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طراحی الگوی روش شناختِی مستند سازی دانش و 

تجربه های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس
رضا بنی اسد1   مجتبی جعفرزاده2

چکیده

فرماندهی و مدیریت در دوران دفاع مقدس، گنجینه ای ارزشمند و مملو از دانش ها، تجربه ها و نوآوری ها بوده که حفظ، 
نگهداری و اشاعه آن، امری مهم و ضروری است. از جمله بخش های مهم این گنجینه  گران بها، تجربه های حاصل از 
مدیریت موفق و اثربخش فرماندهان شهید دفاع مقدس است که در صورت استخراج و بهره برداری صحیح از آن ها، 
می توان به الگوهای ارزش محور و بومی برای اداره سطح خرد و کالن کشور دست یافت. به منظور مستند سازی تجربه ها 
و کشف اصول مدیریتی حاکم، مشکالتی همچون نبود روش های شناخته شده مستند سازی، تجربه نگاری ناقص، عدم 
شناخت از فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و حتی عدم اطالع از نحوه مستند سازی وجود دارد؛ مسئله اصلی 
این پژوهش، عدم وجود الگوی روش شناختی برای مستند سازی دانش و تجربه فرماندهی و مدیریت شهدای دفاع مقدس  
است. پژوهش حاضر از حیث هدِف کالن بنیادی، از نظر منطق استقرایی، از نظر رویکرد کیفی و از نظر گردآوری 
داده ها به صورت چند روشی انجام شد. به منظور طراحی الگوی روش شناختِی مستند سازی، 20 مصاحبه کیفی و 25 
گروه کانونی با اعضای 5 تا 8 نفر انجام شد. نمونه گیری این پژوهش به صورت هدفمند بوده و تحلیل داده ها با روش 
تحلیل مضمون صورت می گیرد. سرانجام، با تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از پژوهش، ابعاد الگوی روش شناختی برای 
مستند سازی دانش و تجربه های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس شناسایی شد؛ این ابعاد شامل بعد فرآیندی، 

بعد اجرایی، بعد نظارتی و بعد زمینه ای ) محیطی(  است.
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1- مقدمه

ازآنجا که زادگاه مدیریت علمی و خاستگاه دانشگاهی آن، کشورهای غربی است، حجم باالیی 

از پژوهش   های مدیریت در این کشورها و در فضای مدیریت متعارف انجام می گیرند؛ بنابراین، 

بسیاری از نظریه های مدیریت ریشه در فرهنگ متعارف داشته و متأثر از عوامل و متغیرهای ملی 

کشور های غربی اند. استفاده از نظریه های کّمی و قیاسی، از سوی مدیران در سایر کشورها و تدریس 

آن ها در دانشکده های مدیریت بر پایه  پیش فرض آزاد از ارزش1 و جهان شمول2 بودن علم مدیریت 

انجام می شود. درحالی که پذیرفتن کامل این مطلب از جانب صاحب نظران مدیریت همچون کونتز 

و مک فارلند مورد تردید و بحث فراوان است؛ زیرا در اجرای نظریه ها ارزش محوری در هر کشور 

حاکم بوده و هر نظریه ای نمی تواند راهگشای حل مسائل همه کشور ها باشد )مکفارلند، 1986؛ 

کونتز، 1964(. بنابراین، نظریه های مدیریتی زمانی قابل استفاده  اند که مبتنی بر شرایط فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و فناوری جامعه باشند تا بتوان دانش آن ها را در جهت مدیریت صحیح جامعه  

یا سازمان به کار گرفت و برای مسائل موجود، الگو ها و نظریه هایی ارزش مدار3 خلق کرد.

 در امور دینی و بومی، بستر فرهنگی و اجتماعی کشور ما ممکن است در تضاد با بستر   های 

نشأت گرفته از علم مدیریت متعارف باشد و از این روست که با نگاهی نقادانه به پیاده سازی الگوهای 

رایج بین المللی در ایران، برداشت می شود که روش   های به کار گرفته شده علمی و بین المللی 

نمی توانند همه مسائل خرد و کالن کشور را حل کنند؛ به همین جهت مطالعات و پژوهش   های 

بومی برای استخراج مدل   های متناسب با اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی ضروری است. 

با این نگاه، کسب و ایجاد دانش مدیریتی متناسب، مهم ترین قدم در پیشبرد اهداف ملی و خلق 

قدرت در دنیای امروز برای ایران است. امروزه در سراسر گیتی نیز سازمان های مدرن بر اساس 

میزان دانش، چگونگی بهره مندی از دانش، توانایی به خاطر سپردن آن و مؤثر بودن دانشی که 

به کار گرفته اند ارزیابی می شوند و در واقع بیش از آن که دانش در زمینه فنی برای پیشرفت الزم 

باشد، برای فرآیند   های اجتماعی و انسانی ضروری است.

1. value free
2. universalism
3. Value laden
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 با توجه به اهمیت بررسی مدیریت مدیران و فرماندهان دفاع مقدس به عنوان یکی از مؤثرترین 

سبک   های اداره کشور در طول تاریخ مدیریتی ایران، الزم است تا سبک مدیریت فرماندهان در 

قید حیات و شهدا، از طریق روش های نظام مند علمی تحلیل شده تا بتوان در امور اجرایی کشور 

از آن ها بهره برداری کرد، چراکه این سبک ها عالوه بر این که در بستر جامعه ایران مؤثر و کارآمد 

بوده اند، در بستر فضای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور شکل گرفته اند و در صورت استخراج و 

استحصال تجربه   ها و دانش   های حاصل از آن ها می توانند موجبات بهبود، رشد و توسعه مدیریت 

کشور را فراهم کنند.

مستندسازی و انتقال تجربه ها  یکی از عوامل اساسی در  یادگیری سازمانی و آموزش نیرو   ها 

محسوب می شود. تجربه   های مدیران و فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس سرمایه   های فکری و 

دانشی انقالب اسالمی است که تنها راه بهره برداری عمومی از آن ها، مستندسازی است. در صورت 

عدم اهتمام به آن با توجه به فاصله بین نسل ها و عدم وجود افرادی که از نزدیک با زندگی شهدا 

ارتباط داشته اند درگذر زمان، محتوای دانش ضمنی از بین خواهند رفت. همچنین، الزم است 

تجربه ها و دانش   های نهفته )ضمنی( و آشکار )صریح( فرماندهان و مدیران و همچنین دانش 

موجود در فرآیند   های به کار گرفته شده از سوی آن ها با استفاده از شیوه   های مناسب بهره برداری 

شود؛ چراکه کوتاه ترین و سریع ترین راه جهت ارتقای دانش مدیریتی و توانایی مدیران از سطح 

موجود به سطح مطلوب متناسب با شأن انقالب اسالمی،  یادگیری از تجربه های مفید و ارزنده 

شهدا و فرماندهان موفق دفاع مقدس و حتی درس گرفتن از اشتباهات احتمالی آن ها به عنوان 

سیره مدیران مسلمان است.

 اگر بتوان راهی برای پیاده سازی و انتقال این دانش   ها و تجربه ها  یافت و دانش ذخیره شده در 

ذهن هم رزمان شهید را به دانشی قابل انتقال برای بهره برداری همگانی تبدیل کرد، با انتقال این 

دانش مدیران انقالبی می توانند نسبت به مسائل مستحدثه نظام جمهوری اسالمی درک بهتری 

پیدا کنند و طراحی ذهنی خود را در بستر نظام های اجتماعِی اسالمی بهتر شکل دهند؛ چراکه 

جهان بینی انقالبی و اسالمی این شهیدان در مدیریت و فرماندهی به کار گرفته شده از سوی 

آن ها ظهور یافته است. عمدتاً این مدیریت نشأت گرفته از آموزه   های اصیل انقالبی و اسالمی بوده 
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که تناسب کامل با بستر بومی مدیریت ارزشی، جهادی و انقالبی در جمهوری اسالمی ایران دارد. 

 دوران دفاع مقدس از جمله برهه های تاریخی موفق در عرصه مدیریتی کشور است که مدیران 

و فرماندهان آن باوجود منابع محدود و کاستی   های فراوان در عرصه   های تجهیزاتی و فنی، توانسته اند 

به دستاورد   های فراوانی دست  یابند؛ نیل به این دستاوردها اغلب با به کارگیری خالقیت ها، اندیشه ها، 

تکنیک ها و روش هایی بوده است که از سوی فرماندهان و رهبران جوان جنگ تحمیلی به کار 

گرفته شده است. تعدادی از این فرماندهان به واسطه لیاقت معنوی به فیض شهادت رسیده اند و 

اکنون در بین ما نیستند تا چگونگی و کیفیت روش   ها و تکنیک   های به کار گرفته شده از سوی 

آن ها به طور صریح مورد سؤال قرار گیرد و تجربه ها و دانش های آن ها به رشته تحریر در آید.

 به طور کلی منافع و مزایای   مستندسازی تجربه های فرماندهان و مدیران شهید دفاع مقدس 

عبارت است از: 

ایجاد و شکل دهی نظام فکری هماهنگ و همراستا با آرمان های اسالمی و انقالبی برای مدیران . 1

و افراد امروز برای تصمیم گیری در شرایط مختلف؛ 

دانشی انباشته و تجربه شده برای خلق نظریه   های بومی مدیریت؛ . 2

ابزاری برای الگوگیری از بهترین تجربه ها؛ . 3

افزایش اعتماد به توان علمی داخلی برای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی؛ . 4

بهره برداری از مدل   های بومی مدیریت در کالس های درسی دانشجویان؛ . 5

ایجاد تحول در نظام مدیریتی کشور با استفاده از مدل   های مدیریتی به دست آمده از شهیدان؛ . 6

فراهم آمدن زمینه ثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازمانی دفاع مقدس به نسل   های بعدی . 7

انقالب؛ 

ایجاد و گسترش بینش، دانش، توان و خالقیت در بین مدیران امروز؛ . 8

سریع تر کردن روند نیل به اهداف انقالب اسالمی با استفاده کاربردی از تجربه   ها و مدل   های . 9

حاصل؛ 

از . 10 ناموفق فرماندهان و مدیران دفاع مقدس و بهره برداری  شناخت تجربه های موفق و 

آموزه های آن برای پیشبرد اهداف نهادها و سازمان های انقالب اسالمی.
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 از این رو، به دلیل عدم استفاده و بهره برداری هدفمند از تجربه های فرماندهان موفق جنگ و 

اینکه الگویی روش شناختی برای مستندسازی تجربه های شهیدان وجود ندارد، پژوهش حاضر به 

دنبال این است که با استفاده از سرمایه عظیم تجربه   های مثبت و کارآمد، اندیشه ها، خالقیت ها 

و تکنیک   های مورد استفاده فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس که عملکردشان اغلب مبتنی 

بر آموزه   های اصیل دینی بوده اند به شناسایی ابعاد روش شناختی برای مطالعه مستندسازی و 

تجربه نگاری فرماندهی و مدیریت آن ها پرداخته و نتایج حاصل را برای مستندسازی تجربه های 

الگوی  که  است  این  مقاله حاضر  اصلی  بنابراین، سوال  گیرد.  کار  به  مقدس  دفاع  فرماندهان 

روش شناختی برای مستند سازي دانش و تجربه هاي مدیریت و فرماندهي شهیدان دفاع مقدس 

چگونه است؟ سؤال های فرعی پژوهش عبارت است از:

ابعاد الگوی روش شناختی برای مستند سازي دانش و تجربه هاي مدیریت و فرماندهي شهیدان . 1

دفاع مقدس کدامند؟

روابط بین ابعاد روش شناختی برای مستند سازي دانش و تجربه هاي مدیریت و فرماندهي . 2

شهیدان دفاع مقدس چگونه است؟

2- ادبیات پژوهش

مستندسازی دانش و تجربه ها، در ادبیات متعارف با مفاهیمی همچون دانش فردی، مدیریت 

دانش فردی، شبکه دانش فردی، مدیریت تجربه، جوامع اقدام و عمل، اشتراک دانش، دانش به 

عنوان فرایند، دانش به عنوان ابزار، استخراج و اکتشاف دانش ضمنی، استخراج دانش خبرگان، 

تجربه دانش و مهارت ها، یادگیری مبتنی بر تجربه و آموزش مبتنی بر تجربه مرتبط است؛ در 

سال های اخیر اهمیت دانش شخصی و مدیریت دانش شخصی از سوی متخصصان مطالعه شده 

است )چتی1، 2012؛ افیمووا2، 2005، گراندزپنکیس3، 2007؛ پلسس4، 2007؛ پائولین5 و همکاران، 

1. Chatti
2. Efimova
3. Grundspenkis
4. Jarche
5. Pauleen
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2011؛ پوالرد1، 2008؛ سمدلی2، 2009 و رایت3 2005(. در این پژوهش ابتدا پیشینه پژوهش 

بررسی و پس از بیان تعاریف و مفاهیم مرتبط، در ادامه انواع تکنیک های مستند سازی تجربه های 

موجود بیان شده و نقصان آن ها برای این پژوهش نشان داده می شود. 

2-1-  پیشینه پژوهش

ضرورت دارد برای شناخت بهتر موضوع   ها و روش   های   تجربه نگاری و   مستندسازی و دستیابی 

به مدل مناسب، اقدامات نظری و علمی انجام شده در سطح کشور که احتمال ارائه راهکار برای 

مطالعات روش شناسی را هستند، شناسایی و مطالعه شوند. جدول1 وضعیت این مطالعات به همراه 
نقد و بررسی آن ها ارائه می شود:4

نقد و بررسیعنوان پژوهشپژوهشگران

جعفری مقدم 
 )1382(

مستندسازی تجربه های 
مدیران از دیدگاه 

مدیریت دانش

در این پژوهش ابعاد مختلف تجربه و   مستندسازی  یعنی تعاریف، محتوا، 
فرآیند   ها و معیارهای مورد نیاز آن بررسی می شود. تجربه نگاری ناظر 

به تجربه های افرادی است که در سازمان حضور دارند.

انتینگ4 و 
همکاران 
 )1999(

یک روش مستندسازی 
دانش برای توسعه 
سیستم دانش بنیان

فراهم آوری دانش از یک ســو، شامل استخراج دانش از منابع مختلف 
همچون دانش متخصصان، کتاب ها، نقشه ها و مشاهدات جهان واقعی 
و از ســوی دیگر، شــامل فرآیند تجزیه و تحلیل، ساختاربندی و ثبت 
دانش اســت که به عنوان مستندسازی دانش تعریف می شود؛ در این 
مطالعه تمرکز بر روی اســتخراج دانش نهفته در تجربه ها بوده و برای 

مستندسازی دانش، روشی ارائه نشده است.

1. Pollard
2. Smedley
3. Wright
4. Enting
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نقد و بررسیعنوان پژوهشپژوهشگران

بکر و همکاران 
 )2005(

زیرساخت مستند سازی 
برای مدیریت پروژه های 

داده کاوی

هدف از این پژوهش بررسی زیرساخت های مستندسازی برای مدیریت 
پروژه های استخراج داده ها است؛ مستندسازی نظام مند دانش، تجربه ها، 
داده ها و نتایج، ابزار مفیدی برای ردیابی وضعیت کنونی پروژه هاست. از 
نظر نویسندگان مستندسازی مزیت هایی چون کاربرد مؤثر در مدیریت، 
برنامه ریزی و بهبود ارتباط بین گروه ها دارد و همچنین مستندسازی 
فرآیندها همراه با همه اطالعاتی که برای ایجاد آن استفاده می شود، مانع 
از کارکردن افراد بر روی مسائل و مشکالت و جلوگیری از دوباره کاری 
می شود. نکته قابل توجه در پژوهش آن است که بیشتر بر جنبه اهمیت 
استخراج دانش و بررسی اثرات آن در سازمان های موردی پرداخته ولی 

مدل خاصی برای مستندسازی تجربه ها ارائه نداده است.

الهی و همکاران 
 )1383(

طراحی ساختار نظام 
مستندسازی تجربه های 

سازمانی مدیران

در این پژوهش پس از تعیین ویژگی های نظام های ثبت، ارزیابی، پاداش 
و توزیع تجربه ها، ســاختار مفهومی پنج گانه زیر برای مستند ســازی 
تجربه های ســازمانی ارائه شده است: 1- ثبت تجربه )داده( 2- ارسال 
تجربه 3- ارزیابی تجربه 4- مستندســازی تجربه 5- انتشار تجربه؛ در 
ضمِن این فرآیند، به پاداش و حقوق معنوی مستندسازی نیز اشاره شده 
اســت. در این پژوهش به بیان کلیات فرآیند مستندسازی اکتفا شده 
است و هیچ روش ساختارمندی برای هیچ یک از مراحل ارائه نشده است.

رضوانیان 
و همکاران 
 )1385(

کسب دانش مدیران 
ارشد؛ دستاورد   ها 

و چالش   ها، مطالعه 
موردی صنعت 
پتروشیمی ایران

در این پژوهش گام   های اجرایی در کسب دانش و   مستندسازی تجارب 
مدیران معرفی شــده است؛ در پروژه   های کسب دانش و   مستندسازی 
تجارب مدیران، پس از تشکیل  یک گروه خبره و آشنا به موضوع های 
تخصصی مورد نظر و همچنین فنون کســب دانش، باید برای تدوین 
چارچوب   های کســب دانش، مطالعات تطبیقی صورت پذیرد. گام   های 
بعدی، ایجاد دیدگاه   های  یکســان نسبت به موضوع و آشنایی کامل با 
ارکان پروژه، موضوع شناسی تخصصی و باالخره نوع شناسی شخصیت 
برای برقراری ارتباط مؤثر با مدیران است. در این پژوهش اواًل این مدل 
برای استخراج دانش های سازمانی کاربرد دارد و در استخراج تجربه های 
شخصی افراد و مدیران ناکارآمد است و در عین حال اگر مدیران مربوط 

در سازمان حاضر نباشند امکان استخراج تجربه ها وجود ندارد.

انواری رستمی 
و همکاران 
 )1388(

مدیریت دانش و 
سازمان یادگیرنده: 
تحلیلی بر نقش 

مستند سازی دانش و 
تجربه

در این پژوهش به نقش   مستندســازی دانش و تجربه در خلق سازمان 
یادگیرنده و اثربخشی مدیریت دانش پرداخته شده است. در این پژوهش 
سازوکاری برای   مستندسازی نظام مند تجارب در نظر گرفته شده است 
کــه مراحل پنج گانه زیر را در بر می گیــرد: 1- ثبت تجربه؛ 2- انتقال 
تجربه؛ 3- ارزیابی تجربه؛ 4- کدگذاری و طبقه بندی تجربه و 5- انتشار 
تجربه و ارائه پاداش به صاحبان تجربه. این پژوهش بر فرآیند تجربه به 
طور کلی تمرکز کرده است و به چگونگی استخراج آن بخصوص اگر این 
تجربه در فعل و عمل کســی باشد که در حال حاضر در سازمان وجود 

ندارد، اشاره ای نشده است.
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نقد و بررسیعنوان پژوهشپژوهشگران

توالیی )1388( 

ارائه مدل بومی 
  مستندسازی تجربه های 
خبرگان در صنعت نفت 
جمهوری اسالمی ایران

در این پژوهش به ارائه مدلی برای جمع آوری، مستند ســازی، توزیع و 
استفاده از تجربه های سازمانی مدیران و کارشناسان خبره صنعت نفت 
پرداخته است. این مدل شامل پنج مرحله اصلی همچون: 1- شناخت؛ 
2- آموزش؛ 3- اکتساب دانش؛ 4- ویرایش دانش و 5- طراحی بانک 
اطالعاتی و بسته سازی الکترونیکی آن است. نکته اصلی در این رابطه 
آن است که قابلیت شــناخت دانش های پنهان موجود در تجربه ها را 
ندارد و در عین حال قابلیت استخراج دانش از بطن تجربه های افرادی 

که دیگر در سازمان نیستند موضوع پژوهش نبوده است.

خاکی )1390( 

مورد پژوهشی؛ فرآیندی 
برای نظریه پردازی 

براساس دانش پنهان 
منابع انسانی

این پژوهش سعی بر ارائه مدلی دارد تا نشان دهد که چگونه می توان 
با استنباط آموزه   هایی از دانش پنهان، آن را آشکار کرد و بر اساس آن 
به نظریه پردازی بومی پرداخت. نکته اصلی پژوهش این است که مدل 
ارائه شــده برای اســتخراج دانش پنهان تمرکز بر روی کلیات دارد و 
جزئیات مناسبی برای استخراج همه جانبه دانش موجود در تجربه ها 

ارائه نمی دهد.

ضیایی و 
همکاران 
 )1394(

مستندسازى تجربه های 
مدیران: تحلیلى بر 
عوامل رفتارى و 

فرهنگى مدیران مرکز 
اسناد آستان قدس 

رضوى

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل رفتاری، فرهنگی و سازوکارهای 
ثبت تجربه های مدیران در مرکز اســناد آســتان قدس رضوی صورت 
گرفته اســت. در واقع پژوهشــگران به دنبال این هستند تا عواملی را 
شناســایی کنند که مشارکت افراد در سازمان در فرایند تجربه نگاری 
را توسعه و گسترش دهند و با تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع 

مطلوب اقدام به استخراج نتایج مورد نظر خود کنند.

نامداریان 
 )1395(

ارائه الگویی برای 
مستندسازی تجربه های 

سازمانی مدیران با 
رویکرد مدیریت دانش

در این پژوهش الگویی مبتنی بر ســه مقوله کلــی زیر به ترتیب ارائه 
می شود: 1- شناخت، آموزش و تعامل 2- اکتساب تجربه مدیران سازمانی 
3-ذخیره و مستندسازی تجربه های مدیران؛ هریک از مقوله ها در بردارنده 
مصادیقی اجرایی برای تجربه نگاری و مدیریت دانش هســتند. تمرکز 
اصلی در مصادیق اجرایی تجربه نگاری در این مدل بر روی تکنیک های 

مصاحبه، داستان سرایی و آموزش معکوس است.

جدول 1: نقد و بررسی پژوهش های مرتبط با مستند سازی تجربه های مدیران

 از مرور پژوهش   های صورت گرفته چنین بر می آید که هرچند در بیشتر مطالعات و پژوهش   ها 

به تعریف و شناسایی مفاهیم   مستندسازی و ارائه مدل   هایی برای اکتساب دانش صورت گرفته، اما 

همه آن ها دربرگیرنده روش هایی برای استخراج دانش از تجربه های مدیران و کارکنان در قید حیات 
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هستند، در حالی که  بخش قابل توجهی از دانش    مورد نیاز در تجربه   های کاربردی در فرآیند   ها، 

عملکرد   ها و تکنیک   های مدیرانی بوده است که اکنون در بین ما نیستند. این امر طراحی یک 

روش شناسی مناسب برای مستندسازی دانش افرادی که در قید حیات نیستند و یا به شهادت 

رسیده اند را ضروری می سازد. از جمله موارد آن، فرماندهان و مدیران شهید دفاع مقدس است. 

عمده مطالعات انجام شده در زمینه مستند سازی تجربه ها و دانش، بر روی دانش متمرکز است 

برخی از این مطالعات نقش دانش ضمنی و آشکار را در مستند سازی تأکید کرده اند، برخی بر 

فرایند مدیریت دانش متمرکز شده اند و ابعاد فرآیندی آن را تحلیل کرده اند و سرانجام برخی از 

پژوهش ها در مستندسازی تجربه ها به انتقال و تکثیر دانش توجه داشته اند. 

2-2- تعاریف و مفاهیم

عمده روش های مستندسازی تجربه های فرماندهان دفاع مقدس مبتنی بر دانش است؛ بنابراین، 

در ابتدا به توضیح ابعاد معرفت شناختی و هستی شناختی دانش و کاربرد آن در مستند سازی 

تجربیات پرداخته می شود و سپس تجربه و مستندسازی توضیح داده خواهد شد.

2-2-1- ابعاد معرفت شناختی و هستی شناختی دانش

برای  این نظریه  ارائه کردند.  را در سال 1995  ابتدا نظریه خلق دانش1  تاکوچی  و  نوناکا 

مستندسازی دانش به وفور استفاده شد ) نوناکا2 و همکاران، 1995( و )نوناکا و همکاران 2009(. 

نویسندگان مذکور در سال 2019 نظریه خلق دانش را به مدل نوین خلق دانش و عمل3 توسعه 

دادند. این مدل که به مدل )اس-ای-سی-آی(4 معروف است در یک ماتریس 2 در 2 تبدیل 

دانش های ضمنی به آشکار با یکدیگر را بررسی می کند؛ مارپیچ دانش با ایجاد دانش در طول 

زمان، عمل به دانش را تسهیل کرده و آن را پایدار و گسترش می دهد. در مارپیچ دانش، دانش 

بی وقفه ایجاد شده، گسترش می یابد و به آن عمل می شود و روز به روز دانش انباشته می شود. 

نوناکا و تاکوچی بر این باورند که دانش باور واقعی موجه است که از سوی افراد ایجاد شده و از 

1. knowledge-creation theory
2. Nonaka
3. modern model of knowledge creation and practice
4 .SECI Model (Socialization, Externalization, Combination, and Internalization)
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طریق تعامل با یکدیگر و محیط در یک بستر خاص به کار گرفته می شود. ایجاد دانش و عمل 

به آن یک فرآیند اجتماعی است زیرا افراد از طریق تعامل با دیگران، اغلب در یک گروه با دانش 

آشنا شده و آن را به کار می گیرند. دانش از طریق فرآیند تعامل ایجاد می شود که دو نوع دانش 

ضمنی و آشکار با یکدیگر در بعد معرفت شناختی تعامل دارند. از سوی دیگر، افرادی که دانش را 

خلق می کنند در تعامل با یکدیگر هستند- در درون تیم ها، درون سازمان ها و روابط بین سازمانی 

در محیط- که بعد هستی شناختی خلق دانش را شکل می دهند. سنگ بنای معرفت شناسی، تمایز 

بین دانش ضمنی و آشکار است. نظریه نوین خلق دانش و عمل به آن هستی شناسی متمایز خود 

را خواهد داشت زیرا دانش از طریق افراد، تیم ها، سازمان ها و روابط بین سازمانی خلق می شود. در 

مدل به روز شده نوناکا و تاکوچی، بعد معرفت شناختی به تبدیل دو نوع دانش ضمنی و آشکار و 

بعد هستی شناختی به تعامالت بین افراد در درون تیم ها، سازمان ها و با محیط ) روابط بین سازمانی( 

اشاره می کند )نمودار1( )نوناکا و همکاران، 2019(.

       
محیط  

فرد فرد

فرد       

فردفرد

فرد فرد

فرد

تیم

سازمان
محیط  

تیم       

تیم

تیمتیم سازمان

محیط  

فرد

محیط  

سازمان

تیم

اجتماعی سازي بیرونی سازي

درونی سازي  ترکیب

ضمنی

ضمنی ضمنی

آشکار

آشکار

آشکارآشکار

ضمنی

نمودار 1: ابعاد معرفت شناختی و هستی شناختی دانش )نوناکو و تاکوچی1، 2019(

1. Takeuchi
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 بنابراین، نحوه عملکرد این مدل بر اساس دو بعد معرفت شناختی و هستی شناختی به صورت 

زیر است: 

1. اجتماعی سازی ) تبدیل دانش ضمنی به ضمنی(: افراد دانش ضمنی را از طریق تعامالت 

مستقیم با یکدیگر به اشتراک می گذارند. از طریق تعامل مستقیم، هر یک از افراِد عضِو سازمان، 

دانش ضمنی را از محیط دریافت می کنند. در طی این مرحله، افراد به تدریج درک متقابل از 

یکدیگر از نظر معنوی، مادی و عاطفی خواهند داشت.

2. بیرونی سازی ) تبدیل دانش ضمنی به آشکار(: در این مرحله افراد یک سنتز دیالکتیکی از 

دانش ضمنی ای که در سطح تیمی در مرحله اجتماعی سازی انجام شده است انجام می دهند. 

سنتز منجر به بیان کردن و به زبان آوردن ماهیت دانش ضمنی شده و آن را در قالب هایی 

همچون فن بالغت، استعاره ها در زبان، تصاویر و مدل ها منتشر می کنند.

3. ترکیبی ) تبدیل دانش آشکار به آشکار(: دانش آشکار از داخل و خارج از سازمان جمع آوری 

می شود. برای شکل گیری مجموعه ا  ی پیچیده  و نظام مند از دانش در سطح سازمانی، دانش  ها 

با یکدیگر ترکیب شده و مورد اصالح و ارزیابی قرار می گیرند. 

4- درونی سازی ) تبدیل دانش آشکار به ضمنی(: دانش آشکاِر تقویت شده از طریق ترکیب در 

مرحله قبل به صورت عملی به کار گرفته می شود. افراد با توجه به شرایطی که نسبت به سازمان 

و محیط با آن مواجه هستند اقداماتی را انجام می دهند. یادگیری همراه با عمل1، دانش ضمنی 

را که بیشترین کاربرد را برای سازمان و جامعه دارد غنی تر می کند )نوناکا و همکاران، 2019(. 

تبدیل دانش از آشکار به ضمنی، از طریق فراگرد  یادگیری، اقدام و شفاهی سازی و مستندسازی 

تجربیات صورت می گیرد )هاگی2 و همکارن،2003؛ صفحه 2(.

1. learning-by-doing
2.Haggie
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2-2-2-  تجربه، تجربه نگاری و مستند سازی

الف( تجربه و تجربه نگاری

واژه   های )تجربه1( و )مجرب2( از  یک فعل التین به معنای )به بوته آزمایش گذاشتن( ریشه گرفته اند. 

تجربه و تخصص را می توان دو واژه مرتبط با  یکدیگر دانست. واژه تجربه در ادب فارسی به مفهوم 

)آزمودن( و )از آزموده ی خویش آموختن( به کار رفته است و در زمینه   های گوناگون استفاده می شود. 

تجربه  یکی از شکل های دانش در عرصه سازمانی است. مفهوم تجربه، مترادف با بیان مشاهدات، 

تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، ثبت، مقایسه، تمثیل، طبقه بندی و تعریف فعل و انفعاالت پدیده   هاست 

)سرلک، 1386(. تجربه در تعریف دیگر، فرآیند حصول دانش  یا مهارت در  یک مقطع زمانی خاص 

است که از طریق مشاهده و انجام کاری معین حاصل می شود. به عبارت دیگر، تجربه اندوزی نیازمند 

درگیری مستقیم در برنامه ریزی و عمل بوده و نمی توان انتظار داشت که تجربه صرفاً از طریق خواندن 

و مطالعه حاصل گردد. بر این اساس، )مجرب( به کسی اطالق می شود که در زمینه ای خاص، از 

دانشی عمیق برخوردار بوده و به واسطه تمرین و تجربه چیز   هایی را آموخته و در مقاطعی خاص 

به دلیل بروز شرایطی معین، در عمل آزموده و آبدیده شده باشد )داونپورت و پروساک، 1379(.

ب( مستند سازی

مستندسازی به فرآیند ثبت )مکتوب کردن(، گردآوری، تنظیم، تدوین و دسته بندی اشاره 

می کند. بررسی این مفاهیم نشان می دهد که همه آن ها بر حفظ و نگهداری دانش تکیه دارند. 

وجه اشتراک اقدامات   مستندسازی مبتنی بر مکتوب کردن بخشی از دانسته   ها و آگاهی   های انسان 

است. مستندسازِی روش   ها، فنون و آموخته   های انسان، راهکاری مطمئن در انتقال تجربه های 

فردی و اجتماعی به دیگران است )مردانی و نظرزاده، 1388: ص490(.

ج( مستند سازی تجربه ها

مستندسازی تجربه و دانش سبب ایجاد گنجینه ای گران بها و ارزشمند از ایده   ها و دارایی   های 

فکری نامشهود شده و تا حد زیادی سازمان را در برابر تحرکات و تغییرات محیطی بیمه می کند. 

1.experience
2.expert
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برای درک نقش   مستندسازی دانش و تجربه در سازمان  یادگیرنده، بهتر است از برهان خلف 

استفاده کرده و چون اگر   مستندسازی تجربه ها تحقق نیابد اتالف منابع نامشهود اما گرانبهای افراد 

و سازمان، ترویج فرهنگ ارتکاب اشتباه و تکیه بر روش آزمون و خطا و پرهیز از روحیه خالقیت 

و نوآوری گسترش می یابد پس مستندسازی تجربه ها در سازمان الزم است.

 مستندسازی دانش و تجربه، حلقه واسط میان مراحل دانش است. اگر تجربه ای انجام شود، 

ولی در حافظه سازمانی نگنجد و مستند نشود، بهترین استفاده ای که از آن دانش و تجربه بر 

می آید، همان  یکبار است. در صورتی که اگر تجربه در حافظه سازمان ذخیره، مستند و کدگذاری 

شود، برای همیشه در سازمان باقی مانده و هر زمان که نیاز باشد، افراد می توانند به آن رجوع 

کنند، دانش نهفته در آن را فرا بگیرند و توسعه دهند. به عالوه، فعالیت   های   مستندسازی تجربه ها 

)تصحیح، بروزرسانی، کدگذاری، طبقه بندی موضوعی و...( سبب تسهیل توزیع و کاربرد دانش در 

فعالیت   ها و اقدامات آتی سازمان می شود.

 در واقع به وسیله   مستندسازی تجربه ها، از یک سو، افراد متوجه می شوند که چه اقداماتی 

در گذشته صورت گرفته و چه عواید و منافع ملموس و غیرملموسی را برای سازمان به همراه 

داشته است. از سوی دیگر،   مستندسازی تجربه ها می تواند فراهم کننده جایگزین   های1 تصمیم گیری 

برای افراد سازمان نیز باشد، یعنی مدیران به هنگام اخذ تصمیمات استراتژیک و عملیاتی، بر 

اساس شرایط محیط و اهداف سازمانی، مشخص کنند که بر طبق شرایط پیشین، چه تصمیماتی 

می تواند برای شرایط حاضر مفید باشد. در چنین شرایطی نقش تجربه های مدیران در شناسایی 

تهدید   ها و فرصت   های محیطی و نیز  یافتن روش   های ایجاد تغییر متناسب با شرایط از اهمیت 

بسیاری برخوردار است. به عبارت دیگر، تجربه های مدیران به عنوان بهترین روش برای  یادگیری 

در مورد نحوه برخورد با تهدید   ها و فرصت   های محیطی قلمداد می شود )الهی و همکاران، 1384(. 

 هدف سازمان ها و مدیران از اجرای فرآیند مستندسازی تجربه ها را می توان آموزش رهیافت 

صحیح و آتیه دار به جای استفاده از روش آزمون و خطا و کمک به کاهش هزینه   های ناشی از 

انجام دوباره روش   ها و اقداماتی که نادرستی آن ها در گذشته به اثبات رسیده است دانست. هدف 

1. alternative
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اصلی در فرآیند   مستندسازی تجربه ها، الگوبرداری و کسب تجربه از رویداد   های گذشته برای بهبود 

عملکرد آتی مدیران، کارکنان و سازمان است. سایر اهداف فرآیند   مستندسازی تجربه ها عبارت 

است از: حفظ و مدیریت بهینه  یکی از دارایی   های فکری مهم  یعنی تجربه ها؛ کمک به کاهش 

هزینه   ها به علت کاهش راهکار   های مبتنی بر آزمون و خطا؛ آموزش رهیافت صحیح و آتیه دار به 

جای استفاده از روش آزمون و خطا و کمک به کاهش هزینه   های ناشی از انجام دوباره روش   ها و 

اقداماتی که نادرستی آن ها در گذشته به اثبات رسیده است، بسترسازی برای افزایش خالقیت و 

نوآوری در میان مدیران و کارکنان سازمان ها و سرانجام جهت دادن مدیران، کارکنان و سازمان ها 

به سمت ثبت تجربه های خود و سازمان است )الهی و همکاران، 1384(. 

 مستندسازی ابزاری است که امکان استفاده و بکارگیری از تجربه های فردی و گروهی را 

جهت توسعه سازمانی فراهم می سازد. مستندسازی کلید مدیریت دانش است و شامل فرآیند 

از قبیل مکاتبات،  با اسناد موجود  شناسایی، گردآوری و در دسترس عموم قرار دادن سوابق 

نسخه های الکترونیکی، تصاویر است که دارای ارزش تاریخی هستند )اشتریان، 1392(. از دیدگاه 

مدیریت دانش، هر تصمیم، رویداد و فعالیت مؤثر بر سازمان که در برگیرنده دانش است، ارزش 

مستندسازی دارد. از این نظر، فرآیند مستندسازی شامل ارزیابی تصمیمات و اقدامات انجام شده 

نخواهد بود، اگرچه از طریق دانش و اطالعات گردآوری شده، بستری برای ارزیابی اقدامات فراهم 

خواهد شد )جعفری مقدم، 1385(. 

د( تکنیک های مستندسازی تجربه ها

برای مستندسازی تجربه ها تکنیک های متنوع و مختلفی وجود دارد که هر یک از این تکنیک ها 

تمرکز بر  بخش خاصی از تجربه ها دارد. در جدول 2 به اجمال به معرفی و بیان تکنیک های استخراج 

دانش ضمنی پرداخته  می شود: 
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توضیحاتنام تکنیکپژوهشگر

محمد1 و همکاران 
مشاهده)2010( 

در این فرآیند فرد با مشاهده یک فعل، نسبت به آن آگاهی می یابد و پس از مدتی این 
مشاهده تبدیل به دانش ضمنی برای اجرای مجدد آن فعل از سوی فرد می شود. عموماً 

اکتساب دانش از طریق این فرآیند بدست می آید.

دالکر2 و همکاران 
مصاحبه)2011( 

سه نوع مصاحبه ساختار یافته، نیمه ساختاریافته و بدون ساختار وجود دارد که هریک از 
این انواع مصاحبه به تناسب موقعیت و شرایط الزم برای استخراج تجربه ها و اکتساب 
دانش بهره برداری می شود. به طور کلی این تکنیک بر مبنای پرسشگری از خبرگان بنا 

شده است.

روایت پژوهیمیلتون3 )2007( 

روایت ها شرایطی را فراهم می کنند که روابط و فعالیت های افراد با روش های گوناگون 
و عمدتاً غیر رسمی بیان شوند. روایت ها راهی ساده برای ایده های پیچیده، پیام های 
کلیدی و یادگیری درس ها هستند. در این تکنیک به اشتراک گذاری دانش و تجربه از 
طریق بیان روایت  و حکایت برای ایجاد ارتباط بین درس ها، ایده های پیچیده، مفاهیم و 

ارتباطات علمی صورت می گیرد.

موردکاویخاکی )1390( 

موردکاوی از اصلی ترین روش های انتقال دانش )تجربه( است. این روش ابزاری مؤثر 
برای آموزش مهارت ها و توانمندی به مدیران در سراسر سازمان محسوب می شود. با 
موردکاوی، مدیران می توانند در شرایط واقعی از تصمیم هایی که در گذشته و به صورت 
موردی اتفاق افتاده اند بهره برداری کنند. ممکن است در موردکاوی شرایط حاضر مشابه 
شرایط گذشته باشد این وضعیت به اتخاذ تصمیم بهینه مبتنی بر تصمیم های گذشته 

کمک کند.

در این تکنیک خبرگان یک حوزه، فرآیند چگونگی انجام یک کار و یا اخذ یک تصمیم گزارش رویدادگربوسکی4 )1992( 
را تشریح می کنند.

دالکر و همکاران 
 )2011(

آموزش 
معکوس

در این فرآیند فرد متخصص و با تجربه یک مسئله را برای فرد دیگری توضیح می دهد 
و سپس فرد مورد نظر، توضیحات ارائه شده را برای فرد متخصص دوباره بازگو می کند. 
این فرآیند تا آنجا ادا مه می یابد که متخصص مربوط توضیحات فرد را به صورت کامل 

و تمام عیار تایید کند.

شبیه سازیعباچی )1392( 
این تکنیک با شبیه سازی شرایط گذشته با اقداماتی از قبیل مورد های مطالعاتی، بازی 
کردن نقش و یا شبیه سازی های پشتیبانی شده با فناوری های دیجیتال، شرایط را برای 

به اشتراک گذاری دانش و تجربه بازآفرینی می کند.

مدل سازیعباچی )1392( 
در این مدل از طریق به نمایش گذاشتن رفتار های آگاهانه و غیرآگاهانه سایر افراد، به 
ویژه متخصصان، موجبات حفظ و جذب دانش و تجربه افراد فراهم می شود. کارآموزی و 

نمایش های خاص نمونه هایی از این دست پژوهش ها هستند.

جدول 2: تکنیک های تجربه نگاری و مستندسازی تجربه ها 1 2 3 4

1. Mohammad
2.Dalkir
3. Milton
4. Grabowski
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3-  روش شناسی پژوهش

این پژوهش از حیث فلسفه تفسیری، از حیث هدِف کالن بنیادی، از نظر منطق استقرایی، 

از نظر گردآوری داده ها به صورت چندروشی1 )همچون مصاحبه های  از نظر رویکرد کیفی و 

نیمه ساختاریافته و ساختارنیافته از خبرگان، گروه های کانونی و داده های اسنادی( است که ابعاد 

الگوی روش شناختی مستند سازی با استفاده از تحلیل مضمون شناسایی می شوند. هدف از این 

مقاله، استخراج الگوی روش شناختی برای مستندسازی دانش و تجربه مدیریت و فرماندهی شهید 

است. بدین منظور، با 10 نفر از استادان دانشگاه به صورت نیمه ساختار یافته مصاحبه و 25 گروه 

کانونی از سوی مرکز تحقیقات بسیج یکی از دانشگاه ها با اعضای بین 5 تا 8 نفر تشکیل شد. سؤاِل 

محوری که هم از مصاحبه شوندگان و هم در گروه های کانونی مورد بحث قرار گرفت عبارت است از: 

برای مستندسازی دانش و تجربه های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس که در قید 

حیات نیستند و امکان مراجعه حضوری به آن ها وجود ندارد چه الگوی روش شناختی مناسب 

بوده و ابعاد آن کدامند؟ پس از آن که داده های مناسب گردآوری شدند کدگذاری های مورد نظر 

در نرم افزار مکس کیو  دی  اِی 20202 انجام و با روش رفت و برگشت بین داده های اسنادی و 

میدانی، ابعاد الگوی مورد نظر شناسایی شدند. در این پژوهش، نمونه گیری از مصاحبه شوندگان 

به صورت هدفمند و تا اشباع نظری دنبال شد. نمونه گیری برای انجام گروه های کانونی نیز به 

صورت هدفمند بوده که اعضای اصلی گروه ها تا پایان طراحی الگو در گروه مشارکت داشتند. الگوی 

شناسایی شده در عمل نیز مبنای شناسایی شیوه های مدیریت و فرماندهی 18 تن از فرماندهان 

دفاع مقدس قرار گرفت.

4- یافته های پژوهش

به منظور تحلیل یافته های حاصل از گروه های کانونی و مصاحبه ها، سؤال های پژوهش، محور 

تحلیل قرار گرفتند. گیبسون و براون3 بر این باورند که یکی از روش های مناسب برای مرتبط 

1. multimethod
2. MaxQDA 2020
3. Gibson & Brown
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کردن سؤال های پژوهش به تحلیل، محور قرار دادن خود سؤال ها است؛ بنابراین، بر محور سؤال ها، 

داده های گردآوری شده تحلیل می شود )گیبسون1 و همکاران، 2009: صفحه 197(.

4-1- شناسایی ابعاد الگوی روش شناختِی مستندسازی تجربه ها

4-1-1- ویژگی های مورد نظر برای انتخاب شهیدان برای مطالعه کدامند؟ 

نتایج حاصل از کدگذاری در نرم افزار در نمودار 2 نشان داده شده است؛ در واقع سه مضمون 

سازمان دهنده »مهارت های مدیریتی«، »اصول مدیریتی« و »شایستگی های مدیریتی« ویژگی هایی 

هستند که برای انتخاب شهدا برای مطالعه مد نظر قرار گرفته اند. ذیل هر یک از این مضامین، 

زیرمضمون های پایه وجود دارد.

نمودار 2: کدگذاری مرتبط با انتخاب شهید در الگوی روش شناختی برای مستندسازی

 تجربه های شهیدان دفاع مقدس

1. Gibson
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4-1-2-  منابع دانشی الگوی روش شناختی برای گردآوری مستندات درباره شهیدان کدامند؟ 

هر فرد مهم ترین منبع برای مستندسازی تجربه هایش است. با توجه به اینکه برای شهیدان 

پرسش از زبان خودشان ممکن نیست بنابراین، باید ابزارهایی برای گردآوری داده های مرتبط با 

مستند سازی شناسایی شود. نتایج حاصل از کدگذاری  بیانگر استفاده از داده های میدانی، سمعی-

بصری و اسنادی برای گردآوری منابع دانشی و تجربه هاست. نمودار 3 که بر اساس کدگذاری در 

نرم افزار استخراج شده است منابع دانشی را نشان می دهد.

نمودار 3: کدگذاری مرتبط با شناسایی منابع دانشی گردآوری مستندات در الگوی روش شناختی برای 

مستندسازی تجربه ها

4-1-3- ابزارهای )روش های( الگوی روش شناختی برای تحلیل مستندات کدامند؟ 

هر یک از منابع داده ای که از طریق کدگذاری شناسایی شدند ضرورت دارد از طریق ابزارهایی به 

منظور شناخت روش های مستند سازی تجربیات تحلیل شوند بر اساس منابع داده ای کدگذاری های 
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حاصل در نرم افزار به صورت نمودار 4 ترسیم شده است:

نمودار 4: کدگذاری مرتبط با شناسایی ابزارهای گردآوری مستندات در الگوی روش شناختی برای 

مستندسازی تجربه ها

4-1-4-  استراتژی های الگوی روش شناختی برای تحلیل مستندات کدامند؟

و  به دستگاه  نیازمند  ابزارها  و  داده ای  منابع  بر  تجربه ها عالوه  روش شناسی مستند سازی 

استراتژی تحلیل است که ممکن است این استراتژی ها مبتنی بر یکی از رویکردهای کمی، کیفی 

یا ترکیبی باشند. بر اساس منابع داده ای، استراتژی های موجود جهت مستندسازی تجربه ها به 

صورت نمودار 5 است:

روایت پژوهی: با بررسی کنش ها و وقایع مربوط به دفاع مقدس که گسسته و نامربوط تلقی 

می شوند، در حول یک شهید، به صورت منسجم و مرتبط بررسی شده و وضعیت کنونی شهید و 

جامعه آن زمان در روایت ها ریشه یابی شوند؛ 

قوم نگاری: تبیین و تحلیل فرهنگ جنگ و دفاع مقدس از سوی کسانی که در فضای جنگ 

بوده اند و از نزدیک شاهد رفتارهای مدیریتی فرماندهان شهید بوده اند؛ 

نظریه داده بنیاد: مصاحبه با فرماندهان و مدیرانی که در قید حیات هستند جهت استخراج 

نظریه ها و الگو های بومی از مدیریت جنگ و فرماندهی شهیدان فرمانده دفاع مقدس؛ 
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تحلیل محتوا: اکتشاف از داده های موجود از متون باقیمانده از شهیدان به قصد دستیابی و 

نیل به روش های فرماندهی و مدیریت آنها؛ 

مطالعه موردی: بررسی وپژوهش به منظور درک عمیق از یک پدیده مدیریت شده از سوی 

شهیدان دفاع مقدس؛ 

پژوهش تاریخی: با کنکاش منظم در اسناد، منابع و مدارک در زمینه مرتبط با شهیدان و 

دفاع مقدس، اطالعات گردآوری می شوند؛ پس از مطالعه شواهد و مدارک، قضیه های مختلف 

دفاع مقدس و قضایای ناظر به شهدا توصیف و تحلیل می شوند.

پدیدارشناسی: فهم تجربه زیسته فرماندهان و مدیران دفاع مقدس و فهم معنای پنهان یک 

امر آشکار؛ 

تحلیل گفتمان: بررسی نقل قول، متن نوشته شده، گفتار، رویدادهای ارتباطی مرتبط برای 

کشف ویژگی های اجتماعی، روان شناختی و مدیریتی مرتبط با هر شهید مورد مطالعه. 

نمودار 5: کدگذاری مرتبط با شناسایی استراتژی های تحلیل مستندات در الگوی روش شناختی برای 

مستندسازی تجربه ها
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4-1-5-  ابزارهای الگوی روش شناختی برای تحلیل و تفسیر داده های حاصل از مستندات کدامند؟ 

در این بخش به منظور شناخت الگوی روش شناختی مستند سازی تجربه ها، مضامین مرتبط با 

ابزار های مناسب تحلیل داده ها بررسی می شوند. عمدتاً برای تحلیل استراتژی های پژوهش کمی، 

فنون آماری و تحقیق در عملیات نرم مورد استفاده است و برای تحلیل استراتژی های پژوهش 

کیفی از تحلیل مضمون و کدگذاری استفاده می شود که به فراخور هر یک از تحقیقات یک یا 

چند ابزار مرتبط انتخاب می شود. و برای استراتژی های پژوهش ترکیبی به فراخور موضوع ترکیبی 

از ابزارهای مختلف کمی و کیفی استفاده می شود ) نمودار 6(.

نمودار 6: کدگذاری مرتبط با ابزارهای تحلیل داده در الگوی روش شناختی برای مستندسازی تجربه ها

4-1-6-  در الگوی روش شناختی، ویژگی های متن مصاحبه و تحلیل مستندات چه باید باشد؟ 

و  برای مصاحبه های عمیق کیفی، متن  به منظور طراحی پروتکل مصاحبه  ضرورت دارد 

سؤال های مصاحبه جامع باشند بدین منظور الزم است در مورد مدیریت و فرماندهی ابتدا مفاهیمی 

جامع در بخش ادبیات پژوهش گردآوری شده و بعد چارچوب مفهومی پژوهش استخراج گردد. 

ادبیات پژوهش باید در برگیرنده ادبیات نظری، روش شناختی و همچنین تجربی باشد و نگاهی 

جامع به اصول مدیریت، فرآیند مدیریت،  نقش های مدیریت، مهارت های مدیریت و شایستگی های 

صورت گیرد. 
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4-1-7- در الگوی روش شناختی، مصاحبه گِر مستندسازی تجربه های شهیدان چه ویژگی هایی 

باید داشته باشد؟ 

در این مرحله متخصصان و پژوهشگران مدیریت اقدام به طراحی پرسش نامه   های ساختار یافته و 

نیمه ساختار یافته در حوزه   های مختلف دانشی علم مدیریت متناسب با هر یک از افراد مورد مصاحبه 

می کنند. در این مرحله با توجه به اینکه افراد شناسایی شده در رده   های مختلف از پایین رده، همرده 

و باالرده نسبت به شهید موجود هستند با استفاده از پرسش   های کلیدی و روش   های متناسب در 

مصاحبه، مصاحبه گر اقدام به استخراج تمام تجربه   های مشترک افراد مصاحبه شونده با شهید در 

حوزه متناسب با این افراد و همچنین تمام خاطرات ایشان از شهید می کند. 

با توجه به ضرورت تخصص مصاحبه گر برای اخذ مطالب به صورت کامل و جامع الزم است 

تا مصاحبه گر ویژگی   هایی را داشته باشد و همچنین فعالیت   هایی را ضمن مصاحبه برای ایجاد 

فضای مساعد جهت کسب اطالعات انجام دهد که این موارد عبارت است از: 1- لزوم داشتن 

اطالعات کافی مصاحبه گر از موردپژوهشی )شهید(، تا بتواند فضای مصاحبه و همچنین گفتگوهای 

مصاحبه شونده را هدایت کند. 2- ارتباطات قوی و مؤثر مصاحبه گر برای برقراری رابطه مناسب با 

مصاحبه شونده 3- ایجاد محیط دوستانه و صمیمی به دور از فضای سنگین از سوی مصاحبه گر 

4- تسلط کافی مصاحبه گر بر سؤال های هر یک از مصاحبه   ها.

4-1-8- در الگوی روش شناختی، مصاحبه شونده چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ 

انتخاب  به  توجه  محتوایی  بعد  در  بهینه  مستندسازی  و  خوب  مطالعه  یک  انجام  برای 

مصاحبه شوندگان نیز ضروری است. ممکن است افراد زیادی در دفاع مقدس یا زندگی شخصی 

شهید وجود داشته باشند اما توجه به نکات زیر برای انتخاب ضروری است: 

ارتباط پیوسته مصاحبه شونده در زمان حیات شهید در قالب های زیر دست، همرده یا باالرده؛ - 

آگاهی و شناخت نسبی مصاحبه شونده به مباحث مدیریتی و فرماندهی در مصاحبه های - 

تخصصی؛ 

همراهی مصاحبه شونده با مصاحبه کننده برای بحث و پاسخ نسبت به سؤال ها؛ - 
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4-1-9- در الگوی روش شناختی، نظارت اجرایی بر محتواهای بدست آمده چگونه است؟ 

از آنجا که هر کدام از افراد مصاحبه شونده دارای تجربه در زمینه تخصصی خود است و هر 

کدام از آن ها به زبان تخصصی مربوط به خود در رابطه با دانش و روش   های مربوط به شهید سخن 

گفته اند، در واقع هر  یک از این افراد از عینک مخصوص به خود به مدیریت و فرماندهی شهید نگاه 

کرده اند و استدالل   ها و استنتاج   های مربوط به خود و منحصر به فرد خود از شهید را بیان کرده اند. 

به علت خالء تاریخی موجود ممکن است مصاحبه   ها همراه با فرضیات و حدس    و گمان ها 

باشند و به نوعی شرایط عدم اطمینان برای استناد به مطالب موجود در مصاحبه ها وجود داشته 

باشد؛ از این رو برای غلبه بر این مشکل و اتقان بخشی هرچه بیشتر به الگوی روش شناختی اقدام 

به تشکیل تیم نظارت و ارزیابی یکی از پیشنهادهاست. 

 روش کار تیم ) گروه کانونی( نظارت و ارزیابی به این صورت است که پس از تنظیم متن 

مقدماتی حاصل از مستندسازی، این متن به صورت فرآیند رفت و برگشتی در اختیار تیم نظارت 

که متشکل از تعدادی از افراد باالدستی، همرده و پایین رده شهید مورد مطالعه است قرار می گیرد 

و آن ها نقطه نظرات، بازخورد   ها، تأییدها، و اصالحات مورد نظر خود را در رابطه با متن مقدماتی 

نگاشته شده از شهید بیان می کنند؛ پس از این مرحله، تجربه نگار موارد بیان شده را در متن 

اعمال می کند و نواقص و خالءها را جبران کرده و مجدداً در اختیار هر یک از اعضای تیم قرار 

می دهد. این فرآیند رفت و برگشت تا آنجا ادامه می یابد که به  یک متن مورد قبول و تأیید همه 

اعضای تیم نظارت برسد. 

 افراد تیم نظارت باید از میان افرادی انتخاب شوند که بیشترین همبستگی و نزدیکی را به 

مدیریت شهید داشته اند و احتماالً از میان مسئوالن مستقیم، معاونان، جانشینان و نیروهای بسیار 

نزدیک شهید انتخاب می شوند و تعداد آن ها نیز نباید بیش از پنج نفر باشند، چراکه این تیم 

به نوعی حق هر گونه دخل و تصرف در مدل نهایی را دارد و تعداد بیش از حد افراد آن    ممکن 

است باعث سخت شدن استحصال الگوی روش شناختی مورد توافق تیم شود. همچنین، وظیفه 

تجربه نگار در این مرحله عالوه بر تالش در جهت هماهنگی مستمر تیم با  یکدیگر برای رسیدن 

به سند قابل قبول، نگارش مستمر و اعمال تغییرات متناسب در متن تا رسیدن به سند نهایی 
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است. از این رو است که انتخاب تیم مهم ترین و اثربخش ترین مرحله در ایجاد پایایی هر چه 

بیشتر سند ایجاد شده است. 

از جمله ویژگی   های این سند این است که بیان و مدل سازی آن حتی به مراتب محکم تر و 

دقیق تر از بیان تجربه ها از سوی خود افراد است، چراکه فعل و عملکرد   های فرد مورد مطالعه )شهید( 

از جنبه   های مختلف و با نگاه   ها و دیدگاه   های متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته و جنبه   های مختلف 

پنهان و آشکار دانشی شهید مورد بررسی قرار گرفته اند و از این طریق دانش ضمنی و صریح به کار 

گرفته شده از سوی شهید به رشته تحریر در آمده و قابلیت شبیه سازی و بومی سازی خواهد بود.

4-1-10-  در الگوی روش شناختی، نظارت بر محیط مرتبط با مستندسازی چگونه است؟ 

پژوهشگر مؤظف است تا نظارت دقیقی بر محیط پژوهش داشته باشد به طوری که تحت 

تأثیر فضای محیطی حاکم بر فضای پژوهش قرار نگیرد و در صورت تفاوت های فضا های فکری 

و فرهنگی مصاحبه شونده ها و یا بستر داده ها بتواند با نظارت و تشخیص محیطی دقیق رئوس 

مطالب را تشخیص داده و موارد مورد نیاز را استخراج کند. بررسی صرف  یک مدیر بدون در نظر 

گرفتن بستر فعالیت   های او کاری ناقص است چراکه فرهنگ   ها و ارزش   های سازمان بر فرماندهی و 

مدیریت فرد بسیار مؤثر است. از این رو الزم است تا قبل از بررسی فعالیت   ها و تصمیمات مدیر یتی 

شهید، فضای کاری مدیر و ارزش   های حوزه فعالیت او نیز ترسیم شوند که از طریق به کارگیری 

تیم نظارت و ارزیابی که همبستگی زیادی با شهید و سازمان تحت مدیریت او داشته اند طور 

کامل اجرایی می گردد. 

4-1-11- در الگوی روش شناختی، نظارت بر فرآیند مستندسازی تجربه ها چگونه باید باشد؟ 

این نوع نظارت ناظر به کل فرآیند پژوهش از مرحله ابتدایی تا مرحله نهایی است، به طوری که 

با نظارت دقیق بر هر یک از مراحل پژوهش، خروجی حاصل روایی و پایایی مناسب را بدست آورد. 

در نظارت فرآیندی، نظارت بر انتخاب دقیق شهیدان برای مطالعه، طراحی مؤثر و کارآمد شبکه 

دانش شخصی شهید، انتخاب مستندات دقیق برای مطالعه، انتخاب ابزار مناسب برای گردآوری 

داده، انتخاب روش و استراتژی پژوهش و همچنین انتخاب درست تکنیک تحلیل داده ها مد نظر قرار 

می گیرد. متناسب با هر شهید این نوع نظارت می تواند پیشنهادهای متفاوتی را در بر داشته باشد.
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4-1-12-  عوامل زمینه ای ) محیطی(  مرتبط با طراحی الگوی روش شناختی مستند سازی تجربه ها 

کدامند؟

یکی از کدگذاری هایی  که در زمینه طراحی الگوی روش شناختی مد نظر قرار گرفت توجه 

به محیط فعالیت است. در این زمینه محیط خانوادگی شهید، عملیات هایی که شهید در آن ها 

مشارکت داشته و فضای حاکم بر عملیات ها، شرایط فرهنگی حاکم بر جبهه ها و دفاع مقدس، 

شرایط تصمیم گیری در هر یک از مقاطع جنگ، فضای مذهبی و تذهیبی مد نظر است. 

4-2-  ابعاد الگوی روش شناختی مستند سازی دانش و تجربه های مدیریت و فرماندهی شهیدان

بر اساس رفت و برگشتی که در کدهای حاصل از داده های اسنادی بدست آمد عمدتاً 4 

بعد یا مضمون فراگیر حاصل شد این مضامین شامل بعد اجرایی، بعد فرآیندی، بعد نظارتی و 

بعد محیطی الگوی روش شناختی است. بعد فرآیندی به شیوه پژوهش در زمینه مستندسازی 

تجربه ها و دانش فرماندهان شهید اشاره می کند. بعد اجرایی ویژگی های افراد مصاحبه شونده، 

مصاحبه کننده و پرتکل مصاحبه را مد نظر قرار می دهد؛ به عبارت دیگر، مصاحبه کنندگان افراد 

فعال در انجام فرآیند روش شناختی هستند. بعد محیطی به ارزش ها و زمینه هایی که مستندسازی 

انجام می شود اشاره می کند. بعد نظارتی همواره بر بعد محیطی و فرآیندی و اجرایی نظارت دارد 

تا فعالیت مستندسازی به خوبی انجام شود ) نمودارهای 7 تا 10(.

نمودار 7: کدگذاری مرتبط با ابعاد محیطِی الگوی روش شناختی
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نمودار 8: کدگذاری مرتبط با ابعاد محیطِی الگوی روش شناختی

نمودار 9: کدگذاری مرتبط با ابعاد نظارتِی الگوی روش شناختی

نمودار 10: کدگذاری مرتبط با ابعاد نظارتِی الگوی روش شناختی



155

                                                  طراحی الگوی روش شناختِی مستند سازی دانش

5-  جمع بندی و نتیجه گیری 

فراوان و چشمگیر در جنگ تحمیلی و کسب تجربه   های مدیریتی  علی رغم موفقیت   های 

منحصر به فرد و گران بها در آن دوران از سوی فرماندهان و مدیران دفاع مقدس، اما هنوز آن طور 

که باید و شاید سرمایه گران بهای علمی نهفته در تجربه ها و دانش   های کسب شده شهیدان مورد 

استفاده و بهره برداری قرار نگرفته است؛ به خصوص در حوزه نظری، پیاده سازی این دانش   ها بسیار 

مغفول مانده  و حرکتی جدی در جهت ثبت و انتقال آن ها صورت نگرفته است. از طرفی ارگان های 

ارزشی و انقالبی کشور پی برده اند که برای پیش برد اهداف انقالب اسالمی نیازمند مدیریت مؤثر 

و کارآمد مبتنی بر آموزه   های انقالبی و اسالمی هستند که اوج تجلی این نوع مدیریت در زمان 

دفاع مقدس و مدیریت شهیدان اتفاق افتاده است. از این رو الزم است تا دانش   های مدیریتی 

حاصل از تجربه باقی مانده از آن دوران به بهترین و جامع ترین شکل تا قبل از اتالف و فراموشی 

کامل آن ها جمع آوری و   مستندسازی شوند. 

در واقع می توان به وسیله   تجربه نگاری علمی فرماندهان و مدیران شهید دفاع مقدس، از اقدامات 

صورت گرفته آنان مطلع شده و عواید منافع ملموس و غیر ملموس حاصل از آن را برای الگوبرداری 

و پیاده سازی در حوزه های مختلف مدیریت و فرماندهی کشور به کار گرفت.   مستند سازی دانش 

و تجربه های علمی می تواند زمینه های تصمیم گیری و تصمیم سازی مؤثر و کارآمد را فراهم کند؛ 

زیرا مدیران فعلی نهادها و سازمان ها به هنگام اخذ تصمیم ها می توانند بر اساس شرایط محیطی، 

اهدف انقالب اسالمی و سبک مدیران دفاع مقدس تصمیم گیری کرده و از خطاها و تصمیم های 

صحیح آن دوران درس بگیرند. در مطالعات متعارف پژوهش های مختلفی در زمینه تبدیل و 

بهره برداری دانش شخصی در دانش سازمانی و مدیریتی انجام شده است. برای مستندسازی و 

تجربه نگاری افرادی که در قید حیات هستند مطالعات قابل توجهی صورت گرفته است اما برای 

شهیدان که در بین ما حضور فیزیکی ندارند نیاز به طراحی الگوی روش شناختی است. بر اساس 

کدگذاری ها و مضامین، الگوی روش شناختی برای مستند سازی دانش و تجربه های فرماندهان 

دفاع مقدس به صورت نمودار 11 است:
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نمودار 11: الگوی روش شناختی مستندسازی دانش و تجربه های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس

 همانطور که در چارچوب مشخص می شود الگوی روش شناختی دارای 4 بعد است که با 

یکدیگر در ارتباط هستند. این الگو برای مطالعه و مستندسازی دانش و تجربه های شهیدان دفاع 

مقدس کاربرد دارد. این الگو عالوه بر اینکه امکان مستندسازی برای دانش و تجربه های شهیدان را 

فراهم می کند می تواند برای مستندسازی دانش مدیران و کلیه افراد فعال در نهادهای کشور مؤثر 

باشد. در هر صورت طراحی الگوهای روش شناختی با جزئیات بیشتر یکی از خالءهای پژوهشی 

کشور است که الزم است نسبت به آن دقت جدی صورت پذیرد.
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