
 
 هایتاریخشفاهیپژوهش

 1400 سال ،1 شماره ،1 دوره جدید، دوره

23 -36صص: 

Journal of  Oral History 
Vol. 1, No. 1, (2021) 

http://joralh.nlai.ir/ 

 

* Corresponding Author Peymaneh: Salehi,  

E-mail address: peymane.slh@gmail.com 

Copyright2021@Documents and National Library of the Islamic Republic of Iran. All rights reserved 

 

Oral history, an introduction to knowledge management 

Peymaneh Salehi,  
Retired from the National Archives and Library of Iran, Tehran, Iran 

 

 

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. 

Key Words: Oral history, Interview, knowledge Management, Tacit Knowledge, Documentation.  









دانشمدیریتبرایمقدمهشفاهی،تاریخ

 صالحیپیمانه

 ، ایرانتهران، ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان بازنشسته

 03/12/1399 پذیرش: تاریخ       02/10/1399 دریافت: تاریخ

چکیده
 و شددهاهی تدداریخ هددا  طددر  اجددرا  ازطریدد  آشددرار و صددری  داندد  بدده آن ت،دددی  و ضددمنی داندد  ت،یددی  و ث،ددت ضدد، ، اهمیددت: هددد 

 .ها سازمان و مؤسسات در دان  مستندساز  منظور به مصاح،ه ابزار از مند  بهره

 مندداب  بدده اسددتناد بددا افددراد، تجربیددات بددر  م،تنددی سددازمانیِ داندد  گددردآور  در شددهاهی تدداریخ پژوهشددی روش کدداربرد ضددرورت: روش

 .است شده تحلی  و تجزیه آن، از استهاده و کاربرد لزوم و شده  ت،یی  ا  کتابخانه

 ضدمنی  داند   ت،ددی   در انقالبدی  کارشدنا،،  و آگداه  گدران  مصداح،ه  کدارگیر   بده  بدا  خدود،  نوآوراند   و مدؤثر  رویردرد  با شهاهی تاریخ: ها یافته

 سدازمانی،  داند   درزمیند   هدایی  داده افدراد،  تجربیدات  ث،دت  منظدور  بده  پژوهشدی  ابدزار  اید   بده  کداربرد   نگداه  با. کند می ایجاد صری  دان  به

 هدا،  سدازمان  در مطلد   افدراد  بدا  مصداح،ه . شدد  خواهدد  مستندسداز   و گدردآور   تداریخ  طدول  در مؤسسدات  تحدوتت  و ها سازمان گیر  شر 

 سددایر و هددا جریددان گروههددا، افددراد، سرگذشددت و تدداریخ از هددایی نگاشددت تولیددد موجدد  کارشناسددی، و مدددیریتی مختلدد  سددطو  در

.شود می موضوعات

 دانش ضمنی، مستندسازی.تاریخ شفاهی، مصاحبه، مدیریت دانش،  کلیدی:هایواژه



http://joralh.nlai.ir/


 
 1400 سال ،1 شماره ،1دوره جدید، دوره ، شفاهی تاریخ های پژوهش  24

 

 

مقدمه
تدری    امروزه مدیریت دان  یردی از جدیددتری  و کلیدد    

ها، مدیریت داند  را   م،احث مدیریت است. بسیار  از سازمان

گیرندد.   ها  فرر  کارکنان خود به کار می برا  تصر  سرمایه

دربدار   مدیریت دان  شام  گسدتر  شدایان تدوجهی از داند      

مشتریان، فرآیندها، محصوتت و خدمات در هم  سطو  ید   

جدا تصدر  و انتقدال داده     شود و اگر ای  دان  ی   سازمان می

ها کم  خواهد کدرد. مددیریت    شود، به مؤفقیت بیشتر سازمان

ها  مختل  درون سازمان را ازطرید  بده    دان ، افراد در گروه

رار  و اختراع مجدد اشتراک گذاشت  دان  و تجربه، از کار تر

کاهدد و    ها  کارکنان می سازد، از حجم آموزش  نیاز می چرخ بی

دارد و از همده    ها  معندو  را درون سدازمان نگده مدی     سرمایه

کند خود را با تغییرات محیطی   تر اینره به سازمان کم  می مهم

هماهنگ سازد. مدیریت تجربه بخشی از مدیریت دان  اسدت   

شدود کده مددیریت تجربده ندوع        گونه بیان مدی   در ای  راستا ای

طور انحصدار ، مددیریت     خاصی از مدیریت دان  است که به

ها  بروز  کند و یری از زمینه بر تجربه را بررسی می  دان  م،تنی

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

سداز ،   ذخیرهآور ، مستندساز ،  کلی، مدیریت تجربه با جم 

 .اسددتهاد  مجدددد، ارزیددابی و نگهدددار  تجربدده سددروکار دارد  

(Bergmann, 2003: 10) 

ها  جدیدد بدرا  دسدتیابی بده      تاریخ شهاهی یری از پدیده

ها  تازه در مطالعات تاریخی و راهی برا  واردکدردن   رهیافت

تمام افراد جامعه در ساخت  تاریخ خود و داشت  درک انتقداد   

نگدار ِ حدال و    ا  از تداریخ  ت. اید  روش، گونده  از گذشته اس

نویسی، برپای  مصاح،ه استوار اسدت. نظدام    نامه برخال  زندگی

تاریخ شهاهی ازنظر شیو  درونی، نوعی گهتگو و ازنظر مههدوم  

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

هدددا و اطالعدددات   گهتگدددو، خواننددددگان در کندددار خددداطره  

هدا  طدرفی  نیدز مطلد       شونده، از تهسدیرها و تحلید    همصاح،

شوند و به شناختی چندجان،ه و فراتر از دیدگاه فدرد  راو    می

کنند و  ها جن،  استن،اطی پیدا مییابند  همچنی  پرس  دست می

ِ رو  پژوهشدگران ردرار    نگار  زنده و ملموسی را پدی   تاریخ

 (32: 13۸۸)کامو،،  .دهد می

ها  تاریخ شهاهی،  شده ازطری  مصاح،ه  اطالعات گردآور

دهد. با مصداح،ه،   ها  یادگیر  را در جامعه افزای  می ظرفیت

شدود و اگدر اید  ارددام      ها اسدتخرا  مدی   اطالعات ذه  انسان

صورت نگیرد، با مدر  افدراد، اطالعدات بده دسدت فراموشدی       

تری  داند ، داند  حاصد  از     سپرده خواهد شد. دروار ، ناب

طدور عمید     ا  که فهمیدده و بده   هاست  آن تجربه نتجرب  انسا

هدا    شود. بدا گدردآور  و انتشدار مصداح،ه     درک و استهاده می

شود که همه ازطرید  آن،   کم دانشی ایجاد می تاریخ شهاهی، کم

ا  کدده  کننددد  بدده گوندده  از تجربیددات گذشددتگان اسددتهاده مددی 

 شونده ازطری  بیان تجربیات و معلومات ضمنی، دان  مصاح،ه

 کند. نابی را تولید می

 است: ریز  ها پاسخ به پرس ی پژوه  حاضر در پ

ها  متهاوت از مدیریت دان ، چه مدوارد  را   برداشت .1

 شود؟ شام  می

 گیرد؟ دان  سازمانی چه ابعاد  را در بر می .2

ت،دی  دان  ضمنی به داند  صدری  بده چده صدورت       .3

 پذیر است؟ امران

 آیندگان دارد؟مستندساز  دان  چه فواید  برا   .4

مند  از ابزار تاریخ شهاهی چطدور موجد  ت،یدی      بهره .5

 شود؟ دان  ضمنی می

 نرده یادربدار   دان  و  تیریدر حوز  مدها  اخیر  در سال

 توجده آنها در جایگاه مهارت   کارکنان و تجرب یدان  ضمنبه 

ترجمه چاپ و منتشر شده  ای  یلأصورت ت به ییها کتاب ،شود

 شود: از آنها ذکر می  است که تعداد

ی وفدا   دمحمد  و ارید ط  ی. شاهایآس  دان ، تجرب تیریمد

و   رید گ ها، انددازه  مدل م،یدان  )مهاه تیریمد  (13۸۷) گانهی

دان  و کداربرد آن   تیریدم ( 13۸۷) ازهر(. ع،ا، اف ساز ادهیپ

  نظددام (13۸۸) . بهنددام فرهددادزاده یاسددتراتژ  زیددر در برنامدده

 داهللید کشدور.   یاتید سدازمان امدور مال   ربد  داند ، تج  تیریمد

داند  در   تیریمدد   (13۸۸)  محمدرضا ع،دد  و زاده یمهرعل

 انی،ی. غالمرضا مسد یفرهنگ  ها به سازمان رردیها با رو سازمان

  موسو جالل دیس  دان ، اپ  هلس، ترجم تیریمد  (1391)

. رانیددتجربدده در ا  مستندسدداز  هددا روش یبررسدد(  1392)

بر   درآمد(  1392ی )محمدحس  تراب و انیکرباسمحمدحس  

  سداز  انید دان  بن  (1393ی )دان . احمد روحان دیخل  و تول
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علدم،   تیریمدد   (1394ی ). جعهر رحمدان یفرهنگ  ها سازمان

خددانلو،  گددن   ی. نورالددد یددتحق یو سددازمانده یشناسدد روش

داند  در   تیریمدد (  1394) کدم  نورمحمدی و عیاحمدرضا رب

 (139۵)  یدیس سلمان دی. سها سازمان

  کارکندان و نحدو   یدان  ضمن ن یدرزم   نیزمقاتت متعدد

از آنهدا   یاستهاده از آن چاپ و منتشر شده است کده بده بع د   

 :شود یاشاره م

«. کارکنددان  در توانمندسدداز یانتقددال داندد  ضددمن نقدد »

ارا د  مددل   »  (13۸۸) اید ن یخدالق   یریشد  و زاده یاله رربدان  وجه

  ریادگید بدر  یداند  م،تند   تیریمدد   سداز  ادهیپ  برا  دفرآین

  مهدد «. هدا  برخاسدته از داده  ید  خودرو: نظر رانیدر ا یسازمان

نقش  دان  و ابزارهدا   » ( 13۸۸ی )زدانی درضایحم   وساعد

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

  مددورد  سددازمان: مطالعدد  ندد دا تیریدر مددد  مستندسدداز

نصدرت    و دید . فاطمده نو « ا مداهواره   ها سامانه  پژوهشرد

 (1396) این یاحیر

هدا    درزمین  تاریخ شهاهی )حوز  نظر  و عملدی( کتداب  

بسیار  تألی  و ترجمه شدده اسدت کده از آن جملده بده اید        

 :شود یمها اشاره  کتاب

(  13۸۵آبداد  )  ابواله د  حسد   تاریخ شدهاهی در ایدران.   

. ابواله     تاریخ شهاهی ایرانمجموعه مقاتت پنجمی  همای

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

تاریخ شهاهی و  ( 1392باربارا دبلیو سامر، ترجم  رضا مهاجر )
. مرت دی ندورا ی و   نگدار  معاصدر ایدران    جایگاه آن در تاریخ

. لدی   نظرید  تداریخ شدهاهی   (  1394مهد  ابوالحسنی ترردی ) 

سدنت شدهاهی   (  1396  علی فتحعلدی آشدتیانی )  آبرامز، ترجم

(  139۷برادرشداد )  . جان وانسینا، ترجم  فرهاد ناممنزل  تاریخ به

. پیمانه صدالحی و  ویرای  و تدوی  آثار تاریخ شهاهی  دستنام 

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

تداریخ  هدا    مسدا   حقدوری مصداح،ه   (  139۸ اهلل مسی،ی ) ولی
هدا  بنیداد    مجموعده کتداب  (  1399. پیمانده صدالحی )  شدهاهی 

مجموعدده (  13۷0. غالمرضددا افخمددی )دهدد  مطالعددات ایددران
 (13۷0. ح،ی  تجورد  )ده  ها  دانشگاه هاروارد کتاب

هددا  متعدددد  نیددز در  نامدده بددر ایدد  مقدداتت، پایددانعددالوه

ها  مختل  فرآیند تاریخ شهاهی ترجمه و تدألی  شدده    بخ 

 شود: است که به بع ی از آنها اشاره می

نقد   »(  13۸3نهدس )  شدهیقه نید   «. دربار  تاریخ شهاهی»

«. شددونده در گددردآور  اطالعددات تدداریخ شددهاهی    مصدداح،ه

نقدد  تدداریخ شددهاهی در »(  13۸4ابوالحسدد  ضددیای ظریهددی )

(  1391اصدغر سدعید  )   علدی «. مطالعات تاریخی ارتصاد ایدران 

تدداریخ شددهاهی در مطالعددات   شدددن هددا  کدداربرد   زمیندده»

(  1392آبدداد  ) ابواله دد  حسدد  «. ا  در ایددران رشددته میددان

نگدار  و نقد  فرازبدانی در     ضرورت تاریخ شهاهی در تاریخ»

(  بررسدی و نقدد   1394فا زه تدوکلی ) «. مصاح،  تاریخ شهاهی

مطالعات تاریخ شهاهی در دانشگاهها  ایران. محسد  کداظمی   

شددنگ خسددروبیگی و محسدد   هو«. تدداریخ شددهاهی»(  1394)

مالحظددات رددانونی و اخالرددی در تدداریخ   »(  1394کدداظمی )

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

پیمانده  «. هدا  تداریخ شدهاهی    رسانی تحتِ وب مصاح،ه اطالع»

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

«. در تهی  تاریخ خانوادگی نق  تاریخ شهاهی»(  1396فرشید )

هدا    (  تعیی  میزان رعایت دسدتورالعم  139۵پیمانه صالحی )

حقوری و اخالری در مراکز تاریخ شهاهی ایدران. فاطمده یدار     

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

تدداریخ شددهاهی دانشددگاه علددوم »(  1396مسددی  جددواهردهی )

هدا    ظرفیدت »(  1396اهمراد  )مسدعود شد  «. پزشری زنجدان 

«. تاریخ شهاهی در دستیابی به الگدو  مددیریت منداب  انسدانی    

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

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

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

 (1396حس  محرابی )«. ها هاهی در تدوی  تاریخ مؤسسهش

گهتنددی اسددت تدداکنون درزمیندد  نقدد  تدداریخ شددهاهی در  

گیر  از  بر تجربیات افراد و بهره  گردآور  دان  سازمانی م،تنی

منزل  دان  یا مهارتی حدا ز اهمیدت،    مهارت و تخصص آنان به

 رو بدا  پژوهشی مستق  صدورت نگرفتده اسدت. نوشدتار پدی ِ      

مطالع  ابزار پژوهشی تاریخ شهاهی، بیان تعاری  و انواع دان  

ها  مدیریت دان  ضمنی، اید  تهردر را بیدان     و تشری  روش

ا  بدر مددیریت داند  اسدت و      کند که تاریخ شهاهی مقدمه می

نق  بسیار مؤثر  در ت،یی  دان  حاصد  از تجربد  نیروهدا     

 کند. انسانی ایها می
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مدیریتدانش
بدی  افدراد متهداوت اسدت. بع دی،      « داند  »از ها  برداشت

هددا و  وارعیددات و اطالعددات اطددرا  و بع ددی دیگددر دانسددتنی

دان   1نامند. فرهنگ وِبستر ها  انجام کار  را دان  می آگاهی

را در جایگاه وارعیت یا شرای  دانست  چیز  ازطری  تجربه یا 

کند. تعری  عمومی دان  ع،ارت است از:  همرار  تعری  می

هایی که ی  فرد مال  آن است و برا  عمد    ها و آگاهی یدها»

در تحلی  خدود از   2پوپر«. شود مؤثر و تحق  هدفی، استهاده می

 دان ، دنیا را به سه حوز  مجزا تهری  کرده است:

جهان فیزیری و جسمی و ماد  که از ردیم بوده اسدت   -

  شود میها  و شام  تمام اشیا  ماد  و فیزیری اطرا  انسان

ها  رواندی کده دنیدایی اسدت کده توسد  افدراد         تجربه -

 شود  طور آگاهانه یا غیر آگاهانه تجربه می صورت زنده و به به

جهان محصوتت روحی و روانی انسان که محصوتت  -

هاست و در رال  تولیدات و مصدنوعات فرهنگدی،    ذهنی انسان

هدا، دسدتاوردها  علمدی و آثدار      اجتماعی و فرر  مانند نظریه

زاده   )مهرعلدی  .دشدو  ها خل  می   و محتوایی توس  انسانهنر

 (3: 13۸۸ ع،د ، 

ها  مختلهی ارا ده شدده    بند  درزمین  ماهیت دان ، تقسیم

 4در توصددی  انددواع داندد ، بدده داندد  عینددی 3اسددت. پددوتنی

اشداره کدرده    6)تلویحی( و دان  پنهدان  ۵)صری (، دان  ذهنی

 است:

  شده است  دانشی کده  دان  عینی: دانشی است که بیان

از ذه  درآمده، با کلمات دنیدا  بیدرون طدر  و مستندسداز      

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

   ،داندد  ذهنددی )تلددویحی(: در ذهدد  افددراد جددا  دارد

مستندساز  نشده است، افراد هنگام بروز مشر  از آن اسدتهاده  

بدودن،  بدودن، ندامر ی  د ناملمو،هایی مانن کنند و دارا  جن،ه می

 بربودنِ اکتساب آن است  بودن و زمانذهنی

   شدنی ها  عیان دان  پنهان: ای  دان  نیز دارا  بخ

                                                           
1
 Webster's dictionary 

2
 Poper 

3
 Polanyi 

4
 Explicit 

5
 Implicit 

6
 Tacit 

شدود.   نشدنی است که هرگز آشرارساز  نمیها  عیان و بخ 

ای  دان  شخصی، وابسته به زمینه و محی  خاصی است  پس 

 رابلیت آشرارساز  و انتقال ندارد.

وتنی ماهیت و ساخت داند  را فرآیندد دانسدت  معرفدی     پ

 کند و ازنظر او، نخستی  فرآیند سه مرحله دارد: می

 ال . مهارت، عم  با توجه به روانی  و مقررات 

 ب. دان  عملی، مهارت در درون زمین  اجتماعی 

 . تخصص، دان  عملی که بتواند در تعام  با ردوانی  بدر   

 (40: 1391)مسی،یان،  .حوز  دان  تأثیر بگذارد

طور درید   گیرد، به دانشی که از اطالعات مختل  شر  می

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

و  9، دان ۸، اطالعات۷درک دان  نیاز داریم چهار موضوع داده

 )معرفت( را از یردیگر تهری  کنیم. 10خرد

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

ا  مرت،  به کار گرفتده شدود، بده آنهدا اطالعدات اطدال         زمینه

ماد  اولیه و خام تولید اطالعات است که  دادهشود. دروار ،  می

 گونه معنی، تهسیر و ر اوتی نیست. تنهایی حاص  هیچبه

ا  کدده سددازماندهی،  اطالعددات: ع،ددارت اسددت از داده -

ا   ع،ارتی اطالعات، گونهبند  شده است  به  بند  یا طر  ط،قه

شددده و سددپس  شددده، تجزیدده و تحلیدد    هددا  مرتدد   از داده

هدا و   هدا و وارعیدت   آور  پیدام  شده است. پس جم  داده نمای 

گدذار    ها  مختل ، منداب  اطالعداتی ندام    ترکی  آنها به شیوه

 شدنی هستند.پذیر و ادارهاطالعات مدیریت. ای  شود می

 اتر اطالعات اسدت. داند ،  تر و پرمعن دان : جن،  غنی -

هایی است که افراد برا  حد    ها و مهارت مجموع  ک  شناخت

سدهولت  ها  انسدان بده   برند  اما دان  و دانایی مسئله به کار می

شدددنی نیسددت. ورتددی داندد  بددرا  پددذیر و مشدداهدهمدددیریت

ور  و  هددا، فرآیندددها، بهددره  گیددر  و به،ددود تصددمیم  تصددمیم

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

تنها بایدد داند  کسد  کنندد، بایدد فهدم        برا  خردمندبودن، نه

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

۵2) 
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نظران مختلهی مدیریت دان  را تعرید  و تشدری     صاح 

مدیریت دان  بده معندا  تعیدی     »گوید:  می 11اند. اسنودنکرده

شدر  داند     ها  فرر  بده  ساز  و مدیریت فعال دارایی بهینه

 (20: 13۸3. )اسنودن، «ضمنی یا دان  آشرار است

مددیریت داند  دارا  دو بخد     » معتقد اسدت:  12سو ی،ی

مدیریت فناور  اطالعات و مدیریت بر افراد است و مددیریت  

 (Sveiby, 1998: 8) .«بر دان ، کار بسیار دشوار  است

کندد دسترسدی بده     ی مدیریت دان  تالش مدی طور اساسبه

ها و اطالعات موجود در سازمان را بدرا  کلید  کارکندان     تجربه

هدا  انسدان بدرا      سازمان فراهم سازد  یعندی تربیدت تواندایی   

گیدر  از نظدام آمدوزش و پدرورش      محور با بهدره  ارتصاد دان 

 متعالی از دور  کودکستان تا دانشگاه.

مددیریت داند ،   »کندد:   ری  مدی گونه تع آن را ای  13جونز

مندد بدرا  تشدخیص، مددیریت و      رویررد  یرپارچده و نظدام  

ها  فرر  شام  پایگاهها  داده، مستندات،  تسهیم کلی  دارایی

 .«هد  افدراد اسدت   ها  موجود در ذ ها و تجربه ها، سیاست رویه

 (120: 139۷)جونز، 

مدیریت داند  کداربرد   »در ای  زمینه معتقد است:  14دانرام

هدا    مند و هدفمند معیارهایی برا  هدایت و کنترل دارایی نظام

دان  ملمو، و ناملمو، سازمان با هدد  اسدتهاده از داند     

موجود در داخ  و خار  از سازمان برا  خلد  داند  جدیدد    

 (۷3: 1390. )فرهادزاده، «است

 ،کده مددیریت داند    شدود   میطور استن،اط  ای درمجموع، 

انسدانی(    کارکنان و مدیران )سرمای کوششی برا  ت،دی  دان 

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

سداز    دادن دانسدت  براسدا، فدراهم   مدیریت داند ، سدازمان  

زیرساختی اجتماعی، فرهنگی و انسانی است. مددیریت داند    

شام  تصر  دان ، خرد و تجربیات با ارزش افزود  کارکندان  

بازیابی دوره و نگهددار  آن، در جایگداه دارایدی    کردن و آسان

سددازمان اسددت. هددر سددازمانی بددرا  ایجدداد و توسددع  سددازمان 

کددارگیر   یادگیرنددده دربددار  آمددوزش و یددادگیر ، مسددتلزم بدده

 سازوکارها  زیر است:
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 Snoden 
12

 Sveiby 
13

 Jones 
14

 Danrame 

 توجه به سطو  مختل  یادگیر   -

 ها  مختل  سازمانی  بخشی به یادگیر  در محی  تنوع -

 صورت ماد  و معنو   ها  یادگیر  به انگیزهتقویت  -

مهندسی مجدد ساختار شغلی و کدار  کارکندان بدرا      -

: 1394. )رحمدانی،  ها  دان  و یادگیر  مسدتمر  ایجاد ظرفیت

23) 

هدا    شدر   بردار  از دان ، بده   کس ، خل ، انتقال و بهره

 شود: میبردار   بهرهو   ها ت،یی  زیر در سازمان

ا  کسدد  داندد  و بدده معنددا  داندد : بددر 1۵انگیددزش -

استخدام کارکنان توانا و برجسدته و مسداعدت بده آندان بدرا       

هدا    ا  و فدرد  و مشدارکت در شد،ره    یادگیر ، رشد حرفده 

 ا  و تخصصی فراتر از سازمان است  حرفه

و تولید دان : وابسته به محدی  حمدایتی اسدت     16خل  -

سددانی، بددردار  از تدددابیر مدددیریت مندداب  ان کدده در آن بددا بهددره

 آید  شرایطی برا  طر  مسا   و مشرالت سازمان به وجود می

دان : نیازمند اشرال مختل  یادگیر ، توسدع    1۷انتقال -

شود و ایجداد   ف ا  اشاع  دان ، ارا   آموزش و کارآموز  می

 کند  سازمان یادگیرنده را تسهی  می

از دان : به معنا  استهاده از مناب  انسانی  1۸بردار  بهره -

. )اپ  اتخاذ تدابیر مدیریتی، پاداش و ارزیابی عملررد  استبا 

 (۵۸: 1392هلس، 

 

دانشسازمانی

شدود و   تعری  می« ظرفیت اردام اثربخ »دان  به معنا  

دربرگیرند  اطالعات مهید  برا  اجرا  اثدربخ  اسدت. هدر    

اردام توس  فرد یا سازمان، هنگامی اثربخ  است که نتدای  آن  

ها   تر باشد. نتیج  مطلوب در سازمان نزدی به حالت مطلوب 

ها  مددنی   خصوصی یا تجار ، خل  ارزش بازار و در سازمان

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

وکار یدا فرآینددها  کدار ،     کنند، در رال  فرآیندها  کس  می

 شوند. دهی می سازمان

 زیر نههته است:ها  دانشی در مناب   گهتنی است دارایی
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 Motivation 
16

 Creation  
17

 Diffusion 
18

 Use 
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 افراد  -

 ها و فرآیندها  ها، سامانه فناور  -

 .هدا  هدا، اطالعدات عملدی و دیددگاه     رواب  کدار  تدیم   -

 (3: 13۸۷یریت دان ، تجرب  آسیا، )مد

ها  مختلهی وجود دارد  بند  برا  ت،یی  انواع دان ، تقسیم

 شود: بند  اشاره می که به چند تقسیم

 شود: ر تهری  میصورت زیبند ، دان  به در ی  دسته

 انسانی، نههته در ی  فرد )مهارت مذاکره(  -

 اجتماعی )گروهی(، نههته در ی  تیم کار   -

، هدا  سدامانه آشدرار ید  سدازمان، شدام      ، یافته سازمان -

 (۷0: 1390)فرهادزاده،  .ها و ابزارها  نامه روندها، نظام

هدا  زیدر ترسدیم     بندد   از منظر دیگر ، داند  در تقسدیم  

 شود: می

دان  ضمنی: دانشی غیر مدون و مرتوب، اغل  فرد   .1

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

متخصص ی  بافت و شرای  کار  مشخص از ر،ی  موارد زیر 

 است:

 تخصص  .1.1

 فرآیندها  پیرامونی  .1.2

 تجربیات پیشی   .1.3

 ارت،اط با ی  مشتر  وفادار. .1.4

الرترونی  صورت کاغذ  یا  دان  صری ، دانشی که به .2

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

ا  از محصول، تجهیزات یا فناور ، دروندی شدده باشدد     نمونه

 همانند:

 ها، ث،ت بهتری  کارکردها  دستورالعم  .2.1

 ها  ابزارها  فرآیند، فرمول .2.2

 ا   ها و اینترانت، پایگاهها  داده پورتال .2.3

 ها و آرشیوها   کتابخانه .2.4

. )روحدانی،  کننددگان  ر راهنما  مشدتریان، عرضده  دفت .2.۵

1393 :40) 

شود.  میتوزی  بازتولید و باز راحتی،  دان  صری  یا عینی به

شدود    ای  نوع دان ، از بافت کار  اصلی آن جدا و منتق  مدی 

در حالی که دان  ضمنی، چس،نده )وابسته به وجود فرد فعال( 

-راحتدی، استنسداخ   هاست  اما دان  صری  بسیار سیّال است )ب

طدور احتمدالی داند  صدری      شدنی است( و بده پذیر و سررت

سداز    خالص هرگز وجود ندارد  زیرا همیشده بدرا  کداربرد    

 دان ، به انسان نیاز است.

کده   دان  ضمنی باتتری  مرحل  دان  است  ال،ته تا ورتدی 

فرد کار  را انجام دهد یا آن کار، ت،ددی  بده عدادت )ط،یعدت     

بردار ، خوانددن و   شده باشد. دان  صری  ازطری  کپیثانویه( 

شدود  امدا داند  ضدمنی تنهدا ازطرید         انتساب می دادن گوش

 شود. بر عم  منتق  میتجربه یا یادگیر  م،تنی

طور معمول میدزان داند    در حالت کلی و به دتی  زیر، به

)سدیدی ،   .داند  صدری  اسدت   ضمنی در هر سازمان، بی  از 

 ای  زمینه توجه به نرات زیر ضرور  است: در (40: 1394

شده نیستند و نیز تمدامی   ها  ضمنی، شناخته هم  دان  -

 شوند  آنها مرتوب و مدون نمی

کردن دان ، بسیار  از انواع حتی با فرض امران مدون -

 شوند.ساز  نمی مدون راحتی،  ای  دان  به

برای ، درزمین  کاربرد داند  ضدمنی و صدری ، تزم     عالوه

 است به نرات زیر توجه شود:

راحتی، به اشدتراک   شود، به ورتی دان  ضمنی مدون می .1

 شود. گذاشته می

ها  تجربدی، ابزارهدا  مهیدد  بدرا  طراحدی      فعالیت .2

هدا    ها  مناس ، اطالعات مرت،  و سدامانه  مطلوبی از مهارت

 حمایتی برا  انتقال دان  ضمنی به دان  صری  هستند.

شاگرد ، مربیگر  و کم  به همرداران،  رابط  استاد و  .3

هایی از دان  ضمنی هستند  ابزارها  مناس،ی برا  انتقال بخ 

 کردن آنها دشوار است.که مدون

وکار بدی  از انددازه بده     ورتی یری از فرآیندها  کس  .4

ی  نیرو  کار وابسته است یا زمانی کده کارکندان باتجربده در    

د، بی  از هدر زمدان   شدن به س  بازنشستگی هستنحال نزدی 

. )اسدنودن،  دیگر  در شرای  انتقال دان  ضدمنی ردرار دارندد   

13۸3 :42) 

تددری  مندداب  ارزشددمند    سددازمانی یرددی از مهددم  داندد 

هدا و   هدا  نداملمو،، روال   هاسدت کده شدام  دارایدی     سازمان

شود. دان  یردی از منداب  کلیدد  بدرا      فرآیندها  خال  می

در ارتصاد فراصنعتی به شمار  ایجاد و حهظ مزیت ررابتی پایدار

رود و بخ  مهمی از دان  و تجرب  سازمان، متعل  به افراد  می
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سازمان است نه خود سدازمان  از اید  رو مددیریت داند  در     

 ها از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان

بددر خلدد  و شناسددایی،  فرآینددد مدددیریت داندد  مشددتم  

تسدهیم داند  و    ساز ، توزید ، انتقدال و   مستندساز  و ذخیره

شددده بایددد اول،  درنهایددت، کدداربرد آن اسددت. داندد  شناسددایی

ساز  و کدگذار  شود  سدپس میدان همگدان توزید  و      ذخیره

افزایددی دانشددی شددود  همچنددی  در عملیددات و    موجدد  هددم

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

 (3: 1396 نیا، )نوید   ریاحی .تعالی عملررد سازمان شود

منزلد  داند  یدا مهدارتی اسدت کده از تمدری  و         تجربه بده 

نس،ت ممارست در فعالیتی یا انجام کار  در ی  دور  زمانی به

شدود. امردان رلمددادکردن آن در جایگداه      طوتنی حاصد  مدی  

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

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

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

 تجربه شام  اجزا  زیر است:

 دان ، مهارت  -

 تمری ، ممارست  -

 فعالیت، انجام کار  -

 دور  زمانی. -

تجربه در طول زندگی کار  فرد، گدروه و سدازمان شدر     

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

ح  آن دانسته شدود، در هدر سدازمان مسدا        جم  مسئله و راه

زیاد  وجود دارد که توس  افراد یدا گروههدا  مختلد  حد      

شده است  پس رلمدادکردن تجربه در جایگداه مدورد  کده در    

فرآیند انجام کار در سازمان )اعدم از کارهدا  مددیریتی و غیدر     

ه همدراه  گیدرد و نتدایجی بد    مدیریتی( در زمانی معی  شر  مدی 

 دارد، ممر  است.

ا  است کده توسد  عداملی )انسدانی یدا       تجربه، دان  ویژه

ها  ح  مسدئله   اتوماتی  یا ح  مسئل  کامپیوتر ( در مورعیت

کس  شده است  پس تجربه در شرای  ح  مسدئله ایجداد و از   

شود.  و شرای  حاکم بر مسئله تشری  می  ح  مسئله، راه صورت

ا  برا  ادار  تجارب سازمانی و  موعهنظام مدیریت تجربه، مج

 شام  موارد زیر است:

 محتوا: شام  اطالعات، دان  و تجربه است  .1

تنهدایی   ساختار: روش سازماندهی محتواست. محتوا بده  .2

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

 دهد  تشری  می

روزاند   هایی برا  مددیریت   ها: شام  دستورالعم  رویه .3

-بندد ، پداک   کارگیر ، دسته پایگاه تجربه است که چگونگی به

 گیرد  ها را در بر می روزرسانی تجربه کردن، ادغام و به

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

ها  موجود در فرآیندها بده   دهد و ط،  رویه ساختار را ارا ه می

م  نگهددار ، ذخیدره،   شدود. اید  فرآینددها شدا     کار گرفته مدی 

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

بنابرای ، مدیریت تجربده ندوع خاصدی از مددیریت داند       

است که وظیه  آن گردآور ، مستندساز ، نگهدار  و توسدع   

داندد  تخصصددی )تجربدده( در سددازمان اسددت. تجربدده، داندد  

  حد  مسدئله   تخصصی و ارزشمند  است که ازطرید  عوامد  

شدود و بدا داند  عمدومی کده حدوز         آور  و ذخیره مدی  جم 

گیددرد و از مندداب  متهدداوتی از ر،یدد   تددر  را در بددر مددی وسددی 

هدا  علمدی، آمدوزش آکادمید  و مطالعده بده دسدت         پژوه 

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

رد  اما بدرا   دان  ضمنی است  زیرا تنها در ذه  افراد جا  دا

شر  تجربه، بده کدگدذار  و مستندسداز      کاربرد و ث،ت آن به

حد  آن   نیاز دارد  بنابرای  هر تجربه شام  صورت مسدئله و راه 

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

 (40: 1396آذربخ ، 

 

مستندسازیدانش
در میان مراحد  مددیریت داند ، بده مرحلد  مستندسداز        

تجربیددات بددی  از سددایر مراحدد  توجدده شددده اسددت. نظددام   

دن،ال استهاده از م امی  و نتای  وردای    مستندساز  تجربیات به

هددا و  و رویدددادها  گذشددته بددرا  کسدد  مزیددت در فعالیددت 

ها و مدیران از اجرا  فرآیندد   اردامات آتی است. هد  سازمان

دار  مستندسدداز  تجربیددات، آمددوزش رهیافددت صددحی  و آتیدده

طور کم  جا  استهاده از روش آزمون و خطا است و همی  هب

هدا و اردداماتی    ها  ناشی از انجام دوبار  روش به کاه  هزینه

که نادرستی آنهدا در گذشدته بده اث،دات رسدیده اسدت. کیهیدت        
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سدزایی برخدوردار    شدده، از اهمیدت بده    محتوا  ای  اسناد خل 

 (40: 13۸۸)انوار  رستمی  شها ی،  .است

از  19از  یردددی از ابزارهدددا  اکتسددداب دانددد مستندسددد

کارشناسان و به بیان دیگر، ت،دی  داند  نهدان آنهدا بده داند       

هددا، افددراد بددا مسددتندکردن   آشددرار اسددت. در جریددان پددرو ه 

ها  خود در فازها  مختل  پرو ه، مان  از دست رفت   فعالیت

شوند  زیرا هری  از پرسن  سدازمان   دان  جار  در پرو ه می

کار  مربوط به خود با دانشی منحصر به فرد و متعلد    درزمین 

گاه به آن توجه نررده باشدد    به خود مواجه است که شاید هیچ

هدا    هدا و در،  دادن کارها، تجربیدات و آمدوزه  اما نحو  انجام

ا  از  ها، مجموعه ها و توصیه ها، شرست شده از موفقیت آموخته

و  را تشدری   دان  مختص آن فرد است که عوام  موفقیدت  

 (۸: 1396نیا،  . )نوید   ریاحیدهد می

ها،  مستندساز  تجربیات یری از ابزارهایی است که سازمان

سازد در مواجهده بدا    محور، را رادر می ها  پرو ه ویژه سازمان به

مشددرالت مشددابه، اردددام مددؤثرتر  داشددته باشددند، از ترددرار   

سدمت   هاشت،اهات گذشته مصون بمانند و با سرعت بیشدتر  بد  

اهدددا  سددازمانی حرکددت کننددد. مستندسدداز  تجربیددات،     

سازوکار  برا  ایجاد حافظ  سازمانی است. حافظد  سدازمانی   

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

 ر،  آموخته و به معنا  بازخورد دان  و تجربه است.

ها  اخیر ارددامات نظدر  و عملدی گونداگونی در      در سال

ط  کشددور درخصددوت مستندسدداز  تجربیددات مدددیریتی  سدد

منظور انتقال  هایی به صورت گرفته است که به برگزار  همای 

هدا    منظم تجربیات موجود به مدیران جدوان و اجدرا  پدرو ه   

هدا    ها  مستندسداز  کداربرد  در سدازمان    مطالعاتی و طر 

ها بیانگر آن اسدت کده    شود. تمامی ای  تالشمختل  اشاره می

ها  ایرانی به اهمیت نق  مستندساز  تجربه در رشدد   ازمانس

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

 اند. آغاز کرده

 فواید مستندساز  به شر  زیر است:

بدردار  سدایر افدراد از     دلی  بهره سازمانی به 20افزایی هم -

 آمده  دست ها  به تجربه

                                                           
19 Knowledge Elicitation 
20 Synergy 

هدا    و یدادگیر  از تجربده   هدا  افزای  مجموع  تجربده  -

 دیگران 

دلید  مستندسداز  و    انداز مشدترک بده   احسا، و چشم -

 ها  انتقال تجربه

دلی  مستندشددن   ها به تسهی  گردش اطالعات و تجربه -

 آنها 

ها ازطرید    ها و اندیشه ایجاد بستر مناس  م،ادل  تجربه -

 ها  یادگیرنده  تیم

مددیران  گسترش بین ، دان ، توان و خالریت در بی   -

 و کارکنان 

. هددا تحددول سددازمانی ازطریدد  انتقددال مجموعدد  تجربدده -

 (22: 13۸3)جعهر  مقدم، 

هدا    ها ازطری  ایجداد تدیم   مستندساز  تجارب در سازمان

ور   افزایی، موج  افدزای  اثربخشدی و بهدره    یادگیرنده و هم

شددود. نخسددتی  ردددم در فرآینددد مستندسدداز    سددازمانی مددی

ان، شدناخت ندوع و ماهیدت تجربده و     ها  خود و دیگدر  تجربه

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

طور ذهنی و سپس ارزیابی مجددد پدس    عم  و کس  تجربه به

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

 آمده به دیگران است. دست ها  به رراردادن تجربه

 

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

ها،  گردد  دروار  از فردا  پیروز  انقالب فرضیه اسالمی بازمی

ها  متهداوت و متعددد  در خدار  از ایدران      نظرها و برداشت

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

  ها از ای  رو اهمیت دارد که خود م،نا  نگارش، تدألی  دیدگاه

 .هددا  متعددد  اسددت  هددا و کتداب  هددا، تحلید   و تددوی  مقالده  

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

در عرصدد    هددا  اسددناد، انقالبددی بدده وجددود آورد،   پددژوه 

نگار  و پیدای  یدا ترامد  و رشدد تداریخ شدهاهی در       خاطره

ای  داخ  و خار  از ایران نیز نق  عمده و اساسی داشت. در 

ا  توجده شدد. در    سدابقه  شدر  بدی   زمان به خاطرات شهاهی به

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

هدا  خدوبی از    هدا نمونده   است. خاطرات منتشرشد  شخصدیت 

: 1394ترردی،   حسدنی )ندورا ی  ابوال  .نگار  روایدی اسدت   تاریخ

1۷۵) 

مصاح،  تاریخ شهاهی در مطالعدات تداریخی، من،د  دسدتِ     

شود و سند  از جنس صوت و تصویر است.  اول محسوب می

ای  روش پژوهشی در جستجو  اطالعدات مسدتند شدهاهی و    

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

ندابود  ردرار    تغییرات سیاسی، اجتمداعی و فرهنگدی در خطدر   

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

بندد  منداب     دولتی، مدارک چاپی و منداب  تصدویر  در دسدته   

 (oral history, 2008) .دهند دستِ اول ررار می

ها  تداریخی   تاریخ شهاهی یری از ابزارها  گردآور  داده

ید  و آرزوهدا    هدا، عال  ها، نگدرش  است که با کم  آن ادراک

طور مصداح،ه، ابدزار    شود  همی تر می آزمودنی ارزیابی عمی 

هدا   ها  پیچیده و پیگیر  پاسدخ  است که امران بررسی موضوع

(  پس 13۷6:149)سرمد،  کند یا پیداکردن عل  آنها را فراهم می

آور  و  درواردد ، یدد  روش پددژوه ِ تدداریخی بددرا  جمدد   

سهیم در رخدادها  تاریخی  نگهدار  اطالعات از حافظ  افرادِ

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

نگدار    آمده در تداریخ  دست تر گذشته و استهاده از مواد به دری 

هدا  خدام، گداهی در کندار دیگدر       شود  پس ای  یافته انجام می

کند و گاهی نیدز مراجد  منحصدر بده فدرد        مناب  معنا پیدا می

هدا و وردای     ویژه دربدار  برخدی از موضدوع    شود  به یرلمداد م

تاریخ معاصر ایدران کده منداب  اسدتنادپذیر  درخصدوت آنهدا       

 وجود ندارد.

کنند  تاریخ شدهاهی و مشدارکت    رو  استن،اط رو  مصاح،ه

هدا    فعال او در مصاح،ه براسا، شناخت و تسدل  بدر ارجداع   

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

شدده   نوشت بر مت  پیداده  نویسی در رال  پی نویسی و من،  شر 

دهد. پدس   می« ت،یی »گر امران  شد  مصاح،ه، به مصاح،ه و منق 

کننده یا تددوینگر در تلهید     هاست که مصاح،ه از انجام مصاح،ه

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

نگدار  شدهاهی    آنچه در تداریخ  کند. مدارک، وارعه را تهسیر می

هدا   گیر  از اطالعات موجود در مت  مصاح،ه مرسوم است، بهره

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

 است.

 طور کلی مراح  فرآیند تاریخ شهاهی به شر  زیر است: به

تواندد حدول زنددگی     انتخاب موضوع: موضوع طر  می -

تداریخ    ا  تداریخی، حدوز   فی، وارعده شخصدیتی زندده یدا متدو    

 ها  نهادها یا مؤسسات و ... باشد. اجتماعی، فعالیت

هدا  طدر  و نحدو      تهی  طر : ت،یی  اهدا  و اولویت -

 اجرا  آن حا ز اهمیت است.

پژوه  و طر  سؤال: پدس از تصدوی  طدر  توسد       -

صال  تزم است مطالعات جدامعی دربدار  موضدوع     مراج  ذ 

 ود.مصاح،ه انجام ش

ث،ت سند مصاح،ه: پس از پایان مصاح،ه، سدند حاصد     -

 شود. از آن در جدول ث،ت مشخصات مصاح،ه در  می

بددردار  از سددند تولیدشددده: تزم اسددت از مندداب   کپددی -

ها  پشتی،ان  حاص  از مصاح،ه اعم از صوتی و تصویر  نسخه

 تهیه شود.  

ها  صدوتی بده    ساز  و ویرای  اولیه: ت،دی  فای  پیاده -

 شود. است که به آن گهتارنویسی هم اطال  می مت 

توصددی  مصدداح،ه: بددرا  ارا دد  تعریهددی از فیزیدد      -

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

سددهولت دسترسددی بدده آن، مندداب  حاصدد  توصددی  و تحلیدد   

 شود. می

بنددد ، تعیددی   تدددوی  و ویددرای  دوم: شددام  فصدد   -

آزمدایی، کنتدرل ارجاعدات     راسدتی   چارچوب اثر، مستندسداز ، 

هدا   سداز  پیوسدت   متنی، ویرای  صور  و زبانی و آمداده  درون

 است.

 

هایانسانیتاریخشفاهیوسرمایه

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

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

شدود. تغییدر در عملرردهدا      می و دارایی هر سازمان محسوب

ناپذیر است. اندواع مؤسسدات    مدیریت امر  ضرور  و اجتناب

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

پیرامون، به اجرا  اثربخ  استراتژ  مددیریت داند  نیازمندد    
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طددور  هسددتند. از آنجددایی کدده داندد  و فرآیندددها  داندد  بدده 

ساختار و فرهنگ و هد  سازمان پیوندد  ناگشودنی با عملیات، 

هایی  است، استراتژ  مدیریت دان  کارآمد، به مجموعه  خورده

نیاز دارد که از رلمدرو  داند  و چگدونگی اسدتهاده از آن در     

 تر فهم عمیقی داشته باشد.سازمان بزر 

هدا  اخیدر نظدر بسدیار  از      ازجمله موضوعاتی که در سال

مدددیریت »اسددت، موضددوع مدددیران را بدده خددود جلدد  کددرده 

اسدت.  « 23یادگیر  سازمانی»و « 22سازمان یادگیرنده»، «21دان 

هدایی مانندد    ا ، در رشدته  رشدته  ا  بی ای  امر در جایگاه مسئله

فناور  اطالعات، مدیریت بازرگدانی، مددیریت منداب  انسدانی،     

زاده   )مهرعلی .شناسی و ارتصاد ریشه دارد ها، جامعه تحلی  نظام

 (۸: 13۸۸ع،د ، 

بند   ها  دان  هر سازمانی به سه گروه عمده ط،قه سرمایه

 شود: می

هدا، فندون، داند  و     انسانی: مشتم  بر توانایی، مهدارت  .1

 بین  نههته در کارکنان و مدیریت 

ارت،اطی: دربرگیرند  ارت،اطات درون و بیرون سدازمانی   .2

 کنندگان و عموم جامعه(  )مشتریان، سهامداران، عرضه

هدا  سدازمانی    ساختار : دربردارند  بستر و زیرساخت .3

هددا  اطالعدداتی و ارت،دداطی، فرهنددگ و     درخصددوت نظددام 

 ها  سازمانی.   ارزش

حافظ  سدازمانی واحدد یدا بخشدی در سدازمان اسدت کده        

روزرسددانی داندد  را برعهددده دارد.  مسددئولیت نگهدددار  و بدده

بند   حافظ  سازمانی به سه گون  ماشینی، دستی و شهاهی دسته

شود و در پایگاههدا    شود. در نوع ماشینی، دان  مستند می می

شدود. در ندوع دسدتی، داند       روزرسانی می داده نگهدار  و به

شود و در  ها  مخصوصی نگهدار  می ها و پوشه مستند در فرم

صدورت نانوشدته در ذهد  کارکندان یدا       نوع شهاهی، داند  بده  

 شود. فرهنگ سازمان، درونی می

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

مدت و حافظ  بلندمدت که اجزا  شناختی حافظ   حافظ  کوتاه

انسان و مشابه سیستم پردازشدگر کدامپیوتر اسدت. پردازشدگر،     

                                                           
21

 Knowledge Management 
22
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مدت و حافظد  بلندمددت اجدزا  اصدلی سیسدتم       حافظ  کوتاه

مددت در تعامد     دهد. حافظ  کوتاه حافظ  انسانی را تشری  می

تقیم با پردازشگر شناختی است  اما انداز  آن بسیار کوچد   مس

است. حافظ  بلندمدت محلی اسدت بدرا  ذخیدر  اطالعدات و     

تجارب شخصی افدراد کده در بلندمددت نگهددار  و اسدتهاده      

 (30: 1393. )ت،ز، شود می

هدا  داند     ا  مدؤثر سدرمایه   ها باید بتوانند به گونه سازمان

برانگیدز   مدیریت داند  فرآیندد  بحدث   خود را مدیریت کنند. 

کدارگیر    است  زیدرا شدناخت ارزش وارعدی آن دشدوار و بده     

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

کنند  ها تالش می دشوارتر است. این  مدیران و رؤسا  سازمان

ازطری  مدیریت دان ، دان  ان،اشته در ذه  اع دا  سدازمان   

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

دردسدتر،   یشده در سیستم، ت،دی  به من،ع  حالت دان  ذخیره

سدازمان فدراهم    بدرا  و مزیت ررابتی پایددار   شودمیدا می  و

 (huysman, 2006: 41) .دکن می

محرکی مهم در فرآیند خالریدت و   دان  ضمنی در جایگاه

ل  من،عی سدازمانی و عامد  مؤفقیدت    منز نوآور ، نق  مهمی به

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

ها در دنیدا  تجدارت و ررابدت     اذعان دارند برا  اینره سازمان

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

دان  فعالیت کنند. داند ، مههدومی فراتدر از داده و اطالعدات     

کدار   شدده، راه  ان  بده مجموعد  اطالعدات سدازماندهی    است. د

ها  مختلد  و   کارگیر  در تصمیم عملی مرت،  با آن، نتای  به

شدود. داند  زیربندا  مهدارت،      آموزش مرت،  با آن گهتده مدی  

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

ها دارا  تعداد زیاد  مناب  انسانی باتجربه، در  هم  سازمان

بددار  از تجربیددات و داندد    بازنشسددتگی و دارا  کولددهمددرز 

باارزش هستند. اید  داندِ  حاصد  از تجربده کده بایدد بدرا         

توانمندساز  سایر کارکنان به کار گرفته شود، نیازمند مددیریت  

صحی  دان  است. ای  امر مستلزم آن است کده مؤسسدات بدا    

  افراد، طور متقاب  توانمندساز نهادن به مدیریت دان  و بهار 

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

دار خدود ردرار    ها  اولویت پذیر ، در زمر  برنامه عرص  ررابت

 دهند.
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برا  انتقال دان  ضمنی توجه به نرات زیر حدا ز اهمیدت   

 است:

 گیر   توانایی کارکنان در تصمیم -

 پذیرش مسئولیت در اجرا  تصمیم از سو  کارکنان  -

گیدر  و   دسترسی کارکنان به ابزارها  مرت،  با تصمیم -

 اجرا 

شدده از   گرفتده  پذیرش مسئولیت در پیامددها  تصدمیم   -

 سو  کارکنان.



مصاحبه،ابزاردستیابیبهدانشضمنی
امددروزه، از مصدداح،ه بددا اهدددا  گوندداگون در مراکددز و    

شود  ولی مهم آن است که روش  مؤسسات مختل  استهاده می

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

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

هدا و   رو به استخرا  دان  ضدمنی در سدازمان   اینره مقال  پی ِ

هدا  تداریخ شدهاهی تأکیدد دارد،      مؤسسات ازطرید  مصداح،ه  

 شود. ها  ای  نوع مصاح،ه بیان می ویژگی

یچیدده و نامشدهود  دارد  بندابرای     دان  ضمنی ماهیدت پ 

شود. روابد  نزدید  از    باره انجام نمی آسانی و ی انتقال آن به

کند تدا م،ادلد     خالل تعام  و ارت،اط مستمر به طرفی  کم  می

رسمی و غیررسمی اطالعات را بررسی کنند  همچنی  به افدراد  

هدا، تجدارب    دهد تا در احساسدات، انگیدزه  فرصت بیشتر  می

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

وشنودها  مررر میدان افدراد بده مهداهیم و      دان  ازطری  گهت

شدود. گیرندد  داند      اصطالحات مشترک برا  آنها ت،دی  مدی 

یابدد  یعندی روابد       امران بیشتر  برا  کس  دان  ضمنی می

نزدی ، به گیرنده فرصت دسدتیابی بده عمد  فرآیندد عملیدات      

هدا،   توانندد از برنامده   دهد  بندابرای  آنهدا مدی    کننده را می عرضه

زاده   بانی)رر .کننده پیرو  کنند نمادها یا فرهنگ سازمانی عرضه

 (93: 13۸۸نیا،  خالقی

آور  داند  سدازمانی و مددیریت آن ازطرید  انجدام       جم 

مصاح،ه با افراد در سطو  مختلد  کارشناسدی و مددیریتی در    

هدا    هدا یردی از بهتدری  شدیوه     ها، مؤسسات و شرکت سازمان

شدود. عنصدر بنیدادی  روابد       ت،یی  دان  ضمنی محسوب مدی 

-نزدی  بی  فرستنده و گیرند  اطالعات و دان  سازمانی یا به

گدر، اعتمداد متقابد  اسدت.      شدونده و مصداح،ه   ،ارتی مصاح،هع

طور اصولی، اعتماد اسدا، م،ادلد  داند  ضدمنی را تشدری        به

دهددد. فددو، و همردداران  اهمیددت اعتمدداد را ناشددی از    مددی

دانند و بر نقد  آن در کداه    رراردادناپذیر  دان  ضمنی می

ریس  و ن،ود رطعیدت نههتده در انتقدال داند  ضدمنی تأکیدد       

 (Foos, schum, Rothenberg, 2008: 8) .کنند می

هدا  تداریخ شدهاهی     در مصداح،ه »به بیان مرت ی ندورا ی:  

توان اهدا  خاصی را شناسایی کرد که متمایز از سایر انواع  می

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

ت آشرارساخت  ورای  ناشناخته و بازساز  احساسات و هیجانا

هدا  اجتمداعی و مهداهیم وارعده اشداره       اطرا  ورای  و جریان

 (6۸: 13۸2. )نورا ی، «کرد

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

دربار  تجربیات خدات آنهاسدت، تداریخ شدهاهی براسدا، آن      

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

هدا    شدهاهی گدردآور  داده   دیگر مقصود از مصداح،  تداریخ  

صورت ضد،    طور معمول بهتاریخی ازطری  انجام مصاح،ه، به

کننده یدا   صوت و گاه ض،  وید ویی از افراد  است که شرکت

ا   اند. مصاح،  تداریخ شدهاهی مصداح،ه    ناظر در رویدادها بوده

هددا، افرددار و احساسددات شخصددی  اسددت کدده طددی آن تجربدده

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

شدود. از اید  منظدر، تداریخ شدهاهی دیددگاه        یداد آورده مدی    به

دهدد.   گر را دربار  گذشته در اختیار ما ررار می شخصی مشاهده

شونده، من،  دسدتِ اول در مطالعدات تداریخی     دروار ، مصاح،ه

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

 یداد  تاریخی یا مقطعی از تاریخ بوده باشد. بر رو

تدری    در ای  راستا مصاح،  تداریخ شدهاهی، یردی از مهدم    

رود.  ابزارها برا  ث،ت داند  ضدمنی اشدخات بده شدمار مدی      

هدا، داند  حاصد  از تجربد       تری  داند   دروار ، یری از ناب

دلی  اثر گذر زمان رو  آن و استهاد   هاست. ای  دان  به انسان

شود. زمانی که دان  ضمنی  طور عمی  درک می شدن، به عملی

صدورت   ازطری  مصاح،  تداریخ شدهاهی اسدتخرا  شدود و بده     

 جویند. مرتوب درآید، هم  افراد از آن بهره می

شود که جایگاه فرسدتنده و گیرندده کده در     گونه بیان می ای 
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ها   ها  دان  ضمنی بیان شد، با انجام مصاح،ه تشری  ویژگی

دهدد.   گر تغییر نام می شونده و مصاح،ه شهاهی به مصاح،هتاریخ 

گدر   صاح  دان  ضمنی و اطالعات ازطری  هددایت مصداح،ه  

کند و دان  ازطرید    متخصص، نرات و م امی  را تشری  می

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

 شود. می

یرند  طور که در بحث ارت،اط مناس  بی  فرستنده و گ همان

دان  بیان شد، در مصاح،  تاریخ شهاهی تعامد  سدازنده بدی     

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

گدر ضدم     شدود. مصداح،ه   از فرآیند تاریخ شهاهی محسوب می

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

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

گر ع و  فعال و مدؤثر در فرآیندد ث،دت داند       است. مصاح،ه

 ها است. ضمنی حاص  از تجرب  انسان

مزیت ت،یی  و مستندساز  داند  ضدمنی ازطرید  اجدرا      

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

سدازد تدا    آیدد و پژوهشدگر را ردادر مدی     واسطه به دست می بی

ریهی را دریابد کده بدا مطالعد  گذشدته در خدالل      ها  ظ تهاوت

درستی کند. اگر مصاح،  تاریخ شهاهی به بازتاب تاریخ بروز می

ها   دهد که به تیه انجام پذیرد، ای  امران را به پژوهشگران می

هدا پدی    ها  سدازمان  شده در روند بررسی پیشین  فعالیتغهلت

تدددوی  و داده را ضدد، ،  ب،رنددد و حددواد  و اتهارددات رو   

شددده را در  مستندسداز  کنندد  همچنددی  داند  ضددمنی ت،یدی     

 جایگاه من،  دستِ اول تاریخی حهظ کنند.

اندیشمندان در مواجهه با تاریخ و دان  کاربرد  حاص  از 

هایی همچون تاریخ اجتمداعی، تداریخ تط،یقدی،     آن، از کلیدوا ه

ند  و  اند تدا دا  فلسه  تاریخی و الگوها  تاریخی استهاده کرده

شدود، بیدان کنندد.    کاربسته مدی آنچه را که از تاریخ آموخته و به

نردردن از ع،دارت   گیدر   تدری  دتید  بهدره    شاید یری از مهدم 

مدیریت دان  در کنار تاریخ، رویردرد تجدار  و ارتصداد  از    

طدور اینرده   هاست  همی  ها و شرکت مدیریت دان  در سازمان

توب به ذه  مت،دادر  هنگام صح،ت از دان ، دان  صری  و مر

 شود. دان  ضمنی غهلت می  طور معمول ازو به

نگاه تاریخی به دان  ضمنی، الگوها  تررارپذیر  کده در  

کند. در  شود را ایجاد می ها  فرد  و اجتماعی استهاده می کن 

تاریخ شهاهی رویدادها، پیامدها و حواد  از زبان شاهدان بیان 

ادها، الگوهدا  تررارپدذیر  را   شود. اگر بتوان از ای  رویدد  می

شود کده در شناسدایی    واکاو  و ت،یی  کرد، دانشی استخرا  می

: 1396نیدا،   . )نوید   ریداحی ها  مهقود  ورای  مؤثر است حلقه

6) 

طدور کده راو     تاریخ شهاهی ض،  و ث،ت ورای  اسدت  آن 

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

شود که داند  ضدمنی بده عرصد       گر موج  می مصاح،هطر  

ها در گذشدته و   ظهور برسد و الگوها و شرای  تررارپذیر نمونه

مندد  از   حال مشخص شود. در ت،یی  داند  ضدمنی، بدا بهدره    

رهیافت تاریخ شدهاهی، توجده بده نردات زیدر کمد  شدایانی        

 کند: می

بررسددی رویدددادها  مشددابه ازنظددر عِلددی، محیطددی و    -

 پیامد  

ها و الگوها  ممر  درخصوت شرای  به  یافت  فرضیه -

 وروع پیوست  رویدادها و تغییر در طول زمان 

منظدور کشد  الگدو      هدا بده   آزمون و تحلید  فرضدیه   -

 مناس  

 بررسی الگوها  تررارپذیر و شرای  آن  -

 استخرا  دان  ضمنی. -

 

نتیجه
شده درزمین  کداربرد روش تداریخ    با توجه به مطال  مطر 

در ضد،  و ث،دت داند  ضدمنی، نتدای  زیدر اسدتن،اط        شهاهی 

 شود: می

 بدر داند  ضدمنی، نگاشدت تداریخی      ها  م،تندی  تجربه

ا  تررارشدنی در شدرای  متعدار  کدار  یدا اجتمداعی      نتیجه

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

هددا و مؤسسددات در سددطو  مختلدد   افددراد مطلدد  در سددازمان

هدایی از تداریخ و    شناسی، موج  تولید نگاشدت مدیریتی و کار

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

ها   شود  برا  مثال اگر رو  نحو  مرات،ات ادار  و تجربه می

مدیریت   شخصی، گروهی و سازمانی در ای  زمینه تمرکز شود،

ادار  ها و استانداردها  نگدارش مرات،دات    دان  الگوها، رال 
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گیدر    کند  اما اگر به سرگذشت و نحدو  شدر    را مشخص می

مرات،ات ادار ، آرشیو و مستندساز  با ورود ابزارهدا  ندوی    

اطالعات و فنداور  توجده شدود، درعمد ، در حیطد  بررسدی       

تاریخچدد  مرات،ددات در حددوز  فندداور  رددرار گرفتدده و جلددوتر 

 (101: 13۸۸نیا،  زاده  خالقی انی)ررب .ایم نرفته

 آور  اطالعدات از   منظور جمد   ایجاد بستر  مناس  به

ها و مؤسسات با استهاده از  رؤسا، معاونان و کارشناسان سازمان

ابزار تاریخ شهاهی، داند  ضدمنی آندان را بده داند  صدری ،       

کند. پژوه  درزمین  ت،یدی  داند     آشرار و ملمو، ت،دی  می

ر گیدر  سدازمان، وضدعیت مؤسسده د     سازمانی، پیشدین  شدر   

ها  تخصصی و ... را در بدر   بررسی فعالیت  ها  مختل ، دوره

 گیرد. می

    انتقال دان  ضمنی ازطری  تاریخ شهاهی و ت،ددی  بده

دان  صری ، موج  دسترسی کارکنان به ابزارهدا  مدرت،  بدا    

سدازد. اید  رویردرد     شود و آنان را توانمند می گیر  می تصمیم

شدود. داند     می انگیزشی موج  تقویت احسا، کارآمد  هم

بر تجربه، پس از تدوی  و مستندساز ، در جایگاه ضمنی م،تنی

هددا  آتددی در  مایدد  پددژوه  من،دد  دسددتِ اول تدداریخی دسددت

ها  مختل  خواهد شد. ای  روش پژوهشی بدا رویردرد    حوزه

گران متخصص که نق  خود  مند  از مصاح،ه مؤثر خود و بهره

قالبی در مدیریت داند   کنند، ممر  است ان خوبی ایها می را به

و ت،دی  دان  ضمنی به دان  صری  ایجداد کندد. اگدر از اید      

هدا  حاصد  از آن    دیدگاه به فرآیند تاریخ شهاهی و خروجدی 

شدود   گستر بسیار  تولید می نگریسته شود، متون علمی و دان 

 گیرد.و در جایگاه آثار مرج ، دردستر، پژوهشگران ررار می

ا  بدر   منزل  مقدمه جایگاه رهیافتی نو و بهتاریخ شهاهی در 

مدیریت داند ، در اسدتخرا  و ث،دت و ضد،  داند  ضدمنی       

بر تجرب  اشخات نق  مهمی دارد. ای  دان  ضمنی پس م،تنی

مندان و نیز مدیران و  از ت،دی  به دان  صری ، راهگشا  عالره

مسئوتن مؤسسات در زمان کنونی خواهد بود. رویردرد عملدی   

  داندد  ازطریدد  انجددام مصدداح،ه، همددواره موجدد   گددردآور

دسددتیابی بدده دانشددی مؤثدد  و مسددتدل در ارت،دداط بددا وظددای   

مندد  از اید  روش بدرا  ث،دت      شود. امروزه بهره مؤسسات می

رو شدده اسدت، از اتدال      تجربیات افراد، با ار،ال بسیار  روبه

کدارگیر  نیروهدا  سدازمان در مسدیرها       ورت و انر   و بده 

 رسان پژوهشگران خواهد بود. کند و یار  لوگیر  میپیشی  ج
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