز از برای جلوگیری هاییتوصیه و حادثه بروز ایریشه

این اسناد باید به ، ندپس از اینکه اسناد باکیفیت تدوین شد است.ها در جریان پروژه شکست
بر این اساس، مستندسازی به سهولت در زمان مورد نیاز در دسترس سایر افراد پروژه قرار گیرد. 

بین و درون  دانشگذاری تواند نقش مهمی را در اشتراکهمراه یک نظام ذخیره و بازیابی می
( 8331و دیگران ) 2ینلگونه که نتایج مطالعه همان کند.ها و در نتیجه یادگیری سازمانی ایفا پروژه

مستندسازی به همراه یک سیستم بایگانی موثر، به طور قابل توجهی  نیز اشاره به این امر داشت که
 بر میزان موفقیت یک شرکت در تولید محصول جدید نقش مثبت دارد. 

کسب اطمینان از به منظور های ماهواره پژوهشکده سامانهتوان پیشنهاد نمود که در پایان می
ایجاد یک حافظه سازمانی متمرکز از دانش فنی اقدام به  تواندها میجریان موثر دانش در بین پروژه

های جاری مستندسازی و تضمین کیفیت اسناد برای بهبود رویهنیز و سازوکاری نموده ماهواره 
نماید. از طرف دیگر به منظور افزایش انگیزه محور پژوهشکده ده با توجه به ساختار پروژهتولید ش

انی ترویج فرهنگ سازمبر  یجد توجه و تاکیدو تمایل افراد به انتقال دانش فنی و تجارب، باید 
ایش های فکری به منظور افزحمایت از پژوهش، تولید دانش و حمایت از حقوق معنوی سرمایه

کیفیت  بر مبنایدهی پاداش یک نظامدر نظر گرفتن همچنین  .اعتماد سازمانی صورت گیردجو 
                                                           
1Yahya, Salleh & Goh, Wee- Keat 

2. Lynn, Garys 
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 جوایز ارائه و سال هر نمونه اسناد معرفیتواند بسیار موثر باشد. به عنوان مثال، میاسناد تولید شده 
های تجربهو  هاایدهکردن  منتشر ؛شده تولید اسناد اساس بر افراد ساالنه عملکرد ارزیابی ؛ساالنه

تواند موجب تشویق افراد به میداخلی  های تخصصیصاحب تجربه در مجلهشخص به نام  دافرا
 اشتراک دانش گردد.

های متخصصان توانمندی ی ازپایگاهایجاد ، نیز به منظور تسهیل ارتباطات دانشی پژوهشگران
-دریافت نظرات و مشاورهبرای خبرگان و مراجع هر حوزه  شناسایی به منظور پژوهشکده فضایی

 رسد.های این افراد در زمان مورد نیاز، ضروری به نظر می
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