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مقدمه
دانش ضمنی و پنهان یکی از بخشهای دانش سازمانی است که امروزه مغفوول واقوع شوده و
در سازمانها کمتر بدان اشاره نمودهاند .در مقاله حاضر این الیة پنهان سازمان که چوون کووه یوخ،
نیمی از آن زیر اقیانوس است ،مورد شناسایی قرار گرفته و به عنوان تجربههای سازمانی از اسوتادان
باسابقه در دانشگاهها به استادان کمسابقه و شیوههای مستندسازی تجربهها و چگونگی انتقال آن در
دانشگاه اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت .در عصر فرانوگرایی و داناییمحور ،سوازمانهوا بوهویوژه
سازمانهای دانش بنیان برای ماندگاری و پیشرفت در عرصة رقابتی و برتری بور سوایر سوازمانهوا و
رقیبها در ارائه خدمات آموزشی مطلوب و مؤثر بایستی بهروز بوده و با تحوالت روزافزون دانش
و فناوریهای آموزشی همسو باشند .به این منظور در مقاله حاضر مصوادیق زیور از درجوه اهمیوت
ویژه برخوردار بود:
 دانشهای مختلف سازمانی بوهویوژه دانوش پنهوان و نهفتوه نوزد اسوتادان باسوابقه و مودیرانکارآزموده به دانش صریح و آشکار تبدیل شود.
 از رکود علمی و روزمرگی و تکراریشدن کارها اجتناب شود. از سرمایههای فکری سازمان در خط مقدم یاددهی -یادگیری بهره کافی و وافی برده شود. تجربههای ارزنده و سودمند سالیان متمادی تدریس ،مقاله و کالسداری استادان مجرب بهاستادان کمسابقه ارائه شود.
 استادان کمسابقه به تقویت سطح کمی و کیفی تدریس خویش مبادرت ورزند.نظر به موضوع مقاله حاضر دو مسئله اساسی مورد توجه این مقاله بود:
الف) بررسی شیوههای مستندسازی تجربهها
ب) شیوههای انتقال تجربههای استادان هیئت علمی باسابقه به هیئت علمی کمسابقه
بر این اساس پژوهشگر با توجه به خأل موجود در این زمینه و عدم تحقیقات بنیادی در حوزه
مورد نظر در زمینههای الزم برای جمعآوری اطالعات کیفی به شویوه مصواحبه مبوادرت ورزیود و
نتایج حاصل از بررسی شیوههای مستندسازی و انتقال تجربههای اعضای هیئت علمی را برای بهبود
تدریس در دانشگاهها ارائه نموده است.
از طرفی طی گزارش کمیسیون بینالمللی آموزش و پرورش برای قرن بیستویکم تأکید بور
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اهمیت جایگاه استادان و معلمان در نظام آموزشی به منظور ارتقای سطح مهوارتهوای حرفوهای و
برطرفشدن نیاز همة دولتها در عرصوة تعلویم و تربیوت شوده اسوت .ایون گوزارش سوازمانهوای
آموزشی را ملزم به اجرای استخدام استادان مجرب برای آینده از میان عالقهمندترین افراد و بهبوود
وضع کارآموزی آنها ،همچنین تشویق بهترینها برای برعهدهگرفتن دشوارترین مشوالل و اصوال
کیفیت آموزش و برانگیختن آنان را در دستور کار قرار داده است (یونسوکو :پواریس .)4330 ،بور
اساس آنچه ذکر شد ،اثربخشی کارکنان و مدیران بهویوژه اعضوای هیئوت علموی در سوازمانهوای
دانش بنیان که خود در تولید علم و دانش و اداره امور کالس سهم بسزایی دارند ،از اولویوتهوای
مهم تغییر و تحول سازمانی است .هر چند این تغییر و تحوالت روزافزون بوهدلیول جهوش و تولیود
دانووش اسووت .ایوون مسووئله خووود دسووتخوش تغییوورات درونووی اسووت کووه نیازمنوود موودیریت دقیووق و
کارشناسانه است (دری و محمودصالحی.)4335،
یکی از راههای رسیدن به موفقیت و اثربخشی سازمانهای دانش بنیان آن است که مدیران و
استادان با ویژگیهای ذهنیتی فلسفی ،ببینند مدیران و استادان موفق چگونه مرتبههای تعالی و ترقی
را طی نمودهاند؛ آنها هم پای جای پای آنها بگذارند و کوتواهتورین مسویر را بورای دسوتیوابی بوه
هدفهای آموزشی و تربیتی اتخاذ نمایند؛ یعنی ره صدساله را یک ساله بپیماینود .مسولماد دانوش و
تجربه هیچ کدام راهگشا نیستند .همانطورکوه اکسویژن و هیودروبن بورای تشوکیل آب دو عنصور
کلیدی بهشمار میروند ،برای حیات و بقای سازمان نیز آمیخوتن تجربوه و دانوش ،اموری حیواتی و
ضروری است .این سرمایه فکری ممکن است بانک اطالعواتی ،سوندها ،سیاسوتهوا ،مهوارتهوا و
تخصص منحصربهفرد افراد باشد که آشکار نبوده و بهراحتی قابل وصول و دسترس نیست و باید از
الیه های پنهان بیرون کشیده و تأثیر آن بر اثربخشی مهارتهای حرفهای استادان کمسابقه سونجیده
شود .با توجه به ارزش و جایگاه مهارتاندوزی و ارتقای سطح کموی و کیفوی ایون مهوارتهوا در
تدریس برای استادان کمسابقه ،عمده مهارتهایی که در این مقالوه در صودد بررسوی توأثیر انتقوال
تجربهها بر آنها بودیم عبارت بودند از :مهارتهوای آموزشوی ،پژوهشوی ،ارتبواطی و اجرایوی کوه
استادان و اعضای هیئت علمی در طول خدمت با آن مواجه بودند .آنچه بویش از هور مسوئله ،ذهون
پژوهشگر را به این موضوع معطوف داشت ،نکتهها ،پندها ،اندرزها و آمووزههوای دینوی در حووزه
تجربه و تجربهاندوزی در طول دوران تحصیل ،خدمت و تدریس بود که فرمایش گهر بوار رسوول
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مکرم اسالم که میفرمایند التجربةٌ فوقالعلم ضرورت و ارزش این موضوع جلوهگور شود کوه چوه
دالیل و مسائلی در این روایت نهفته که پیامبر اسالم تجربه و تجربهاندوزی «دانش ضمنی» را باالتر
از علم و علمآموزی میدانند (پاینده .)4335 ،توجه به ایون نکتوه حوائز اهمیوت بووده کوه از جملوه
دخالتهایی که در بهبود اثربخشی تودریس در دانشوگاههوا تأثیرگوذار اسوت ،انتقوال تجربوههوا از
استادان باسابقه به استادان کمسابقه است که این امور در عملکورد و کوارایی آموزشوی و پژوهشوی
استادان تازه کار بسیار مؤثر است .امروزه دانش آشکار و پنهان ،تحوت عنووان مودیریت دانوش بوه
عنوان راهبرد کلیدی برای موفقیت سازمانهای آموزشی بهکار میرود .مقالوه حاضور سوعی بور آن
دارد تا شیوههای مستندسازی دانش پنهان (تجربههای سوازمانی) و نحووه انتقوال آن را در دانشوگاه
اصفهان مورد بررسی و مطالعه قرار دهد .و در نظر دارد تا به این پرسشها بپردازد که:
 .4شیوههای مستندسازی تجربههای حرفهای اعضای هیئوت علموی باسوابقه دانشوگاه اصوفهان
کدامند؟
 .2شیوههای انتقال تجربههای حرفهای اعضای هیئت علمی باسابقه به اعضای هیئت علمی کم
سابقه چگونه است؟

ادبيات نظري
مديريت دانش

4

در تعریف مدیریت دانش ،نظریهپردازان مختلف تعریفهای متعددی ارائوه نموودهانود و هور
یک از دیدگاه خود این مفهوم را مورد بررسی قرار دادهاند .از نظور مرویوک 2مودیریت دانوش بوه
مجموعهای از فعالیتهای منظم و نظاممند سازمانی گفتوه موی شوود کوه جهوت دسوتیابی بوه ارزش
بووزر توور از طریووق دانووش در دسووترس صووورت موویگیوورد .دانووش در دسووترس کلیووه تجربووههووا و
آموختووههووای افووراد یووک سووازمان و کلیووه اسووناد و گووزارشهووا در داخوول یووک سووازمان را شووامل
میشود(مرویک  .)2334،به زعم ویچ 3مدیریت دانش در برگیرنده رفتارهای انسانی  ،نگرشهوا و
1. Knowledge management
2. Merwick
3. Wiig
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قابلیتهای انسانی ،فلسوفههوای کسوبوکوار ،الگوهوا ،عملیوات ،رویوههوا و فنواوریهوا ی پیچیوده
است(ویچ . 2332 ،ص .)2.
توانایی مدیریت دانش ،در اقتصاد دانش محور امروز ،اهمیت حیاتی دارد .مدیریت دانش بوه
عنوان فرایند بهکارگیری یک رویکرد نظاممند برای کسب و خلق دانوش ،سواختاردهی ،مودیریت
نمودن آن و توزیع دانش در سراسر یک سازمان برای انجوام سوریعتور کارهوا و اسوتفاده مجودد از
بهترین رویهها به منظور کاهش دوبارهکاری تعریف شده است (نوناکا و تاکچی.)4335 ،4

دانش آشکار يا صريح

2

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

 5از آن به عنوان دانش آشکار یاد میکند .دانش صریح ،دانش عینی ،مسوتدل و منطقوی

است که به صورت مستند و نو شده موجود مویباشود و مویتووان آن را بوه کموک یوک سوری از
نشانهها مثل حروف ،اعداد و لیره ،در قالب نوشتهها ،اسناد ،صدا ،تصویر ،عکس ،نرمافوزار پایگواه
داده ،پیامها ،گزارشها ،مدون و کُد گذاری کرد و از طریق زبان انتقوال داد .در سوازمان از دانوش
صریح به عنوان دانش رسمی یاد می کننود ،افوراد از وجوود آن بوا خبور هسوتند و دانشوی آشوکار ،
کدگذاریشده و طبقهبندی شده است .این دانش به صورت رسمی و در قالب دادهها ،خطمشیها،
رویهها ،نرمافزارها ،مستندات ،دستورالعملها ،فیلمها ،گزارشهای سازمانی ،بیانیهها ،مأموریتهوا،
برنامهها ،نمودارهای سازمانی ،طر ها و اهداف هور سوازمان وجوود دارد .سوازمانهوا بوه آسوانی و
بهصورت مرتب دانش رسمی را گردآوری و نگهداری میکننود .ایون نووع دانوش بوه سوادگی قابول
پردازش بهوسیلة رایانهها بوده و قابل ذخیره در پایگاه دادهها میباشد(گلدوست جویباری.)4333 ،

1 .Nonaka & Takeuchi
2. Explicit knowledge
3.Michael Polany
4. Focal knowledge
5. Rosenborg
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دانش پنهان يا ضمني( 4تجربه)
نوع دیگر دانش سازمانی ،دانشی است که در فرآینود ایجواد دانوش رسومی نقوش دارد .ایون
دانش زمینهساز و زیر بنای دانش آشکار سازمان اسوت و دانوش ضومنی یوا پنهوان نوام دارد .دانوش
ضمنی ،دانشی است که در ذهن کارکنان و حافظه سازمان (فرهنگ ،نشانههوا و )....موجوود اسوت.
این دانش قابل رؤیت نبوده و وابسته به فردی است که آن را ایجواد نمووده و جایگواه آن در ذهون
آدمیست .مهارتها و تجربههای فنی ،الگوهای ذهنی ،پارادیمها ،چشماندازها ،اعتقادها و نگرشها
که از طریق قیاسهای ذهنی افراد شکل میگیرند ،دراین دستهبندی جای میگیرند .اهمیت دانوش
پنهان (ضمنی) برای سازمان و کارکنان به اندازه دانش رسمی اسوت .بوه آسوانی قابول بیوان ،انتقوال
والگوبرداری نیست و تصرف و تسخیر آن برای سازمان فوق العاده دشووار اسوت .همچنوین دانوش
ضمنی این دانش فرآیندمدار را دانش لیررسمی یا دانش ضمنی سازمان موینامنود .دانوش ضومنی،
زودگذر ،ناپایدار و سرکش است که به مرور زمان و بوا اداموه جریوان زنودگی در درون اشوخاص
نهادینه میشود و بهسادگی قابل کدگذاری و تبدیل به قوانین و دستورالعملهوا نیسوت و از طریوق
مشاهده و تقلید بهدست میآید .این دانش در قالب ایدهها ،واقعیتها ،مفروضها ،فهمها ،پرسش-
ها ،تصمیمها ،حدس و گمان ،داستانها ،تجربهها و مهارتها دیودگاههای کواری و نظوام ارزشوی
انسان و سازمان عینیت مییابد و به مدیر در حل مشکالت و چانهزنیها و تصمیمگیوریهوا کموک
فراوان مینماید(هویدا و دیگران.)4333،

مؤلفههاي دانش ضمني
الف) خلق دانش :فرآیندهایی که طی آن دانش مورد نیاز سازمان در داخل سازمان خلق می-
شود .مثالد روش جدیدی از پاسخگویی به دانشجویان و ارائه جدیود روش تودریس در
کالس.
ب) کسب دانش :فرآیندهایی که طی آن دانش مورد نظر ،در اختیار سازمان قرار مویگیورد.
مثالد جذب چند مدرس و عضو هیئت علمی جدید در گروه آموزشی.
1. Tacit knowledge
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ج) نگهداری دانش :این که چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و ایون نگهوداری چگونوه
باشد که قابلیت بازیابی حداکثری فراهم شود میتووان دانوش را در بایگوانی نقشوههوا،
دستورالعملها ،روشها و حتی کتابخانههای تخصصی سازمان نگهداری کرد.
د) تسهیم و تبادل دانش :دانش بایستی در سازمان بهراحتی تبادل شوود .مسوئله وقتوی پیچیوده
میشود که بخش مهموی از دانوش سوازمانی در اذهوان نخبگوان اسوت و اسوتخراج آن
فرآیندهای خاص خود را میطلبد.
هو) بهکارگیری و توسعه دانش :فرآیندهایی که دانش گرفته شده از دیگوران را بوا توجوه بوه
سووایر امکانووات دانشووی خووود ،توسووعه موویدهوود و نیووز امکووان ب وهکووارگیری دانووش در
ساختهای مختلف کاری را برآورده میسازد.
و) ارزیابی دانش :در پایان هر چرخه دانشی ،بایسوتی دانوش بوهدسوتآموده بوه لحواي میوزان
رشدی که در سازمان ایجاد نموده ،ارزیابی شود (قلیچ لی.)4333،
مستندسازي مانند بسیاری از وابه های متوداول در مودیریت ،از مفواهیم متوداول و متفواوت
برخوردار است:
لغتنامه دهخدا «وابه مستند» را به این صورت تعریف میکنود :مسوتند (اسوم مفعوول عربوی)
کسی که به او پناه برده میشود ،تکیهکردهشده ،تکیه و محل تکیه و پشتی ،تکیهگاه ،متعهد و سند
(در این مقاله بیشتر بر وابه سند تکیه شده است) .فرهنگ وابهیاب نیز مفاهیم :پشوتی ،پنواه دهنود و
گواه را در برابر وابه مستند قرار میدهد .تجربه 4به مفهوم آزمودن و بوه بوتوه آزموایشگذاشوتن و
فرآیند آزمون و خطاست .از دیدگاه علمی ،تجربه به منزله دانش یا مهارتهایی است که به جوای
استفاده از مکتوبات ،از تمرین و ممارست در یک فعالیت یا انجوام کواری در یوک زموان طووالنی
حاصل میشود .به عبارتی دیگر ،تجربه کنش افعال انسانی بر روی یکودیگر اسوت کوه بوه واسوطه
تعامل میان هویتهای زیست شناختی و فرهنگی و در ارتباط با محیط اجتماعی و طبیعی آنها تعیین
میشود.
تجربه ،جستجوی منظم برای کسب دانش جدید و آزمون آن است (دهخدا.)324 ،4321 ،

1. Experience

133

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

داونپورت 4در کتاب «مدیریت دانش» بیان میدارد :تجربهها ،به کارها و رویدادهای گذشوته
باز میگردد و وابههای تجربه « »Experienceو تخصص « »Expertاز یوک فعول التوین بوه معنوای
«به بوته آزمایشگذاشتن» ریشوه گرفتوهانود (قلویچ لوی .)4333،فرهنوگ هوزاره نیوز در مقابول وابه
« »documentationمعنای استناد ،ارائه سند و جمعآوری اسناد را قرار داده است.
مستندسازی فقط به مفهوم نوشتن متن و یکسری عکس و نقشه نیست .درست است که اینها
جزو مستندسازی است ،اما خیلی اوقوات در ایون راسوتا مودیران پوروبه ،بوا اسوتفاده از یوک گوروه
فیلمبردار ،حرفهوای تموام مراحول را فیلمبورداری مویکننود یوا ایون کوه یوک تویم پویانماسوازی
حرفهای تمامی مراحل را شبیهسازی میکنند.
مفهوم مستندسازی در مدیریت و بهویژه مدیریت پوروبه بوا مفهووم ایون اصوطال از دیودگاه
مدیریت دانش متفاوت است .آنچه در محاوره و فرهنگ عامه درایران بهویوژه در حووزه مودیریت
دانش از دانش ضمنی(پنهان) صحبت به عمل میآید ،عمدتاد وابه تجربه و تجربهاندوزی جایگزین
آن شده است چرا که تجربه در قالب دانش ضمنی در کنوار علوم و علومآمووزی (دانوش آشوکار)
آمده است و چون در مقاله حاضر محور اصلی بحث بر مستندسازی تجربهها و تأثیرآن بر افوزایش
مهارتهای حرفهای استادان قرار گرفته ،لذا مطلوب است بوه بررسوی مفواهیم کلیودی ایون وابه از
دیدگاه صاحبنظران مختلف مبادرت ورزید.
تجربه و تخصص را میتوان دو وابه مرتبط با یکدیگر دانست و باسوابقه کسوی اسوت کوه از
نظر تخصص در کوار خوود بوه سوطحی از خبرگوی و اسوتادی رسویده اسوت .بنوابراین «مجورب» و
«متخصص» به کسانی اطالق میشود که در زمینوههوای خواص ،از دانوش عمیوق برخوردارنود و بوا
تمرین و تجربههایی که در مقاطع و شرایطی خاص آموختهاند ،در عمل آزموده و آبدیده شدهاند.
یکی از فواید اصلی و اولیه تجربه ،ایجواد تصوویری تواریخی اسوت ،بوه کموک ایون تصوویر
میتوان شرایط و اتفاقات جدید را مشاهده و درک کرد .دانش ناشی از تجربهها ،نقش یوا نقوشوی
آشنا در ذهن به وجود میآورد که با استفاده از آنها میتوان بین آنچه کوه اکنوون در حوال شوکل
گرفتن است و آنچه قبالد اتفاق افتاده ،ارتباط برقرار کرد .کوتر در تعریف تجربه ،تنهوا بوه تجوارب
شغلی توجه میکند و اثر تجارب عمومی و خانوادگی را به طور مجزا تحلیل میکند .وی میگوید
1. Davenport
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منظور از تجربه ،تجربههای عمومی افراد بهویژه تجارب خاص شوغلی اسوت کوه در طوول زنودگی
کسب میشوود (گلدوسوت جویبواری .)4333 ،از طرفوی اموروزه برتوری میوان کشوورهای عرصوه
بینالمللی نه گرو داراییها و سرمایههای مادی و فناوری است ،بلکوه ایون تفواوت عموده از حیوث
دانایی و برخورداری از سرمایههای فکری انسانی است و قدرت رقابتی ملتها و دولتها در گورو
برخورداری از کیفیوت سورمایه انسوانی اسوت (دری و محمودصوالحی .)4333،فرسوودگی سورمایه
انسانی ،کیفیت کاالها و خدمات و تولید بویژه در تولید دانش را به مخاطره میاندازد.
در حال حاضر سازمانها دریافتهاند که هیچ چیز به اندازه دانش نمیتوانود آنهوا را در عرصوه
دنیای رقابتی موفق نماید و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که میتواند دانش موجود را گردآوری
و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است (صیف و کرمی .)4333،از
طرفی تیجی( )4333معتقد است تجربههای یک رهبر آموزشی و چیزهایی کوه وی یواد مویگیورد،
دیدگاههای قابل یاددهی رهبر را میسازند .این دیدگاه اکثر جنبههای مهم رهبری را در بور دارد و
رهبر را قادر میسازد که آنچه را که فرا گرفته به دیگوران بیواموزد و رهبوران آینوده کلیوه سوطو
سازمان را آموزش دهد ،مدیر آموزشوی چشومانودازی از ارزشهوا و ایودههوای ابتکواری دارد کوه
چرخه یاددهی سخاوتمندانه به دیگران را فراهم میسازد و این چرخه یاددهی سخاوتمندانه بهطوور
روزانووه سووازمان را بووه شووکل یووک سووازمان یاددهنووده تبوودیل مووینمایوود کووه دارای ویژگوویهووا و
مشخصههای ذیل است:
 .4برای هر کس در سازمان یاددهی یک اولویت است؛
 .2مربیان بزر  ،یادگیرندگان بزر

نیز هستند؛

 .3یاددهی ،فعالیتهای روزانه را شکل میدهد؛
 .1یاددهی شالوده سازمان را مستحکم مینماید.
برای اثربخشی اعضای هیئت علمی کومسوابقه ،اسوتادان باسوابقه بایود بوا ایجواد فرصوتهوای
توسعهیافته و نظامند ،ساز وکارهای الزم در زمینه مستندسازی انتقال تجربههای ارزنوده خوویش را
در سازمان فراهم سازند و برنامههای گستردهای را برای آموزش سوریع ایودههوا و انتقوال و انتشوار
روشهای جدید تفکر و عمل ارائه دهند و با برقراری روابط باز با دیگران تجربوههوای خوود را در
اختیار آنان قرار دهند (رجاییپور و همکاران.)4333 ،
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نظر به اینکه اعضای هیئت علمی باسوابقه در طوول سوالهوا آمووزش و پورورش در دانشوگاه،
دارای تجربههایی شدهاند که این تجربهها میتواند برای اعضای جدید و کمسابقه مفید فایده باشد،
این مقاله برآن شد تا به بررسی شیوههای مستندسازی و انتقال تجربههوای حرفوهای اعضوای هیئوت
علمووی باسووابقه بووه اعضووای هیئوت علمووی کووم سووابقه در دانشووگاه اصووفهان بپووردازد .پژوهشووگر بووه
مستندسازی تجربههای آموزشی نظیر فعالیتهوای کالسوداری و تودریس و نحووه روابوط اسوتادان
هیئت علمی با دانشجویان و نظام آموزشی ،همچنین تجربههای پژوهشی و اجرایی و اداری را مورد
بررسی و شیوههای انتقال هریک از تجربههای فوق را به اعضای هیئت علمی کمسابقه مورد مطالعه
قرار داد.

اهميت تجربه از منظر آموزههاي ديني
رسووول گر امووی اسووالم حضوورت محموود (ص) در بوواب ارزش و اهمیووت و جایگوواه تجربووه
میفرمایند :التجربةٌ فوقُالعِلم :تجربه از علم باالتر است و باز میفرمایود« :ال حَلویمَ الاوا ذُو عَثهورهَ وَ ال
حَکیمُ اال ذُو تهجْرِبَه» آن که لغزش نکرده بردبار نیسوت و آن کوه تجربوه نیندوختوه ،حکویم نیسوت
(پاینده .)4335،همچنین حضرت علی (ع) میفرمایند :خردمنود کسوی اسوت کوه تجربوههوا پنودش
دهد(دشتی.)4335،
از آنجا که سازمانهای پیشرو در عصر فرانوگرایی و داناییمحور اقدام به جمعآوری و انتقال
دانش نهفته نزد کارکنان و گروههای کاری خود نمودهانود و از طرفوی نظور بوه دیودگاه ارزشومند
رسول گرامی اسالم در روایت فوق ،همیشه این موضوع ذهن پژوهشگر را مشغول نمووده بوود کوه
چرا حضرت تا این اندازه در باب تجربهاندوزی تأکید دارند ،تا جایی که آن را از کسب علوم هوم
باالتر میدانند و یا در روایتی دیگر خردمندی را در کسب تجربه دانستهاند و آنچه در آمووزههوای
دینی هم مشاهده میشود ،ائمه معصومین صلوات اهلل اجمعین هر کدام بوه نحووی بوه ایون موضووع
تأکید نمودهاند .از طرفی رشد و توسعه سازمانها در عصر فرانوگرایی ،روند رو به تعالی سازمانها
از عصر صنعتی به عصر اطالعات و دانایی و دانشمحوری به توانایی یعنوی کاربسوت سورمایههوای
فکری بیش از اندازه تأکید شده تا آنجا که به انسوان در عصور جدیود بوه عنووان سورمایه فکوری و
بهرهگیری از آن در ایجاد مزیت رقابتی بهویژه در سازمانهای دانش بنیان اهمیت داده شوده اسوت
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(زرگر )4332 ،و مسلماد بهرهگیری از این سرمایه فکری بخشی از آن همان تجربه و دانش ضمنی و
پنهانی است که نزد افراد بوده ،نه در بین متون و کتابهای مختلف .بنوابراین بورای اسوتادان هیئوت
علمی که میخواهند به ارزش اقتصادی ،معنوی و سودآوری آن در برنامههای توسعه منابع انسوانی
و اثربخشی کارکنان آگاه شوند ،کسب این دانش پنهان ،بسیار ضروری است .از دیگر سو راههای
شناخت و آگاهی بشر برای کسب دانش و بصیرت که بشر با بهرهگیری از آنها مشوکالت خوود را
حل نموده است عبارت است از:
الف) کسب تجربه ،4ب) مشورت بوا صواحب نظوران و منوابع موثوق2؛ ج) اسوتدالل قیاسوی،3
د) روش علمی.

1

تجربه ،سادهترین و در عین حال اساسیترین راه حل مسائل در تجربیات شخصی است .انسان
به کمک تجربه قادر است بسیاری از مشکالت خود را حل کند .قسمت اعظم معرفتی که از نسولی
به نسل دیگر انتقال یافته ،حاصل تجربه بشری است .در شرایطی که انسان در حل مسوئلههوا تجربوه
شخصی ندارد ،راه حل طبیعی آن است که با شخصی که این تجربه را دارد ،مشورت کند .چنانچه
انسان توانایی استفاده از تجربه های خود و دیگران را نداشت ،پیشرفت امروزی او لیر ممکون بوود.
در واقع توانایی یادگیری از طریق تجربه یکی از ویژگیهای عمده رفتار هوشومندانهی بشور اسوت
(سنجری.)4333 ،

روش تحقيق
این پژوهش از طریق جمعآوری دادهها و تحلیل آنها بوه شویوه کیفوی بوه روش «مصواحبه» و
شیوههای مستندسازی اصال شد و تجربههای حرفهای اعضای هیئت علمی باسابقه موورد ارزیوابی
قرار گرفت و به نحوه و چگونگی انتقال این تجربهها به اعضای هیئت علمی کمسابقه پرداخته شود
و بر اساس اطالعاتی که پاسخدهندگان به پرسشها دادند ،مفهومسازی یا تفسویر صوورت گرفوت.
بدینترتیب پژوهشگر «روش پژوهش کیفی محور» را بورای مقالوه خوود انتخواب نموود .دادههوای
1. Experience
2. Source of Authority
3. Deduction Argument
4. Siencycalmetod
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تحقیق از منابع گوناگون و در زمانهای مختلف و در "بافت طبیعی" (مستقیم به سورا نمونوههوای
آماری که همان اعضای هیئت علمی باسابقه و کمسابقه در دانشگاه اصفهان رفته) و شرایط زندگی
شغلی و حرفهای آنان روایت شد و عین آنچه که آنها در قالوب پرسوشهوای محقوقسواخته پاسوخ
دادند ،به تحلیل محتوای روایت مبادرت ورزید .به همین جهت مقاله به شیوة راهبورد روایتوی بوود.
لذا نوع مطالعه به شیوه کیفی انجام گرفت و برای این امر از سه روش مقاله روایتی ،تحلیل محتوا و
مصاحبه استفاده شد .جامعه آماری مقالوه حاضور تموام اعضوای هیئوت علموی باسوابقه و کومسوابقه
دانشکدههای مختلف دانشگاه اصفهان بودند .برای انتخاب نمونههای مورد بررسی در مقاله حاضور
از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .چون مقاله از نوع کیفی بود ،بدین منظوور نمونوه آمواری
در دوگروه از اعضای هیئت علمی با سابقه کاری باالی  23تا 33سال بهعنوان (اسوتادان مجّورب) و
اعضای هیئت علمی با سابقه 4تا 43سال بهعنوان (استادان هیئت علمی کومسوابقه) انتخواب شود .بوا
بهره گیری از اصول علمی تعیین حجم نمونه و با توجه به ماهیت موضوع و اهوداف مقالوه از طور
تحقیق کیفی استفاده شد و پژوهشگر نظرهای اعضای هیئت علمی باسابقه و کمسابقه را آنطور که
بود جمعآوری و بررسی کرد .پژوهشگر برای تعیین حجم نمونه تا حود اشوباع پویش رفوت .بودین
منظور از افراد نمونه پرسش نمود تا جایی که احساس کرد پرسشها و پاسخها به حد اشباع رسیده
است ،مصاحبه را پایان داد .
برای گردآوری اطالعات در این مقاله  ،پژوهشگر از سه ابزار گردآوری اطالعات و دادههوا
بهره برد:
 .4مصاحبه :برای اینکه بررسی شود چگونه باید این تجربهها مستندسازی شود و این تجربهها
به چه شیوههایی انتقال یابند ،بهترین روش کاربردی در این زمینه مصاحبه از اعضای هیئت
علمی خبره و پیشکسوتان در هر گروه آموزشی بود که پژوهشوگر بنوا داشوت بوا تودوین
پرسشهای مصاحبه و تعیین وقت قبلی و به روش نمونهگیری هدفمند به اجورای مصواحبه
پژوهشگرساخته مبادرت ورزد.
 .2شیوه روایتی :یعنی آنچه را که راوی ،روایتگوری کورد ،پژوهشوگر آنهوا را ضوبط ،سوپس
نگارش و در راستای اهداف و نتایج تحقیق بازخوانی ،ارزیابی و ارائه نمود.
 .3چک لیست تحلیل محتوا :در این روش معموالد به شیوههای موردی از مصاحبههای انجوام
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شده به تحلیل محتوا و آنچه که روایتگران روایت نمودهاند ،پرداخت(اسحاقیان .)4330،
نظربه اینکه این مطالعه یک روش کیفی است ،لذا برای تجزیه و تحلیل دادههای جموعآوری
شده از شیوههای مرسوم این روش و تحلیل عمیق استفاده شد .همچنین برای اعتبار بخشی دادهها از
روش همسوسازی  -4به شیوه مکانی یعنی بهرهگیوری از چنود دانشوکده و چنود گوروه آموزشوی؛
 -2شیوه زمانی یعنی در زمانهای مختلف سورا افوراد رفوتن؛  -3شویوه پژوهشوگری یعنوی لیور از
پژوهشگر از افراد دیگر برای مصاحبه اسوتفاده شود توا جهوتگیوریهوا و سووگیریهوا و تعصوبات
شخصی به حداقل ممکن برسد و نتایج تحقیق از اعتبار و روایی بواالیی برخووردار شوود(کیامنش،
.)4333

يافتههاي آماري
همانطورکه در قسمت اجرا شر داده شد ،مطالعات کیفی ،جنبه استقرایی داشوته و یافتوههوا
پیشبینی شده نیستند .تنها یک یا چند پرسش کلی وجود دارد که هدایتکننده مسیر مطالعه است.
محقق براساس گامهای تحلیل دادههای کیفی که عبارت است از :اسوتخراج جملوههوای معنویدار،
کدگذاری ،طبقهبندی کدها و مشخصکردن گویهها دادهها را تحلیل نموده است .بنابراین یافتههوا
در تحقیق شکل میگیرند و ممکون اسوت مووارد متعوددی مورتبط بوا موضووع تحقیوق کوه از قبول
پیشبینی نشده بوده است ،در جریان تحقیق بهدست آید .در مقاله حاضر نیز ،حاصل ساعتها کار،
تحلیل 30مصاحبه از استادان مجرب دانشوگاههوای اصوفهان اسوت کوه منجور بوه یوافتن گویوههوا و
طبقهبندیها شده است.
 -ارائه يافتههاي مطالعه كيفي

در این قسمت گزیدهای از سخنان مصاحبهشووندگان در موورد گویوههوای تعیوینشوده ارائوه
میشود.
 گويه نخست اصلي  :شيوههاي انتقال تجربه .2ارتباط غير مستقيم و جلسات غير رسمي

انتقال تجربه نیاز به خلق یک فضای بخصوص دارد و با ارائه کارگواههوای آموزشوی کوه در
پایان آن گواهی ارائه شود ،مؤثر نیست و نمیتوان انتقال داد و جنبه متعارفی پیدا میکند .جلسواتی
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کامالد صمیمانه و بدون تشریفات برگزار شود ودر این جلسات افراد زبردست افراد بوا تجربوه را بوه
حرف بیاورند تا به ارائه تجربههای خود بپردازند و هیچ عنوانی برای این جلسات برگزیده نشود.
جدول  .2طبقهبندي يافتههاي كيفي
نوع گويه

عنوان زير گويه

عنوان گويه

 .4ارتباط لیر مستقیم و جلسههای لیر رسمی
 .2انتقال چهره به چهره
 .3ایجاد گروه های آموزشی
شیوههای
انتقال تجربه

 .1ایجاد محیطی برای انتقال تجربه بازنشستگان
 .5دوره های کارآموزی
 .0روش دستیاری (سوپروایزری)
 .2روش عینی و عملی

گویههای اصلی

 .3کارگاه های آموزشی
 .3همایش و نشستهای علمی
شیوه های
مستندسازی
تجربهها

.4

ایجاد فیلم و CD

 .2تأثیر فعالیت های پژوهشی و مقالهها و تالیفها
 .3تجربهنگاری و مکتوبکردن توسط شخص باتجربه یا تجربه نگار
 .1تهیه شر حال و سوابق کاری
 .4استفاده از فناوری های جدید
 .2ایجاد ارتباط مؤثر وصمیمانه

اثربخشترین

 .3ایجاد انگیزه و تفکر خالق

شیوه مدیریت

 .1توانمندی استادان

کالس

 .5جو و فضای کالس
 .0شیوه مدیریت کالس
 .2عشق و نیت در شغل معلمی

گویههای فرعی

 .4جو سازمانی
 .2ساختار سازمانی و مدیریتی
 .3عدم وجود کارگاه های آموزشی الزم شیوه انتقال تجربهها در سازمان
موانع عدم

 .1عدم انتقال تجربهها مدیران قدیم به مدیران جدید

انتقال تجربه

 .5فرهنگ سازی و نهادینه کردن مستندسازی
 .0کمبود بودجه و ابزار انتقال تجربه
 .2مشغله کاری و مشکالت جسمی و فیزیکی و مالی
 .3نبودن بانک اطالعاتی و عدم استفاده از ارتباطات الکترونیکی و نرمافزارها
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 .1انتقال چهرهبهچهره

تجربهها در موقعیتها وشرایط ایجاد میشوند؛ کتابها خوب است ولی وقتی خود استاد سخن
میگوید ،اثری دارد که نوشتهها آن اثر را ندارد .ما باید حضور استاد را لمس کنیم .افراد میتوانند
با یک مشاهده چنان درسی بگیرند که با خواندن صد کتاب چنین تجربهای بهدست نمیآید.
 .3ايجاد گروههاي آموزشي

ایجاد گروههوای آموزشوی بوا حضوور اسوتادان از رشوتههوای مختلوف کوه بوه انتقوال تجربوه
میپردازند و هر کس از منظرهای مختلفی این موضوع را مورد توجه قرار میدهد و ایون جلسوات
که حاوی تجربههاست ،منجر به انعکاس و عمقبخشی به تجربهها میشود .البته این جلسهها اینگونه
نباشد که فقط یک نفرصحبت کند و بقیه گووش دهنود .هموه بوه ارائوه نظرهوا و تجربوههوای خوود
بپردازند .در این جلسهها افراد تازهکاری هستند که فقط با شنیدن یوک صوحبت تحوت توأثیر قورار
نمیگیرند ،بلکه چون جلسهها در بین افراد باتجربه است ،در یک فضای چالشوی قورار مویگیورد و
درک عمیق و بهتری از مسائل بهدست میآورد.
 .1ايجاد محيطي براي انتقال تجربه بازنشستگان

در پایان هر ترم از استادان بازنشسته دعوت به عمل آید تا در یک سوخنرانی بورای همکواران
تازهکار به بیان تجربهها و فعالیتهوای موفقیوت آمیوز وحتوی ناکوامیهوایی کوه در زموان تودریس
داشتهاند ،بپردازند که بسیار حائز اهمیت است .استادانی هستند که بازنشسوته مویشووند ولوی حتوی
یک مراسم تودیع هم برای آنها گرفته نمیشود؛ مویتووان در قالوب ایون مراسوم و یوا جشونهوا در
دانشگاهها از آنها خواست تا تجربههای خود را در اختیار استادان جوانتر بگذارند.
 .2دورههاي كارآموزي

دورههای کارآموزی بسیار مؤثر است؛ جمعشدن تربیت و معلوم مشوکل بزرگوی اسوت .ایون
عامل شکست آموزش و پرورش است .ما دوسال در کالسها شرکت میکوردیم و از اسوتادانٰ،
نکتههای خوب را یاد میگرفتیم .کسانی با مدارک کارشناسی و دکترا هستند ،اما توانایی تودریس
ندارند؛ چون دورههای کارورزی را نگذراندهاند.
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 .2روش دستياري (سوپروايزري)

روش استاد -شاگردی متناسب با سطح علمی میتواند نقش مؤثری در انتقوال تجربوه معلموی
ایفا کند .گرچه در حال حاضر چنودان مرسووم نیسوت ،ولوی فوراهمنموودن شورایط دسوتیابی بورای
استادان مجرب و باسابقه در استفاده از نیروهوای جووان ،مویتوانود اثور دوسوویه داشوته و مودیریت
کالس را از توان معلمی بیشتری برخوردار کند و فرصتی برای استادان جوان فراهم نمایدتا هماننود
کار در یک آزمایشگاه واقعی ،شرایط مؤثر کار معلمی را آموزش عملی ببینند.
 .2روش عيني و عملي

روشهای انتقال تجربه هرچه عینیتر و ملموستر باشود ،توأثیر بیشوتری دارد .موا علوم الیقوین
وعینالیقین و حقالیقین داریم؛ وقتی دودی از دور ببینیم ،میگوییم پشت این دیووار آتوش اسوت؛
این علم الیقین است .گاهی از نزدیک آتش را میبینیم؛ این عینالیقین است .وقتی دسوت خوود را
داخل آتش میبریم این حقالیقین است .پس آنچه ملموستر می شود همان حق الیقین است؛ یعنی
استاد تازه کار فضای جدید و روش تدریس را با پوست و استخوان خود لمس کند.
 .2كارگاههاي آموزشي

ایجاد کارگاههای آموزشی بهطووریکوه کوارآموزی را از حالوت نظوری بوه صوورت عملوی
درآورد؛ بهطوریکه خود استادان جوان این کارگاه ها را برگزار کنند و خود تجربههای کار خود
را بازگو کنند .این در واقع از سخنرانی بسیار مؤثرتر است؛ زیرا سخنرانی به صورت ریشهای رفتوار
انسانها را تغییر نمیدهد.
 .3همايشها و نشستهاي علمي

در کشور ما به همایشها بهایی داده نمیشود .اندیشهورزی در مسائل مطر شده در همایش-
ها باعث میشود که موضوع از الیههای پنهان خارج شود .این فرآیند به تبودیل دانوش ضومنی بوه
آشکار و رشد و بلو علمی بسیار کمک میکند؛ بهویژه اوج این بلو درصحن علنی آن هموایش
است و سخنان سخنران باعث ترکیب اندیشهها در آن زمان میشود که بورای رشود تووان اندیشوه-
ورزی بسیار مهم است ،البته برای لنابخشی به این همایشها باید همت کنیم.
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جدول  .1فراواني زير گويههاي شيوههاي انتقال تجربه
عنوان گويه

شیوههای انتقال تجربه

عنوان زير گويه

فراواني

 -4ارتباط لیر مستقیم و جلسات لیررسمی

3

 -2انتقال چهرهبهچهره

5

 -3ایجاد گروههای آموزشی

2

 -1ایجاد محیطی برای انتقال تجربه بازنشستگان

1

 -5دورههای کارآموزی

5

 -0روش دستیاری (سوپروایزری)

41

 -2روش عینی و عملی

2

 -3کارگاه های آموزشی

44

 -3همایش و نشستهای علمی

3

نمودار  .2گويه شيوههاي انتقال تجربه

گويه دوم :شيوههاي مستندسازي تجربهها
 .2ايجاد فيلم و لوح فشرده

دانشجویانی که وارد تربیت معلم میشووند دو دوره کوارآموزی مویگذراننود کوه در انتقوال
تجربه مؤثر است ،اما برای مدیران چنین امکانی در کشور ما وجود ندارد و به نظر من باید مودیران
تجربههای خود را به صورت فیلم و لو فشرده محفوي کنند و در اختیار دیگران قرار دهند.
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 .1تأثير فعاليتهاي پژوهشي و مقالهها و تأليفها

در مورد تأثیر این عامل بین مصاحبهشوندگان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که تعودادی از
مصاحبه شوندگان این عامل را به عنوان یک روش مستندسازی موی داننود و تعودادی ایون روش را
لیرمؤثر میدانند که در اینجا به بیان هر دو دیدگاه میپردازیم.
(دیدگاه موافق ) :بزرگترین فرصت برای انتقال تجربه است ،بوهشورطی کوه صوادقانه باشود و
بهصورت نمونهبرداری نباشد و دادههای واقعی باشد و در نگارش آنها منشور اخالقی مقاله رعایت
شود.
(دیدگاه مخالف) :نوشتن مقاله در انتقال تجربهها زیاد مفید نیست ،زیرا بهصورت سنتی و در
یک قالب خاص است و مقالههایی که به موضوع انتقال تجربه پرداختوه شوده باشود ،در کشوور موا
معمول نیست و وقتی مقالهای نوشته میشود ،حاوی تجربهها نیست.
 .3تجربهنگاري و مکتوبكردن توسط شخص باتجربه يا تجربهنگار

سادهترین روش مستندسازی این است که یک استاد تجربهها و یافتههوای علموی خوود را در
خلوت خویش بهصورت سامانیافته تدوین نماید یعنی موضوعات را تفکیکبندی کند توا بخووبی
بتواند نکات را انتقال دهد .این آثار باقی میماند و برای نسل آینده مورد استفاده قرار میگیرد.
 .1تهيه شرح حال و سوابق كاري

یک عضو هیئت علمی موفق در حوزه آموزش باید یک عضو موفق در اجورا در رشوته خوود
باشد .خدمت اجرایی به خدمت آموزشی کمک می کند وآن تجربهها بورای نسولهوای بعود بواقی
میماند .به همین دلیل هر جا کار اجرایی صورت مویگیورد ،بایود یوک سوند تنظویم شوده و خوود
شخص نیزآن سند را تدریس کند.
جدول  .3فراواني زير گويههاي شيوههاي مستندسازي تجربهها
عنوان گويه

شیوههای مستندسازی
تجربهها

عنوان زير گويه

فراواني

 .4ایجاد فیلم و لو فشرده

3

 .2تأثیر فعالیتهای پژوهشی و مقالهها و تألیفها

44

 .3تجربهنگاری و مکتوبکردن توسط شخص باتجربه یا تجربهنگار

3

 .1تهیه شر حال و سوابق کاری

4
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نمودار  .2زيرگويههاي شيوههاي مستندسازي تجربهها

گويه نخست فرعي  :اثربخشترين شيوه مديريت كالس
 .2استفاده ازفناوريهاي جديد

در بعضی از رشته ها نظریهها برای فراگیران قابل فهم نیست ونمیتوانند آن نظریهها را مطلوق
متوجه شوند .بهترین روش برای حل این مشکل استفاده از منابع کمک آزمایشی وآزمایشگاههوا و
طبیعت و همچنین اطالعات نرمافزاری است .میتوان با استفاده از فناوریهای جدیود و روشهوای
ارتباطی جدید(رایانامه  ،پیامک و) ...خواسته خود را انتقال دهیم.
 .1ايجاد ارتباط مؤثر وصميمانه

معلم باید دو نوع اقتدار داشته باشد؛ رسومی کوه ادارهکوردن کوالس اسوت و دیگوری اقتودار
لیررسمی است که از ویژگیهای اخالقی نشات میگیرد و نوع رفتاری است که معلم میتوانود بوا
دانشجو داشته باشد که بسیار حائز اهمیت است .در جلسات اول کالسع معلم باید با طرز رفتار خود
نشان دهد که او به کالس جهت و سو میدهد ,در لیر این صورت او معلم موفقی نخواهود بوود و
بعد از آن کمکم باید روابط انسانی را توسعه دهد .البته در جمهوری اسالمی رفتاری کوه معلوم در
کالس بروز میدهد ,با جوامع دیگر متفاوت است ولی تفاوتهای مبنوایی نودارد .معلوم عوالوه بور
اینکه توانایی و مهارت علمی دارد ,باید داور و رهبر و پدر معنووی نیوز باشود .در واقوع معلوم پودر
لیر نهسَبی است و باید به فراگیر درس زندگی دهد.
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 .3ايجاد انگيزه و تفکر خالق

متناسب با دانشجویانی که سر و کار داریم سعی میکردم ،انگیزههوای زیربنوایی رشوته آن را
شناسایی کنم و ایجاد انگیزه میکردم که مطالبی که در این کالس گفته میشود برای رشته و کار
شما سودمند است.
 .1توانمندي استادان

استاد باید یک تکلیف مشخصی را برای فراگیران مشوخص کنود؛ اینکوه دانشوجو بدانود چوه
چیزی یاد میگیرد و در آخر به چه چیز می رسد و در پایان از او چه انتظواری هسوت ,بسویار مهوم
است .استادان ما یک طر درس دارند ،ولی این طر درس عملی نمیشود.
 .2جو و فضاي كالس

کالس اگر خشک باشد و معلم و دانشجو با هم ارتباط برقرار نکنند ،معموالد حتی اگر مدرس
عالم هم باشد ,نمی تواند تأثیر عمیقی داشته باشد .به قول معروف :درس معلم ار بود زمزمه محبتوی
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را
 .2شيوه مديريت كالس

بهترین روش آموزش و مدیریت ،کالس مشارکتی است .این کالس زنوده اسوت؛ هور معلوم
عالمی هم بیش از 23دقیقه نمیتواند اذهان فراگیر را روی خود متمرکز کنود؛ وقتوی از ایون روش
استفاده شود ,کالس کسلکننده نیست و تأثیر آموزش را افزایش میدهد.
 .2عشق و نيت در شغل معلمي

در شغل معلمی نیت باید خدایی باشود .معلوم تسوریعکننوده یوادگیری و هودایتکننوده یوک
استعداد فطری در انسان است .معلم رشد نمیدهد رشد بالقوه وجود دارد ,معلمان فقط یک راهنما
هستند.
گويه دوم فرعي :موانع انتقال تجربه
 .2جو سازماني

شناسه شماره  : 3درساختارهای رسمی و اداری امروزه به جز اینکه استعدادها را مویکوبنود و
خالقیتها را کور میکنند ،به هیچ عنوان به انتقال تجربه کمکی نمیکنند .لذا بایود سواختار اداری
در یک جو مناسبی باشد؛ باید مبتنی برهمافزایی باشد .تجربهها نشان میدهد در ساختار ما بوهجوای
هم افزایی همیشه یک نوع تخاصوم وجوود دارد و در یوک گوروه آموزشوی اسوتادان حوزببنودی
میشوند.
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جدول  .1فراواني زيرگويههاي اثربخشترين شيوه مديريت كالس
عنوان گويه

اثربخشترین شیوه مدیریت کالس

عنوان زيرگويه

فراواني

استفاده از فناوریهای جدید

2

ایجاد ارتباط مؤثر وصمیمانه

44

ایجاد انگیزه و تفکر خالق

1

توانمندی استادان

3

جو و فضای کالس

3

شیوه مدیریت کالس

0

عشق و نیت در شغل معلمی

4

نمودار  .1زيرگويههاي اثربخشترين شيوه مديريت كالس

 .1ساختار سازماني و مديريتي

امکانات و محیط مناسبی برای بازنشستگان ایجاد کنند تا آن استادان هم احساس نکنند جوای
کسی را اشغال کردهاند و بهصورت تقریباد رسمی از آنها بهعنوان مشاور استفاده کنند و ارتباط را با
آنها قطع نکنند .در اتاق پیسکسوتانی که در حال حاضر وجود دارد ،همه افراد شرکت نمیکننود و
مقید نیستند که شرکت کنند و همچنین امکاناتی نیست.
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 .3نبود كارگاههاي آموزشي الزم براي انتقال تجربهها در سازمان

آییننامه دانشافزایی تدوین شده است ،کافی است یک نفر به توجیه آن بپردازد .آنجوا نووع
رسمی کارگاه مورد نظر است .هیئت ممیزی به بررسی پرونده میپردازد؛ اگور اسوتادان جووان ایون
کارگاه را سپری کرده باشند ،این امتیاز به آنها تعلق میگیرد .حال خووب اسوت کوه ایون پیشونهاد
شود که این کارگاه به صورت تجربهاندوزی برگزار شود.
 .1عدم انتقال تجربههاي مديران قديم به مديران جديد

اینکه مدیران جدید دنبال تجربههای مدیران قدیم نیستند ،فقط در کشور موا نیسوت؛ در هموه
جا وجود دارد .پستهای اجرایی و مدیریتی براساس یک سری وابستگیها ایجاد میشود و وقتوی
جابجایی انجام میشود ،نه تنها ربطی به استفاده از تجربههای مدیران قبلی ندارند ،بلکه میخواهنود
جای پای آنها را پاک کنند و این یک مسئله سیاسی است و اگر دنبال راه حل باشیم ،میزانی که به
مسائل سیاسی برمیگردد که ما توانایی رفع آن را نداریم  ،اما پیشنهادی که هسوت ایون اسوت کوه
میتوان از مدیران سابق در جشنها و مراسم و گردهماییهایی که برگزار میشود دعوت کرد کوه
ضمن حضور راز موفقیتها و دالیل شکستها را بازگو کنند.
 .2فرهنگ سازي و نهادينه كردن مستند سازي

بزرگترین مانع بر سر راه مستندسازی این اسوت کوه دانشوگاه متأسوفانه صورفاد بوه امرآمووزش
پرداخته است و بحث تربیت به معنای واقعی خود و فعالیوتهوای پژوهشوی در قالوب کواربردی در
حاشیه قرار گرفته شده است .برای سالمسازی باید آموزش متناسب با باورها و هنجارها و نیازهوای
واقعی باشد .این فرهنگ بایود در کشوور مرسووم شوود کوه بوه پیشکسووتان احتورام بگوذاریم و در
کنارآنها رشد کنیم و باید فرهنگ رشد و ترقی جمعی در کشور نهادینه شود .
 .2كمبود بودجه و ابزار انتقال تجربه

کارگروههای آموزشی که تأثیر بسزایی در امرانتقال تجربه داشتند ،به دلیل مشکالت آموزش
و پرورش در هزینههای این گروهها متوقف شدهاند .متأسفانه در برنامههای مختلف کشور بوهدلیول
تغییر و تحول در نظامها ،این نابسامانیها طبیعی است تا درنهایت به این نتیجه برسند که وجود ایون
گروهها نسبت به موضوعهای دیگر ارجحیت دارد.
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 .2مشغله كاري و مشکالت جسمي و فيزيکي و مالي

همچنین مهمترین مانع حالت شخصی و فردی است .هیچ وقت خود شوخص حواال بوه دلیول
لرور یا خود محوری این کار را انجام نمی دهد .مشغله کاری باعث میشوود ،اسوتادان دنبوال ایون
کار نروند و از استادان این کار خواسته نمیشود .اگور انتقوال تجربوه زیور نظور ریاسوت دانشوگاه و
روابط عمومی وارد برگههای ارتقا شود ،یا عاملی برای ترفیع قرار گیرد ،استادان به این کار ترلیب
میشوند.
 .2نبودن بانک اطالعاتي و عدم استفاده از ارتباطات الکترونيکي و نرمافزارها

مهمترین مانع سر راه مربیان و معلمان در امر مستندسازی ،نبودن یک نهاد صنفی مانند انجمن
بازنشستگان است که باید این کار را سازماندهی و حمایت کند .در کشوور موا هموه اصوناف یوک
اتحادیه دارند ،اما معلمان و دانشگاهیان دارای چنین نهاد یا انجمنی نیستند .باید چنین نهادی باشد تا
تجربهها را جمعآوری کند و تجربهها را بهصورت مدون ثبت و با استفاده از ارتباطات الکترونیکی
این تجربهها را توسعه دهد.
جدول  .2فراواني زيرگويههاي موانع انتقال تجربه
عنوان

عنوان زير گويه

گويه

فراواني

.4

جو سازمانی

3

.2

سامانه و ساختار سازمانی و مدیریتی

42

.3

عدم وجود کارگاههای آموزشی الزم شیوه انتقال تجربهها در
سازمان

4

موانع انتقال

.1

عدم انتقال تجربههای مدیران قدیم به مدیران جدید

2

تجربه

.5

فرهنگسازی و نهادینهکردن مستندسازی

3

.0

کمبود بودجه و ابزار انتقال تجربه

2

.2

مشغله کاری و مشکالت جسمی و فیزیکی و مالی

5

.3

نبودن بانک اطالعاتی و عدم استفاده از ارتباطات الکترونیکی و نرم-
افزارها
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نمودار  .3فراواني زيرگويههاي موانع انتقال تجربه

نتيجهگيري
استفاده از تجربههای مستندشده به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای بشوری اسوت .بوه
عبارت دیگر مستندسازی و مجموع تمام تجربههایی که در موقعیتهوا و شورایط متفواوت حاصول
شدهاند ،میتواند سازمانها را در جهت نیل به اهداف کالن و راهبردی خود یاری رساند .بنوابراین
ساختار مستندسازی ،ارزیابی و انتشار تجربهها به عنوان یک چارچوب و با روش علمی و کاربردی
طراحی شد .این ساختار با الهامگرفتن از شیوههای مدیریت دانش ،مدیریت آموزش و ترویج ،و ...
مدیریت ارزیابی عملکرد ،مدیریت فناوری اطالعات و نیوز فنوونی همچوون موردنویسوی ،خواطره-
نویسی ،سخنرانی ،تهیه فیلم و  ...و براساس مفهوم سازمان یادگیرنده ،طراحی و تدوین شده اسوت.
بر اساس این ساختار ،فرایند نظام مستندسازی تجربههای مدیران از یک فرایند پنجمرحلهای تبعیت
میکند .این مراحل عبارت است از :ثبت تجربه (داده)؛ ارسال تجربه؛ ارزیابی تجربوه؛ مستندسوازی
تجربه و انتشار (ترویج) تجربه .در ضمن این فرایند ،بوه پواداش و حقووق معنووی مستندسوازی نیوز
توجه شده است .با طراحی ساختار مستندسازی تجربههای سازمانی مدیران ،بستری برای فرایندهای
ثبت ،ارزیابی ،انتشار و بهکارگیری تجربهها به عنوان سرمایه ملی فراهم شد.
مقاله حاضر به روش مصاحبه از مدیران و جمعآوری اطالعات صورت گرفت .
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نتيجه يافتهها در پاسخ به پرسش اول مقاله
 .4شیوههای انتقال تجربههای اعضای هیئت علمی باسابقه به اعضای هیئت علمی کمپسوابقه
کدامند؟
نتایج بهدستآمده بعد از انجام مصاحبه در قالب پرسوشهوایی کوه از مصواحبهشووندگان در
زمینه انتقال تجربه بهدست آمد ،نشان داد که حمایت دستیاری(سوپروایزری) و در رده بعود وجوود
کارگاههای آموزشی از تأثیرگذارترین عوامل در انتقال تجربهها محسوب میشوند  .به طووریکوه
مصاحبهشوندگان اذعان داشتند که روش اسوتاد شواگردی در تعلویم و تربیوتهوای اسوالمی بسویار
پررنگ است .در دنیا بهویژه آلمان ،انگلیس ،فرانسه و هلند ،استادان جوان دستیار استادان بواتجربوه
میشوند؛ به لیر از ایران .البته در ایران هم درگذشته این روش وجوود داشوته اسوت .در ایون روش
استادان جوان نحوه کالسداری ،ارزشیابی در حضور استادان مجرب را یواد مویگیرنود و پورورش
پیدا میکنند و این بهترین روش است .محیط مناسب بورای انجوام ایون روش در کشوور موا وجوود
دارد ،زیرا استادان مجرب که سنی از آنها گذشته است ،دیگر انربی زیادی ندارند ،درصورتی که
استادان جوان پویاتر و با انربیتر هستند .در خصوص کارگاههای آموزشوی چنوین اذعوان داشوتند
که ایجادکارگاههای آموزشی بهطوریکه کارآموزی را از حالت نظری به صورت عملی در آورد
به طوری که خود استادان جوان این کارگاه ها را برگوزار کننود و خوود تجربوههوای کوار خوود را
بازگو کنند ،این در واقع از سخنرانی بسیار مؤثرتر است .زیرا سخنرانی به صوورت ریشوه ای رفتوار
انسانها را تغییر نمیدهد .همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی تحت عنوان کالسداری ،روش
بسیار مناسبی برای انتقال تجربه است .کسی که وارد حرفوه تودریس مویشوود ،بوا کسوی کوه وارد
صنعت می شود ،متفاوت است .این اشخاص حتی باید از نظر روانشناسی هم آموزش داده شوند و
باید کادر سازمانی وجود داشته باشد تا استادان باتجربه به انتقال تجربوه بوه اسوتادان جووان در ایون
کادر بپردازند.

نتيجه يافتههاي پرسش دوم مقاله
 .2شیوههای مستندسازی تجربههای اعضای هیئت علمی باسابقه چگونه است؟
نتایج بهدستآمده بعد از مصاحبه در قالب پرسشهوایی کوه از مصواحبهشووندگان در زمینوه
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مستندسازی تجربه بهدست آمد ،نشان داد تأثیر فرایند مقالهای در رده اول و مکتوبکردن تجربه و
تجربه نگاری در رده دوم از تأثیرگذارترین عوامل در مستندسازی تجربههای اعضای هیئت علموی
باسابقه محسوب میشوند .در تبیین این پرسش بر اساس نتایج بهدستآمده از مصاحبهشووندگان و
دیدگاههای ایشان در زمینه مستندسازی میتوان چنوین اذعوان داشوت کوه فعالیوتهوای پژوهشوی،
مهمترین وسیلهای است که میتواند ایدهها را انتقال دهد .کتاب و مقاله یک روش بلند مدت برای
مستندسازی است .مخاطبان یک نوشته تعداد بیشتری هستند که هم در حال حاضر و هوم درآینوده
مورد استفاده قرار گیرد ،لذا میتووان گفوت درصوورتیکوه فعالیوتهوای پژوهشوی ،موردمحوور و
مسئلهمدار باشند و مبتنی برنیازهای جامعه تعریوف شووند ،ازسواختاری برخووردار خواهنود شودکه
فایدهمندی آن محسوس خواهد شد .درصورتیکه فعالیتهای پژوهشی مرتبط با نیازها وماموریت-
های تعیینشده از منابع دانشی و اطالعاتی مناسبی از محیط واقعی مقاله استفاده نماید ،نتیجوه مقالوه
مرتبط با واقعیتها خواهد شد .ازاین رو تجربه حاصول از نتوایج ،وجوه دانشوی پیودا خواهودکرد و
یادگیری توأم با اجرای نتایج تحقیوق را توسوعه خواهود داد .همچنوین در راسوتای تجربوهنگواری و
مکتوبکردن تجربهها ،میتوان گفت سادهتورین روش مسوتندسوازی ایون اسوت کوه یوک اسوتاد،
تجربهها و یافتههای عملی خود را در خلوت خویش بهصوورت سوامان یافتوه تودوین نمایود .یعنوی
موضوعات را تفکیک بندی کند تا نکات را بتواند بهخوبی انتقال دهد .این آثار باقی مانده و بورای
نسل آینده مورد استفاده قرار میگیرد و یا با ایجاد همایشهای تجربهنگاری بهطووریکوه از منوافع
آن بهرهمند شوند .همچنین بعد از خروج از سازمان سازوکارهایی برای ثبت تجربوههوای سوازمانی
ایجاد شود و امتیازاتی برای اشخاص قائل شوند و نیز در سوازمانهوا بورای اسوتادان بازنشسوته بایود
مکانی ایجاد شود.

پيشنهادها
پيشنهادهاي كاربردي
با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود:
بسط و توسعه جایگاه مستندسازی در سطو تشکیالتی معاونتها و مودیریتهوای مسوتقل و
انتخاب روابط مشخصی برای آن به منظور پیگیری مراحل اجرایی مستندسازی؛
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بررگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان رابط جهت آشنایی بوا اهمیوت مسوتندسوازی
دانش ضمنی سازمان و شناخت روشهای مطلوب و نوین آن ؛
استفاده مؤثر از خدمات مشاورهای بازنشستگان در سازمان؛
انتخاب یکی از حوزههای مدیریتی سازمان بوهعنووان نمونوه جهوت مستندسوازی تجربوههوا و
تعمیم نتایج آن به کل سازمان؛
تدوین معیارهای انتخاب تجربههای قابل ثبت؛
تهیه فهرست تجربهها جهت مستندسازی ،فراخووان نخبگوان و مکاتبوه بوا آنهوا جهوت جلوب
مشارکت و همکاری در مستدسازی؛
امکان استفاده مکرر و مجدد از تجربه و تسهیم دانش « اشاعه و به اشتراکگذاشتن آن».

پيشنهادهاي پژوهشي
در پایان برای انجام تحقیقات آتی موارد زیر به پژوهشگران پیشنهاد میشود:
 .4استفاده از روشهای دیگر همچون پرسشنامه؛
 .2استفاده از جامعهای بزرگتر برای مطالعه ؛
 .3بررسی شیوههای انتقال تجربهها در مدیران سازمانهای دیگر؛
 .1استفاده از روشهای آماری متعدد برای بهدستآوردن نتایج بهتر؛
 .5مقایسه نتایج این مقاله با دیگر پژوهشهای مشابه در قالب پژوهشی وسیعتر.
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