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فهرست مطالب

مقدمه
تعریف دانش
مدیریت دانش چیست
 فرایند مدیریت دانش
مدیریت دانش در مثال عملی





چرا مدیریت دانش؟

چه دانشی داریم؟
چرا ارزشمند است؟

چرا باید مدیریت شود؟



دانش



مثال عملی



دانش

 خبره
 حقیقت و واقعیت
 ادراک از واقعیت
 یادگیری 

 قواعد سرانگشتی

تجربه
 ارزش
اطالعات زمینه ای
مهارت
بازخورها و دیدگاهها
بینش و بصیرت

درک و قضاوت



دانش صریح و ضمنی



تعریف مدیریت دانش در سازمان



فرآیند مدیریت دانش در سازمان

شناسایی 
دانش

خلق دانش

کسب دانش

نگهداری 
دانش

اشتراک 
دانش

استفاده 
دانش



شناسایی دانش

چه دانشی
چه کسی می داند
چقدر می داند
اهمیت دانش
کمیابی دانش

نقشه دانش



خلق دانش

نوآوری و خالقیت
بهبود مستمر
درون و بیرون سازمان
جو و فضای حمایتی

اجرایی شدن آن



کسب دانش

دانش درون سازمان
  دانش برون سازمان
ثبت دانش
پایگاههای دانشی
افراد صاحب دانش و خبره

گروههای مختلف کاری



نگهداری دانش

محلهای نگهداری
قالب های نگهداری
جستجو
دسترسی
طبقه بندی

حفاظت



اشتراک دانش

تجربه های موفق و ناموفق
روشها و ابزارها
انگیزه ها و مشوقها

تشویق و پاداش دهی



استفاده دانش

دانش در عمل
محدودیتها و انگیزه ها
اعتبار دانش
کاربرد دانش
بروز بودن دانش



شکل دادن شبکه های دانش داخلی و خارجی: مثال عملی

اصول دانشی:
به اشتراک گذاری دانش
مدیریت دانش از طریق پایگاه دانشی
ارزش گذاری سرمایه دانشی
و به اشتراک گذاری دانش در بین حوزه های کسب

کار
جریان دانش در بین حوزه های حغرافیایی
همکاریهای دانشی برای تولید دانش جدید
احترام به  قانون کپی رایت

حفاظت از سرمایه های دانشی

 داخلی و خارجیهمکاریهای
 درونیچالشهای

حوزه های کسب و کار
گستردگی جغرافیایی

تعداد کارکنان



شبکه جهانی خبرگان

2200 موضوع1000خبره در
شکل دهی به اجتماعات آنالین
60000بازدید در ماه
33000  بازدید کننده
16000بروز آوری و مطلب جدید
وبالگ
فروم
فایل

ویکی

 مفهوم اجتماعات دانشی (COP)
مفهوم خبره موضوع(SME)



ساختار دهی شبکه

،مرور تجارب، تایید دانش، تسهیلگری...
ورود سریع خبرگان



همکاریهای خارجی

ق تمرکز بر انتشاراتی که با اهداف سازمان تطاب
دارند

ارائه راهکارهای یکپارچه به مشتری
نقش در کارراهه شغلی کارکنان
دیدگاه کارکنان نسبت به یکدیگر
 امکان ارتباط با مشتریان و تعریف داستانهای

موفقیت پروژه ها

چشم انداز
ریمتمایز کردن شرکت از طریق نمایش خبرگی و نوآو

ماموریت
ارائه  شناسایی و برحسته سازی، تشویق و هدایت تمامی

ها و انتشارات دانشی



محدودیتها و فرصتهای شبکه

ورود بحثهای مدیریت دانش از آموزشهای بدو ورود
تسهیل جنبه های اجتماعی مشارکت دانش

 استفاده ازtagبرای جستجو
شناسایی نویسندگان با مقاالت ، ایده ها و دانش
ارتباط بهتر کارکنان در جهت تسهیل نوآوری
بولتن های ارتباطی و دانشی
افزایش اثربخشی
افزایش کارهای گروهی
اعتماد به نفس کاری کارکنان
دریافت بازخور دوره ای

از کجا شروع کنیم

 برخی حوزه های تخصصیSMEندارند
درک و سنجش میزان تخصص هر فرد
  میزان مشارکت در سیستم، در ارزیابی عملکرد

رسمی سازمان لحاظ نمی شود
می عالیق متفاوت کارکنان در کارراهه شغلی لحاظ ن

شود



اقدامات تشویقی

کمپینهای ساالنه دانشی
گردهمایی های موضوعی
نام آوران: ارائه کنندگان
  ضیافت شام ساالنه
جایزه برای نویسنده سال
جایزه برای مربی سال
جایزه برای نوآموز سال

جایزه دستاوردهای یک عمر



ه س ل ج ل  ص ح ا م و  ی  ج و ر ؟خ

از توجه شما ممنونم



پروژه مدیریت دانش

  (دانش ضمنی)کار تیمی، گفتگو
مدیریت دانش در محیط کاری ما:

چرا ؟
چه نفاط ضعف و مشکالتی هست که مدیریت دانش می تواند کمک کند؟
  چه فرصتها و نقاط قوتی می تواند به کمک مدیریت دانش تقویت یابد؟
چه ارزشی ایجاد می شود و برای چه افرادی؟

چه ؟
چه دانشی موضوعیت پیدا می کند که مدیریت شود
ضمنی بودن چگونه است؟/وضعیت آن از نظر صریح
در اختیار چه افرادی است ؟
چه ریسکهایی دارد؟

چگونه؟
کدامیک از رئوس مثلث؟
کدامیک از مراحل مدیریت دانش؟
توسط چه افرادی؟


