
 

 

 مستندسازی دانش چیست؟
 

  کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات -کارشناس گروه پژوهش ،فهیمه طباطبایی             
 

 

 چکیده
و رماوز  اتاز گذشته و آگااه  از اشاتهاه به موازات رشد فزاینده اطالعات، درس گرفتن امروزه

های مجهور به یادگیری از تجربهها ضروری است. سازمان، هاسازمان عملکردبههود برای بقا و  ،موفقیت
به جریان انداختن اطالعات حاوی علم، داناش و تجرباه در باین و لذا  باشندها م خود و سایر سازمان

هاای مادیریت  و . در بسیاری از تولیدات تجرباهاست یامروزهای سازمانیک  از رموز موفقیت  افراد
های  از شکست و موفقیت، سینه به سینه و نسل به نسال آموختهگاه بصورت درس  تخصص  که -فن 

شوند. چاالش فراموشا  و عاد  های  در استخراج دانش مواجه م شوند، دانشکاران با چالشمنتقل م 
گردد. بطور کلا  باا ها م ها باعث توجه به ضرورت مستندسازی تجارب در سازمانانتقال کامل دانش

های شود و با بکارگیری تجربهها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمان  فراهم م زی تجربهمستندسا
. هدف از این متن آموزش ، معرفا  مههاو  یابدافزایش م  نیز مرتهط با کسب و کار، عملکرد سازمان 

 شود.تجربه و روش نگارش تجربیات ارزشمند است که در ادامه گا  به گا  توضیح داده م 
 

 تجربه، مستند سازی، دانش، دانش ضمن ، مدیریت دانش. :كلیدي هايواژه

 

 مقدمه -1

های  است که افراد بادون آگااه  و دانش ضمن  )پنهان( تمام  تجارب و مهارت

هاای ترین اشاکال داناش بارای ساازمانآورند که یک  از مهمدر حین کار به دست م 

یادگیری سازمان  است )مومن  فراهان ، جدید است و عنصری اساس  و ضروری برای 

های ایجادشده در حل مسائل حاوزه کااری خهرگاان، (. به منظور استخراج دانش1391

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 fa.tabatabayi@gmail.com 
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شاوند بندی ما دسته های گوناگون به روش شود کههای متعددی بکار گرفته م روش

 شود این است که چرا مادیریت(. اما سوال  که در اینجا مطرح م 1390)روشن ضمیر، 

 ها خیل  مهم است؟ کردن دانش ضمن  برای سازمان

باشاند و زماان کااف  بارای باه های جدید دائما در حال تغییر و تحول م سازمان

دانش ضمن  را ندارند. استخراج این نوع دانش از باین کارکناان  شکل رسم  درآوردن

وی افاراد های جدی از ستواند بسیار مشکل باشد و ممکن است باعث بروز مقاومتم 

دانناد کاه شود )بخاطر اینکه افراد این نوع دانش را بعناوان یاا ابازار اساتراتژیا ما 

توانند موقعیت خویش را در ساازمان حهاک کنناد( ) ایه و همکااران، بوسیله آن م 

های جدید هم اکنون به منظور کنترل چرخه دانش خود بخوب  سازمان(. از طرف  1385

به شاکل داناش ضامن  در دساترس  هاهای علم  آنسرمایه قسمت عمده اند کهدریافته

ضامن کاه  اساتهای منسجم  ساز و کارنیازمند های فکری حهک این سرمایه واست 

هاای دانش )مانند جایگاه فرد در سازمان، شایستگ  کاربرانِ های خاصویژگ انطهاق با 

نیاز ناش ساازمان  را تاروی  و مهادلاه دا، های فرد(فرد، سها شناخت ، عالیق و انگیزه

 نماید.تسهیل 

ها، محصوالت و خدمات جدیادی کاه باه ساوی مراکاز با توجه به سیل فناوری 

تواند داناش خاود را تجاری روان است، عمر مهید دانش محدود بوده و هیچ فردی نم 

جاایگزین ، باه دنهاال بایست  به طور مستمر ها سازمانبرای همیشه ذخیره کند، افراد و 

ا ال تهاادل درک باه کاه  دتر باشاندنوآوری، گسترش و ایجااد داناش بیشاتر و جدیا

از مههو  تهاادل  افرادمیزان درک و دریافت و افزایش تجربیات مهید و ارزنده با دیگران 

 هاای  کاهدر سازمان .(1391؛ مومن  فراهان ، 1385نیاز دارد ) یه و همکاران، دانش 

اناد، ساازی نماودههاست سیستم مدیریت دانش متناسب با خود را طراح  و پیاادهسال

گیارد، اماا در هاای خهاره انجاا  ما اغلب مستندسازی تجارب به منظور ایجاد سیستم

اند یا دارای های مدیریت دانش اقدا  نمودههای  که اخیرا نسهت به ایجاد سیستمسازمان

ی جادای  از اند، مستندسازی تجارب )بخصوص تجاارب خهرگاانِ در آساتانهآن نهوده
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شود. م  یا عد  تغییر در کارآی  سازمان، امری حیات  محسوبسازمان( به منظور بههود 

تواناد باه ها ما از این رو فرآیند منسجم  از مستندنویس  و نگارش تجربه در سازمان

تسریع و بههود فرآیند تهادل و حهک داناش در ساازمان یااری رسااند )روشان ضامیر، 

ندساازی در کناار مزایاای آن (. در ادامه در این متن آموزش  مهاهیم تجربه و مست1390

 شود.اشاره م 

 

 مفهوم تجربه -2
بوته به »از یا فعل التین به معنای  Expertو  Experienceهای که واژهی از آنجا

تاوان دو واژه مارتهط باه اناد، تجرباه و تخصاا را ما ریشه گرفته «آزمایش گذاشتن

-شود که در زمیناهاطالق م به کسان  « متخصا»و « مجرب»یکدیگر دانست. بنابراین 

مقااطع و  کاه در ممارساتعمیق برخوردارند و نیاز باا تمارین و   ای خاص، از دانش

. نزدیکترین واژه باه تجرباه انداند، در عمل آزموده و آبدیده شدهشرایط  خاص آموخته

است. فرهنگ وبساتر عهاارات زیار را معاادل « آزمایش و امتحان»در فرهنگ انگلیس ، 

Experience  ، (:1383آورده است )جعهری مقد 

درگیر شدن در فعالیت یا حالت  که از طریق مشاهده یا مشارکت مستقیم باعاث  ▪

 کسب دانش یا تاثیر بر آن شود.

تجربه را فرآیند مواجهه و شناخت مسئله، اتخاذ تصمیم و اقدا  در جهات اجارای 

ئا  ناژاد و اماا  جمعاه، دانناد )مالآن در جریان حل یا مساله یا مشکل جدید نیز م 

دهند که این تجارب به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم برای ها نشان م (. برررس 1389

شوند. تجربه مستقیم از طریق درگیری مستقیم فرد یاا ساازمان فرد یا سازمان حا ل م 

ای است که از شود. در حالیکه تجربه غیرمستقیم تجربهبا کار و فعالیت خاص ایجاد م 

؛ جعهاری 1383شود )اله  و همکااران، ریق فرد یا سازمان ثالث  به دیگران منتقل م ط

دهاد کاه های سازمان  نیز نشان ما تئوری (. بررس 1390؛ روشن ضمیر، 1383مقد ، 

گذار مدیریت علم  مدافع سرسخت تجربیات و ثهت آنها بوده است. تئاوری تیلور بنیان

که توسط فایول مطرح گردیاد، مهتنا  بار تاالش  ا ول علم اداری از مکتب کالسیا،
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هاای اساسا ِ برای شناسای  و مستندسازی تجربیات مدیران موفق بود. یک  از ویژگا 

 (. 1383هاست )اله  و همکاران، نظریه بوروکراس  وِبِر نیز مستندسازی قواعد و رویه

الش، تو یه  است از یا موقعیت واقع  شامل یا تصمیم، چا «تجربه مدیریت »

فر ت، مساله و یا یا موضوع خاص که فرد یا افرادی در یا سازمان با آنهاا مواجاه 

-دارد تا خاود را در نقاش تصامیمهستند. معموال تجربه مدیریت ، خواننده را بر آن م 

گیرنده قرار دهد. تجارب مدیریت  در واقع تو یه  از یا موقعیت مدیریت  اسات کاه 

یا موضوع پیچیده و خاص هستند و مجهورند بار سار دو افراد در آن موقعیت، درگیر 

ساازی راه  یا چند راه  تصمیم بگیرند. تجربه سازمان  مدیران عهارت است از مههو 

هاایِ ی افاقِ دیادگاهمدیر از عملیات سازمان  و رخدادهای پیرامون  که شرایطِ توساعه

گیری، تحصایل مهاارت، فردی و سازمان  وی را فراهم کرده باشد، همچنین قابلیت یاد

استهاده مجدد و انتقال به دیگران )داناش آفرینا ( را داشاته باشاد )الها  و همکااران، 

 (. 1383؛ جعهری مقد ، 1383

 

 مبانی و مفاهیم مستندسازي )مستندسازي چیست؟( -3
گاردد و شاامل فرآیناد مستندسازی بعناوان کلیاد مادیریت داناش محساوب ما 

دسترس قرار دادن سوابق یا اسناد موجاود از قهیال مکاتهاات، در و  گردآوری، شناسای 
)ماومن   باشاندکه دارای ارزش تاریخ  نیز م  گرددم و ...  ، تصاویرایرایانه هایفایل

مستندسازی یعن  ثهت )مکتوب نمودن(، گردآوری، تنظایم و تادوین، . (1391فراهان ، 

از فعالیت  هدفمند، دقیق و مانظم  دسته بندی و نگاهداریِ اطالعات و مهاهیم  که خود

های مختلاه انجاا  حکایت دارد. به واقع مستندسازی برقراری ارتهاط اسنادی بین اقدا 

هاست. مستندسازی تجربیات بیشتر یا متادولوژی ای از فعالیتیا فعالیت یا مجموعه

-ان ما برای ثهت، انتقال، ارائه تجربیات کسب و کار به منظور استهاده جمع  به دیگار

-هاای ذخیاره(. در نظا  مستندسازی تجربیات از فنااوری1383باشد )اله  و همکاران، 

هاا بادلیل محادودیت یرفیات توان استهاده کرد. انسانهای ارتهاط  م فناوری سازی و
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الهداهه و کامال نیساتند، ضمیر خودآگاه قادر به حهک و یادآوری تمام  مطالب بطور ف 

اهکاری مطمئن در انتقال تجربیات فردی و اجتماع  به دیگران از این رو مستندسازی ر

ها نیز در حال گذار از دوره انهاشت دانش فردی کارکناان باشد. در این راستا سازمانم 

؛ 1383باشاند )الها  و همکااران، بسوی دوران نگهداری دانش برای منهعت جمع  م 

 (. 1390؛ نظری، 1383جعهری مقد ، 

 

 توان به عنوان دانش مستند نمود؟یچه مواردي را م .1-3
نگاری الز  اسات آگااه باشایم کاه چاه ماواردی بارای های تجربهبا تو یه گا 

شوند. موارد زیر در  ورت مستندساازی و نگاارش مستندسازی ارزشمند محسوب م 

 (:1391شوند )مومن  فراهان ، محسوب م « دانش» حیح، 

یا شیوه جدید و نتاای  حا ال از یاا سازی یا روش تجربیات عمل  از پیاده ▪

 تغییر یا نوآوری در فرآیندهای کاری.

هاا و هاا، نگارشهای سازمان  به شرط آنکه در خصاوص تصامیمبیان موفقیت ▪

 های مختله توضیحات  داده شود.جزئیات دستیاب  به این موفقیت و بررس  گزینه

 ایم.ها و درس  که از آن آموختهبیان شکست ▪

 شود.ها، مقاالت و اینترنت یافت نم و کاربردی که در کتابموارد تجرب   ▪

 ها را احاطه کرده است.تغییرات، تصمیمات مهم مدیران و دانش  که این تصمیم ▪

هاای  بارای ای باروز حادثاه و تو ایهحوادث، شاامل جزئیاات و علال ریشاه ▪

 های آموخته از هر حادثه.درس جلوگیری از بروز مجدد آن و

 ران و مسئولین و مستندسازی تجربیات ایشان.مصاحهه با مدی ▪

تجربیات گروه  برای حل یا مسئله یا مشکل سازمان  یا فرآیندی به  اورت  ▪

 .(COPهای خهرگ  )انجمن

 هاا ومنظاور روایات .(Story Tellingهای سازمان  و روایات گاوی  )روایت ▪

معماوال در های ساازمان  اسات کاه در خصاوص وقاایع و تجربیاات گذشاته حکایت

ساعات  رف ناهار و هنگا  نوشیدن چاای و باه دالیال مختلاه توساط کارکناان در 
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ها به شود. داستانها و موفقیت بیان م ها و راه حلخصوص مسائل، مشکالت، مصیهت

هستند و باه  هاعنوان بخش  از زندگ  روزانه، عادات و ارتهاط مستمر بین افراد و گروه

ها الهاا  ها و شکستهای غیر معمول، موفقیتمهم، وضعیت طور معمول از رویدادهای

ها داستان را تهدیل به ساز و کاری کم هزینه و در دسترس برای گیرند. همین ویژگ م 

 (. 1391؛ مومن  فراهان ، 1391تسهیم دانش کرده است )شام  زنجان  و فرزانه، 

بردن به یا ناوع  ( بعنوان مثال در مورد پ Case Studyمورد نویس  )نوشتن  ▪

هاا و تصامیمات، خراب  خاص بویژه در کارهای فن  و تعمیرات، ثهت و نگارش تالش

هاا بارای آمیاز آن عیاب یاا خرابا ، همچناین تو ایهمراحل برطرف نماودن موفقیات

های آموخته از آن یا نمونه مورد نویس  باه جلوگیری از بروز مجدد آن عیب و درس

 (. 1383؛ جعهری مقد ، 183ن، آید )اله  و همکاراحساب م 

شده در یا ماموریت آموزش  برون مرزی یا یا دوره مهمترین مطالب آموخته ▪

 آموزش تخصص  کاربردی در خارج از سازمان.

 نتای  و دانش حا ل از پژوهش کاربردی. ▪

 ها.ها از پروژهدرس آموخته ▪

)نظیار یاا پاروژه، مصاحهه با عوامل موثر و درگیر در یا واقعه مهم سازمان   ▪

تعمیرات اساس  یا بازسازی( و تالش در جهت ثهت مشااهدات، تجربیاات، نظارات و 

 پیشنهادات ایشان در این خصوص.

 

 فرآیند مستندسازي  2-3
شاود کاه بساتگ  باه های مختله  استهاده ما برای مستند سازی تجارب از روش

های خود فرآیند مستندسازی تجربهگستره موضوع و اهداف آن دارد. عمده اقدامات در 

و دیگران، شناخت نوع و ماهیت تجربه، ارزیاب  ضمن عمل و پا  از عمال و کساب 

تجربه بطور ذهن  و سپ  ارزیاب  مجدد پ  از ثهت و مستندسازی اسات. قاد  نهاای  

های بدست آمده به دیگران است. با توجه به اهمیت انتشار و در اختیار قرار دادن تجربه

توانید تجارب ارزشامند خاود را مساتند های زیر م گیری سازمان  با استهاده از گا یاد
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 ( :1389؛ مالئ  نژاد و اما  جمعه، 1383جعهری مقد ، نمایید )

ای کاه تشریح کنید مشکل یا مسائله گام اول: توصیف موضوع / بیان مساله: ▪

موجب به وجود آمدن و اید چیست؟ عوامل و شرایط  که در سازمان با آن مواجهه بوده

آوری شاده اسات؟ آیاا ابعااد بروز مشکل شده کدا  است؟ آیا اطالعاات کااف  جماع

مختله آن بررس  شده است؟ گستردگ  موضوع تا چه حد است؟ اگار اقادام  بارای 

حل مشکل نشود، چه پیامادهای  خواهاد داشات؟ ضارورت و اهمیات آن چیسات ؟ 

ل  که با آن مواجه بوده اید چه بوده اسات و )تشریح کنید موقعیت زمان  و مکان  مشک

 نقطه شروع آن از کجاست؟(

بیاان کنیاد چاه اقادامات   هاي ارائه شده براي حل مسااله:گام دوم: راه حل ▪

های ارائه شده کدا  است؟ )در این جا الز  اسات، برای حل مسئله شده است؟ راه حل

است، تو ایه نماییاد.( از مشااوره چاه های ارائه راه حل را که فردی یا گروه  شیوه

های متهااوت فکار اید؟ آیا به قدر کاف  به جست و جوی راه حلافرادی استهاده نموده

 اید؟کرده

تاان گیاریی تصامیم شایوه هاي انتخاب راه حال:گام سوم: روش یا روش ▪

ایاد؟ چارا ایان چگونه بوده است؟ در این بخش تو یه کنید کدا  راه حل را برگزیده

ترین بوده است؟ چگونگ  و فرآیند اتخاذ این تصمیم را تو یه کنیاد. راه حل مناسب

هاای آیا راه حل انتخاب  نوآورانه است؟ چرا؟ آیا نتای  و پیامدهای هر یاا از راه حال

 ارائه شده مورد بررس  قرار گرفته است؟

اقادامات  گام چهارم: توصیف اقدامات انجام شده پا  از تمامیم گیاري: ▪

گیری چه بوده است؟ تقد  و تاخر اقادامات باه لحاا  ی شما پ  از تصمیم  شدهانجا

اناد؟ آیاا فهرسات  از بندی چگونه است؟ چه کسان  در این اقادامات ساهیم باودهزمان

 اقدامات انجا  شده آماده شده است؟

تغییارات مشااهده شاده  گام پنجم: نتایج به دست آمده از انجاام اقادامات: ▪

ستای حل مساله چیست؟ آثار مثهت و منه  اقدامات کدا  اسات؟ چاه توسط شما در را
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شده به دست آمده است؟ آیا مشاکل حال شاده اسات؟ ایان  نتایج  از اقدامات انجا 

توان در شرایط مشابه به کار برد؟ چه پیشانهادات  بارای باه کاار تجربه را تا چه حد م 

 گیرنده این تجربه دارید؟

 

 نکاتی را رعایت نماییم؟در دانش نویسی موثر چه   3-3

 تو ایه چناد نیازمناد هاا،دشواری و هایرافت همه علیرغم تجربیات مستندسازی

 از را تجرباه نگااری مشکالت و نقایا عمده بخش آنها گرفتن که در نظر است کلیدی

 از چاه و داناش مادیریت دیادگاه از چه را مستندات نهای  وریبهره و برد خواهد میان

 رساند )جعهری مقد (. خواهد حداکثر به آموزندگ  و جذابیت دیدگاه

نظر  مورد تجربه که کنیم فراموش نهاید نباشید: سازي مستند شروع نقطه نگران ▪

نیازمناد  بارهاا و بارهاا بنویسایم، کاه بیاان  و لحن هر با شروع کنیم و که کجا را از هر

 ادبا  علما  و آثار ماهیت در است که ضرورت  این بود و خواهد بازنویس  و بازنگری

 یو محادوده کلا  چارچوب بردن، قلم به دست از پیش که است بهتر است. الهته نههته

 باه باار اولین که ایهمان نقطه کنیم. از مرور ذهن در را مورد نظر تجربه مکان  و زمان 

 کنیم. م  شروع رسدم  ذهنمان

مساائل، تمامیمات و هااي ههنای یاویش از افکار، مفروضات و تحلیل ▪

 هیجان ( بسیار هایوضعیت در ما )جز : همهاقدامات انجام شده را به دقت بیان كنید

 را وضاعیت ابتادا مهم هر تصمیم از پیش و گیریمم  تصمیم ابتدا مهم اقدا  هر از پیش

 هاایشویم، گزینهم  جویا را دیگران نظرات احتماال ارزیاب  فرایند کنیم، درم  ارزیاب 

 ایان باا کانم دنهال را مسیر این اگر پرسیمخود م  از کنیم.م  تجزیه و تحلیل را ممکن

 نیاز را بعدی پیامدهای و هاواکنش مرحله تا چند گاه و شو م  مواجه هاواکنش و نتای 

 و نمااییم. باازگوی مهاادرت ما  اقدا  و تصمیم اتخاذ به نهایت در و کنیمم  بین پیش

 دقیاق ذکار بلکاه نیست شده انجا  اقدامات و تصمیمات بیان تنها تجربیات مستندسازی

 گیرد. م  در بر نیز را تصمیم از پیش رفتاری و ذهن  همه فرایندهای
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 ما ادراک بیانگر ما تجارب :دهید شرح را یود اقدامات و تممیمات جزئیات ▪

 محایط باا متقابال کنش و سازمان مسائل در شدن طریق درگیر از سازمان  هایاز پدیده

 شارح را خود اقدامات و تصمیمات در نههته جزئیات نتوانیم اگر است. بیرون  و درون 

 بارای را ایان تجاارب از آماوزیدرس و الگاوبرداری امکاان ایامنتوانسته تنها نه دهیم،

-نظریه"و  "نصیحتپند و " کنندهکسل شکل دو به ما تجارب کنیم، بلکه فراهم خواننده

 شود. تهدیل م  "پردازی

 ما : تجاربنکنید فراموش را دیگران نقش بویژه و محیط اثر تبیین و بازگویی ▪

 اسات آن مستلز  دیگران توسط تجارب این از آموختن درس .خورندنم  رقم خالء در

 ی)مجموعاه سیساتم یاا را قالاب خاود اقادامات و تصمیمات داده و روی مسائل که

 کنیم از سازمان( بیان بیرون و درون در موثر افراد سایر و ما متقابل اقدامات و تصمیمات

عوامل  یهمه از روشن نسهتا تصویری بتواند تجارب این شنونده یا خواننده که نحوی به

 تنهاا ناه اقادا  کناد. ایان ترسیم ذهن در پیوسته وقوع به اقدامات و تصمیمات بر موثر

 شناساای  بلکاه نمایادما  میسر شنونده یا خواننده ذهن را در داده روی آنچه بازسازی

 نماید.م  تسهیل نیز را از آنها الگوبرداری امکان و رویدادها معلول  و علت روابط

 

 جمع بندي -4

در این متن کوتاه آموزش  مهاهیم تجربه، مستندسازی و اهمیت آن ماورد بررسا  

گردد به هماراه راهنماای اثاربخش ارزشمند محسوب م قرار گرفت و آنچه که دانش  

نمودن آن دانش، معرف  گردید. هدف از ارائه این متن آموزش  تاکید بر ثهت تجربیاات 

کند درک اهمیت مستندسازی تجربیات با در دست داشتن یا راهنما است که تهیین م 

رب و تسالط بار ها از درک مههو  تجربه و آگاه  از داناش ضامن  در تجاادر سازمان

هاای  کاه شود. دانش ضمن  یعن  تجارب و آموختاهراهکارهای مستندسازی، منت  م 

بخش الینهک  از شخصیت، عادات و باورهاای  ااحب تجرباه اسات و بخاش قابال 

توجه  از آن در گهتگوها و روایات سازمان  نههته اسات. سااختار روایا  و تو ایه  

کان استخراج و انتشار ایان ناوع داناش را فاراهم مطالعه موردی نیز، به نحو مطلوب  ام
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سازی نظاا  مستندساازی سازد. بنابراین آگاه  بر مههو  و رموز مستندسازی و پیادهم 

برداری از دانش فردی و ساازمان  و باه دنهاال آن باه بههاود عملکارد فاردی و به بهره

 سازمان  کما شایان  خواهد کرد. 

 

 منابع

 الف. فارسی

(. طراحاا  ساااختار نظااا  1383 ااالح ، علاا . ) و بهاااری فاار، علاا  ؛شااعهان ،الهاا 

 .52-23 ،فصلنامه مدرس علو  انسان مستندسازی تجربیات سازمان  مدیران. 

مستندساازی تجربیاات مادیران )از دیادگاه مادیریت (. 1383ساعید. ) ،مقاد جعهری 
 تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت. دانش(.

تهاوت مستندساازی باا خااطره نویسا ، چهاار تو ایه کلیادی.  جعهری مقد ، سعید.
 مدیریت دانش سازمان .

و موانع استخراج دانش و مستندساازی تجاارب  ها(. چالش1390روشن ضمیر، سعید. )

 . 10-7 :7، همای دانشخهرگان. 

(. داساتان سارای  سااز و کاار برجساته 1391فرزانه، نارگ . ) و شام  زنجان ، مهدی

 .26-22، تدبیرتسهیم دانش. 

و آیناده  ها(. سیساتم1385 االح ، مسالم. ) و عال  نژاد، حمیاد ؛ یه، محمدحسن

 .16-22، تدبیرمدیریت دانش. 

. ها(. مستندسازی، حیات بخش  به تجربه1389و اما  جمعه، طیهه. ) اعظم ،نژادمالی  

 .24-22: 9. کاربردی -ی علم هامقاله

 (.1391مومن  فراهان ، فرشید. )

  http://www.pogc.ir/Portals/0/news3/910911-1.pdf از 1392. بازیاااااااب  در ،
http://www.pogc.ir:Portals/0/news3/ 910911-1.pdf 

(. مستندسازی تجارب، رویکردی عملگرا در مدیریت داناش. 1390نظری، حمیدرضا. )

 .16-13، :5، همای دانش
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