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چه مواردي را می توان به عنوان دانش 
ثبت و ذخیره کرد؟

ز آنتجربیات عملی از پیاده سازي یک روش یا شیوه جدید و نتایج حاصل ا

یابی به بیان موفقیت هاي سازمان به همراه تصمیم ها، نگرش ها و جزئیات دست
این موفقیت

بیان شکست ها و درسی که از آن ها آموخته ایم

ن مستندسازي تصمیمات مهم مدیران و دانش و تجربه اي که که باعث ای
.تصمیمات شده است
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چه مواردي را می توان به عنوان دانش 
ثبت و ذخیره کرد؟

روز مستندسازي حوادث و اتفاقات، شامل جزئیات و علل ریشه اي ب
حادثه و توصیه هائی براي جلوگیري از بروز مجدد آن و درس هاي 

.آموخته از هر حادثه

ع و مستند سازي روایتها و داستان هاي سازمانی که در خصوص وقای
ام تجربیات گذشته معموالً در ساعات صرف صبحانه، ناهار و هنگ

ائل، نوشیدن چاي و به دالیل مختلف توسط کارکنان در خصوص مس
.مشکالت و راه حل ها و موفقیت بیان می شوند
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چه مواردي را می توان به عنوان دانش 
ثبت و ذخیره کرد؟

ی و مورد نویسی، مثال پی بردن به یک نوع خرابی خاص به ویژه در کارهاي بازرسی فن
آن عیب تعمیرات ثبت و نگارش تالش ها و تصمیمات و مراحل بر طرف نمودن موفقیت آمیز

یا خرابی، توصیه هائی براي جلوگیري و بروز مجدد آن عیب و درس هاي آموخته از آن 

انی و شرکت در یک سخنرانی مهم یا دعوت از مدیران با تجربه و بازنشسته براي سخنر
مستندسازي مهمترین بخش هاي سخنرانی

مستند سازي و ارائه مهمترین مطالب آموخته شده در یک ماموریت آموزشی در خارج از 
.سازمان
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چه مواردي را می توان به عنوان دانش 
ثبت و ذخیره کرد؟

انجام تحقیق و پژوهش هاي کاربردي در حوزه هاي مربوط به سازمان و 
مستندسازي نتایج و دانش حاصل از پژوهش کاربردي

مستندسازي درس هاي آموخته از پروژه ها

ي انجام بازدید از سازمان هاي موفق در زمینه هاي مختلف و انجام الگو بردار
از بهترین تجربیات و روش ها و مستند سازي و ثبت آن ها

ي برگزاري جلسات هم اندیشی در مورد یک مشکل سازمانی و مستندساز
مهمترین یافته ها
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اصول دانش نویسی موثر

و بهتر است پیش از دست بردن به قلم، چارچوب کلی و محدوده زمانی•
. مکانی تجربه مورد نظر را در ذهن مرور کنید

. از همان جائی که اولین بار به ذهنتان می رسد شروع کنید•

.زخوانی استتجربه را با هر لحن و بیانی که بنویسیم نیازمند بازنگري و با•

.  مستندسازي را از هر کجا که می توانید شروع کنید

تا آنجا که ممکن است وقتی در مورد یک حادثه، یک تجهیز و یا یک•
.خرابی می نویسید عکس هاي مربوطه را نیز استفاده نمائید

به همراه متن از تصویر نیز استفاده کنید
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اصول دانش نویسی موثر

مات و افکار، مفروضات، تحلیل هاي ذهنی خویش از مسائل، تصمی•
.  نماییداقدامات انجام شده را به دقت بیان 

و اقدامات بازگوئی و مستندسازي تجربیات، تنها بیان تصمیمات•
فتاري انجام شده نیست، بلکه ذکر دقیق همه فرآیندهاي ذهنی و ر

.  پیش از تصمیم گیري نیز هست

م گیري، نگاهی جامع به فرآیند متشکل از دوره قبل از تصمیلزوم •
دوره حین تصمیم گیري و دوره بعد از تصمیم گیري

.ویسیداز کلی گویی بپرهیزید و جزئیات الزم را بن
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مثال

مردم اوراق . سازمان شروع کرد به اعتمادسازي و نتیجه آن را هم دید
.دعرضه شده را خریداري کردند و به این ترتیب منابع مالی فراهم ش

ردن از براي قرض ک. به نظر شما این جمالت مانند آن نیست که یک نفر به شما بگوید•
دیگران ابتداء باید اعتماد سازي کرد؟ 

دم ارتباط در حالیکه اگر صاحب تجربه فوق توضیح می داد که چگونه و با چه طبقاتی از مر•
اق خواننده در یک مصد،برقرار کرده و به چه شیوه هائی اعتماد آنان را جلب نموده است

ا مردم عینی و واقعی پی می برد که راهکارهاي یک سازمان دولتی براي برقراري ارتباط ب
.چیست

این راهکارها چه دشواري هاي و چه هزینه هایی را به دنبال دارد و چگونه می توان این •
. مشکالت را به حداقل رساند
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مثال

.ما مشکل آسفالت را با مشارکت مردم و بخش خصوصی حل کردیم

هاي متري دیدیم قبالً پول آسفالت را با ب. وقتی در سوابق شهرداري بررسی کردیم"درست این است که •
ه متري پنج پانصد تومان از مردم گرفته بودند و خرج کرده بودند و وقتی ما خواستیم کار کنیم قیمت آن ب

(.  یعنی ده برابر شده بود) هزار تومان رسیده بود

د این مشکل را نشستیم ببینیم چطوري می شوما. مردم به شدت اصرار داشتند که خیابانشان آسفالت شود•
.  حل کرد

آسفالت و در همین زمان آقاي دکتري از یک شرکت آسفالت آمد و گفت ما یک کارخانه آسفالت و بهترین•
و از آزمایشگاه داریم اما به دلیل این که کاري به ما نمی دهند می خواهیم کسب و کارمان را جمع کنیم

از داریم که می فقط پول نداریم البته در کنارش یک سري امتی. اینجا برویم من گفتم ما براي شما کار داریم
.توانیم به شما بدهیم

ما پنجاه پنچاه خوب. ایشان گفتند نمی توانم همه پول آسفالت را نگیرم ولی می توانم بخشی از آن را نگیرم•
ت پنجاه توافق کردیم و یک دستورالعمل نوشتیم که هر کس می خواهد معابرش آسفالت شود کافی اس

".درصد از هزینه ها را بدهد ما کارش را انجام می دهیم
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اصول دانش نویسی موثر

ق یک دانش در صورتیکه فردي نقش موثري در دستیابی به یک موفقیت یا در خل•
.داست سعی کنید نام او را در مستندسازي دانش خود بیاوریداشته

رس آموخته بالعکس در صورت بیان یک شکست نامی از افراد مقصر نبرید فقط د•
.تها مهم اس

.نام افراد موثر را بنویسید

القه متن و نوشته ما ساده تر و به دور از هر گونه پیچیده نویسی باشد عهر چه•
شته دانش را افزایش داده و موجبات استفاده از دانش هاي نومندي در خوانندگان

.  را فراهم می آورد( دانش استکه هدف اصلی مدیریت)شده 

.پیچیده ننویسید
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مسالهبیان / توصیف موضوع : گام اول

اید چیست؟ تشریح کنید مشکل یا مسئله اي که در سازمان با آن مواجهه بوده

بروز مشکل شده کدام است؟عوامل و شرایطی که موجب به وجود آمدن و

آیا اطالعات کافی جمع آوري شده است؟

مختلف آن بررسی شده است؟آیا ابعاد

گستردگی موضوع تا چه حد است؟

حل مشکل نشود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟اگر اقدامی براي

ضرورت و اهمیت آن چیست ؟

از کجاست؟نقطه شروع آنتشریح کنید موقعیت زمانی و مکانی مشکلی که با آن مواجه بوده اید چه بوده است و
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راه حلهاي ارائه شده براي حل : گام دوم
مساله 

براي حل مسئله شده است؟بیان کنید چه اقداماتی

راه حلهاي ارائه شده کدام است؟

. دهاي ارائه راه حل را که فردي یا گروهی است، توصیف نماییشیوهدر این جا الزم است،)

اید؟افرادي استفاده نمودهاز مشاوره چه

اید؟کردههاي متفاوت فکرآیا به قدر کافی به جست و جوي راه حل

16



www.mjahangir.ir

شیوه : روشهاي انتخاب راه حل: گام سوم
چگونه بوده است؟ تانتصمیم گیري

اید؟ در این بخش توصیف کنید کدام راه حل را برگزیده

راه حل مناسبترین بوده است؟ چرا این

.چگونگی و فرآیند اتخاذ این تصمیم را توصیف کنید

آیا راه حل انتخابی نوآورانه است؟ چرا؟ 

؟ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته استآیا نتایج و پیامدهاي هر یک از راه حل هاي

17



www.mjahangir.ir

توصیف اقدامات انجام شده : گام چهارم
گیريپس از تصمیم 

ت؟ گیري چه بوده اسانجام شده شما پس از تصمیماقدامات

بندي چگونه است؟ زمانتقدم و تاخر اقدامات به لحاظ

چه کسانی در این اقدامات سهیم بوده اند؟ 

اقدامات انجام شده آماده شده است؟آیا فهرستی از
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نتایج به دست آمده از انجام : گام پنجم
اقدامات

ت؟ توسط شما در راستاي حل مساله چیستغییرات مشاهده شده

آثار مثبت و منفی اقدامات کدام است؟

چه نتایجی از اقدامات انجام شده به دست آمده است؟

آیا مشکل حل شده است؟ 

توان در شرایط مشابه به کار برد؟تجربه را تا چه حد میاین

گیرنده این تجربه دارید؟چه پیشنهاداتی براي به کار
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تاالرهاي گفتگو

ئواالت تاالرهاي گفتمان تخصصی مدیریت دانش، فضائی مناسب را جهت طرح س
ن و دانشگران تخصصی، کاري، فنی و تجربی و پاسخگوئی به سئواالت دیگر همکارا

.فراهم می نماید

.دازنددانشکاران به تعامل و پرسش و پاسخ در خصوص مسائل کاري خود می پر

کات ارزنده دیگر دانشکاران نیز می توانند با جستجو و مشاهده تاالرهاي گفتمان ن
.اي را بیاموزند
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ویکی

.واژه ویکی در زبان هاوائی به معنی سریع می باشد

هنگامی که در جستجوي راهی ۱۹۹۵وارد کانینگهام اولین ویکی را در سال 
.سریع براي انتشار گروهی اطالعات در وب بود خلق کرد

شارکت ویکی ها وب سایتهاي تعاملی هستند که کاربران می توانند در آنها م
.کنند

فحه در ویکی هر کاربر می تواند صفحات جدیدي را افزوده و یا محتواي یک ص
.همچنین می تواند اطالعات موجود را حذف کند. را تغییر دهد
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تاریخچه نویسی 
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