
؛ تجزته نگاری
الشام ساسمانی و چالص های موجود    

تجربه نگاری و تجربه کاوی

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ



اّویت ثجت تجرثِ

اهکبى افشایص دانص و یبدگیزی سبسهبنی•

اهکبى افشایص عولکزد سبسهبنی•

اهکبى غنی سبسی دانص بوهی سبسهبنی  •

اهکبى به اضتزاک گذاری دانص سبسهبنی•

تجربه نگاری و تجربه کاوی

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ



ضرٍرت

.”داًص دًیب در ّز ّفتبد رٍس دٍ ثزاثز هی ضَد  "•
تحمیمبت ٍ یبفتِ ّبی تدزثی ًیش ًطبى دادُ وِ ّز وبرضٌبس •

سثذُ ثِ عَر هیبًگیي ّز دٍ ّفتِ یىجبر یه آهَختِ ارسضوٌذ  
.خلك هی وٌذ

فزاهَضی سبسهبًی•
تغییزات در سبسهبى ّب ًیبسهٌذ تغییز در•

knowledge, skills, and abilities (KSAs)

تجربه نگاری و تجربه کاوی
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Management Tools 2011

1. Balanced Score Card

2. Benchmarking 

3. Business process reengineering

4. change management programs

5. Core Competencies 

6. Customer Relationship management

7. Customer segmentation

8. Decision rights tools 

9. Downsizing 

10. Enterprise risk management

11. Knowledge Management

12.  Mergers and Acquisitions 

13.  Mission and vision statement

14.  open innovations 

15.    outsourcing

16. Price Optimization Models

17. Rapid Prototyping 

18. Satisfaction and loyalty management 

19. Scenario and Contingency planning

20. Shared service Centers 

21. Social Media programs

22. Strategic Alliances 

23. Strategic planning

24. Supply chain management

25. Total Quality management 
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ضرٍرت

.داًص تطٌِ ّوچٌبى ٍلی ّستٌذ اعالعبت در غزق ایزاًی سبسهبًْبی اغلت•
 در داًص اًتمبل ٍ دستزسی در اًذوی سْن داًص ثز هجتٌی ّبی فٌبٍری•

  ثِ چْزُ صَرت ثِ وبروٌبى داًطی تعبهالت ثیطتز ٍ داضتِ ایزاًی سبسهبًْبی
.ثبضذ هی هذیزاى ثب ٍ یىذیگز ثب چْزُ

 سهیٌِ در فعبل الوللی ثیي ضزوتْبی تَسظ هتعذدی افشاری ًزم ّبی سیستن•
  ثِ تَاى هی افشارّب ًزم ایي ی خولِ اس وِ است ضذُ ارائِ داًص هذیزیت

InQuira،Stuffix، Interspire، PCpack، ٍ... ُوزد اضبر.
 سیستن اس استفبدُ سبسی ثَهی ٍ ایزاًی ضزوت ّز همتضیبت ٍ ضزایظ•

 ًزم یه ٍ گیزد هی لزار سبسهبًْب غفلت هَرد اغلت وِ است داًص هذیزیت
 .وٌٌذ هی خزیذاری را آهبدُ داًص هذیزیت افشار
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 ،Sharepoint افشارّب، گزٍُ ،(EDM) الىتزًٍیىی اسٌبد ایٌتزاًت،هذیزیت•
Work) داًص گزدش داًص، ضجىِ ّب، پَرتبل Flow)، ًمطِ ّبی سیستن  
Innovation) ًَآٍری پطتیجبى اثشارّبی داًص، support tools)

  ثسیبر ّشیٌِ ثب اغلت وِ اثشارّب ایي اس استفبدُ ثب ایزاًی سبسهبًْبی اس ثسیبری•
 هذیزیت در خَد ّبی تَاًبیی ثِ تَاًٌذ هی ّستٌذ دستزسی لبثل پبییٌی
  حَسُ در خَد ّبی داضتِ اس وِ است آى هستلشم هسئلِ ایي .ثیفشایٌذ داًص

  حذاوثز سبسهبًوبى داًص هذیزیت هَفمیت هسیز در اعالعبت فٌبٍری
  هی داًص هذیزیت افشاری ًزم سیستن تَسعِ .ثبضین داضتِ را استفبدُ
  داًص هذیزیت حَسُ در سبسهبى ثلَغ سغح ثِ تَخِ ثب ٍ تذریح ثِ ثبیست
  اس وبروٌبى ضٌبخت ٍ افشار ًزم حَسُ در سبسهبى پیطزفت ثب ٍ گزدد اًدبم

  اًدبم هَخَد سیستن ضعف ٍ لَت ًمبط اس آگبّی ٍ داًص هذیزیت سیستن
  .پذیزد
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(Knowledge) دانص 

(Tacit)ضمنی 

داًص ضوٌي ضخصيي ويَدُ ٍ مشهَ يِ    
ايي ًَع اص . كشدى آى وسياس هطكل است

داًص كِ اص طشيق تسْين تجشوييا  ويا   
هطاّذُ ٍ تقليذ اكتسييياب هيي ضيَد    

سٍيييِ ّييا  تتْييذا    سيطييِ دس ااوييا   
قاول كذ   اسصضْا ٍ احساسا  امشاد داضتِ

اص طشيق يك صواى هخاوشُ   گزاسي ًبَدُ

.ًوي ضَد

(Explicit)  صزیح

داًطي كِ قاول سهضگزاسي ٍ كذگيزاسي ويَدُ ٍ دس   
ًتيجِ هي تَاى آى سا وِ سادگي هخاوشُ   پشداصش 

ايي ًيَع اص  . ّا رخيشُ كشدٍ هٌتقل ٍ دسپايگاُ دادُ
داًص سا هي تَاى مشم داد ٍ يك مشهيَ  الويي ٍ   

. يا كتاوچِ ساٌّوا ويي امشاد سياصهاى هٌتطيش كيشد    
  ِ ّياي اًجيام   دستَسا تولْا  هقشسا   قيَاًيي  سٍيي

كِ ويِ ويَس    … ّا  ضشح جضئيا  ًٍاهِكاس  آئيي
سسوي دس ويي امشاد ساصهاى وِ آساًي قاول اًتقيا   

ّستٌذ ّوِ داًص تصشيحي وِ حساب هي آيٌذ
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Planning 
knowledge

Creating 
knowledge

Integrating 
knowledge

Organizing 
knowledge

Transferring 
knowledge

Maintaining 
knowledge

Assessing 
knowledge

تجزبِ ًگبري ٍ تجزبِ کبٍي

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ



چبلص ّبی هَجَد

داًش ببسگَیی تَاًبیی عذم•
ّب داًش آٍردى در ًوبیش بِ ٍ ًَیسی داًش در ضعف•
؟ ًیت ٍ قصذ اهب دارین را داًش ًَشتي ٍ ببسگَیی هْبرت•
  ضوٌی داًش تبذیل جْت داًش هجزة کٌٌذگبى استخزاج اًتخبة عذم•

آشکبر بِ

  داًص ثِ ضوٌی داًص تجذیل عذم دالیل تزیي هْن ضذُ، عٌَاى هَارد ثِ تَخِ ثب•
  ثب ثبیست هی وِ است فزٌّگی ضعف ٍ هْبرتی ضعف ایزاًی، سبسهبًْبی در صزیح

 هطبٍراى ٍ داًص ثجت ٍ ارائِ در را وبروٌبى داًطی، هذیزیت اثشارّبی ٍ ّب تىٌیه
 ّبی ثزًبهِ اهز ایي ثزای ٍ وٌین تَاًوٌذ ّب پزٍصُ ٍ خجزگبى داًص استخزاج در را

  داًص، ثجت ٍ ثبسگَیی فزٌّگ ثْجَد حَسُ در ّوچٌیي ٍ ثبضین داضتِ هستوزی
.ثوبًین پبیجٌذ آى ثِ عول در ٍ تذٍیي سبسهبى در را اًگیشاًٌذُ ٍ حوبیتی لَاًیي
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چه باید کرد؟

On the job experience
Job sharing experience
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هذل ّبی ثجت تجرثِ

مبتىی بر رخداد:
.تجزبیبتی که در هواجهه بب یک رخذاد بذست آهذه ببضذ 

 ديرٌ ای:
به تجزبیبت فزدی در سطوح هختلف ضغلی و هسئولیتی در یک دوره خذهتی یب یک ضغل  

. وهسئولیت هطخع گفته هی ضود

مًضًعی:
.تجزبیبتی که هوضوع خبغی را دنببل کنذ
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تعبریف هَرد ًیبزدر فرآیٌذ
تجرثِ ًگبری هجتٌی ثر رخذاد 

تجزبه•
رخذاد•
هسئله•
تذبیز و تػوین•
اقذاهبت و نتبیج•
پیبهذ و دستبورد•
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تجرثِ

 ي رخداد یک بب مًاجٍ در کٍ مُبرتُبی ي داوبیی تًاوبیی،•
 بب یب ي گريَی فردی، بصًرت )آن بٍ مربًط مسألٍ حل

 زمبوی مقطع یک در) تصمیم ي تدبیر طریق از (مطبَدٌ
 ي دستبيرد ي وتبیج بٍ مىتج ي گردیدٌ حبصل (خبظ

 .ضًد می گفتٍ ببضد ضدٌ پیبمدَبیی

تجربه نگاری و تجربه کاوی
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تجربه نگاری و تجربه کاوی

حبصل یک 

فرایٌذ 

ثبضذ

هرتجط ثب 

هطکالت ٍ 

هسبئل 

سبزهبًی 

ثبضٌذ
ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ



تجربه نگاری و تجربه کاوی

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ



رخذاد

 اجزاي هأهَریت، اًجبم جزیبى در کِ اي ٍاقعِ ٍ رٍیذاد•
  ٍ پیَستِ ٍقَع بِ خبص هکبى ٍ سهبىدر ... یب ٍ ٍظیفِ

 افزاد دیگز یب ٍ اجتوبع سبسهبى، کٌٌذُ، هشبّذُ بزاي
.ببشذ آٍردُ بَجَد را اي هسئلِ

تجربه نگاری و تجربه کاوی
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هسئلِ

 در وِ ضَد هی گفتِ آهذُ پیص فزصت یب ٍ ًظوی ثی ًبٌّدبری، هطىل، ثِ•

  ٍ خلل خبهعِ، یب سبسهبى یب فزد ٍظبیف اًدبم یب هأهَریت اخزای اهَر هسیز

  خبًَادگی ٍ فزٌّگی اختوبعی، ّبی آسیت هَخت یب ٍ وزدُ ایدبد هَاًع

 .ثبضذ ضذُ

 ثزای است السم ٍ ثبضذ ًذاضتِ ٍخَد راّىبری لجل اس آى ثزای وِ عَری•

.ضَد هیگفتِ گزدد، الذام ٍ ضَد گزفتِ تصوین آى، هْبر یب ٍ رفع
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تذثیر ٍ تصوین

 برای راَکبر قبلب در کٍ است رفتبری ي ذَىی فرآیىدی•

 ي کردٌ پیدا ومًد تصمیم ي تدبیر صًرت بٍ مسئلٍ حل

 از ي ضدٌ مُبر مًقت یب ي دائم صًرت بٍ مسئلٍ ضدٌ ببعث

 پیص فرصت از یب ي گردد جلًگیری آن ضیًع ي پیطرفت

.ضًد برداری بُرٌ احسه وحً بٍ آمدٌ

تجربه نگاری و تجربه کاوی
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اقذاهبت ٍ ًتبیج

 حل ي مسئلٍ تحقق در کٍ ضًد می گفتٍ اقدامبتی کلیٍ بٍ•
 افراد یب فرد تًسط آمدٌ پیص فرصت از استفبدٌ یب ي مسئلٍ

 است مسئلٍ دائم یب ي مًقت ختم مؤید ي است گردیدٌ اجرا
 اجرای در طبیعی حبل بٍ ضرایط برگطت دَىدٌ وطبن ي

 ضدن برطرف یب ي سبزمبوی یب فردی يظبیف ي  مأمًریت
.است رخداد از آمدٌ بًجًد وبَىجبری
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پیبهذ ٍ دستبٍردّب

 تبییه کٍ ببضد می تجربٍ از حبصل َبی آمًزٌ یب ي تأثیرات•
 ي تجربٍ از بعدی استفبدٌ در تًاوست خًاَد آن دقیق

 بًدٌ سًدمىد سبزمبن بًمی داوص تًلید در استفبدٌ َمچىیه
.گیرد قرار برداری بُرٌ مًرد ي
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اقدامات اصلی در نظام تجزته نگاری

تجربه نگاری و تجربه کاوی
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تجزته محض

ًبقض
دستِ بٌذي 

حذفغیز تجزبِ  ّبهَضَعی

رفع ًَاقض

تانک جامغ دانص و 
پژوهص دانطگاه

تجزبِ ّبي  
هزدٍد

شٌبسِ 

گذاري ًْبیی

تانک تجزته 
نگاری دانطگاه

ضزوع

فرآیٌذ اجرایی تجرثِ ًگبری در تجرثیبت رخذادی
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نگارش تجزته و رفغ نقص

اداریثثت 

ًگبریتجرثِ ًوبیٌذُ ضکلیارسیاتی 

تندی موضوػیدسته 

محتواییارسضیاتی 

ساسی ضناسهنهایی 

سبهبًِ تجرثِ ًگبری

تخصصیًوبیٌذُ 
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کبرکٌبى داًطگبُ عوَم 
ٍ زیر هجوَعِ

ّبی هَضَعیّستِ 

و نگهداریحفظ 

و انتطارانتقال 

ًگبریتجرثِ 

هذیریت تجرثِ ًگبری
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  داًص استخزاج راّىبر اس خَاّیذ هی وِ ّستیذ سبسهبًی اگز
 سبسی ثزعزف ثزای وِ ثذاًیذ را ایي ثبیذ اثتذا در وٌیذ، استفبدُ
  استخزاج راّىبر داًطی، ّبی حَسُ اس یه وذام داًطی ّبی ضىبف
 استفبدُ داًص استخزاج اس ثبیذ سهبًی یعٌی است، تز هٌبست داًص
 خذیذ راّىبرّبی ایدبد خْت تدزثِ ٍ هْبرت ًیبسهٌذ وِ وٌیذ
.ّستیذ سبسهبًی هطىالت ٍ هسبئل حل ثزای

  تزیي اصلی اس یىی ٍ است هْن همذهبتی ًیبسهٌذ داًص استخزاج 
  خزٍخی وِ است آضىبر ٍ ضوٌی داًص گیزی اًذاسُ همذهبت ایي
 هزحلِ ایي در ٍ ثَد خَاّذ سبسهبى داًطی ّبی خالء ّوبى آى

  هذیزیت حَسُ در هٌبست راّىبر وِ دّین هی تطخیص وِ است
خیز؟ یب است داًص استخزاج داًص،

تجربه نگاری و تجربه کاوی
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تکٌیک ّبی تجرثِ ًگبری
(Story telling)                                              تکنیک داستان سزایی                                                                                                           •
(Semi-Structured interview)   تکنیک مصاحثه های نیمه ساخت یافته                                                                                             •
(Exit Interviews)                                     تکینک مصاحثه خزوج                                                                                                            •
(Knowledge Trees)                           تکنیک درخت های دانطی                                                                                                         •
(Knowledge matrices)                      تکنیک ماتزیس های دانطی                                                                                                       •
(Knowledge maps)                                 تکنیک نقطه های دانطی                                                                                                         •
(observation)                                                   تکنیک مطاهده                                                                                                                 •
(Commentating)                                         تکنیک تفسیز رویداد                                                                                                           •
(Business driven action learning)تکنیک یادگیزی در ػمل تا توجه ته نیاس ساسمان                                                                    •
(Time line)                                                     تکنیک تزنامه سمانی                                                                                                           •
(After action review)                         تکنیک یادگیزی تؼد اس اقدام                                                                                                   •
(Card sorting)                                      تکنیک مزتة ساسی کارت                                                                                                         •
( Questions 20)                                 سوالی                                                                                                                         20تکنیک •
(Performance learning review)  تکنیک مزور یادگیزی ػملکزد                                                                                                    •
(Deep Knowledge)                           تکنیک اکتساب ػمیق دانص ها                                                                                                    •
(Triadic Elicitation)                                 گانه                                                                                                                          3تکینک •
 Tech backتکنیک   •

 تکینک های تاسی•
(  Site Knowledge visit)                    تکنیک تاسدیدهای دانطی                                                                                                        •

تجربه نگاری و تجربه کاوی

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ



Peer Assist
 در وِ افزادی اس دعَت ٍ ًطست یه دادى تزتیت (ّوتبیبى /ّوىبراى( هسبعذت تىٌیه•

 .ّستٌذ هزتجظ تدزثِ دارای ایٌىِ یب ٍ وٌٌذ هی فعبلیت پزٍصُ ثب هزتجظ داًطی حَسُ
 ضًَذ هی دعَت ًطست ثزای ٍ  خستدَ افزاد ایي ضزوت هختلف ّبی ثخص ٍ ّب تین در•

 ّبی چبلص ٍ هسبئل حل خْت در پزٍصُ اصلی تین ثب را خَد ضوٌی ّبی داًص ٍ تدزثیبت تب
.گذارًذ اضتزان ثِ پزٍصُ اخزای در هَخَد

  تخصصی هسبئل حل در پزٍصُ تین ثزای را راُ ّوتبیبى، اس اهذادخَاستي یب گزفتي ووه•
  ّوىبری ثِ تَخِ ثب هسبئل ٍ چبلطْب حل ثزای ثیطتزی ّبی حل راُ سیزا وٌذ هی ّوَار

.ضذ خَاّذ ارائِ ّوتبیبى
 سیز ّبی گبم ضبهل هحَر پزٍصُ سبسهبًْبی در ّوتبیبى هسبعذت تىٌیه اخزای اصلی هزاحل •

 :است
 هسئلِ اس ٍاضح تعزیف ٍ تجییي1.

پزٍصُ تین اس ثیزٍى افزاد اس دعَت ٍ خستد2َ.

پزٍصُ اصلی تین ٍ ووىی تین هیبى ًطست سهبى دلیك تعییي3.

پزٍصُ هذیز تَسظ پزٍصُ هسبئل ٍ خشئیبت اس ای خالصِ ارائِ ٍ ًطست آغبس4.

پزٍصُ هسبئل حل خْت در ّوتبیبى خبًت اس ّب داًص ٍ ّب تَصیِ آٍری خوع ٍ ثجت 5.

پزٍصُ حسبس هَالع در استفبدُ ثزای ّوىبراى اس ای ضجىِ تَسعِ ٍ ایدبد6.

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ



رٍش ّبی ثجت تجرثِ

oٍگربىب بٍ ضريرت، ظرفیت سبزمبوی ي ضرایط تجرب
.  تًان از ريش خًدوگبری ي یب دگروگبری استفبدٌ کردمی

عووم کبرکنبى  و هذیزاى ببیستی ثبت تجزبه نوبینذ: خًدوگبری
به اسای هز سیز هجووعه یک نفز نوبینذه تجزبه )سبختبر ضکل گیزد: الشاهبت -  

(نگبری ببیستی تجزبیبت را پیگیزی نوبیذ

اخذ تجزبه اس افزاد خبظ: دگروگبری
آهوسش و تزبیت نیزوی انسبنی و ثبت تجزبه در قبلب پزوصه: الشاهبت -  
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تجربه نگاری و تجربه کاوی
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هذل  هفَْهی تَلیذ داًص داًطگبُ

تجرثِ رٌّی  

تجرثِ 

عیٌی

داًص   

تجرثی

داًص

ثَهی

..............

اًتقبل  داًص ٍ فٌبٍری  

ًتبیج تحقیق ٍ پژٍّص

داًص  هَجَد

...................

تجبرة جوعی

تجبرة دٍرُ ای

تجبرة رخذادی

داًص 

صریح

ثَهی 

سبزی ٍ 

تلفیق ٍ 

فراٍری

گرد آٍری، 

پبالیص ٍ  

هجوَعِ 
سبزی

داًص سبزهبًی

خرد سبزهبًی

رٍضْب
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و اػمال در 
تداتیز و     

راهثزدهای کالن

ص
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سطَح تجرثِ ًگبری

دیّبی فزتدزثِ•
ّبی سبسهبًی ثب هحَرویفیت ثخطیتدزثِ•

تجربه نگاری و تجربه کاوی
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فرم ًگبرش تجرثِ

experience

تجربه نگاری و تجربه کاوی

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ

برگه نگارش تجربه.docx


تجرثِ کبٍی

.Iارزیبثی ضکلی
.IIارزیبثی هحتَایی

تجربه نگاری و تجربه کاوی

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ

برگه ارزیابی شکلی تجربه.docx
برگه ارشیابی محتوایی تجربه.docx


اًتظبرات
ِثجت دٍ هَرد تدزث
تدزثِ فزدی ثب رٍیىزد رخذادی1.
تدزثِ سبسهبًی ثب رٍیىزد هَضَعی2.

  تذٍیي وتبة هستٌذ تدزثیبت هذیزاى در ثیوبرستبى ّبی
ٍ ایزاى ثب ّوىبری هعبًٍت تَسعِ داًطگبُ علَم پشضىی تْزاى

تجربه نگاری و تجربه کاوی

ٍري ٍ تحَل اداريگزٍُ بْزُ


