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آسيب شناسي شيوه مستندسازي دانش فني كاركنان و مديران شركت هاي توليدي منطقه آزاد   
  اروند

 3پورمحمد حسين، 2زادهيداهللا مهرعلي، *،1محمد مكوندي
  (عهده دار مكاتبات) دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، ايران واحد اهواز، ،مديريت آموزشي دكتري 1

 ، اهواز، ايراناهواز گاه شهيد چمراندانش روه مديريت آموزشيگاستاد2
 گروه مديريت آموزشي، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، ايران.، دانشيار3

  1397شهريور ، پذيرش: 1397مرداد ، اصالحيه: 1397خرداد تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
 حاضر مطالعه اساس اين بر .است ضرورت يك مستندسازي، قالب در نشدا اين انتقال و حفظ كه مي آيد شمار به سرمايه شركت كاركنان، مهمترين دانش

 پژوهش انواع از پژوهش مي پردازد. اين فني كاركنان و مديران شركت هاي توليدي منطقه آزاد اروند دانش مستندسازي بررسي روشها و چگونگي به
 و است ساختاريافته نيمه مصاحبه شده، گرفته كار به ابزار .است رفتهگ مضمون صورت تحليل روش به كه كيفي رويكرد با كه است كاربردي توسعه اي

 نمونه گيري صورت كارمند) به 30مدير عامل و  30نفر( 60كاركنان و مديران شركت هاي توليدي منطقه آزاد اروند بودند كه  مطالعه، مورد جامعه
 كه است چگونگي و كسي چه چيزي، چه چرايي، دانش از تركيبي دارد جريان يشركتهاي توليد در كه دانشي يافته ها نشان داد.شدند انتخاب هدفمند

 و تحليل ها كار، روش فني، جزئيات تجربيات، .نمي شود منعكس شركتها اسناد در كه است ضمني دانش ماهيت، نظر از دانشها اين از بيشتري سهم
 نوع سه قالب در مي توان را مستندسازي مشكالت و مسائل .مي شود منتقل اسناد قالب در نتايج و كليات صرفاً و نمي شوند مستند كار حين اشتباهات

  .نمود طبقه بندي مستندسازي واحد اداري موانع و انساني موانع فني، موانع
  مستندسازي ؛ دانش فني ؛ انتقال دانش؛ شركت هاي منطقه آزاد اروند؛ كاركنان و مديران: هاي اصليواژه

  مقدمهـ 1

 شامل كه سازمانهاست ارزشمند منابع مهمترين از يكي نيسازما دانش
 عنوان به دانش .است خالق فرايندهاي و روالها ناملموس، دارايي هاي

 اقتصاد در پايدار رقابتي مزيت حفظ و ايجاد براي كليدي منابع از يكي
 سازمان تجربه و دانش از مهمي بخش و مي آيد شمار به فراصنعتي

 در دانش مديريت اينرو از .سازمان خود نه است انسازم افراد به متعلق
 دانش عصر حاضر كه به عصر .است برخوردار خاصي اهميت از سازمانها

 و مفيد هاي نوآوري و تفكر قدرت آن در كه است، عصري است مشهور
 به حتي.آيد مي حساب به اصلي مزيت محصول، يا توليد روش در مثبت

 شد.از تبديل قيمت ذي و معامله قابل كااليي به نيز خود دانش كه حدي

 توليد كه بسازند را بنيان دانش اقتصاد يك توانند مي هايي بنگاه رو اين

 و عرضه جديدتري محصوالت روز هر و بوده نوآوري و دانش آنها اصلي
 ضمني دانش دهند. ارتقا مدت كوتاه در را خود توليد روش يا محصول

 در و آگاهي بدون افراد كه است مهارتهايي و تجارب تمامي (پنهان)

   براي دانش اشكال مهمترين از يكي كه مي آورند دست به كار حين

  

 يادگيري براي ضروري و اساسي عنصري و است جديد هاي سازمان

 باشندمي تحول و تغيير حال دردائما  جديد .سازمانهاي]8[است سازماني

 .ندارند را ضمني دانش درآوردن رسمي شكل به براي كافي زمان و

 و باشد مشكل بسيار مي تواند كاركنان بين از دانش نوع اين استخراج
 (بخاطر شود افراد سوي از جدي مقاومت هاي بروز باعث است ممكن

 كه دانند مي استراتژيك ابزار يك بعنوان را دانش نوع اين افراد اينكه
  .]7[) كنند حفظ سازمان در را خويش موقعيت مي توانند آن بوسيله

 خود دانش چرخه كنترل منظور به اكنون هم جديد سازمانهاي طرفي از 

 شكل به آنها علمي سرمايه هاي عمده قسمت كه دريافته اند بخوبي

 نيازمند فكري سرمايه هاي اين حفظ و است دسترس در ضمني دانش

 خاص ويژگيهاي با انطباق ضمن كه است منسجمي كارهاي و ساز

 سبك فرد، شايستگي هاي سازمان، در فرد يگاهجا (مانند كاربران دانش

 نيز را سازماني دانش مبادله و ترويج فرد)، انگيزه هاي و عاليق شناختي،
  .نمايد تسهيل

  
mohammadmakvandi@yahoo.com*  
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 هاي تهاندوخ و ها آموخته تجارب، سازمان مديران و كاركنان چنانچه
سرمايه  رفتن هدر سبب امر اين ننمايند، مكتوب را خود عملي و تجربي
 دانش ماهيت به توجه با ديگر سوي از .شود مي سازمان آن دانشي هاي

 از افراد اين خروج با است، پنهان افراد اين ذهن در كه فكري سرمايه و
 از نيز انشد اين تعديل،... ) عمالً انتقال، بازنشستگي، دليل به (سازمان
 نگراني هايي اكنون هم كه مقوالتي جمله از لذا .شود مي خارج سازمان

 مديران خروج و جابجايي موضوع است كرده ايجاد سازمانها اغلب براي را
 بنابراين .است آنان دانش و تجربه رفتن دست از و سازمان و كاركنان از 

 و كريف سرمايه نمودن مستند چگونگي حاضر پژوهش اصلي مسئله
 سازمان افراد تمام كه است گونه اي به سازمان مديران و كاركنان تجارب

 اين پيشرفت راستاي در دانش گنجينه اين از بهره گيري با باشند قادر
 تكرار را گذشته اشتباهات و ضعف نقاط و برداشته گام سازمان
 سازمان و منظم تركيب آنرا دانش، براي شده ارائه تعريف در.ننمايند

 به مي كنند؛ محسوب اطالعات و رويه ها قوانين، و آراء از افته ايي
 و موجود اطالعات ارزشها، تجربيات، از مخلوطي دانش ديگر عبارت

بهره  و ارزشيابي براي چارچوبي كه است يافته نظام كارشناسي نگرشهاي
 ديگر طرف از .مي دهد به دست جديد اطالعات و تجربيات از گيري
 زيرا مي شود؛ محسوب امتياز يك عنوان به سازمانها رايب دانش امروزه

 مداوم نوآوري و رقابت توانايي آنها به مي تواند امتيازي چنين يك كه
 مزيت كسب براي كليدي عنوان به امروزه دانش، بنابراين . ببخشد
 مورد رويكردهاي از يكي عنوان به دانش مديريت رو اين از .است رقابتي
 اين .است برخوردار خاصي اهميت از تجربيات يمستندساز در توجه
 مهارتها تجربه، اطالعات، محصول عنوان به دانش، اگر معناست،كه بدين

 شود گرفته نظر در دارند، خاصي موقعيت و زمان در افراد كه نگرشي و
 مي توان . است دانش مديريت نوعي آن انتشار و تجربيات مستندسازي

 كه افراد ذهني دانش تا مي شود اعثب تجربيات مستندسازي كه گفت
 دانش به مي يابد ظهور افراد تعامل از و دارد قرار انسان درك و رفتار در

 فناوري طريق از را آن مي توان و است عمومي و مستند دانش كه صريح
 صريح، دانش و تجربيات تبادل با و شود تبديل كرد، تسهيم اطالعات
 در ، اساس همين بر .]11[كند اپيد دست جديدي دانش هاي به جامعه
 مستند و تجربه جايگاه تبيين ضمن كه است شده تالش حاضر تحقيق
 تجربيات سازي مستند براي تكنيكهايي دانش، مديريت در آن سازي
   .شود معرفي

  بيان مسالهـ 2

 در مهم بسيار موضوع يك به اخير سالهاي در دانش توسعه و دانش

 هاي گروه هم و كارها و كسب هم .است شده تبديل كار و كسب ادبيات

 مدت بلند رقابتي مزاياي تواند مي سازمان كه باورند اين بر دانشگاهي

 مديريت در دانش بر مبتني ديدگاه.نمايد حفظ دانش بر تكيه با را خود

 عنصر يك عنوان به دانش رقابت،منابع در كه كند مي عنوان استراتژيك

  ]1[هستند موفقيت براي كليدي

 و مستندسازي دانش، شناسايي و خلق بر مشتمل دانش مديريت يندفرا
 دانش كاربرد نهايتاً و دانش تسهيم و انتقال توزيع، دانش، ذخيره سازي

 شود؛ كدگذاري و ذخيره سازي اول بايد شده شناسايي دانش .است
 در و شود دانشي هم افزايي موجب و گردد توزيع همگان ميان در سپس

 موجب نهايت در و شده گرفته كار به سازماني تتصميما و عمليات
 و صريح دانش بر دانش مديريت .گردد سازمان عملكرد تعالي و بهبود
 به فرآيند يك مختلف مراحل در كه كاركنان توسط شده تجربه ضمني

 مديريت مراحل ميان در.]18[است  است،متمركز كرده كمك آنها
 مورد مراحل ساير از شبي تجربيات(دانش) مستندسازي مرحله دانش،
 تجربيات مستندسازي كه گفت مي توان پس. است گرفته قرار توجه
 دارد قرار انسان درك و رفتار در كه افراد ذهني دانش تا مي شود باعث

 و مستند دانش كه صريح دانش به مي يابد ظهور افراد تعامل از و
 كرد، تسهيم اطالعات فناوري طريق از را آن توان مي و است عمومي
 دانشهاي به جامعه صريح، دانش و تجربيات تبادل با و شود تبديل

  .]22[ كند پيدا دست جديدي
 و وقايع نتايج و مضامين از استفاده دنبال به تجربيات مستندسازي ظامن

مي  آتي اقدامات و فعاليتها در مزيت كسب براي گذشته رويدادهاي
 را تجربيات مستندسازي ندفراي اجراي از مديران و سازمانها هدف .باشد

 روش از استفاده جاي به آتيه دار و صحيح رهيافت آموزش مي توان
 روشها دوباره انجام از ناشي هزينه هاي كاهش به كمك و خطا و آزمون

 دانست. است، رسيده اثبات به درگذشته آنها نادرستي كه اقداماتي و
 به سزايي تاهمي از شده خلق اسناد اين محتواي كيفيت بنابراين،
 .]15[است برخوردار

 بيان به و متخصصان از  دانش اكتساب ابزارهاي از يكي مستندسازي
 شركتهاي توليدي، در .است آشكار دانش به آنها نهان دانش تبديل ديگر،
 دست از مانع مختلف ، فازهاي در خود فعاليتهاي نمودن مستند با افراد
 در سازمان پرسنل از ريكه زيرا مي شوند شركت در جاري دانش رفتن
 خود به متعلق و فرد منحصر به دانشي با خود به مربوط كاري زمينه
 انجام نحوه اما باشد، نكرده توجه آن به هيچگاه شايد كه مي باشد مواجه
شكست  و موفقيتها از آموخته درسهاي آموزه ها، و تجربيات كارها، دادن
 عوامل كه است فرد آن مختص دانش از مجموعه اي توصيه ها، ها،

 و نظري اقدامات اخير سال چند در .مي دهد تشكيل را وي موفقيت
 صورت دانش مستندسازي خصوص در كشور سطح در گوناگوني عملي
 مختلف كتابهاي چاپ به مي توان فعاليتها اين جمله از كه است گرفته

 منظور به همايش هايي برگزاري مديريتي، تجربيات ثبت زمينه در
 پروژه هاي اجراي جوان، مديران به موجود تجربيات منظم انتقال

 اشاره مختلف سازمانهاي در كاربردي مستندسازي طرحهاي و مطالعاتي
 متوجه ايراني سازمانهاي كه است آن بيانگر تالشها اين تمامي كه نمود

شده  سازماني عملكرد بهبود و رشد در مستندسازي دانش نقش اهميت
منطقه آزاد اروند با مساحت  .اند كرده آغاز را اقداماتي راستا اين در و اند
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هكتار در شمال غربي خليج فارس شامل شهرهاي آبادان،  37400
خرمشهر و مينوشهر(جزيره مينو) است كه در محل تالقي دو رودخانه 
اروند رود و كارون واقع است. اين منطقه در همجواري با كشورهاي عراق 

ظرفيتي از قبيل حمل و نقل جاده اي، ريلي، و كويت است كه با داشتن 
دريايي و هوايي از اهميت استراتژيك اقتصادي، تجاري و سياسي ويژه 

با توجه به سوابق تاسيس منطقه آزاد اروند و روند رو . اي برخوردار است
ساله، بررسي شركت هاي توليدي به منظور  12به رشد آن در طي مسير 

ه آزاد ، ضروري ، قابل تأمل و تحقيق رشد و توسعه همه جانبه منطق
است.با عنايت به اينكه يك سازمان زماني توانا و در حال توسعه بشمار 
مي رود كه در همه ابعاد سازماني توسعه يافته باشد، بررسي عناصر 

شركت  اين مدتدر توسعه منطقه آزاد اروند نيز ضروري به نظر مي رسد.
و نشيب هاي زيادي را تجربه كرده  هاي توليدي منطقه آزاد اروند فراز

اند و از شيوه هاي مختلفي براي مستندسازي دانش مديران و كاركنان 
ولي آنچه مسلم است اين نوع مستندسازي خود استفاده كرده اند 

نتوانسته بخش زيادي از مشكالت آنها را برطرف نمايد و خيلي از 
شود شركت را ترك  كاركنان آنها بدون آنكه دانششان به ديگران منتقل

بنابراين ]10[كرده و هزينه هايي زيادي را براي شركتها ببار آورده است 
شركتهاي توليدي منطقه آزاد اروند نياز به بازنگري كلي در شيوه هاي 

با توجه به شرايط  ، در نهايت]12[دارندمستندسازي دانش كاركنان خود 
و مشكالتي كه در  فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي  و نيازهاي جامعه 

د محققان به انديشه اين ي توليدي در منطقه آزاد وجود دارشركتها
شركت هاي  كه باشندپاسخگويي به اين سوال به دنبال و تحقيق بيافتند 

توليدي منطقه آزاد اروند چگونه  دانش فني كاركنان و مديران خود را 
بررسي مستند مي كنند؟ در اين پژوهش با طرح اين پرسش بدنبال 

منطقه آزاد اروند  توليدي روش هاي مستند سازي دانش در شركتهاي
  .هستيم

  اهداف پژوهشـ 3

  هدف كلي پژوهش :
شركت هاي توليدي منطقه آزاد اروند چگونه  دانش فني كاركنان و 

  مديران خود را مستند مي كنند؟
  اهداف فرعي پژوهش

  ـ چه نوع دانشي در شركتهاي توليدي جريان دارد؟1
  ـ ماهيت دانش موجود در شركت هاي توليدي چگونه است؟2
  ـ آيا دانش در قالب اسناد منتقل مي شود؟3
  ـ آيا در فرآيند مستندسازي ، كيفيت محتوا مورد بررسي قرار مي گيرد؟4
  ـ مسائل و مشكالت مستندسازي چيست؟5

  ـ مرور ادبيات و سوابق مربوطه4

 فني دانشـ 1ـ4

 ارائه فني دانش از دقيقي تعريف تاكنون امر، نمتخصصا اذعان به چند هر 

 و مجهوالت جمله از فني دانش دقيق ماهيت تعيين و 1است نشده

 در فني دانش كلي طور به  ،2رود مي شمار به دانش حوزة هاي ناشناخته

 دانش تعريف، طبق .شود مي داده شرح و تعريف علمي دانش با تقابل

 طبيعت قوانين و ها پديده مفاهيم، و ها ايده كلي درك دنبال به علمي

 و بهتر راههاي و ابزارها كشف دنبال به فني دانش حاليكه در .است

 دانش مشخصه وجة  .3است مختلف امور انجام و ساخت براي كارآمدتر

 تواند مي فعاليت اين . است خاص عملكرد و فعاليت با آن ارتباط فني،

 زيست خسارت ارزيابي و همحاسب مواد، استحكام آزمون و آزمايش شامل

 كندن پر يا و ويولن يك كردن كوك افزار، نرم يك نويسي برنامه محيطي،

 و مادي جهان توصيف دنبال به علمي دانش عبارتي به .4باشد ماكيان
 آوردن دست به دنبال به فني فرآيند مقابل در و است آن هاي پديده

 انجام نحوة يعني مختلف فنون و تكنيك ها به مربوط دانش هاي مجموعه

 امور، انجام در بهره وري و كارايي كه روست همين از . فعاليتهاست و امور

  .است فني دانش نهايي هدف
 فني دانش توسعه مراحلـ 2ـ4
 يك در آنها بردن كار به فني، دانش هاي تمام اصلي هدف كه آنجا از 

 تقاضا و رضهع بازار به ورود براي آنها قابليت است، خاص عملكرد و فعاليت

 اساس، همين بر .كرد فراموشرا  سازي تجاري عرصة ديگر، عبارت به يا و

 دانش كلي دسته دو به را آن توان مي فني دانش توسعه مرحلة به بسته

 تعريف، اساس بر .كرد تقسيم شده تجاري فني دانش و مقدماتي فني

 لةمرح در يا است نرسيده سازي تجاري مرحلة به هنوز كه فني دانش

 .رود مي شمار به مقدماتي فني دانش دارد، قرار آزمايشگاهي بررسيهاي

 به بازار، به ورود با كه است دانشي شده تجاري فني دانش مقابل، در

 شده واقع تقاضا و عرضه و ستد و داد موضوع اقتصادي، كاالي يك عنوان

  .5است
  پيشينه مستندسازي دانشـ 3ـ4
پيشينه طوالني برخوردار است و عموماً مستندسازي به لحاظ تاريخي از  

پيدايش آن را با خط هم زمان مي دانند.شواهد تاريخي نشان مي دهد 
انديشه مستندسازي دانش از يك متخصص در يك زمينه خاص با هدف 
طراحي نمايشي ويژه از اطالعات كسب شده ، چيز جديدي 

ن، تحليل گران نيست.خبرنگاران ، روزنامه نگاران ، نويسندگان ، گويندگا
نظام و طراحان آموزشي سال ها است كه در زمينه كسب دانش فعال 

بزرگان قبيله ، پزشكان سنتي و قابله ها در روستاها در زمان  6هستند.
بسيار قديم به عنوان مظهرهاي زنده اي از تجارب ناب مورد استفاده در 

ز ميان بردن زندگي جامعه بوده اند.نوعي از دانش با هدف كسب تجربه ، ا
                                                            

1 Cobern et al. (2005)  
2 Vries (2003) 
3 Argyre and Silverman (2002) 
4 Herschbach (1995) 
5 Teece (1998) 
6 McGraw & Harrison-Briggs (1989) 
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 7افراط و جلوگيري از تكرار خطاهاي گذشته شناسايي كرده بودند .
مستندسازي دانش و تجربه ها در پيشينه مديريت نيز مورد تاكيد قرار 

مديريت علمي را بنيان  1911گرفته است.از زماني كه تيلور در سال 
ها  گذاشت، استانداردسازي و تهيه دانش صريح ، به بخش مهمي از نظريه

و تجربه هاي علمي مديريت تبديل شد.بررسي نظريه ديوان ساالري هم 
نشان مي دهد كه يكي از ويژگي هاي اصلي و مهم ديوان ساالري 
مستندسازي است؛ بر طبق اين نظريه قواعد و رويه هاي رسمي ، 
دستورالعمل هاي مكتوب كه رفتار و تصميم ها را هدايت مي كرد بايد 

  ]2[ور مكتوب نگهداري شود مستند باشد و به ط
در پيشينه مديريت دانش مستندسازي معاني زيادي در بردارد.در معني  

  متداول مستندسازي شامل فعاليت هاي ثبت، گردآوري، تنيطم و تدوين ، 
دسته بندي و نگهداري اطالعات است.فرض اوليه اين تعريف آن است كه 

  يست و پس از ثبت ، دانش از يك سو، در شكل اوليه قابل استفاده ن
گردآوري و طبقه بندي ، استفاده از آن با اهدافي خاص ميسر مي گردد و 
از سوي ديگر ، به دليل نقصان پذيري و قرار گرفتن در معرض نابودي ، 

  ]4[نيازمند ثبت ، حفظ و نگهداري است
 مستندسازي كاركردهاي بر مروريـ 4ـ4
 ، تدوين و تنظيم ، آوري،گرد) نمودن مكتوب( ثبت يعني سازي مستند 

 ، هدفمند فعاليتي از خود كه مفاهيمي ، اطالعات نگاهداري و بندي دسته
 همه كه دهد مي نشان فوق مفاهيم بررسي . دارد حكايت منظم و دقيق
 و داونپورت باور كنند.به مي تكيه اطالعات نگهداري و حفظ بر آنها

 در تاريخي تصويري ادايج تجربه، اوليه و اصلي فوايد از يكي پروساك،
 را جديد اتفاقات و شرايط مي توان تصوير اين كمك به .است ذهن

 به فرد در آشنا نقوشي يا نقش تجربه از ناشي دانش كرد، درك و مشاهده
 حال در اكنون كه آنچه بين مي تواند آنها از استفاده با كه مي آورد وجود
 در با .كند برقرار ارتباط افتاده، اتفاق قبالً كه آنچه و است گرفتن شكل
 عوامل از يكي تجربيات انتقال و مستندسازي كه موضوع اين گرفتن نظر

 و تجربيات از تا است الزم مي شود، محسوب سازماني يادگيري در اساسي
 .شود بهره برداري مناسبي شيوه به سازمانها و افراد آشكار و نهفته دانش

 مطمئني راهكار انسانها، وخته هايآم و فنون روشها، مستندسازي اينرو، از
 كه جايي تا است؛ ديگران به اجتماعي و فردي تجربيات انتقال در

 دوران از گذر حال در كار، و كسب عملكرد بهبود براي پيشتاز سازمانهاي
 منفعت براي دانش حفظ دوران سوي به كاركنان فردي دانش انباشت
 و سوابق نظام يافته ظحف مواقع از بسياري در زيرا مي باشند؛ جمعي

 و اقتصادي وسيع ابعاد در افراد به آن صحيح انتقال و ارزشمند تجربيات
 تكرار از جلوگيري زمان، كاهش نظير بسياري مزيتهاي مي تواند صنعتي

 براي افزاري نرم و افزاري سخت هزينه هاي از ممانعت پيشين، آزمونهاي
مي  كه را مواردي .باشد داشته همراه به را واقعه يا تجربه يك به دستيابي

                                                            
7 Denning (2002) 

مي  زير شرح به كرد، اشاره مستندسازي نظام فوايد عنوان به توان
  :]4[باشد

 تجربه هاي از افراد ساير بهره برداري دليل به سازماني 8هم افزايي ايجاد ـ
 آمده، دست به
 ديگران، تجربه هاي از يادگيري و تجربه ها مجموعه افزايش ـ
تجربه  انتقال و مستندسازي دليل به مشترك ماندازچش و احساس ايجاد ـ

 ها،
 آنها، شدن مستند دليل به تجربه ها و اطالعات گردش تسهيل ـ
تيم  طريق از انديشه ها و تجربه ها مبادله مناسب بستر آمدن وجود به ـ

 يادگيرنده، هاي
 و مديران بين در خالقيت و توان دانش، بينش، گسترش و ايجادـ 

 كاركنان،
 تجربه ها، مجموعه انتقال طريق از سازماني تحول ايجاد ـ

 معيارهاي مستندسازي به توجه طريق از سازماني بهره وري افزايشـ 
  .آنها اجراي و اثربخشي كارايي، به مربوط

 نمود؟ مستند دانش عنوان به مي توان را مواردي چهـ 5ـ4

 مواردي هچ كه باشيم آگاه است الزم تجربه نگاري گامهاي توصيف با 

 صورت در زير موارد .مي شوند محسوب ارزشمند مستندسازي براي

 : مي شوند محسوب»دانش«صحيح  نگارش و مستندسازي

 از حاصل نتايج و جديد شيوه يا روش يك پياده سازي از عملي ـ تجربيات

.كاري فرآيندهاي در نوآوري يا تغيير  يك

 نگرش ها، تصميم صوصخ در آنكه شرط به سازماني موفقيت هاي ـ بيان

 مختلف گزينه هاي بررسي و موفقيت اين به دستيابي جزئيات و ها

آموخته ايم. آن از كه درسي و شكستها بيان.شود داده توضيحاتي

نمي شود يافت اينترنت و مقاالت كتابها، در كه كاربردي و تجربي ـ موارد

 احاطه را تصميم ها اين كه دانشي و مديران مهم تصميمات ـ تغييرات،

است. كرده

  براي هايي توصيه و حادثه بروز اي ريشه علل و جزئيات شامل ـ حوادث،
.حادثه هر از آموخته درسهاي و آن مجدد بروز از جلوگيري

 .ايشان تجربيات مستندسازي و مسئولين و مديران با ـ مصاحبه

 هب فرآيندي يا سازماني مشكل يا مسئله يك حل براي گروهي ـ تجربيات
  خبرگي انجمنهاي صورت

 و حكايتهاي ها روايت . منظور9 گويي روايت و سازماني ـ روايتهاي

 ساعات در معموالً گذشته تجربيات و وقايع خصوص در كه است سازماني

در  كاركنان توسط مختلف داليل به و چاي نوشيدن هنگام و ناهار صرف
 .مي شود بيان موفقيت و حلها راه و مصيبت ها مشكالت، مسائل، خصوص

 بين مستمر ارتباط و عادات روزانه، زندگي از بخشي عنوان به داستانها

 وضعيتهاي مهم، رويدادهاي از معمول طور به و هستند ها گروه و افراد

                                                            
8 Synergy 
9 Story Telling 
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 را داستان ويژگيها مي گيرند.همين الهام شكستها و موفقيتها معمول، غير

 كرده دانش هيمتس براي دسترس در و هزينه كم كاري و ساز به تبديل

  است. 
 نوع يك به بردن پي مورد در مثال بعنوان )Case Study( نويسي ـ مورد

 و تالشها نگارش و ثبت تعميرات، و فني كارهاي در بويژه خاص خرابي
 خرابي، يا عيب آن آميز موفقيت نمودن برطرف مراحل تصميمات،

 هايدرس و عيب آن مجدد بروز از جلوگيري براي ها توصيه همچنين

  مي آيد. حساب به نويسي مورد نمونه يك آن از آموخته
 يا مرزي برون آموزشي ماموريت يك در آموخته شده مطالب ـ مهمترين

. دوره يك
 .سازمان از خارج در كاربردي تخصصي ـ آموزش

 .كاربردي پژوهش از حاصل دانش و ـ نتايج

 .پروژه ها از آموخته ها ـ درس

 يك سازماني (نظير مهم واقعه يك در درگير و موثر عوامل با ـ مصاحبه

 مشاهدات، ثبت جهت در تالش و بازسازي) يا اساسي تعميرات، پروژه

  ]8[خصوص اين در ايشان پيشنهادات و نظرات تجربيات،
 مستندسازي دانش فرآيندـ 6ـ4

 كه شود مي استفاده مختلفي روشهاي از تجارب سازي مستند براي 

 فرآيند در اقدامات عمده .دارد آن اهداف و موضوع گستره به بستگي

 تجربه، ماهيت و نوع شناخت ديگران، و خود تجربه هاي مستندسازي

 سپس و ذهني بطور تجربه كسب و عمل از پس و عمل ضمن ارزيابي

 در و انتشار نهايي قدم .است مستندسازي و ثبت از پس مجدد ارزيابي

 به توجه با .است ديگران به آمده بدست تجربه هاي دادن قرار اختيار

 تجارب مي توانيد زير از گامهاي استفاده با سازماني يادگيري اهميت

  مستند نماييد: را خود ارزشمند
 اي مسئله يا مشكل كنيد تشريح :مساله بيان / موضوع توصيف :اول گام

 كه شرايطي و عوامل چيست؟ بوده ايد مواجهه آن با سازمان در  كه

 كافي اطالعات آيا است؟ كدام شده مشكل بروز و آمدن وجود به موجب

 گستردگي است؟ شده بررسي آن مختلف ابعاد آيا است؟ شده آوري جمع

 پيامدهايي چه نشود، مشكل حل براي اقدامي اگر است؟ حد چه تا موضوع

 زماني موقعيت كنيد تشريح ؟ چيست آن اهميت و ضرورت داشت؟ خواهد

 آن شروع نقطه و است بوده چه ايد بوده مواجه آن با كه مشكلي مكاني و

  كجاست؟ از
  اقداماتي چه كنيد بيان : مساله حل براي شده ارائه حلهاي راه :دوم گام

 جا اين (در است؟ كدام شده ارائه حلهاي راه است؟ شده مسئله حل براي

 توصيف است، گروهي يا فردي كه را حل راه ارائه شيوه هاي است، الزم

 به كافي قدر به آيا نموده ايد؟ استفاده افرادي چه ورهمشا از ).نماييد

  كرده ايد؟ فكر متفاوت حل هاي راه جوي جستو
  گيريتان تصميم ي شيوه : حل راه انتخاب روشهاي يا روش :سوم گام

برگزيده  را حل راه كدام كنيد توصيف بخش اين در است؟ بوده چگونه

 اين اتخاذ فرآيند و گونگيچ است؟ بوده مناسبترين حل راه اين چرا ايد؟

 و نتايج آيا چرا؟ است؟ نوآورانه انتخابي حل راه آيا.كنيد توصيف را تصميم
است؟ گرفته قرار بررسي مورد شده ارائه هاي حل راه از يك هر پيامدهاي

  اقدامات : گيري تصميم از پس شده انجام اقدامات توصيف :چهارم گام
 تاخر و تقدم است؟ بوده چه تصميم گيري از پس شما شده ي انجام

 اقدامات اين در كساني چه است؟ چگونه زمانبندي لحاظ به اقدامات

   شده آماده شده انجام اقدامات از فهرستي آيا اند؟ بوده سهيم
  است؟
 شده مشاهده تغييرات : اقدامات انجام از آمده دست به پنجم : نتايج گام

 اقدامات منفي و مثبت آثار چيست؟ مساله حل راستاي در شما توسط 

 آيا است؟ آمده دست به شده انجام اقدامات از چه نتايجي است؟ كدام

 مشابه شرايط در مي توان حد چه تا را تجربه اين است؟ شده حل مشكل

  ]13[ داريد؟ تجربه اين گيرنده كار به براي پيشنهاداتي چه برد؟ كار به
  مستندسازي دانش تكنيكهاي انواعـ 7ـ4

 كه آنجا از ولي دارد وجود مختلفي تكنيكهاي دانش ندسازيمست براي 
 در و است تجربيات مستندسازي تكنيكهاي بررسي حاضر تحقيق هدف
 از است؛ ضمني دانش نوع از تجربه كه گرديد بيان تفصيل به قبل بخش
 اكتفا ضمني دانش سازي مستند تكنيكهاي تشريح به حاضر بخش رو اين

 حاضر مقاله از بخش اين در شده داده شرح تكنيكهاي .است نموده
 .هستند دارا عميق و ضمني دانش اكتساب و اخذ در را توانايي بيشترين

 موقعيت طريق از ها تجربه و دانش گذاشتن اشتراك به :سازي شبيهـ 1ـ7ـ4
 شبيه از مثالهايي .ميكند بازآفريني را عمل هاي پيچيدگي كه تجربي هاي

 هاي سازي شبيه و نقش، كردن بازي ي،مطالعات موردهاي شامل سازي
 باشد. مي آوري فن طريق از شده پشتيباني

 اين .است خبرگان از پرسشگري مصاحبه، تكنيكهاي :مصاحبهـ 2ـ7ـ4
 چندان اما هستند مفيد اساسي و پايه اي دانش اكتساب براي ها تكنيك

 از عبارتند تكنيك اين مختلف نوع سه .پردازند نمي دانش صحه گذاري به
 ساخت مصاحبه و  يافته ساخت نيم مصاحبه ،  نيافته ساخت مصاحبه :

 .  يافته

 و طلبد مي را كمي بسيار ريزي برنامه نيافته ساخت مصاحبه ـ1ـ2ـ7ـ4
 در توان مي را اي مصاحبه چنين . است خبره با آزادانه گپ نوعي واقع در

 اساسي و اي پايه دانش كسب منظور به دانش اكتساب ابتدايي مراحل
 پيشرفته مراحل در چندان شيوه اين ولي داد انجام خاص اي حوزه

 نيست؛ كارا و مفيد دانش اكتساب

 دانش اكتساب براي اصلي تكنيك يافته، ساخت نيم مصاحبهـ 2ـ2ـ7ـ4
 براي شده، طراحي پيش از سوالها تكنيك اين در .شود مي محسوب آشكار
 پرسيده مصاحبه جلسه خالل در تكميلي سوالهاي و شود مي ارسال خبره
  . شود مي
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 شده طراحي پيش از سوالهاي شامل تنها يافته ساخت مصاحبه ـ3ـ 2ـ7ـ4
 خالل در كه دارد وجود اي نامه پرسش همواره تكنيك اين در . است
 منظور به عموما يافته ساخت مصاحبه . شود مي تكميل مصاحبه جلسه
 بيشتر در .رود مي كار به آشكار شكلي به فرد كليدي ضمني دانش تبديل
 و خبرگان براي خروج هاي مصاحبه قالب در تكنيك اين ها سازمان

 يافته ساخت مصاحبه .رود مي كار به بازنشستگي آستانه در دانشكاران
 فرد عالوه به . است بااليي ارتباطي و تصور درك، هاي مهارت نيازمند
  باشد. داشته يمناسب فهم مصاحبه موضوع درخصوص بايد كننده مصاحبه

 گذاشتن نمايش به طريق از ها تجربه و دانش تسهيم :مدلسازيـ 3ـ7ـ4
 اين در مثالهايي .متخصصان ويژه به ديگران ناآگاهانه و آگاهانه رفتارهاي

 فرصت و ويژه نمايشهاي نمادين، رفتار كارآموزي، هاي روش شامل باره
 باشند . مي مشاهده براي هايي

 را وظيفه يك انجام نحوه خبره تكنيك، اين در : رويداد گزارش ـ4ـ7ـ4
 وي آن در كه است خبره توسط گزارش نوعي شيوه اين .ميكند تشريح
  ميكند. بيان را وظيفه يك انجام يا مسئله حل در خود تفكر فرآيند

 خبره آن در كه است تكنيكي معكوس آموزش : معكوس آموزش ـ5ـ7ـ4
 همان اعتبارسنجي، منظور به فرد و ميدهد توضيح فرد به را چيزي

 خبره كه زماني تا فرآيند اين .ميكند بيان خبره براي مجددا را توضيحات
 .شود مي تكرار نمايند تاييد را مذكور توضيحات

 حوزهاي در فرد عملكرد مشاهده از عموما دانش، اكتساب  :مشاهده ـ6ـ7ـ4
 خاص وزهح درباره كلي ديدگاه مي تواند مشاهده .مي شود آغاز خاص

 و دهد شكل را دانش حوزه درباره اوليه تصور و ،درك كند ايجاد تخصصي
 با است ممكن دانش اكتساب بعدي فاز در كه محدوديتهايي و موضوعها

 كند. شناسايي را شد مواجه آن

 .است تاثيرگذار بسيار دانش مدلسازي در شيوه اين : مفاهيم نگاشت ـ7ـ7ـ4
 .هستند آنها ميان ارتباطات و مفاهيم ملشا ،دياگرامهايي مفاهيم نقشه

 ذهني مدل .است فرد دانش ذهني مدل نشان دهنده ، شناختي نگاشت
 ذهني مدل .است واقعي دنياي در چيزي سمبوليك و نمادين ،نمايش
 مي كند. پردازش را خود پيچيده محيط چگونه فرد ذهن مي دهد نشان

 به مهارت آموزش در مستند و مؤثر ابزاري كاوي، مورد  :موردكاوي ـ8ـ7ـ4
وضعيت  عمل در خواهند مي كه ميرود شمار به كساني كليه و مديران

 ضوابط، و اصول نظريه ها، كاربرد بر تمركز با و ببندند كار به را واقعي هاي
 گوناگون رخدادهاي با مقابله منظور به را سازماني مسائل و مشكالت

 بااليي تنوع از سازماني ه هايپديد و حوادث زيرا كنند؛ تحليل و تجزيه
 تمام با آن مشابه تكرار صورت در حتي رويدادي يا حادثه هر و برخوردارند

 رويدادي ... و مكان ، زمان نظير مختلف عوامل به توجه با هم باز جزئيات،
 اين با مقابله منظور به مي رود.بنابراين شمار به به فرد منحصر و ويژه

  )تجربه(دانش انتقال روشهاي از يكي عنوان به كاوي مورد روش مشكل،

 توجه با دارد، كاوي مورد روش كه كاستي هايي  وجود . مي رود شمار به
 فرايند در مي تواند دارد، روش اين كه خاصي توانمندي هاي به

 رويكرد زيرا گيرد؛ قرار خاصي توجه مورد مديران تجربيات مستندسازي
 با عوامل و فرايندها در عمده اي اتتشابه وجه نويسي مورد و موردكاوي

 فردي كه رويدادهايي .مي باشد دارا را مديران تجربيات مستندسازي نظام
 آن از ديگر گروهي وسيله به آن ارزيابي و نگارش با و كرده تجربه را آن

 ساير به را درسها اين مي تواند حتي و مي گيرد فرا را آموزنده درس هاي
 اين .مي شود مطرح ارزيابي قابل خاص مورد نوانع به سازد، منتقل افراد
مي  آن ثبت با كه است افرادي از آمده دست به تجربيات همان مورد
 . بپردازند آن انتشار و ارزيابي به توانند

 مي گيرد قرار خاص موقعيتي در خبره تكنيك اين در :سناريوسازي ـ9ـ7ـ4
 سناريو دو نوع .دهد انجام را وظايف از مجموعه اي يا و وظيفه بايد كه

 :دارند وجود
 است؛ داده رخ خبرگان ديگر يا خبره براي كه واقعي موقعيتهاي الف)
 اين در سناريو سه معموالً .دهند رخ مي توانند آينده در كه موقعيتهايي)ب

 تشريح وي براي جزئيات با اول سناريوي سپس .مي شود ايجاد تكنيك
 يا كند صحبت آن خصوص در تا مي شود درخواست خبره از .مي شود
 به دانش كننده اخذ فرد انتها در .دهد انجام سناريو اساس بر را وظيفه
 ميكند. اقدام دانش مدلسازي و تحليل

 فعاليتهاي و روابط كه دهد مي اجازه ما به ها داستان :  داستانگوييـ 10ـ7ـ4
 داستان هدف .دهيم شرح رسمي غير يا و رسمي روش يك با را كاركنان

 .باشد مي آن از سازمان يك استفاده منظور به ضمني دانش انتقال گويي
 پيامهاي پيچيده، هاي ايده بيان براي دسترس در و آسان راه يك داستانها
 و دانش اشتراك گويي داستان در .باشند مي ها درس يادگيري و كليدي
 بين ارتباط ايجاد براي ها حكايت و داستان تعريف طريق از ها تجربه
 . گيرد مي انجام علي ارتباطات و مفاهيم پيچيده، هاي ايده ها، درس

 طي كه بوده، قومي هاي داستان و ها، افسانه اسطوره، شامل ها داستان
 .است شده گرفته كار به فرهنگ و دانش، دانايي، منظور به سال هزاران
 چهار زيرا باشند مي مهمي شناختي رويدادهاي آموزشي نظر از ها داستان

 دانش، اطالعات، :دهند مي جاي خود در را بشري ارتباط بسيارمهم ركن
 باشند مي مفيد بسيار دانش مديريت در ها داستان اما احساس، و عقيده،

 طريق از آساني به شود مي استخراج ضمني دانش از كه را نكاتي افراد زيرا
 دانش، انتقال براي راهي عنوان به داستانها واقع در .مي گيرند ياد داستانها
 ذهنيات چهارچوب كشيدن بيرون طريق از داستانها .اند شده كشف دوباره
 .كنند مي كمك دانش اشتراك به شنوندگان توسط ضمني دانش دارنده

 غني دانش يك ميتواند شده بيان خوبي به و مختصر داستان يك بنابراين
 به رفتن و شكافها كردن پر براي آنها تشويق طريق از شنوندگان در را

 به زير موارد به توان مي كلي طور به .انگيزاند بر استنتاج و داستان وراي
 كرد . اشاره ها سازمان در گويي داستان اصلي كاربردهاي عنوان

 ارزشها بيان طريق از داستانها :ها ارزش و هنجارها گذاشتن اشتراك به ـ
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 چشم بيان و سازمان سرگذشت و سابقه همچنين و گذشته هنجارها و
 .كنند مي كمك سازمان در ها ارزش و هنجارها اشتراك و انتقال به انداز

 بين توانند مي داستانها :عاطفي ارتباطات خلق و تعهد اعتماد، توسعه ـ
 داستان همچنين .كنند برقرار ارتباط سازمان در افراد تعهدات و توانمنديها

 دانش طريق ينا از و دارند ما عواطف جذب براي عاطفي هاي ظرفيت ها
 .كنند مي نهادينه افراد در را
 كه هايي زمينه از يكي  :شده انجام هاي پروژه دانش تصاحب و بازنگري ـ

 زيرا .باشد مي ها پروژه در كنند مي استفاده گويي داستان از سازمانها
 تكيه افراد ضمني دانش بر شوند مي روبرو مشكلي با وقتي پروژه مديران

 است دليل همين به .باشد مي شخصي معموال ضمني دانش اين .كنند مي
 به دانش تسخير براي ها داستان از استفاده دليل به گويي داستان كه

  ]9[است شده تبديل اي پروژه سازمانهاي در خصوصا آل ايده رويكردي

  خالصه اي از تحقيقات انجام شده ـ 5

  .خالصه اي از تحقيقات انجام شده):1(جدول

  نتايج  محققين  سال  ق     عنوان تحقي  رديف

  

1  

طراحي ساختار نظام 
  مستندسازي تجربيات سازماني مديران

شعبان الهي، علي   83
بهاري فر و علي 

  [2]صالحي

ساختار مفهومي مستندسازي تجربيات سازماني طراحي 
  شد

 نظام ساختار طراحي ضرورت  2
  مديران سازماني تجربه هاي مستند سازي

بهاري  شعباني،  84
  صالحي و فر

 عوامل از يكي تجربيات انتقال و مستندسازي
  مي شود محسوب سازماني يادگيري در اساسي

 نظامهاي تدوين ضرورت  3
 حقوق رعايت و مستندسازي كارآمد
 طراحي هنگام در ويژه به فكري مالكيت

 سيستم و نوآوري ملي نظام استقرار و
  دانش ملي

 پورسليمانيان  90

]3[  

 قرار تاكيد مورد يفكر مالكيت حقوق رعايت
 تجارب و دانش نگهداري و حفظ است، معتقد و گرفته
 حقوق چگونگي به ويژه توجه نيازمند سازماني ارزنده
  است فكري مالكيت

  

4  

مستندسازي دانش 
سازماني:تحليل مباني نظري و 

  راهبردهاي عملي

  

سليمان شفيعي ،   95
محسن نوكاريزي 
 و زهرا جعفرزاده

  ]6[كرماني

ي ايراني از نظر مستندسازي دانش در سازمانها
  وضعيت مناسبي قرار ندارند

 مستندسازي اصول كيفي تحليل  5

 گامي :دانشگاه روساي سازماني تجارب

  سازماني تجربه آفريني ارزش جهت در

 اصغر زماني  95

]5[  

 يك از مديران تجربيات مستندسازي نظام فرايند

 لعبارتندمراح اين. ميكند تبعيت اي مرحله سه فرايند

 سازي، مستند اجراي ـ2 سازي، مستند ريزي برنامهـ 1:از

  .،كنترل،تسهيم پايش ـ 3

  

6  

 مديريت در  مستندسازي نقش

 موردي مطالعه :سازماني دانش

  ماهواره سامانه هاي پژوهشكده

  

  

96  
 نويدي فاطمه

 نصرت ، 

   ]15[رياحي نيا

 از تركيبي دارد جريان پروژهها در كه دانشي
 كه است چگونگي و كسي چه چيزي، چه يي،چرا دانش
 ضمني دانش ماهيت، نظر از دانش ها اين از بيشتري سهم
 تجربيات،.نمي شود منعكس پروژه ها اسناد در كه است

 كار حين اشتباهات و تحليل ها كار، روش فني، جزئيات
 اسناد قالب در نتايج و كليات صرفاً و نمي شوند مستند
  .مي شود منتقل

 و مستندسازي بر موثر عوامل  7
  بررسي مورد را مستندسازي موانع

  

  

  

2002  

  آرگوث و ديگران

]16[ 

 بر دانش اشتراك گذاري مهم نقش بر تاكيد با
 عنوان به را فردي بين سازماني،اعتماد عملكرد افزايش
اشتراك  به تصميم آن اساس بر افراد كه عواملي از يكي

  .كرده اند معرفي مي گيرند دانش گذاري

 اشتراك به و مديريت به اعتماد  8
 اسناد از ميانجي اثرات: دانش گذاري
  دانش و ترس

 رنزل  2008

]26[  

 از ترس كاهش و دانش نمودن مستند بر اعتماد،
  .موثراست تيمها بين و درون ارزشمند دانش دادن دست

 در دانش ايجاد هاي تكنيك  9
  دانش مديريت زمينه يك

 و گاوريلووا  2012
  ]20[آندريوا

 يا نماينده يك سازمانها در كه است اين بر تاكيد
 منظور به متخصص افراد از دانش استخراج براي تحليلگر

 در نياز مورد دانش خلق و دانش بيشتر اشتراك گذاري
  .شود گرفته نظر

 رويكرد يك مي توان چگونه  10
مداوم  تغيير از اطمينان براي دانش انتقال

  ايجاد كرد. مديريت

 فيمور  2014

]24[  

 و اشتراك گذاري گرو در را موفق تغيير مديريت
 از عنوان يكي به را مستندسازي و مي داند دانش انتقال

  .مي كند معرفي دانش انتقال ابزارهاي

  روايي و پايايي در تحقيقات كيفيـ 6

اصوالً توجه به روايي در تحقيق ناشي از رويكرد اثبات گرايي است ؛ چرا  
اكيد زيادي بر قوانين جهان شمول و كمي گرايي مبتني كه اين رويكرد ت

بر عينيت و روشني دارد.اما در تحقيقات كيفي ، هدف درك واقعيات 
اجتماعي و يا تجربه زيسته افراد و گروههاي اجتماعي است.يكي از نگراني 
هاي محققاني كه از رهيافت هاي كيفي براي انجام تحقيق بهره مي گيرند 

اعتبار نتايج و روش هاي مورد استفاده است ؛ زيرا كه  مساله ي روايي و
هر مطالعه ي كيفي منحصر به فرد مي باشد.از مشكالت انجام تحقيقات 
كيفي ( مصاحبه و مشاهده) روش هاي جمع آوري داده ها و درك 
فرهنگ زيربنايي مطالب جمع آوري شده است.مشخصه هاي روايي و 

قيقات كمي نمي باشد و كيفيت ثبات در تحقيقات كيفي به عينيت تح
  داده ها در تحقيقات كيفي به عوامل مختلفي بستگي دارد كه عبارتند از :

الف) انتخاب منابع داده ها و اطالعات   ب) شيوه ها و روش هاي بدست 
  آوردن داده ها و اطالعات    

  ج) روش تفسير داده ها و اطالعات جمع آوري شده  
ن روايي و ثبات نتايج تحقيقات كيفي را افزايش از راه هاي مختلفي مي توا

  و سوگيري محقق را كاهش داد كه عبارتند از :
ـ به كار گيري روش مثلث در جمع آوري داده ها روشي است كه مي 
تواند تا اندازه ي زيادي مشكالت جمع آوري و تحليل داده هاي كيفي را 

مع آوري داده ها حل نمايد.روش مثلث به معناي استفاده از  سه روش ج
براي بررسي موضوع واحدي است مثالً مصاحبه ي گروهي و مشاهده ي 

  رفتارها.
  ـ استفاده از از چند دستيار يا محقق

  ـ دنبال كردن روش هاي پذيرفته شده براي تحليل داده ها
  ـ احتياط در تعميم نتايج

ن ـ توصيف كليه ي مراحل تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها و نشان داد
موارد احتمال سوگيري شخصي.به منظور تامين روايي تحقيقات كيفي 

  مي بينيد.. 2راهكارهاي مختلفي ارائه شده است كه در جدول 

  يفيك قاتيتحق ييروا نيتام ي):راهبردها2جدول (
  توصيف  راهبرد

جمع آوري اطالعات به صورت گسترده ي ميداني توسط  ي ميداني گستردهمطالعه
  وره زماني گستردهمحقق در يك د

حداقل مداخله در 
  توصيف

  استفاده بيشتر از نقل قول هاي مستقيم و غير مستقيم

تنوع روش هاي جمع 
  آوري داده ها

  آوري داده هاها و ابزارهاي مختلف جمعاستفاده از روش

  هاي تحقيق مختلف براي بررسي مطالعهبهره گيري از روش  تنوع روش هاي تحقيق

آوري و تحليل به كار گرفتن مشاهده گران مختلف براي جمع  گرانتنوع مشاهده 
  داده ها

  استفاده از نظريه هاي مختلف در فرايند انجام مطالعه  تكثر نظريه ها
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موضوع اعتبار به معناي ثبات نتايج حاصله كمتر در تحقيقات كيفي 
رار مصداق دارد ؛ زيرا اين گونه تحقيقات چندان به ثابت بودن نتايج و تك

آنها اعتقادي ندارند.در اين نوع تحقيقات به جاي كنترل متغيرها چند 
  عامل مورد توجه قرار مي گيرند:

  الف) جامعيت : در جه ي تحقق اهداف تحقيق توسط روش مورد استفاده
ب) وسعت نظر و روش: ميزان استفاده از روش هاي جايگزني براي 

  بررسي موضوع
قان در بحث و بررسي و تفسير داده ج) نظم: درجه ي آزادي عمل محق

  ]14[ها و ارزيابي نتايج حاصله 

  ـ روش و يافته هاي پژوهش7

 رويكرد با كه است كاربردي توسعه اي پژوهش انواع از پژوهش اين
   مضمون، تحليل .است گرفته صورت 10مضمون تحليل روش با و كيفي
 هايداده  در الگوهاي موجود گزارش و تحليل شناخت، براي روشي
داده  و است متني داده هاي تحليل براي فرايندي روش، اين .است كيفي
  .مي كند تبديل تفصيلي و غني داده هايي به را متنوع و پراكنده هاي

 مي كه است فرايندي بلكه نيست خاصي كيفي روش صرفاً مضمون،

 مضمون، تحليل كلي، طور به .رود كار به كيفي هاي روش اكثر در تواند

 :براي تاس روشي

 متن؛ ديدن الف ـ

 نامرتبط؛ ظاهراً اطالعات از مناسب درك و برداشت ب ـ

 كيفي؛ اطالعات تحليل ج ـ

 يا و سازمان موقعيت، گروه، تعامل، شخص، نظاممند مشاهده د ـ

 فرهنگ؛

  ]15[ كمي  هاي داده به كيفي هاي داده ه ـ تبديل
 و تجوجس براي متن توصيف و تجزيه شامل مضمون تحليل مراحل
 شبكه تحليل و ترسيم براي متن تفسير و تشريح مضامين، شناخت
 و گزارش تدوين براي متن مجدد يكپارچه سازي و ادغام و مضامين
 مراحل اين تمامي كه است تحقيق سئواالت با تحليل نتايج كردن مرتبط

مي  شروع زماني مضمون تحليل فرايند .است همراه تحليل و تفسير با
 در موضوعات و معاني از الگوهايي شناخت دنبال به گر تحليل كه شود

 داده ها جمع آوري طول در كار اين است ممكن البته باشد؛ داده ها
 معاني و محتوا از گزارشي تهيه نيز فرآيند اين پايان نقطه .بيفتد اتفاق
 مشخص از پس نيز مطالعه اين در .است داده ها در مضامين و الگوها
 به پرسش ها اساس بر مصاحبه سئواالت ش،پژوه پرسشهاي شدن

 با همگام مرحله به مرحله و شد تدوين ساختاريافته نيمه صورت
 صورت مضامين شناخت براي پاسخ ها تحليل و تجريه داده ها، گردآوري

 در اشباع نقطه نيز شده گردآوري داده هاي كيفيت و كفايت مرز .گرفت
 مصاحبه پاسخ هاي تفسير و تشريح از پس نهايت، در .شد گرفته نظر
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 سئواالت به توجه با يافته ها مضامين، استخراج و تحليل و شونده ها
 .شد تدوين مطالعه گزارش و گرفته قرار بررسي مورد تحقيق
كاركنان و مديران شركت هاي توليدي منطقه آزاد  مطالعه، مورد جامعه

كنان و كارمند) از كار 30مدير عامل و  30نفر( 60اروند بودند كه 
كه داراي  هدفمند نمونه گيري صورت به شاغل در شركت ها مديران
 .شدند سال انتخاب 12تا  3سابقه 

 است نيمه ساختاريافته مصاحبه پژوهش، اين اطالعات گردآوري ابزار 
 در سئوالها از تعدادي و شده مشخص قبل از آن سئوالهاي از تعدادي كه

 .شد مطرح پاسخ ها بيشتر سازي شفاف منظور به بعضاً و مصاحبه جريان
 آمادگي براي مصاحبه شروع از قبل شده طراحي پيش از سئوال هاي

 خالل در تكميلي سئوال هاي و شده ارائه شونده مصاحبه به ذهني
 و نوع از طبقه بندي اي پاسخ ها، اساس شد.بر پرسيده مصاحبه جلسه
 مشكالت نيز پايان در و گرفت صورت شركت ها دانش ماهيت

  . شد بررسي آنها ديد از مستندسازي
 :است زير شرح به مصاحبه سئواالت از برخي

شركتهاي توليدي منطقه آزاد اروند از چه روش هايي براي مستندسازي  
دانش فني كاركنان و مديران خود استفاده مي كنند؟ چه نوع دانشي در 
شركتهاي توليدي جريان دارد؟ ماهيت دانش موجود در شركت هاي 

وليدي چگونه است؟ آيا دانش در قالب اسناد منتقل مي شود؟ آيا در ت
فرآيند مستندسازي ، كيفيت محتوا مورد بررسي قرار مي گيرد؟ مسائل 
و مشكالت مستندسازي شركتهاي توليدي منطقه آزاد اروند چيست؟ 
كارهاي انجام شده در شركتهاي توليدي منطقه آزاد اروند به سمت 

بومي كردن آن  پيش مي رود و اينكه اين منطقه  انتقال دانش فني و
بتواند مشكالت خود را بر طرف و باعث به رشد اقصادي منطقه و كشور 

  گردد.
سوال اول: شركتهاي توليدي منطقه آزاد اروند از چه روش هايي براي مستندسازي 

  دانش فني كاركنان و مديران خود استفاده مي كنند؟ 
سازماني  حافظهازي دانش ،يكي از آنها براساس شيوه هاي مستند س 

 بايد سازمان اعضاي.باشد مي تجربه و دانش بازخورد معناي است كه به
 آنها ؟ است درست هستيم آن انجام حال در آنچه آيا بپرسند خود از

 شده مي عمل گونه اين ابتدا از آنكه دليل به فقط كار انجام به نبايد
 سازمان دانش كه است نظامي ، مانيساز حافظه نظام . دهند ادامه است

 مي ذخيره مناسب قالب در و گردآوري را) مديران تجارب جمله از و(
 را شده ياد دانش نياز مورد مواقع در تواند مي سازمان كه نحوي به. كند

 عملياتي آنكه براي دانش . دهد قرار مجدد استفاده مورد ، نموده بازيابي
 يك درون در نه كند اداره در سازمان را اي حرفه و ماهرانه العاده فوق
 اين از.گيرد مي جاي گروه يك عنوان به سازمان نهاد در بلكه ، فرد

 ، ايده ها جمله از سازمان رسمي غير دانش اجزاي همه حتي ديدگاه
 آگاهانه توانند مي ديدگاه ها و ادراك ها استنباط ها، واقعيت ها،
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  ]4[شوند بندي طبقه و گردآوري
ازي دانش فرايندي مشابه چرخه حيات دانش سازماني داشته و مستندس

متكي به آن است.چرخه دانش سازماني به مسيري اشاره دارد كه از 
طريق آن دانش به يك دارايي راهبردي ارزشمند تبديل مي گردد. بدين 
معني كه ابتدا دانش و منابع آن در درون سازمان كشف و استخراج مي 

يني تبديل مي گردد.چرخه حيات دانش شامل : شود و سپس به دانش ع
  ]6[كسب، پااليش ، ذخيره / بازيابي ، توزيع و استفاده مي باشد 

در ابتدا شركتهاي توليدي سعي مي كنند از تجربه ديگران استفاده  
كنند و بعد خود نيز كه اين تجربه را بدست آوردند آن را براي خود 

ن حافظه سازماني خود تبديل مي مستندسازي مي كنند و آن را به عنوا
كنند.با توجه به پاسخها مي توان به اين نتيجه رسيد كه تقريباً اكثر 

  شركتهاي اين منطقه به همين منوال عمل مي كنند.
  سوال دوم : چه نوع دانشي در شركتهاي توليدي جريان دارد؟

 و بررسي از پس نيز دارد جريان شركتها در كه دانشي ماهيت مورد در
و توليد  فني دانش با تمركز مديران و كاركنان،  بيشتر پاسخ هاي حليلت

 دانش بيشتر مفهومي طراحي و امكان سنجي فاز در.است محصول
 انساني نيروي اينكه و كار توصيف استقرار شركت، ضرورت به مربوط
 طراحي فاز در .ولي مي شود دارد وجود مجموعه كجاي در نياز مورد

 و ساخت فني دانش بيشتر ارزيابي و ساخت زي،پياده سا مقدماتي،
 .است طراحي تكنولوژي

 استفاده مي كنند كه ابزاري  11كاركنان دانش برخي از شركتها از شبكه 

 بزرگ سازمانهاي در تخصص ها و دانشها مكان يابي و نگهداري براي

 فني دانش همان كه چگونگي دانش ،به كار شركت شروع از پس.است
 به شركتها مربوط امور اعظم قسمت زيرا مي خورد چشم به بسيار است

 .است ارزيابي و پياده سازي مختلف فرايندهاي و ساخت طراحي،
 در دانش ها تمامي از تركيبي گفت، مي توان كلي طور به بنابراين

مهمترين  از يكي ولي دارد شركتهاي توليدي منطقه آزاد اروند جريان
 .است چگونگي دانش همان يا فني دانش در شركتها، موجود هاي دانش
 و با ارزش محرمانه، سودمند، اطالعات مجموعه اي از به فني دانش

 توليد براي كه عملياتي و ساخت طراحي، با مرتبط فني مهارتهاي
    .مي گردد اطالق باشد، الزم مشخص خدمات يا محصول

  ماهيت دانش موجود در شركت هاي توليدي چگونه است؟ سوال سوم:
توجه طبقه بندي دانش توسط نوناكا از نظر ماهيت، دانش به دو با  

دانش صريح يا آشكار دانشي . ]9[صورت آشكار و ضمني بيان شده است
است كه قابل دسته بندي ، انتقال و ذخيره سازي است. دانش ضمني را 
مي توان مجموعه اي از تجارب ، مهارتها ، ديدگاه هاي كاري و نظام 

درون فرد دانست كه قابل بيان نبوده و در هيچ پايگاه  ارزشي و ذهني در
داده اي ذخيره نشده است ، بلكه جايگاه آن در ذهن آدمي است و 
فعاليت هاي او را شكل مي دهد. دانش ضمني نقش كليدي در انجام 
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امور داشته و نقش اصلي در مديريت بازي مي كند.چالش اصلي مديريت 
انش ضمني به دانش صريح است.نكته دانش نيز تبديل هر چه بيشتر د

مهم تر اين كه آن چه باعث رشد سازمان مي گردد ، جريان دانش 
سازمان است ، زيرا دانش راكد و ايستا ، نمي تواند موفقيت سازمان را 
تضمين كند.اين جريان از تعامل دو نوع دانش آشكار و پنهان به وجود 

از اول ،در  مي دهد.مي آيد و چرخه حيات دانش سازمان را تشكيل 
 صريح دانش طراحي، در ولي دارد جريان ضمني و صريح دانش شركتها
 و تجارب بيشتر مي رود جلوتر چه فعاليت شركت هر و است بيشتر

 همه ماهيتاً .كنند استفاده خود از تجارب بيشتر بايد افراد و مهارتهاست
 ممكن شخصيتي و شخصي داليل به ولي است انتقال قابل موجود دانش
 صريح دانش بر تمركز بيشتر اوليه، مراحل دربنابراين .نشود منتقل است
 قابل ماهيتاً و مي شود مطرح ضمني دانش بعدي مراحل در و است
 صريح دانش بيشتر طراحي اوليه در شرايطتجربه ها. حتي است انتقال
 ديده ضمني دانش چون مي شود ديده هم اطمينان عدم يك و است
مي  بيشتر ضمني دانش ميزان مي رويم جلوتر چه هر ولي است نشده
 انتقال به تمايل افراد از برخي ولي انتقال داد مي شود را چيز همه .شود

 دست از به تمايلي و نشود استناد آنها زحمات به است ممكن زيرا ندارند
 كه گرفت نتيجه مي توان پاسخ ها به توجه با .باشند نداشته آن دادن

 دانش از تركيبي دارد شركتهاي توليدي جريان در هك دانشي ماهيت
 دانش سهم از بيشتر بسيار ضمني دانش سهم ولي است ضمني و صريح
مي  پيدا ظهور كار شركت ها شروع در بيشتر صريح دانش .است صريح
 مي شود ديده تست و ساخت پياده سازي، در ضمني دانش ولي كند
 كار انجام روش و تجارب ،مهارتها به مربوط بيشتر ضمني دانش زيرا
 است انتقال قابل دانش شركتها همه نيز بودن انتقال قابل لحاظ به .است
 مانند استراتژيك و شخصيتي فردي، موانع برخي دليل به اغلب ولي

 فكري مالكيت حقوق به توجه عدم و با ارزش دانش دادن دست ترس از
  نمي شود. داده انتقال آنها،

  ش در قالب اسناد منتقل مي شود؟آيا دان سوال چهارم :
مي  مستند كمتر ضمني دانش گفت مي توان  و پاسخ ها تحليل از پس 

 بر كلي طور به .مي شود ارائه گزارشها در نهايي نتايج بيشتر و شود
 نتايج حد در شده منتقل دانش افراد، شخصيت نوع و سند نوع اساس
 تجارب، شامل شودنمي  منتقل سندها در كه دانش هايي و است نهايي

فرايندهاست و  و كار اشتباهات،روش خطاها، و كوشش فني، جزئيات
دليل مستند نشدن خيلي از موارد ترس از زير سوال رفتن و از دست 

 دادن موقعيت شغلي خود مي باشد. 
آيا در فرآيند مستندسازي ، كيفيت محتوا مورد بررسي قرار  سوال پنجم :
  مي گيرد؟

 شده توليد اسناد مي دهد، نشان رابطه با اين سوال  رد پاسخ ها بررسي 
 تاييد مورد توليد و مدير عامل مدير توسط بايد شدن نهايي منظور به

مي  اسناد بررسي به مختلف سطوح در افراد اين از يك هر كه گيرد قرار
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پردازند.بنابراين هركدام از اين افراد كار خود رو در رابطه با مستندسازي 
داده شده  پاسخ هاي بين مقايسه اي ميان، اين دهند ولي درانجام مي 

 و نمي گيرد صورت محتوا كيفيت كنترل كه بودند باور اين بر گروهي
 تخصصي داوري ، است افراد شناخت اساس بر عامل مدير توسط تاييد

مي  امضا قبلي امضاهاي تاثير تحت افراد و ندارد وجود محتوا كيفيت در
 مي گيرد صورت آنها مطالعه اساس بر اسناد تاييد سدمي ر نظر به كنند،
مي  تاييد را سند كه كساني تخصص و سند حوزه بين است ممكن ولي
تعداد زيادي از مديران  ديگر طرف از.باشد نداشته وجود مطابقت كنند
 انجام براي پيشنهاداتي و مي كنند مطالعه را اسناد مي كردند ادعا عامل

 مي دهند. ارائه خود به مربوط كاري حوزه در اصالحات
 سطوح در كننده، تاييد افراد تمامي اگر گفت، مي توان كلي طور به

 اسناد محتواي كيفيت ، بپردازند مذكور موارد ارزيابي به خود وظيفه اي
در بيشتر شركتهاي توليدي  مي رسد نظر به .بنابراين مي شود تضمين

فيت محتواي اسناد حفظ مي منطقه آزاد اروند اين اتفاق مي افتد و كي
  شود.

مسائل و مشكالت مستندسازي در شركتهاي توليدي منطقه  سوال ششم :
  آزاد اروند چيست؟

 شامل مستندسازي مشكالت و مسائل گفت، مي توان پاسخ ها بررسي با 
 مستندسازي واحد اداري بروكراسي و انساني موانع فني، موانع دسته سه

و بدنبال افزايش توليد  محصول محور تمام شركتهاي توليدي،.است
 وقت كاري پيك در است ممكن و دارند زماني محدوديت هستند و

 كمبود با تجارب و ضمني دانش اوج در يعني نداشته باشند مستندسازي
 .نمي شود گرفته نظر در امتيازي اسناد توليد براي.هستند مواجه زمان
 نظر در امتياز و زامج زمان هم مستندسازي و سند توليد براي بايد

البته در بيشتر شركتها اين  باشند داشته انگيزه كاركنان تا شود گرفته
 اسناد به دسترسيانگيزه وجود دارد و كار رو بخوبي انجام مي دهند.

 به دسترسي براي نهايت در و است ناممكن حتي و سخت خيلي قبلي
 .مي شود استفاده دوستانه و شخصي روابط از اسناد

 داده آموزش بايد به آنها ندارند ميانه گزارش نوشتن با ز كاركنانخيلي ا
 حداقل و موجود سندهاي در سرچ شود. امكان فرهنگ سازي و شود

 دسته بندي و تحليل به توجه با.ندارد وجود آنها چكيده به دسترسي
 شرح به مي توان را مذكور موانع و مشكالت كلي طور به پاسخ ها،

  .ودنم طبقه بندي 3جدول
  
  
  
  
  
  
 

  مستندسازي مشكالت و مسائل بندي طبقه ):3جدول (

  انساني موانع  مستندسازي واحد موانع  فني موانع

 مهارت نداشتن
  گزارش نويسي

  انگيزشي موانع  قالب بندي مشكالت

 در مهارت عدم
 براساس سند تدوين

  استانداردها

  شخصيتي موانع  قبل اسناد به دسترسي عدم

 امكان و سازماندهي عدم  زماني محدوديت
  قبلي در اسناد جستجو

 حقوق رعايت عدم
  فكري مالكيت

 عدم فني، گزارش نويسي مهارتهاي نداشتن شامل فني مشكالت عمده
 است زماني محدوديتهاي استانداردها و اساس بر اسناد تدوين در مهارت

 نظر در مستندسازي براي مجزايي هزينه و زمان شركت ها اغلب در و
 انگيزشي، مسائل شامل نيز انساني موانع و مشكالت .ي شودنم گرفته

 افراد فكري مالكيت حقوق رعايت عدم دليل به اعتماد عدم و شخصيتي
 به كم توجه فني، دانش مخفي سازي مانند مسائلي به منجر كه است

 عوامل مهمترين از .است دانش تسهيم از ترس و دانش نمودن مستند
 دادن دست از ترس دانش، دادن دست زا ترس به مي توان انگيزشي
 دليل به اشتباهات از حاصل تجارب انتقال از اكراه شغلي، موقعيت
 اصلي موانع جمله از و نمود اشاره آنها شغلي آينده براي تهديدي

 نام دانش انتقال به افراد تعهد عدم عدم اعتماد و از مي توان شخصيتي
 تبادل و همكاري، تعاملي يهروح از افراد از برخي كلي، طور به و برد

 كار به اعتقادي انفرادي، روحيه دليل به و نيستند برخوردار اطالعات
 .ندارند افراد ساير با همكاري و گروهي

 قالب مشكالت شامل نيز مستندسازي واحد به مربوط مشكالت مهمترين
 پاگير و دست بروكراسي گذشته، مشابه اسناد به دسترسي عدم اسناد،

 .مي باشد قبلي اسناد در جستجو امكان عدم و اسناد اين هب دسترسي
 نهايي فرايند شدن طوالني شوندگان، مصاحبه اظهارات بنابر همچنين

 قالب اسناد، به دسترسي امكان دشواري اسناد، نشدن آرشيو اسناد، شدن
و  بوده آفرين مشكل بسيار افراد براي مستندسازي طويل و عريض

  .است كرده تبديل وقت گير ديفراين به را مستندسازي

  ـ نتيجه گيري8
شركت هاي توليدي منطقه  مي دهد، نشان حاضر مطالعه از حاصل نتايج

 دارد جريان شركتها در كه دانشي و هستند محصول محور، آزاد اروند
 نظر از كه است چگونگي و كسي چه چيزي، چه چرايي، دانش از تركيبي
 به ولي است انتقال قابل نيضم دانش دانش، اين اعظم بخش ماهوي
تجربه  نمي شود.كاركنان داده انتقال شخصيتي و استراتژيك موانع دليل

 به تجربيات ولي مي گيرند فرا هنگام كار در را مختلفي دانشهاي و ها
 انتقال عدم اين در اصلي عامل و نمي كنند منتقل عمل در را آمده دست
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 توانايي به تنها دانش تندسازيمس .است افراد انگيزه و تمايل عدم دانش،
 بستگي دانش نمودن مستند براي شخص تمايل به بلكه ندارد بستگي فرد
 عدم علت به است ممكن دانش اشتراك گذاري به تمايل عدم .دارد

 جو تقويت باشد.بنابراين باارزش دانش دادن دست  از ترس و اعتماد
 موجب تواند مي كاركنان شغلي آينده از حمايت و سازماني اعتماد
 كه مهمي بسيار عوامل از ديگر يكي.شود دانش اشتراك گذاري افزايش

 دانش اشتراك و تجربه انتقال افزايش براي راهكاري عنوان به مي تواند
 .است افراد فكري مالكيت حقوق از حمايت گيرد، قرار توجه مورد

 قوقح رعايت شد، اشاره نيز [3] پورسليمانيان مطالعه در كه همانگونه
 موجب مي تواند و دارد مستندسازي در به سزايي نقش فكري مالكيت
 آنها فردي تجربه و دانش اشتراك گذاري نتيجه در افراد اعتماد افزايش

 ولي مي كنند تشويق دانش تسهيم به را شود.شركتهاي توليدي،همه
 حق قانون زيرا مي دارند نگاه خودشان براي را حساس دانش هاي افراد
 دانش و زحمات كه هستند نگران و نمي شود رعايت ما كشور در مولف

 حمايت امكان كه هنگامي .گيرد قرار سوءاستفاده مورد آنها شخصي
 عمل در باشد، نداشته وجود افراد فكري مالكيت حقوق از عملي و صحيح
 از حمايت اينرو از مي شود، مواجه مشكل با تازه ايده هاي بروز و خلق

به  اهميت از سازماني دانش مديريت در ويژه به فكري مالكيت حقوق
 به انسان به نيز]20[ آندريوا و گاوريلووا مقاله در .است برخوردار سزايي
 سازمان يك در دانش خلق و كارآمد استفاده براي جدي مانع عنوان
 دانش، اشتراك فردي و انگيزشي موانع كلي، طور به و است شده اشاره

 مطالعه يافته هاي .مي آيند شمار به انشد مديريت در جدي موانعي
 موانع از حاكي مستندسازي و مشكالت مسائل خصوص در نيز حاضر

 بخش كه است مستندسازي واحد اداري موانع و فردي موانع انگيزشي،
 است بديهي اين و هستند انساني موانع شده ذكر مشكالت تمامي اعظم
مي  شمار به سازمان رمايهس مهمترين عنوان به انسان كه همانگونه زيرا
 طور به و مي باشد دانش صاحبان مديريت دانش، مديريت از هدف و آيد
 صاحبان تمايل عدم انسانگراست، فرايندي تماماً دانش مديريت كلي

 دانش مديريت فرايندهاي تمامي مي تواند دانش و تجارب انتقال به دانش
 اهداف به نيل منظور به و موانع اين بر غلبه براي بنابراين .كند مختل را

 موثر مي تواند فرهنگ سازي و آموزش مي رسد نظر به دانش، مديريت
 ضرورت از كاركنان آگاهي افزايش براي كارگاه هايي برگزاري .باشد

دوره  برگزاري دانش، مديريت در مستندسازي نقش و دانش مديريت
 ونگوناگ روش هاي طريق از فرهنگ سازي مستندسازي، آموزشي هاي

 اعتماد، از سرشار محيطي ايجاد افراد، زحمات از قدرداني و تشويق
 نظام و رسمي جوايز تعيين دانش، اشتراك فرهنگ حامي مديران انتخاب
 مالكيت از حمايت و دانش اشتراك گذاري به براي مناسب دهي ـپاداش 
 دانش انتقال براي انگيزه افزايش در موثر راهكارهاي جمله از افراد فكري
 نظر از اسناد محتواي كيفيت افزايش منظور به كه نيز مواردي  هستند
 شامل گيرد قرار توجه مورد اسناد تدوين در مي تواند تجربيات انتقال

 بيان جديد؛ شيوه يا روش يك پياده سازي از حاصل عملي تجربيات ثبت
 درسهاي و شكست ها بيان موفقيت؛ اين به دستيابي جزئيات و موفقيتها

 تمهيدات بيان و نكات ارائه ريسك ها، ارزيابي و شده؛ شناسايي تهآموخ
 توصيه هايي و حادثه بروز ريشه اي علل و حوادث مستندسازي الزم؛
 در شكست ها و خطاها و سعي بيان و آن مجدد بروز از جلوگيري براي

 بايد اسناد اين شدند، تدوين باكيفيت اسناد اينكه از پس .است شركت ها
 بر .گيرد قرار شركت افراد ساير دسترس در نياز مورد زمان در سهولت به

 مي تواند بازيابي و ذخيره نظام يك همراه به مستندسازي اساس، اين
 پايان در كند. ايفا در شركت ها دانش اشتراك گذاري در را مهمي نقش

 كسب منظور به سازمان منطقه آزاد اروند كه نمود پيشنهاد مي توان
 اقدام مي تواند شركتهاي توليدي بين در دانش موثر ريانج از اطمينان

 و نموده شركت ها فني دانش از متمركز سازماني حافظه يك ايجاد به
 كيفيت تضمين و مستندسازي جاري رويه هاي بهبود براي نيز سازوكاري

 تمايل و انگيزه افزايش منظور به ديگر طرف از .نمايد شده توليد اسناد
 ترويج بر جدي تاكيد و توجه بايد تجارب، و فني دانش انتقال به افراد

 حقوق از حمايت و دانش توليد پژوهش، از حمايت سازماني فرهنگ
 صورت سازماني اعتماد جو افزايش منظور به فكري سرمايه هاي معنوي
كيفيت  مبناي بر پاداش دهي نظام يك گرفتن نظر در همچنين .گيرد
 اسناد معرفي مثال، عنوان به .باشد موثر ربسيا مي تواند شده توليد اسناد
 اساس بر افراد ساالنه عملكرد ارزيابي ساالنه؛ جوايز ارائه و سال هر نمونه
 شخص نام به افراد تجربه هاي و ايده ها كردن منتشر شده؛ توليد اسناد

 تشويق موجب مي تواند داخلي تخصصي مجله هاي در تجربه صاحب
 .گردد دانش اشتراك به افراد
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