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Abstract: Oral history, as a new approach, plays an important role in gathering tacit knowledge based on the
experience of individuals in organizations and institutions. The information gathered through oral history interviews
increases learning capacities in the community. Through interviews, information can be extracted from the human
mind. This knowledge will then be compiled and documented as explicit knowledge and will be the subject of future
research as a first-hand historical source. Tacit knowledge becomes explicit knowledge by observing certain conditions
and points, and one of the best ways to record and document tacit knowledge is to use the oral history research method.
The purpose of the present article is to study the recording, and explanation of tacit knowledge and to become explicit.
and explicit knowledge through the implementation of oral history projects.
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 چکیده
صددری و آشددرار ازطرید اجددرا طددر هددا تدداریخ شددهاهی و

دددی آن بدده دان د،ضددمنی و ت

.در مؤسسات و سازمانها
 بددا اسددتناد بدده مندداب،تنددیبددر تجربیددات افددراد،سددازمانیِ م

یددی دان د،ددت و ت، ث، ، اهمیددت ضدد: هددد

ه بهمنظور مستندساز دان،بهرهمند از ابزار مصاح

 ضددرورت کدداربرد روش پژوهشددی تدداریخ شددهاهی در گددردآور داندد:روش
. تجزیه و تحلی شده است،یی شده و لزوم کاربرد و استهاده از آن،کتابخانها ت

ضدمنی
،سدازمانی

ددی داند، انقالبدی در ت،،ه گدران آگداه و کارشدنا، بدا بده کدارگیر مصداح، تاریخ شهاهی با رویردرد مدؤثر و نوآوراند خدود:یافته ها
 داده هدایی درزمیند داند،دت تجربیدات افدراد، با نگداه کداربرد بده اید ابدزار پژوهشدی بده منظدور ث.صری ایجاد می کند

به دان

،ه بدا افدراد مطلد در سدازمانهدا، مصداح.شر گیر سازمان ها و تحدوتت مؤسسدات در طدول تداریخ گدردآور و مستندسداز خواهدد شدد
 جریددانهددا و سددایر، گروههددا،تولیددد نگاشددتهددایی از تدداریخ و سرگذشددت افددراد

 موجدد،مدددیریتی و کارشناسددی

در سددطو مختلدد
 .موضوعات میشود

. مستندسازی، دانش ضمنی، مدیریت دانش، مصاحبه، تاریخ شفاهی:واژههایکلیدی
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اطالعات گردآور شده ازطری مصاح،هها تاریخ شهاهی،

مقدمه 
امروزه مدیریت دان

یردی از جدیددتری و کلیدد تدری
را

اطالعات ذه انسان ها اسدتخرا مدی شدود و اگدر اید ارددام

سرمایه ها فرر کارکنان خود به کار میگیرندد.

افدراد ،اطالعدات بده دسدت فراموشدی

م،احث مدیریت است .بسیار از سازمانها ،مدیریت داند
برا تصر
مدیریت دان

ظرفیت ها یادگیر را در جامعه افزای

میدهد .با مصداح،ه،

شام گسدتر شدایان تدوجهی از داند

دربدار

مشتریان ،فرآیندها ،محصوتت و خدمات در هم سطو ید
ی جدا تصدر

سازمان میشود و اگر ای دان

اشتراک گذاشت دان

سپرده خواهد شد .دروار  ،نابتری داند  ،داند

تجرب انسان هاست آن تجربه ا که فهمیدده و بدهطدور عمید
درک و استهاده میشود .بدا گدردآور و انتشدار مصداح،ههدا

خواهد کدرد .مددیریت

درون سازمان را ازطرید بده

از تجربیددات گذشددتگان اسددتهاده مددیکننددد بدده گونددها کدده

و تجربه ،از کار تررار و اختراع مجدد

چرخ بینیاز میسازد ،از حجم آموزشها کارکنان میکاهدد و

مصاح،ه شونده ازطری بیان تجربیات و معلومات ضمنی ،دان
نابی را تولید میکند.
پژوه

سرمایه ها معندو را درون سدازمان نگده مدی دارد و از همده
مهمتر اینره به سازمان کم

اسدت

حاضر در پی پاسخ به پرس ها زیر است:

 .1برداشتها متهاوت از مدیریت دان  ،چه مدوارد را

میکند خود را با تغییرات محیطی

هماهنگ سازد .مدیریت تجربه بخشی از مدیریت دان

شام میشود؟
 .2دان

در ای راستا ای گونه بیان مدیشدود کده مددیریت تجربده ندوع

سازمانی چه ابعاد را در بر میگیرد؟

است که به طور انحصدار  ،مددیریت

 .3ت،دی دان

دان

م،تنیبر تجربه را بررسی میکند و یری از زمینهها بروز

امرانپذیر است؟

دان

ویژه (تخصصی) در فرآیندها ح مسئله است .به طدور

خاصی از مدیریت دان

حاصد از

تاریخ شهاهی ،کمکم دانشی ایجاد میشود که همه ازطرید آن،

شود ،به مؤفقیت بیشتر سازمان ها کم
دان  ،افراد در گروهها مختل

و انتقدال داده

صورت نگیرد ،با مدر

()Bergmann, 2003: 10
تاریخ شهاهی یری از پدیدهها جدیدد بدرا دسدتیابی بده

چه فواید برا آیندگان دارد؟

 .5بهرهمند از ابزار تاریخ شهاهی چطدور موجد

کلی ،مدیریت تجربه با جم آور  ،مستندساز  ،ذخیرهسداز ،
اسددتهاد مجدددد ،ارزیددابی و نگهدددار تجربدده سددروکار دارد.

ضمنی به داند

 .4مستندساز دان

صدری بده چده صدورت

دان

ت،یدی

ضمنی میشود؟
در سالها اخیر در حوز مدیریت دان

به دان

و دربدار اینرده

ضمنی کارکنان و تجرب آنها در جایگاه مهارت توجده
یا ترجمه چاپ و منتشر شده

رهیافت ها تازه در مطالعات تاریخی و راهی برا واردکدردن

شود ،کتاب هایی به صورت تألی

تمام افراد جامعه در ساخت تاریخ خود و داشت درک انتقداد

است که تعداد از آنها ذکر میشود:

از گذشته است .اید روش ،گوندها از تداریخنگدار ِ حدال و

مدیریت دان  ،تجرب آسیا .شاهی طیدار و محمدد وفدا ی

زندگینامه نویسی ،برپای مصاح،ه استوار اسدت .نظدام

(مهاهیم ،مدلها ،انددازهگیدر و

برخال

یگانه ( )13۸۷مدیریت دان

و کداربرد آن

تاریخ شهاهی ازنظر شیو درونی ،نوعی گهتگو و ازنظر مههدوم

پیادهساز ) .ع،ا ،افرازه ( )13۸۷مدیریت دان

و در نظام بیرونی ،نوعی روایت منحصر به فرد اسدت .در اید

در برنامددهری دز اسددتراتژی  .بهنددام فرهددادزاده ( )13۸۸نظددام

گهتگدددو ،خواننددددگان در کندددار خددداطرههدددا و اطالعدددات

مدیریت داند  ،تجربد سدازمان امدور مالیداتی کشدور .یدداهلل
( )13۸۸مددیریت داند

مصاح،ه شونده ،از تهسدیرها و تحلید هدا طدرفی نیدز مطلد

مهرعلیزاده و محمدرضا ع،دد

میشوند و به شناختی چندجان،ه و فراتر از دیدگاه فدرد راو

سازمانها با رویررد به سازمانها فرهنگی .غالمرضا مسدی،یان

دست مییابند همچنی پرس ها جن ،استن،اطی پیدا میکنند و

( )1391مدیریت دان  ،اپ هلس ،ترجم سید جالل موسو

تاریخ نگار زنده و ملموسی را پدی ِ رو پژوهشدگران ردرار

( )1392بررسددی روشهددا مستندسدداز تجربدده در ایددران.

میدهد( .کامو)32 :13۸۸ ،،

محمدحس کرباسیان و محمدحس ترابی ( )1392درآمد بر
خل و تولید دان  .احمد روحانی ( )1393دان

در

بنیدانسداز
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سازمان ها فرهنگی .جعهر رحمدانی ( )1394مددیریت علدم،

است که به بع ی از آنها اشاره میشود:

روششناس دی و سددازماندهی تحقی د  .نورالدددی گددن خددانلو،
در

احمدرضا ربیعی و نورمحمد کدم ( )1394مددیریت داند
سازمانها .سید سلمان سیدی ()139۵
مقاتت متعدد نیز درزمین دان

«دربار تاریخ شهاهی» .شدهیقه نید نهدس (« )13۸3نقد
مصدداح،هشددونده در گددردآور اطالعددات تدداریخ شددهاهی».
ابوالحس د ضددیای ظریهددی (« )13۸4نق د

تدداریخ شددهاهی در

ضمنی کارکندان و نحدو

مطالعات تاریخی ارتصاد ایدران» .علدیاصدغر سدعید ()1391

استهاده از آن چاپ و منتشر شده است کده بده بع دی از آنهدا

«زمینددههددا کدداربرد شدددن تدداریخ شددهاهی در مطالعددات

اشاره میشود:

میددانرشددتها در ایددران» .ابواله دد حسدد آبدداد ()1392

«نقد

انتقددال دان د

ضددمنی در توانمندسدداز کارکنددان».

وجهاله رربدانیزاده و شدیری خدالقینیدا (« )13۸۸ارا د مددل
فرآیند برا پیادهسداز مددیریت داند

م،تندیبدر یدادگیر

سازمانی در ایران خودرو :نظرید برخاسدته از دادههدا» .مهدد
ساعد و حمیدرضا یزدانی (« )13۸۸نقش دان

«ضرورت تاریخ شهاهی در تاریخنگدار و نقد

فرازبدانی در

مصاح ،تاریخ شهاهی» .فا زه تدوکلی ( )1394بررسدی و نقدد
مطالعات تاریخ شهاهی در دانشگاهها ایران .محسد کداظمی
(« )1394تدداریخ شددهاهی» .هوشددنگ خسددروبیگی و محسدد

و ابزارهدا

کدداظمی (« )1394مالحظددات رددانونی و اخالرددی در تدداریخ

تزم بددرا خلدد آن» .جیددران خوانسددار (« )1390نقدد

شهاهی» .لیندا شداپس ،ترجمد فرحنداز اسدماعی زاده ()139۵

سددازمان :مطالعدد مددورد

«اطالعرسانی تحتِ وب مصاح،ههدا تداریخ شدهاهی» .پیمانده

مستندسدداز در مدددیریت داندد

پژوهشرد سامانه ها مداهوارها » .فاطمده نویدد و نصدرت
ریاحینیا ()1396

صالحی (« )139۵ردوانی و مقدررات تداریخ شدهاهی» .راضدیه
فرشید (« )1396نق

تاریخ شهاهی در تهی تاریخ خانوادگی».

درزمین تاریخ شهاهی (حوز نظر و عملدی) کتداب هدا

پیمانه صالحی ( )139۵تعیی میزان رعایت دسدتورالعم هدا

و ترجمه شدده اسدت کده از آن جملده بده اید

حقوری و اخالری در مراکز تاریخ شهاهی ایدران .فاطمده یدار

بسیار تألی

(« )1396شرکت سهامی فرش ایران به روایت تاریخ شدهاهی».

کتابها اشاره میشود:
تاریخ شدهاهی در ایدران .ابواله د حسد آبداد ()13۸۵

مجموعه مقاتت پنجمی همای

تاریخ شهاهی ایران .ابواله

مسددی جددواهردهی (« )1396تدداریخ شددهاهی دانشددگاه علددوم
پزشری زنجدان» .مسدعود شداهمراد (« )1396ظرفیدتهدا

حس آباد ( )13۸9راهنما تاریخ شدهاهی .مدر کدوینل و

تاریخ شهاهی در دستیابی به الگدو مددیریت منداب انسدانی».

باربارا دبلیو سامر ،ترجم رضا مهاجر ( )1392تاریخ شهاهی و

رضا بیطرفان (« )1396تاریخ شهاهی سازمان اسناد و کتابخاند

جایگاه آن در تاریخ نگدار معاصدر ایدران .مرت دی ندورا ی و

ملی ایران» .پیمانه صالحی (« )1396دانشگاه فنی و حرفها از

مهد ابوالحسنی ترردی ( )1394نظرید تداریخ شدهاهی .لدی

منظر تاریخ شهاهی» .شهناز ج ،عاملی (« )1396کاربرد تاریخ

آبرامز ،ترجم علی فتحعلدی آشدتیانی ( )1396سدنت شدهاهی

شهاهی در تدوی تاریخ مؤسسهها» .حس محرابی ()1396

بهمنزل تاریخ .جان وانسینا ،ترجم فرهاد نامبرادرشداد ()139۷

دستنام ویرای

و تدوی آثار تاریخ شهاهی .پیمانه صدالحی و

گهتنددی اسددت تدداکنون درزمین د نق د
گردآور دان

تدداریخ شددهاهی در

سازمانی م،تنی بر تجربیات افراد و بهرهگیر از

آرزو تجلددی ( )139۸تدداریخ شددهاهی مؤسسد اعت،ددار کددوثر.

مهارت و تخصص آنان بهمنزل دان

ولیاهلل مسی،ی ( )139۸مسدا حقدوری مصداح،ههدا تداریخ

پژوهشی مستق صدورت نگرفتده اسدت .نوشدتار پدی ِ رو بدا

شدهاهی .پیمانده صدالحی ( )1399مجموعده کتدابهدا بنیداد
مطالعددات ایددران .غالمرضددا افخمددی (ده د  )13۷0مجموعدده
کتابها دانشگاه هاروارد .ح،ی

تجورد (ده )13۷0

بخ ها مختل

مطالع ابزار پژوهشی تاریخ شهاهی ،بیان تعاری
و تشری روش ها مدیریت دان

و انواع دان

ضمنی ،اید تهردر را بیدان

میکند که تاریخ شهاهی مقدمها بدر مددیریت داند

عددالوهبددر اید مقدداتت ،پایدداننامددههددا متعدددد نیددز در
فرآیند تاریخ شهاهی ترجمه و تدألی

یا مهارتی حدا ز اهمیدت،

شدده

نق

بسیار مؤثر در ت،یی دان

انسانی ایها میکند.

اسدت و

حاصد از تجربد نیروهدا
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و بخ ها عیاننشدنی است که هرگز آشرارساز نمیشدود.

مدیریتدانش 
برداشتها از «داند » بدی افدراد متهداوت اسدت .بع دی،

شخصی ،وابسته به زمینه و محی خاصی است پس

ای دان

وارعیددات و اطالعددات اطددرا

و بع ددی دیگددر دانسددتنیهددا و

رابلیت آشرارساز و انتقال ندارد.

آگاهی ها انجام کار را دان

مینامند .فرهنگ وِبستر 1دان

پوتنی ماهیت و ساخت داند

را فرآیندد دانسدت معرفدی

را در جایگاه وارعیت یا شرای دانست چیز ازطری تجربه یا

میکند و ازنظر او ،نخستی فرآیند سه مرحله دارد:

ع،ارت است از:

ال  .مهارت ،عم با توجه به روانی و مقررات

میکند .تعری

همرار تعری

«ایده ها و آگاهی هایی که ی

عمومی دان
فرد مال

ب .دان

آن است و برا عمد

مؤثر و تحق هدفی ،استهاده میشود» .پوپر 2در تحلی خدود از
دان  ،دنیا را به سه حوز مجزا تهری

 .تخصص ،دان
حوز دان

کرده است:

تأثیر بگذارد( .مسی،یان)40 :1391 ،
شر میگیرد ،بهطور درید

مشابه دانشی نیست که اطالعات از آن گرفته شده است .بدرا

انسانها میشود

 -تجربه ها رواندی کده دنیدایی اسدت کده توسد افدراد

درک دان

۷

10

9

و

کنیم.

 -داده :وارعیت ها ساده است .ورتی ای وارعیدت هدا در

 جهان محصوتت روحی و روانی انسان که محصوتتتولیدات و مصدنوعات فرهنگدی،

۸

نیاز داریم چهار موضوع داده  ،اطالعات  ،دان

خرد (معرفت) را از یردیگر تهری

بهصورت زنده و بهطور آگاهانه یا غیر آگاهانه تجربه میشود
ذهنی انسانهاست و در رال

عملی که بتواند در تعام با ردوانی بدر

دانشی که از اطالعات مختل

 جهان فیزیری و جسمی و ماد که از ردیم بوده اسدتو شام تمام اشیا ماد و فیزیری اطرا

عملی ،مهارت در درون زمین اجتماعی

زمینها مرت ،به کار گرفتده شدود ،بده آنهدا اطالعدات اطدال

اجتماعی و فرر مانند نظریههدا ،دسدتاوردها علمدی و آثدار

میشود .دروار  ،داده ماد اولیه و خام تولید اطالعات است که

هنر و محتوایی توس انسانها خل میشدود( .مهرعلدیزاده

بهتنهایی حاص هیچگونه معنی ،تهسیر و ر اوتی نیست.
 -اطالعددات :ع،ددارت اسددت از دادها کدده سددازماندهی،

ع،د )3 :13۸۸ ،
درزمین ماهیت دان  ،تقسیمبند ها مختلهی ارا ده شدده
اسددت .پددوتنی 3در توصددی
(صری ) ،دان

4

از دادههددا مرتدد شددده ،تجزیدده و تحلیدد شددده و سددپس

پنهدان 6اشداره کدرده

نمای دادهشده است .پس جم آور پیدام هدا و وارعیدتهدا و

انددواع دان د  ،بدده دان د

ذهنی( ۵تلویحی) و دان

عینددی

ترکی

است:
 دان

ط،قهبند یا طر بند شده است به ع،ارتی اطالعات ،گونها

عینی :دانشی است که بیان شده است دانشی کده

میشود .ای اطالعات مدیریتپذیر و ادارهشدنی هستند.
 -دان  :جن ،غنی تر و پرمعناتر اطالعات اسدت .داند ،

از ذه درآمده ،با کلمات دنیدا بیدرون طدر و مستندسداز

مجموع ک شناختها و مهارتهایی است که افراد برا حد

شده و با رال ها نمادی یا زبان ط،یعی انتقال یافته است
 دان د

آنها به شیوه ها مختل  ،منداب اطالعداتی ندامگدذار

ذهنددی (تلددویحی) :در ذه د افددراد جددا دارد،

مسئله به کار میبرند اما دان

و داناییها انسدان بدهسدهولت

مستندساز نشده است ،افراد هنگام بروز مشر از آن اسدتهاده

مدددیریتپددذیر و مشدداهدهشدددنی نیسددت .ورتددی دان د

میکنند و دارا جن،ههایی مانند ناملمو،بدودن ،ندامر یبدودن،

تصددمیمگیددر و به،ددود تصددمیمهددا ،فرآیندددها ،بهددرهور و

ذهنیبودن و زمانبربودنِ اکتساب آن است

سودآور به کار گرفته میشود ،به «خرد» ت،دی میشود .افدراد

 دان

پنهان :ای دان

نیز دارا بخ ها عیانشدنی

برا خردمندبودن ،نهتنها بایدد داند

کسد

بددرا

کنندد ،بایدد فهدم

کاملی از اصول حاکم بر آن نیز داشته باشند( .روحدانی:1393 ،
1

Webster's dictionary
Poper
3
Polanyi
4
Explicit
5
Implicit
6
Tacit

)۵2

2
7

Data
Information
9
knowledge
10
Wisdom
8
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صاح نظران مختلهی مدیریت دان

را تعرید

کردهاند .اسنودن 11میگوید« :مدیریت دان

 -توجه به سطو مختل

و تشدری

 -تنوعبخشی به یادگیر در محی ها مختل

بده معندا تعیدی

 -مهندسی مجدد ساختار شغلی و کدار کارکندان بدرا

آشرار است»( .اسنودن)20 :13۸3 ،

سو ی،ی 12معتقد اسدت« :مددیریت داند

ایجاد ظرفیت ها دان

دارا دو بخد

مدیریت فناور اطالعات و مدیریت بر افراد است و مددیریت
بر دان  ،کار بسیار دشوار است»)Sveiby, 1998: 8( .
بهطور اساسی مدیریت دان

سازمانی

 -تقویت انگیزهها یادگیر بهصورت ماد و معنو

بهینه ساز و مدیریت فعال دارایی ها فرر بدهشدر داند
ضمنی یا دان

یادگیر

و یادگیر مسدتمر( .رحمدانی:1394 ،

)23
کس  ،خل  ،انتقال و بهرهبردار از دان  ،بده شدر هدا

تالش مدیکندد دسترسدی بده

تجربهها و اطالعات موجود در سازمان را بدرا کلید کارکندان

زیر در سازمانها ت،یی و بهرهبردار میشود:
 -انگیددزش 1۵دان د  :بددرا کس د

و بدده معنددا

دان د

سازمان فراهم سازد یعندی تربیدت تواندایی هدا انسدان بدرا

استخدام کارکنان توانا و برجسدته و مسداعدت بده آندان بدرا

ارتصاد دان محور با بهدرهگیدر از نظدام آمدوزش و پدرورش

یادگیر  ،رشد حرفده ا و فدرد و مشدارکت در شد،رههدا

متعالی از دور کودکستان تا دانشگاه.

حرفها و تخصصی فراتر از سازمان است

جونز 13آن را ای گونه تعری

مدیکندد« :مددیریت داند ،

 -خل

16

و تولید دان  :وابسته به محدی حمدایتی اسدت

رویررد یرپارچده و نظدام مندد بدرا تشدخیص ،مددیریت و

کدده در آن بددا بهددرهبددردار از تدددابیر مدددیریت مندداب انسددانی،

تسهیم کلی دارایی ها فرر شام پایگاهها داده ،مستندات،

و مشرالت سازمان به وجود میآید

رویهها ،سیاستها و تجربهها موجود در ذهد افدراد اسدت».
(جونز)120 :139۷ ،

1۷

 -انتقال دان  :نیازمند اشرال مختل

یادگیر  ،توسدع

ف ا اشاع دان  ،ارا آموزش و کارآموز میشود و ایجداد

دانرام 14در ای زمینه معتقد است« :مدیریت داند

کداربرد

ملمو ،و ناملمو ،سازمان با هدد

اسدتهاده از داند

موجود در داخ و خار از سازمان برا خلد داند

سازمان یادگیرنده را تسهی میکند
 -بهرهبردار  1۸از دان  :به معنا استهاده از مناب انسانی

نظاممند و هدفمند معیارهایی برا هدایت و کنترل داراییهدا
دان

شرایطی برا طر مسا

با اتخاذ تدابیر مدیریتی ،پاداش و ارزیابی عملررد است( .اپ

جدیدد

هلس)۵۸ :1392 ،

است»( .فرهادزاده)۷3 :1390 ،
درمجموع ،ای طور استن،اط میشدود کده مددیریت داند ،
کوششی برا ت،دی دان

کارکنان و مدیران (سرمای انسدانی)

به دارایی مشترک سازمانی (سرمای ساختار و ارت،اطی) است.

دانشسازمانی 
به معنا «ظرفیت اردام اثربخ » تعری

می شدود و

دان

دربرگیرند اطالعات مهید برا اجرا اثدربخ

اسدت .هدر

مدیریت داند  ،سدازماندادن دانسدت براسدا ،فدراهمسداز

اردام توس فرد یا سازمان ،هنگامی اثربخ

زیرساختی اجتماعی ،فرهنگی و انسانی است .مددیریت داند

به حالت مطلوب نزدی تر باشد .نتیج مطلوب در سازمانها

شام تصر

است که نتدای آن

دان  ،خرد و تجربیات با ارزش افزود کارکندان

خصوصی یا تجار  ،خل ارزش بازار و در سازمانها مددنی

و آسانکردن بازیابی دوره و نگهددار آن ،در جایگداه دارایدی

و دولتی ،خل ارزش اجتماعی است .ارداماتی کده خلد ارزش

سددازمان اسددت .هددر سددازمانی بددرا ایجدداد و توسددع سددازمان

میکنند ،در رال

فرآیندها کس وکار یدا فرآینددها کدار ،

یادگیرنددده دربددار آمددوزش و یددادگیر  ،مسددتلزم بددهکددارگیر

سازماندهی میشوند.

سازوکارها زیر است:

گهتنی است داراییها دانشی در مناب زیر نههته است:
11

15

12

16

Snoden
Sveiby
13
Jones
14
Danrame

Motivation
Creation
17
Diffusion
18
Use
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 -افراد

پذیر و سررتشدنی است) و بدهطدور احتمدالی داند

 -فناور ها ،سامانهها و فرآیندها

خالص هرگز وجود ندارد زیرا همیشده بدرا کداربرد سداز

 -رواب کدار تدیم هدا ،اطالعدات عملدی و دیددگاههدا.

دان  ،به انسان نیاز است.
دان

(مدیریت دان  ،تجرب آسیا)3 :13۸۷ ،
برا ت،یی انواع دان  ،تقسیمبند ها مختلهی وجود دارد
که به چند تقسیمبند اشاره میشود:
دستهبند  ،دان

در ی

 -انسانی ،نههته در ی

میشود:

فرد (مهارت مذاکره)

 -سازمان یافته ،آشدرار ید

صری ازطری کپیبردار  ،خوانددن و
ضدمنی تنهدا ازطرید

گوشدادن انتساب می شدود امدا داند

تجربه یا یادگیر م،تنیبر عم منتق میشود.
در حالت کلی و به دتی زیر ،بهطور معمول میدزان داند

تیم کار

سدازمان ،شدام سدامانههدا،

روندها ،نظامنامهها و ابزارها( .فرهادزاده)۷0 :1390 ،
از منظر دیگر  ،داند

است ال،ته تا ورتدیکده

فرد کار را انجام دهد یا آن کار ،ت،ددی بده عدادت (ط،یعدت
ثانویه) شده باشد .دان

بهصورت زیر تهری

 -اجتماعی (گروهی) ،نههته در ی

ضمنی باتتری مرحل دان

صدری

از داند

ضمنی در هر سازمان ،بی

صدری اسدت( .سدیدی ،

 )40 :1394در ای زمینه توجه به نرات زیر ضرور است:
 -هم دان ها ضمنی ،شناختهشده نیستند و نیز تمدامی

در تقسدیمبندد هدا زیدر ترسدیم

آنها مرتوب و مدون نمیشوند

میشود:
ضمنی :دانشی غیر مدون و مرتوب ،اغل

 .1دان

فرد

و خصوصی و دسترسی به آن توس سایری دشوار است و نیز
متخصص ی

 حتی با فرض امران مدونکردن دان  ،بسیار از انواعای دان

بافت و شرای کار مشخص از ر،ی موارد زیر

است:

بهراحتی ،مدونساز نمیشوند.

عالوهبرای  ،درزمین کاربرد داند

ضدمنی و صدری  ،تزم

است به نرات زیر توجه شود:
 .1ورتی دان

 .1.1تخصص
 .1.2فرآیندها پیرامونی

گذاشته میشود.

 .1.3تجربیات پیشی
 .1.4ارت،اط با ی
 .2دان

ضمنی مدون میشود ،بهراحتی ،به اشدتراک

 .2فعالیتها تجربدی ،ابزارهدا مهیدد بدرا طراحدی
مشتر وفادار.

صری  ،دانشی که بهصورت کاغذ یا الرترونی

مطلوبی از مهارت ها مناس  ،اطالعات مرت ،و سدامانههدا
حمایتی برا انتقال دان

ضمنی به دان

صری هستند.

یا بهشر صوتی  -تصویر ث،ت و کدگذار شده باشد یدا در

 .3رابط استاد و شاگرد  ،مربیگر و کم

به همرداران،

نمونها از محصول ،تجهیزات یا فناور  ،دروندی شدده باشدد

ابزارها مناس،ی برا انتقال بخ هایی از دان

ضمنی هستند

همانند:

که مدونکردن آنها دشوار است.
 .4ورتی یری از فرآیندها کس وکار بدی

 .2.1دستورالعم ها ،ث،ت بهتری کارکردها
 .2.2ابزارها فرآیند ،فرمولها

ی

 .2.3پورتالها و اینترانت ،پایگاهها دادها

حال نزدی شدن به س بازنشستگی هستند ،بی

نیرو کار وابسته است یا زمانی کده کارکندان باتجربده در

 .2.4کتابخانهها و آرشیوها

دیگر در شرای انتقال دان

 .2.۵دفتر راهنما مشدتریان ،عرضدهکننددگان( .روحدانی،

)42 :13۸3

)40 :1393
دان

ای نوع دان  ،از بافت کار اصلی آن جدا و منتق مدیشدود
است اما دان

از هدر زمدان

ضدمنی ردرار دارندد( .اسدنودن،

داندد سددازمانی یرددی از مهددمتددری مندداب ارزشددمند

صری یا عینی بهراحتی ،بازتولید و بازتوزی میشود.

در حالی که دان

از انددازه بده

سازمان هاسدت کده شدام دارایدی هدا نداملمو ،،روال هدا و
فرآیندها خال میشود .دان

یردی از منداب کلیدد بدرا

ضمنی ،چس،نده (وابسته به وجود فرد فعال)

ایجاد و حهظ مزیت ررابتی پایدار در ارتصاد فراصنعتی به شمار

صری بسیار سیّال است (بهراحتدی ،استنسداخ-

و تجرب سازمان ،متعل به افراد

می رود و بخ

مهمی از دان
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سازمان است نه خود سدازمان از اید رو مددیریت داند

در

سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است.
فرآینددد مدددیریت داندد

همان «تجربه» است و بده همدراه سداختار« ،پایگداه تجربده» را

مشددتم بددر خلدد و شناسددایی،

مستندساز و ذخیرهساز  ،توزید  ،انتقدال و تسدهیم داند
درنهایددت ،کدداربرد آن اسددت .داند

تشری میدهد

و

شناسدداییشددده بایددد اول،

ذخیره ساز و کدگذار شود سدپس میدان همگدان توزید و
موجدد

 .2ساختار :روش سازماندهی محتواست .محتوا بدهتنهدایی

 .3رویه ها :شام دستورالعم هایی برا مددیریت روزاند
پایگاه تجربه است که چگونگی بهکارگیر  ،دستهبندد  ،پداک-
کردن ،ادغام و بهروزرسانی تجربهها را در بر میگیرد

هددمافزایددی دانشددی شددود همچنددی در عملیددات و

 .4ابزار ،تسهیالت و امرانات :پشتی،انی مددیریت محتدوا و

تصمیم ها سازمانی به کار گرفته و درنهایدت ،باعدث به،دود و

ساختار را ارا ه میدهد و ط ،رویهها موجود در فرآیندها بده

تعالی عملررد سازمان شود( .نوید
تجربه بده منزلد داند

کار گرفته مدیشدود .اید فرآینددها شدام نگهددار  ،ذخیدره،

ریاحینیا)3 :1396 ،

یدا مهدارتی اسدت کده از تمدری و

تحلی  ،بازیابی ،ادغام و توسع تجربه است( .ت،ز)4۵ :1393 ،

دور زمانی بهنس،ت

بنابرای  ،مدیریت تجربده ندوع خاصدی از مددیریت داند

ممارست در فعالیتی یا انجام کار در ی

طوتنی حاصد مدیشدود .امردان رلمددادکردن آن در جایگداه

است که وظیه آن گردآور  ،مستندساز  ،نگهدار و توسدع
تخصصددی (تجربدده) در سددازمان اسددت .تجربدده ،داند

دانشی که فرد در طول زمان و بدا درگیرشددن در حد مسدا

داند

میآموزد ،وجود دارد مسا لی که ممر است آنهدا را در خدود

تخصصی و ارزشمند است که ازطرید عوامد حد مسدئله

ح کرده باشد یا بدا اسدتهاده از تجربیدات دیگدران حد کندد.

جم آور و ذخیره مدیشدود و بدا داند

عمدومی کده حدوز

تجربه شام اجزا زیر است:

وسددی تددر را در بددر مددیگیددرد و از مندداب متهدداوتی از ر،ی د

 -دان  ،مهارت

پژوه هدا علمدی ،آمدوزش آکادمید

 -تمری  ،ممارست

می آید ،متهاوت است .تجربه تا زمانی که مسدتند نشدده اسدت،

و مطالعده بده دسدت

 -فعالیت ،انجام کار

دان

 -دور زمانی.

کاربرد و ث،ت آن بهشر تجربه ،بده کدگدذار و مستندسداز

تجربه در طول زندگی کار فرد ،گدروه و سدازمان شدر

نیاز دارد بنابرای هر تجربه شام صورت مسدئله و راهحد آن

می گیرد و با مرور زمان توسعه مییابد .اگر هر تجربده حاصد

است که همراه با ویژگی ها آن ،مستند شده است( .صدمیمی

جم مسئله و راهح آن دانسته شدود ،در هدر سدازمان مسدا

آذربخ )40 :1396 ،

زیاد وجود دارد که توس افراد یدا گروههدا مختلد

ضمنی است زیرا تنها در ذه افراد جا دارد اما بدرا

حد

شده است پس رلمدادکردن تجربه در جایگداه مدورد کده در
فرآیند انجام کار در سازمان (اعدم از کارهدا مددیریتی و غیدر

مستندسازیدانش 
در میان مراحد مددیریت داند  ،بده مرحلد مستندسداز

مدیریتی) در زمانی معی شر مدیگیدرد و نتدایجی بده همدراه

تجربیددات بددی

دارد ،ممر است.

مستندساز تجربیات بهدن،ال استهاده از م امی و نتای وردای

تجربه ،دان
اتوماتی
کس

ویژها است کده توسد عداملی (انسدانی یدا

یا ح مسئل کامپیوتر ) در مورعیتها ح مسدئله
شده است پس تجربه در شرای ح مسدئله ایجداد و از

صورتمسئله ،راهح و شرای حاکم بر مسئله تشری میشود.

از سددایر مراحدد توجدده شددده اسددت .نظددام

و رویدددادها گذشددته بددرا کس د
اردامات آتی است .هد

مزیددت در فعالیددتهددا و

سازمانها و مدیران از اجرا فرآیندد

مستندسدداز تجربیددات ،آمددوزش رهیافددت صددحی و آتیددهدار
به جا استهاده از روش آزمون و خطا است و همی طور کم

نظام مدیریت تجربه ،مجموعه ا برا ادار تجارب سازمانی و

به کاه

شام موارد زیر است:

که نادرستی آنهدا در گذشدته بده اث،دات رسدیده اسدت .کیهیدت

 .1محتوا :شام اطالعات ،دان

و تجربه است

هزینه ها ناشی از انجام دوبار روشهدا و اردداماتی
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 -افزای

محتوا ای اسناد خل شدده ،از اهمیدت بدهسدزایی برخدوردار
است( .انوار رستمی شها ی)40 :13۸۸ ،

دیگران

مستندسدداز یردددی از ابزارهدددا اکتسددداب داند د  19از
کارشناسان و به بیان دیگر ،ت،دی داند

نهدان آنهدا بده داند

 احسا ،و چشمانداز مشدترک بدهدلید مستندسداز وانتقال تجربهها
 -تسهی گردش اطالعات و تجربهها به دلی مستندشددن

آشددرار اسددت .در جریددان پددرو ههددا ،افددراد بددا مسددتندکردن
فعالیت ها خود در فازها مختل
دان

پرو ه ،مان از دست رفت

جار در پرو ه می شوند زیرا هری

آنها

از پرسن سدازمان

درزمین کار مربوط به خود با دانشی منحصر به فرد و متعلد
اما نحو انجامدادن کارها ،تجربیدات و آمدوزههدا و در،هدا

 گسترش بین  ،دان  ،توان و خالریت در بی مددیرانو کارکنان

آموختهشده از موفقیتها ،شرستها و توصیهها ،مجموعها از
مختص آن فرد است که عوام موفقیدت و را تشدری

میدهد( .نوید

 -ایجاد بستر مناس

م،ادل تجربه ها و اندیشه ها ازطرید

تیمها یادگیرنده

به خود مواجه است که شاید هیچگاه به آن توجه نررده باشدد

دان

مجموع تجربدههدا و یدادگیر از تجربدههدا

 تحددول سددازمانی ازطرید انتقددال مجموعد تجربددههددا.(جعهر مقدم)22 :13۸3 ،
مستندساز تجارب در سازمانها ازطری ایجداد تدیمهدا

ریاحینیا)۸ :1396 ،

مستندساز تجربیات یری از ابزارهایی است که سازمانها،

یادگیرنده و هم افزایی ،موج

افدزای

اثربخشدی و بهدرهور

بهویژه سازمانها پرو همحور ،را رادر میسازد در مواجهده بدا

سددازمانی مددیشددود .نخسددتی ردددم در فرآینددد مستندسدداز

مشددرالت مشددابه ،اردددام مددؤثرتر داشددته باشددند ،از ترددرار

تجربهها خود و دیگدران ،شدناخت ندوع و ماهیدت تجربده و

اشت،اهات گذشته مصون بمانند و با سرعت بیشدتر بدهسدمت

سپس ث،ت آن است ردم دوم ،ارزیابی ضدم عمد و پدس از

سددازمانی حرکددت کننددد .مستندسدداز تجربیددات،

تجربه بهطور ذهنی و سپس ارزیابی مجددد پدس

اهدددا

عم و کس

سازوکار برا ایجاد حافظ سازمانی است .حافظد سدازمانی

از ث،ت و مستندساز است و اما ردم سوم ،انتشار و دردستر،

ع،ارت است از توانایی سازمان برا اسدتهاده از دانشدی کده از

رراردادن تجربهها بهدستآمده به دیگران است.

ر ،آموخته و به معنا بازخورد دان

و تجربه است.

در سال ها اخیر ارددامات نظدر و عملدی گونداگونی در

تاریخشفاهی 

س دط کشددور درخصددوت مستندسدداز تجربیددات مدددیریتی

توجه به تاریخ شهاهی در ایران ،به بعد از پیدروز انقدالب

صورت گرفته است که به برگزار همای هایی بهمنظور انتقال

اسالمی بازمی گردد دروار از فردا پیروز انقالب فرضیهها،

منظم تجربیات موجود به مدیران جدوان و اجدرا پدرو ههدا

نظرها و برداشت ها متهداوت و متعددد در خدار از ایدران

مطالعاتی و طر ها مستندسداز کداربرد در سدازمان هدا

دربار دتی  ،عوامد و ماهیدت آن مطدر شدد .شدناخت اید

مختل

اشاره میشود .تمامی ای تالشها بیانگر آن اسدت کده

سازمان ها ایرانی به اهمیت نق

مستندساز تجربه در رشدد

دیدگاهها از ای رو اهمیت دارد که خود م،نا نگارش ،تدألی
و تددوی مقالدههددا ،تحلید هددا و کتدابهددا متعددد اسددت.

و به،ود عملررد سازمانی پی برده و در اید راسدتا اردداماتی را

(حیدر  )۸0 :13۸3 ،انقالب اسالمی همانگونه کده در عرصد

آغاز کردهاند.

پددژوه هددا اسددناد ،انقالبددی بدده وجددود آورد ،در عرصدد

فواید مستندساز به شر زیر است:
 همافزایی 20سازمانی بهدلی بهرهبدردار سدایر افدراد ازتجربهها بهدستآمده

خاطره نگار و پیدای

یدا ترامد و رشدد تداریخ شدهاهی در

داخ و خار از ایران نیز نق

عمده و اساسی داشت .در ای

زمان به خاطرات شهاهی بهشدر بدیسدابقها توجده شدد .در
Knowledge Elicitation
Synergy

19
20

نتیج نزدیری و تلهی ای دو گروه از مستندات ،یعنی اسدناد و
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تاریخ شهاهی ،گونه ا ترام یافته تر از پژوه ها شر گرفتده

در جایگاه مرم اسناد مرتوب برا ت،یی امر وارد در تداریخ

است .خاطرات منتشرشد شخصدیتهدا نموندههدا خدوبی از

است.

تاریخنگار روایدی اسدت( .ندورا ی ابوالحسدنیترردی:1394 ،

بهطور کلی مراح فرآیند تاریخ شهاهی به شر زیر است:

)1۷۵

 -انتخاب موضوع :موضوع طر میتواندد حدول زنددگی

مصاح ،تاریخ شهاهی در مطالعدات تداریخی ،من،د دسدتِ
اول محسوب می شود و سند از جنس صوت و تصویر است.

شخصدیتی زندده یدا متدوفی ،وارعدها تداریخی ،حدوز تداریخ
اجتماعی ،فعالیتها نهادها یا مؤسسات و  ...باشد.

ای روش پژوهشی در جستجو اطالعدات مسدتند شدهاهی و

 -تهی طر  :ت،یی اهدا

ث،ت هر نوع تجرب انسانی اسدت کده بدهمدرور زمدان و در پدی

اجرا آن حا ز اهمیت است.

تغییرات سیاسی ،اجتمداعی و فرهنگدی در خطدر ندابود ردرار

 -پژوه

و اولویتهدا طدر و نحدو

و طر سؤال :پدس از تصدوی

طدر توسد

دارد .مورخان ،مناب شهاهی را در کندار منداب مرتدوب ،اسدناد

مراج ذ صال تزم است مطالعات جدامعی دربدار موضدوع

دولتی ،مدارک چاپی و منداب تصدویر در دسدتهبندد منداب

مصاح،ه انجام شود.

دستِ اول ررار میدهند)oral history, 2008( .
تاریخ شهاهی یری از ابزارها گردآور دادهها تداریخی
است که با کم

آن ادراکها ،نگدرشهدا ،عالید و آرزوهدا

 ث،ت سند مصاح،ه :پس از پایان مصاح،ه ،سدند حاصداز آن در جدول ث،ت مشخصات مصاح،ه در میشود.
 -کپددیبددردار از سددند تولیدشددده :تزم اسددت از مندداب

آزمودنی ارزیابی عمی تر میشود همی طور مصداح،ه ،ابدزار

حاص از مصاح،ه اعم از صوتی و تصویر نسخهها پشتی،ان

است که امران بررسی موضوعها پیچیده و پیگیر پاسدخهدا

تهیه شود.

یا پیداکردن عل آنها را فراهم میکند (سرمد )13۷6:149 ،پس
درواردد  ،یدد

روش پددژوه ِ تدداریخی بددرا جمدد آور و

نگهدار اطالعات از حافظ افرادِ سهیم در رخدادها تاریخی

 -پیادهساز و ویرای

اولیه :ت،دی فای ها صدوتی بده

مت است که به آن گهتارنویسی هم اطال میشود.
 -توصددی

مصدداح،ه :بددرا ارا دد تعریهددی از فیزیدد

یا شاهدان عینی آنهاست .ای نوع مصاح،ه برا شناخت بهتر و

(حام ها مصاح،ه) و نیز محتوا مصداح،ه ،بدا هدد

دری تر گذشته و استهاده از مواد بهدستآمده در تداریخنگدار

سددهولت دسترسددی بدده آن ،مندداب حاص د توصددی

انجام میشود پس ای یافتههدا خدام ،گداهی در کندار دیگدر

میشود.

مناب معنا پیدا میکند و گاهی نیدز مراجد منحصدر بده فدرد
رلمداد میشود بهویژه دربدار برخدی از موضدوع هدا و وردای

 -تدددوی و ویددرای

ایجداد
و تحلی د

دوم :شددام فصدد بنددد  ،تعیددی

چارچوب اثر ،مستندسداز  ،راسدتیآزمدایی ،کنتدرل ارجاعدات

تاریخ معاصر ایدران کده منداب اسدتنادپذیر درخصدوت آنهدا

درونمتنی ،ویرای

وجود ندارد.

است.

صور و زبانی و آمدادهسداز پیوسدتهدا

رو استن،اط رو مصاح،ه کنند تاریخ شدهاهی و مشدارکت
فعال او در مصاح،ه براسا ،شناخت و تسدل بدر ارجداعهدا

تاریخشفاهیوسرمایههایانسانی 


بیرونددی و درونددی مددت مصدداح،ه و نیددز فرصددت و امرددان

به طور اساسی مناب مهم ررابت سازمان ها ع،ارت اسدت از:

پینوشت بر مت پیدادهشدده

مناب ماد  ،اطالعاتی و انسانی .مناب انسانی مهم تری سدرمایه

شر نویسی و من ،نویسی در رال

و منق شد مصاح،ه ،به مصاح،هگر امران «ت،یی » میدهد .پدس

و دارایی هر سازمان محسوب میشدود .تغییدر در عملرردهدا

از انجام مصاح،ههاست که مصاح،هکننده یا تددوینگر در تلهید

مدیریت امر ضرور و اجتنابناپذیر است .اندواع مؤسسدات

روایت ها گوناگون و نقد و بررسی آنها به مدد سایر اسدناد و

به منظدور بقدا و توسدعه و انط،دا بدا تغییدرات محدی رردابتی

مدارک ،وارعه را تهسیر میکند .آنچه در تداریخنگدار شدهاهی

نیازمندد

مرسوم است ،بهرهگیر از اطالعات موجود در مت مصاح،ههدا

پیرامون ،به اجرا اثربخ

استراتژ مددیریت داند
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و فرآیندددها دان د

هسددتند .از آنجددایی کدده دان د

ناگشودنی با عملیات ،ساختار و فرهنگ و هد
خورده است ،استراتژ مدیریت دان
نیاز دارد که از رلمدرو داند

بددهطددور

سازمان پیوندد

کارآمد ،به مجموعههایی

و چگدونگی اسدتهاده از آن در

سازمان بزر تر فهم عمیقی داشته باشد.

حافظ انسانی را تشری میدهد .حافظ کوتاهمددت در تعامد
مستقیم با پردازشگر شناختی است اما انداز آن بسیار کوچد
است .حافظ بلندمدت محلی اسدت بدرا ذخیدر اطالعدات و
تجارب شخصی افدراد کده در بلندمددت نگهددار و اسدتهاده

ازجمله موضوعاتی که در سالهدا اخیدر نظدر بسدیار از
مدددیران را بدده خددود جل د

حافظ کوتاه مدت و حافظد بلندمددت اجدزا اصدلی سیسدتم

میشود( .ت،ز)30 :1393 ،

کددرده اسددت ،موضددوع «مدددیریت
22

دان « ،»21سازمان یادگیرنده » و «یادگیر سازمانی » اسدت.

خود را مدیریت کنند .مدیریت داند

ای امر در جایگاه مسئلها بی رشدتها  ،در رشدتههدایی مانندد

است زیدرا شدناخت ارزش وارعدی آن دشدوار و بدهکدارگیر

فناور اطالعات ،مدیریت بازرگدانی ،مددیریت منداب انسدانی،

مطلوب آن ،به نحو که برا سازمان ایجاد مزیت ررابتی کندد،

تحلی نظامها ،جامعهشناسی و ارتصاد ریشه دارد( .مهرعلیزاده

دشوارتر است .این

مدیران و رؤسا سازمانها تالش میکنند

ع،د )۸ :13۸۸ ،

ازطری مدیریت دان  ،دان

سرمایهها دان

23

سازمانها باید بتوانند به گونها مدؤثر سدرمایههدا داند

هر سازمانی به سه گروه عمده ط،قهبند

میشود:
بین

ان،اشته در ذه اع دا سدازمان

را استخرا و آن را در میان تمامی افراد تسدهیم کنندد .در اید
حالت دان

 .1انسانی :مشتم بر توانایی ،مهدارتهدا ،فندون ،داند

فرآیندد بحدثبرانگیدز

و

ذخیره شده در سیستم ،ت،دی به من،عی دردسدتر،

و دا می میشود و مزیت ررابتی پایددار بدرا سدازمان فدراهم
میکند)huysman, 2006: 41( .

نههته در کارکنان و مدیریت
 .2ارت،اطی :دربرگیرند ارت،اطات درون و بیرون سدازمانی

(مشتریان ،سهامداران ،عرضهکنندگان و عموم جامعه)

ضمنی در جایگاه محرکی مهم در فرآیند خالریدت و

دان

نوآور  ،نق

مهمی بهمنزل من،عی سدازمانی و عامد مؤفقیدت

 .3ساختار  :دربردارند بستر و زیرساختهدا سدازمانی

در سازمان ایها می کند .امروزه ،هم گروهها کدار و علمدی

درخصددوت نظددامهددا اطالعدداتی و ارت،دداطی ،فرهنددگ و

اذعان دارند برا اینره سازمانها در دنیدا تجدارت و ررابدت

ارزشها سازمانی.

ح ور مستمر و پایدار داشته باشند ،باید حدول محدور علدم و

حافظ سدازمانی واحدد یدا بخشدی در سدازمان اسدت کده
مسددئولیت نگهدددار و بددهروزرسددانی دان د

را برعهددده دارد.

حافظ سازمانی به سه گون ماشینی ،دستی و شهاهی دستهبند
میشود .در نوع ماشینی ،دان

دان

است .دان

بده مجموعد اطالعدات سدازماندهیشدده ،راهکدار

عملی مرت ،با آن ،نتای بهکارگیر در تصمیمها مختلد
آموزش مرت ،با آن گهتده مدیشدود .داند

مستند میشود و در پایگاههدا

داده نگهدار و بهروزرسانی میشدود .در ندوع دسدتی ،داند

و

زیربندا مهدارت،

تجربه و تخصص هر فرد است( .دراکر)66 :13۸0 ،

مستند در فرمها و پوشهها مخصوصی نگهدار میشود و در
نوع شهاهی ،داند

فعالیت کنند .داند  ،مههدومی فراتدر از داده و اطالعدات

بدهصدورت نانوشدته در ذهد کارکندان یدا

فرهنگ سازمان ،درونی میشود.

هم سازمان ها دارا تعداد زیاد مناب انسانی باتجربه ،در
مددرز بازنشسددتگی و دارا کولددهبددار از تجربیددات و داندد
باارزش هستند .اید داند ِ حاصد از تجربده کده بایدد بدرا

در مدلی ساده از حافظ انسانی ،دو جزی اصلی وجود دارد:

توانمندساز سایر کارکنان به کار گرفته شود ،نیازمند مددیریت
است .ای امر مستلزم آن است کده مؤسسدات بدا

حافظ کوتاه مدت و حافظ بلندمدت که اجزا شناختی حافظ

صحی دان

انسان و مشابه سیستم پردازشدگر کدامپیوتر اسدت .پردازشدگر،

ار نهادن به مدیریت دان

و بهطور متقاب توانمندساز افراد،

آن را در جایگاه نیاز راه،رد و ضرور بدرا پیشدگامی در
21
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22

عرص ررابتپذیر  ،در زمر برنامهها اولویتدار خدود ردرار
دهند.
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ضمنی توجه به نرات زیر حدا ز اهمیدت

است:

نزدی

سازمانی یا به-

بی فرستنده و گیرند اطالعات و دان

ع،ارتی مصاح،ه شدونده و مصداح،هگدر ،اعتمداد متقابد اسدت.

 -توانایی کارکنان در تصمیمگیر

بهطور اصولی ،اعتماد اسدا ،م،ادلد داند

 -پذیرش مسئولیت در اجرا تصمیم از سو کارکنان

مددیدهددد .فددو ،و همردداران

 دسترسی کارکنان به ابزارها مرت ،با تصمیمگیدر واجرا

رراردادناپذیر دان
ریس

 -پذیرش مسئولیت در پیامددها تصدمیمگرفتده شدده از

اهمیددت اعتمدداد را ناشددی از

ضمنی میدانند و بر نقد

و ن،ود رطعیدت نههتده در انتقدال داند

آن در کداه
ضدمنی تأکیدد

میکنند)Foos, schum, Rothenberg, 2008: 8( .

سو کارکنان.

به بیان مرت ی ندورا ی« :در مصداح،ههدا تداریخ شدهاهی
می توان اهدا



خاصی را شناسایی کرد که متمایز از سایر انواع

مصاح،ه هاست و از آن جمله می توان به بازشناسدی رویددادها،

مصاحبه،ابزاردستیابیبهدانشضمنی 
گوندداگون در مراکددز و

آشرارساخت ورای ناشناخته و بازساز احساسات و هیجانات

استهاده می شود ولی مهم آن است که روش

ورای و جریان هدا اجتمداعی و مهداهیم وارعده اشداره

امددروزه ،از مصدداح،ه بددا اهدددا
مؤسسات مختل

ضدمنی را تشدری

اطرا

کرد»( .نورا ی)6۸ :13۸2 ،

مصاح،ه توانسته است خود را در جایگداه یردی از شدیوه هدا

مصاح،ه در تاریخ شهاهی ،گهتگو با نقد آفریندان حدواد

گردآور اطالعات در پژوه ها علمی تث،یت کند .بده دلید
ضدمنی در سدازمانهدا و

دربار تجربیات خدات آنهاسدت ،تداریخ شدهاهی براسدا ،آن

مؤسسات ازطرید مصداح،ه هدا تداریخ شدهاهی تأکیدد دارد،

شر گرفته است و رک اصلی آن محسوب میشود به ع،ارت

ویژگیها ای نوع مصاح،ه بیان میشود.

دیگر مقصود از مصداح ،تداریخ شدهاهی گدردآور داده هدا

اینره مقال پی ِرو به استخرا دان

دان

تاریخی ازطری انجام مصاح،ه ،بهطور معمول به صورت ضد،

ضمنی ماهیدت پیچیدده و نامشدهود دارد بندابرای

انتقال آن بهآسانی و ی باره انجام نمی شود .روابد نزدید
خالل تعام و ارت،اط مستمر به طرفی کم

از

میکند تدا م،ادلد

صوت و گاه ض ،وید ویی از افراد است که شرکتکننده یدا
ناظر در رویدادها بودهاند .مصاح ،تداریخ شدهاهی مصداح،ها

رسمی و غیررسمی اطالعات را بررسی کنند همچنی به افدراد

اسددت کدده طددی آن تجربددههددا ،افرددار و احساسددات شخصددی

فرصت بیشتر میدهد تا در احساسدات ،انگیدزه هدا ،تجدارب

مصاح،ه شونده دربار رویداد یا دور خاصی از زمان ،توس او

جمعی و الگوها ذهنی یردیگر سهیم شوند به ع،ارت دیگدر

به یداد آورده مدیشدود .از اید منظدر ،تداریخ شدهاهی دیددگاه

ازطری گهتوشنودها مررر میدان افدراد بده مهداهیم و

شخصی مشاهدهگر را دربار گذشته در اختیار ما ررار میدهدد.

دان

اصطالحات مشترک برا آنها ت،دی مدیشدود .گیرندد داند

دروار  ،مصاح،هشونده ،من ،دسدتِ اول در مطالعدات تداریخی

ضمنی مییابدد یعندی روابد

محسوب می شود هرچند فعال در رویداد یا ناظر (شاهد عینی)

امران بیشتر برا کس

دان

نزدی  ،به گیرنده فرصت دسدتیابی بده عمد فرآیندد عملیدات
عرضهکننده را میدهد بندابرای آنهدا مدیتوانندد از برنامدههدا،

بر رویداد تاریخی یا مقطعی از تاریخ بوده باشد.
در ای راستا مصاح ،تداریخ شدهاهی ،یردی از مهدم تدری

نمادها یا فرهنگ سازمانی عرضهکننده پیرو کنند( .رربانیزاده

ابزارها برا ث،ت داند

خالقینیا)93 :13۸۸ ،

دروار  ،یری از ناب تری داند هدا ،داند

جم آور داند

سدازمانی و مددیریت آن ازطرید انجدام

مصاح،ه با افراد در سطو مختلد

کارشناسدی و مددیریتی در

سازمان ها ،مؤسسات و شرکتهدا یردی از بهتدری شدیوههدا
ت،یی دان

ضمنی محسوب مدیشدود .عنصدر بنیدادی روابد

انسانهاست .ای دان

ضدمنی اشدخات بده شدمار مدیرود.
حاصد از تجربد

به دلی اثر گذر زمان رو آن و استهاد

عملی شدن ،بهطور عمی درک میشود .زمانی که دان

ضمنی

ازطری مصاح ،تداریخ شدهاهی اسدتخرا شدود و بدهصدورت
مرتوب درآید ،هم افراد از آن بهره میجویند.
ای گونه بیان میشود که جایگاه فرسدتنده و گیرندده کده در

پژوهشهای تاریخ شفاهی ،دوره جدید ،دوره  ،1شماره  ،1سال 1400
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تشری ویژگی ها دان

تاریخ شهاهی رویدادها ،پیامدها و حواد

ضمنی بیان شد ،با انجام مصاح،هها

از زبان شاهدان بیان

تاریخ شهاهی به مصاح،هشونده و مصاح،هگر تغییر نام میدهدد.

می شود .اگر بتوان از ای رویددادها ،الگوهدا تررارپدذیر را

ضمنی و اطالعات ازطری هددایت مصداح،هگدر

واکاو و ت،یی کرد ،دانشی استخرا میشود کده در شناسدایی

دان

صاح

متخصص ،نرات و م امی را تشری میکند و دان

حلقهها مهقود ورای مؤثر است( .نوید

ازطرید

رال،ی پژوهشی که همدان تداریخ شدهاهی اسدت ،ث،دت و ت،یدی

)6

میشود.

تاریخ شهاهی ض ،و ث،ت ورای اسدت آنطدور کده راو

همانطور که در بحث ارت،اط مناس
دان

ریداحینیدا:1396 ،

بی فرستنده و گیرند

بیان شد ،در مصاح ،تاریخ شهاهی تعامد سدازنده بدی

درک کرده است .دانست نحو دری به هم پیوست رویدادها از
طر

مصاح،هگر و راو  ،در کیهیت مصاح،ه اثرگذار است و بخشدی

مصاح،هگر موج

میشود که داند

ضدمنی بده عرصد

ظهور برسد و الگوها و شرای تررارپذیر نمونهها در گذشدته و

از فرآیند تاریخ شهاهی محسوب میشدود .مصداح،هگدر ضدم

حال مشخص شود .در ت،یی داند

هدایت بحث و با طر پرس ها بدهجدا و مقت دی ،از ابهدام

رهیافت تاریخ شدهاهی ،توجده بده نردات زیدر کمد

مطال،ی می کاهد که راو با الهاظ و ع،دارات خدود بیدان کدرده

میکند:

شدایانی

 -بررسددی رویدددادها مشددابه ازنظددر عِلددی ،محیطددی و

است .مصاح،هگر ع و فعال و مدؤثر در فرآیندد ث،دت داند
ضمنی حاص از تجرب انسانها است.
مزیت ت،یی و مستندساز داند

ضدمنی ،بدا بهدرهمندد از

پیامد
 -یافت فرضیهها و الگوها ممر درخصوت شرای به

ضدمنی ازطرید اجدرا

طر ها تاریخ شهاهی در ای اسدت کده اطالعدات و داند ،

وروع پیوست رویدادها و تغییر در طول زمان
 -آزمون و تحلید فرضدیه هدا بده منظدور کشد

بیواسطه به دست میآیدد و پژوهشدگر را ردادر مدیسدازد تدا
تهاوتها ظریهی را دریابد کده بدا مطالعد گذشدته در خدالل

الگدو

مناس

بازتاب تاریخ بروز میکند .اگر مصاح ،تاریخ شهاهی بهدرستی

 -بررسی الگوها تررارپذیر و شرای آن

انجام پذیرد ،ای امران را به پژوهشگران میدهد که به تیهها

 -استخرا دان

ضمنی.

غهلتشده در روند بررسی پیشین فعالیت ها سدازمان هدا پدی
ب،رنددد و حددواد

و اتهارددات رو داده را ضدد ، ،تدددوی و

مستندسداز کنندد همچنددی داند

نتیجه 

ضددمنی ت،یدی شددده را در

جایگاه من ،دستِ اول تاریخی حهظ کنند.
اندیشمندان در مواجهه با تاریخ و دان

با توجه به مطال

مطر شده درزمین کداربرد روش تداریخ

شهاهی در ضد ،و ث،دت داند
کاربرد حاص از

میشود:
 تجربهها م،تندیبدر داند

آن ،از کلیدوا ههایی همچون تاریخ اجتمداعی ،تداریخ تط،یقدی،
فلسه تاریخی و الگوها تاریخی استهاده کردهاند تدا داند

و

ضدمنی ،نتدای زیدر اسدتن،اط
ضدمنی ،نگاشدت تداریخی

نتیجها تررارشدنی در شدرای متعدار

کدار یدا اجتمداعی

آنچه را که از تاریخ آموخته و بهکاربسته مدیشدود ،بیدان کنندد.

است .استهاده از روش پژوهشی تداریخ شدهاهی و مصداح،ه بدا

شاید یری از مهدمتدری دتید بهدرهگیدر نردردن از ع،دارت

افددراد مطل د در سددازمانهددا و مؤسسددات در سددطو مختل د

مدیریت دان

در کنار تاریخ ،رویردرد تجدار و ارتصداد از

مدیریتی و کارشناسی ،موج

مدیریت دان

در سازمانها و شرکتهاست همی طدور اینرده

سرگذشت افراد ،گروهها ،جریانها ،مران ها و سایر موضوعات

هنگام صح،ت از دان  ،دان
و بهطور معمول از دان
نگاه تاریخی به دان

صری و مرتوب به ذه مت،دادر

ضمنی غهلت میشود.
ضمنی ،الگوها تررارپذیر کده در

کن ها فرد و اجتماعی استهاده میشود را ایجاد میکند .در

تولید نگاشدتهدایی از تداریخ و

می شود برا مثال اگر رو نحو مرات،ات ادار و تجربهها
شخصی ،گروهی و سازمانی در ای زمینه تمرکز شود ،مدیریت
دان

الگوها ،رال ها و استانداردها نگدارش مرات،دات ادار

تاریخ شفاهی ،مقدمهای بر مدیریت دانش
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را مشخص میکند اما اگر به سرگذشت و نحدو شدر گیدر
مرات،ات ادار  ،آرشیو و مستندساز با ورود ابزارهدا ندوی
اطالعات و فنداور توجده شدود ،درعمد  ،در حیطد بررسدی
تاریخچد مرات،ددات در حددوز فندداور رددرار گرفتدده و جلددوتر
نرفتهایم( .رربانیزاده خالقینیا)101 :13۸۸ ،
 ایجاد بستر مناس

بهمنظور جمد آور اطالعدات از

رؤسا ،معاونان و کارشناسان سازمانها و مؤسسات با استهاده از
ابزار تاریخ شهاهی ،داند

ضدمنی آندان را بده داند

آشرار و ملمو ،ت،دی میکند .پژوه

صدری ،

درزمین ت،یدی داند

سازمانی ،پیشدین شدر گیدر سدازمان ،وضدعیت مؤسسده در
دوره ها مختل  ،بررسی فعالیت ها تخصصی و  ...را در بدر
میگیرد.
 انتقال دان
دان

ضمنی ازطری تاریخ شهاهی و ت،ددی بده

صری  ،موج

دسترسی کارکنان به ابزارهدا مدرت ،بدا

تصمیمگیر میشود و آنان را توانمند میسدازد .اید رویردرد
تقویت احسا ،کارآمد هم میشدود .داند

انگیزشی موج

ضمنی م،تنیبر تجربه ،پس از تدوی و مستندساز  ،در جایگاه
من،د دس دتِ اول تدداریخی دسددتماید پددژوه هددا آتددی در
حوزه ها مختل

خواهد شد .ای روش پژوهشی بدا رویردرد

مؤثر خود و بهرهمند از مصاح،هگران متخصص که نق

خود

را بهخوبی ایها میکنند ،ممر است انقالبی در مدیریت داند
ضمنی به دان

و ت،دی دان

صری ایجداد کندد .اگدر از اید

پیشی جلوگیر میکند و یار رسان پژوهشگران خواهد بود.
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تاریخ شهاهی در جایگاه رهیافتی نو و بهمنزل مقدمه ا بدر
مدیریت داند  ،در اسدتخرا و ث،دت و ضد ،داند
م،تنیبر تجرب اشخات نق
از ت،دی به دان

مهمی دارد .ای دان

ضدمنی
ضمنی پس

صری  ،راهگشا عالرهمندان و نیز مدیران و

مسئوتن مؤسسات در زمان کنونی خواهد بود .رویردرد عملدی
گددردآور دان د

ازطری د انجددام مصدداح،ه ،همددواره موج د

دسددتیابی بدده دانشددی مؤث د و مسددتدل در ارت،دداط بددا وظددای
مؤسسات میشود .امروزه بهرهمندد از اید روش بدرا ث،دت
تجربیات افراد ،با ار،ال بسیار روبهرو شدده اسدت ،از اتدال
ورت و انر

و بدهکدارگیر نیروهدا سدازمان در مسدیرها

 دراکر ،پیتر ( .)13۸0چال ها مددیریت در سدد ،21ترجم ع،دالرضا رضا ینژاد .تهران :فرا.

 -رحمانی ،جعهر ( .)1394دان

بنیانساز سازمانهدا

فرهنگی .رم :مرکز بی المللی ترجم و نشر المصطهی.

 روحدانی ،احمددد ( .)1393درآمددد بدر خلد و تولیددددان  .تهران :جهان جام جم.
 سرمد ،زهره ،بازرگان ،ع،ا ،،حجداز  ،الهده (.)13۷6روشها تحقی در علوم رفتار  .تهران :آگاه.

 -سدددیدی  ،سیدسدددلمان ( .)1394مددددیریت داند د

در

سازمان ها ،با همرار محس برزگدر خلیلدی ،زهدرا عابددینی.
مشهد :طنی رلم.
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 صددمیمی ،امیددر آذربخدد  ،میددثم ( .)1396بررسددیپیادهساز مدیریت دان

با توجه بده مددلهدا کداربرد آن.

فصلنام پژوه ها جدید در مدیریت و حسابدار :)0( 13 ،
.49

 -فرهادزاده ،بهنام ( .)1390مدیریت داند

و کداربرد آن

در برنامه ریز استراتژی  .پایاننام کارشناسیارشدد ،دانشدگاه
عالمه ط،اط،ایی.
 -کامو ،،مهد ( .)13۸۸مههوم و ماهیدت مصداح،ه در

تاریخ شهاهی .در مصاح،ه در تاریخ شهاهی ،مجموعده مقداتت
چهارمی نشست تخصصی و کارگاه آموزشدی تداریخ شدهاهی.
واحد تاریخ شهاهی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهندگ و ادب
پایدار  .تهران :سوره مهر.
 مدیریت داند  ،تجربد آسدیا ( .)13۸۷شداهی طیدار،محمد وفا ییگانه .تهران :لو نگار.

 -مسدددی،یان ،غالمرضدددا ( .)1391مددددیریت دانددد

در

سازمانها با رویررد به سازمانها فرهنگی ،با همردار یاسدر
شیخویسی .تهران :زعیم.

 مهرعلی زاده ،یداهلل ع،دد  ،محمدرضدا ( .)13۸۸نظداممدیریت داند  ،تجربد سدازمان امدور مالیداتی کشدور .اهدواز:
دانشگاه شهید چمران.

 نورا ی ،مرت ی ابوالحسنیترری ،مهد ( .)1394تاریخشهاهی و جایگداه آن در تداریخنگدار معاصدر ایدران .تهدران:
پژوهشرد تاریخ اسالم.
 نورا ی ،مرت دی ( .)13۸2مقدمدها بدر فلسده تداریخشهاهی .گنجین اسناد.6۸ :)49( 13 ،
 نویددد  ،فاطمدده ریدداحینیددا ،نصددرت ( .)1396نق دمستندسدداز در مدددیریت داندد

سددازمانی :مطالعدد مددورد
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