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چکيده
مستندسازي از ضرورتهاي غيرقابلانکار تدوين تجربه هاي مـديران اسـت ،بنـابراين هـد

پـژوهش

حاضر ،ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربههاي ميباشد .جامعـه
آمارياين پژوهش تعداد  553نفر از مـديراني هسـتند کـه در سـطوح راهبـردي و حـوزه سياسـتگـذاري
حاکميتي و دستگاه هاي کشوري و لشکري نظام جمهوري اسالميايران فعاليت دارنـد و درايـن تحقيـق در
قالب يک نمونه  10نفري مورد آزمون قرار گرفتند .ابزار اصلي اين پژوهش ابتدا مطالعـه اسـناد و مـدارک،
سپ

مصاحبه آزاد و در نهايت پرسشنامه محقـق سـاختهاي بـود کـه بـا تأييـد خبرگـان و متخصصـين در

دسترس ،از نظر روايي تاييد و سپ

توسـط محاسـبه آلفـاي کرونبـاخ ،پايـايي آن (بـا پايـايي کـل عوامـل

)72301تأييد و اجرا شد .نتاي اين تحقيق نشان داده است که مستندسازي تجارب در برگيرنده رويکردهـاي
انتخاب خبره ،تاالر گفتمان ،استدالل مورد محور ،داستانسرايي و نظام پيشنهادات است ،که بـه عنـوان پـن
روش مطلوب براي مستندسازي تجربههاي راهبردي مديران ارائه شده است .در بکارگيري روشهاي فـو
ميبايست سطح بندي مديران در سطوح کالن و سازماني ،شناخت انواع تجربههاي بـا اسـتفاده از ابزارهـا،
لحاظ کردن قوانين و مقررات حاکم و بهرهگيري از گفتمان واليتفقيه بـهعنـوان سياسـتهـاي کلـي نظـام
اسالمي در بومي کردن روشهاي مستندسازي تجربههاي مديران مد نظر باشد.
کليد واژهها:

الگو ،مستندسازی ،تجربههای مديران.

مقدمه


 .1دکتراي مديريت راهبردي دانش
 .5دکتراي مديريت راهبردي دانش




امروزه دانش به عنوان يک دارايي راهبردي و کليـدي شـناخته مـيشـود

(افـرازه 13 : 5311،و

جاشاپارا .)55 :5310 ،بهاين ترتيب مبحث مديريت دانش ،براساس نياز دنياي امروز بـه تسـلط بـر
دانشها و افزايش نقش آنها در محصوالت ،سو يافته است

(داونپورت و لوران

 .)1 ،5777،درايـن

راستا يک بخش مهم و کليدي در تمام فعاليتهاي مديريت دانش ،با عنوان اکتساب دانـش از
خبرگان شکل گرفته است (افـرازه .)1 :5311 ،کسب دانش شامل استخراج ،جمـع آوري ،تحليـل،
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مدل کردن و اعتبارسنجي دانش است (ميلتون.)1 :5770 ،
اکتساب دانش فرآيند تفسير دانش حوزهاي خاص است که فرد به کمک آن فعاليـتهـاي
آن حوزه را انجام ميدهد (کـوک .)3 :5771،اکتسـاب دانـش فرآينـد اسـتخراج ،تبـديل و انتقـال
تخصص از يک منبع دانش است (دالکر .)51 :5771،ثبت تجربههاي ،انتقال دانش ميـان اشـخاص
و بخشهاي سازمان ،داراييهاي دانشي سازمان و جامعه را غني ساخته و زمينـههـاي تسـهيل
رشد و توسعه دانش را فراهم ميسازد .نهادهـا و سـازمانهـاي کشـور بـراي خـدمات بهتـر،
توانمندسازي مستمر کارکنان و سازگاري با شرايط ،رويکرد دانشبنيـان را برمـيگزيننـد .ايـن
اقدامات بدون تمرکز پيوسته بر خلق ،بهروزرساني ،در دسترس قراردادن و کـاربري دانـش از
سوي مديران و کارکنان و تيمهاي کارشناسي اتفا نخواهد افتاد (حميـديزاده .)5337 ،در فراينـد
مستند سازي تجربههاي ،دانش نهفته مديران و کارشناسان به دانش آشکار تبديل ميشـود کـه
قابليت ذخيرهسازي ،اشتراکگـذاري و بهـرهبـرداري خواهـد داشـت .ازايـنرو ،مستندسـازي
روشها ،فنون و آموختههاي افراد ،راهکاري مطمئن براي بهبود عملکرد کسبوکار و گـذر از
دوران انباشت دانش فردي بـه سـوي دوران نگهـداري دانـش بـراي منفعـت جمعـي کشـور
است(حميديزاده.)13 :5337 ،
اشکال در کسب ،ذخيرهسـازي ،اشـتراکگـذاري و بـهکـارگيري دانـش موجـود در نظـام
مديريتي کشور ،در حقيقت هدر دادن سرمايههاي ملّي است که به دنبال آن ،شـاهد بهـرهوري
نازل نظام مديريتي خواهيم بود .از سوي ديگر ،با توجه بـه ماهيـت دانـش ضـمني و اهميّـت
سرمايه انساني ،با خروج مديران و خبرگان از نهادهاي ملي و سازمانها (به دليل بازنشسـتگي،
انتقال ،تعديل و جابجايي) عمالًاين دانش ارزشمند نهفته نيز از چرخه مديريتي کشـور خـارج
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ميشود .همچنين در تهيه و اجراي طرحهـاي ملّـي بـا مـواردي از قبيـل همـاهنگي ضـعيف



فعاليتها ،کمبود آمار و اطالعات و نحوه دسترسي به تجربـههـاي پيشـين؛ دوبـارهکـاريهـا،
نارسايي قوانين و مقررات ،وجود مشکل در تطابق هزينههاي واقعي با هزينـههـاي بـرآوردي،
پراکندگيهاي کاري امور در دست اجرا ،طوالني شدن زمان طراحي ،اجرا و مشـخص نبـودن
نظامهاي بهرهبرداري و نظيراينها مواجه هستيم .در واقع اگر اجراي طرحها و پرژوههـاي ملـي
چهارمي که از آن تحت عنوان مستندسازي (ثبت و ضبط گام به گام مراحل پيشبرد امور) نـام
برده ميشود ،کامالً محسوس و مشخص است؛ برايناساس فقدان الگوي تدوين تجربـههـاي
مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربههاي مديران ،مسئله اصـليايـن تحقيـق تلقـي
ميشود.
نتيجهاين پژوهش ميتواند به حل بسـياري از مشـکالت موجـود در زمينـه مسـتندسـازي
تجارب راهبردي مديران کمک کرده و از اتال

سرمايههـاي صـر

شـده درايـن حـوزههـا

جلوگيري نمايد ،و چنانچه گامهاي جدّي در ثبت و ضبط تجـارب ارزنـده مـديران برداشـته
نشود ،امکان بهرهبرداري از نتاي آنها در بهبود و غنيسازي روشهاي بـهکـار رفتـه در سـاير
حوزهها وجود نخواهد داشت.
انتظار ميرود با حفظ نظام يافته سوابق و تجربههاي ارزشمند مديران و انتقـال صـحيح آن
به سايرين ،دستاوردهاي بسياري نظير کاهش زمان ،جلوگيري از تکرار آزمـونهـاي پيشـين و
گاهي اوقات مخرب ،ممانعت از هزينههاي سخت افزاري و نرمافزاري براي دستيابي بـه يـک
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و بخشي را به سه مرحله مطالعات تـوجيهي ،طراحـي و اجـرا تقسـيم نمـاييم ،فقـدان عامـل

تجربه و يا واقعه را به همراه داشته باشد (حميديزاده.)13 :5337 ،
بنابراين ،هد

اصلي پژوهش حاضر ،ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران بـا تأکيـد بـر

روشهاي مستندسازي تجربههاي ،ميباشد و اهدا

جزئي عبارتند از:

 -5شناسايي روشهاي مستندسازي تجربههاي راهبردي مديران
 -5شناسايي مراحل مستندسازي تجربههاي راهبردي مديران
و سئوال اصلي پژوهش حاضر ،بهاين شکل است که :الگوي تدوين تجربههاي مـديران بـا
تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربههاي راهبردي چگونه است؟ و سئواالت جزئي عبارتنـد
از:
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 -5روشهاي مستندسازي تجربههاي راهبردي مديران کدامند؟
 -5مراحل مستندسازي تجربههاي راهبردي مديران کدامند؟
مباني نظري تحقيق
مستندسازي ،کاربردها و مزاياي آن :مفهوم متـداول مستندسـازي ،مفـاهيم ثبـت (مکتـوب
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کردن) ،گردآوري ،تنظيم و تدوين ،دستهبندي و نگـهداري اطالعـات را در خـود نهفتـه دارد؛
مفاهيمي که خود از فعاليتي هدفمند ،دقيق و منظم حکايت دارد.
بررسي مفاهيم ياد شده بيانگر آن اسـت کـه همـهايـن اصـطالحات بـر حفـظ و نگهـداري
اطالعاتي (در مفهوم عام) تأکيد دارند که يا به دليـل نقصـانپـذيري و قـرار گـرفتن در معـرض
نابودي ،نيازمند ثبت ،حفظ و نگهداري است و يا در شکل کنوني قابل استفاده نيسـت و پـ

از

ثبت ،گردآوري و طبقهبندي ،استفاده از آن با اهـدافي خـاص ميسـر مـيگـردد (بهمنـي.)11 :5335 ،
بهاين ترتيب ميتوان وجه اشتراک همه اقدامات مستندسازي را مکتوب کردن هدفمند بخشـي از
دانستهها و آگاهيهاي انسان دانست .ازاين ديدگاه به نظر ميرسد تفـاوت عمـده تعـاريف ارائـه
شده از مستندسازي ،ناشي از کاربرد اطالعات مستند شده و هد نهايي از مستندسازي است.
مستندسازي تجربههاي سازمان ميتواند با هد

الگوبرداري يا الگوسازي نيز انجام شـود.

الگوبرداري فرآيند يافتن و اجراي بهترين عملکرد است .فرآيند فو براين نگرش مبتني است
که با توجه به سازمانهاي ديگر و يادگيري از آنها ميتوان به تغييرات جهشي دست يافت کـه
تحقق آن براي سازمانهاي ديگر ،سالها به طول انجاميده است (همان).
روشهای مستندسازی تجربههای مديران
 -0روش مطالعه موردی :يادگيري سازماني از طريق آرمان مشـترک ،دانـش و الگوهـاي
ذهني تحقق مييابد و بر مبناي دانش و تجربة گذشته شکل مـيگيـرد .ضـرورتهـاي جهـان
امروز بيانگر آن است که اگر سازماني بخواهد واکنشهاي سريع ،خـال و گسـترده در برابـر
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تغييرات محيطي از خود نشان دهد ،ديگر نميتواند يادگيري سازماني را به نظريـههـاي سـنتي
يادگيري فردي محدود کند ،بلکه ضروري است که ماهيت جمعي ،فرهنگي ،تعاملي ،پرورشي



يا توسعهاي را دنبال کند .دانش نبايد به عنوان کااليي که افراد يـا سـازمانهـا بايـد بـه دسـت
آورند مالحظه شود ،بلکه تئوري فعاليت ،دانستن را به عنوان يک دستاورد يـا موفقيـت فعـال
مورد بررسي قرارميدهد (جعفري مقدم .)5315 ،روش مطالعه موردي يکي از روشهايي است کـه
ميتوان به وسيله آن تجارب مديران را مسـتند کـرد .مستندسـازي تجـارب مـديران در ابعـاد
برايآيندگان بر جاي گذاشت .هر تجربهاي را نميتوان با هـر روش ،مستندسـازي کـرد .لـذا
براي تجارب مختلف ميتوان راههاي مختلف مستندسازي را پيشنهاد و ارائـه کـرد

(اندرسـون و

ديگران .)5330 ،ازاين نظر مطالعه موردي يکي ازاينروشهاسـت کـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه
است.
داليل و اهميت انتخاب مطالعة موردي به عنوان يـک راهبـرد مستندسـازي مـؤثر :مطالعـه
موردي يکي از روشهايي است که ميتوان بر مبناي آن دانش و تجارب راهبردي مديريتي را
مستندسازي کرد .دراين روش يک مورد اعم از تجربه و دانـش يـا سـازمان و فـرد مـيتوانـد
بهعنوان منبع دانش واحد مناسبي براي مستندسازي قرار گيرد معيار چيـزي اسـت کـه تحـت
عنوان تجربه و دانش در آن نهفته است .ازاين جهتاين روش داراي اهميـت و داليلـي بـراي
انتخاب در مستندسازي است که به شرح زير است.
مطالعة موردي دانش فردي را در قالب کلمات ،جمالت و باالخره يک قضـيه ،روايـت يـا
ماجراي سازماني شناسهگذاري ميکند .تجارب موجود بيانگر آن است که تکـرار و تمـرين در
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مختلف آن داراي تکنيکها و روشهايي است که ميتوان آن را ثبت و به ديگران منتقل و يـا

نگارش خاطرات ،تجربههاي و آموختهها ،تسلط فـرد بـر فرآينـد بـرون سـازماني يـا فرآينـد
بازکاوي ،يادآوري ،نگارش و تکميل ادرا کهاي فردي را بهبود ميبخشد (جعفـري مقـدم.)5315 ،
بخش قابل توجهي از دانش در گفتگوها و روايتهاي سازماني نهفته است و سـاختار روايـي
و توصيفي مطالعة موردي امکان بيرونسازي و انتشار گسـتردةايـن دانـش را در پيکـرة مـورد
فراهم ميسازد .عالوه براين ،قالب مطالعه به نحوي است که استفادة هر چه بيشـتر از گفتگـو
بر جذابيت و گيرايي آن ميافزايد (الهي و همکاران .)5315 ،اهم مزاياي مطالعـات مـوردي عبارتنـد
از -5 :دستيابي به سبکي متفاوت از يـادگيري و تسـهيل و تقويـت فرآينـد يـادگيري فـردي،
گروهي و سازماني و نيز بهبود اثربخشي آمـوزشهـاي سـازماني -5 .ترکيـب انـواع دانـش و
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مباحث مديريتي در يک قضية عيني و ملموس -3 .آموزش نحوة برخورد با مسـائل آتـي-1 .
تقويت مهارتهاي مربوط به تشخيص شرايط و تعريف مسئله -1 .بهبود مهارتهاي تصـميم
گيري و قضاوت در مستندسازي تجربههاي مديران  -1بهبود مهارت خالقيت و نـوآوري-0 .
تقويت مهارتهاي ارتباطي -1 .افزايش قدرت ريسکپذيري و تصـميم گيـري بـا اطالعـات
اندک در شرايط ابهام آميز -3 .بهبود مهارتهاي ادراکي و تقويت تفکـر نظـامي - 57 .بهبـود
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نگرش اقتضايي -55 .فراهم شدن زمينة گسترش و انتقال آموزش در سازمان -55 .و بـاالتر از
همه تقويت هنر و مهارت بهکارگيري نظريههاي مديريت در عرصة عمل (جعفري مقدم.)5315 ،
 -5روش مورد نويسي :فرايند بازخواني ،يادآوري ،ثبت ،تدوين و تکميل دقيق ،سنجيده و
مکرر تجربههاي سازماني که رويدادهاي متعامل آن با محيط را ميتوان در يک قالب زمـاني و
مکاني نسبتاً روشن توصيف و تحليل کـرد .موردکـاوي ،ابـزاري مـؤثر و مسـتند در آمـوزش
مهارت به مديران و کليه کساني بهشمارميرود که ميخواهند در عمل وضعيتهاي واقعـي را
به کار بندند و با تمرکز بر کاربرد نظريهها ،اصول و ضوابط ،مشـکالت و مسـائل سـازماني را
بهمنظور مقابله با رخدادهاي گونـاگون تجزيـه و تحليـل کننـد؛ زيـرا حـوادث و پديـدههـاي
سازماني از تنوع بااليي برخوردارند و هر حادثه يا رويدادي حتي در صورت تکرار مشـابه آن
با تمام جزييات ،باز هم با توجه به عوامل مختلف نظيـر زمـان ،مکـان و ...رويـدادي ويـژه و
منحصر به فرد بهشمار ميرود .بنابراين بهمنظور مقابلـه بـاايـن مشـکل ،روش موردکـاوي بـه
عنوان يکي از روشهاي انتقال دانش (تجربـه) بـهشـمارمـيرود .درايـن روش هـر مـورد بـا
جزييات خاص خود مورد کندوکاو قرار گرفته و مراحل و فرايند مستندسازي ،براي آن مـورد
تدارک ديده ميشود .همانگونه که گفته شد موارد متعدد داراي آثار ،پيامدها و شرايط مختلـف
و متفاوتي هستند .ثبت اين موارد ميتواند در شـرايط مشـابه ،پيامـدها و آثـار مشـابه و حتـي
متضاد بخشي از مستندات تجربي باشد .باايـنوجـود روش موردکـاوي مـيتوانـد در فراينـد
مستندسازي تجربههاي مديران مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا رويکرد موردکاوي و مورد نويسـي
وجه تشابهات عمدهاي در فرايندها و عوامل بـا نظـام مستندسـازي تجربـههـاي مـديران را دارا
ميباشد .رويدادهايي که فردي آن را تجربه کرده و با نگارش و ارزيـابي آن بـه وسـيله گروهـي
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ديگر از آن درسهاي آموزنده را فرا ميگيرد و حتي ميتوانداين درسها را به ساير افـراد منتقـل



سازد ،به عنوان مورد خاص قابل ارزيابي مطرح ميشود.اين مورد همان تجربههاي بهدست آمـده
از افرادي است که با ثبت آن ميتوانند به ارزيابي و انتشار آن بپردازند (مخملي.)5311 ،
منافع و مزاياي موردنويسي براي موردنوي

(يا صاحب تجربه) عبارتند از:

 -5تقويت مهارت بازخواني وقايع ،گردآوري اطالعات و احتماالً مصاحبه (با افـرادي کـه
و پردازش اطالعات و به طور کلي مهارت مستندسازي و ثبت تجارب سـازماني  -3تقويـت
مهارت سازماندهي و هماهنگي اجزا در قالب يک کل هدفمند  -1فراهم شدن زمينـة توجـه
بيشتر موردنويسان به ابعاد و زواياي مختلف رويدادها و پديدههاي سازماني ،تأمل دربارة آنهـا
و به ويژه تسهيل انتقال دانش و تجارب موجود سـازمان بـه موردنويسـان  -1بهبـود نگـرش
اقتضايي و تفکر نظامي (داوري.)5303 ،
 -3روش تحليل يادگيري سازماني از ديدگاه تئوري فعاليت :براساس تئوري فعاليـت ،دانـش
نبايد به عنوان کااليي که افراد يا سازمانها بايد بهدست آورند ،ديده شود؛ بلکـه تئـوري فعاليـت
دانستن را به عنوان يک دستاورد يا موفقيت فعال ،مورد بررسي قرار مـيدهـد .يادگيرنـده بـراي
سازماندهي مجدد و ساختاردهي دوباره به تجـارب خـود نيازمنـد يـک زبـان اسـت .زبـان ،بـه
يادگيرنده اين توان را ميدهد که تعميم دهد ،مثالً درباره اقدامات خاص خود و از طريق عاليـم،
واژهها و مفاهيم با پيام موردنظر خود رابطه برقرار کند يا اين پيـام را بـه ديگـران برسـانيم؛ ايـن
نگرش را ميتوان تئوري يادگيري مسئله محور نام نهاد .زبان واسطهاي است براي تبـديل تفکـر

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

در قضيه نقش محوري داشتهاند) -5 .غلبه بر ترس از نوشتن و تقويت مهارتهـاي نگارشـي

به يک پديده اجتماعي و شيوهاي است براي تقسيم دنياي ما با ديگران .نه تنها استفاده از دانـش،
بلکه رشد دانش نيز در فرآيندي اجتماعي تجسم مييابد؛ فرآيندي که از طريق الگوهاي مناسـب
تعامل اجتماعي هماهنگ ميگردد (الهي و همکاران.)51 ،5311 ،
 -1رويکرد خالقيت و نوآوري در نظام مستندسازي تجربـههـاي :بـاوجـود تفـاوتهـاي
اساسي خالقيت و نوآوري با يکديگر و با تجربه ميتواننـد در بسـياري از مـوارد از يکـديگر
بهرهبرداري کنند .خالقيت بهکارگيري تواناييهاي ذهني برايايجاد يک فکر يـا مفهـوم جديـد
است؛ در حالي که نوآوري به مرحله عمل وارد ساختنايدههاي ذهني است .مهمترين تفـاوت
تجربه با خالقيت و نوآوري در ماهيت زماني آنها خالصه ميشود .تجربه بـه مـرور عملکـرد
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گذشته توجه دارد ،در حالي که خالقيت و نوآوري به ايجاد آزمايشها و عملکردهـاي جديـد
توجه دارد (نقيان فشارکي .)5311 ،خالقيت و نوآوري ابزاري براي آموختن ،انطبا و تأثيرگـذاري
بر شرايط متغير جديد است؛ درحاليکه تجربه از عملکرد گذشته ميآموزد .نظام مستندسـازي
تجربههاي مديران در قالب ثبت ،مرور ،ارزيابي ،انتشار و بهکارگيري تجربههاي قادر اسـت تـا
با الهام از رويکرد خالقيت و نوآوري ،به طراحي ،استقرار و نهادينهسازي تجربـههـاي مسـتند
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

شده مبادرت کند (نوروزيان .)5311 ،با بررسي رويکرد خالقيت و نوآوري مالحظه مـيشـود کـه
ميتوان از مدلهـا و سـاختارها ،زيربناهـا و عوامـل فرهنگـي مربـوط در نظـام مستندسـازي
تجربههاي بهره برداري الزم به عمل آورد .در ضمن بخوبي ميتوان از موانـع و عوامـلايجـاد
خالقيت و نوآوري نيز مطلع شد ،و شيوههاي آموزش و گسترش خالقيـت و نـوآوري را بـه
طور شبيهسازي شده در نظام مستندسازي تجربههاي بهکار گرفت.
 -1رويکرد نظام پيشنهادها در نظام مستندسازي تجربههاي :با بهره بـرداري از ويژگـيهـا،
فرايندها و عوامل حاکم نظام پيشنهادها در نظام مستندسـازي تجربـه بخـوبي مـيتـوان نظـام
مستندسازي را در سازمانها طراحي و مستقر کرد؛ زيرااين دو نظـام از بسـياري جهـتهـا بـا
يکديگر تشابه دارند .وجه تمايز اصلي آنها در ماهيت زماني آنهـا اسـت .بـراي نهادينـهسـازي
نظام مستندسازي تجربههاي مديران ،سازمانها بايد به نهادينهسـازي و گسـترشايـن نظـام از
طريق زيربناسازي فرهنگي ،ساختاري ،قانوني ،اقدام کنند .زيربناهاي ساختاري عبارتند از:
ـ تشکيل گروه ،دفتر يا دبيرخانه مستندسازي ،مرور و ارزيابي و انتشار تجربههاي؛
ـ تخصيص امکانات و بودجه کافي بهمنظور گسترشاين نظام؛
ـ گسترش فعاليتهاي کارکنان براي مستندسازي تجربههاي؛
ـ ارائه ابزارها و امکانات مناسب جهت فعاليت نظام مستندسازي تجربهها.
زيربناهاي فرهنگي عبارتند از -5 :انجام تبليغات؛  -5ارائه آموزشهـاي دانـش ،مهـارتي و
نگرشي بهمنظور تقويت ،بهبـود نگـرش و دانـش و مهـارتهـاي مـديران و کارکنـان جهـت
مشارکت در ثبت تجربهها ،مرور تجربهها و انتشار تجربههاي خود.
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زيربناهاي قانوني عبارتند از -5 :حمايتهاي قانوني و مـالي از مـديران يـا کارکنـاني کـه
اقدام به مستندسازي ،مرور و انتشار تجربههاي خود کردهاند؛ -5ايجاد فضـاي امـن و مطمـئن
جهت انتشارايدهها و تجربههاي افراد.
باايجاداين زيربناها ميتوان مراحل نظام مستندسازي تجربهها را طرح کرد.
درايجاد ،کسب ،انتقال دانش و اصالح رفتار خود در واکنش به دانش و بصـيرتهـاي جديـد
مهارت دارد .به زعم يکي از صاحبنظران سازمان بـراي اسـتفاده از فکرهـاي جديـد در بهبـود
عملکرد سازماني و تبديل آنها بـه برنامـههـاي عملـي بـه پـن مهـارت نيـاز اسـت -5 :حـل
مسئله؛ -5کسب تجربه؛ -3يـادگيري از تجربـه خـود و تـاريخ؛  -1يـادگيري از ديگـران؛ -1
انتقال يا اجرا.
سازمان يادگيرنده ،در حقيقت سازماني است که محل وقوع يادگيري ميباشـد و يـادگيري
در آن جريان دارد بهاينجهت الزم است تا براي گسـترش فرهنـگ و ابزارهـاي مستندسـازي
تجربههاي بهمنظور بهرهبرداري از نتاي حاصل از تجربه در سطح فردي ،گروهي و سـازماني،
اقدام به طراحي و استقرار نظام يادگيري مستمر ،نظام يادگيري سـازماني و همچنـين سـازمان
يادگيرنده کرد .با توجه به بررسيهاي بـهعمـل آمـده در مبـاني نظـري يـادگيري سـازماني و
سازمانهاي يادگيرنده ،صاحبنظران از ابعاد و جنبههـاي گونـاگون ايـن موضـوع را بررسـي
کردهاند (الهي.)5303 ،

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

 -1رويکرد سازمان يادگيرنده در مستندسازي تجربه :سازمان يادگيرنده سازماني است کـه

 -0فرآيند استدالل مورد محور :فرآيند استدالل مورد محور ،يک فرآيند حل مسئله اسـت؛
بهطورکلي هنگام برخود با يک مشکل سازماني ،موردهـاي مشـابه و مـرتبط قبلـي از حافظـه
بازخواني ميشوند .همانگونه که آشکار است ،استدالل مورد محور براين قوه شـهودي مبتنـي
است که مشکالت جديد اغلب با مشکالت قبلي مشابهند ،بنابراين راهحلهـاي قبلـي ممکـن
است براي مشکالت جديد نيز مناسب باشند .استدالل مورد محور که در نظام پشتيبان تصميم
از موارد قبلي براي تفسير و حل يک مسئله جديد اسـتفاده مـيکنـد ،داراي مزايـاي متعـددي
است .برنامه نمايش دانش در استدالل مـورد -محـور از ثبـت و نمـايش دانـش در اسـتدالل
قاعده -محور که بيان آن با وظايف آشکار سخت بوده يا مورد آن بسيار خـاص اسـت ،بهتـر
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است و ميتواند بر فرايند استنتاج جعبه سـياهِ اسـتدالل قاعـده -محـور ،غلبـه کنـد .اسـتدالل
مورد -محور ميتواند نحوه فعاليت فعلي برنامـهريـزان در مواجهـه بـا برنامـههـاي کـاربردي
توسعهاي که بر اساس دانش آنها از سوابق برنامههاي کاربردي در گذشته است ،را شبيهسـازي
نمايد .نتايجي که استدالل مورد-محور مستقيماً بر اساس يک مورد واقعي ارائه ميدهد ،بـراي
برنامهريزان بسيار قانعکنندهتر و قابلپذيرشتر است( .جعفري مقدم.)5315 ،
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

- 1روايتهاي سازماني و روايتگويي :تجربه نشان داده که روايتگويي فرديتـرين راه
براي انتقال دانش است .بيشتر دانشي کـه درون گـروههـاي کـاري وجـود دارد ،بـر گرفتـه از
روايتهاي سازماني است که بين آنها رد و بدل مـيشـود .افـراد معمـوالً در سـاعات صـر
صبحانه ،ناهار و هنگام نوشيدن چاي و به داليل مختلف روايتهائي دربـاره مشـکالت و راه
حلهـا ،مصـيبتهـا و موفقيـتهـاي کـاري خـويش بـه يکـديگر مـيگوينـد (تاکـاهيرا.)5771،
روايتگويي در صورت نهادينه شدن نظاممند اجرا شدن ،ميتواند کمک کنـد تـا کارکنـان بـه
چشماندازي مشترک دست يابند .روايتهاي سازماني ريشه در واقعيت داشته و خـود منتشـر
شوندهاند .روايتگويي يکي از بهترين شيوههاي انتقال دانش است کـه شـديداً بـه سـازمان و
فرهنگ خود اختصاص دارد .بنابراين انتقال دانـش از طريـق روايـتهـا در فرهنگهـاي کمتـر
وابسته به محيط و فرهنگهاي بيشتر وابسته به محيط متفاوت خواهد بود همـه دانـش مهمـي
که افراد کسب ميکنند و به حافظه خود ميسپارند بر روايتهايي مبتني است کـه بـا تجـارب
گذشته آنان سروکار دارند .روايتها اغلب پرشور ،سرگرم کننده و جذاب هستند ،آنها را بهتـر
ميتوان به ذهن سپرد و مهمتر به چشم مـيآينـد و احتمـاالً بيشـتر راهنمـا و هـدايتگر افـراد
خواهند بود .روايتگويي در سالهاي اخير آشکارا به عنوان يک ابزار مديريتي مـورد اسـتفاده
قرار گرفته .تجربه نشان داده که بشر از حکايتها و قصهها بيشتر و بهتر ميآموزد .چـرا غالبـاً
انسآنها بجايآنکه مدل وارهاي بيانديشند ،قصهاي فکـر مـيکننـد و در مستندسـازي و انتقـال
دانش نيز در اکثر موارد چنانچه دانش از طريق داستانهـاي قـانع کننـده کـه بـه شـکلي زيبـا،
جذاب و رسمي بيان شوند ،دانش بهتر و موثرتر منتقل ميشود (تاکاهيرا.)5771،
داستانگويي در سازمان مفهومي است که شامل هر دو داستان است که اين سازمان توليـد
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و آنهايي که گفته شده توسط اعضاي آن است .هد اين کتاب بررسي زندگي در سـازمان بـا



استفاده از چشمانداز داستانسرايي .داستانگويي به عنوان يک عمل انجام شده توسط اعضـاي
سازمان تحت درمان و تأکيد بر تجربهاين افراد قرار ميگيرد .استفاده از متون معتبر در روايـت
داستان و داستانسرايي است (پيتر دي من.)5771،

شناسايي منابع دانشي پروژه:اين مرحله يکي از مهمترين مراحلاين بخش ميباشد .هـد
ازاين مرحله شناسايي نقاطي است که ميتوان از آنها دانش استخراج کرد .اين نقاط مـيتوانـد
بسته به نوع و شرايط سازمان شامل موارد زير باشند:
خبرگان ،استفاده کنندگان محصوالت نهايي ،مستندات پايگاههاي داده ،سايتهاياينترنتـي
و نظامهاي مبتني بر فناوري اطالعات ،با شناسـاييي افـراد و مکـانهـاي برخـوردار از دانـش
ميتوان برنامهريزي مناسبي براي پروژه انجام داده و از تالشهـاي بيهـوده بـراي جمـعآوري
دانش مورد نياز پيشگيري کرد .شناسايي منابع دانشي بايد در تمامي پروژهها انجام شود .بـراي
هر موضوع دانشي شناخت دو عامل بسيار سودمند است:
-5دانش مورد نياز را از کجا ميتوان دريافت کرد؟
-5کدام فرد خبره ميتواند دانش بهدست آمده از مرحله قبل را اعتباردهي نمايد؟
به عنوان نمونه ،شناسايي منابع دانشي در شرکت بر منطقـهاي تهـران طـي مراحـل زيـر
انجام ميشود:

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

مراحل مستندسازی

بررسي مستندات سازماني پروژه :مستندات سازماني شامل اسناد و مـدارکي اسـت کـه در
سازمان موجود بوده و حـاوي نکـات و مسـائل مهمـي درخصـوص پـروژه مـيباشـند .ايـن
مستندات بايد بررسي شده و اسناد حاوي مطالب و سرفيلدهاي دانشي شناسـايي شـوند .ايـن
مستندات مواردي نظير گزارشهاي پروژه ،شرح حوادث و وقايع ،برنامـههـاي زمـانبنـدي و
درصد تحقق ،اسناد مالي ،چارت سازماني و غيره ميباشد.
روشهاي استخراج تجربه به روش مصاحبهاي :جهت شناسايي منابع دانشي ،بـه شـناخت
کاربردهاي هر يک از منابع دانشي بهمنظور بهکارگيري آنها در طول پروژه کمک ميکند.
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مصاحبهها بهصورت نيمه ساخت يافته صورت ميپـذيرد و هـد
شناسايي سرفيلدهاي دانشي پروژه و تکميل مـاتري

از انجـام مصـاحبههـا

چـه کسـي ـ چـه دانشـي اسـت.ايـن

مصاحبهها براساس يک سري سؤاالت از پيش تعيين شده آغاز ميشود و در حـين پـروژه بـه
سمت اهدا

از پيش تعيـين شـده ،سـو داده مـيشـود .هـد از برگـزاري ايـن جلسـات

شناسايي سرفيلدهاي اصلي دانشي پروژه بهمنظور استفاده از تيمهاي تخصصي مـيباشـد
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

نامه مديريت دانش شرکت بر

(نظـام

منطقهاي تهران.)01-11 ،5337،

توزيع و جمعآوري برگه منابع دانشي پروژه :اين فرم شامل سؤاالت اصلي در مورد پروژه
است که توسط مديران و عوامل اصلي پروژه تکميـل مـيشـود .نتـاي ايـن فـرم مهمتـرين و
پرچالشترين قسمتهاي پروژه را از ديد عوامل اجرايي پروژه مشخص ميکند .همچنـين بـه
شناسايي قسمتهايي از پروژه ميپردازد که ميتواند شامل تغييراتي در آينده شود.
نهاييسازي سرخطهاي دانشي پروژه :دراين مرحله ،پ
طي جلساتي با بررسي ماتري

از شناسايي منابع دانشـي پـروژه،

سرفيلدهاي دانشي اسـتخراج شـده ،درخـت فيلـدهاي دانـش

پروژه از سوي مهندسين دانش تدوين ميشود .درخت مذکور پ

از طـرح در تـيم مـديريت

دانش نهايي و آماده استفاده در امر مستندسازي تجارب پروژه ميشـود .ايـن درخـت ،فرآينـد
مستندسازي را به نحو مؤثري در يک راستاي معين هدايت ميکند.
شناسايي نقشه دانش پروژه :نقشه دانش پروژه نشان ميدهد که در هر فيلد دانشـي پـروژه
چه کساني داراي اطالعات مناسب و همچنين چه کساني صالحيت ارزيابي و اعتبار دهـي بـه
دانشها را دارا ميباشند؟ دراين قسمت از پروژه ،نقشـه دانشـي پـروژه بـر اسـاس اطالعـات
کسب شده در مرحله شناسايي منابع دانشي ،مصاحبههاي صـورت گرفتـه ،بررسـي سـوابق و
فرمهاي مربوط تکميل ميشود .نقشه دانش پروژه در ماتري

چه کسي ـ چه دانشـي تکميـل

و در تيم مديريت دانش تصويب ميشود.
مرحله مستندسازي تجارب پروژه:اين مرحله قسمت اصـلي مستندسـازي تجـارب پـروژه
است .دراين قسمت با استفاده از دو تکنيک «گروههـاي متمرکـز» و «جلسـات مصـاحبه» ،بـه
استخراج و مستندسازي تجارب پروژه پرداخته ميشود .در ادامه بـه توضـيح مختصـرايـن دو
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تکنيک پرداخت ميشود:



تکنيک گروههاي متمرکز :گروههاي متمرکـز ،جلسـاتي متشـکل از افـرادي اسـت کـه در
حوزههايي خاص به بحث و تبادلنظر حول مسئلهاي مشخص ميپردازند .بـهمنظـور افـزايش
کارايي و راندمان گروههاي متمرکز ،مسير از قبل مشـخص مـيشـود و جلسـات آن بـهطـور
مستمر با حضور پن نفر از متخصصان ذيربط تشکيل ميشود .جلسه بايد داراي يـک راهبـر
شرکت کننده در جلسه فراهم آورد.
جلسات برگزار شده بهصورت کامل ضبط و پ

از جلسه محتواي مباحـث مطـرح شـده

در جلسه ،پيادهسازي و تحليل ميشود .بهمنظور هدايت جلسه در مسير از قبل طراحـي شـده،
راهبر جلسه بايد پيش از جلسه دستور جلسهاي را براي کنترل جلسه (بهصـورت خصوصـي)
آماده نمايد و جلسه را با پرسشهايي مشخص در مسير مورد نظر هدايت نمايد .راهبر جلسـه
بايد آموزشهاي الزم را دراين زمينه طي کرده باشد.
براي مستندسازي تجارب پروژه از گروههاي متمرکز در حـوزههـايي کـامالً مشـخص ـ
منطبق بر درخت دانشي پروژه ـ استفاده ميشود .همچنين از گروههاي متمرکز بهمنظور تأييـد
صحت دانشهاي استخراج شده در پروژه استفاده مـيشـود

(نظـام نامـه مـديريت دانـش شـرکت بـر

منطقهاي تهران.)01-11 ،5337،
تکنيک جلسات مصاحبه :تکنيک برگزاري جلسات مصاحبه در کنـار گـروههـاي متمرکـز
يکي از ابزارهاي مؤثر در مرحله مستندسازي تجارب پروژه است .جلسات مصاحبه بر مبنـاي
نقشه دانش پروژه با حضور افراد مربوط و تأثيرگـذار در هـر حـوزه دانشـي ـ بـا اهـدا

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

باشد که مديريت جلسه را بهعهده داشته باشد و امکان بحث و تبادلنظر را براي تمـامي افـراد

و

سؤاالت از پيش تعيين شده ـ برگزار ميشود.

برگزاري جلسات مصاحبه شامل مراحل زير است:
-5تدوين پرسشهاي ويژه هر خبره؛ -5برگزاري جلسه مصاحبه؛ -3ضبط محتواي جلسـه
بهصورت فايل صوتي؛ -1مکتوب کردن نسخه صوتي؛ -1ويرايش فني و ادبي نسخه مکتوب؛
-1بازنگري سؤاالت و حوزههاي دانشي براي جلسات مصاحبه آتي.
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تدوين خروجي نهايي تجربههاي پروژه :پ

از ويـرايش مطالـب کسـب شـده ،محتـواي

بدست آمده به شکل بسته دانشي جامع تحت عنوان مستندات دانشي پـروژه ،تـدوين و ارائـه
ميشود (قنبري و همکاران.)01،5335،
مدل مفهومی تحقيق
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

با توجه به موارد فو  ،مـدل مفهـومي بخـش مستندسـازي تجربـههـا ،از الگـوي تـدوين
تجربههاي مديران را ميتوان برابر شکل شماره  5نمايش داد.

شکل شماره  :0مدل مفهومی تحقيق

روششناسي تحقيق
اين پژوهش از نظر ماهيت دادهها و شيوه جمعآوري آنها از نوع آميخته (کيفـي و کمـي)
است .در بخش کيفي تحقيق براي پاسخگويي به سؤاالت فرعي ،از روش تحليل گفتـار کـه از
صورتهاي جديدتر و بين رشتهاي تحقيق کيفي است و بر تجربه زيست فردي تأکيد دارد .و
برحسب ضرورت روش بررسي خبرگي ،به کار رفته است .در بخش کمي ،براسـاس ماهيـت
و نحوه گردآوري دادههاي آن و ازآنجاکه اين تحقيق در نظر دارد به الگويي کـه در برگيرنـدة
تمام جزئيات مورد نظر در خصوص چگونگي تدوين تجارب راهبـردي مـديران دسـت پيـدا
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کند ،از روش موردي-زمينهاي بهرهبرداري شده است .جامعه آمارياين تحقيق ،عبارتاسـتاز



مديراني که در سطوح راهبردي و حوزه سياستگذاري حاکميتي و دسـتگاههـاي کشـوري و
لشکري نظام جمهوري اسالميايران داراي تجربه بوده که تعدادي از آنها در تهيـه رسـالههـاي
نظام حکومتي الگو به عنوان استاد فعاليت کردهاند و در سه ويژگي زير داراي اشتراک باشند:
-5آشنايي با مديريت دانش و مفاهيم مربوطه؛  -5آشنايي با مـديريت راهبـردي و مفـاهيم
با توجه به حجم کل جامعـه آمـاري (تقريبـاً  553نفـر) و اينکـه درايـن تحقيـق از روش
نمونهگيري قضاوتي و در دسترس استفاده شد و نمونهها به طور هدفمنـد و آگاهانـه از ميـان
خبرگان و براساس قضاوت پژوهشگران انتخاب شدند .حجم گروه نمونه مبتنـي بـر جـدول
مورگان  10نفر تعيين شد .جمعآوري دادهها دراين تحقيق با استفاده از روشهاي کتابخانـهاي
انجام شده است.
يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
الف .يافتههای تحقيق
نتاي حاصله از ويژگيهاي توصيفي و جمعيتي پاسخگويان مبيناين مطلـب اسـت کـه از
تعداد  10نفر گروه نمونه ،تعداد  51نفر ( 5720درصد) داراي  17-37ساله ،تعداد  17نفـر (13
درصد)  17-17ساله ،تعداد  1نفر ( 123درصد) باالي  17ساله هستند و  3نفر نيز بهاين سـؤال
پاسخي ارائه نکردهاند ،لذا کارکنان گروه نمونه از نظر سـني در وضـعيت خـوبي جهـت درک
بهتر سؤاالت و پاسخگويي مناسب به آنها برخوردارنـد و مـيتـوان پـ

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

مربوطه؛  -3داراي سوابق مديريتي در سطح راهبردي.

از تجزيـه و تحليـل

اطالعات ،نتاي حاصله را به کل جامعه آماري تعميم داد که اين امر اعتبار پاسـخهـا را بيشـتر
ميکند .از نظر ميزان تحصيالت ،تعداد  31نفر ( 1521درصد) داراي مدرک تحصـيلي دکتـري،
تعداد  11نفر ( 1520درصد) داراي مدرک تحصيلي کارشناسيارشد ،تعداد  1نفر ( 123درصـد)
داراي مدرک کارشناسي هستند .بنابراين ،کارکنان گروه نمونـه از تـوان علمـي خـوبي جهـت
درک بهتر سؤاالت و پاسخگويي مناسب به آنها برخوردارنـد کـه مـيتـوان پـ

از تجزيـه و

تحليل اطالعات ،نتاي حاصله را به کل جامعه آماري تعميم داد کهاين امر اعتبـار پاسـخهـا را
بيشتر ميکند .از نظر سنوات مديريتي ،تعداد  1نفر ( 123درصد) داراي سنوات مديريتي زيـر 1
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سال ،تعداد  15نفر ( 1123درصد) بين  1تا  51سال ،تعداد  51نفر ( 5021درصـد) بـين  51تـا
 51سال و تعداد  51نفر نيز بهاين سؤال پاسخي ارائه نکردهاند کهاين نتـاي بيـانگر بـاال بـودن
تجربه ناشي از سنوات مديريتي و آگاهي گروه نمونه ميباشـد ،لـذا کارکنـان گـروه نمونـه از
تجربه مديريتي الزم جهت درک بهتر سؤاالت و پاسخگويي مناسـب بـه آنهـا برخوردارنـد و
از تجزيه و تحليل اطالعات ،نتاي حاصله را بـه کـل جامعـه آمـاري تعمـيم داد

ميتوان پ
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

کهاين امر اعتبار پاسخها را بيشتر ميکند.
ب .تجزيه و تحليل يافتهها
در پژوهش حاضر براي شناسايي عوامل ،از ديدگاه نخبگان و براي تأييد عوامل ،از تحليـل
عاملي تأييدي استفاده شده است .براي انجام تحليـل عـاملي تأييـدي دو اقـدام زيـر صـورت
گرفته است:
 .5تأييد کفايت حجم نمونه آماري با استفاده از نرم افزار  SPSSو بـا بـهکـارگيري آزمـون
.5 KMO
 .5بررسياينکهايا ميتوان از تحليل عاملي استفاده کرد يا خير با استفاده از آزمون بارتلت.
در آزمون KMOکه براي اطمينان از حجم نمونه آماري صورت گرفت ،هر چهقدر عـدد بـه
دست آمده به يک نزديکتر باشد ،حجم نمونه از کفايت بيشتري برخـوردار اسـت ،لـذا عـدد
حاصله ( )7200بيانگر سطح قابل قبولي از کفايت حجم نمونه ميباشد .در آزمون بارتلـت کـه
براي تأييد ،از تحليل عاملي استفاده شده است ،با توجه بهاينکه سطح معناداري به دست آمـده
عدد ( )7است و اين عدد کوچکتر از  7271ميباشد ،لذا اين آزمون برابـر جـدول شـماره ،5
مجوز بهکارگيري تحليل عاملي دراين تحقيق را ارائه کرد.
جدول شماره( )0مجوز بهکارگيری تحليل عاملی از طريق آزمون  KMOو بارتلت
آزمون  KMOو بارتلت
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الف) تحليل عاملي براي ميـزان ايفـاي نقـش هـر يـک از عوامـل در الگـوي تـدوين
تجربه ها ،در بخش نخست از پرسشنامه به ميزان ايفاي نقش هر يـک از عوامـل شناسـايي
شده در حوزه مستندسازي توجه شده است .در آزمون  KMOکه براي اطمينـان از حجـم
نمونه از کفايت بيشتري برخوردار است ،لذا عدد حاصله ( ) 7200بيانگر سطح قابل قبولي
از کفايت حجم نمونه مي باشد .در آزمون بارتل ت که براي تأييد استفاده از تحليـل عـاملي
استفاده شده ،با توجه به اينکه سطح معناداري به دست آمده عـدد ( )7اسـت و ايـن عـدد
کوچکتر از  7271مي باشد ،لذا اين آزمون مجوز به کارگيري تحليل عاملي در اين تحقيق را
ارائه کرد.
جدول ( ) 5به ترتيب اشـتراکات اوليـه 5و اشـتراکات اسـتخراجي 5را نشـان مـيدهـد.
اشتراک يک متغير برابر مربع همبستگي چندگانه ( ) R5براي متغيرهاي مربوطه با اسـتفاده
از عامل ها (به عنوان پيش بيني کننده) است .چون ستون اشتراک اوليه ،اشتراک ها را قبل از
استخراج عامل ها بيان مي کند ،تمامي اشتراک هاي اوليه برا بر عدد يک است .هرچه مقادير
اشتراکي استخراجي بزرگتر باشد ،عامـل هـاي اسـتخراج شـده ،متغيرهـا را بهتـر نمـايش
ميدهد.


0. Initial
7. Extraction

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

نمونه آماري صورت گرفت ،هر چه قدر عدد به دست آمده به  5نزديک تـر باشـد ،حجـم
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جدول شماره( )0توزيع اشتراکات اوليه و استخراجی عوامل
اشتراکات

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

رديف

عوامل مورد آزمون

5

انتخاب روش مستندسازي

52777

5

مراحل انجام کار

52777

1.751

3

مؤلفههاي انگيزشي

52777

1.570

1

مؤلفههاي اطالعاتي

52777

1.635

1

مؤلفههاي توانمندي

52777

1.737

1

دريافت و ثبت اطالعات

52777

1.155

اوليه

استخراجي
1.101

با توجه بهاينکه اعداد در جدول فو باالتر از  721ميباشند ،لذا نقش کليه عوامل در تبيين
و تدوين الگو مورد تأييد واقع شدند.
ب) تحليل عاملي براي ميزان استفاده از عوامل در الگوي تجارب مديريت
دراين بخش ،به سنجش ميزان استفاده از هر يک از عوامل شناسـايي شـده در سـه حـوزه
مذکور در الگوي تدوين تجارب راهبردي مديريت پرداخته ميشود .همانگونه که در جـدول
( )5مشاهده ميشود ،با توجه بهاينکه در آزمون  KMOهر چه قدر عدد به دست آمده به يـک
نزديکتر باشد ،حجم نمونه از کفايت بيشتري برخـوردار اسـت ،لـذا عـدد حاصـله ()72110
بيانگر سطح قابل قبولي از کفايت حجم نمونه ميباشد .در آزمون بارتلـت بـا توجـه بـهاينکـه
سطح معناداري به دست آمده عدد ( )7است واين عدد کوچـکتـر از  7271مـيباشـد ،لـذا از
آزمون تحليل عاملي ميتوان استفاده کرد.
شاخصهاي کلي برازش براي بررسي مستندسازي در بخش ميزانايفـاي نقـش بـه شـرح
جدول شماره  3ارائه شده است.
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جدول شماره( )9شاخصهای کلی برازش مستندسازی در بخش ميزانايفای نقش
شاخص
پارامترهاي
آزاد

تطبيقي

مقتصد

مدل تحقيق

مدل استقالل

11

55

DF

درجه آزادي

511

557

CMIN

کاي اسکوئر غير معنادار

55512133

50152151

P

سطح معناداري

72777

72777

CFI

شاخص برازش تطبيقي

72131

72777

72135

72777

NPAR

TLI
PCFI
PNFI

نسبي

RMSEA
CMIN/DF

پارامترهاي آزاد براي مدل تدوين
شده

شاخصهاي برازش توکر-لوئي
شاخص برازش شده تطبيقي
مقتصد
شاخص برازش شده مقتصد
شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات
باقيمانده
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

72111

72777

72137

72777

72515

72300

12753

532515

در مورد بارهاي عاملي و مقادير آزمـون معنـاداري هـر يـک از پارامترهـا بـراي سـنجش
مستندسازي در بخش ميزان ايفاي نقش هريک از عوامل ،با توجه به نتاي  ،مثبـت بـودن کليـه
وزنهاي رگرسيوني يا بارهاي عاملي (پارامترهاي المدا) نتاي قابـل قبـول و منطقـي را نشـان

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

مطلق

معادل فارسي شاخص

مدل

ميدهد .همچنين در تفسير برآورد پارامترهاي منفـرد ،مقـادير معنـاداري نشـان مـيدهنـد کـه
حداکثر تا ميزان اطمينان  31درصد ،پارامترها متغيرهاي پژوهش را بـه خـوبي مـورد سـنجش
قرار ميدهند (تفاوت معنا دار با صفر) .شاخصهاي برازش گزارش شده نيز نشـان مـيدهنـد
که مدل تدوين شده به خوبي توسط دادههاي گردآوري شده پشتيباني ميگـردد .وجـود کـاي
اسکوئر غيرمعنادار در کنار ساير شاخصهاي گزارش شده همگي از برازش خوب مـدل سـه
عاملي تدوين شده حکايت دارند .نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي يا کـاي اسـکوئر نسـبي
( )CMIN/DFکه در آخرين سطر گزارش شده است به جهت قضاوت درباره مدل تدوين شده
وحمايت دادهها از آن شاخص مناسب براي تفسير مدل مـيباشـد .مقـدار ايـن شـاخص کـه
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کوچکتر از  1اسـت حـاکي از وضـعيت قابـل قبـول بـراي مـدل اسـت .بررسـي وضـعيت
از شاخصهاي برازش مطلق گام بعدي در بررسي قابل قبـول بـودن

شاخصهاي تطبيقي پ

مدل تدوين شده است .شاخص توکر لـوئي

( )TLIو شـاخص بـرازش تطبيقـي ( )CFIقابـل

قبول بودن مدل را تأئيد ميکنند (باالتر از  .)7/3گام ديگر بررسي شاخصهاي مقتصـد اسـت.
شاخص نسبت مقتصد بودن که نسبتي بين درجه آزادي مدل تدوين شـده و درجـه اسـتقالل
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

است نشان ميدهد که پژوهشگر تا چه اندازه در آزاد گزاردن پارامترها امسـاک بـه خـرج داده
است .هر چهاين مقدار کوچکتر باشد حاکي از هزينه بيشـتري اسـت کـه پژوهشـگر در آزاد
کرده است (همان) .مقادير گزارش شده ،بـراي شـاخص بـرازش هنجـار

کردن پارامترها صر

شده مقتصد ( )PNFIو شاخص برازش تطبيقـي مقتصـد ( )PCFIمقـادير قابـل قبـولي را نشـان
ميدهند (باالتر از  .)7/1در نهايت ريشه دوم ميانگين مربعـات باقيمانـده ( )RMSEAبـهعنـوان
يکي از عموميترين شاخصها براي قضاوت ،مدل تدوين شده را قابل قبول نشـان مـيدهـد
(.)RMSEA <7271 or <7271
جدول شماره()3شاخصهای کلی برازش مستندسازی در بخش ميزان استفاده از عوامل
شاخص
پارامترهاي آزاد
مطلق

تطبيقي
مقتصد
نسبي

معادل فارسي شاخص

مدل
مدل تحقيق

مدل استقالل

NPAR

پارامترهاي آزاد براي مدل تدوين شده

11

55

DF

درجه آزادي

511

557

CMIN

کاي اسکوئر غير معنادار

3332113

33552705

P

سطح معناداري

72777

72777

CFI

شاخص برازش تطبيقي

72017

72777

72053

72777

PCFI

شاخص برازش شده تطبيقي مقتصد

72103

72777

PNFI

شاخص برازش شده مقتصد

72130

72777

RMSEA

شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده

72551

72151

CMIN/DF

نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

12753

512151

TLI

شاخصهاي برازش توکر-لوئي

شاخصهاي جدول ( )1نشان ميدهند که مدل تدوين شـده بـه خـوبي توسـط دادههـاي
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گردآوري شده پشتيباني ميگرددکه دراينجا اشارهاي مختصر به هريک ميشود:



 وجود کاي اسکوئر غيرمعنادار در کنار ساير شاخصهاي گزارش شده همگي از برازشخوب مدل سه عاملي تدوين شده حکايت دارند .نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي يا کـاي
اسکوئر نسبي ( )CMIN/DFکه در آخرين سطر گزارش شده است به جهـت قضـاوت دربـاره
مدل تدوين شده و حمايت دادهها از آن شاخص مناسب براي تفسير مدل ميباشد .مقدار ايـن
 -بررسي وضعيت شاخصهاي تطبيقي پ

از شاخصهاي برازش مطلق گـام بعـدي در

بررسي قابل قبول بودن مدل تدوين شده است (همان.)31 :5313 ،
 -شاخص توکر لوئي

( )TLIو شاخص برازش تطبيقي ( )CFIقابـل قبـول بـودن مـدل را

تأئيد ميکنند (باالتر از  .)7/3گام ديگر بررسي شاخصهاي مقتصد است.
 شاخص نسبت مقتصد بودن که نسبتي بـين درجـه آزادي مـدل تـدوين شـده و درجـهاستقالل است نشان ميدهد که پژوهشگر تا چه اندازه در آزاد گـزاردن پارامترهـا امسـاک بـه
خرج داده است .هر چهاين مقدار کوچکتر باشد حاکي از هزينه بيشتري است که پژوهشگر
در آزاد کردن پارامترها صر

کرده است (همان.)31 :5313 ،

 مقادير گزارش شده براي شاخص برازش هنجار شده مقتصد ( )PNFIو شاخص بـرازشتطبيقي مقتصد ( )PCFIمقادير قابل قبولي را نشان ميدهند (باالتر از .)7/1
 در نهايــت ريشــه دوم ميــانگين مربعــات باقيمانــده ( )RMSEAبــه عنــوان يکــي ازعموميترين شاخصها براي قضاوت ،مدل تـدوين شـده را قابـل قبـول نشـان مـيدهـد

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

شاخص که کوچکتر از  1است حاکي از وضعيت قابل قبول براي مدل است.

(.)RMSEA <7271 or <7271
در مورد بارهاي عاملي و مقادير آزمـون معنـاداري پارامترهـاي سـنجش مستندسـازي در
بخش ميزان استفاده از عوامل ،با توجه به نتاي ميتوان گفت که مثبـت بـودن کليـه وزنهـاي
رگرسيوني يا بارهاي عاملي (پارامترهاي المدا) نتاي قابل قبـول و منطقـي را نشـان مـيدهـد.
همچنين در تفسير برآورد پارامترهاي منفرد ،مقادير معناداري نشان مـيدهنـد کـه حـداکثر تـا
ميزان اطمينان  37درصد ،پارامترها متغيرهاي پژوهش را به خوبي مورد سنجش قرار ميدهنـد
(تفاوت معنا دار با صفر).
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نتيجهگيري و پيشنهاد
مستندسازي تجربههاي مديران مستلزم توصيف ادراکات ،استنباطها ،نگرانيها ،تحليلهـا،
اقدامات و فعاليتهاي انجام شده در دورههاي ماقبل تصميم ،تصميم و پ

از تصميم و نيـز

تبيين دانش فراگيرنـدة تصـميمات در قالـب چهـار گـروه عوامـل تأثيرگـذار (عوامـل درون
سازماني ،عوامل برون سازماني ،شخصيت تصميم گيرندگان و عوامل متأثر از آن ،مشخصـات
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

و ويژگيهاي عمومي تصميم گيرندگان) بر اساس ترتيـب زمـاني و منطـق علـت و معلـولي
است .فهم و تبيين ارزشهـا ،باورهـا و ديـدگاههـا ،عوامـل کليـدي هـر تصـميم ،در مسـير
مستندسازي تجربههاي مديران ضرورتي اساسي و تعيين کننده است.
مستندسازي تجارب در برگيرنده رويکردهاي انتخاب خبره (ثبـت تجربـههـاي خبرگـان؛
مشارکت در سمينارها؛ جلسات مطبوعاتي؛ دعوت از خبرگان؛ ايجاد بانـک اطالعـاتي) ،تـاالر
گفتمان( ،برقراري ارتباط؛ تسهيم دانش؛ پرسش و پاسخ؛ جلسات هم انديشي؛ توسعه مهارت؛
يادگيري؛ شناخت ديدگاهها) ،استدالل مورد محور( ،کسـب ديـدگاههـا؛ بررسـي موردکـاوي؛
تحليل شباهتها) ،داستانسرايي (مشـاهدات؛ اطالعـات؛ ديـدگاههـا؛ تجـارب فـردي؛ انتقـال
دانش؛ رخدادها و موضوعات) و نظام پيشنهادات (مرور تجربههـاي؛ بهبـود نگـرش کارکنـان؛
جمع آوري اطالعات؛ گسترش فعاليتها؛ ايجاد انگيزش؛ انتقال دانش کارکنان) است ،کـه بـه
عنوان پن روش مطلوب براي مستندسازي تجربههاي راهبردي مديران ارائـه شـده اسـت .در
بکارگيري روشهاي فو ميبايست سطحبندي مـديران در سـطوح کـالن (ملـي ،بخشـي ،و
دستگاهي) و سازماني (حوزه ،بخشي ،وظيفـهاي) ،شـناخت انـواع تجربـههـاي بـا اسـتفاده از
ابزارها ،لحاظ کردن قوانين و مقررات حاکم و بهرهگيـري از گفتمـان واليـتفقيـه ،بـهعنـوان
سياستهاي کلي نظام اسالمي در بومي کردن روشهاي مستندسـازي تجربـههـاي راهبـردي
مديران مد نظر باشد.
عالوه براين ،مستندسازي تجارب راهبردي مديريتي ،مي بايست با شناخت انواع تجربه هـا،
تعيين سطح مديران ،بهره گيري از گفتمان واليت فقيه و منطبق با اسـناد باالدسـتي و قـوانين و
مقــررات ،تــوأم گــردد کــه در الگــوي «تــدوين تجربــههــاي راهبــردي مــديريتي نظــام
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جمهورياسالميايران با رويکرد مديريت دانش» حاصل از مطالعه گروهـي دانشـجويان دوره



سوم مديريت راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي ،که مبناي مقاله حاضر ميباشد ،به شرح شـکل
شماره  5ترسيم شدهاست:

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

شکل شماره( )0الگوی تدوين تجربههای مديران
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در تدوين تجربههاي مديران ،اولين گام ،شناخت حوزههاي دانش و تجربهها خواهد بـود.
در ادامه شناسايي دانش و طبقهبندي آن ،همچنين شناخت ويژگـيهـاي افـراد داراي دانـش و
مصاحبه با آنها در حوزههايي که تجربه دارند بخشي از مرحله مقدماتي و يا اکتساب اين الگـو
است .در مجموع درايـنمرحلـه محقّقـين تـدوين تجربـههـا ،مقـدمات الزامـي در خصـوص
شناسايي حوزههاي دانش و افراد مرتبط بااين حوزهها را به انجام مـيرسـانند .در مرحلـه دوم
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

که مرحله مستندسازي ناميده مـيشـود محقّـق بـا در نظـر گـرفتن انـواع روشهـاي تـدوين
تجربههاي ،الگوهاي مستندسازي ،الگوهاي کسب دانش و انتخاب بهتـرين روش متناسـب بـا
حوزه مورد تحقيق و مديران آن حوزه به گـردآوري تجربـههـاي مـيپـردازد .سـپ

فرآينـد

آمادهسازي مديران مورد تحقيق مشتمل بر انگيزش ،توانمندسازي ،آشنايي با شيوههاي تـدوين
تجربههاي و در نظر گرفتن مؤلفههاي اطالعاتي به انجام ميرسد.اين مرحله ،مرحلـه عمليـاتي
تدوين تجربهها و بهمنزله مرحله جمع آوري اطالعات و دادههاي بـا ارزش اسـت و بايـد بـا
دقت و حساسيت باال به انجام برسد .هرگونه خطـا در ثبـت اطالعـات و گـردآوري دانـش و
تجربههاي مديران باعث ميشود در مرحله بعد که مرحلـه برونـداد اسـت نتـاي غيـر واقعـي
حاصل گردد .بنابراين جلسات اکتساب ،دريافت و ثبـت اطالعـات بـه دفعـات و بـا در نظـر
گرفتن بازخورد پ

از تدوين مقدماتي ادامه پيدا ميکند .پـ

از تـدوين تجربـههـا و دانـش

مديران ،الزم است براساس الگوهاي ارزشيابي ،ايدهها و ادعاهاي دانشي اطالعات جمـعآوري
شده مورد مداقه قرار گيرد و نسبت به ارتباطات مفهومي آنها با حوزه مورد مطالعه اعالم نظـر
شود.
پيشنهادهای کاربردی
 .5اصــالح ســاختار ســازماني و ايجــاد واحــد تــدوين و مســتندســازي تجربــههــا در
دستگاههاي اجرايي ،موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
 .5ايجاد و توسعه زير ساختهاي فناوري اطالعات بهمنظور ارتقاء سرعت و دقـت در
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اکتساب و مستندسازي تجربهها و ايجاد پايگاه دانش قابـل بهـرهبـرداري در تمـامي
بخشهاي سازمان



 .3پيادهسازي الگـوي حاصـل ازايـن پـژوهش در سـازمانهـا بـويژه نيروهـاي مسـلح
جمهوري اسالميايران
پيشنهادهای پژوهشی
.5

تدوين الگوي شناسايي و طبقهبندي تجربههاي مديريتي

 .3مدلسازي ساختارمند روشهاي ارزيابي ايدهها و ادعاهاي دانشي

مقاله پژوهشي :ارائه الگوي تدوين تجربههاي مديران با تأکيد بر روشهاي مستندسازي تجربهها 

 .5نيازسنجي و امکانسنجي اجراي الگوي اين پژوهش در سازمانهاي مختلف
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اول ،تهران شرکت تعاوني کارآفرينان فرهنگ و هنر.
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