
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ؛پژوهشی گزارش

 موضوع:

 "نگاري تيمیضرورت مديريت دانش بر پايه تجربه"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است: های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترسفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  فاطمه حسينی پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
 خبري اهياداره ژپوهش      
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   نکات برجسته پژوهش خبري نکات برجسته پژوهش خبري  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الف

   مديريت دانش شيوه شناسايي، در اختيار گرفتن، سازماندهي و پردازش اطالعات جهت خلق

 باشد.دانش مي

 و پويا را مقورد  انسان محور ،ها در مواجهه با مديريت دانش سه رويکرد سيستم محورسازمان

 دهند.توجه قرار مي

 دانش ضمني به دانش بهينه قابل استفاده در سقازمان  ها در مديريت دانش تبديلهنر سازمان

 باشد.مي

  ،مرور بعقد از ، هاي تخصصيانجمن، تجربه نگاري، گوييداستان، بندي دانشطبقهنقشه دانش

مقديريت و هقاي مقديريت محتقوا سيسقتم، هاي خبرهسيستم، هاي سازمانيپرتال، عمليات

 هند.دابزارهاي مديريت دانش را تشکيل مي مستندات

 هقاي گذاري فنقون و تجربقهتجربه نگاري نوعي مستندسازي تجربيات عملي براي به اشتراک

کسب شده به خصوص در مواقع بحران براي جلقوگيري از تکقرار اشقتباهات و بهينقه کقردن 

 ها در شرايط مشابه است.عملکرد سازمان

 هاي نظامي شکل گرفت. در سازمان 1980نگاري به صورت رسمي در اواسط دهه تجربه 

 افتد. تجربه نگاري در دو سطح فردي و گروهي اتفاق مي 

 نگاري ابزاري براي الگوبرداري از بهترين تجربيات است.تجربه  



 

2 
 

  مقدمهمقدمه    
-شيوهشوند که با استفاده از ابتکار عمل و ها در طول زندگي خود با مسائل و مشکالت مختلفي مواجه ميهمه انسان

اين مشکل نه تنها در سطح فردي، بلکه در سطح گروهي و  وهاي متنوعي سعي در رفع آن مشکل يا مسئله دارند 

تواند مانع از هاي افراد در رفع مسئله يا مشکل به صورت مستند ثبت شود مييابد. حال اگر تجربهنمود مي سازماني نيز

اي رفع مشکل مشابه با آن در زمان ديگري شود. حال اين امر، در تکرار اشتباهات و يا صرف هزينه و زمان زياد بر

گذاري و اداره امور و ارائه خدمات ريزي، سياستها متوليان برنامهيابد و از آنجا که سازمانها اهميت بيشتري ميسازمان

با مسائل و مشکالت هاي فردي و گروهي کارکنان در مواجهه مختلف در يک کشور هستند، بيش از پيش به ثبت تجربه

باشند. از جاري آن سازمان در مواقع بحران و يا حتي در شرايط عادي براي استفاده مناسب در زمان مناسب نيازمند مي

ها و نهادهاي مختلف در کشورهاي متفاوت را به اتخاذ رو، اهميت و ضرورت اين موضوع، سالهاست که سازمانهمين

ن و استفاده بهينه از آنها در جهت اهداف سازماني خود هدايت کرده است که در اين سازوکاري براي ثبت تجربه کارکنا

اند. با اين نگاري پيشتاز بودههاي نظامي چه در جهان و چه در ايران در مديريت دانش با رويکرد تجربهميان سازمان

ت در جهت مديريت صحيح سازماني در اند از اين ظرفيهاي ديگر در کشور برخالف ديگر کشورها نتوانستهسازمان حال،

گيرند و بارها شاهد تکرار اشتباهات در برخورد با مسائل و مشکالت مختلف از سوي  جهت اهداف تعيين شده خود بهره

ملي به خصوص حوزه خبر  هاست. بر همين اساس، از آنجا که رسانهايم که رسانه ملي نيز از جمله اين سازمانآنها بوده

کند، آموزش اي کشور ايفا ميرساني و آگاهي بخشي در جامعه نقش مهمي در فضاي رسانهبه عنوان مرجع اطالع

اين حوزه براي  ارکنانرا با هدف کمک به ک 1نگاري()مديريت دانش با رويکرد تشکيل تيم تجربهمعاونت سياسي، دوره 

تجارب آنها به خصوص در شرايط بحراني و ياري رساندن به  زماني نهفته در زوايايپي بردن به ماهيت و ارزش دانش سا

نگاري در اين حوزه و استفاده بهينه هاي خود، زمينه ايجاد بانک تجربهعوامل خبري در مسير ثبت و مستندسازي تجربه

 شود. ه ميدر اين دوره ارائ شدهترين مباحث مطرح از آن را در شرايط خاص و بحراني فراهم نمايد که در ادامه مهم

  تعريف دانش و انواع آنتعريف دانش و انواع آن  
اصولي شوود کوه بوا دو عنصور دانش به مجموعه اطالعات سازماندهي شده و کاربردي براي حل يک مسئله اطالق مي

داده و اطالعات سروکار دارد و مزيت رقابتي دنياي امروز است. دانش به دو دسته کلي دانش آشوکار و دانوش ضومني 

 :هاي زير استشود که داراي ويژگيتقسيم مي

                                                           
 ساعت توسط دکتر مفاخري مدير پژوهش معاونت سيما ارائه شده است. ۸اين دوره در  -1
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  مديريت دانش چيست؟مديريت دانش چيست؟    

مديريت دانش، موفقيقت در اقتصقاد جهقاني مديريت دانش مفهومي جهاني است که آلن رادينگ، مؤلف کتاب 

مديريت دانش شيوه شناسايي، در اختيار گرفتن، سوازماندهي »طور تعريف کرده است: آن را اين مبتني بر اطالعات

شوود و بوه عبوارت ديگور در باشد. در اين چرخه دانش توليد شده توزيع ميپردازش اطالعات جهت خلق دانش مي و

داونپوورت ارائوه در تعريوف ديگوري کوه «. گيرد تا براي خلق دانش بيشتر به کار گرفته شوددسترس ديگران قرار مي

گذاري و کواربرد دانوش مناسوب در زموان ه اشتراکسازي، بداده است، مديريت دانش فرآيند شناسايي، ايجاد، ذخيره

مناسب، توسط فرد مناسب است که از طريق ايجاد پيوند بين فناوري اطالعات، فرهنگ سوازماني و ايجواد سواختاري 

پذيرد. در واقع، مديريت دانش يک روش جديود موديريتي اسوت مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت مي

در جهت اهداف سازماني خوود بوه خودمت به صورت بهينه بايد بتوانند دانش ضمني يا پنهان را  هاکه در آن سازمان

 باشد.ها در شرايط رقابتي و عصر اطالعات ميو يکي از عوامل مهم موفقيت سازمان گيرند

دانش آشکار 

ان تودانشي است که قابل کدگذاري بوده و مي

. آن را به سادگي پردازش و منتقل کرد

توان فرم داد و يا به به اين نوع از دانش مي

شر صورت کتابچه راهنما بين افراد سازمان منت

.کرد

ي دانش آشکار در بين افراد سازماني به آسان

.قابل انتقال است

دانش ضمني يا پنهان

دانش ضمني شخصي بوده و فرموله کردن آن

.بسيار مشکل است

ا اين نوع از دانش از طريق تسهيم تجربيات ب

.شودمشاهده و تقليد اکتساب مي

، ها، تعهداتاين نوع از دانش ريشه در اعمال، رويه

ارزشها و احساسات افراد دارد و قابل کدگذاري 

.نيست

دانش ضمني به سادگي در چرخه يادگيري 

آيدسازماني در نمي
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  هاهارويکردهاي مديريت دانش در سازمانرويکردهاي مديريت دانش در سازمان  
 دهند:توجه قرار ميها در مواجهه با مديريت دانش سه رويکرد را مورد سازمان

در اين رويکرد سازمان تأکيد بيشوتري بور کدگوذاري و اسوتفاده دوبواره از دانوش  رويکرد سيستم محور: -

هواي کنود توا پيديودگيدهود و توالش مويآشکار دارد و از طريق فناوري، تأثيرپذيري خود را افزايش موي

 دسترسي به اطالعات را کاهش دهد.

هواي هاي ضمني است و اطالعات از راه شبکهدر اين رويکرد تأکيد سازمان بر دانش رويکرد انسان محور: -

 شود و رابطه اعضاي يک سازمان، بسيار باارزش در نظر گرفته شده است.فردي غيررسمي توزيع مي

 ها با استفاده از روش ديناميک، از هر دو نوع دانوش ضومني و آشوکاردر اين رويکرد، سازمان رويکرد پويا: -

 دهند.گيرند و آنها را به بهترين نحو، مورد توجه و استفاده قرار ميبهره مي

  ابزارهاي مديريت دانش و نحوه استفاده از آنابزارهاي مديريت دانش و نحوه استفاده از آن  
هاي مؤثري هستند که براي گردآوري و گزينش اطالعوات و دانوش سوازماني، ابزارهاي مديريت دانش، ابزارها و روش

پرورش و پردازش اطالعات و دانش گردآوري شده، حفظ و نگهداري و به جريان انداختن اطالعات و دانوش برگزيوده، 

ه ابوداع قرار دادن اطالعات و دانش در مجاري مناسب و مؤثر در سازمان و کنترل و نظوارت بور فرآينودهاي يواد شود

 . اين ابزارها عبارتند از: اندشده

فرآيندهاي 

مديريت 

دانش

شناسايي 

ايجاد 

سازيذخيره
به اشتراک 

گذاري

کاربرد
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 براي انتخاب صحيح ابزارهاي مديريت دانش نيز بايد به موارد زير توجه کرد: 

 

   و فرآيند اجرايی آنو فرآيند اجرايی آن  نگارينگاريتجربهتجربهمفهوم مفهوم  
به صورت فردي، گروهي و يوا مشواهده  هايي که در مواجهه با يک رخداد و حل مسئله مربوط به آنتوانايي، دانايي و مهارت

از طريق تدبير و تصميم در يک مقطع ماني خاص حاصل گرديده و منتج به نتايج و دستاوردها و پيامودهايي شوده باشود را 

نگواري تووان گفوت تجربوهگوييم که پس از ثبت و مستندسازي آن براي در دسترس قرار دادن بوه ديگوران، مويتجربه مي

-گذاري فنون و تجربوهبه عبارت ديگر، تجربه نگاري نوعي مستندسازي تجربيات عملي براي به اشتراک صورت گرفته است.

هوا در شورايط هاي کسب شده به خصوص در مواقع بحران براي جلوگيري از تکرار اشتباهات و بهينه کردن عملکرد سازمان

هواي نظوامي شوکل گرفوت و بوه يکوي از اندر سوازم 1980نگاري به صورت رسومي در اواسوط دهوه تجربهمشابه است. 

هوا بوه منظوور رويکردهاي موفق مديريت دانش براي مستندسازي و تبادل تجارب کارکنان و مديران تبديل شد. ثبت تجربه

نگاري سازمان و استفاده بهنيه از آنها در زمان مناسب نيازمند فرآيند اجرايي مشخصوي اسوت کوه تبديل آنها به بانک تجربه

 در شکل زير اين فرآيند نشان داده شده است: 

 

 

 

 

 

تجربه نگاري گوييداستانبندي دانشطبقهنقشه دانش 

هاي خبرهسيستمپرتالهاي سازمانيمرور بعد از عملياتهاي تخصصيانجمن

هاي مديريتسيستم

محتوا 
مديريت مستندات

اهداف سازمان

نيازها و مسائل سازمان

توجه به ابعاد مديريت دانش
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  نگارينگاريمنافع و مزاياي تجربهمنافع و مزاياي تجربه  

 
ابزاري براي خلق نظريه هاي بومي مديريت

ابزاري براي الگوبرداري از بهترين تجربيات

آماده شدن زمينه هاي تسهيل و تقويت فرآيند يادگيري سازماني

فراهم شدن زمينة مرور رويدادهاي گذشته و ايجاد امکان ارزيابي عملکرد سازماني

فراهم آمدن زمينه آموزش فرهنگ سازمان به نسل هاي بعد

ثبت تاريخي و علمي موفقيت ها، دستاوردها و مراحل رشد سازمان
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  هاي آنهاي آنو ويژگیو ويژگی  نگارينگاريانواع تجربهانواع تجربه  
نگواري فوردي معموواز از طريوق ثبوت تجربوه توسوط خوود تجربه افتد.تجربه نگاري در دو سطح فردي و گروهي اتفاق مي

نگاري گروهي نيز ثبت تجربه توسط ساير اعضاي گروه و تبوادل در تجربه .شودشخص و يا از طريق مصاحبه با وي انجام مي

 افتد.ها با يکديگر اتفاق ميتجربه

 نگاري خوب عبارت است از: هاي يک تجربههمدنين ويژگي

 

   نگاشته شدهنگاشته شده  تجربهتجربهاجزاي يک اجزاي يک  
 هاي زير باشد: ثبت شده بايد شامل بخش يک سند تجربه

 
 

.کاربردي است

.داراي هدفي مشخص است

.فرصتهاي يادگيري بااليي را فراهم مي کند

.موجز، جذاب و روشن است

(.قابليت بازيابي باال)داراي تيتر و کلمات کليدي مناسب است 

.مانند داستان جزئيات رفتارها، شرايط و تصميمات را ذکر کرده اما خط کلي داستان گم نمي شود

.واقعي است تا خواننده را در متن قرار دهد( داده و جدول)شامل اطالعات زمينه اي 

عنوان 

بندي

نام 

يا نويسنده

اننويسندگ

واژه هاي 

کليدي

مقدمه

تشريح 

شرايط و

بيان 

مساله 

شرايط 

تصميم

فرايند 

اجرا

نتايج و 

دست 

آوردها
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  نگاري به آن توجه شودنگاري به آن توجه شودنکاتی که بايد در تجربهنکاتی که بايد در تجربه  
 طور عمومي مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:ه در نگارش باست برخي از نکاتي که ازم 

 
  

 

.تجربه الزاما به دوره زماني و سازمان خاص محدود شود* 

.در تمام طول نگارش و تدوين، مخاطب خود را در نظر داشته باشيد* 

.نويسيدهرگز سعي نکنيد در همان نسخه اول، تجربه يا مطالعه موردي خود را به طور کامل ب* 

.بازخواني و بازنويسي مکرر، آغاز به نگارش و ثبت تجربه را آسانتر مي سازد* 

.بپرهيزيد( جز در موارد ضروري)از بيان اصطالحات کامالً علمي و فني * 

.(در حد امکان به جاي اعداد از درصد استفاده کنيد. )از ذکر آمار و ارقام پرهيز کنيد* 

.پرسش هاي جذاب و پرچالش مطرح کنيد* 

.هرچه مي توانيد از گفتگو استفاده کنيد* 


