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  راهنــما هــامــاسنــشن
. راهنماهای استقرار به شما دابه حساب می اصلی دانش مارکتراهنماهای ، یکی از صـدتا  صفر

ستقرار ها و الگوهای تجربه شده برای طراحی و اترین روشهای ناچیز، از بکنن با هزینهکمک می
 برای موفقیت در مدیریتکه  وا، کل مسیری راین راهنم .مدیریت دانش در سازمانتون کمک بگیرین

مه های موفق دنیا هتمام شرکت به صورت گام به گام به شما توضیح می ده. دانش الزمه طی کنید
خورده در اون چه که در این راهنما اومده رو اجرا کردن و نکته جالب اینه که شرکت های شکست

این  .بست رسیدناز قلم انداختند که به بن دقتیمدیریت دانش حتما یک یا چند گام رو با بی
 همون طور که متوجه شدید، با زبون محاوره ای نوشته شده. راهنما

 

 

 مدیریت دانش، چارچوبی برای موفقیت دَص تا  فرِص  عنوان
 1 نسخه
 1395 ماهدی انتشار
 راهنمای استقرار مدیریت دانش دسته

 ندارد نیازپیش
 صفحه 27 تعداد صفحه
 (Market.ir-http://www.Danesh)دانش مارکت  فروش از طریق

 آموزش حضوری تجمیعی رایگان   شماپشتیبانی برای 
 های بعدی به به روزرسانی های رایگان )نسخه

 صورت رایگان برای شما ارسال می شود(
 رایگـــان قیمت

 

  
ژه شــــما که به مدیریت دانش، به کد تخفیف وی

 د:ـشیوه سیستماتیک فکر می کنید و اجرا می کنی

 
 قابل اعمال روی کلیه محصوالِت دانش مارکت!

http://market.inknowtex.ir/product-category/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
http://www.danesh-market.ir/
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 ی استفادهراهنما

 

 
ید. چارچوِب ما برای ایستگاه با این عالمت مواجه می شهر در ابتدای 

هر ایستگاه بهت کمک  .رهاد چهار ایستگاهموفقیت شما در مدیریت دانش 
 دانش محور رو توی سازمانت جلو ببری. می کنه یه قسمتی از مدیریتِ 

 

 

دهنده شروع یک نوکه نششید با این عالمت مواجه می هر گامدر ابتدای 
م ــم محتوا و هــ، هکه به تناسب ها مراحلی هستن. گامهگام جدید

اختیار شما قرار در  ور در این راهنماای برای پیشرفت های عملی ویژهفعالیت
 دن.می

 

 

به شما ارائه  نکات و راهنمایی ها یه سری، این راهنما های مختلِف گام تو
ای در مورد ن نکتهاواین عالمت مواجه شدید، در کنار  . هر جا باشهمی

 .هزودی انجام خواهید داد وجود دار اده اید یا بهای که انجام دمطالعه
 

 

 هباش ایراهنماهای تکمیلی یا محصوالِت دیگهها نیاز به ی گامعضب تو ممکنه
 نهر جا با این عالمت مواجه شدیآماده شده؛ دانش مارکت برای شما  توکه 

می تونید با مراجعه مجدد به دانش مارکت، برای خرید محصول مکمل اقدام 
 .ننیک

 

 
 

 ها.تعامل با همکاران در مورد آموختهعالمت استراحت! بازبینی! 
ار های کنبه توصیه نزمانی که با این عالمت مواجه شدی هپیشنهاد می ش

، ناوو پس از  نینمتوقف ک یه مدتی ور راهنما توپیشروی و  نعمل کنی اون
 .نرا از سر بگیری راهنمامطالعه و انجام تمرینات 
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 کجا از این راهنما استفاده کنم؟ کی و

 

این راهنما رو تو دستاتون دارید و یا روی گوشی یا لپ تاپتون دارید اون رو مطالعه می کنید،  هاگ
مشخصه که واسه چی اون رو گرفتید. شما می خواین از مدیریت دانش توی سازمانتون به خوبی 

هم قبال کارایی تو این زمینه انجام دادین اما هنوز استفاده کنید، اما کمی نیاز به کمک دارید. شاید 
به دلتون نمی چسبه و اون جوری که دلتون میخواد باعث نشده بهره وری تو شرکت یا سازمانتون 

 این راهنما یه روِش اثبات شده و کامال قابل اطمینان رو در اختیار شما میذاره.افزایش پیدا کنه. 

 از این راهنما چند تا نکته رو بهتون بگم:به هر صورت الزمه برای استفاده 

 خب راستشو بخواین این راهنما رو جوری نوشتیم که مختص سازمان  ـشما:  صنعتــــ
نباشه؛ سازماِن شما تو هر زمینه ای که کار می کنه این راهنما کارشو راه یا شرکت خاصی 

 میندازه.
 :ربمون نوشتیم هر چند از دیِد ما سال تج 13این راهنما رو طبق بیش از  تجربــه و تکامل

هیچ چیزی هیچ وقت کامل نیست اما بهترین راهنما و مشاور مکتوبیه که می تونیم به 
 شما بدیم.

 این راهنما هم برای شرکت های کوچِک دانش بنیان و استارت آپ ها  سازمان:ــدازه ـان
ما رو به استفاده از و هم برای شرکت های بزرگ کاربرد داره. توی ریزه کاری ها ممکنه ش

 روش هایی متناسب با اندازه سازمانتون راهنمایی کنیم.
 یه ادبیات ساده کارتونو این راهنما رو جوری نوشتیم که شلوغ نباشه و با:  ساده و راحتـــ 

 دانش مارکتتونین از محصوالِت سایت های این راهنما میکاریراه بندازه. برای انجام ریزه
استفاده کنید. اون سایت رو هم ما راه انداختیم واسه کمک به شما و این که اشتباهات و 

 هزینه های شما رو به حداقل برسونیم.

 

 

  

http://market.inknowtex.ir/
http://market.inknowtex.ir/
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 ای از مسیِر پیِش روخالصه

زایش محوِر سازماِنتون و افچهار ایستگاه و دوازده گام، تمام مراحلیه که برای مدیریِت دانش
باید بتونید اجرا کنید. کافیه از صفر تا صِد کار رو با این راهنما با حوصله جلو برید و وری اون  بهره

 های اون عمل کنید.به تک تِک توصیه ها و تکلیف
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 چهار ایستگاهی که باید پشت سر بذارید اینا هستن:

 :برای مدیریت دانش گذاریهدف ایستگاه اول 
سازمانت رو بررسی می کنی تا بهترین نقاطی رو که به مدیریت دانش نیاز تو این ایستگاه 

دارن یا راه حل مشکالتشون مدیریت دانشه شناسایی کنی. توقف تو ایستگاه هدفگذاری، 
این اطمینان رو بهت میده که روی مسائل و مشکالت کلیدی سازمانت کار می کنی و 

که دغدغه سازمانته؛ از طرفی هم مطمئن  پیاده می کنیمدیریت دانش رو روی موضوعاتی 
  ها سازمان همراستا و همخوانه.با استراتژیمیشید که 

 
 طراحی و تدوین مدیریت دانشتگاه دوم: ایس 

تو این ایستگاه همه کارایی که الزمه انجام بدی تا یه راهکار خوب برای مدیریت دانش 
رها و تمپلیت های آماده ای که بهت ایجاد کنی رو برات توضیح میدم. با راهنماها و ابزا

معرفی میشه، می تونی با سرعت و کیفیت باال، طراحی و تدویِن نظاِم مدیریت دانِش 
 سازماِنتو انجام بدی.

 
  :اجرای مدیریت دانشایستگاه سوم 

آموزش، توانمندسازی، ایجاد و توسعه فرهنگ مناسب، جاری سازی و ترویِج راهکارهایی 
لی طراحی و تدوین شد، تو این ایستگاه انجام میشه؛ کلی ابزارها، که تو ایستگاه قب
سازی و ترویج مدیریت دانش تونه کار جاریهای آماده شده از قبل، میراهنماها و روش

ها به اشتباه از دو مرحله اول غفلت خیلی سازمان  تر کنه.رو بین کارکنان سازمانت ساده
 یان.کنند و یکراست سراغ این مرحله ممی

 
  :سنجش و پایشایستگاه چهارم 

در ایستگاه آخر روش ها و ابزارهایی بهت معرفی میشه که بتونی موفقیِت مدیریت دانش 
و نحوه اجرای اون رو بسنجی و به کسانی که براشون مهمه نتایج کار رو گزارش بدی و از 

 سایی کنی.طرف دیگه بتونی فرصت های بهتر کردِن مدیریت دانش رو در سازمانت شنا

 

 لی.یا ع حاال ایستگاه به ایستگاه جلو برو و ساده و آسون مدیریت دانش رو در سازمانت راه بنداز!
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 ایستگاه اول

 هدف گذاری برای مدیریت دانش
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 اول:گام 
 دانِش کالن درخِت تدوین 

 چه کاری؟
دانِش کلی )حداکثر تا سه سطح( واسه سازمانت آماده کنی.  باید بتونی در اولین گام، یه درختِ 

 می تونی از راهنمای معرفی شده در ابزارهای اجرا استفاده کنی.، واسه این کار

 چرا؟
این درخِت دانِش کلی قراره بهت کمک کنه در دو گام بعدی مشخص کنی که مدیریت دانش رو 

 ه های کاری سازمانت به کار بگیری و چه شکاف های دانشی رو پر کنی.باید در چه زمین

 

 راهنمایی
ای نداره و فقط درخت رو خیلی جزئی تهیه کنی، فایده اگه در این مرحله، این

های های استراتژیک، شناسایی حوزهگیریانرژیت رو هدر دادی، چون برای جهت
 دانِش کالن و تاثیرگذار کافیه.

 چگونه؟
تونی بر اساس روِش مناسب رو انتخاب کنی. تو میبرای این کار باید بسته به نوِع سازمانت 

های درخت ها، حوزهها و فناوریفرایندها، محصوالت، ساختار پروژهعملکرد،  های کلیدیشاخص
 کلی دانش سازمانت رو طراحی کنی.

 

 

 ابزارهای اجرا
برای این که یاد بگیری چجوری این 

کاری اجرا کنی و تمام ریزهگام رو 
ها و مراحل کار رو به های الزم و فرم

صورت مدون داشته باشی، پیشنهاد 
راهنمای مقدماتی تدوین ز میدم ا

 استفاده کنی. نقشه دانش

 
  

https://goo.gl/Fflkv2
https://goo.gl/Fflkv2
https://goo.gl/Fflkv2
https://goo.gl/Fflkv2
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 :دومگام 
 گیرِی دانِش سازماناندازه

 چه کاری؟
های دانِش باعث میشه سازماِن شما نتونه به خوبی ماموریتش رو انجام بده. شکاِف دانش شکاف

ام تو این گ از درست منتشر نشدن یا در دسترس نبودن اون.تونه هم از فقدان دانش باشه هم می
 های مهم دانش رو پیدا میکنی.با اندازه گیری وضعیت دانِش حیاتی و کلیدی سازمانت، شکاف

 

 راهنمایی
عمر هیچ کدوم از ما قد نمیده که واسه همه حوزه های کاری سازمانمون از مدیریت 

پاِرتو تاکید می کنم حتما دنبال مهم ترین  دانش استفاده کنیم، با توجه به قانون
 شکاف ها یا فرصت های دانشی تو سازمانت باشی نه همه اونا.

 چرا؟
بدون اندازه گیری، امکان برنامه ریزی نخواهید داشت. از طرفی مشخص نخواهد شد دنبال چه 

 .نتیجه ای از مدیریت دانش هستید تا پس از اجرا، چک کنید موفق بودید یا نه

 گونه؟چ
حوزه های دانِش شناسایی شده در گام قبلی رو اول اولویت دهی کنی. بعد باید برای این کار باید 

گانه تخصص، توزیع، کدسازی و اعتبار اون ها رو اندازه گیری کنی. توضیحات دقیق  4با معیارهای 
ور کامل در این معیارها و فایل های محاسبه کننده شکاف های دانش و اولویت دهی اونها به ط

 راهنمای زیر وجود داره.

 

 ابزارهای اجرا
برای این که یاد بگیری چجوری 
این گام رو اجرا کنی و تمام 

کار  روشفرم ها و معیارهای الزم، 
رو به صورت مدون داشته باشی، 

اندازه راهنمای پیشنهاد میدم از 
ی هاگیری و شناسایی شکاف

 استفاده کنی. دانشی

 
 

https://goo.gl/oTTFsv
https://goo.gl/oTTFsv
https://goo.gl/oTTFsv
https://goo.gl/oTTFsv
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 :سومگام 
 راهبردهای دانشتدوین 

 چه کاری؟
بعد از اندازه گیری و تعیین ریسک های اصلی دانش سازمانی، حاال وقت اینه که استراتژی های 
مناسب رو برای هر کدوم مشخص کنی و دقیقا تعیین کنی در افق زمانِی پیش رو به چه ترتیبی 

تا عملکرد و بهره وری سازمانت  )نقشه راِه دانش( ی دانشی رو پر کنیمی خوای این شکاف ها
 حفظ بشه یا بهبود پیدا کنه.

 چرا؟
همه شکاف های دانِش یک سازمان با مدیریت دانش پر نمیشه؛ شما الزمه بین کلیه فعالیت های 

اف نن شکدانشِی سازمات مثِل پژوهش، آموزش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری که می تو
های دانش رو برطرف کنن با مدیریت دانش، هماهنگی ایجاد کنین. از طرفی تا زمانی که یک 

 نقشه راه دانش سازمانی نداشته باشی نمی تونی تو مدیریت دانش موفق بشی. 

 

 اخطار
سازمان در همین کشور خودمون میشه نام برد که از این مرحله و کال  50حداقل 

 االن هیچ اثری از مدیریت دانش تو سازمانشون نیست. این ایستگاه پریدن و

 چگونه؟
تدوین استراتژی در هر حوزه ای، یه کار فردی و پشت درهای بسته نیست. باید با کمک ذینفعاِن 

 مختلف و با کمک یه الگوی مناسب، استراتژی دانش و نقشه راِه دانشت رو ایجاد کنی.

 

 ابزارهای اجرا
ریزه کاری های جزئیات، کاربرگ ها و 

 این گام توسط مشاورای زبده توی
 راهنقشه  تدوین استراتژی وراهنمای 

اومده. پیشنهاد می کنم حتما  دانش
ازش استفاده کنی تا هم کارت راحتتر 
 شه هم خروجی مطمئنی داشته باشی.

 
 

https://goo.gl/lIQl0V
https://goo.gl/lIQl0V
https://goo.gl/lIQl0V
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 استراحت کنید

 
ا سازماِن تو االن دقیقکردی.  ایستگاه اول رو تموم آفرین؛ خسته نباشی.

می دونه هدف هاش از مدیریت دانش چیه. میدونه که قراره مدیریت 
دانش چه نتایجی به بار بیاره و مطمئنه که با سایر استراتژی های سازمان 

از طرفی یه نقشه راه خوب داری که به تو میگه ِکی  همراه و همخوانه.
 های دانش توجه کنی که سازمانت موفق و بهره ور باشه.باید به چه حوزه 

 
، اونچه که یاد یه مدتیاالنم این راهنما رو کنار بذار و اجازه بده ذهنت 

 تجزیه و تحلیل کنه. و فعالیت هایی رو که انجام دادی گرفتی
از طرفی همه اونچه تا اینجای کار آماده کردی به همه آدمای تاثیرگذار تو 

ن بده و تایید اونا رو هم بگیر؛ البته اگه تا االن این کار رو سازمانت نشو
 نکردی! 

 
 بعدی می بینمت! ایستگاهتو 
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 دومایستگاه 

 مدیریت دانش طراحی و تدویِن 
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 :چهارمگام 
 نقشه دانِش جزئیتدوین 

 چه کاری؟
درخِت دانِش آماده شده در گام اول، ممکنه همه سازمانت رو پوشش بده و برای تدویِن استراتژی 

تا حدودی اون رو تجزیه راه دانش، در محدوده های شناسایی شده تو نقشهزمه مناسب باشه، اما ال
های دانش، سایر موضوعات حوزهحتی شاید الزم باشه عالوه بر  کنی و به موضوعات ریزتر برسی.

 ها رو در تدوین یک نقشه کامل دخیل کنی.ها و فناوریمهم سازمانت مثل انواع محصوالت، پروژه

 

 راهنمایی
جایی که می تونید برای تهیه نقشه دانش باید از استانداردها استفاده کنید.  تا

 چون یکی از کارکردهای مهم نقشه دانش استانداردسازی طبقه بندی دانشه.

 چرا؟
دهی و بازیابی دانش رو برای شما خیلی ساده یک نقشه دانش کامل با عمِق کافی، کار سازمان

های ذخیره و بازیابی دانش در تماِم دنیا، حکم می کنه ساختاری کنه. در عین حال استاندارد می
به دانش معنا می بخشه و کمک  چند بعدی برای نگهداری صحیح دانش ایجاد کنید. این ساختار

 می کنه در زمان استفاده، آدم ها و سیستم ها در مورد کارایی اون بهتر قضاوت کنند.

 چگونه؟
ام اول، می تونی از همون راهنمای گام اول استفاده کنی. اما برای عمق دادن یا تکمیل درخِت گ

 ها استفاده کنی. Best Practiceپیشنهاد می کنم حتما از ِبهَروش های صنعت خودت یا همون 

 

 ابزارهای اجرا
تدوین نقشه دانش با جزئیات، کار 

ها و ممکنه ماه گیریهبسیار وقت
، خودروسازی برایطول بکشه. ما 

)باالدستی و  نفت و گاز، بانکداری
و  بهداشت و درماندستی(، پایین

هایی استاندارد درخت اهشهرداری
ایجاد کردیم که کار شما رو ماه ها 

 جلو میندازه. 
 

 

https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
https://goo.gl/329zaW
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 :پنجمگام 
 انتخاب رویکردهای مدیریت دانش

 چه کاری؟
تو این گام تکنیک ها و روش هایی که برای رفع شکاف های دانشِی شناسایی شده باید اجرا کنی 

جه به شکاف های دانِش شناسایی شده و رو طراحی و مدون می کنی. نکته مهم اینه که با تو
 باید بتونی تکنیکشناختی که از ماهیِت دانِش سازمانت با تهیه نقشه دانش به دست آوردی، 

 مناسب رو تعیین کنی و حتما یک یا چند روش اجرایی برای کارت بنویسی.

 چرا؟
دقواره تو تن طراحی سرسری و بی دقت در این گام، باعث میشه مدیریت دانش مثل یه لباس ب

سازمانت بشه. بعضی تکنیک ها برای به کارگیری دانشه، بعضیا برای جمع آوری و ثبت دانش و 
بعضی برای پخش کردن دانش بین آدما. اگر این کار رو خوب انجام ندی حتی ممکنه زیرساخت 

 فناوری اشتباهی رو انتخاب و استفاده کنی و همه اینا یعنی ضرر و دوباره کاری.

 ؟چگونه
اول باید مشخص کنی چه تکنیک هایی برای اجرای استراتژی های رفع شکاف دانش مناسبه. بعد 
با شناختی که از نحوه اجرای کارها در حوزه های مورد نظر داری، دقیقا مشخص کنی با چه تغییرات 

و  کن و اقداماتی میشه اون تکنیک )ها( رو به کار بگیری. حتما اون ها رو تبدیل به روش اجرایی
 با نظر جمعی مصوبشون کن.

 

 ابزارهای اجرا
برای ساده شدن کارت ما چندتا از پرکاربردترین تکنیک ها رو به صورت راهنما به 

 .ها CoPو  مدیریت درس آموخته ها همراه پیش نویس در اختیارت قرار میدیم.
   

 

  

https://goo.gl/s613RE
https://goo.gl/s613RE
https://goo.gl/XtRlxU
https://goo.gl/s613RE
https://goo.gl/XtRlxU
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 :ششمگام 
 ایجاد بستِر فناوری مدیریت دانش

 چه کاری؟
 هایی که تعریف کردید )گام پنجم(تکنیک نقشه راهی که کشیدید )گام سوم( وباید با توجه به 

ابزارهای نرم افزاری مناسب رو انتخاب کنید. نگران این که اول نیازمندیهاتون رو معین کنید بعد 
بسازید یا از سیستم های موجود استفاده کنید نباشید. مهم اینه که شما نیازمندیهاتون  بخرید یا

رو به خوبی بشناسید تا زمان و انرژی رو صرف ایجاد امکانات نرم افزاری مهم کنید و بتونید خیلی 
 محکم به امکانات نرم افزاری بدردنخور و بالاستفاده نه بگید.

 چرا؟
مدیریت دانش بدون نرم افزار امکان پذیر نیست؛ اگر کسی به شما توصیه کرد بدون نرم افزار هم 

 فقط یه لبخند بهش بزنید. میشه! 

 چگونه؟
اطالعاتی با  اون ها رو نیازمندی های نرم افزاریتون رو لیست کنید. اون ها رو اولویت دهی کنید.

عات سازمانت داری ترکیب کن تا به اولویت های که از بودجه و نوع زیرساخت های فناوری اطال
مهمت برسی. به زودی یه راهنما هم برای انتخاب نرم افزار براتون ایجاد می کنیم که بتونید با 

 توجه به دغدغه هاتون مثل قابلیت ها، قیمت، امنیت، و ... یه انتخاب درست داشته باشین.

 

 

 ابزارهای اجرا
شناسایی نیازمندیهای نرم برای 

 ، پیشنهادافزاری مدیریت دانشتون
راهنمای آنالین رایگان ما میدم از 

استفاده کنید. حتی می تونید با 
 گزارش تحلیلیمبلغی ناچیز یه 

حرفه ای بگیرید که نیازهای 
آیندتون و حتی بهترین شرکت 
 های مشابهتون رو هم به شما بگه.

 
 

http://market.inknowtex.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
http://market.inknowtex.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
http://market.inknowtex.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
http://market.inknowtex.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
http://market.inknowtex.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
http://market.inknowtex.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
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 استراحت کنید

 
سازماِن تو االن کردی.  ایستگاه دوم رو هم تمومآفرین؛ خسته نباشی. 

روش هایی رو به کار دقیقا می دونه در زمینه مدیریت دانش باید چه 
ببنده و جزئیات فرایندی کار رو مشخص کرده. از طرفی هم تونستی 
ابزارهای نرم افزاری مورد نیازت رو هم تعریف کنی. دیگه آماده اجرا 

 هستی.
، اونچه که یاد یه مدتیاالنم این راهنما رو کنار بذار و اجازه بده ذهنت 

 زیه و تحلیل کنه.تج و فعالیت هایی رو که انجام دادی گرفتی
از طرفی همه اونچه تا اینجای کار آماده کردی به همه آدمای تاثیرگذار تو 
سازمانت نشون بده و تایید اونا رو هم بگیر؛ البته اگه تا االن این کار رو 

 نکردی! 
 

 بعدی می بینمت! ایستگاهتو 
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 سومایستگاه 

 شـریت دانـمدی اجـــرای
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 :هفتمگام 
 سازیبرنامه جاریتدوین 

 چه کاری؟
طراحی کردین با دقت و با برنامه اجرا کنین. در  6و  5های موِم اون چیزایی رو که تو گامباید ت

امه ن دلیل باید یه برنیمهاصل شما می خواین تعدادی تغییر مهم توی سازمانتون ایجاد کنید. به 
 مدیریت تغییر یا برنامه جاری سازی داشته باشین.

 چرا؟
هم که طراحیاتون خوب باشه باز هم احتمال شکست باالیی بدون برنامه جاری سازی، هر اندازه 

فکر نکردن به  دم تعریف زمان بندی و مسئولیت ها،دارین. فعالیت های بی برنامه و نامنظم، ع
 باعث میشه نتونین به هدف های تعریف شده برسین. و انتخاب پایلوِت بد ریسک های پیش رو

 

 راهنمایی
پیدا  Change Managementم مدیریت تغییر یا حتما منابع خوبی در مورد مفهو

کنید و بخونید. شما نیاز دارین هنِر معرفی، اجرا و پایدارسازی تغییرات رو یاد 
 حلهای مدیریت دانش رو خوب اجرا کنید.بگیرین تا بتونین راهِ 

 چگونه؟
ده کار رو خوب به این مرحله مثل یه پروژه نگاه کنین. سعی کنید منابع، زمان، هزینه ها و محدو

تعیین کنین و با تکنیک های مدیریت پروژه و همین طور ریزه کاریای مدیریت تغییر یه برنامه 
 سازِی خوب آماده کنین.جاری

 

 ابزارهای اجرا
ما چند سالیه که یه کتاب خوب 
نوشتیم که مرتب داریم اون رو به 

نمای قطبکنیم: روزرسانی می
. فصل چهارم این مدیریت دانش

کتاب دقیقا به درد کار شما تو این 
خوره. حتما به عنوان گام می

 تمپلیت از اون استفاده کنین.

 
  

https://goo.gl/kUJiux
https://goo.gl/kUJiux
https://goo.gl/kUJiux
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 :هشتمگام 
 افزاییآمـــوزش و توان

 چه کاری؟
ین دار باید آدما و گروه های مختلفی که تو برنامه جاری سازیتون به کمک یا همراهیشون احتیاج

آموزش بدین. مدیر دانش، مهندسای دانش، تسهیلگرا، دانشکارها و حتی مدیرای میانی که تو 
 محدوده کاِر شما هستن، هر کدوم باید چیزایی در مورد تغییراِت پیش رو یاد بگیرن.

 چرا؟
به موقع و با روش مناسب ارائه بشه، کاِر معرفی، راه اندازی و  آموزش های مناسب و کافی که

 ترویِج مدیریت دانش رو خیلی ساده می کنه؛ ولی به شرط این که مناسب و هدفمند باشه.

 چگونه؟
با توجه به برنامه جاری سازیت، نیازهای آموزشی هر کدوم از گروه های مرتبط رو مشخص کن و 

های جدیدی برای استخراج دانش ممکنه مهندسای دانشت روشبا روش مناسب اجرا کن. مثال 
رن، یا کِل دانشکارای سازمانت با مفاهیم مدیریت دانش آشنا بشن و نقش خودشونو یاد بگی

 بفهمن و ...

 

 ابزارهای اجرا
دو ابزار کلیدی و پرکاربرد واسه این گام به شما پیشنهاد میدم. اولی برای همراه 

های سازمان و دومی واسه فهموندن مدیریت کردِن کارکنان، دانشکاران و خبره
 تیاش و لزومش به مدیران. این دو تا معجزه میکنن!دانش، سخ

   
  

https://goo.gl/9MHGkE
https://goo.gl/Bu235x
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 :منهگام 
 سازی رویکردهای مدیریت دانشجاری

 چه کاری؟
برای جاری سازی، باید به برنامه پایبند باشین، مستمر تالش کنین، ارتباط ایجاد کنین و سعی کنین 

اتالف وقت، فیدبک بدید. در این  ها و فعالیت های مخاطبانتون در سازمان بدوندر قبال واکنش
رسانی و همین طور فهمیدن واکنش ها و گام، تعامل با بخش های مختلِف سازمانتون برای اطالع

 دیدگاه های اونا خیلی مهمه.

 چرا؟
تمام فکرها، ایده ها و برنامه های شما تازه اینجاست که شکل عملی به خودش می گیره. مثل یه 

 رده، استراتژی چیده و ...، حاال روز مسابقست.ورزشکار که کلی تمرین ک

 چگونه؟
برنامه جاری سازی رو مو به مو اجرا کنید. آموزش، تعامل، پیگیری، پافشاری و ترویج رو در دستور 
کار قرار بدید. تا می تونید اطالعات آدما رو باال ببرید و مثل یه خبرگزارِی خوب و مطمئن باشید. 

موفق رو به همراه دیدگاه های آدما در مورد پیشرفت کار بین همه نتایج خوب و فعالیت های 
 پخش کنید تا انگیزه بیشتری پیدا کنند. از اجرای برنامه های تشویقی، انگیزشی و ... مطمئن شید.

 

 

 ابزارهای اجرا
توی دانش مارکت یه بخشی داریم 

ن . ایفرهنگی ابزارهای توسعهبه اسِم 
ابزارها از اون جایی که بیشتر 

سازی از مشکالت در زمان جاری
جنس فرهنگی هستند، خیلی به کار 
میان؛ یه جورایی با ابزارهای توسعه 
فرهنگی سعی می کنین برنامه های 

 طراحی شده رو بازاریابی کنید.
 

 

 

https://goo.gl/bQ5J6W
https://goo.gl/bQ5J6W
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 استراحت کنید

 
ختی به هر س. سالمت طی شدایستگاه سوم هم به آفرین؛ خسته نباشی. 

که بوده تونستی راهکارهای مدیریت دانش رو تو سازمانت اجرا کنی و 
اونو بیِن کارکناِن سازمانت جا بیندازی. کلی مسائل و مشکالت فرهنگی 

 و فنی رو پشت سر گذاشتی.
 

 .استراحت کنه، یه مدتیاالنم این راهنما رو کنار بذار و اجازه بده ذهنت 
زیادی مرحله های قبلی رو بدوِن فکر طی میکنن و یهویی سازمان های 

به این مرحله میرسن و جالب اینه که هیچ وقت هم ازش خارج نمیشن، 
مگه این که کال زیرآِب مدیریت دانش زده بشه. اما باید به تو آفرین گفت 
چون با حوصله و آروم آروم یه مسیر منطقی رو طی کردی و به این جا 

 رسیدی.
عدی ب ایستگاهتو بعدی وقت بررسی، اشکال یابی و یادگیریه.  ایستگاه

 می بینمت!
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 چهارمایستگاه 

 مدیریت دانش سنجش و پایش
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 :دهمگام 
 پایــِش مدیریت دانش

 چه کاری؟
حاال وقت سنجش و پایشه. باید مشخص کنین آیا رویکردهای درستی انتخاب و طراحی شده و 

 این که آیا اون رویکردها رو درست اجرا کردین یا نه؟

 چرا؟
ش و پایش مقدمه یادگیریه و تا یادگیری نباشه شما نمی تونین هیچ چیزی رو بهبود بدین، سنج

واسه همینه که باید بعد از جاری سازی یه سری برنامه های مدیریت دانش، یه بررسی کنین و 
 ببینین همه چی درسته یا نه و بعد بر اساس اون چه یادگرفتین کار رو ادامه بدین.

 

 راهنمایی
ممکنه هم رویکردهای خوبی تعریف کرده باشین هم خوب اجرا شده باشن گاهی 

ولی نتیجه دلچسب نباشه، این می تونه به این برگرده که هدفگذاری خوبی انجام 
 نشده. 

 چگونه؟
ببینین آیا هدف هایی که در ایستگاه اول ای به صورت دورهبهترین روش برای سنجش اینه که 

. عالوه بر اون شما می تونین از سنجش سطح بلوغ، یا ارزیابی نهتعریف کردین محقق شده یا 
 های دیگه استفاده کنین تا موفقیت خودتون رو مشخص کنین.

 

 کمک از بیرون – راهنمایی
تو این گام شما می تونین حتی از دیگران برای ارزیابی خودتون کمک بگیرین، البته 

بتونن شما رو ارزیابی کنن، می تونه  اگه اونا صادقانه و بر اساس یه مدل بدردبخور
 به شما در درک وضعیتتون کمک کنه.

 

 ابزارهای اجرا
 تو دانش مارکت یه سری بزنین.  آنالینارزیابی های پیشنهاد می کنم به بخش

 

  

https://goo.gl/3E6WTv
https://goo.gl/3E6WTv
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 :میازدهگام 
 بازخور به ذینفعان مدیریت دانش

 چه کاری؟
به فراخور نیاز مدیران ارشد، مدیران میانی، کارکنان و سایر افراد و گروه های ذینفع درباره  باید

پیشرفت ها، نتایج ارزیابی و نقاط قوت و زمینه های بهبود اطالعات بدید تا اون ها رو همراه و 
 هفکِر خودتون نگه دارید و از دیدگاه های اونا بهره مند شید.

 

 عات و گزارش ها| تفکیک اطال راهنمایی
دقت کنید که برخی گزارش هاو نتایج فقط به درد رهبراِن سازمان می خوره. از 
طرفی فرمت یا نحوه ارائه اطالعات به ذینفعای مختلف می تونه خیلی متفاوت 

 اطالع رسانی شما تاثیر بگذاره.باشه و روی اثربخشی 

 چرا؟
میرسن فقط به این دلیل که ارتباطات به بست های بهبوِد مدیریت دانش به بنخیلی از طرح

درستی رعایت نمیشه و ذینفعای مختلف تو زمان مقتضی از اتفاقات باخبر نمیشن. با ارتباطات 
دید و حمایت مستمر افراد و خوب و ارائه بازخورهای به موقع، ریسکای کارتون رو کاهش می

 های مختلف رو خواهید داشت. گروه

 

 رفه| جاده دو ط راهنمایی
این فرصت رو به عنوان یک ارتباط دوطرفه ببینید؛ صرفا گزارش ندید و خداحافظی 
کنید، بلکه نظرات و دیدگاه های ذینفعاتون رو به فراخور اثرپذیری و اثرگذاری روی 
مدیریت دانش، به خوبی گوش بدین و این ارتباِط ارزشمند رو با احترام حفظ کنید. 

به کلیه کارکنان سازمان ارائه می دید. همون طور که حتی اگه دارید نتایج کار رو 
دیدین ایستگاِه جاری سازی، چیزی جز برنامه ریزی و مدیریت تغییر نیست؛ بدونید 

 تغییری موفق میشه که با ارتباطات اثربخش ایجاد بشه.

 چگونه؟
کنین و  برای این کار نتایج سنجش و پایش و گزارش های جذابی از اقدامات انجام شده ایجاد

برای هر کدوم از ذینفعان بفرستید. این که چه اطالعاتی برای کی ِبِره، خیلی بستگی داره به 
 مسئولیت، نقش و اثرگذاری و اثرپذیری اون مخاطب از مدیریِت دانِش اجرا شده در سازماِن شما.
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 :مدوازدهگام 
 یادگیری و بهینه سازی چارچوب

 چه کاری؟
ام سنجش و پایش، و همین طور تعامالتی که تو گام قبلی انجام دادین، یاد باید بر اساس نتایِج گ

مدیریت دانش چه کارهایی رو انجام بدید و چه کارهایی  صــدِ تا  صفربگیرین تو دور بعدِی اجرای 
 رو نباید انجام بدین.

 چرا؟
کنیم؛  رار میرو تکهمون اشتباهای قبلی  بهبود مستمر حاصل نمیشه مگه با یادگیری. اگه یاد نگیریم

الزمه این فلسفه رو در نحوه طراحی و اجرای خوِد مدیریت اصال این همون فلسفه مدیریت دانشه! 
 دانش هم به کار بگیریم تا آهسته آهسته به سازمانی یادگیرنده و دانش محور تبدیل بشیم

 چگونه؟
-تین که ببینید هدفوقتی سنجش و پایش رو انجام میدین، حتما یه جورایی به دنبال این هس

های خوبی گذاری های انجام شده آیا محقق شدند یا نه. اگه شده باشه باید ببینین چه روش
 استفاده کردین که موفق شدین، و اون روش ها رو در دفعات بعدی هم استفاده کنید.

 هاتون محقق نشده باشه سه جا رو باید بررسی کنید و یاد بگیرید:اگه هدف

  آیا جاری سازی به درستی اتفاق افتاده؟ گاهی رویکردهای خوبی برای مدیریت این که اول
دانش میسازین اما موفق نمیشین به خوبی اجرا کنین. این جا احتماال چیزایی برای 

 وجود داره. 9و  8، 7یادگرفتن تو گام های 
 ری دوم این که آیا اصال روش ها و رویکردهای درستی انتخاب کردین؟ بعضا هدف گذا

تو چنین شرایطی احتماال  های درست به خاطر رویکردهای انتخابی غلط برآورده نمیشن.
 وجود داره. 6و  5، 4چیزایی برای یاد گرفتن، تو گام های 

  سوم هم مشخصه. ممکنه شما هدف های اشتباهی انتخاب کرده باشین یا مثال هدفی که
 بوده.انتخاب کردین، خیلی با مدیریت دانش قابل دستیابی ن
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 استراحت کنید

 
اگه سالم و سالمت به اینجا رسیدی یعنی وسط سختی ها نبریدی، 
مدیرای سازمانت به حرفای روز اولشون هنوزم پایبندند و مهم تر از همه 

مدیریت دانش اونقدی به دردت خورده که پاش  صــدِ تا  صفرراهنمای 
 موندی.

 
یه روِش کامال اثبات شده و قابل  سازمانت که با تکیه بهو آفرین به تو 

 ، تونستید یک دوِر کامل رو اجرا کنید.اطمینان
 

از اینجا به بعد کار سختی ندارید. باید هرچند وقت یکبار )مثال ساالنه( 
این چهار ایستگاه رو برای مشکالت جدید، واحدهای سازمانی جدید، 

هم مداوم داریم  استراتژی های جدید یا تغییریافته دوباره اجرا کنی. ما
محصوالت، الگوها و ابزارهایی در دانش مارکت ایجاد میکنیم که کارت رو 

 ساده تر کنه و بتونی روی پای خودت واسی.
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 درباره دانش مارکت

د توانها میهای مختلف در مدیریت سازمان یا تیمشکی نیست که استفاده از ابزارها و تکنیک
ها نسازی آها و پیادهداشته باشد، اما خود این ابزارها و تکنیک بهبودها و نتایج مثبتی در پی

به  سپاری و ...شود که نیاز به گرفتن مشاور و تعریف پروژه برونگاهی آنقدر سخت و پیچیده می
 آید.وجود می

های مدیریت دانش، تنوع راهکارهای پیچیدگی مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی نیست.
کند از راهنمایی و مشورت افراد ه دلیل ناآگاهی، شما را مجبور میده و احتمال شکست بقابل استفا

 زبده استفاده کنید.

 شود مگر اینشما موفق نمی اما حقیقتی وجود دارد؛ هیچ سیستم یا نظامی در سازمان یا زندگی
زمانتان و سازی آن را داشته باشید، چون هیچ کس به خوبی شما ساکه خود شما اراده پیاده

های تواند مثل شما با افراد و بخشکس نمیدر عین حال هیچو  های آن را نمی شناسدنیازمندی
 دارید تا بتوانید یک مدیریت دانِش مختلف سازمان، ارتباطی موثر برقرار کند. تنها چیزی که کم 

 انش است. موفق و واقعی در سازمان خود ایجاد کنید، تجربه و راهنمایی کافی در مدیریت د

 
 توانندای آن سازمان میدانش مارکت ایجاد شده است با این اعتقاد که در هر سازمانی، افراد حرفه

ی از او باید بتوانند بهترین مشاور مدیریت دانش برای سازمان خود باشند. دانش مارکت، فشرده
تحریر درآورده است و بیش از یک دهه تجربه مشاوران زبده مدیریت دانش را با جزئیات به رشته 

ت تر، مدیریای به مراتب معقولدهد تا با بینش بهتر، ریسک کمتر و هزینهدر اختیار شما قرار می
 دانش را در سازمان خود طراحی و اجرا کنید. 

های آماده های و مدلکی، نقشههای الکترونیای استقرار مدیریت دانش، کتابراهنماهای حرفه
در استقرار محصوالت، شما را به یک مدیر دانش با ابزار و بینش کافی مدیریت دانش و سایر 

 کند.مدیریت دانش تبدیل می

https://goo.gl/AdmdVa

