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 چکيده
در بين مستندسازی تجربيات و عوامل مؤثر بر آن  مفهومناخت هدف شبا حاضر  تحقيق

تحقيق از نظر این . صنعتی استان مازندران تدوین شده است یها شهرککارکنان شرکت 

شرکت کارکنان تحقيق را جامعه آماری . باشد میتوصيفی از نوع هدف، کاربردی و 

 59که با کمک جدول مورگان تعداد  دهند میصنعتی استان مازندران تشکيل  های شهرک

 ای کتابخانهها عالوه بر مطالعه برای گردآوری داده. نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند

سوالی نظرات نمونه آماری تحقيق تهيه و با استفاده  59با کمک پرسشنامه محقق ساخته 

 ای دوجمله، ها دادهاسميرنوف برای تعيين نوع توزیع  -ولموگروفک های آزمون های آزموناز 

. مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و فریدمن برای رتبه بندی عوامل ها فرضيهبرای آزمون 

بر فرایند  گانه در نظر گرفته شده، 11تمامی عوامل  دهد مینشان نتایج به دست آمده 

 .باشد میتاثيرگذار مستندسازی تجربيات کارکنان 

 .مستندسازی تجربيات، مدیریت دانش، تجربه، دانش :يديکل واژگان
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 عوامل مؤثر بر فرايند مستندسازي تجربيات کارکنان

 شرکت شهرکهاي صنعتی استان مازندران
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 مقدمه         
 ها سازمان. عبرت از گذشته و آگاهی از اشتباهات و رموز موفقيت کارکنان بسيار ضروری است ها سازمان دعملکر و بقا ایبر وزهمرا

تجربه و دانش ضمنی و آشکار کارکنان و خبرگان خود را به صورت ساختارمند و منسجم در راستای جایگزین پروری و آماده  بایستی یم

بنابراین، از آن جا که تجربيات کارکنان یکی از [. 4] سازی نيروی انسانی و به منظور بهبود عملکرد هر چه بيشتر، مورد استفاده قرار دهند

، بهره مندی از سيستمی که در آن بتوان به صورت نظام مند، تجربيات و مشاهدات کارکنان رود یمزمانی به شمار منابع ثروت در هر سا

بنا به تعریف، . باشد یمتحليل، اندازه گيری، ثبت، مقایسه، طبقه بندی و تعریف نمود، واجد اهميت باالیی  سازمان را گردآوری، تجزیه و

 عبارت است از تأثيرگذاری بر قضاوت و احساس از طریق هر نوع حادثه یا رویداد، خواه فرد شاهد آن باشد، خواه در آن مشارکت کند 1تجربه

 [.11] تأثيرپذیری شخصی و مستقيم در برابر هم و توصيف مطلب یا موضوعی، آشنایی شخصی، لذت یا رنج واقعیبه عبارت دیگر،  و یا

"دانش" بریم یمبه سر در عصری که ما در آن 
محصوالت  امروز، در اقتصاد. سرمایه جانشين سرمایه فيزیکی و مالی است ینتر مهم 5

هستند که از  ییها آن ها سازمان ینتر موفق ،در این ميان. یابند یمو تکامل  دادهادامه خود ، به حيات شده بر اساس دانش متولد ها سازمانو 

تجربيات، مستندسازی  با توجه به آن چه تا کنون بيان گردید، .[5] کنند یماستفاده  تر یعسربهتر و  ای يوهشناملموس به  های ییدارااین 

 در انتقال تجربيات فردی و اجتماعی به دیگران است، تا جایی که ی، راهکارهای مطمئنها انسان یها آموخته ، فنون وها روش، ها دانش

پيشتاز برای بهبود عملکرد کسب وکار، در حال گذر از دوران انباشت دانش فردی کارکنان به سوی دوران نگهداری دانش برای  یها سازمان

باشند، زیرا در بسياری از مواقع حفظ نظام یافته سوابق و تجربيات ارزشمند و انتقال صحيح آن به افراد در ابعاد وسيع  ی میگروهمنفعت 

از  پيشگيریپيشين و گاهی مخرب،  یها آزمونکاهش زمان، جلوگيری از تکرار  مانندبسياری  های یتمزتواند  اقتصادی و صنعتی می

به نيز های مدیران و نخبگان  تجربه. های سخت افزاری و نرم افزاری برای دستيابی به یک تجربه و یا واقعه را به همراه داشته باشد هزینه

 ن خواهد رفتمياگذر حوادث از  صورت در کند، در غير این افزایش پيدا می است که زی در گذر زمانبا مستندسا ،فکری های یهسرماعنوان 

[7.] 

که رویدادهای  ییند بازخوانی، یادآوری، ثبت، تدوین و تکميل دقيق و سنجيده تجربه سازمانااز فراست عبارت  "مستندسازی"

امروزه مدیریت دانش پنهان و دانش آشکار  .، توصيف و تحليل نمودندریک قالب زمانی و مکانی نسبتاً روش توان یممتعادل آن با محيط را 

کارکنان در هر سازمانی موجب بهبود عملکرد آن گردیده و هنگام پرورش و آماده سازی نيروی انسانی جهت جایگزینی افرادی که سازمان را 

مدیریت دانش  یها بخشبرای سازمان، مستندسازی تجربيات کارکنان که یکی از  تر يشبذیری ، و همچنين ایجاد رقابت پاند نمودهترک 

دانش تخصصی موجود را  ترین يشبسرمایه فکری که  کارکنان به عنوان یکبا توجه به این که بی توجهی به . [15] باشد یماست، ضروری 

متمادی، بدون ثبت  یها سالجربيات و دانش کسب شده توسط این افراد طی ، از یک سو، باعث خروج تباشند یمگوناگون دارا  یها حوزهدر 

خارج شده و در جایی هم اقدام کار که دانش تخصصی آن حوزه از  یا حوزهو ذخيره آن گردیده، و از سوی دیگر، جذب نيروی کار جدید در 

مذکور  یها دورهو تجربيات گذشته، تمامی مراحل و  اه مهارتکه شخص دوباره برای کسب  شود یمبه حفظ و نگهداری آن نگردیده، سبب 

خواهد  سازمانمالی و زمانی هنگفتی به  های ینههز، که این امر موجب تحميل [11] را مجدداً طی نموده تا بتواند به جایگاه فرد قبلی برسد

صنعتی استان  یها شهرکشرکت صدد بررسی وضعيت عوامل مؤثر بر فرایند ثبت و مستندسازی تجارب کارکنان در این تحقيق، در. گردید

 .باشيم یم مازندران

 ادفرا یها نگرش و تحساساا به توجه با فعاليت ینا. گيرند یمتصميم  دخو ربتجا ثبت برای دیفر رتصو به ادفرا رب،تجا زیمستندسا در

این  ارتکر و نمازسادیگر در  ادرفبه حضور ا توجه اب و شده تبدیل رفتار یک به تبلندمد در و گيرد یمشکل  دخو ربتجا و رکا به نسبت

 به تبدیل ،صحيح زشموآ طریق از ورمر به که ستا رفتار عنو یک ،تجربه زیمستندسا. [9] گردد یم تبدیل هندزسا فرهنگ یک به فرایند،

 ییاچر شناخت ایبر. ستپذیر ا منجاا "مانیزسا و هیوگر دی،فر" سطح سه در مانیزسا های يطمح در رفتار عنو شناخت. شود یمدت عا

 در ینابنابر .آورد ستد به نمازسا و ها گروه و همچنين هافردی آن یکنشهاوا رهبادر طالعاتیا باید ،مانیزسا یمحيطها در ادفرا یهارفتار

 برای ادفرا پویایی یا ییاگر لتحو ،طلبی توفيق هنگيزا مانند دی،فر ییندهاافر بایستی یمری، فتار دیکررو پایه بر ربتجا زیمستندسا یندافر

 [.5] گردد سیربر تجربه ثبت و زیمستندسافرایند  به نسبت ها نگرش و ها ارزش ت،ضاومفر حصالا د،موجو ضعو دبهبو

 های یژگیو از یکی شنگيزا. بررسی شود زني شزـنگيا یندافر باید خود، یها تجربه زیمستندسا به ادفرا نگيختنابر ایبر

 را باعث شده، ننساا رفتار هک تسا ملیاوع هبرگيرند ش درنگيزا. باشد یمخص ش دتعه انزمي ای جهبيانگر در که ستا ننساا شناختیروان

 جمله از ن،نساا رفتار که گفت توان یم ینابنابر .[6] کنند یم حفظ را هتعهد شد صخا مسير در رفتار عنو نموده و مشخص را رفتار مسير
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 با. پذیرد یمصورت  محيط در موجود یها مشوق یا و صخا هاییفهد واسطه هب بيشتر و دارد اقیـتفا جنبه رتبه ند ،تجربه زیمستندسا

 ایبر نگيزشیا عامل کی داشاپ ،اهنمازسا ینا در. سازند یم همافر مرا ینا ایبر را زمال یبسترها موفق یها سازمان ع،موضو ینا به مـعل

بسياری  قتد همستندشد ربتجا و رثاآ نشناساند و معرفیبرای  باید یگرد سوی از. رود یمبه شمار  زیمستندسا همانند فعاليتهایی

 .دشو دیجاا ربتجا نمستندکنندگا ایبر جتماعیا جههو ،مناسب یهااربزا یگيرربهکا با و دگير رتوـص

 گردد یم ازبرا هاادیدرو یا چيزها اد،فرا رهابدر هک تسا دیدگاهی ش،نگر. نددار بنيادی نقش ها انسان رفتار در نيز هاارزش و ها نگرش

 ثرا ر افرادفتار بر تیومتفا سطح درها ارزش به نسبت ها نگرش .ستا موضوع یک رهبادر د،فر وربا و دعتقاا س،حساا عنو هکنندنبيا و

 جهت در رفتار به تنها ها نگرش، گذارند یم تأثير یطاشر همه در میآد رفتابر ر و اند یکل یهاوربا بيانگر ،ها ارزش که حالی در ،گذارند یم

 از ها نگرش. هستند هماهنگ یکدیگر اب تاقاو از ریسياب در ها نگرش و ها ارزش. [8] شوند یم طوـمرب صخا ضعيتو یا شخص یا فهد

 را وی توان ینم ،باشد منفی دخو ربتجا زیمستندسا به نسبت دیفر شنگر ن چهچنا .گذارند یم ثرا رفتار بر ریفتار تنيا به تبدیل طریق

 نتایج از دفر وربا به تجربه زیمستندسا هـب نسبت دفر شنگر که گفت توان یم ترتيب ینا به. دکر دخو ربتجا زیمستندسا هـب عالقه مند

 [.5] .ددگر میزبا زی،مستندسا لعماحاصل از ا

 مدل مفهومی تحقيق
 :گردد یممدل مفهومی پژوهش حاضر که بر پایه چارچوب نظری تحقيق شکل گرفته است در زیر مشاهده  

 

 
 مدل مفهومی تحقيق – 1شکل 

 

 روش شناسی تحقيق

 روش تحقيق و تجزيه وتحليل
در بخش . گردد یمبا توجه به ماهيت این تحقيق، در تجزیه وتحليل اطالعات تحقيق از فنون آمار توصيفی و آمار استنباطی استفاده 

در بخش . شود یمگردآوری شده، وضعيت هر یک از متغيرهای مطرح شده به تفکيک بررسی  یها دادهتوصيفی به منظور آگاهی از 

تبط به کمک نرم افزارهای مربوطه استفاده گردیده و در نهایت با توجه به نتایج آمار توصيفی و آمار مر یها آزموناستنباطی نيز از 

صنعتی استان  یها شهرکشرکت استنباطی، به قضاوت درخصوص اهميت هر یک از عوامل مؤثر بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان 

 .شود یمپرداخته  مازندران

مستندسازي  
تجربيات  
 کارکنان

 عوامل فردي

 

 انگيزه* 

 ارزش ها* 

 ويژگی هاي ذاتی و فردي* 

 

 دانش و مهارت* 

 نیعوامل درون سازما

 

 سيستم ها و روش ها* 

 مديريت* 

 آموزش* 

 امور مالی* 

 عوامل برون سازمانی

 

 موسسات اثرگذار و ناظر    * 

 فرهنگ* 

 فناوري* 
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بوده و کاربرد آن در راستای بررسی وضعيت کنونی فرایند مستندسازی تجربيات کارکنانِ از  "کاربردی"مطالعه حاضر از نظر هدف، 

یه وتحليل نتایج و تجز "توصيفی"ها، همچنين این پژوهش بر اساس شيوه گردآوری داده. باشدطریق مطالعه عوامل مؤثر بر این فرایند می

 .باشد یم "پيمایشی"های آمار توصيفی و استنباطی و از شاخه روشآن نيز بر اساس 

 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري
بدین منظور، از تمامی . برای تعيين نمونه استفاده شده است یا طبقه( تصادفی)در این پژوهش از روش نمونه گيری احتمالی 

. ارسال گردیده پر نمایند ها آنرا که در این رابطه برای  یا پرسشنامهت شده تا درخواس صنعتی استان مازندران یها شهرکشرکت کارکنان 

که  استفاده شد جدول مورگانجهت تعيين حجم نمونه از . به صورت حضوری نيز مصاحبه به عمل آمده است ها آنهمچنين از تعدادی از 

 .نفر برآورد گردید 59معادل 

 فرضيات تحقيق

 فرضيه اصلی
 .باشد یمبرون سازمانی، درون سازمانی و فردی بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان دارای اثر معنی دار  عوامل

 فرضيات فرعی
 .باشد یمعوامل برون سازمانی بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان دارای اثر معنی دار 

 .باشد یمثر معنی دار عوامل درون سازمانی بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان دارای ا

 .باشد یمعوامل فردی بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان دارای اثر معنی دار 

 روش و ابزار جمع آوري اطالعات
با بهره گيری از منابع  ؛ کهایروش کتابخانه: های زیر انجام گردیده استدر تحقيق حاضر گردآوری اطالعات با استفاده از روش

 ،روش ميدانی. ای الزم گردآوری شده استو استفاده از مقاالت موجود در اینترنت و مجالت معتبر، اطالعات کتابخانه ها کتابخانهموجود در 

 .اطالعات الزم از طریق مصاحبه از افراد و نمونه گيری و توزیع پرسشنامه گردآوری گردیده استکه 

این پرسشنامه شامل . مربوط به تحقيقات مشابه تهيه شده است یها پرسشنامهپرسشنامه مورد استفاده با بهره گيری از تعدادی از 

ها و نگرش افرادِ مورد تحقيق از باشد و برای سنجش دیدگاهفرضيه می 4متغير و  11سؤال اختصاصی مربوط به متغيرهای تحقيق،  59

تا ( 1)ای، از خيلی کم  گزینه 9وامل را بر روی یک طيف در این ارتباط، پاسخ دهنده باید هر یک از ع. استفاده شده است "طيف ليکرت"

 .، مشخص نماید(9)خيلی زیاد 
 

 و روايی پرسشنامه( قابليت اعتماد)تعيين پايايی 

 گيريروايی ابزار اندازه
ها برای تعيين یکی از روش. سنجدگيری تا چه حد خصيصه مورد نظر را میدهد که ابزار اندازهمفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می

گيری به کار اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکيل دهنده یک ابزار اندازه. باشدمحتوا می "روایی"اعتبار پرسشنامه، 

 .شودبرده می

های آن فرضيهبرای روایی سنجی پرسشنامه مربوط به این پژوهش که با توجه به اهداف تحقيق و نيز بر اساس مبانی نظری و 

از پرسشنامه در اختيار تعدادی از استادان و مدرسان دانشگاه قرار گرفته که پس از انجام اصالحات الزم و اخذ  یا نمونهطراحی گردیده، 

 .تأیيد آنان، اقدام به توزیع آن گردیده است

 تعيين پايايی
گيری مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه. ی استگيرهای فنی ابزار اندازهیکی از ویژگی "پایایی"قابليت اعتماد یا 

 .[1] دهددر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می

باشد و هر چه این  7/1از  تر بزرگ، در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ آن آلفای کرونباخ بر پایه ضریب

طی پيش آزمون انجام شده، عدد مربوط به این ضریب . باشد، پرسشنامه از پایایی باالتری برخوردار خواهد بود تر یکدنز 1مقدار به عدد 

گردید که این نتيجه نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابليت اعتماد و یا به عبارت  815/1برای پرسشنامه تحقيق برابر با 

 : در جدول زیر این نتيجه نشان داده شده است. باشدخوردار میدیگر از پایایی الزم بر
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 پرسشنامه نتيجه به دست آمده براي پايايی - 1 جدول
 

 ضریب آلفای کرونباخ ها پرسشتعداد  تعداد نمونه

59 59 815/1 

 ها دادهجزيه و تحليل ت
و اطالعات گردآوری  ها دادهو بررسی مبانی نظری خود به آزمونی تجربی پرداخته و با استفاده از  ها يهفرضدر راستای ادعا،  یا مطالعههر  

بر این اساس، در این . پردازدو ادعای خود می ها يهفرضشده از یک یا چند جامعه آماری به تجزیه وتحليل درستی یا نادرستی و رد یا اثبات 

های گردآوری شده از طریق پرسشنامه و آزمون فرضيات پرداخته شده و با توجه به متغيرهای هبخش از تحقيق حاضر، به تجزیه وتحليل داد

، توزیع فراوانی ها جدولمورد نظر، از آمار توصيفی برای شرح و توصيف وضع موجود جامعه مورد مطالعه بهره گرفته شده است که شامل 

پس از آن نيز مطابق با . باشد یم "قه کاری، سطح تحصيالت و شغل افرادجنسيت، سن، ساب"متغيرها و درصد پاسخ دهندگان به تفکيک 

های آمار استنباطی به تجزیه وتحليل عوامل مؤثر بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان فرضيات در نظر گرفته شده، با استفاده از روش

 .پرداخته شده است

 نتايج حاصل از آمار توصيفی
لذا در . گيرد یم، متغيرهای جمعيت شناختی مورد بررسی قرار (مشارکت کنندگان تحقيق)ناخت جامعه آماری به طور معمول به منظور ش 

جنسيت، سن، سابقه کاری، سطح تحصيالت و شغل "این بخش از تجزیه وتحليل آماری، به بررسی توزیع جامعه آماری از حيث متغيرهای 

 :آورده شده است( 5)تصار در جدول پرداخته شده که نتایج به دست آمده به اخ "افراد
 

 نتايج آمار توصيفیخالصه  -2دول ج
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی و متغيرهای توضيحی فردی های یژگیو

 جنسيت
 81 115 مرد

 51 58 زن

 سن

 5/17 59 سال 11تا  51

 4/61 86 سال 41تا  11

 7/51 55 سال 91تا  49

 یسابقه کار

 1/5 1 سال 9از  تر کم

 4/41 98 سال 11تا  6

 1/15 49 سال 19تا  11

 1/55 11 سال 51تا  16

 1/5 1 سال به باال 51

 تحصيالتسطح 

 1/4 6 دیپلم و زیر دیپلم

 5/5 4 یپلمفوق د

 4/61 86 نسليسا

 4/11 44 نسليسافوق 

 شغل

 6/18 56 مدیریتی

 7/41 97 یکارشناس

 7/41 97 اجرایی
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 (هاجهت آزمون توزيع داده)اسميرنوف  -آزمون کولموگروف 

های پارامتری استفاده نموده و در صورتی که توزیع متغيرها نرمال توان از آزموندر صورتی که یک متغير توزیع نرمال داشته باشد می 

در این . های ناپارامتری بهره گرفتغيرها از آزمونبرای آزمودن مت بایستی میپارامتری وجود نداشته و  های آزموننباشد امکان استفاده از 

که  باشد میاسميرنوف استفاده گردیده که نتایج حاصل حاکی از آن  -مرحله، جهت دستيابی به نوع توزیع متغيرها از آزمون کولموگروف 

 .های ناپارامتری استفاده گرددزمونضروری است تا از آ ها فرضيهتمام متغيرها دارای توزیع غيرنرمال بوده و بنابراین جهت آزمودن 

ای دوجمله های آزمونعامل بوده که جهت بررسی این عوامل از  11در این تحقيق، عوامل مؤثر بر فرایند مستندسازی تجربيات شامل  

 .بهره گرفته شده است( برای رتبه بندی عوامل)و فریدمن ( دار بودن اثر عواملجهت دستيابی به معنی)

 ايدوجمله نتايج آزمون
 :شده است ارائهبه صورت زیر ( 1)ای، در جدول ها با استفاده از آزمون دوجملهخالصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضيه 

 هانتايج حاصل شده از آزمون فرضيه(: 3) جدول

 سطح معنی داری نتيجه آزمون ميانگين عوامل

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 8551/5 عوامل برون سازمانی

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 64/1 مؤسسات اثرگذار و ناظر

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 61/1 فرهنگ

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 5661/1 فناوری

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 5881/5 عوامل درون سازمانی

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 6765/5 ها روشو  ها سيستم

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 4161/5 مدیریت

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 1476/5 آموزش

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 111/5 امور مالی

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 4114/1 عوامل فردی

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 716/5 انگيزه

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 6719/1 ها ارزش

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 9145/1 ذاتی و فردی های ویژگی

 111/1 دارای اثرمعنی دار است 6765/1 دانش و مهارت

 

دهد که تمام عوامل بر فرایند مستندسازی تجربيات دارای اثر معنی دار نشان می ای دوجمله، نتایج آزمون گردد میهمان گونه که مالحظه  

 .باشدمی یکسان نبوده و دارای سطوح متفاوتی ها آن، اما اثر باشند می

 زمون فريدمن جهت رتبه بندي عواملآ
در این . گيرد میمتغيرها یا عوامل توسط افراد مورد استفاده قرار ( رتبه بندی)آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی  

آزمون  های فرضيه. آزمون مذکور بهره گرفته شده استد مستندسازی تجربيات کارکنان، از تحقيق نيز جهت رتبه بندی عوامل مؤثر بر فراین

 :باشد مییکسان بودن رتبه عوامل به شرح زیر 

Ho :رتبه عوامل يكسان است. 

H1 :رتبه عوامل يكسان نيست. 

به صورت زیر نشان ( 4)نتيجه به دست آمده، در جدول . کند که آیا همه عوامل در تأثيرگذاری یکسان هستند یا نهنتایج این بخش بيان می 

 :داده شده است
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 آزمون فريدمن در رابطه با يکسان يا عدم يکسان بودن اثر عوامل(: 4) جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آماره خی اسکور تعداد متغير

 111/1 11 951/841 141 عوامل مؤثر بر مستندسازی تجربيات کارکنان

  

، بنابراین فرضيه صفر رد و فرضيه (Sig = 0)است  تر کمدرصد  9دهد که مقدار سطح معنی داری به دست آمده از نتایج آزمون نشان می 

-با سایر عوامل یکسان نمی ها آناین امر بدین معنی است که رتبه عوامل یکسان نيست، یعنی دست کم اثر یکی از . شودیک پذیرفته می

 .باشد

 :رتبه بندی عوامل از طریق آزمون فریدمن نشان داده شده است( 9)در جدول  

 آزمون فريدمن در رابطه با رتبه بندي اثر عوامل مؤثر بر مستندسازي تجربيات(: 5) جدول

 رتبه ميانگين رتبه عامل

 اول 51/8 دانش و مهارت

 دوم 85/8 ها ارزش

 سوم 61/8 فرهنگ

 چهارم 55/8 ذاتی و فردی های ویژگی

 پنجم 19/7 فناوری

 ششم 99/9 انگيزه

 هفتم 45/9 ها روشو  ها سيستم

 هشتم 41/4 مدیریت

 نهم 44/1 آموزش

 دهم 15/1 امور مالی

 یازدهم 15/5 مؤسسات اثرگذار و ناظر

  

نمایش ( 9)با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن درباره رتبه بندی عوامل مؤثر بر مستندسازی تجربيات کارکنان که در جدول  

اثر را بر مستندسازی تجربيات داشته  ترین بيش "دانش و مهارت" های صنعتی مازندرانشرکت شهرکداده شده است، از دیدگاه کارکنان 

 .دارا بوده است "مؤسسات اثرگذار و ناظر"اثر بر مستندسازی تجربيات از دیدگاه آنان را عامل  ترین کمهمچنين، . است

( ایآزمون دوجمله)و نيز آمار استنباطی ( هادرصد فراوانی پاسخ)نتایج حاصل از آزمون فریدمن با نتایج به دست آمده از آمار توصيفی  

 .همخوانی دارد

 ها آنو پاسخ  ها فرضيه
 فرضيه اصلی

شرکت توان بيان کرد که از دیدگاه کارکنان ای میهای دوجملهدر پاسخ فرضيه اصلی این مطالعه، مطابق نتایج حاصل از آزمون

ایران، عوامل برون سازمانی، درون سازمانی و فردی بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان دارای اثر معنی  های صنعتی مازندران ¬شهرک

 .باشد می دارای باالترین تأثير "مهارت دانش و"و عامل  دار بوده

 های صنعتی مازندران ¬شرکت شهرکبندی این عوامل از نظر ميزان اثرگذاری، دیدگاه کارکنان از طریق آزمون فریدمن نيز در خصوص رتبه

، مدیریت، ها روشو  ها سيستماوری، انگيزه، ذاتی و فردی، فن های ویژگی، فرهنگ، ها ارزشدانش و مهارت، "ایران به ترتيب شامل عوامل 

 .باشد می "آموزش، امور مالی و مؤسسات اثرگذار و ناظر

 فرعی هاي فرضيه

 فرضيه اول
مؤسسات اثرگذار و ناظر، فرهنگ و )توان بيان کرد که عوامل برون سازمانی ، میها پرسشای و آمار توصيفی مطابق نتایج آزمون دوجمله 

بر پایه نتایج به دست . باشد میدارای اثر معنی دار شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان ( فناوری

تأثيرگذار بوده، اما این  شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نان بر فرایند مستندسازی تجربيات کارک "مؤسسات اثرگذار و ناظر"آمده، عامل 

 .بر فرایند مذکور، زیاد ارزیابی گردیده است "فرهنگ"، ليکن تأثير دو عامل دیگر به ویژه عامل باشد میتأثير بسيار کم 
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 فرضيه دوم
، مدیریت، آموزش ها روشو  ها سيستم) درون سازمانیتوان بيان کرد که عوامل ، میها پرسشای و آمار توصيفی مطابق نتایج آزمون دوجمله 

دارای اثر معنی دار بوده، اما این تأثير بسيار کم شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان ( و امور مالی

 .ارزیابی گردیده است تر بيشنسبت به سایر عوامل  "ها روش و ها سيستم"، ليکن از ميان عوامل مذکور تأثير عامل باشد می

 فرضيه سوم
ذاتی و فردی و  های ویژگی، ها ارزشانگيزه، )توان بيان کرد که عوامل فردی ، میها پرسشای و آمار توصيفی مطابق نتایج آزمون دوجمله 

بر پایه نتایج به . باشد میار دارای اثر معنی دشرکت شهرکهای صنعتی مازندران بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان ( دانش و مهارت

کم بوده، ليکن تأثير سه  شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بر فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان  "انگيزه"دست آمده، تأثير عامل 

 .بر فرایند مذکور، بسيار زیاد ارزیابی شده است "دانش و مهارت"عامل دیگر به ویژه عامل 

 پيشنهادها
 :نمود ارائهتوان پيشنهادهای کاربردی زیر را های تحقيق، میآمده از پاسخ فرضيهطبق نتایج به دست 

 :بر اساس فرضيه اول

نموده، در جهت  تری بيشتالش  های مشابهسازماندر راستای استفاده از تجارب سایر  بایستی می صنعتی مازندران های شهرکشرکت 

فنی ضروری در این  های زیرساخته تسهيم دانش کارکنان سازمان اقدامات شایسته را به عمل آورده و بسترسازی فرهنگی الزم در زمين

 .همچنين، توان فنی کارشناسان بانک را از طریق بهره مندی از دانش روز افزایش دهد. ارتباط را فراهم نماید

 :بر اساس فرضيه دوم

عملکردی آنان در  های شاخصالزم است تا تسهيم دانش و تجارب توسط افراد را به عنوان شاخصی از  صنعتی مازندران های شهرکشرکت 

مد نظر قرار داده، اقدام به ایجاد فرایندی جهت پيشگيری از تکرار اشتباهات گذشته سازمان نموده، ضوابط و مقررات  ای دوره های ارزیابی

تهيه و تنظيم و به حفظ حقوق و مالکيت معنوی تسهيم کنندگان دانش توجه ویژه مبذول  الزم در زمينه مستندسازی تجربيات کارکنان را

را مورد تشویق و تکریم قرار داده، بسترها و امکانات آموزشی الزم  نمایند میداشته، کارکنانی که اقدام به در اختيار گذاردن تجارب خود 

سازمان را فراهم نموده و به ایجاد سيستمی جهت پاداش دهی به کارکنانی که  برای پياده سازی فرایند مستندسازی تجربيات کارکنان در

 .اقدام و همچنين بودجه الزم را در این ارتباط تخصيص نماید گذارند میخود را در اختيار دیگران  های مهارت

 :بر اساس فرضيه سوم

نموده و در این  تری بيشستندسازی تجارب خود، تالش جهت افزایش انگيزه کارکنان سازمان در زمينه ثبت و م شرکتضروری است تا 

صادقانه دانش و  ارائهو درک  تر بيشزمينه نسبت به ایجاد دیدگاه مشترک ميان کارکنان، افزایش اعتماد به نفس آنان، مسئوليت پذیری 

 .مهارت از سوی کارکنان، اقدامات الزم را به عمل آورد
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 مراجعمنابع و 

 
 .، چاپ سوم1175، (تحليل آماری)کاربرد آن در مدیریت آذر عادل، آمار و        [1]

، 1187احمدی علی اکبر، صالحی علی و الهی شعبان، بررسی و تبيين عوامل رفتاری و فرهنگی و سازوکار ثبت تجارب مدیران،        [5]

 .55پژوهشی دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره  -دوماهنامه علمی
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