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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ith the passage of the Industrial 

Revolution and the entry into the new 

millennium, the driving force behind 

the growth of organizations is no longer 

limited to capital and manpower. The 

most important variable of all-round 

growth of organizations and enterprises 

in the present age is knowledge. 

Educational organizations can provide 

new managers with the tacit experience 

and knowledge of employees through 

the   innovative   use    of    information  

 

 
technology to improve the organizational situation 

and open new solutions to facilitate the 

implementation process.  

In an ever-changing environment, successful 

management is impossible without the continuous 

professional development of managers (Javanak 

Liavali et al., 2017). Many novice teachers believe that 

classroom management is a prerequisite for teaching. 

One of the most important characteristics of effective 

teaching is the power of communication, teaching 

method, personal personality and scholarship, 

respectively, and there is no significant relationship 

between  individual   characteristics  of   students  (age, 
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A B S T R A C T 

 
Objective: The purpose of this study is to identify the components of experience management in 

educational organizations in a qualitative manner based on Grounded Theory. 
 

 

Methods: The population included 24 people of all documentation experts located in education 

departments and educational management specialists. The sampling method is theoretical and purposive. 

The number of participants in the qualitative phase included 19 people of documentation trustees located 

in education areas as well as training management specialists in a gradual selection method until to the 

extent of theoretical saturation of the experts in charge of documentation and educational management 

specialists was complete. The tool was semi-structured interview with interpretation of the data. To 

analyze the qualitative data, qualitative content analysis was used through systematic research design. 
 

 

Results: The results showed that causal and contextual factors, pivotal, cultural and social 

phenomena, management and strategies and consequences are among the components of experience 

management in educational organizations. 
 

 

Conclusion: Therefore, in educational organizations, attention to the components of experience 

management can be important. 
 

Citation: Bahramnia, S., Sattari, S. & Nakhostin Goldoost, A. (2022). [Identifying the components of experience management 

in educational organizations (Persian)]. Journal of School Psychology and Institutions, 10(4):21-32. 
https://dx.doi.org/10.22098/jsp.2022.1462 

         doi: 10.22098/jsp.2022.1462 

 

 

Journal of 

School Psychology and Institutions 

 

W 

Crossmark 

Use your device to scan 

   and read article online 

 

mailto:sadraddin1356@yahoo.com
http://jsp.uma.ac.ir/article_1462.html?lang=en
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/article_1462.html?lang=en
http://jsp.uma.ac.ir/issue_201_259.html?lang=en
http://jsp.uma.ac.ir/issue_201_259.html?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-1446-133X
https://orcid.org/0000-0002-3417-8494
https://orcid.org/0000-0002-8961-5356


22 

 

field, gender and degree) with their views on the 

components of effective teaching (Radianti et al., 2020). 
Experience management, which is created with the aim of 

increasing organizational learning and developing 

employees' knowledge, is in fact the process of retrieving, 

documenting, reusing and modifying and modifying 

organizational experiences. Experience is one of the most 

important resources in any organization, which is 

associated with effects such as reducing problem solving 

time and reducing rework, and this issue shows the 

attention to experience management and related activities. 

So the main question is what are the components of 

experience management in educational organizations? 

 

2. Materials and Methods 
 

The present study is an applied research in terms of 

purpose and qualitative using data theory. The 

population of the study includes 24 documenting 

experts based in the nineteen districts and regions of 

education in the province and educational 

management specialists working in the academic year 

of 2020-2021. Among them, 19 people were gradually 

selected as the sample, including the experts in charge 

of documentation located in education districts and 

areas, as well as educational management specialists, 

and the sampling method is theoretical and purposeful 

sampling. Data collection tool was semi-structured 

interviews and data interpretation. To analyze the 

qualitative data, qualitative content analysis using 

systematic research design of open, axial and selective 

coding was used. 

 

3. Results 

In this research, with the beginning of the interviews, 

during which meaningful propositions and then the 

concepts related to them were identified, and after that, 

the repetitive concepts were merged and categorized into 

categories with final thirty-seven concepts. The central 

categories were categorized and their relationships were 

examined. Indicators of strategies and consequences 

from the perspective of the interviewees were described 

in the following table.

 
Table 1. Management indicators and strategies and consequences 

 

 Indicator mentioned 

1 Lack of optimal use of experiences 

2 Vacuum Strategies and Consequences 

3 Observance of legal issues and sharing school experiences 

4 Existence of many and cumbersome rules and regulations 

5 Moving and changing managers a lot 

6 Avoid bureaucracy 

7 Stability of rules and regulations 

8 Extra-organizational interaction of educational organizations 

9 Record experiences 

10 Selection of experiences 

11 Evaluate experiences 

12 Execution of experiences 

13 Facilitate the use of experience and avoid complexity 

14 Following global patterns 

4. Discussion and Conclusion 
 

The purpose of this study is to identify the components 

of experience management in educational 

organizations in a qualitative manner in which the 

interviews were analyzed in detail and the concepts 

within the interview and the documents were 

categorized. Duplicate concepts and categories of 

integration and central categories were selected in five 

categories and their relationships were examined. 

Causal and contextual factors, central phenomena, 

cultural and social, managerial, and strategies and 

consequences were identified as components of 

experience management. Documentation as the basis 

of experience management is related to the 

components of experience management, so that 

Todorović et al. (2015) Documentation means 

recording all the processes of the organization that 

knowledge management tools, effective efficiency, 

information exchange and communication, use 

Enough of the experiences and lessons learned in the 

organization. 
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But what was important was the discussion of the 

limitations of this research, the main of which were the 

lack of information and library resources, lack of 

researchers to pay attention to the components of 

experience management in public and private 

organizations, unwillingness and tendency of 

managers of educational organizations to do 

Interviews, unwillingness and responsibility of 

managers of educational organizations to implement 

the well-known components of experience 

management and ultimately lack of specialization in 

appointments and transfer of managers. Therefore, it 

is suggested that according to the identified limitations 

and field studies on how to implement experience 

management in educational organizations and mainly 

the traditional attitude of managers, the subject of the 

relationship between professionalism and experience 

management in educational organizations by regions 

and in All levels should be extensively studied. 
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 مقاله پژوهشی
 

 های آموزشی به روش کیفیهای مدیریت تجربه در سازمانشناسایی مؤلفه
 

 3، اصغر نخستین گلدوست*     2، صدرالدین ستاری    1سردار بهرام نیا  
 

 

 .رانی، الی، اردبی، دانشگاه آزاد اسالم لی، واحد اردب یتی، گروه علوم تربیدکتر یدانشجو .1

 .دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل،ایران .2

 .، ایرانحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیلاستادیار، گروه علوم تربیتی ، وا. 3
 

 

مقدمه
با گذر از انقالب صنعتي و ورود به هزاره جديد، ديگر موتور محرک 

شود. مهمترين ها به سرمايه و نيروي انساني، محدود نميرشد سازمان

هاي اقتصادي در عصر حاضر، ها و بنگاهمتغير رشد همه جانبه سازمان

عصر »به عبارت ديگر به زمان حاضر يا آينده نزديک؛  دانش است.

هاي يک سازمان، کارکنان اطالق شده است. مهمترين سرمايه« دانش

هوشمند و با دانش آن هستند که با خلق فرآيندهاي سازماني نوين، 

هاي جديد و توسعه محصوالت جديد براي دستيابي به مزيت فناوري

از آن جايي که مديريت تجربه بخشي کنند. رقابتي پايدار فعاليت مي

توانند تجارب و هاي آموزشي مياز مديريت دانش است. سازمان

دانش ضمني کارکنان را با به کارگيري نوآورانه فناوري اطالعات، 

در اختيار مديران جديد الورود قرار دهند تا ضمن بهبود وضعيت 

ند اجرايي هاي جديدي را نيز جهت سهولت در فرآيحلسازماني، راه

يادگيرنده هستند و  هايهاي آموزشي سازمانامور باز کنند. سازمان

 هاي فعال و پويايي هستند. لذاهاي يادگيرنده سازمانسازمان

 يهاتيها و قابلمهارت ،يحاصل در علوم و فناور يهاشرفتيپ

مواجهه با اين  يکشد و برايم به چالش زيها را نمديران سازمان

مديران بايد بر اساس يک برنامه جديد  يهاتيع، قابلسري راتييتغ

 طيدر يک مح ،شود. بنابراين ييافته مجدداً ساختارده سازمانو

مستمر  ياحرفه توسعه مديريت موفق، بدون ر،ييدر حال تغ وستهيپ

. (13۹۶و همكاران،  ياوليجوانک ل) است رممكنيمديران، غ

 هايتمدن و تجارب مجموعۀ هزاره سوم ازمديريت موفق 

 تا نسبت به گذشتگان خود فراتر بينديشند گيرند.مي بهره گذشتگان

.هستند خود رفتار و افكار تكامل و اصالح دنبال به همواره و
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 ها:کلیدواژه

هدداي سددددازمددان ،مددديريددت تجربدده

 .مديريت آموزشي ،آموزشي

 

 چکیده

 

 .هاي آموزشي انجام شدهاي مديريت تجربه در سازمانهدف پژوهش حاضر شناسايي مؤلفه :هدف
 

 

کارشناسان مستندسازي مستقر در ادارات آموزش  به روش داده بنياد است. جامعه آماري شامل کليه پژوهش حاضر از نوع کيفي و :هاروش

تعداد . هدفمند است نظري و گيرياز نوع نمونه يريگروش نمونهنفر بودند.  24و پرورش و متخصصان مديريت آموزشي شاغل به تعداد 

ان مديريت آموزشي بودند نفر از کارشناسان متولي مستندسازي مستقر در نواحي و مناطق آموزش و پرورش و نيز متخصص 1۹شامل نمونه 

ساختار يافته و با تفسير هاي نيمهها از طريق مصاحبهکه  به شيوه تدريجي تا رسيدن به اشباع نظري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده

 با استفاده از طرح تحقيق سيستماتيک است. ها ، تحليل محتواي کيفياطالعات مشخص شدند. تجزيه و تحليل داده
 

پيامدها جزء  و و راهبردها اجتماعي، مديريتي و محوري، فرهنگي هاياي، پديدهزمينه و علي نتايج پژوهش نشان داد عوامل ها:یافته

 هستند. هاي آموزشيهاي مديريت تجربه در سازمانمؤلفه
 

 تواند حائز اهميت باشد.ميهاي مديريت تجربه هاي آموزشي، توجه به مؤلفهبنابراين، در سازمان  :گیرینتیجه
 

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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 خود، خودآگاه ضمير محدوديت دليل به هاديگر انسان سوي از

 کامل و البداهه مطالب به طور في تمامي يادآوري و حفظ به قادر

به  خود تجارب و اطالعات کردن مستند با که است الزم و نيستند

نموداري، تصاوير و حتي با استفاده از  نوشتاري، هاي گوناگونشكل

ها و ابر هاي همراه، رايانهفناوري نوين از قبيل سيستمسيستم هاي 

ها در ثبت و ضبط تجارب ها و چگونگي کاربرد و مديريت آنرايانه

مديران و تجارب مستندسازي شده را براي استفاده عموم فراهم سازند 

که  . بسياري از معلمان تازه کار معتقدند(13۹4جمشيدي وحيدري،)

ترين مهمشرط آموزش مطالب است. از مديريت کالس خود پيش

هاي تدريس اثربخش به ترتيب قدرت برقراري ارتباط، روش ويژگي

هاي پژوهي است و بين ويژگيتدريس، شخصيت فردي و دانش

فردي دانشجويان)سن، رشته، جنسيت و مقطع تحصيلي( با ديدگاه 

 رابطه معناداري وجود نداردهاي تدريس اثربخش آنان درباره مؤلفه

ها و (.کنترل تجربيات از طريق نظر سنجي2020)راديانتي و همكاران،

هاي آموزشي هاي ارتقاء سطح مدرسان و اساتيد در سازمانآزمون

پذيرد؛ بنابراين، راهكارهاي بهتري براي کنترل تجربيات صورت مي

وجود  هاي غير آموزشيهاي آموزشي نسبت به سازماندر سازمان

 .(2018، 1)راگا و همكاراندارد 

 دانش توسعه و سازماني يادگيري افزايش هدف با که تجربه مديريت

 استفاده مستندسازي، بازيابي، فرآيند واقع در شود،مي ايجاد کارکنان

 از مجدد استفاده. است سازماني تجربيات اصالح و اصالح و مجدد

 کمک روزمره هايفعاليت در کارکنان به سيستماتيک تجارب

 فعال يادگيري تدريج به و کندمي کوتاه را مسأله حل زمان کند،مي

 موردي حل و پراکنده تجربيات جايگزين را سازمان در عملي و

نژاد، شعربافزاده و اژدري، )نريماني، جالليکند مي متعدد مشكالت

 انجام از که دانست مهارتي يا دانش توانمي را تجربه بنابراين،. (13۹3

 دست به طوالني نسبتاً زمان مدت در کاري انجام يا فعاليت يک

 تأثير سازمان هايفعاليت بهبود بر مديران تجربيات انتقال. آيدمي

. شد خواهد سازمان در دانش ايجاد باعث خود و دارد مستقيم

 اساس اين بر دانش مديريت از بخشي عنوان به تجربه مديريت

 کارکنان همه و است مدارکارها دانش همه امروزه که گرفته شكل

 و هابينش دانش، .آيندمى حساب به مداردانش کارکنان نوعى به

 فرآيند يک در آموزشي هاينظام محصول افراد جامعه مهارت

 زمامدار هاييسازمان و جوامع ميان، اين در. است بر و زمان پيچيده

 به فراکنشي، رويكرد را با آموزشي نظام چنين که بود خواهند امور

. باشند کرده مديريت و طراحي استراتژيک تفكري با و هنگام

 آينده براي که بود خواهند شايستگاني چنين فرآيندي محصول

 شقي و همكاران،عا) نمود خواهند مديريت را آن و ريزيبرنامه

اي در رابطه با مديريت تجربه در . تحقيقات گسترده(13۹۶

هاي دولتي و نيز مستندسازي شكل گرفته است که به برخي سازمان

 (13۹7مهرعلي زاده و حسين پور ) ي،وند مکشود. از آنان اشاره مي

 ياستخراج و مستندساز يچگونگ نييو تب يبا عنوان بررس يدر پژوهش

آزاد اروند  ۀمنطق يديتول يهاو کارکنان شرکت رانيمد يدانش ضمن

شامل: مصاحبه،  ياستخراج دانش ضمن اديبنداده يۀبر اساس روش نظر

 ۀمشاهده، مطالع دن،يشن قياز طر يريادگي ،يسازمان ييگوداستان

و  يريادگي عيآموزش معكوس، شرح وقا ر،يمستند، تفس يمورد

روش  نيبه ا يديتول يهاتمام شرکت باًياست که تقر يعمل يريدگاي

 يِچگونگ يِميدر پژوهش خود مدل پارادا هاآن اعتقاد دارند.

منطقه آزاد  يديتول يهاشرکت يِدانشِ ضمن ياستخراج و مستندساز

در استخراج  توانديکه م يعامل اصل جهياروند، را شكل دادند. در نت

دانش تنها  يباشد، مشارکت است. مستندساز رگذاريتأث يدانش ضمن

مستندکردن  يشخص برا ليتمابلكه به  ،ندارد يفرد بستگ ييبه توانا

در پژوهشي با عنوان  (13۹7خشوعي و عريضي ) دارد. يدانش بستگ

ها به تدوين چرخه يكپارچه براي اجراي مديريت تجربه در سازمان

اند. اي براي مديريت تجربه پرداختهصورت دقيقي به تدوين چرخه

، مختلف هايبا بررسي پژوهشدر اين پژوهش با روش فراترکيب، 

آوري تجربه، مهندسي سازي تجربه، جمعيعني فعال ؛هفت مرحله

کارگيري نگهداري تجربه، انتشار تجربه، ادراک تجربه و به تجربه،

تجربه شناسايي گرديد که به ترتيب از طريق هفت فرآيند يعني 

سازي، انطباق و سازي، انتقال، مفهومارزيابي، ويرايش، ذخيره

روزرساني با يكديگر مرتبط هستند. همچنين، مراحل و فرآيندهاي به

يعني فرهنگ سازماني، فناوري مديريت  ؛وسيله پنج مؤلفه مذکور به

گيري مديريت تجربه، راهبرد مديريت تجربه، ابزار يا معيار اندازه

اند. بر اساس مراحل، فرآيندها تجربه و تيم مديريت تجربه احاطه شده

هاي مذکور چرخه يكپارچه مديريت تجربه تدوين و پايايي و و مؤلفه

عنوان مبنايي  تواند بهوهش مياعتبار آن تأييد گرديد. نتايج اين پژ

ريزي مديران در اجراي مديريت تجربه در سازمان مورد براي برنامه

با عنوان  ي( در پژوهش2018راگا و همكاران  ). استفاده قرار گيرد

از دو  يليبه تحل يريادگي تيريمد ستميس کيدراک و استفاده از 

و  يذهن اتيتجرب ،يمطالعه اکتشاف نيداشتند که ا انيمنظر پرداخته و ب

برنامه  کي يدر مورد اجرا انيو دانشجو يعلم ئتيه يادراک اعضا

 .ددست آوررا به هدانشگا کيدر  شرفتهيپ يريادگي ديجد
 

 

1. Raga & Rodavia 
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 ياها شامل مجموعهداده يآورمورد استفاده در جمع يهاياستراتژ

با  يررسميغ يهاو به دنبال مصاحبه نيآنال يهاياز نظرسنج يسفارش

 نيها نشان داد که بافتهياست.  انيو دانشجو يعلم ئتيه ياعضا

 يرااز عوامل اج ياز نظر برخ انيو درک استادان و دانشجو اتيتجرب

و  اتيتجرب نياختالف وجود دارد. از آنجا که ا يبيترک يريادگي

 تيريمد ستميرا در استفاده از س نفعيدو ذ نيها نگرش ابرداشت

 قيتشو ياختالف برا نيکند، پرداختن به ايم فيتعر يريادگي

 نيا يدر برنامه درس داريو در ادغام پا يفناور نياستفاده مولد از ا

( در 2020و همكاران  ) نگيدارل مهم خواهد بود. اريدانشگاه بس

و  يريادگيعلم  يآموزش نيتمر يبرا يميبا عنوان مفاه يپژوهش

اجماع در حال ظهور در مورد علم  يامدهايداشتند که پ انيتوسعه، ب

کند يم انيمدرسه و کالس درس ب يهاوهيو توسعه را در ش يريادگي

در  تيوضع يشده است. با بررس انيب قيتحق نيا رياخ بيکه در ترک

و  يريادگيرا از علوم  يتوسعه، ما شواهد يهاستميچارچوب س

 قيدق يهايدر مورد استراتژ يآموزش قاتيشاخه از تحق نيچند

 ازيمورد ن يريادگي يهاکه از انواع روابط و فرصت ميکنيم يبررس

 يبانيقابل انتقال پشت يريادگيارتقاء رفاه کودکان، توسعه سالم و  يبرا

را که  ييهاوهيمربوط به ش قاتيما تحق ن،يعالوه بر اکند. به يم

مقابله با مشكالت و  ،يبه تنوع فرد ييدر پاسخگو انيتواند به مربيم

که  ياگونهبه م،يکنيکمک کند، مرور م يآوراز تاب تيحما

 يرا برا يمثبت يرهايتواند همه کودکان را قادر سازد تا مسيمدارس م

در مستندسازي و مديريت تجربه تجربه،  کنند. دايپ يبزرگسال

هاي يادگيرنده از جمله آموزش و به ويژه در سازمان هاسازمان

بسيار با اهميت است. براي اينكه بتوان پرورش به جهت پويايي آن 

 ،افزايي بيشتر سازمان به کارگيري کردرا در جهت همارب اين تج

از منابع مهم  يكيه . تجرب(2003)برگمن، نياز به مديريت تجربه است

و که با تأثيراتي مانند کاهش زمان حل مسأله در هر سازمان است 

مسأله نشان دهندة توجه به  نيهمراه است و ا يکارکاهش دوباره

 ن،يبا وجود ا مربوط به آن است. ياهتيتجربه و فعال تيريمد

به خصوص در  ،يمستندساز نۀيمتعدد در زم يهارغم پژوهشيعل

مند تجربه به صورت نظام تيريمد يعني ي؛مستندساز يکشور ما، مبنا

لذا براي استقرار نظام مستندسازي تجارب مديران  نشده است. يبررس

واحدهاي آموزشي نيازمند عزم جدي مديران در برطرف کردن موانع 

هاي الزم موجود بر سر راه مستندسازي و فراهم کردن زيرساخت

ر چند سال آينده مستندسازي هوشمندانه تجارب مديران است. و د

براي انتقال تجارب با به کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات براي 

ها به ويژه براي آموزش و پرورش حائز اهميت خواهد شد. در سازمان

هاي مختلف شغلي در حوزه هاي آموزشي تجارب ومستنداتيسازمان

 کل نرم افزاري و سخت افزاري توليداعم از آموزشي و اداري و در 

 انباشته سازمان افراد درذهن پنهان صورت به که شودمي کسب و

بنا به داليل متعددي از جمله عدم شناسايي  همواره که شودمي

هاي مديريت تجربه، عدم توجه به مستندسازي، نبود شناخت مؤلفه

نبود کافي از ماهيت و فلسفه مديريت تجربه وروش اجراي آن، 

هاي الزم، مستند سازي به صورت سنتي، شرايط و زيرساخت

توجهي به مديريت تجربه و يا نبود الگوي مشخصي براي مديريت بي

 از خروج ويا فراموشي خطر هاي آموزشي درتجربه در سازمان

اصلي اين است سؤال لذا  .(13۹4جمشيدي و حيدري،) سازمان هستند

  کدامند؟ يآموزش يهادر سازماني مديريت تجربه هامؤلفهکه 
 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشي از نوع کاربردي و از نظر روش 

کيفي با استفاده از نظريه داده بنياد است. جامعه آماري پژوهش شامل 

گانه نفر از کارشناسان مستندسازي مستقر در نواحي و مناطق نوزده 24

پرورش استان و متخصصان مديريت آموزشي شاغل در  آموزش و

نفر به عنوان تعداد  1۹ها  است. از بين آن 1400 -13۹۹سال تحصيلي 

نمونه که شامل کارشناسان متولي مستندسازي  مستقر در نواحي و 

مناطق آموزش و پرورش و نيز متخصصان مديريت آموزشي به شيوه 

گيري ي نيز از نوع نمونهگيرتدريجي انتخاب شدند و روش نمونه

هاي ها از طريق مصاحبهنظري و هدفمند است. ابزارگردآوري داده

نيمه ساختار يافته و با تفسير اطالعات پيش رفت و پس از تحليل هر 

مصاحبه تعيين شد که به سراغ چه کساني بايد رفت و اين روش تا 

رسيدن به حد اشباع نظري ازکارشناسان متولي مستندسازي و 

براي سنجش روايي و پايايي  متخصصان مديريت آموزشي انجام شد.

نظران از گردآوري وتحليل همزمان تحقيق عالوه بر نظر صاحب

هاي مميزي پژوهش استفاده شد. ها به عنوان يكي از استراتژيداده

با استفاده  هاي کيفي از تحليل محتواي کيفيبراي تجزيه و تحليل داده

اتيک از کدگذاري باز، محوري و گزينشي از طرح تحقيق سيستم

  .استفاده شد
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

.32-21(، 4) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....های آموزشی به روش کیفیهای مدیریت تجربه در سازمانشناسایی مؤلفه(. 1400. )و همکاران سردار بهرام نیا

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


27 

 

نتایج
مديريت تجربه در  هاي در اين پژوهش به منظور شناسايي مؤلفه

نفر از  کارشناسان مستندسازي مستقر در  1۹با  هاي آموزشيسازمان

 -نواحي و مناطق آموزش و پرورش استان و نيز  نخبگان علمي

اي در اين دانشگاهي  مصاحبه به عمل آمد که براساس نظريه زمينه

ها از همبتني بر داد نظريه ها و نيز ارائهپژوهش براي فرآيند تحليل داده

هايي است که در طي فرآيند پژوهش آن استفاده شد، برگرفته از داده

مند گردآوري و تحليل شده است. در اين روش به صورت نظام

هاي نهايي به هم در ارتباط ها، تحليل و نظريهگردآوري داده

ها و در خالل آن تنگاتنگند. در اين تحقيق با شروع انجام مصاحبه

ها مشخص شد و بعد ار و سپس مفاهيم مربوط به آنهاي معنادگزاره

بندي  شدند و در ها دستهاز آن، مفاهيم تكراري ادغام ودر مقوله

بندي شدند نهايت سي و هفت مفهوم در قالب پنج مقوله محوري دسته

گانه با هاي پنجو روابط آنان بررسي گرديد. مفاهيم هر يک از مقوله

 ن گرديده است.جزييات در جداول مربوطه بيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ابعاد .1جدول 
 

 ی اصلیمقوله ردیف

 عوامل علي و زمينه اي 1

 پديده هاي محوري 2

 فرهنگي و اجتماعي 3

 مديريتي 4

 راهبردها و پيامدها 5

 

 از دیدگاه مصاحبه شوندگان به شرح جدول زیر بیان شد: ایعوامل علی و زمینه .2جدول 
 

 شاخص اشاره شده ردیف

 سرعت اينترنت 1

 مشكالت زير ساختي 2

 کمبود متخصصان 3

 عدم انعطاف پذيري 4

 هاي آموزشيکاهش تعامل بين مدارس و ساير سازمان 5

 هزينه زياد ثبت و ضبط تجربيات 6

 هزينه راه اندازي اوليه سيستم هاي نرم افزاري وسخت افزاري 7

 هاي نرم افزاري مدارسعدم همپوشاني  سيستم  8
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از دیدگاه مصاحبه شوندگان به شرح جدول زیر بیان شد:ی محوری های پدیده. شاخص3جدول  
 

 شاخص اشاره شده ردیف

 هاي آموزشيمديريت تجربه در مدارس و سازمانارتقاي سطح آگاهي مديران  مدارس نسبت به  1

 المللي در تامين تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري پديده هاي محوريهاي بينتاثير تحريم 2

 افزارهاي کاربردي(وابستگي فناورانه )زيرساختي و نرم 3

 هزينه باالي ثبت و ذخيره سازي تجارب 4

 مربوط به کپي رايت تجاربعدم بازدارندگي نسبت به جرائم  6

 کمبود متخصصان نرم و سخت افزاري 7
 

:شد انیب ریمصاحبه شوندگان به شرح جدول ز دگاهیاز د یواجتماع یفرهنگ یشاخص ها. 4جدول   
 

 شاخص اشاره شده ردیف

 مديريتيتجارب  گزينش  1

 آماده سازي مديران مدارس 2

 تجربه تغيير نگرش مديران مدارس نسبت به مديريت 3

 فرهنگ سازي استفاده از تجارب مديريتي 4

 عدم تمايل و گرايش  مديران به استفاده از تجارب 5

 عدم همكاري و مقاومت عوامل اجرايي مدارس در کار بست تجارب 6

 عدم هماهنگي درون سازماني در اجراي مديريت تجربه 7

 مديرانعدم کيفي بودن جلسات توجيهي و  آموزش ضمن خدمت  8
 

. شاخص های راهبردها و پیامدها  از دیدگاه مصاحبه شوندگان به شرح جدول زیر بیان شد:5جدول   
 

 شاخص اشاره شده ردیف

 عدم استفاده  مطلوب و صحيح از تجربيات 1

 خالء راهبردها و پيامدها 2

 رعايت مسائل حقوقي و قانوني اشتراک تجربيات مدارس 3

 مقررات زياد و دست و پاگيروجود قوانين و  4

 جا به جايي و تغيير زياد مديران 5

 پرهيز از بوروکراسي 6

 ثبات قوانين و مقررات 7

 هاي آموزشيتعامل برون سازماني سازمان 8

 ثبت تجربيات 9

 گزينش تجربيات 10

 ارزيابي تجربيات 11

 اجراي تجربيات 12

 پيچيدگي تسهيل استفاده از تجربيات و پرهيز از 13

 پيروي از الگو هاي جهاني 14
 

هاي در نهايت  و با توجه به مصاحبه هاي انجام يافته از مديران سازمان

آموزشي مؤلفه هاي اصلي مديريت تجربه شامل  عوامل علي زمينه 

اي، پديده هاي محوري، فرهنگي و اجتماعي، مديريتي و راهبردها و 

.اثر استپيامدها 
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 گیریبحث و نتیجه

هاي مديريت تجربه در شناسايي مؤلفه مزبور هدف پژوهش

هاي انجام يافته است که مصاحبه هاي آموزشي به روش کيفيسازمان

مورد تحليل جز به جز شده و مفاهيم درون مصاحبه و اسناد و مدارک 

هاي تكراري ادغام و مقوله محوري بندي شدند. مفاهيم و دستهدسته

 که عواملبررسي قرار گرفتموردها در پنج مقوله انتخاب و روابط آن

و  مديريتي، اجتماعي و فرهنگي، محوري هايپديده، ايزمينه و علي

 .هاي مديريت تجربه شناسايي شدندپيامدها به عنوان مؤلفه و راهبردها

هاي مديريت مستندسازي به عنوان مبناي مديريت تجربه با مؤلفه

و همكاران  تودوروويک اعتقاد تجربه در ارتباط است به طوري که به

 که است سازمان فرآيندهاي کليه ثبت معناي به ( مستندسازي2015)

 و اطالعات تبادل مؤثر، کارايي موجب دانش، مديريت ابزار

 در شده آموخته هايدرس و تجربيات از کافي استفاده ارتباطات،

 به ضمني دانش تبديل هدف با مستندسازي مفهوم. شودمي سازمان

 که طوري به. است گرفته قرار توجه مورد آن ثبت و صريح

 مستندسازي براي تالش معناي به دانش مديريت منظر از مستندسازي

 بهتر بيان و سازمان بر مؤثر فعاليت و رويداد تصميم، هر تجربيات

 براي هاسازمان زيرا است؛ آن ضمني دانش ويژه به صريح دانش

 ثبت. دارند دانش انبار داشتن به نياز دانش سازماندهي و ذخيره

 هايپايگاه اسناد،) الكترونيكي صورت به ارزشمند تجربيات

 تواندمي( غيره و دانش بر مبتني هايسيستم وب، صفحات اطالعاتي،

 حال عين در و مفيد تجربيات از مجدد استفاده و اشتباهات تكرار از

 .کند جلوگيري هاهزينه کاهش

 عبارتي به و متخصصان از دانش کسب ابزارهاي از يكي مستندسازي

 ها،پروژه انجام حين در. است آشكار دانش به آنان پنهان دانش تبديل

 از پروژه، مختلف فازهاي در خود هايفعاليت مستندسازي با افراد

 از يک هر زيرا کنند؛مي جلوگيري پروژه در موجود دانش رفتن هدر

 مي مربوط خود فرد به منحصر دانش به کاري زمينه در سازمان پرسنل

 اما باشد،نكرده  توجه آن به هرگز شايد. هاستآن به متعلق که شوند

 هاموفقيت از که هاييدرس ها،آموزه و تجربيات کارها، انجام نحوه

 خاص هايدانش از ايمجموعه ها،توصيه شده، گرفته هاشكست و

 گفت توانمي بنابراين،. هستنداو  موفقيت عوامل که است فرد آن

 ويژه به هاسازمان که است ابزارهايي از يكي تجربيات مستندسازي

 مشكالت با مواجهه در تا سازدمي قادر را محور پروژه هايسازمان

 گذشته اشتباهات تكرار از و دهند انجام مؤثرتري اقدامات مشابه،

 حرکت سازماني اهداف سمت به بيشتري سرعت با و کنند خودداري

 . است سازماني حافظه ايجاد براي مكانيزمي تجارب مستندسازي. کنند

 که است دانشي از استفاده براي سازمان يک توانايي سازماني حافظه

 دليل. است تجربه و دانش بازخورد معناي به و است آموخته قبالً

 است اين محورپروژه هايسازمان در دانش مستندسازي به نياز اصلي

 فشار دليل به و معين زماني بازه يک در صرفاً پروژه يک ماهيت که

 و تجربيات استخراج عدم صورت در پروژه، تكميل براي زياد زماني

 پروژه از هاآموخته درس مستند،. است تجارب استخراج عدم

 در خطا و آزمون و شخصي اشتباهات از يادگيري و شودمي فراموش

 از توانندنمي هاپروژه در درگير افراد و شودنمي انجام پروژه طول

 خود مشكالت رفع حين در و آتي هايپروژه در خود قبلي تجربيات

 متخصص نيروهاي همكاري قطع با همچنين، کنند. استفاده سازمان در

. شد خواهد زيادي هايهزينه متحمل سازمان جديد، افراد ورود و
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 براي کشور در مختلفي عملي و نظري اقدامات اخير هايسال در

 به توانمي جمله آن از که است شده انجام تجربيات مستندسازي

 برگزاري مديريتي، تجارب ثبت زمينه در مختلف هايکتاب انتشار

 اشاره جوان مديران به موجود تجربيات منظم انتقال براي هاييهمايش

 کاربردي مستندسازي هايپروژه و مطالعاتي هايپروژه اجراي. کرد

 از حاکي هاتالش اين همه: کرد خاطرنشان مختلف هايسازمان در

 در تجربه مستندسازي نقش اهميت به ايراني هايسازمان که است آن

 هاييگام زمينه اين در و اندبرده پي سازماني عملكرد بهبود و رشد

 .اندبرداشته

هاي پژوهش مزبور بود که اما آنچه حائز اهميت بود بحث محدوديت

اي، ها عبارت بودند از کمبود منابع اطالعاتي و کتابخانهترين آنعمده

هاي مديريت تجربه در عدم پرداخت پژوهشگران به مؤلفه

عدم تمايل و گرايش مديران هاي دولتي وخصوصي، سازمان

پذيري هاي آموزشي به انجام مصاحبه، عدم تمايل و مسئوليتزمانسا

هاي هاي آموزشي نسبت به اجرايي کردن مؤلفهمديران سازمان

گرايي در انتصابات شناخته شده مديريت تجربه و نهايتا عدم تخصص

هاي شود با توجه به محدوديتو جابه جايي مديران. لذا پيشنهاد مي

هاي ميداني از چگونگي اجراي مديريت يمشخص شده و نيز  بررس

هاي آموزشي وعمدتا حاکميت نگرش سنتي تجربه در سازمان

گرايي با مديريت تجربه در مديران، موضوع بررسي رابطه تخصص

هاي آموزشي به تفكيک مناطق و نواحي و در تمامي سطوح سازمان

 رت گسترده مورد مطالعه قرار گيرد.به صو

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقي تماماً در اين مقاله رعايت شده است. شرکت

مايل بودند از پژوهش خارج شدددوند.  ند هر زمان که  اجازه داشدددت

کت مه شدددر ند. همچنين ه ند پژوهش بود يان رو گان در جر ند کن

 .ها محرمانه نگه داشته شدالعات آناط
 

 مالی حامی
 

هاي تامين مالي در گونه کمک مالي از سازماناين تحقيق هيچ 

 .يا غيرانتفاعي دريافت نكرده است هاي عمومي، تجاريبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

 تمام نويسندگان در طراحي، اجرا و نگارش همه بخشهاي پژوهش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

منافع ندارد. بنابر اظهار نويسنده اين مقاله تعارض
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 منابع

 هازيرساخت (. شناسايي13۹4،گيتي و حيدري، غالمرضا. )جمشيدي

 کتابخانه در و دانش تجارب مستندسازي سازوکارهاي و

 اطالع و کتابداري تحقيقاتايران.  دانشگاهي هاي

 .211-1۹1(، 2)4۹ ،دانشگاهي رساني
[Doi: 10.22059/jlib.2015.56983] 

پورکريمي، جواد و سلطاني، جوانک ليالولي، ماندانا؛ ابيلي،خدايار؛ 

 مديران حرفه اي توسعه الگوي (. ارائه13۹۶سيدکامران.)

 علوم دانشگاههاي مورد باليني: آموزش گروه هاي

راهبردهاي آموزش در علوم تهران.  دولتي شهر پزشكي
 . 203-218(، 3)10، پزشكي

http://edcbmj.ir/article- ۱-۱۲۵۰ -fa.html 

 چرخه تدوين(. 13۹7)حميدرضا.  عريضي، مهديه سادات و خشوعي،

. هاسازمان در تجربه مديريت اجراي جهت يكپارچه

-14477(، 4)33 ،اطالعات مديريت و پردازش پژوهشنامه

1508. 
 http://jipm.irandoc.ac.ir/article- ۱-۳۵۹۹ -fa.html 

 

(. تدوين 13۹۶عاشقي، حسن؛ قهرماني، محمد و قورچيان، نادرقلي. )

الگوي مفهومي طراحي برنامه آموزش مديران مبتني بر 

نک توسعه شايستگي مديريتي: پژوهش کيفي)مورد با

 .47-۶1(، 2)12، نوآوري هاي مديريت آموزشيتعاون(. 

 https://jmte.riau.ac.ir/article_1135.html  

خرداد  25در  . بازيابي شده(. تجربه چيست 13۹2). عسگري، يوسف

13۹5. 

 http://asgari4e.blogfa.com/post/16  

(. 13۹7مک وندي، محمد؛ مهرعلي زاده، يداهلل و حسين پور، محمد.)

بررسي و تبيين چگونگي استخراج و مستند سازي دانش 

ضمني مديران و کارکنان شرکت هاي توليدي منطقه آزاد 

نشريه کتابداري و وش نظريه داده بنياد. اروندبر اساس ر
  .1۶2 -200(، 4)21، اطالع رساني

[Doi: 10.30481/lis.2019.76999] 

نژاد، راضيه؛ شعربافزاده، عاطفه و اژدري، نريماني، محمد؛ جاللي

 مهارت و دانش يبرنامه آموزش اثربخشي (.13۹3زمان. )

 با آموزاندانش خواندن عملكرد بر جاگر فراشناخت

، هاي يادگيريمجله ناتوانيخواندن.  يادگيري ناتواني

4(2 ،)100-120.
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