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 پيشگفتار 

بيش از يك قرن از تشكيل سازمان هاي الگو گرفته شده از سازمان هاي غربي در كشور ما ميگذرد ، ام 

سوال اينجاست كه چه تعداد از مديران و كاركنان فعال در اين سازمان ها افكار،ديدگاه ها،تجارب ،آموخته 

ندوخته هاي تجربي و علمي خود را مكتوب و مستند نموده اند ؟ چه بخشي از دانش نهفته در ها و ا

تغييرات مديريتي و فرآيند آن به قلم مديران و كارشناسان به رشته تحرير در آمده است ؟ چه بخشي از اين 

ان ،متخصصان و تجارب به نسل هاي بعد انتقال خواهد يلفت ؟ هدف اين كتبا كمك به كاركنان ،كارشناس

به ويژه مديران سازمان هاي كشور براي پي بردن به ماهيت و ارزش دانش سازماني نهفته در زواياي 

 تجارب آنها و نيز ياري رساندن به آنان در مسير ثبت و مستند سازي اين تجارب است .

 

 

 

 فصل اول : 

 مفهوم تجربه و مستند سازي

 

 ر سازمان بخش اول : مفهوم تجربه و کسب تجربه د -

 تجربه چيست ؟ تجربه به مفهوم آزمودن و آزموده خويش آموختن مي باشد .

ريشه «به بوته آزمايش گذاشتن»از يك فعل لاتين به معناي  ExpertوExperienceاز آنجا كه واژه هاي 

 «صصمتخ»و «مجرب»گرفته اند ، تجربه و تخصص را مي توان دو واژه مرتبط به يكديگر دانست . بنابراين 

به كساني اطلاق مي شود كه در زمينه اي خاص ،از دانش عميق برخوردارند و نيز ،با تمرين و تجربه اي كه 

 در مقاطع و شرايطي خاص آموخته اند ، در عمل آزموده و آبديده شده اند .

 متاسفانه بسياري از مديران امروزي نسبت به تجربيات گذشته بي تفاوت و حتي مخالف مي باشند ،در

شركت ،به اين نتيجه مي رسيم كه دانش كسب شده از  051صورتي كه طبق بررسي هاي به عمل آمده از 

خطاها ، اغلب ابزاري براي رسيدن به موفقيت هاي آينده است . سازمان وقتي يادگيرنده مي شود كه پنج 

ته ، درس گرفتن مهارت ، حل سيستمي مسائل ، آزمودن راهكارهاي جديد ، درس گرفتن از تجربيات گذش

 از بهترين تجربيات ديگران ،انتقال سريع و موثر و نتيجه بخش آموخته ها ، در سازمان داراي توان باشد .
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هر سازماني بايد شكست ها و موفقيت هاي گذشته خود را مرور كند و به طور سيستماتيك درس هايي از 

آن دسترسي داشته باشند . نتايج حاصل از  آن بگيرد به گونه اي كه همه كاركنان آن را درك كرده و به

كحصول جديد انجام گرفت نشان داد كه دانشي كه اين شركت ها از شكست  به 051تحقيقي كه در مورد 

دست آورده اند اغلب موجب موفقيت در ايجاد آن محصول شده است . به زبان ساده شكست معلم آخر 

 است .

 مي توان اين گونه تعريف نمود : روانپزشكي تجربه را –از بعد روانشناسي 

 هر رويدادي كه در زندگي شخص به وقوع پيوسته

 معلومات كسب شده از يك رويداد زندگي

 مجموعه اي از معلومات كسب شده 

به طور خلاصه از مباحث دانش روانشناسي مي توان چنين نتيجه گرفت كه تجربه مي تواند از سه طريق به 

 دست آيد :

 ي حسي )بينايي ،شنوايي و ...(تحريك گيرنده ها

 تشخيص و تغيير يافته هاي حسي )ادراك (

كنش متقابل با محيط ) و در نتيجه فرآيند هاي ذهني ،چون كشف كردن ،تعبير ،رده بندي ، 

رمزگرداني ،جستجو در حافظه ، بازيابي  ، تفكر ، ارزيابي مفاهيم ، حل مسئله ، استنتاج اصول و 

)... 

 رب فردي سلسله مراتب تجا

تجارب خانوادگي : اين تجارب از عوامل خانوادگي مانند اندازه خانواده ،منبع در آمد و و ضعيت 

 اقتصادي خانواده الگوهاي تربيتي خانواده ، جايگاه  تربيتي بين فرزندان و ... متاثر است .

خانواده  : اين تجارب به محض رويارويي كودك با اولين افراد خارج از اعضايتجارب عمومي 

آغاز مي شود ، در ميان گروه همسالان تقويت مي شود و با ورود فرد به مدرسه به مرحله جديد راه 

 مي يابد .

 تجارب سازماني : تجربه سازماني را مي توان چنين تعريف كرد :

ادراك افراد از پديده اي سازماني )تصميمات ، ارتباطات ، رويداده و ...( از طريق ديدن و شنيدن 

 )بدون تعامل با پديده هاي ياد شده (

ادراك فرد از پديده هاي سازماني از طريق ذرگير شدن در مسائل سازمان و كنش متقابل با محيط 

 دروني و بيروني آن .
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تصميم گيري هنگامي ضرورت مي يابد كه مدير با يك مسئله يا فرصت روبه رو است . ب اين ترتيب 

احل پي بردن به وجود مسئله تا پيامدهاي اتخاذ تصميم را با توجه به مدير در فرآيند كسب تجربه مر

 محدوديت هاي رفتاري تصميم گيري پشت سر مي نهد .

پژوهش انجام شده بر روي تعداد زيادي از شركت هاي بزرگ نشان داد كه هفتاد در صد آنان در تربيت 

از دستيابي به عمليات متنوع به عنوان كليد تجربه را مهم ترين عامل به شمار مي آورند و  10مديران قرن 

تربيت ياد مي كنند . اين امري بديهي است كه بيشتر يادگيري مي تواند از طريق تجربه تحقق يابد . هه 

 قائل مي شوند.مديران براي يادگيري از اشتباهات قبلي خود ،ارزش 

ن ناموفق تلاش مي كنند عدم موفقيت خود مديران موفق مي پذيرند كه موفقيت به ديت آورده اند ، اما مديرا

را پنهان كنند ، قصور هاي خود را مخفي كنند يا آنها را به ديگران نسبت مي دهند . براي مديران موفق 

ضروري است كه متوجه شوند چه كارهايي را غلط انجام داده اند ،پيامد هاي آن چه بوده است ؟ و چگونه 

 كنند .از شرايط مشابه در آينده اجتناب 

 نقش تجربه در پرورش مديران

 نقش تجربه در كاهش اقتدارگرايي

 اقتدار گرايي مدريان با افزايش تجربه كاهش مي يابد .

 نقش تجربه در تفويض اختيار
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مديران عالي به ويژه آنان كه براي مدت زمان قابل ملاحظه اي در سطوح عالي خدمت نموده اند و از قدرت 

ردارند ، در مقايسه با مديران سطوح پايين ممكن است زير دستان خود را بيشتر در و جايگاه بالاتري برخو

تصميم گيري مشاركت دهند . در موارد نادري هم اتفاق افتاده است كه افزايش تجربه به افزايش 

 اقتدارگرايي مديران منجر شده است.

 نقش تجربه در نظارت و اكنترل 

 و كار با زير دستاننقش تجربه در مطلوبيت موقعيت شغلي 

تجارب مديران در رهبري ،مطلوبيت موقعيتي را براي آنان تغيير مي دهد . با تجربه مستمر ، وظايف روشن 

 تر مي شوند و رهبران زير دستان خود را بيشتر مي شناسند و معمولا مي توانند بهتر با آنان كار كنند .

و عوامل داخلي سازمان )از جمله فرهنگ سازمان  كه عوامل شخصيتيدر مجموع به نظر مي رسد هم چنان 

، سبك مديريت ، نظام كنترل و نظارت و ...( در حين فرآيند اتخاذ تصميم و فرآيند كسب تجربه مديران 

اين فرآيند را تحت تاثير قرار مي دهد ، و در واقع به تجارب مديران شكل مي دهد ،يكا يك درس هايي كه 

ندوخته اند ، و رشد و پرورشي كه در اين مسير يافته اند نيز ، در طول زمان بر مديران از تجربيات خويش ا

 گنجينه سازمان مي افزايد.

 

 مستند سازي ، کاربردها و مزاياي آن :  بخش دوم -

 مفهوم مستند سازي  

مستند سازي يعني ثبت )مكتوب نمودن (،گردآوري ، تنظيم و تدوين ، دسته بندي و نگاهداري اطلاعات ، 

مفاهيمي كه خود از فعاليتي هدفمند ، دقيق و منظم حكايت دارد . بررسي مفاهيم فوق نشان كي دهد كه 

 همه آنها بر حفظ و نگهداري اطلاعات تكيه مي كنند .

 وجه اشترك اقدامات مستند سازي مبتني بر مكتوب نمودن بخشي از دانسته ها و آگاهي هاي انسان است .

فعاليت يا مجموعه اي از فعاليت اط اسنادي بين اقدام هاي مختلف انجام يك مستند سازي برقراري ارتب

 هاست كه تحقق آن مستلزم:

فعاليت يا فعاليت هاي مورد نظر در جهت تامين هدف يا هدف هاي خاصي سازمان دهي شده 

 باشد .

راهكارهاي اجرايي و اقدام هاي ضروري راجع به هر فعاليت از قبل مشخص و تعريف شده 

 اشد)در قالب تصميمات برنامه ريزي شده (ب

مرجع ذيصلاحي انجام آن را به تصويب رسانيده و سازمان مجري و نيروهاي دست اندركار آن 

 شناسايي و معين شده باشند .
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نتايج فعاليت ها و آثار مترتب بر آن ،اعم از مثبت يا منفي بنابر پيش بيني معين و مشخص شده 

 باشند .

 مستند سازي تجارب منافع و مزاياي 

 مهم ترين منافع مستند سازي تجربيات مديران در موارد زير خلاصه مي شود :

ثبت تاريخي ، تحليلي ، علمي تجارب ، موفقيت ها ، دستاوردها ،مراحل رشد و ساير رويدادهاي 

 تعيين كنند سازمان

نگرش به مسائل آماده شدن ابزاري براي توجه به مسائل مختلف سازماني و سازوكاري براي 

 سازمان از زواياي مختلف .

فراهم شدن زمينه مرور رويدادهاي گذشته و ايجاد امكان ارزيابي علمي نقاط قوت و ضعف 

 سازمان ومديران آن.

 ابزاري براي خلق نظريه هاي بومي مديريت

 آماده شدن زمينه هاي تسهيل و تقويت فرآيند يادگيري سازماني

 (Bench markingز بهترين تجربيات )ابزاري براي الگوبرداري ا

 

 

 

 

 فصل دوم : 

 محتواي مستند سازي )چه چيز بايد مستند شود ؟(

 

 بخش اول : يادگيري سازماني  -

 يكي از مهمترين مباحث در تئوري مديريت يادگيري سازماني است .

ي دانش و تجربه يادگيري سازماني از طريق آرمان مشترك ،دانش و الگوي ذهني تحقق مي يابد و بر مبنا

گذشته شكل مي گيرد .ضرورت هاي جهان امروز بيانگر آن است كه اگر سازماني بخواهد واكنش هاي 

سريع ،خلاق و گسترده در برابر تغييرات محيطي از خود نشان دهد ، ديگر نمي تواند يادگيري سازماني را 

ماهيت جمعي ، فرهنگي ، تعاملي ، به نظريه هاي سنتي يادگيري فردي محدود كند ،بلكه ضروري است كه 

پرورشي يا توسعه اي را دنبال كند و دانش نبايد به عنوان كالايي كه افراد يا سازمان ها بايد به دست آورند 

ملاحظه شود ، بلكه تئوري فعاليت ، دانستن را به عنوان يك دستاورد يا موفقيت فعال مورد بررسي قرار مي 

 دهد .
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 د گيري سازماني را ني توان به شرح زير خلاصه کرد .مهم ترين ويژگي هاي يا

برون فردي يا  –فرآيندي  پيچيده ) متاثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون فردي 

 برون سازماني ( –محيطي و درون سازماني 

 برنامه ريزي نشده )مانند متون آموزشي دوره هاي رسمي، ازپيش تدوين نشده است )

و هدفمند )فضاي پر جاذبه اي از ياد گيري و بهبود بر فرد ،افراد و گروه هاي سازمان  هوشيارانه

حاكم مي شود و افراد و گروه ها با دقت و كنجكاوي و همسو با استراتژي سازمان مترصد 

 يادگيري اند.

اموخته  متعامل و پويا )همواره يك نفر به عنوان استاد يا مهارت آموز در جايگاه انتقال اطلاعات و

گروهها و سازمان ،همزمان نقش دريافت اطلاعات ،تجارب و  ها قرار نمي گيرد ، بلكه افراد ،

آموخته هاي ديگران ، پردازش و تركيب آنها با اطلاعات ، تجارب و آموخته هاي خود و انتقال آن 

ردي به گروهي و به ديگران را ايفا مي كنند . اين فرآيند بازخوردي مداوم ،سريع و موثر در سطح ف

 سازماني ايجاد مي كند (.

 مستمر و مداوم )مانند دوره هاي آموزشي رسمي به ساعات و مكان مشخص محدود نمي شود(.

متحول و رشد يابنده )تعامل ، پويايي و تداوم ياد شده و نيز بازخوردي حاصل از اين فرآيند 

 ر يادگيري سازماني را به دنبال دارد(.،ويژگي زايندگي به آن مي بخشد و تحول ،رشد و بهبود مستم

متاثر از شالوده دانستن يا منابع فرهنگي مورد استفاده افراد )اين شالوده مي تواند مفاهيم ، ساختار و 

و فناوري هاي رايج در ميان اعضاي يك سازمان يا قوانين اجتماعي و نيز نوع تقسيم كار ،ابزار 

 جامعه زنده باشد (.

 را مي توان :يادگيري سازماني 

فرآيندي هوشيارانه ، هدفمند ، متعامل و پويا ، مستمر ، مداوم و رشد يابنده كه از بازخوردي مداوم ، سريع 

و موثر در سطوح فردي ، گروهي ، سازماني برخوردار است و تحت تاثير فرآيندهاي ادراكي و نيز شالوده 

ند ، تعريف كرد . يادگيري سازماني مهم ترين نقش دانستن يا منابع فرهنگي مورد استفاده افراد عمل مي ك

 را در مديريت دانش سازماني به عهده دارد .

 

 فرآيند مديريت دانش سازماني

 شناخت محتواي دانش سازماني نهفته در تجربيات مديران :

مديريت دانش سازماني يكي از مهم ترين عوامل موفقيت شركت ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات 

ت .اهميت اين موضوع به حدي است كه امروزه شماري از سازمان ها دانش موجود خود را اندازه گيري اس

مي كنند و به منزله سرمايه فكري سازمان و نيز به عنوان شاخصي براي درجه بندي شركت ها در گزارش 
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دانش است .به  هاي خود منعكس مي سازند . تبديل داده به اطلاعات و سپس دانش ، محور اصلي مديريت

 طور خلاصه مديريت دانش يعني برانگيختن افراد به تسهيم دانش خود با ديگران .

 اصول مديريت دانش 

 دانش از افكار افراد تراوش مي كند و در افكار افراد جاي دارد .

 تسهيم دانش مستلزم اعتماد است .

 فناوري ، رفتارهاي دانشي جديد را امانپذير مي سازد .

 نش بايد تشويق شود و پاداش داده شود .تسهيم دا

 حمايت مديريت و تخصيص منابع )براي مديريت دانش (ضروري است .

دانش بايستي خلق شود ، تشويق افراد باعث مي شود كه دانش به طريقي غيره منتظره گسترش يابد 

. 

 برنامه هاي مديريت دانش بهتر است در ابتدا آزمايشي شروع شود.

  ويژگي هاي دانش

« آنچه اتفاق مي افتد»را به دانش « آنچه بايد رخ دهد»حقيقت زميني : تجربه ،تصورات مربوط به 

 تغيير مي دهد يعني تفاوت بين حقيقت و واقعيت .

شود. دانش تنها با اتكا به مطالبي دانش برخلاف داده ها و اطلاعات شامل قضاوت نيز ميداوري : 

كند.هم طلاعات و شرايط جديد داوري و تصميم گيري ميكه در حال حاضر مي داند، درباره ا

 هاي جديد خود را پالايش و تصحيح نيز مي كند .چنين در برخورد با اطلاعات و موقعيت

قوانين سر انگشتي ،شم و شهود : دانش به وسيله قوانين سرانگشتي عمل مي كند ، راهنمايي 

خطا و مشاهدات و تجربيات طولاني به وجود انعطاف پذير براي انجام كارها كه از طريق سعي و 

 مي آيد .

راه هاي ميان بري هستند كه «( خودفراگيري»قوانين سرانگشتي )يا به زبان محافل هوش مصنوعي 

ما را به راه حل نهايي مشكلات جديدي ، كه مشابه مشكلات قديمي حل شده توسط كاركنان با 

ني كه با دانش مربوط به آن موقعيت آشنايي دارند ، تجربه در گذشته هستند ، نزديك مي كند . كسا

دانند واكنش نشان مي و به صورتي كه لازم مي يابندويژگيهاي آشنا در موقعيت هاي جديد را مي

 دهند و لزومي ندارد كه از ابتدا براي حل مشكلات اقدام كنند .

ارزش هاي آنها ناگزير بر رفتار اند كه باورها و ارزش و باورها : سازمان ها از افرادي تشكيل شده

و اعمال آنها مؤثر خواهد بود .شركت ها ، داراي سوابقي هستند كه تحت تأثير رفتارها و گفتار 

توان به دوشكل ضمني و آشكار يا اند. دانش سازماني را ميهاي ناشي از ارزش ها به وجود آمده

 رسمي و غير رسمي طبقه بندي كرد . 
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رسمي مبين ها و دانش غيرها ، طرحج اقدامات و فرآيندها، در قالب گزارشدانش رسمي مبين نتاي

ها، رويدادها و ها، داستانها، مفروضات ، پرسشفرآيندهاي ذهني و عيني انجام كار ، در قالب ايده

 ...مي باشند . 

 شود كه جايگاه اين نوع دانش در سازمان كجاست ؟اكنون اين پرسش اين پرسش مطرح مي

دانش سازماني ايجاد شده و رشد يافته در فرآيند يادگيري سازماني كه محتوي آن به دانش  آيا

طبقه بندي شدند ، همواره در دسترس سازمان باقي خواهد صريح و ضمني يا رسمي و غيررسمي 

توان اطمينان يافت كه در صورت نياز ، دانش سازماني بار ديگر در ماند ؟ به بيان ديگر چگونه مي

ت سازمان قرار خواهد گرفت . حافظه سازماني و ديدگاه هاي موجود درباره آن پاسخ به اين خدم

 پرسش است .

 مستند سازي تجربيات ، ساز و کاري براي ايجاد حافظه سازماني 

حافظه سازماني عبارت ار توانايي سازمان براي استفاده از دانشي است كه قبلا آموخته است و دانش ، 

نايي است كه به نوعي درستي و اعتبار آن براي سازمان ثابت شده است . آنچه يادآوري آن اطلاعات با مع

، تصميمات سازمان و دانشي است كه هر تصميم را احاطه كرده است . چرا ها ضروري استبراي سازمان

را نشان مي كه هر تصميم در واقع نتيجه نهايي يا انتخابي است كه تعهد افراد به يك مسير يا ايده مشخص 

ميمات ، مفرضات ، استدلال ها و عقلانيت نهفته در پس آن ، پرسش هاي دهد . به اين ترتيب ما بايد تص

آشكار مرتبط با آن و نيز هرگونه اطلاعات تقويت كننده تصميم را گرد آوريم و آن را در اختيار سازمان قرار 

 دهيم .

ها و ها، ادراك، استنباطهاها ، واقعيتمان از جمله ايدهاز اين ديدگاه حتي همه اجزاي دانش غير رسمي ساز

 ها مي توانند آگاهانه گردآوري و طبقه بندي شوند .ديدگاه

  

 بخش سوم -

 محتواي تجربيات ) دانشي که تصميمات را فراگرفته (

ست . آنجه براي سازمان ها ضروري است ، تصميمات سازمان و دانشي است كه هر تصميم را احاطه كرده ا

چرا كه هر تصميم در واقع نتيجه نهايي يا انتخابي است كه تعهد افراد به يك ايده يا مسير مشخص را نشان 

مي دهد. از اين ديدگاه، مستندسازي تجربيات يعني مستندسازي همه عواملي كه بر اتخاذ و اجراي 

اي در فرآيند مداوم تصميمات تشكيل دهنده تجربيات موثر بوده است و تصيم عبارت است از لجظه 

ارزشيابي گزينه ها براي رسيدن به هدف ، تصميم ها ، رويدادهاي ذهني يا معرفتي هستند كه ميان درون 

شوند يا دادهاي اطلاعاتي و برون دادهاي رفتاري بعدي واقع مي شوند . تصميم ها مي توانند در عمل پياده 
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الي ) محيط دروني و بيروني سازمان ( جدا از خود تصميم هرگز به اجرا در نيايند . اين امر به اوضاع و احر

 بستگي دارد.

 
 
 

 معمولا فرآيند تصميم گيري در سه دوره تقسيم مي شود :

دوره ماقبل تصميم : بيان صورت تصميم در آغاز كار ، نحوه نگرش تصميم گيرنده نسبت به  .0

گزينه ها در ظاهر امر ، تعريف  تصميم، گزينه هاي ادراك شده جهت انتخاب و پيامده اي اين

 موضوع تصميم گيري .

تصميم )يا پيامد ديگر « توضيح»دوره اتخاذ تصميم : توصيف فرآيند هايي كه به گزينش و  .1

به تصميم گيرنده آغاز مي گردد و با « ارائه گزينه»دوره تصميم( مي انجامد. دوره تصميم با 

 گزينه پايان مي پذيرد .« انتخاب»

تبيين و تحليل پيامد هاي تصميم گيري ، و اينكه آيا گزينه انتخابي به  تصميم : دوره مابعد .3

مرحله عمل در آمده است يا نه ؟ اگر به مرحله عمل در آمده ، نتايج و پيامد هاي آن كدامند و در 

 غير اين صورت علل اجراي آن جه بوده است .

مستلزم توصيف ادراكات ، استنباط ها ،  به اين ترتيب مي توان گفت : مستندسازي تجربيات مديران

نگراني ها ، تحليل ها، اقدامات و فهاليت هاي انجام شده در دوره هاي ماقبل تصميم ، تصميم و 

پس از تصميم و نيز تبيين دانش فراگيرنده تصميمات در قالب چهار گروه عوامل تاثير گذار )عوامل 

صميم گيرندگان و عوامل متاثر از آن ، درون سازماني ، عوامل برون سازماني ، شخصيت ت

مشخصات و ويژگي هاي عمومي تصميم گيرندگان ( براساس ترتيب زماني و منطق علت و 

 معلولي است .

فهم و تبيين ارزش ها ، باورها و ديدگاه ها ، عوامل كليدي هر تصميم ، در مسير مستند سازي تجربيات 

 مديران ضرورتي اساسي و تعيين كننده است .

 گيري نقش شخصيت در تصميم 

تصميم گيري و چگونگي تصميم گيري مرتبط به نوعي از انواع شخصيت است و در حقيقت نوع تصميم 

 گيري تابع شخصيت مدير ايت . شخصيت ها را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود .

سودمند  فرمانبردار : خود را صاحب فكر و نظر نمي داند ومعتقد است همه نظرات خوب و .0

 را ديگران دارند . در نتيجه وي مستعد پذيرش فكر ونظر ديگران است .

بهره بردار : اين تصميم گيرنده معتقد است كه عقايد و نظرات ارزشمند از آن ديگران است ،  .1

 اما سعي مي كند با زيركي و زرنگي به اين عقايد دست يابد و به حساب خود منظور نمايد .

 تصميم برون دادهاي تصميم هاي اطلاعاتيدرون داد
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خود داراي عقايد و نظراتي مناسب و ارزشمند مي باشد اما از افشاي كه  محتكر : عقيده دارد .3

 آن يا سهيم كردن ديگران در عقايد و نظرات خود اكراه دارد . امتيازها را به تنهايي مي خواهد .

بازارياب : معتقد است كه بايد تصميماتي اتخاذ كند كه خريدار داشته باشد . سعي مي كند  .4

 تصميماتي اتخاذ كند كه از نظر كساني كه مي توانند به او كمك كنند مفيد و جالب باشد . 

موثر : از توانايي، دانايي ، بينش و اطلاعات خود وديگران استفاده مي كند . او مديري است  .5

 ديگران همكاري مي كند و از آنان ياري مي خواهد.كه با 

 

 مشخصات و ويژگي هاي عمومي تصميم گيرندگان

منظور از مشخصات و ويژگي هاي عمومي ،خصوصياتي مانند جنس،سن،تحصيلات ، رشته تحصيلي ، 

تخصص و مهارت هاي فردي ، سوابق و تجارب كاري است كه به طور مستقيم شخصيت و تصميمات 

رنده را تحت تاثير قرار مي دهد . ثبت و مستند سازي دانش سازماني نهفته در تصميمات مديران تصميم گي

، مستلزم اشاره به ويژگي هاي ياد شده در هر يك از افارد كليدي و تاثيرگذار در فرآيند تصميم گيري است 

. 

 عوامل درون سازماني

تصميمات اخذ شده در چه بستري از ويژگي  فردي كه مستندات را مطالعه مي كند بايستي درك نمايد كه

هاي سازماني و متاثر از چه متغييرهاي سازماني مي باشد. يعني بخش عمده اي از ارزش و اهميت دانش 

 سازماني موثر بر اين فرآيند مي باشد .

 مهم ترين متغييرهاي درون سازماني موثر بر فرآيند تصميم گيري و خلق و توسعه دانش سازماني را مي

 توان به دو دسته عوامل رسمي و عوامل غيررسمي تقسيم نمود.

 عوامل رسمي عبارتند از :

 رسالت ، اهداف ، استراتژي ها و برنامه هاي رسمي كوتاه و بلند مدت سازمان . -

 متغيير هاي ساختاري سازمان . -

 الگوهاي ارتباطات رسمي. -

 نظام مالي سازمان. -

 قا .نظام استخدام ، آموزش ، انتخاب ، ارت -

 نظام ارزيابي عملكرد ، انگيزش و پاداش سازمان . -

 تكنولوژي سازمان ، شامل عمليات و مراحل توليد /ف ابزار ، تجهيزات ، ماشين آلات . -

 عوامل غيررسمي عبارتند از :
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فرهنگ غالب سازمان و خرده فرهنگ هاي موجود بين دواير ، ارزش ها و باورهاي كاركنان  -

. 

 ررسمي و تعاملات بين فردي ، درون گروهي و درون سازماني.الگوهاي ارتباطات غي -

 الگوهاي رايج قدرت و سياست سازمان. -

 الگوهاي موجود تعارض و مذاكره در سازمان . -

 

 عوامل برون سازماني )محيط خارجي(

بخشي درگير از عولمل و متغييرهاي موثر بر فرآنيد تصميم گيري و كسب تجربه و نيز جريان خلق و 

و نيز دانش سازماني را مي توان در قالب متغييرهاي موثر بر فرآيند تصميم گيري و كسب تجربه توسعه 

جريان خلق و توسعه دانش سازماني را مي توان در قالب متغييرهاي برون سازماني يا محيطي به شرح زير 

 دسته بندي نمود :

 عوامل محيط اختصاصي  -

 عوامل محيط عمومي  -

 عوامل محيط اخصاصي   -

 انين و مقررات دولتقو -

 برنامه ها و سياست هاي كلان دولت -

 هاي آنان رقبا،برنامه ها و استراتژ -

 پيمانكاران ، تامين كنندگان مواد اوليه و نيروي انساني  -

 مشتريان و مصرف كنندگان  -

 فضاي حاكم بر صنعت)شامل گروههاي ذينفع ،سنديكاها، اتحاديه ها و ... فعال در صنعت ( -

 وميعوامل محيط عم

 وضعيت سياسي كشور)ثبات ، بي ثباتي ، تقويت يا تضعيف روش هاي دموكراتيك و...( -

وضعيت فرهنگي / اجتماعي كشور )ميزان برابري در توزيع منابع و امكانات و عدالت هاي  -

 اجتماعي (

 وضيت اقتصادي )ثبات و امنيت سرمايه گذاري ، تورم يا ركود ، نرخ بيكاري و ...( -

 

 

 بخش چهارم  -

 عيارهاي مستند ساز ي تجربيات مديران م
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مستند سازي تجربيات مديران مستلزم بيان دقيق و روشن ادراكات و اقداكمات انجام گرفته در دوره هاي 

 ماقبل تصميم ، تصميم و پس از تصميم و نيز ذكر دقيق عوامل چهارگانه تاثير بر آن است يعني :

 شخصيت تصميم گيرندگان  .0

 عوامل موثر بر آن  .1

 مشخصات و ويژگي هاي عمومي تصميم گيرندگان  .3

 عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني .4

ديدگاه هاي موجود ،تصميمات مديريتي را به دو دسته تصميمات برنامه ريزي شده يا قابل پيش بيني و 

 تصميمات برنامه ريزي نشده يا غير قابل پيش بيني تقسيم مي كند.

كه بيشتر براي مديران مباني و عملياتي مطرح مي گردد در برابر مسائل تكراري تصميمات برنامه ريزي شده 

و عادي اتخاذ مي گردند و تصميمات برنامه ريزي نشده براي پاسخگويي به مشائل غيرتكراري و بي سابقه 

 ضرورت مي يابند.

و غير روزمره تقسيم  به اين ترتيب مسائل سازمان از نظر پيش بيني پذير بودن به دو دسته مسائل روزمره

 مي شوند.

 توانند از طريق پاسخ هاي استاندارد حل و فصل شوند.دهد و ميمسائل روزمره به طور منظم روي مي

مسائل غير روزمره منحصر به فرد و نوظهورند . به سبب اينكه پاسخ هاي استاندارد براي حل آنها وجود 

 د.ندارد. اين شرايط مشكل گشايي خلاق را نياز دار

 معيارهاي مستند سازي تجربيات مديران

 : معيارهاي دوره پيش از تصميم 

 پيچيدگي ناشي از ريشه هاي مسئله )يا فرصت(، شامل:

 تعداد عوامل موثر بر بروز مسئله

 تنوع عوامل موثر بر بروز مسئله

 تعامل عوامل موثر بر بروز مسئله

 پيچيدگي ناشي از قابليت يش بيني بروز مسئله

 ناشي از پيامدهاي بروز مسئله )پيچيدگي پس از ظهور( پيچيدگي

 پيچيدگي ناشي از تعداد گزينه هاي رودرروي مدير

 : معيارهاي دوره اتخاذ تصميم 

 پيچيدگي ناشي از بديع و خلاقانه بودن راه حل ، شامل :

 آماده سازيو تعريف مسئله

 نگرش به مسئله به شيوه هاي مختلف
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 دوره روشنگري

 ز از سستي و پرداختن به تحليل منطقي جهت استحكام و قطعيت تصميماتتثبيت ، پرهي

 پيچيدگي ناشي از فرآيند كسب توافق

 پيچيدگي ناشي از فرآيند كسب توافق

 پيچيدگي ناشي از زمان اتخاذ تصميم

 پيچيدگي ناشي از موانع و مشكلات موجود در مسير اجراي گزينه انتخاي يا تحقق تصمميم

 هزينه هاي اجراي تصميم پيچيدگي ناشي از

 : معيارهاي دوره بعد تصميم 

 پيچيدگي ناشي از پيامدهاي اجراي گزينه انتخابي ،شامل :

 پيامدهاي فردي 

 پيامدهاي سازماني

 پيامدهاي اجتماعي

تعداد پيامدهاي اجراي تصميم ، تنوع و گوناگوني زمينه ها و عرصه هاي تاثير گذاري اين پيامدها ، ميزان 

يامد و بالخره تعامل يا اثر متقابل اين پيامدها بر يكديگر از معيارهاي سنجش پيچيدگي پس از اثر هر پ

 اجراي تصميم و به تبع آن از معيارهاي پيچيدگي فرآيند تصميم گيري است .

مستند سازي تجارب مديران مستلزم بازخواني و مستند نمودن تجاربي به محتوا و سرشار از اطلاعات است. 

منظور پيش از هر چيز بايد فرآيند خلق و توسعه تجارب مديران در دل فرآيند يادگيري سازماني بيان به اين 

ي از فرآيند دانش سازماني گردد و فرآيند بازخواني ،تقويت ، حفظ و انتظام دانش ياد شده به عنوان بخش

ادهاي سازماني به عنوان مهم مورد توجه قرار گيرد . در اين مسير دانش سازماني نهفته در تصميات در رويد

 ترين بخش  از محتواي مسند سازي تجربيات مديران بايد مورد تاكيد قرار گيرد .

 

 

 

 : فصل سوم

 حافظه سازماني)روش مستند سازي (

 

 حافظه سازماني به معناي بازخورد دانش و تجربه مي باشد.

ستيم درست است ؟ آنها نبايد به انجام كار اعضاي سازمان بايد از خود بپزسند آيا آنچه در حال انجام آن ه

فقط به دليل آنكه از ابتدا اين گونه عمل مي شده است ادامه دهند . نظام حافظه سازماني ، نظامي است كه 
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دانش سازمان )و از جمله تجارب مديران (را گردآوري و در قالب مناسب ذخيره مي كند . به نحوي كه 

نياز دانش ياد شده را بازيابي نموده ، مورد استفاده مجدد قرار دهد . دانش  سازمان مي تواند در مواقع مورد

براي آنكه عملياتي فوق العاده ماهرانه و حرفه اي را درسازمان اداره كند نه در درون يك فرد ، بلكه در نهاد 

 سازمان به عنوان يك گروه جاي مي گيرد.

 استراتژي اساسي در مديريت دانش 

شده در تعدادي از شركت ها نشان مي دهد كه استراتژي شركت ها در مديريت دانش را مي مطالعات انجام 

 توان در دو دسته كلي طبقه بندي كرد :

شركت هايي كه محصولاتي نسبتا استاندارد در جهت رفع نيازهاي عمومي مردم توليد مي كنند دانش 

نند و آنها را در پايگاه داده هاي كامپيوتري سازماني ) و از جمله تجارب ( خود را به دقت رمزگذاري مي ك

از اين طريق هريك ار كاركنان سازمان مي توانند دانش ذخيره شده در اين پايگاه ها را به ذخيره مي سازند.

 طور مكرر مورد استفاده قرار دهند اين استراتژي ،استراتژي رمز گذاري ناميده مي شود.

هايي فوق العاده منحصر به فرد و حلغير تكراري و ويژه خود راهدر مقابل شركت هايي كه براي مشكلات 

خاص ارائه مي نمودند ، دانش سازماني خويش را اساسا از طريق تماس هاي فرد به فرد تسهيم مي 

آن نيز امكان پذير نمي باشد ، دانش ضمني از طريق گذاري نشده اين شركت ها براي دانشي كه كدكردند.

ذهني ، گفتگو ها و محاوره هاي  رو در رو يا دو نفره انتقال مي يابد . اين استراتژي جلسات طوفان فكري 

 ، استراتژي گفتگو محور مي باشد. 

در واقع هدف اين است كه دريابيم براي گردآوري و نظم بخشيدن به هريك از انواع دانش و تجارب 

 رتر است .سازماني يعني مستند سازي آن چه روش ها يا استراتژي هايي موث

ملاك و معيار طبقه بندي اين روش ها عبارت است از ماهيت و محتواي اطلاعات و دانشي كه قصد انسجام 

و تصرف آن را داريم ، و نيز ماهيت وظايف و فعاليت هاي سازمان هايي كه در پي مديريت دانش خويش 

 مي باشند .

ز جمله مستند سازي تجربيات مديران نشان بررسي استراتژي هاي اساسي سازمان ها در مديريت دانش و ا

ميدهد كه استراتژي كدگذاري مبتني بر سيستم هاي خبره و به ويژه نرم افزارهاي مبتني بر استدلال مورد 

محور ، غالبا استراتژي كارآمد و موثر براي مستند سازي تجارب كارشناسي است و به بيان ديگر تجارب 

ذ و اجراي آن را مي توان بر طبق نرم افزار هاي هوشمند )اگر...پس...( حاصل از تصميماتي كه فرآيند اتخا

مستقر نمود ، مي تواند با اتكا بر استراتژي كدگذاري ثبت و منتشر شود . از سوي ديگر تامل در استارتژري 

گفتگومحور كه بر تعمل بين فردي صاحبان دانش و تجارب مبتني است، اين حقيقت را آشكار مي نمايد كه 

تسهيل و تقويت گقتگو در سازمان در قالب روش هاي متداول ، باروري و انتقال هم زمان و شفاهي دانش 

و تقويت  اين استراتژي در سازمان جريان سيالي از ايجاد ، انتقال ، تقويت و  سازماني را ميسر مس سازد
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انتقال و توسعه دانش در سازمان را  توسعه دانش سازماني را در بستر زمان به دنبال دارد. در واقع اين شيوه ،

 به عنوان بخشي از فرهنگ سازمان نهادينه مي سازد.

 

 

 

 فصل چهارم

 مطالعه موردي مستند

 

 راهكاري موثر به منظور مستند سازي تجارب مديران

با مطالعه موردي عبارت است از ثبت يك مسئله مدريتي كه افراد اجرايي واقعا با آن روبه رو شده اند همراه 

شرايط محيطي و روندهاي موثر بر آن و نيز ايده ها ، پيش فرض و قضاوت هايي كه اين افراد تصميمات 

 خود را بر آن اساس اتخاذ نموده اند.

مطالعه موردي حاكي از بيان و تشريح يك يا تعدادي از مسائل سازماني در قالب قضيه اي عيني و ملموس 

 ردي عبارتند از :اسي هر مطالعه مومي باشد . عناصر اس

 بيان تشريح .0

 مسائل سازماني  .1

 قالب  .3

 قضيه عيني و ملموس .4

 انواع مطالعات موردي

 مطالعه موردي طراحي شده يا فرضي 

اين نوع مطالعه موردي با توجه به ديدگاه موردنويس و اهداف و مقاصد وي طراحي و تنظيم 

و نيز جزييات و روندها توصيف شده گردد.در اين گونه مطالعات موردي ،ساختار كلي ، رويدادها مي

 همه و همه ساخته و پرداخته ذهن نويسنده يا مورد نويس اند.

 )مطالعه موردي مستند)با اسمي فرضي 

در اين نوع مطالعه موردي ، ساخت كلي قضيه و روند رويدادها مبتني بر واقعيت است، اما به دلايلي 

اعات شخصي و رعايت شهرت و اعتبار افراد و مانندضرورت عدم افشاي اسرار سازماني ، حفظ اطل

سازمان ها ، از اسامي فرضي استفاده مي شود . در واقع مورد نويسان مي كوشند تا ضمن حفظ ارزش 

 هاي يك مورد واقعي از محدوديت ها و اشكالات وارد شده بر مطالعات موردي واقعي بكاهند .

 مستندات ياد شده اغلب عبارتند از :
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رات نگارنده ، در مقام ناظر يا عضوي موثر در شكل گيري رويدادها، مصاحبه هاي تجارب و خاط

انجام شده با افراد آگاه يا شخصيت هاي موثر در قضيه ، مكاتبات و نامه هاي اداري مربوط و ساير 

 اسناد و مدارك سازماني مرتبط با موضوع.

 مورد نويسي مستند 

ي ، ثبت ، تدوين و تكميل دقيق و سنجيده تجربه اي سازماني ، كه عبارت است از فرآيند بازخواني ، يادآور

رويدادهاي متعامل آن با محيط را مي توان در يك قالب زماني و مكاني نسبتا روشن ، توصيف و تحليل 

 نمود.

 اين فرآيند همواره بر تجارب واقعي مديران و كاركنان سازمان استوار است.

 زير است : مفهوم اصلاحات كليدي فوق به شرح

بازخواني : يادآوري و فراخواني مباحثات ، رويدادها و تصاوير مربوط به يك مسئله سازماني از ذهن 

 عوامل اصلي دركير در آن تجربه .

 ثبت : نگارش و مكتوب نمودن دانش سازماني بازخواني شده در مرحله قبل.

بازنگري و تصحيح مكرر آن تا رسيدن تدوين : تنظيم منطقي و زماني اطلاعات و دانش گردآوري شده و 

 به ساختار منظم نهايي.

 تكميل : افزودن اطلاعات مكمل از ساير منابع ، ازجمله از افراد يا اسناد و مدارك سازماني مرتبط 

دقيق و سنجيده : تاكيد بر دقت و مراقبت كافي در ذكر مشروح ، ترتيب و زمان رويدادها ، عوامل كليدي 

 شده و بازنگري و تصحيح مكرر آن و... فرآيند ياد

 تجربه اي سازماني : محور فرآيند ياد شده ، تجربه اي سازماني است.

رويدادهاي متعامل آن با محيط : تاكيد بر تبيين رويدادها ، ديدگاه ها و باورها در ارتباط متقابل آنها با 

 شرايط محيطي حاكم بر آن .

 دامنه مشخصي از زمان و مكان محدود است .قالب زماني ومكاني : تجربه انتخابي به 

توصيف و تحليل : تاكيد بر اهميت تبيين ، توصيف و تحليل مسائل و به طور كلي دانش سازماني نهفته در 

 مجموعه تجربه در فرآيند موردنويسي .

 مورد نويسي و كاركردهاي آن از چند ديدگاه 

 مطالعه موردي به عنوان يك روش تفكر در سازمان 

 لعه موردي به عنوان روشي براي تقويت يادگيري فردي ، گروهي و سازمانيمطا 

 مطالعه موردي به عنوان يك يا چند روايت سازماني 

  مطالعه موردي به عنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل مسائل و تصميمات سازماني 

 مطالعه موردي به عنوان ابزاري تبديل دانش ضمني به دانش آشكار 
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 به عنوان شيوه اي براي مستندسازي تجربيات مديران  مطالعه موردي 

 شيوه هاي كلي مورد نويسي

 بيا اول شخص .0

در اين روش روايتگر رويدادها و وقايع خود يكي از عناصر موثر در مطالعه موردي است ، وي 

ممكن است مدير ، كارشناس يا ارباب رجوعي باشد كه به نحوي مستقيم درگير مسئله يا مسائل 

ني بوده است و اكنون مشاهدات ، شنيده ها و يافته هاي خود را در قالب يك مطالعه موردي سازما

 تنظيم و توصيف و مكتوب مي كند.

 بيان سوم شخص .1

اين روش به بيان مسائل ، رويدادها و موقعيت ها از ديد يك راوي آگاه مي پردازد ، فردي كه با 

بر موضوع و نيز افكار ، نيات و مقاصد شخصيت  آگاهي از جزييات وقايع رويدادها و شرايط حاكم

 هاي اصلي قضيه به نگارش و تنظيم مطالعه موردي مي پردارد.

 در اين طبقه بندي مي توان انواع ديگري از مطالعات موردي را به شرح زير درج نمود :

شيوه مورد در مورد : در اين شيوه ، مطالعه موردي به روش سوم شخص آغاز مي شود و  -

 يتي را ارائه مي كند. سپس اين شخصيت به بيان يك قضيه در قالب اول شخص مي پردازد.شخص

شيوه مكاتباتي : مي توان وقايع و ماجراهاي خاصي را در قالب مجموعه اي از نامه ها و  -

مكاتباتي كه بين شخصيت ها و افراد مختلف يك سازمان ) يا بيشتر ( در تبادل بوده است ، نشان 

 داد.

اي ديگر : شيوه هايي كه وقايع و بدنه مورد را در قالب هاي ديگري ، مانند مصاحبه شيوه ه -

 كنند.،كنفرانس و ...مطرح مي

 

 مزاياي مطالعات موردي 

 اهم مزاياي مطالعات موردي عبارتند از :

دستيابي به سبكي متفاوت از يادگيري و تسهيل و تقويت فرآيند يادگيري فردي ، گروهي و  .0

 نيز بهبود اثر بخشي آموزش هاي سازمانيسازماني و 

 تركيب انواع دانش و مباحث مديريتي در يك قضيه عيني و ملموس .1

 آموزش نحوه برخورد با مسائل آتي .3

 تقويت مهارت هاي مربوط به تشخيص شرايط و تعريف مسئله  .4

 بهبود مهارت هاي تصميم گيري و قضاوت .5

 بهبود مهارت خلاقيت و نوآوري  .6
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 ارتباطي  تقويت مهارت هاي .7

 افزايش قدرت ريسك پذيري و تصميم گيري با اطلاعات اندك در شرايط ابهام آميز .8

 بهيود مهارت ادراكي و تقويت تفكر سيستمي  .9

 بهيود نگرش اقتضايي .01

 فراهم شدن زمينه گسترش و انتقال آموزش در سازمان  .00

 صه عملو بالاتر از همه تقويت هنر و مهارت به كارگيري نظريه هاي مديريت در عر .01

 

 منافع و مزاياي مورد نويسي 

 منافع و مزاياي مورد نويسي براي مورد نويس)ياصاحب تجربه( -الف

تقويت مهارت بازخواني وقايع ، گردآورري اطلاعات و احتمالا مصاحبه )با افرادي كه در  .0

 اند(داشتهقضيه نقش محوري

اطلاعات و به طور كلي غلبه بر ترس از نوشتن و تقويت مهارت هاي نگارشي و پردازش  .1

 مهارت مستند سازي و ثبت تجارب سازماني

 تقويت مهارت سازمان دهي و هماهنگي اجزا در قالب يك كل هدفمند .3

فراهم شدن زمينه توجه بيشتر مورد نويسان به ابعاد و زواياي مختلف رويدادها و پديده هاي  .4

 و تجارب موجود سازمان به مورد نويسان سازماني ، تامل درباره آنها و به ويژه تسهيل انتقال دانش 

 بهيود نگرش اقتضايي و تفكر سيستمي  .5

 منافع و مزاياي مورد نويسي براي سازمان : -ب

مورد نويسي مديران و كارشناسان سازمان ، منافع و مزايايي نيز براي سازمان در پي خواهد داشت . مهم 

 بيات است كه قبلا به آنها اشاره شد .ترين اين منافع همان منافع حاصل از مستند سازي تجر

 

 دلايل و اهميت انتخاب مطالعه موردي به عنوان يك استراتژي مستند سازي موثر در ايران

مطالعه موردي دانش فردي را در قالب كلمات ، جملات و بالاخره يك قضيه ، روايت يا  -

 ماجراي سازماني كدگذاري مي كند.

 شكار ، زبان متداول روزمره است .زبان انتقال دانش ضمني به دانش آ -

صاحب تجربه ، بهتر است براي مستند سازي دانش سازماني نهفته در تجربيات خويش ،  -

هر روز يا پايان فرآنيد كسب تجربه ، اقدام به نگارش كند . از آنجا كه اين اقدام با پس از پايان 

صميمات اتخاذ شده در اين تمركز و تامل صاحب تجربه و بازنگري هاي عميق وي در محتواي ت
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فرآنيد همراه است ، شرايط مطلوب و موثري براي تبديل هر چه بيتش دانش ضمني نهفته در ذهن 

 خويش به دانش آشكار )برون سازي ( فراهم مي گردد.

تجارب موجود بيانگر آن است كه تكرار و تمرين در نگارش خاطرات ، تجربيات و آموخته  -

برون سازماني يا فرآيند بازكاوي ، يادآوري ، نگارش و تكميل ادراك هاي  ها ، تسلط فرد بر فرآيند

 فردي را بهبود مي بخشد .

بيان روايي موجود در مطالعه موردي بر جذابيت آن افزوده از يك سو تمايل و كشش  -

بيشتري براي مطالعه و اتمام آن ايجاد نموده ، از سوي ديگر ميزان به خاطر سپاري و سرعت 

 آن را در ذهن خواننده افزايش مي دهد. يادآوري

اگر بتوان مجموعه دانش سازماني را در دو راس يك پيوستار نشان داد كه يك راس آن  -

دانش كاملا آشكار و راس ديگر آن دانش كاملا ضمني است، مي توان گفت دانش سازماني در 

 .اي بين اين دو نوع دانش در نوسان استفاصله

ر يا ضمني نيست ، تركيبي از ضمني بودن است . دانش كاملا آشكار مانند دانشي كه كاملا آشكا

گزارشات و صورت جلسات سازماني و دانش كاملا ضمني يعني تجارب و آموخته هايي كه جزء 

لاينفكي از شخصيت ، عادات و باورهاي صاحب تجربه است . بخش قابل توجهي از اين دانش در 

هفته است و ساختار روايي و توصيفي مطالعه موردي امكان گفتگوها و روايت هاي سازماني ن

بيروني سازي و انتشار گسترده اين دانش را در پيكره مورد فراهم مي سازد. علاوه بر اين ، قالب 

 مطالعه به نحوي است كه استفاده هر چه بيشتر از گفتگو بر جذابيت و گيرايي آن مي افزايد.


