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 چکيده
ها و انتقال آنها در  سازی تجربه هدف این مطالعه یافتن راهکارهای مناسب برای مستند

دانشگاه اصفهان است تا بر اساس نتایج آن کمیسیون تحول اداری سازمان اقدام به تصمیم گیری 

سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم در حوزه مدیریت  یها منظر مستندسازی تجربه نماید. از این

جامعه آماری تحقیق را تمام  روش پژوهش به شیوه کیفی است دانش مورد توجه قرار گرفته است.

دهند. روش  های دانشگاه اصفهان تشکیل می استادن و اعضای هیئت علمی همه دانشکده

آمده نشان داد که حمایت دستیاری  دست است. نتایج به ه از مصاحبهآوری اطالعات با استفاد جمع

شمار  ها به های آموزشی از تأثیرگذارترین عوامل در انتقال تجربه و در گام بعد وجود کارگاه

کردن تجربه و تجربه  ای در رده اول و مکتوبو مقاله روند و همچنین تأثیر فرایند پژوهشی می

شمار  های اعضای هیئت علمی به سازی تجربه یرگذارترین عوامل در مستندنگاری در رده دوم از تأث

های سازمان به عنوان الگو توصیه  برای تحقق عملی این نتایج، انتخاب یکی از مدیریت روند. می

آمده به کل سازمان  تدس های به شده و روش های رفع سازی، اشکال شده است تا ضمن مستند

 تعمیم یابد.
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 مقدمه
و  شوده  مغفوول واقوع   های دانش سازمانی است که امروزه  دانش ضمنی و پنهان یکی از بخش

 ،حاضر این الیة پنهان سازمان که چوون کووه یوخ    مقاله. در اند نمودهها کمتر بدان اشاره  در سازمان

 تادانهای سازمانی از اسو و به عنوان تجربه گرفتهمورد شناسایی قرار  ،نوس استنیمی از آن زیر اقیا

و چگونگی انتقال آن در  ها هسازی تجرب های مستندو شیوهسابقه   کم تادانبه اس ها دانشگاهباسابقه در 

ه ویوژ  هبو  هوا سوازمان  ،محور در عصر فرانوگرایی و داناییدانشگاه اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. 

هوا و  بنیان برای ماندگاری و پیشرفت در عرصة رقابتی و برتری بور سوایر سوازمان    های دانشسازمان

و با تحوالت روزافزون دانش  بودهروز  ت آموزشی مطلوب و مؤثر بایستی بهدر ارائه خدما ها یبرق

اهمیوت  حاضر مصوادیق زیور از درجوه     مقالهبه این منظور در  های آموزشی همسو باشند.وریناو ف

 ویژه برخوردار بود:

باسوابقه و مودیران    تادانویوژه دانوش پنهوان و نهفتوه نوزد اسو       های مختلف سازمانی بوه دانش -

 کارآزموده به دانش صریح و آشکار تبدیل شود.

 .شودشدن کارها اجتناب  از رکود علمی و روزمرگی و تکراری -

 ری بهره کافی و وافی برده شود.یادگی -های فکری سازمان در خط مقدم یاددهیاز سرمایه -

مجرب به  تادانداری اس و کالس مقالهارزنده و سودمند سالیان متمادی تدریس،  های هتجرب -

 .شودسابقه ارائه کم تاداناس

 سابقه به تقویت سطح کمی و کیفی تدریس خویش مبادرت ورزند.کم تاداناس -

 بود: مقالهه این حاضر دو مسئله اساسی مورد توجمقاله نظر به موضوع 

 ها تجربههای مستندسازی بررسی شیوه الف(

 سابقه  ئت علمی باسابقه به هیئت علمی کمهی تاداناس های تجربههای انتقال ب( شیوه

حقیقات بنیادی در حوزه با توجه به خأل موجود در این زمینه و عدم تپژوهشگر بر این اساس 

ی اطالعات کیفی به شویوه مصواحبه مبوادرت ورزیود و     آورهای الزم برای جمعزمینهمورد نظر در 

اعضای هیئت علمی را برای بهبود  های تجربههای مستندسازی و انتقال شیوه نتایج حاصل از بررسی

 .ه استها ارائه نمود دانشگاه درتدریس 

تأکید بور   یکمو بیستالمللی آموزش و پرورش برای قرن از طرفی طی گزارش کمیسیون بین
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ای و هوای حرفوه  سطح مهوارت  یبه منظور ارتقا در نظام آموزشی و معلمان تاداناسیگاه جااهمیت 

هوای  سوازمان اسوت. ایون گوزارش     شوده ها در عرصوة تعلویم و تربیوت    شدن نیاز همة دولت برطرف

بهبوود  و  مندترین افراد همیان عالق آینده ازمجرب برای  تادانآموزشی را ملزم به اجرای استخدام اس

گرفتن دشوارترین مشوالل و اصوال     ها برای برعهده تشویق بهترینهمچنین  ،آنها آموزیوضع کار

بور  (. 4330، )یونسوکو: پواریس   داده استکیفیت آموزش و برانگیختن آنان را در دستور کار قرار 

هوای  در سوازمان  ویوژه اعضوای هیئوت علموی     ، اثربخشی کارکنان و مدیران بهاساس آنچه ذکر شد

هوای  از اولویوت  ،سهم بسزایی دارند که خود در تولید علم و دانش و اداره امور کالسدانش بنیان 

دلیول جهوش و تولیود     ههر چند این تغییر و تحوالت روزافزون بو  .مهم تغییر و تحول سازمانی است

خوش تغییوورات درونووی اسووت کووه نیازمنوود موودیریت دقیووق و دسووت ایوون مسووئله خووود .دانووش اسووت

 (.4335،و محمودصالحی )دری کارشناسانه است

است که مدیران و  بنیان آنهای دانش  سیدن به موفقیت و اثربخشی سازمانهای ر یکی از راه

تعالی و ترقی  های مرتبهموفق چگونه  تادانببینند مدیران و اس ،های ذهنیتی فلسفیبا ویژگی تاداناس

یوابی بوه   مسویر را بورای دسوت    رینتو آنها هم پای جای پای آنها بگذارند و کوتواه  ؛اند را طی نموده

یک ساله بپیماینود. مسولماد دانوش و    را ساله  یعنی ره صد ؛های آموزشی و تربیتی اتخاذ نمایندهدف

کوه اکسویژن و هیودروبن بورای تشوکیل آب دو عنصور       طور همان .تجربه هیچ کدام راهگشا نیستند

اموری حیواتی و    ،دانوش  وتجربوه  سازمان نیز آمیخوتن   یبرای حیات و بقا روند،شمار میبهکلیدی 

هوا و   هوا، مهوارت   ، سیاسوت سوندها این سرمایه فکری ممکن است بانک اطالعواتی،   .ضروری است

قابل وصول و دسترس نیست و باید از  یراحتبهفرد افراد باشد که آشکار نبوده و  تخصص منحصربه

سابقه سونجیده   کمتادان اس ایههای حرف مهارت های پنهان بیرون کشیده و تأثیر آن بر اثربخشیالیه

هوا در  مهوارت  ایون  سطح کموی و کیفوی  ی اندوزی و ارتقا با توجه به ارزش و جایگاه مهارت شود.

در صودد بررسوی توأثیر انتقوال      مقالوه هایی که در این عمده مهارت ،سابقه کم استادان تدریس برای

کوه   و اجرایوی  ارتبواطی  ،پژوهشوی  هوای آموزشوی،   از: مهارت بودند عبارت بودیمبر آنها  ها هتجرب

ذهون   ،آنچه بویش از هور مسوئله    طول خدمت با آن مواجه بودند. هیئت علمی در استادان و اعضای

هوای دینوی در حووزه     پندها، اندرزها و آمووزه ، ها تهنک ،را به این موضوع معطوف داشت گرپژوهش

ه فرمایش گهر بوار رسوول   خدمت و تدریس بود ک ،اندوزی در طول دوران تحصیلتجربه و تجربه
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گور شود کوه چوه     العلم ضرورت و ارزش این موضوع جلوهفوق فرمایند التجربةٌمکرم اسالم که می

 را باالتر« دانش ضمنی»اندوزی  دالیل و مسائلی در این روایت نهفته که پیامبر اسالم تجربه و تجربه

کتوه حوائز اهمیوت بووده کوه از جملوه       توجه به ایون ن (. 4335دانند )پاینده، آموزی میعلم و علم از

از  هوا  هانتقوال تجربو   ،هوا تأثیرگوذار اسوت    دانشوگاه  که در بهبود اثربخشی تودریس در  هایی دخالت

 پژوهشوی آموزشوی و   کوارایی در عملکورد و   سابقه است که این امور کم استادانباسابقه به  تاداناس

نهان، تحوت عنووان مودیریت دانوش بوه      تازه کار بسیار مؤثر است. امروزه دانش آشکار و پ استادان

حاضور سوعی بور آن     مقالوه رود.  می کار ههای آموزشی ب عنوان راهبرد کلیدی برای موفقیت سازمان

سوازمانی( و نحووه انتقوال آن را در دانشوگاه      های بههای مستندسازی دانش پنهان )تجرتا شیوه اردد

 ها بپردازد که: تا به این پرسشو در نظر دارد  مطالعه قرار دهد. اصفهان مورد بررسی و

 هیئوت علموی باسوابقه دانشوگاه اصوفهان      یای اعضاحرفه های تجربهمستندسازی  هایشیوه. 4

 کدامند؟

هیئت علمی کم  یهیئت علمی باسابقه به اعضا یای اعضاحرفه های تجربههای انتقال شیوه. 2

 چگونه است؟ سابقه

 

 ادبيات نظري

 4مديريت دانش

انود و هور   متعددی ارائوه نمووده   های ریفپردازان مختلف تع یت دانش، نظریهیردر تعریف مد

مودیریت دانوش بوه     2از نظور مرویوک   اند.از دیدگاه خود این مفهوم را مورد بررسی قرار داده یک

شوود کوه جهوت دسوتیابی بوه ارزش       مند سازمانی گفتوه موی   نظامهای منظم و  ای از فعالیت مجموعه

و  هووا تجربووه گیوورد. دانووش در دسووترس کلیووه در دسووترس صووورت مووینووش توور از طریووق دا بووزر 

یووک سووازمان را شووامل  هووا در داخوول هووای افووراد یووک سووازمان و کلیووه اسووناد و گووزارش آموختووه

هوا و   مدیریت دانش در برگیرنده رفتارهای انسانی ، نگرش 3به زعم ویچ (.2334شود)مرویک ، می

 
1. Knowledge management 

2. Merwick 
3. Wiig 
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هوا ی پیچیوده    هوا و فنواوری   گوهوا، عملیوات، رویوه   ل، اوکوار  هوای کسوب   فلسوفه  های انسانی، قابلیت

 (.2.ص . 2332است)ویچ ، 

مدیریت دانش بوه   اهمیت حیاتی دارد. ،دانش محور امروز در اقتصاد ،توانایی مدیریت دانش

برای کسب و خلق دانوش، سواختاردهی، مودیریت     مندکارگیری یک رویکرد نظام عنوان فرایند به

تور کارهوا و اسوتفاده مجودد از     انجوام سوریع   برایاسر یک سازمان نمودن آن و توزیع دانش در سر

 (.4335، 4کاری تعریف شده است )نوناکا و تاکچی ها به منظور کاهش دوبارهبهترین رویه

 

 2صريح يا آشکار دانش

و  1بوا نوام دانوش کوانونی     3مدیران دانش از این دانش با عنوان دانش عینوی و مایکول پووالنی   

دانش صریح، دانش عینی، مسوتدل و منطقوی    کند.می ه عنوان دانش آشکار یاداز آن ب 5 روزنبر 

تووان آن را بوه کموک یوک سوری از      باشود و موی  شده موجود موی نو است که به صورت مستند و 

افوزار پایگواه    اسناد، صدا، تصویر، عکس، نرم ها،ها مثل حروف، اعداد و لیره، در قالب نوشته نشانه

در سوازمان از دانوش   . ، مدون و کُد گذاری کرد و از طریق زبان انتقوال داد ها ها، گزارشداده، پیام

، کننود، افوراد از وجوود آن بوا خبور هسوتند و دانشوی آشوکار         صریح به عنوان دانش رسمی یاد می

ها،  مشی ها، خطاین دانش به صورت رسمی و در قالب داده .بندی شده است شده و طبقه کدگذاری

هوا،  ها، مأموریتهای سازمانی، بیانیهها، گزارشها، فیلم رها، مستندات، دستورالعملافزا ها، نرمرویه

هوا بوه آسوانی و    ها و اهداف هور سوازمان وجوود دارد. سوازمان    های سازمانی، طر ها، نموداربرنامه

کننود. ایون نووع دانوش بوه سوادگی قابول        میصورت مرتب دانش رسمی را گردآوری و نگهداری  به

 (.4333باشد)گلدوست جویباری، ها میها بوده و قابل ذخیره در پایگاه دادهوسیلة رایانه هبپردازش 

 

1 .Nonaka & Takeuchi 
2. Explicit knowledge 

3.Michael Polany 

4. Focal knowledge 
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 (تجربه) 4ضمني يا پنهان دانش

ش رسومی نقوش دارد. ایون    نوع دیگر دانش سازمانی، دانشی است که در فرآینود ایجواد دانو   

دانوش   نهوان نوام دارد.  دانوش ضومنی یوا پ    و سازمان اسوت آشکار ساز و زیر بنای دانش  دانش زمینه

هوا و....( موجوود اسوت.    نشانه ضمنی، دانشی است که در ذهن کارکنان و حافظه سازمان )فرهنگ،

این دانش قابل رؤیت نبوده و وابسته به فردی است که آن را ایجواد نمووده و جایگواه آن در ذهون     

ها  و نگرش هاندازها، اعتقاداها، چشمهای ذهنی، پارادیمالگوفنی،  های ربهها و تجآدمیست. مهارت

گیرند. اهمیت دانوش  می بندی جایدسته گیرند، دراینهای ذهنی افراد شکل میکه از طریق قیاس

پنهان )ضمنی( برای سازمان و کارکنان به اندازه دانش رسمی اسوت. بوه آسوانی قابول بیوان، انتقوال       

همچنوین دانوش    .ده دشووار اسوت  والگوبرداری نیست و تصرف و تسخیر آن برای سازمان فوق العا

نامنود. دانوش ضومنی،    مدار را دانش لیررسمی یا دانش ضمنی سازمان موی ضمنی این دانش فرآیند

زودگذر، ناپایدار و سرکش است که به مرور زمان و بوا اداموه جریوان زنودگی در درون اشوخاص      

هوا نیسوت و از طریوق     عملسادگی قابل کدگذاری و تبدیل به قوانین و دستورال بهشود و می نهادینه

-ها، پرسش، فهمها ها، مفروضها، واقعیتآید. این دانش در قالب ایدهدست می همشاهده و تقلید ب

ها دیودگاههای کواری و نظوام ارزشوی     و مهارت ها ربهها، تجها، حدس و گمان، داستانها، تصمیم

هوا کموک   گیوری ها و تصمیمزنییابد و به مدیر در حل مشکالت و چانهانسان و سازمان عینیت می

 . (4333)هویدا و دیگران،نمایدفراوان می

 

 ضمني دانش هاي مؤلفه
-می ایی که طی آن دانش مورد نیاز سازمان در داخل سازمان خلقهالف( خلق دانش: فرآیند

تودریس در   روش شود. مثالد روش جدیدی از پاسخگویی به دانشجویان و ارائه جدیود 

  کالس.

گیورد.  : فرآیندهایی که طی آن دانش مورد نظر، در اختیار سازمان قرار موی ب( کسب دانش

  ت علمی جدید در گروه آموزشی.ئمثالد جذب چند مدرس و عضو هی
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ج( نگهداری دانش: این که چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و ایون نگهوداری چگونوه    

هوا،  نقشوه  بایگوانی ش را در تووان دانو  باشد که قابلیت بازیابی حداکثری فراهم شود می

 های تخصصی سازمان نگهداری کرد.ها و حتی کتابخانهها، روشدستورالعمل

له وقتوی پیچیوده   ئراحتی تبادل شوود. مسو  دانش: دانش بایستی در سازمان به د( تسهیم و تبادل

از دانوش سوازمانی در اذهوان نخبگوان اسوت و اسوتخراج آن        موی شود که بخش مهمی

  طلبد.اص خود را میهای خفرآیند

هایی که دانش گرفته شده از دیگوران را بوا توجوه بوه     کارگیری و توسعه دانش: فرآینده( بوه

کووارگیری دانووش در هدهوود و نیووز امکووان بووسووایر امکانووات دانشووی خووود، توسووعه مووی 

  سازد.های مختلف کاری را برآورده می ساخت

آموده بوه لحواي میوزان     دسوت سوتی دانوش بوه   دانشی، بای چرخهو( ارزیابی دانش: در پایان هر 

 (.4333رشدی که در سازمان ایجاد نموده، ارزیابی شود )قلیچ لی،

های متوداول در مودیریت، از مفواهیم متوداول و متفواوت      مانند بسیاری از وابه سازيمستند

 :برخوردار است

مفعوول عربوی(    مسوتند )اسوم   کنود: را به این صورت تعریف می« وابه مستند»نامه دهخدا لغت

سند  و گاه، متعهده، تکیه و محل تکیه و پشتی، تکیهشدکردهشود، تکیهکسی که به او پناه برده می

 و یاب نیز مفاهیم: پشوتی، پنواه دهنود   . فرهنگ وابه(بیشتر بر وابه سند تکیه شده است مقالهدر این )

گذاشوتن و  مودن و بوه بوتوه آزموایش   ه مفهوم آزب 4تجربه دهد.گواه را در برابر وابه مستند قرار می

هایی است که به جوای  فرآیند آزمون و خطاست. از دیدگاه علمی، تجربه به منزله دانش یا مهارت

استفاده از مکتوبات، از تمرین و ممارست در یک فعالیت یا انجوام کواری در یوک زموان طووالنی      

روی یکودیگر اسوت کوه بوه واسوطه      تجربه کنش افعال انسانی بر  ،به عبارتی دیگر شود.حاصل می

های زیست شناختی و فرهنگی و در ارتباط با محیط اجتماعی و طبیعی آنها تعیین تعامل میان هویت

 شود. می

 (.324، 4321تجربه، جستجوی منظم برای کسب دانش جدید و آزمون آن است )دهخدا، 
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های گذشوته  کارها و رویداد ، بههاهدارد: تجرببیان می« مدیریت دانش»در کتاب  4داونپورت

 التوین بوه معنوای    از یوک فعول  « Expert»و تخصص « Experience»ای تجربه ه گردد و وابهباز می

(. فرهنوگ هوزاره نیوز در مقابول وابه     4333انود )قلویچ لوی،   ریشوه گرفتوه  « گذاشتنبه بوته آزمایش»

«documentation » رار داده است. آوری اسناد را قاستناد، ارائه سند و جمعمعنای 

ست. درست است که اینها سری عکس و نقشه نیازی فقط به مفهوم نوشتن متن و یکسمستند

اسوتفاده از یوک گوروه    بوا  اما خیلی اوقوات در ایون راسوتا مودیران پوروبه،       ،سازی استجزو مستند

ی سواز پویانماکننود یوا ایون کوه یوک تویم       هوای تموام مراحول را فیلمبورداری موی     حرف ،فیلمبردار

 کنند.سازی میهای تمامی مراحل را شبیه حرف

ویژه مدیریت پوروبه بوا مفهووم ایون اصوطال  از دیودگاه       سازی در مدیریت و بهمفهوم مستند

در حووزه مودیریت    ویوژه مدیریت دانش متفاوت است. آنچه در محاوره و فرهنگ عامه درایران به

اندوزی جایگزین اد وابه تجربه و تجربهعمدت ،آیدصحبت به عمل می دانش از دانش ضمنی)پنهان(

 آمووزی )دانوش آشوکار(   آن شده است چرا که تجربه در قالب دانش ضمنی در کنوار علوم و علوم   

و تأثیرآن بر افوزایش   هاهمحور اصلی بحث بر مستندسازی تجرب حاضر مقالهآمده است و چون در 

بررسوی مفواهیم کلیودی ایون وابه از      لذا مطلوب است بوه  قرار گرفته، تادانای اسهای حرفهمهارت

 نظران مختلف مبادرت ورزید.دیدگاه صاحب

کسوی اسوت کوه از     باسوابقه و  توان دو وابه مرتبط با یکدیگر دانستتجربه و تخصص را می

و « مجورب »نظر تخصص در کوار خوود بوه سوطحی از خبرگوی و اسوتادی رسویده اسوت. بنوابراین          

بوا   و هوای خواص، از دانوش عمیوق برخوردارنود     در زمینوه شود که به کسانی اطالق می« متخصص»

 اند. اند، در عمل آزموده و آبدیده شدهی که در مقاطع و شرایطی خاص آموختهیهاتمرین و تجربه

یکی از فواید اصلی و اولیه تجربه، ایجواد تصوویری تواریخی اسوت، بوه کموک ایون تصوویر         

 ی، نقش یوا نقوشو  هاهکرد. دانش ناشی از تجرب توان شرایط و اتفاقات جدید را مشاهده و درک می

توان بین آنچه کوه اکنوون در حوال شوکل     آورد که با استفاده از آنها میآشنا در ذهن به وجود می

در تعریف تجربه، تنهوا بوه تجوارب     ارتباط برقرار کرد. کوتر گرفتن است و آنچه قبالد اتفاق افتاده،

گوید  کند. وی میخانوادگی را به طور مجزا تحلیل می کند و اثر تجارب عمومی وشغلی توجه می
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ویژه تجارب خاص شوغلی اسوت کوه در طوول زنودگی      عمومی افراد به هایربهمنظور از تجربه، تج

(. از طرفوی اموروزه برتوری میوان کشوورهای عرصوه       4333شوود )گلدوسوت جویبواری،    کسب می

ایون تفواوت عموده از حیوث      بلکوه  ،است وریفناهای مادی و ها و سرمایهالمللی نه گرو دارایی بین

ها در گورو  ها و دولتهای فکری انسانی است و قدرت رقابتی ملتدانایی و برخورداری از سرمایه

فرسوودگی سورمایه    (.4333دری و محمودصوالحی، ) برخورداری از کیفیوت سورمایه انسوانی اسوت    

 .اندازدمی مخاطره را به انسانی، کیفیت کاالها و خدمات و تولید بویژه در تولید دانش

توانود آنهوا را در عرصوه    اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمیها دریافتهدر حال حاضر سازمان

تواند دانش موجود را گردآوری به عنوان ابزاری که می دنیای رقابتی موفق نماید و مدیریت دانش

از  (.4333ه است )صیف و کرمی،و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافت

گیورد،  هایی کوه وی یواد موی   یک رهبر آموزشی و چیز هایربه( معتقد است تج4333طرفی تیجی)

های مهم رهبری را در بور دارد و  سازند. این دیدگاه اکثر جنبههای قابل یاددهی رهبر را میدیدگاه

 ان بیواموزد و رهبوران آینوده کلیوه سوطو      سازد که آنچه را که فرا گرفته به دیگور رهبر را قادر می

هوای ابتکواری دارد کوه    هوا و ایوده  انودازی از ارزش سازمان را آموزش دهد، مدیر آموزشوی چشوم  

طوور  سازد و این چرخه یاددهی سخاوتمندانه بهچرخه یاددهی سخاوتمندانه به دیگران را فراهم می

هووا و نمایوود کووه دارای ویژگوویموویروزانووه سووازمان را بووه شووکل یووک سووازمان یاددهنووده تبوودیل  

 :های ذیل است مشخصه

 برای هر کس در سازمان یاددهی یک اولویت است؛  .4

  مربیان بزر ، یادگیرندگان بزر  نیز هستند؛ .2

 دهد؛ های روزانه را شکل مییاددهی، فعالیت. 3

 نماید. سازمان را مستحکم می هیاددهی شالود. 1

هوای   باسوابقه بایود بوا ایجواد فرصوت      تادانسوابقه، اسو  می کوم هیئت عل اعضای برای اثربخشی

ش را یارزنوده خوو   هایههای الزم در زمینه مستندسازی انتقال تجربکارنظامند، ساز و یافته وتوسعه

هوا و انتقوال و انتشوار    ایوده  های را برای آموزش سوریع های گسترددر سازمان فراهم سازند و برنامه

خوود را در   هوای ربوه و با برقراری روابط باز با دیگران تج دهند ل ارائههای جدید تفکر و عمروش

  (.4333و همکاران،  پوراختیار آنان قرار دهند )رجایی



 2331 پاييز(، 12)شماره پياپي  3هاي مديريت منابع انساني، سال هفتم، شماره  پژوهش فصلنامه

132 

 ،هوا آمووزش و پورورش در دانشوگاه    هیئت علمی باسوابقه در طوول سوال    یاعضانظر به اینکه 

 ،سابقه مفید فایده باشدو کمجدید  اعضای برایتواند می هاتجربهاند که این شده هاییهدارای تجرب

هیئوت   یای اعضوا حرفوه  هوای تجربهسازی و انتقال های مستندشیوه بررسیه ب تا برآن شد مقالهاین 

بووه  پژوهشووگر بپووردازد. کووم سووابقه در دانشووگاه اصووفهان ت علموویئووهی یعلمووی باسووابقه بووه اعضووا

 تادانروابوط اسو   س و نحووه یدرهوای کالسوداری و تو   تیر فعالیآموزشی نظ هایتجربهمستندسازی 

ی و اداری را مورد یو اجرا پژوهشی هایتجربهن یآموزشی، همچن نظامان و یئت علمی با دانشجویه

سابقه مورد مطالعه ئت علمی کمیفوق را به اعضای ه هایتجربهک از یهای انتقال هروهیبررسی و ش

 قرار داد.

 

 هاي دينياهميت تجربه از منظر آموزه
امووی اسووالم حضوورت محموود )ص( در بوواب ارزش و اهمیووت و جایگوواه تجربووه    رسووول گر

ال حَلویمَ الاوا ذُو عَثهورهَ وَ ال    »فرمایود:  و باز می العِلم: تجربه از علم باالتر استالتجربةٌ فوقُ فرمایند: می

 حکویم نیسوت   ،آن که لغزش نکرده بردبار نیسوت و آن کوه تجربوه نیندوختوه    « حَکیمُ اال ذُو تهجْرِبَه

هوا پنودش   فرمایند: خردمنود کسوی اسوت کوه تجربوه     همچنین حضرت علی )ع( می(. 4335)پاینده،

 .(4335)دشتی،دهد

آوری و انتقال محور اقدام به جمعهای پیشرو در عصر فرانوگرایی و داناییاز آنجا که سازمان

گاه ارزشومند  انود و از طرفوی نظور بوه دیود     های کاری خود نمودهدانش نهفته نزد کارکنان و گروه

را مشغول نمووده بوود کوه     پژوهشگرهمیشه این موضوع ذهن  ،رسول گرامی اسالم در روایت فوق

که آن را از کسب علوم هوم    جاییتا  ،کید دارندأاندوزی ت حضرت تا این اندازه در باب تجربهچرا 

هوای  ه در آمووزه اند و آنچدانند و یا در روایتی دیگر خردمندی را در کسب تجربه دانستهباالتر می

ائمه معصومین صلوات اهلل اجمعین هر کدام بوه نحووی بوه ایون موضووع       شود،دینی هم مشاهده می

ها روند رو به تعالی سازمان ،ها در عصر فرانوگراییاز طرفی رشد و توسعه سازمان اند.نموده أکیدت

هوای  سوت سورمایه  بی کارمحوری به توانایی یعنو عصر اطالعات و دانایی و دانش بهعصر صنعتی  از

دیود بوه عنووان سورمایه فکوری و      تا آنجا که به انسوان در عصور ج   شدهکید أفکری بیش از اندازه ت

 ی دانش بنیان اهمیت داده شوده اسوت  هاویژه در سازمانی از آن در ایجاد مزیت رقابتی بهگیر بهره
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تجربه و دانش ضمنی و  همان فکری بخشی از آن گیری از این سرمایه ( و مسلماد بهره4332)زرگر، 

هیئوت   تادانبنوابراین بورای اسو    .های مختلفنه در بین متون و کتاب ،پنهانی است که نزد افراد بوده

های توسعه منابع انسوانی   آوری آن در برنامهند به ارزش اقتصادی، معنوی و سودخواهعلمی که می

های از دیگر سو راه ار ضروری است.بسی ،کسب این دانش پنهان شوند،کارکنان آگاه  و اثربخشی

گیری از آنها مشوکالت خوود را   کسب دانش و بصیرت که بشر با بهرهشناخت و آگاهی بشر برای 

 از:  است حل نموده است عبارت

  ،3اسوتدالل قیاسوی   (ج ؛2مشورت بوا صواحب نظوران و منوابع موثوق      (ب ،4کسب تجربه (الف

  1.روش علمی د(

ترین راه حل مسائل در تجربیات شخصی است. انسان ین حال اساسیترین و در عساده ،تجربه

به کمک تجربه قادر است بسیاری از مشکالت خود را حل کند. قسمت اعظم معرفتی که از نسولی  

تجربوه   هوا ئلهدر شرایطی که انسان در حل مسو  .بشری است به نسل دیگر انتقال یافته، حاصل تجربه

چنانچه  .مشورت کند است که با شخصی که این تجربه را دارد، راه حل طبیعی آن شخصی ندارد،

های خود و دیگران را نداشت، پیشرفت امروزی او لیر ممکون بوود.   انسان توانایی استفاده از تجربه

ی بشور اسوت   رفتار هوشومندانه  های عمدهویژگی در واقع توانایی یادگیری از طریق تجربه یکی از

  (.4333)سنجری، 

 

 تحقيقروش 
 و «مصواحبه »ها و تحلیل آنها بوه شویوه کیفوی بوه روش     آوری دادهاز طریق جمع این پژوهش

موورد ارزیوابی    هیئت علمی باسابقه اعضایای حرفه هایهتجرب شد وسازی اصال  های مستندشیوه

شود   پرداختهسابقه هیئت علمی کم اعضایبه  هاتجربهانتقال این ه و چگونگی نحو به و گرفتقرار 

. گرفوت سازی یا تفسویر صوورت   مفهوم ،دادند هاپرسشدهندگان به و بر اساس اطالعاتی که پاسخ

هوای  داده .خوود انتخواب نموود    مقالوه را بورای  « کیفی محور پژوهشروش » پژوهشگرترتیب بدین

 
1. Experience 

2. Source of Authority 

3. Deduction Argument 
4. Siencycalmetod 
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هوای  )مستقیم به سورا  نمونوه   "بافت طبیعی"های مختلف و در تحقیق از منابع گوناگون و در زمان

سابقه در دانشگاه اصفهان رفته( و شرایط زندگی ماری که همان اعضای هیئت علمی باسابقه و کمآ

سواخته پاسوخ   محقوق  هوای پرسوش و عین آنچه که آنها در قالوب   شدای آنان روایت شغلی و حرفه

 .بوود به شیوة راهبورد روایتوی    مقالهبه همین جهت  .دیورزبه تحلیل محتوای روایت مبادرت  ،دادند

روایتی، تحلیل محتوا و  مقالهاز سه روش  و برای این امر گرفتنوع مطالعه به شیوه کیفی انجام لذا 

سوابقه  هیئوت علموی باسوابقه و کوم     اعضوای حاضور تموام    مقالوه جامعه آماری . شدمصاحبه استفاده 

حاضور   مقالههای مورد بررسی در برای انتخاب نمونه .بودندمختلف دانشگاه اصفهان  هایدانشکده

بدین منظوور نمونوه آمواری     ،بوداز نوع کیفی  مقالهچون  شد.گیری هدفمند استفاده از روش نمونه

 مجّورب( و  تادانعنوان )اسو هسال ب 33تا 23هیئت علمی با سابقه کاری باالی  اعضای در دوگروه از

 بوا . شود تخواب  سوابقه( ان هیئت علمی کوم  تادان)اسعنوان هسال ب 43تا4هیئت علمی با سابقه  اعضای

از طور    مقالوه گیری از اصول علمی تعیین حجم نمونه و با توجه به ماهیت موضوع و اهوداف  بهره

طور که  سابقه را آنکماعضای هیئت علمی باسابقه و  هاینظر پژوهشگرشد و استفاده تحقیق کیفی 

بودین   .رفوت برای تعیین حجم نمونه تا حود اشوباع پویش     پژوهشگر. و بررسی کرد آوریجمع بود

به حد اشباع رسیده  هاپاسخو  هاپرسشد رمنظور از افراد نمونه پرسش نمود تا جایی که احساس ک

 . داد پایانمصاحبه را  ،است

هوا  آوری اطالعات و دادهابزار گرد سهاز  پژوهشگر،  مقالهدر این برای گردآوری اطالعات 

 :بردبهره 

 هاتجربهمستندسازی شود و این  هاهباید این تجربچگونه  شودبرای اینکه بررسی  :مصاحبه. 4

بهترین روش کاربردی در این زمینه مصاحبه از اعضای هیئت  ،هایی انتقال یابندبه چه شیوه

بنوا داشوت بوا تودوین      پژوهشوگر کسوتان در هر گروه آموزشی بود که علمی خبره و پیش

هدفمند به اجورای مصواحبه    گیریمصاحبه و تعیین وقت قبلی و به روش نمونه هایپرسش

 ساخته مبادرت ورزد.پژوهشگر

سوپس   ،آنهوا را ضوبط   پژوهشوگر  ،روایتگوری کورد   ،شیوه روایتی: یعنی آنچه را که راوی. 2

 نگارش و در راستای اهداف و نتایج تحقیق بازخوانی، ارزیابی و ارائه نمود.

های انجوام  دی از مصاحبههای مورهدر این روش معموالد به شیو :چک لیست تحلیل محتوا. 3
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  .(4330)اسحاقیان ،پرداخت ،اندگران روایت نمودهشده به تحلیل محتوا و آنچه که روایت

 آوری های جموع برای تجزیه و تحلیل دادهلذا  ،ین مطالعه یک روش کیفی استنظربه اینکه ا

ها از تبار بخشی دادهشد. همچنین برای اعهای مرسوم این روش و تحلیل عمیق استفاده شده از شیوه

 ؛گیوری از چنود دانشوکده و چنود گوروه آموزشوی      به شیوه مکانی یعنی بهره -4روش همسوسازی 

یعنوی لیور از    پژوهشوگری شویوه   -3 ن؛های مختلف سورا  افوراد رفوت   شیوه زمانی یعنی در زمان -2

تعصوبات   هوا و هوا و سووگیری  گیوری برای مصاحبه اسوتفاده شود توا جهوت     از افراد دیگر پژوهشگر

)کیامنش، شوود شخصی به حداقل ممکن برسد و نتایج تحقیق از اعتبار و روایی بواالیی برخووردار   

4333). 

 

  هاي آمارييافته
هوا  ، جنبه استقرایی داشوته و یافتوه  ، مطالعات کیفیشر  داده شدکه در قسمت اجرا طورهمان

 .کننده مسیر مطالعه استهدایت پرسش کلی وجود دارد کهتنها یک یا چند  .بینی شده نیستندپیش

دار، هوای معنوی  هاسوتخراج جملو   :از است های کیفی که عبارتهای تحلیل دادهمحقق براساس گام

هوا  نموده است. بنابراین یافته را تحلیلها ها دادهکردن گویهو مشخص ابندی کدهکدگذاری، طبقه

بوا موضووع تحقیوق کوه از قبول       بطگیرند و ممکون اسوت مووارد متعوددی مورت     در تحقیق شکل می

 ،ها کار ، حاصل ساعتمقاله حاضر نیزدست آید. در هدر جریان تحقیق ب ،بینی نشده بوده است پیش

 هوا و اسوت کوه منجور بوه یوافتن گویوه      هوای اصوفهان   تادان مجرب دانشوگاه مصاحبه از اس 30تحلیل

 است.  شدهها بندی طبقه

 هاي مطالعه كيفيارائه يافته -

شوده ارائوه   هوای تعیوین  در موورد گویوه   شووندگان ای از سخنان مصاحبهسمت گزیدهدر این ق

 .شود می

 هاي انتقال تجربهگويه نخست اصلي : شيوه -

 ارتباط غير مستقيم و جلسات غير رسمي .2

کوه در   هوای آموزشوی  کارگواه ارائه  انتقال تجربه نیاز به خلق یک فضای بخصوص دارد و با

جلسواتی   .کندو جنبه متعارفی پیدا می دادتوان انتقال نمی ثر نیست وؤم ،شود گواهی ارائهآن پایان 
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افراد زبردست افراد بوا تجربوه را بوه     ودر این جلسات صمیمانه و بدون تشریفات برگزار شود کامالد

 عنوانی برای این جلسات برگزیده نشود.و هیچ خود بپردازند  هایتجربهحرف بیاورند تا به ارائه 

 هاي كيفي بندي يافته. طبقه2 جدول

 عنوان زير گويه عنوان گويه نوع گويه

 های اصلیگویه

های شیوه

 انتقال تجربه

 های لیر رسمیارتباط لیر مستقیم و جلسه .4

 انتقال چهره به چهره .2

 ایجاد گروه های آموزشی .3

 ایجاد محیطی برای انتقال تجربه بازنشستگان .1

 دوره های کارآموزی .5

 وایزری()سوپر روش دستیاری .0

 روش عینی و عملی .2

 کارگاه های آموزشی .3

 های علمیهمایش و نشست .3

شیوه های 

سازی مستند

 هاهتجرب

 CDایجاد فیلم و  .4

 هاو تالیف هاو مقاله تأثیر فعالیت های پژوهشی .2

 کردن توسط شخص باتجربه یا تجربه نگارنگاری و مکتوبتجربه .3

 تهیه شر  حال و سوابق کاری .1

 های فرعیگویه

ترین ربخشاث

شیوه مدیریت 

 کالس

 استفاده از فناوری های جدید .4

 ایجاد ارتباط مؤثر وصمیمانه .2

 ایجاد انگیزه و تفکر خالق .3

 توانمندی استادان .1

 جو و فضای کالس .5

 شیوه مدیریت کالس .0

 عشق و نیت در شغل معلمی .2

موانع عدم 

 تجربه انتقال

 جو سازمانی .4

 ساختار سازمانی و مدیریتی .2

 در سازمان هاهانتقال تجرب وهیالزم ش یآموزش یاوجود کارگاه ه عدم .3

 مدیران قدیم به مدیران جدید هاعدم انتقال تجربه .1

 سازیفرهنگ سازی و نهادینه کردن مستند .5

 کمبود بودجه و ابزار انتقال تجربه .0

 مشغله کاری و مشکالت جسمی و فیزیکی و مالی .2

 افزارهانیکی و نرمنبودن بانک اطالعاتی و عدم استفاده از ارتباطات الکترو .3
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 چهرهبهانتقال چهره .1

سخن  ا خوب است ولی وقتی خود استادکتابه ؛شوندها وشرایط ایجاد میدر موقعیت هاتجربه

 ندتوانمیافراد  .لمس کنیم استاد را حضور ما باید .ن اثر را نداردآها اثری دارد که نوشته ،گویدمی

  آید.دست نمیبه ایخواندن صد کتاب چنین تجربه که با ندبگیر مشاهده چنان درسی با یک

 هاي آموزشيايجاد گروه .3

کوه بوه انتقوال تجربوه     هوای مختلوف   از رشوته  تاداناسو بوا حضوور    هوای آموزشوی  ایجاد گروه

دهد و ایون جلسوات   می ی این موضوع را مورد توجه قرارهر کس از منظرهای مختلفپردازند و  می

اینگونه  هاهالبته این جلس .شودمی هاتجربهبخشی به انعکاس و عمق بهمنجر  ،ستهاتجربهکه حاوی 

خوود   هوای تجربوه و  هوا هموه بوه ارائوه نظر    .نباشد که فقط یک نفرصحبت کند و بقیه گووش دهنود  

ثیر قورار  أشنیدن یوک صوحبت تحوت تو     کاری هستند که فقط باتازهافراد  هاجلسهدر این  بپردازند.

گیورد و  در یک فضای چالشوی قورار موی    ،تجربه استدر بین افراد با هاهجلسبلکه چون ، گیرندنمی

 .آورددست میهدرک عمیق و بهتری از مسائل ب

 ايجاد محيطي براي انتقال تجربه بازنشستگان .1

همکواران   بورای رانی نبازنشسته دعوت به عمل آید تا در یک سوخ  تاداندر پایان هر ترم از اس

تودریس   زموان هوایی کوه در   هوای موفقیوت آمیوز وحتوی ناکوامی     و فعالیت هاتجربه بیان به کارتازه

شووند ولوی حتوی    هستند که بازنشسوته موی   تادانیبسیار حائز اهمیت است. اسبپردازند که  ،اند داشته

در  هوا تووان در قالوب ایون مراسوم و یوا جشون      موی  ؛شودسم تودیع هم برای آنها گرفته نمییک مرا

 تر بگذارند. جوان تادانخود را در اختیار اس هایتجربه تا نها خواستآاز ها دانشگاه

 هاي كارآموزيدوره .2

ایون   .بزرگوی اسوت   مشوکل شدن تربیت و معلوم  جمع ؛ثر استؤهای کارآموزی بسیار مدوره

،تادانکوردیم و از اسو  ها شرکت میما دوسال در کالس .موزش و پرورش استآعامل شکست   ٰ 

اما توانایی تودریس   ،و دکترا هستند کارشناسی مدارککسانی با . فتیمگرهای خوب را یاد مینکته

 .اندهای کارورزی را نگذراندهچون دوره؛ ندارند
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 روش دستياري )سوپروايزري( .2

ی معلمو  تجربوه  انتقوال  دری ثرؤم نقش تواندیمی علم سطح با متناسبی شاگرد -استاد روش

ی بورا ی ابیدسوت  طیشورا  نموودن فوراهم ی ولو  سوت، ین مرسووم  چنودان  حاضر حال در گرچه. کند فایا

 تیریمود  و داشوته  هیدوسوو  اثور  توانود یمو  ،جووان ی روهوا ین از استفاده در باسابقه و مجربتادان اس

 ماننود ه تادینما فراهم جوانتادان اسی برای فرصت و کند برخورداری شتریبی معلم توان از را کالس

 . نندیببی عمل آموزش رای معلم کار ثرؤم طیشرا ،یواقع شگاهیآزما کی در کار

 روش عيني و عملي .2

الیقوین   علوم موا  . ثیر بیشوتری دارد أتو  ،تر باشود لموستر و مهای انتقال تجربه هرچه عینیروش

 ؛گوییم پشت این دیووار آتوش اسوت   می ،وقتی دودی از دور ببینیم؛ الیقین داریمالیقین و حقوعین

وقتی دسوت خوود را    .الیقین استاین عین ؛بینیمش را میتگاهی از نزدیک آ .این علم الیقین است

 یعنی ؛تر می شود همان حق الیقین استملموس آنچهپس  .الیقین استحق بریم اینداخل آتش می

 . خود لمس کند استاد تازه کار فضای جدید و روش تدریس را با پوست و استخوان

 هاي آموزشيكارگاه .2

را از حالوت نظوری بوه صوورت عملوی      کوه کوارآموزی   طووری های آموزشی بهایجاد کارگاه

کار خود  هایتجربهجوان این کارگاه ها را برگزار کنند و خود  تادانکه خود اسطوریرد؛ بهآودر

ای رفتوار  ؛ زیرا سخنرانی به صورت ریشهثرتر استؤاین در واقع از سخنرانی بسیار م .را بازگو کنند

 دهد.ها را تغییر نمیانسان

 هاي علميها و نشستهمايش .3

-همایششده در ورزی در مسائل مطر اندیشه. شودداده نمی ییها بهاهمایشدر کشور ما به 

تبودیل دانوش ضومنی بوه     به این فرآیند . های پنهان خارج شودشود که موضوع از الیهباعث می ها

 هموایش  آندرصحن علنی اوج این بلو   ویژههب ؛کندرشد و بلو  علمی بسیار کمک میو آشکار 

-د که بورای رشود تووان اندیشوه    شون زمان میآها در سخنران باعث ترکیب اندیشه است و سخنان

 . باید همت کنیم هاهمایشبخشی به این لنا البته برای، مهم است ورزی بسیار
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 هاي انتقال تجربههاي شيوه. فراواني زير گويه1جدول 

 وانيفرا عنوان زير گويه عنوان گويه

 های انتقال تجربهشیوه

 3 ارتباط لیر مستقیم و جلسات لیررسمی -4

 5 چهرهبهانتقال چهره -2

 2 های آموزشیایجاد گروه -3

 1 ایجاد محیطی برای انتقال تجربه بازنشستگان -1

 5 های کارآموزیدوره -5

 41 )سوپروایزری( روش دستیاری -0

 2 روش عینی و عملی -2

 44 کارگاه های آموزشی -3

 3 های علمیهمایش و نشست -3

 

 
 

 هاي انتقال تجربه. گويه شيوه2نمودار 

 

 ها سازي تجربههاي مستندگويه دوم: شيوه

 ايجاد فيلم و لوح فشرده .2

گذراننود کوه در انتقوال    شووند دو دوره کوارآموزی موی   انشجویانی که وارد تربیت معلم مید

در کشور ما وجود ندارد و به نظر من باید مودیران  اما برای مدیران چنین امکانی  ،ثر استؤتجربه م

 محفوي کنند و در اختیار دیگران قرار دهند. لو  فشردهخود را به صورت فیلم و  هایهتجرب



 2331 پاييز(، 12)شماره پياپي  3هاي مديريت منابع انساني، سال هفتم، شماره  پژوهش فصلنامه

111 

 هاها و تأليفهاي پژوهشي و مقالهتأثير فعاليت .1

از  ت وجود دارد که تعودادی دو دیدگاه متفاو شوندگانمصاحبه بینثیر این عامل أدر مورد ت

دادی ایون روش را  شوندگان این عامل را به عنوان یک روش مستندسازی موی داننود و تعو   مصاحبه

 . پردازیممی اینجا به بیان هر دو دیدگاه دانند که درؤثر میملیر

شورطی کوه صوادقانه باشود و     هبو  ،بزرگترین فرصت برای انتقال تجربه است: )دیدگاه موافق (

منشور اخالقی مقاله رعایت در نگارش آنها های واقعی باشد و و دادهبرداری نباشد نمونهصورت  هب

 .شود

و در  سنتیصورت هزیرا ب ،زیاد مفید نیست هاهانتقال تجرب نوشتن مقاله دردگاه مخالف(: ی)د

شوور موا   در ک ،تجربه پرداختوه شوده باشود    که به موضوع انتقال هاییهمقال و قالب خاص است یک

 .نیست هاهحاوی تجرب ،شودای نوشته میقالهو وقتی م معمول نیست

 نگاركردن توسط شخص باتجربه يا تجربهنگاري و مکتوبتجربه .3

در  خوود را موی  لهوای ع و یافته هاربهیک استاد تجسازی این است که ترین روش مستندساده

ا بخووبی  بندی کند تو وین نماید یعنی موضوعات را تفکیکیافته تدصورت سامانهبخلوت خویش 

 .گیردمی ماند و برای نسل آینده مورد استفاده قراراین آثار باقی می .بتواند نکات را انتقال دهد

 تهيه شرح حال و سوابق كاري .1

اجورا در رشوته خوود     عضو هیئت علمی موفق در حوزه آموزش باید یک عضو موفق در یک

هوای بعود بواقی    بورای نسول   هاهوآن تجرب خدمت اجرایی به خدمت آموزشی کمک می کند. باشد

خوود  و  شوده بایود یوک سوند تنظویم      ،گیورد کار اجرایی صورت موی  به همین دلیل هر جا .ماندمی

 .کندشخص نیزآن سند را تدریس 
 

 هاهسازي تجربهاي مستندهاي شيوه. فراواني زير گويه3جدول 

 فراواني عنوان زير گويه عنوان گويه

سازی های مستندشیوه

 اههتجرب

 3 ایجاد فیلم و لو  فشرده .4

 44 هالیفأت و هاهمقال های پژوهشی وثیر فعالیتأت .2

 3 نگارکردن توسط شخص باتجربه یا تجربهنگاری و مکتوبتجربه .3

 4 تهیه شر  حال و سوابق کاری .1
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 هاهسازي تجربهاي مستندهاي شيوه. زيرگويه2نمودار 

 

 ه مديريت كالسترين شيوگويه نخست فرعي : اثربخش

 هاي جديداستفاده ازفناوري .2

را مطلوق   هانظریه د آننتوانونمینیست برای فراگیران قابل فهم  هانظریه در بعضی از رشته ها

هوا و  از منابع کمک آزمایشی وآزمایشگاهاستفاده  بهترین روش برای حل این مشکل .دنمتوجه شو

 یهوا روش و دیو جد یهافناوریاز  استفاده با توانیم .افزاری استاطالعات نرم همچنین طبیعت و

 .میخواسته خود را انتقال ده، پیامک و... ( رایانامه)دیجد یارتباط

 ايجاد ارتباط مؤثر وصميمانه .1

ردن کوالس اسوت و دیگوری اقتودار     کو رسومی کوه اداره   ؛معلم باید دو نوع اقتدار داشته باشد

توانود بوا   یرد و نوع رفتاری است که معلم میگات میهای اخالقی نشلیررسمی است که از ویژگی

معلم باید با طرز رفتار خود  ع. در جلسات اول کالسر حائز اهمیت استدانشجو داشته باشد که بسیا

موفقی نخواهود بوود و   لیر این صورت او معلم  در ,دهدبه کالس جهت و سو مینشان دهد که او 

رفتاری کوه معلوم در    البته در جمهوری اسالمی .توسعه دهد روابط انسانی راباید  کمبعد از آن کم

معلوم عوالوه بور     .های مبنوایی نودارد  وامع دیگر متفاوت است ولی تفاوتبا ج ,دهدکالس بروز می

 در واقوع معلوم پودر     .باشود نیوز  باید داور و رهبر و پدر معنووی   ,اینکه توانایی و مهارت علمی دارد

 گیر درس زندگی دهد.است و باید به فرا نهسَبیلیر 
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 ايجاد انگيزه و تفکر خالق  .3

یی رشوته آن را  ربنوا یز یهوا زهیانگ ،کردمیم یسع میکه سر و کار دار یانیمتناسب با دانشجو
رشته و کار  یشود برایکالس گفته م نیکه در ا یکردم که مطالبیم زهیانگ جادیو ا کنم ییشناسا

 .شما سودمند است
 توانمندي استادان .1

دانشوجو بدانود چوه     نکوه یا ؛مشوخص کنود   رانیفراگ یبرا را یمشخص فیتکل کی دیستاد باا
مهوم   اریبسو  ,هسوت  یچه انتظوار  او از انیو در پا رسد یم زیدر آخر به چه چ و ردیگیم ادی یزیچ

 .شودینم یطر  درس عمل نیا یول ،طر  درس دارند کیما  تاداناس .است
 جو و فضاي كالس . 2

حتی اگر مدرس  معموالد، باشد و معلم و دانشجو با هم ارتباط برقرار نکنندالس اگر خشک ک

 درس معلم ار بود زمزمه محبتوی  :به قول معروف .ثیر عمیقی داشته باشدأنمی تواند ت ,عالم هم باشد
 پا راطفل گریز جمعه به مکتب آورد

 شيوه مديريت كالس .2

هور معلوم    ؛این کالس زنوده اسوت  . مشارکتی است کالس ،و مدیریت بهترین روش آموزش

وقتوی از ایون روش    ؛رکز کنود متمتواند اذهان فراگیر را روی خود دقیقه نمی23 عالمی هم بیش از
 دهد.أثیر آموزش را افزایش میو ت نیستکننده کالس کسل ,استفاده شود

 عشق و نيت در شغل معلمي .2

 کیو کننوده  تیهودا  و یریادگیو کننوده  عیمعلوم تسور   .باشود  ییخداباید  تیندر شغل معلمی 
راهنما یک  فقط معلمان ,بالقوه وجود دارد رشد ددهیرشد نم . معلمدر انسان است یفطر داستعدا
 ند.هست

 گويه دوم فرعي: موانع انتقال تجربه

 جو سازماني .2

 کوبنود و به جز اینکه استعدادها را موی  زهدرساختارهای رسمی و اداری امرو : 3شناسه شماره 
 سواختار اداری بایود   لذا کنند.عنوان به انتقال تجربه کمکی نمی به هیچ ،کنندکور می ها راخالقیت

جوای  هدهد در ساختار ما بو می نشان هاهتجرب .افزایی باشدباید مبتنی برهم ؛یک جو مناسبی باشد در
بنودی  حوزب  تاداناسو گوروه آموزشوی    در یوک  هم افزایی همیشه یک نوع تخاصوم وجوود دارد و  

 .دنشو می
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 ترين شيوه مديريت كالسهاي اثربخش. فراواني زيرگويه1جدول 

 فراواني عنوان زيرگويه عنوان گويه

 ترین شیوه مدیریت کالساثربخش

 2 های جدیداستفاده از فناوری

 44 ایجاد ارتباط مؤثر وصمیمانه

 1 ایجاد انگیزه و تفکر خالق

 3 توانمندی استادان

 3 جو و فضای کالس

 0 شیوه مدیریت کالس

 4 عشق و نیت در شغل معلمی

 

 
 

 ترين شيوه مديريت كالساثربخش هاي. زيرگويه1نمودار 

 

 ساختار سازماني و مديريتي .1

جوای   دننهم احساس نک اناستاد آنبرای بازنشستگان ایجاد کنند تا  امکانات و محیط مناسبی

عنوان مشاور استفاده کنند و ارتباط را با هنها بآرسمی از  ادصورت تقریباند و بهکسی را اشغال کرده

 کننود و همه افراد شرکت نمی ،در اتاق پیسکسوتانی که در حال حاضر وجود دارد .نها قطع نکنندآ

 .همچنین امکاناتی نیست مقید نیستند که شرکت کنند و
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 در سازمان هاهانتقال تجرب برايالزم  يآموزش يهاكارگاه نبود .3

آنجوا نووع   . کافی است یک نفر به توجیه آن بپردازد ،افزایی تدوین شده استدانش نامهینآی

جووان ایون    تاداناگور اسو   ؛پردازدهیئت ممیزی به بررسی پرونده می .کارگاه مورد نظر استرسمی 

حال خووب اسوت کوه ایون پیشونهاد       .گیردنها تعلق میآاین امتیاز به  ،کارگاه را سپری کرده باشند

 برگزار شود.اندوزی تجربهبه صورت که این کارگاه  شود

 هاي مديران قديم به مديران جديدعدم انتقال تجربه .1

در هموه   ؛فقط در کشور موا نیسوت   ،مدیران قدیم نیستند هایهتجرب اینکه مدیران جدید دنبال

د و وقتوی  شوها ایجاد میمدیریتی براساس یک سری وابستگی های اجرایی وپست. جا وجود دارد

خواهنود  بلکه می ،مدیران قبلی ندارند هایهتجرب به استفاده ازربطی نه تنها  ،شودجابجایی انجام می

میزانی که به  ،و اگر دنبال راه حل باشیم و این یک مسئله سیاسی است جای پای آنها را پاک کنند

 ادی که هسوت ایون اسوت کوه    پیشنه اما ،یم رکه ما توانایی رفع آن را نداگردد مسائل سیاسی برمی

شود دعوت کرد کوه  می که برگزار هاییهماییدها و مراسم و گرتوان از مدیران سابق در جشنمی

 .بازگو کنندرا  هاها و دالیل شکستر راز موفقیتضمن حضو

 فرهنگ سازي و نهادينه كردن مستند سازي  .2

مووزش  آبوه امر  ادسوفانه صورف  أمت اسوت کوه دانشوگاه    نیا یسازراه مستند سر مانع بر نیبزرگتر

در  یدر قالوب کواربرد   پژوهشوی  یهوا تیو خود و فعال یواقع یبه معنا تیپرداخته است و بحث ترب

 یازهوا ین و آموزش متناسب با باورها و هنجارها دیبا یسازسالم یبرا .قرار گرفته شده است هیحاش

در  و تان احتورام بگوذاریم  کسوو شاین فرهنگ بایود در کشوور مرسووم شوود کوه بوه پی       .اشدب یواقع

 . باید فرهنگ رشد و ترقی جمعی در کشور نهادینه شود و نها رشد کنیمآکنار

 كمبود بودجه و ابزار انتقال تجربه .2

مشکالت آموزش  لیبه دل ،در امرانتقال تجربه داشتند ییبسزا ریثأکه ت یموزشآ یهاهگروکار

 لیو دلهبو  مختلف کشور یهاسفانه در برنامهأمت .نداها متوقف شدهگروه نیا یهانهیپرورش در هز و

 نیو برسند که وجود ا جهینت نیبه ا نهایتدراست تا  یعیها طبینابسامان نیا ،هاتحول در نظام و رییتغ

 .دارد تیارجح گرید هایها نسبت به موضوعگروه
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 مشغله كاري و مشکالت جسمي و فيزيکي و مالي . 2

هیچ وقت خود شوخص حواال بوه دلیول      .شخصی و فردی است ترین مانع حالتمهمهمچنین 

 نیو دنبوال ا  تاداناسو  ،شوود یباعث م یمشغله کار .نجام نمی دهدایا خود محوری این کار را  لرور

زیور نظور ریاسوت دانشوگاه و      اگور انتقوال تجربوه    .شوداین کار خواسته نمی تاداناساز  کار نروند و

تادان به این کار ترلیب اس ،ردیقرار گ عیترف یبرا یعامل ای ،ارتقا شود هایبرگهوارد روابط عمومی 

 شوند. می

 افزارهانبودن بانک اطالعاتي و عدم استفاده از ارتباطات الکترونيکي و نرم .2

مانند انجمن  ینهاد صنف کینبودن  ،یسازو معلمان در امر مستند انیمانع سر راه مرب نیترمهم

 کیو در کشوور موا هموه اصوناف      .کند تیو حما یکار را سازمانده نیا دیشستگان است که بانباز

 باشد تا ینهاد نیچن دیبا. ستندین یانجمن اینهاد  نیچن یدارا انیدانشگاه معلمان و اما ،دارند هیاتحاد

 یکیارتباطات الکترون از استفاده صورت مدون ثبت و باهرا ب هاهکند و تجرب یآوررا جمع هاهتجرب

 .دهد عهتوس را هاهتجرب نیا

 
 موانع انتقال تجربه هايگويه. فراواني زير2جدول 

عنوان 

 گويه
 فراواني عنوان زير گويه

موانع انتقال 

 تجربه

 3 جو سازمانی .4

 42 سامانه و ساختار سازمانی و مدیریتی .2

در  هاهانتقال تجرب وهیالزم ش یآموزش یهاعدم وجود کارگاه .3

 سازمان
4 

 2 مدیران قدیم به مدیران جدید ایههتجربعدم انتقال  .1

 3 سازیکردن مستندسازی و نهادینهفرهنگ .5

 2 کمبود بودجه و ابزار انتقال تجربه .0

 5 مشغله کاری و مشکالت جسمی و فیزیکی و مالی .2

-نبودن بانک اطالعاتی و عدم استفاده از ارتباطات الکترونیکی و نرم .3

 افزارها
4 
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 موانع انتقال تجربه هايگويه. فراواني زير3نمودار 

 

 گيرينتيجه
های بشوری اسوت. بوه    عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایهشده به مستند هایهتجرباستفاده از 

هوا و شورایط متفواوت حاصول     که در موقعیت ییهاهتجرب عبارت دیگر مستندسازی و مجموع تمام

یاری رساند. بنوابراین   خود راهبردیالن و ها را در جهت نیل به اهداف کتواند سازمانمی اند،شده

ی به عنوان یک چارچوب و با روش علمی و کاربرد هاهتجرب ساختار مستندسازی، ارزیابی و انتشار

مدیریت آموزش و ترویج، و ... ، های مدیریت دانشاز شیوه گرفتنطراحی شد. این ساختار با الهام

-همچوون موردنویسوی، خواطره    فنوونی عات و نیوز  مدیریت ارزیابی عملکرد، مدیریت فناوری اطال

. ه اسوت طراحی و تدوین شد ،نویسی، سخنرانی، تهیه فیلم و ... و براساس مفهوم سازمان یادگیرنده

 ای تبعیتمرحلهمدیران از یک فرایند پنج هایهتجرببر اساس این ساختار، فرایند نظام مستندسازی 

مستندسوازی   ارزیابی تجربوه؛  ربه )داده(؛ ارسال تجربه؛بت تجث :از است کند. این مراحل عبارتمی

بوه پواداش و حقووق معنووی مستندسوازی نیوز        ،در ضمن این فرایند .نتشار )ترویج( تجربها و تجربه

دیران، بستری برای فرایندهای سازمانی م هایهتجرببا طراحی ساختار مستندسازی  .توجه شده است

 .ها به عنوان سرمایه ملی فراهم شدتجربهکارگیری ثبت، ارزیابی، انتشار و به

 آوری اطالعات صورت گرفت .ر به روش مصاحبه از مدیران و جمعحاض مقاله
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 مقالهاول  پرسشها در پاسخ به نتيجه يافته
سوابقه  پهیئت علمی کم یهیئت علمی باسابقه به اعضا یاعضا هایهتجربهای انتقال شیوه .4

 کدامند؟

شووندگان در  هوایی کوه از مصواحبه   پرسوش در قالب  د از انجام مصاحبهآمده بعدستهنتایج ب

و در رده بعود وجوود    (سوپروایزریدستیاری)نشان داد که حمایت  ،دست آمدهزمینه انتقال تجربه ب

کوه  شوند . به طووری محسوب می هاهتجربثیرگذارترین عوامل در انتقال أهای آموزشی از تکارگاه

بسویار   هوای اسوالمی  ش اسوتاد شواگردی در تعلویم و تربیوت    وراشتند که شوندگان اذعان دمصاحبه

تجربوه  جوان دستیار استادان بوا استادان  ،فرانسه و هلند ،انگلیس ،آلمان ویژهدنیا بهدر  .است پررنگ

در ایون روش   .البته در ایران هم درگذشته این روش وجوود داشوته اسوت    .به لیر از ایران ؛شوندمی

گیرنود و پورورش   یواد موی   را مجرب تادان، ارزشیابی در حضور اسداریوه کالسنح جوان داناستا

. محیط مناسب بورای انجوام ایون روش در کشوور موا وجوود       کنند و این بهترین روش استپیدا می

 درصورتی که ،دیگر انربی زیادی ندارند ،نها گذشته استآمجرب که سنی از  تادانزیرا اس، دارد

زشوی چنوین اذعوان داشوتند     در خصوص کارگاههای آمو .تر هستندبا انربی جوان پویاتر و تاداناس

آموزی را از حالت نظری به صورت عملی در آورد رکه کاطوریهای آموزشی بهکه ایجادکارگاه

کوار خوود را    هوای هتجربو جوان این کارگاه ها را برگوزار کننود و خوود     تادانبه طوری که خود اس

انی به صوورت ریشوه ای رفتوار    زیرا سخنر .تر استؤثرز سخنرانی بسیار ماین در واقع ا ،بازگو کنند

روش  ،داریتحت عنوان کالس برگزاری کارگاه های آموزشیدهد. همچنین ها را تغییر نمیانسان

بوا کسوی کوه وارد     ،شوود تودریس موی  حرفوه  کسی که وارد . برای انتقال تجربه استبسیار مناسبی 

و  دنشناسی هم آموزش داده شوحتی باید از نظر رواناین اشخاص  .متفاوت است ،صنعت می شود

جووان در ایون    تادانتجربه به انتقال تجربوه بوه اسو   تادان باباید کادر سازمانی وجود داشته باشد تا اس

 کادر بپردازند.

 

 مقالهدوم  پرسشهاي نتيجه يافته
 ونه است؟اعضای هیئت علمی باسابقه چگ هایهتجرب مستندسازی هایشیوه .2

 شووندگان در زمینوه  هوایی کوه از مصواحبه   پرسشدر قالب مصاحبه آمده بعد از دستهنتایج ب
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کردن تجربه و ل و مکتوبی در رده اوامقالهثیر فرایند أنشان داد ت ،دست آمدهسازی تجربه بمستند

ی هیئت علموی  عضاا هایهتجربسازی گذارترین عوامل در مستندأثیرتجربه نگاری در رده دوم از ت

شووندگان و  آمده از مصاحبهدستهبر اساس نتایج ب پرسش نشوند. در تبیین ایباسابقه محسوب می

 پژوهشوی، هوای  فعالیوت توان چنوین اذعوان داشوت کوه     سازی میهای ایشان در زمینه مستنددیدگاه

وش بلند مدت برای قاله یک رکتاب و م .انتقال دهد ها راد ایدهتوانکه میاست ای ترین وسیله مهم

هم در حال حاضر و هوم درآینوده    که مخاطبان یک نوشته تعداد بیشتری هستند. سازی استمستند

 و موردمحوور  ،پژوهشوی ی هوا تیو فعال کوه یدرصوورت تووان گفوت   لذا می ،مورد استفاده قرار گیرد

 شودکه  دنو هخوا برخووردار ی رازسواختا  د،نشوو  فیو تعر جامعهی ازهایبرنی مبتن و دنباش مدارلهئمس

-تیومامور ازهاین با مرتبط پژوهشیی هاتیفعال کهیدرصورت. شد خواهد محسوس آنی منددهیفا

 مقالوه  جوه ینت، دینما استفاده مقالهی واقع طیمح ازی مناسبی اطالعات ودانشی  منابع از شدهنییتعی ها

 و خواهودکرد  دایو پوجوه دانشوی    ،جینتوا  از حاصول  تجربه رو نیازا. شد خواهد هاتیواقع با مرتبط

نگواری و  همچنوین در راسوتای تجربوه    .داد خواهود  توسوعه  را قیو تحق جینتای اجرا بام أتوی ریادگی

 ،یوک اسوتاد  سوازی ایون اسوت کوه     تورین روش مسوتند  سادهتوان گفت ، میهاهتجربکردن مکتوب

یعنوی   .دصوورت سوامان یافتوه تودوین نمایو     هبدر خلوت خویش  خود راهای عملی هو یافت هاهتجرب

 و بورای  اندهم این آثار باقی .خوبی انتقال دهدهموضوعات را تفکیک بندی کند تا نکات را بتواند ب

کوه از منوافع   طووری  نگاری بههای تجربهو یا با ایجاد همایش گیردنسل آینده مورد استفاده قرار می

سوازمانی   هوای هتجربو بت هایی برای ثهمچنین بعد از خروج از سازمان سازوکار .مند شوندآن بهره

تادان بازنشسوته بایود   هوا بورای اسو   در سوازمان  نیزو امتیازاتی برای اشخاص قائل شوند و  ایجاد شود

 ایجاد شود. مکانی

 

 هاپيشنهاد

 كاربردي هايپيشنهاد
 شود:آمده پیشنهاد میدستهبا توجه به نتایج ب

هوای مسوتقل و   ها و مودیریت سطو  تشکیالتی معاونتسازی در بسط و توسعه جایگاه مستند

 ؛سازیمنظور پیگیری مراحل اجرایی مستندانتخاب روابط مشخصی برای آن به 
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سوازی  شنایی بوا اهمیوت مسوتند   های آموزشی برای کارشناسان رابط جهت آگزاری دورهبرر

 ؛ های مطلوب و نوین آندانش ضمنی سازمان و شناخت روش

  ؛ستگان در سازمانای بازنشخدمات مشاوره ثر ازؤاستفاده م

و  هوا هتجربو سوازی  مستندجهوت   نمونوه عنووان  ههای مدیریتی سازمان بو انتخاب یکی از حوزه

 ؛کل سازمان بهتعمیم نتایج آن 

  ؛قابل ثبت هایهتجربتدوین معیارهای انتخاب 

فراخووان نخبگوان و مکاتبوه بوا آنهوا جهوت جلوب        ، جهت مستندسازی هاهتجربتهیه فهرست 

 ؛ری در مستدسازیمشارکت و همکا

  .«گذاشتن آناشاعه و به اشتراک» تسهیم دانش  امکان استفاده مکرر و مجدد از تجربه و

 پژوهشي هايپيشنهاد
 شود:ن پیشنهاد میدر پایان برای انجام تحقیقات آتی موارد زیر به پژوهشگرا

  ؛های دیگر همچون پرسشنامهاستفاده از روش. 4

 ؛ گتر برای مطالعهای بزر. استفاده از جامعه2

 ؛های دیگردر مدیران سازمان هاهتجربهای انتقال . بررسی شیوه3

 ؛بهتر آوردن نتایجدستهب های آماری متعدد برایاستفاده از روش. 1

 .تری وسیعپژوهشمشابه در قالب  هایپژوهشبا دیگر مقاله مقایسه نتایج این . 5
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