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  راهنــما هــامــاسنــشن
، یکی از محصوالت دانش مارکت در بخش هاآموختهدرسنظام مدیریت تدوین راهنمای 

از برترین ای ناچیز، کنند با هزینه"راهنماهای استقرار" است. راهنماهای استقرار به شما کمک می
 ها و الگوهای تجربه شده برای طراحی و استقرار مدیریت دانش در سازمان خود کمک بگیرید.روش

 

 هاآموختهدرس تیرینظام مد یراهنما عنوان
 1 نسخه
 1395 ماهاسفند انتشار
 راهنمای استقرار مدیریت دانش دسته

 دانش و نقشه راه دانش یاستراتژ  نیتدو یراهنما نیازپیش
 ندارد پس نیاز
 صفحه 32 تعداد صفحه
 خشایار جهانیان مالکیت فکری
 (Market.ir-http://www.Danesh)دانش مارکت  فروش از طریق

به صورت تجمیعی  رایگانو هم اندیشی آموزش   پشتیبانی برای خریداران 
 با دیگر خریداران با اعالم قبلی

 

  

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/
https://goo.gl/lIQl0V
http://www.danesh-market.ir/
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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 پیادهابزارها و تکنیکبهبودها و نتایج مثبتی در پی داشته باشد، اما خود این 

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 ناآگاهی، شما را مجبور میه دلیل قابل استفاده و احتمال شکست ب

 زبده استفاده کنید.

ن مگر ای شودشما موفق نمی یا زندگی اما حقیقتی وجود دارد؛ هیچ سیستم یا نظامی در سازمان
ه خوبی شما سازمانتان و سازی آن را داشته باشید، چون هیچ کس بکه خود شما اراده پیاده

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

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

 
 توانندای آن سازمان میاد که در هر سازمانی، افراد حرفهایجاد شده است با این اعتقدانش مارکت 
ی از ابهترین مشاور مدیریت دانش برای سازمان خود باشند. دانش مارکت، فشرده و باید بتوانند

بیش از یک دهه تجربه مشاوران زبده مدیریت دانش را با جزئیات به رشته تحریر درآورده است و 
ت تر، مدیریای به مراتب معقولدهد تا با بینش بهتر، ریسک کمتر و هزینهما قرار میاختیار شدر 

 دانش را در سازمان خود طراحی و اجرا کنید. 
های آماده های و مدلکی، نقشههای الکترونیای استقرار مدیریت دانش، کتابراهنماهای حرفه

در استقرار دیر دانش با ابزار و بینش کافی مدیریت دانش و سایر محصوالت، شما را به یک م
  کند.مدیریت دانش تبدیل می
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 ی استفادهراهنما

 

دهنده شروع یک شوید که نشانبا این عالمت مواجه می هر گامدر ابتدای 
ها مراحلی هستند که به تناسب، هم محتوا ست. گاماین راهنماگام جدید در 

اختیار شما را در  در این راهنماای برای پیشرفت های عملی ویژهفعالیتهم و 
 دهند.قرار می

 

 
نجام دهید با این ا راهنماهایی که باید در طول ها و تکلیفها، تمرینپرسش

توانند از پاسخ به چند سوال ساده ها میاند. این تکلیفعالمت مشخص شده
ری پیشبرد معماشد. اساس تا تحلیل و طراحی یک راه حل پیچیده، متغیر با

های صحیح و انش در سازمان شما بر ارائه پاسخریزی مدیریت دو برنامه
؛ قرار نیست ها با حوصله و صبور باشیددر مورد آناین موارد است. دقیق به

 نمره بگیرید!
 

 

را به شما ارائه  هانکات و راهنمایی، برخی این راهنماهای مختلف در گام
ای در مورد عالمت مواجه شدید، در کنار آن به نکته کنند. هر جا با اینمی

 اید یا به زودی انجام خواهید داد وجود دارد.ای که انجام دادهمطالعه
 

 

راهنماهای تکمیلی یا دیگر محصوالتی ممکن است در برخی گام ها نیاز به 
باشد که در دانش مارکت برای شما آماده شده است. هر جا با این عالمت 

شدید می توانید با مراجعه مجدد به دانش مارکت، برای خرید  مواجه
 محصول مکمل اقدام کنید.

 

 
 

 عالمت استراحت! بازبینی! تعامل با همکاران در مورد آموخته ها.
پیشنهاد می شود زمانی که با این عالمت مواجه شدید به توصیه های کنار 

و پس از آن، روز متوقف کرده  یکی دورا  راهنماپیشروی در آن عمل کنید و 
 را از سر بگیرید. راهنمامطالعه و انجام تمرینات 
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 کجا از این راهنما استفاده کنم؟ کی و

شود. هر ها تولید میترین اقالم  دانشی است که در سازمانیکی از مهم Lessonآموخته یا درس
های جدید به کار برای شروع فعالیتتواند به عنوان یک دارایی مهم سازمانی آموخته میدرس

های مختلف  کاری های متنوعی در حوزهآموختهوری سازمان افزایش یابد. درسگرفته شود تا بهره
ای نداشته باشید سازمان  ها برنامهشود که اگر برای مدیریت  آنسازمان  شما هر لحظه ایجاد می
 شود.شما با مخاطرات زیادی مواجه می

آموخته یکی از راهکارهای اصلی است که در مدیریت دانش باید به آن توجه کنید. درسمدیریت  
ها روشی مناسب در سازمان  خود ایجاد آموختهشما باید بتوانید برای مدیریت چرخه عمر درس

 کنید. 

اید ادهدهای اولیه و تدوین استراتژی را انجام شما باید زمانی به سراغ این راهنما بیایید که ارزیابی
توان می هاآموختهمدیریت  درساید در کدام بخش از سازمان و با چه هدفی از و تعیین کرده
ای هآموختهفرایندی برای مدیریِت درسباید دقت کنید این راهنما به شما در ایجاد   استفاده کرد.

ها، از پروژهها یا دانش آموختهکند؛ اگر مساله شما شناسایی و استخراج درسکمک می جاری
 فرایندها یا افرادی است که در گذشته وجود داشته اند باید به سراغ تکنیک اکتساب دانش بروید.

 

 راه دانش داشته باشیدباید نقشهبرای استفاده از این راهنما 
 یاستراتژ  نیتدو یراهنما هایپیش از استفاده از این راهنما حتما باید کلیه گام

راه  دانش  و نقشه را برای سازمان خود طی کرده باشید دانش و نقشه راه دانش
اید ابتدا به سراغ آن راهنما . اگر این کار را نکردهسازمان خود را آماده کرده باشید

 بروید.
 

  

https://goo.gl/lIQl0V
https://goo.gl/lIQl0V
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 گام اول: با هم بیاموزیم

 

فرض کنید شما یک روش برای  .اییادگیری تک حلقه
اید. انجام  درست  این روش را طراحی کرده Aانجام  کار  

 مرتبهسنجید. در هر با استفاده از تعدادی شاخص می
ها را می سنجید؛ اگر موفق شما شاخص Aانجام  کار 

کنید درس بگیرید تا انجام دادن  ُدُرست  نباشید سعی می
. به این روش، یادگیری را با آن روش یاد بگیرید Aکار 
قط ای فحلقهشود؛ در یادگیری تکای گفته میحلقهتک

به دنبال اصالح راندمان  روش  موجود هستید و به بهبود  
ها از این آموختهشود. برخی درسخود  روش فکر نمی

 دسته هستند.

 

، Aاگر با بررسی نتایج  انجام  کار  .اییادگیری دوحلقه
ای به دنبال این باشید که حلقهیادگیری  تکعالوه بر 

خود  روش  اجرا را هم بهبود دهید، به آن یادگیری 
تواند ای میشود؛ یادگیری دوحلقهای گفته میدوحلقه

به شما کمک کند، مبانی تصمیمات و اقدامات را اصالح 
 وری افزایش یابد.کنید تا بهره

 

د توانآید. این تجربه میطریق تجربه کردن به دست میدانش یا درکی است که از  .آموختهدرس
جنبه مثبت داشته باشد مثل یک پروژه موفق یا حل سریع یک مساله؛ یا می تواند جنبه منفی 

آموخته باید معتبر و قابل اجرا باشد؛ معتبر یعنی داشته باشد مثل یک شکست یا خطا. یک درس
ُدُرست باشد؛ قابل اجرا بودن  شودن و مکان تعریف میدر چارچوبی که برای آن از نظر شرایط، زما

یعنی این که به یک روش، نکته یا شیوه اشاره داشته باشد که احتمال خطا و اشتباه را از بین 
ها اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت آموختهکند. درسبرد یا احتمال موفقیت را تقویت میمی

 برای سازمان  شما درست باشد:وکار شما دارند اگر دو فرض  زیر کسب
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 ؛شوندها، مشکالت و مسائل در سازمان، تکرار میچالش .1
 های مشابه دارند.مشابه، راه  حل ها، مشکالت و مسائل  چالش .2

دهد. همان چیزی است که اطالعات را به دانش ارتقاء می Contextزمینه یا  .کستزمینه یا کانتِ 
ند. کآموخته را توصیف میصحیح و قابل  اعمال بودن  یک درسزمینه یعنی متغیرهایی که شرایط  

یافته است یک روش  خاص  دفع  آفات کشاورزی را در نظر بگیرید که به تجربه و سعی و خطا در
آموخته شامل  نوع  محصول، برای محصولی که او تولید می کند مناسب تر است. زمینه این درس

کند، نوع  خاک و متغیرهای و هوایی که در آن کشاورزی می نوع  آفت، شرایط  جغرافیایی و آب
 متعدد دیگر است. 

 

 ای دارد؟آیا دانش، بدون زمینه فایده
ها به عنوان  یکی از انواع  دانش، وابستگی  زیادی به زمینه خود دارند. آموختهدرس

کشاورز دیگر ای در اختیار در مثال باال، اگر نحوه دفع  آفت را بدون اطالعات  زمینه
وهوایی متفاوت مشغول است، ممکن است حتی منجر قرار دهید که در شرایط آب

به از دست رفتن  کل محصول او شود. دقت کنید دانش تابعی از زمینه و زمان 
 هد.ددانش  بدون  زمینه به دارنده آن قدرت حل مساله و نتیجه گرفتن را نمی است.

 

آوری و استفاده ایست شامل تعدادی فعالیت که برای جمعچرخه .هاآموختهچرخه مدیریت درس
ها که باید در سازمان شما طراحی و اجرا شود. طراحی  صحیح  این چرخه، آموختهمجدد از درس

این راهنما به شما  دهمِ تا  ششمهای ها دارد. در گامآموختهنقش  مهمی در موفقیت  مدیریت  درس
 مناسب برای سازمان  خود طراحی کنید. کنم یک یا چند چرخهکمک می
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هایی که دقیقا مشخص های اجرایی و دستورالعملمجموعه روش .هاآموختهنظاِم مدیریت درس
ها و وظایف  ذینفعان  مختلف شود و نقشها چگونه اجرا میآموختهکند چرخه مدیریت درسمی

 برای سازمان  خود طراحی کنید.کند این نظام را چیست. کل  این راهنما به شما کمک می

تواند ذینفعان  مختلفی داشته باشد. ها میآموختهمدیریت درس .هاآموختهذینفعاِن مدیریِت درس
های سازمان بگیرید تا پیمانکاران از مدیریت ارشد  سازمان بگیرید تا مدیر پروژه، از کارکنان و خبره

یق  شود. تعیین دقسوم مشخص میکنندگان. این که ذینفعان چه کسانی هستند در گام و تامین
ها و وظایف را به خوبی تعریف کنید؛ هم بتوانید با درک  کند هم نقشذینفعان به شما کمک می

 د.ُبرد باش-ای طراحی کنید که برای همه ُبردهای ذینفعان، چرخهمناسب  توقعات، انتظارات و دغدغه

 
ها وختهآمبستری بر پایه فناوری اطالعات است که ذخیره، بازیابی و بازنمایی  درس .حافظه سازمانی
ها، میزبان  سایر آموختهشود. حافظه سازمانی  شما ممکن است عالوه بر درسدر آن انجام می

 ها، اسناد و ... باشد.ها، مهارت، دانشنامه2، موردها1هاروشهای دانشی  سازمان شما مانند ب هدارایی
-کند. برخالف  درس، بهترین نحوه انجام یک کار در سازمان را توصیف میروشیک ب ه .َروشِبه

گویند چه کارهایی نباید انجام ها تنها در بردارنده موفقیت هستند و به شما نمیروشآموخته، ب ه
  روش ممکن است از چند مورد تجربه کردن  به دست بیاید.دهید. ب ه

                                                           
1 Best Practice 
2 Cases 

نذینفعا

نماینده 
سازمان یا 
بخش کاری

خبره ها

دانشکاران

/  پیمانکار 
جامعهدهتامین کنن

مشتریان

مدیران  ارشد

برای اجرایی شدن  چرخه 
ها آموختهمدیریت  درس

نیاز به یک حافظه 
سازمانی منعطف دارید تا 
-امکان  ذخیره، سازمان

دهی، بازیابی و بازنمایی 
 را فراهم کند.
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 های یادگیریتعیین گلوگاه: دومگام 

 

سازمان شما  یهاپروژه ای یکار  یندهایاز فرا ییهابرهه ایبه نقاط، اتفاقات  یر یادگی یهاگلوگاه 
د یک گلوگاه می توانآموخته وجود دارد. درس دیو تول یر یادگی لیها پتانسشود که در آنیگفته م

 که بررسی و تحلیل  آن باعث می شود شما درس بگیرید. یک اتفاق مثبت یا منفی باشد 

تر درک به یچند مثال برا ریآموخته باشد. در جدول زچند نوع درس ای کیتواند مولد یهر گلوگاه م
 است:ها آمدهمفهوم گلوگاه

 مرتبط (های) آموختهدرس یادگیری گلوگاهِ  ردیف

 اشکال در محصول یا ارائه خدمت   شکایت یک مشتری 1

 تامین یک قطعهتاخیر در  2
 کنندهانتخاب تامین لزوم بررسی یک یا چند معیار در 
 .توجه به نحوه ارسال و تحویل قطعاتی از این دست 

 بروز خرابی در یک دستگاه 3
 نحوه تعمیر خرابی 
  بروز مجدد خرابی جلوگیری شودچگونه از 

 پیمانکار ( از سویClaimطرح  ادعا ) 4
 نحوه صحیح  رسیدگی به ادعای پیمانکار 
 الزامات قراردادی برای جلوگیری از ادعا 

 محصول معیوب یا نامنطبق 5
 نحوه رفع عدم انطباق محصول 
 اقدام اصالحی الزم برای جلوگیری از بروز مجدد عیب 

 ابتکار یا خالقیت در اجرا  از موعد  یک فعالیت یا فازاتمام  زودتر  6

 اختتام پروژه 7
 های بهینه اجرای پروژهاستراتژی 
 های مدیریت پروژههای مدیریتی در حوزهآموزه 

 

 ها محدود به این موارد نیست.اند، گلوگاهاین موارد صرفا برای نمونه ارائه شده
 

ها بسیار به نوع  زیادی گلوگاه در سازمان  شما وجود دارد.گلوگاهاید تعداد طور که متوجه شدههمان
 و در یک زمینه مشابه  مشغولکنند ای میهایی که کار پروژهسازمان شما بستگی دارد. مثال شرکت

ی بررسها همان جاهایی هستند که این گلوگاه های نسبتا مشابهی دارند.به کار هستند، گلوگاه
شما را به فکر وا می دارد و با خود می گویید: "کاش از این بعد این کار را  ،نتایج و اتفاقات  آن

 های قبلی از همین شیوه استفاده کنیم"انجام ندهیم" یا "بهتر است به جای روش

مهم هستند  ها خیلیگلوگاه
دهند چون به شما نشان می

برای شناسایی و جمع آوری 
ها آموختهبه موقع  درس

باید حواس  سازمان  خود را 
 به کجا جمع کنید.

رو  کاش این کار
 نکرده بودیم!

 ها!آ
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ای پیمانکار شده و موجب مثال تاخیر در تامین یک قطعه ممکن است منجر به معطلی چند هفته
 ادعای خسارت  وی شود.

 

 های یادگیری را چگونه شناسایی کنم؟گلوگاه
ا ههای یادگیری در روند  اجرای فعالیتوکار  شما هر نوعی که باشد، گلوگاهکسب

 های زیر دقت کنید:نهفته هستند. به سوال
 توانم درسکاری به طور مستمر میفرایندهای ها از با بررسی کدام فعالیت-

 شناسایی کنم؟های ارزشمندی برای سازمان آموخته
 ها در سازمان می توانم از اشتباهات روند  اجرای پروژهها از در کدام فعالیت

 های ریز و درشت درس بگیرم؟یا موفقیت
  کجای فرایند طراحی و ارائه خدمت یا محصول است که اشتباهات یا

 دهد؟های ما خود را نشان میموفقیت
 ی درست و غلط  خود در هایی متوجه تصمیمات یا عملکردهادر چه برهه

 شویم؟های استراتژیک میبرنامه
های دادن به داستاندر کنار گوشها و مشابه آن پرسیدن هر کدام از این سوال

ا هها و مرور دادهشکست و موفقیت، آنالیز فرایندهای کاری، آنالیز روند اجرای پروژه
 ند.کیادگیری کمک میهای و تاریخچه عملکرد سازمان به شما در شناسایی گلوگاه

 

 

 های یادگیری را شناسایی کنید!گلوگاه
وکار سازمان خود را های یادگیری مهم برای کسبدر جدول زیر، کلیه گلوگاه

 بنویسید:
 

 گلوگاِه یادگیری ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7 ..... 
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 ها مهم تر هستند؟کدام گلوگاه
 5ها پیدا کردن آموختهپایلوت  اول شما در مدیریت  درس برای طراحی و اجرای

گلوگاه  یادگیری  خوب کافی است. خوب یعنی این که هم شما آن را درست 
های دانش و نقشه راه  دانش  سازمان  شما تشخیص داده باشید هم با استراتژی

و پس از آن  های دانشیگیری و شناسایی شکافاندازهراهنمای همخوان باشد. اگر 
را به درستی استفاده کرده باشید،  ها و نقشه راه  دانشراهنمای تدوین  استراتژی

ای ههای یادگیری باال به تحقق  استراتژیدانید کدام یک از گلوگاهدر حال حاضر می
کند. اگر این کار را نکرده اید ریسک  بزرگی را برای شتری میدانش  شما کمک بی
 خرید.های سازمان  خود میآموختهنظام  مدیریت  درس

 

 

 

 هاارتباِط بیِن گلوگاه
ارتباط علت و معلولی وجود دارد.  ی یادگیریهابه احتمال زیاد بین برخی گلوگاه

شناسایی کنید؛ مطمئنا با من هم این ارتباط ها را با یک نمودار استخوان ماهی 
هایی که می توانند علت  بروز  اتفاقات بد یا اید که رسیدگی کردن به گلوگاهعقیده

 های دیگر باشند مهم تر است.خوب در گلوگاه
 

 
 

  

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

 
آفرین؛ خسته نباشی. تا حاال یه سری مطالب مهم و کلیدی رو مطالعه 

. سعی کن با مرور این مطالب تو ذهنت روی و یه گام هم برداشتی کردی
 های بعدی رو راحت تر جلو بریم. اونا مسلط تر بشی تا بتونیم گام

 
ساعت، اونچه  24االنم این راهنما رو کنار بذار و اجازه بده ذهنت به مدت 

 که یاد گرفتی رو تجزیه و تحلیل کنه.
 

 تو گام  بعدی می بینمت!
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 ریهای یادگیذینفعان گلوگاهتعییِن : سومگام 

 

 یو حقوق یقیاز اشخاص حق یتعداد ،یواحد سازمان یممکن است تعداد ،یر یادگی در هر گلوگاه  
 دیخواهیباشند. اگر م ریدرگ ینقش از داخل سازمان به شکل ایفرد  یتعداد ایخارج از سازمان و 

 عان،نفیذ نیا یبرا دیبتوان دیکار کند با یبه درست ها در سازمان  شماآموختهدرس تیریچرخه مد
ام گ نی. در ادیها پاسخ دهو در قبال  آن به انتظارات و توقعات آن دیکن فیتعر اراتیو اخت فیوظا

 .دیکن ییمرتبط را شناسا نفعان  یهر گلوگاه، ذ یبرا دیشما با

 

 ذینفعاِن هر گلوگاِه یادگیری را چگونه شناسایی کنم؟
تواند در شناسایی این ذینفعان کمک دهم که میسوال به شما پیشنهاد میتعدادی 

 کند:
 چه واحدها یا افرادی مستقیما با گلوگاه یادگیری درگیر هستند؟ .1

 اعم از مدیر یا صاحب فرایند، انجام دهندگان فعالیت  مربوطه و ...
آموخته و آوری درستوانند در جمعها ذینفعانی هستند که احتماال میاین

 کارگیری مجدد  آن نقش داشته باشند.طور تضمین  بههمین
 

های عملکردی این گلوگاه تاثیر د چه واحدها یا افرادی روی خروجیعملکر .2
 دارد؟
وند. شهای قبلی که باعث بروز  موفقیت یا شکست در این گلوگاه میزنجیره
های آموختهها ذینفعانی هستند که می توانند باعث شوند درساین

ارزشمندتری تولید شود. فرض کنید در یک پروژه در مرحله اجرا، در مواد و 
شود پروژه مصالح مورد نیاز کسری رخ داده است؛ این کسری باعث می

شود شما تر شود. بروز  کسری، همان گلوگاهی است که باعث میطوالنی
ین سری، واحد تامفکر کنید کجای کار اشکال دارد. ُخب! ذینفع اصلی بروز  ک

های واحد مهندسی سفارش و تدارکات است؛ اما این واحد بر اساس  برنامه
-سازی  نحوه برنامهآموخته اصلی، بهینهده است؛ پس ممکن است درسدا

 ریزی در واحد مهندسی باشد.
 

 های این گلوگاه است؟تحت تاثیر خروجی عملکرد چه واحدها یا افرادی .3
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-سها دراگر در گلوگاه  مناسب ردیابی نشوند یا از آناشتباهات و اشکاالت 
توانند مثل یک گلوله برفی آموخته استخراج نشود، هرچه جلوتر بروند می

 تر شوند.تر و خطرناکبزرگ
 های بعدی دو فایده دارد:شناسایی ذینفعان در زنجیره

 آموخته اول این که اگر به هر دلیلی در این گلوگاه، یک درس
نشد، شاید تاثیر  آن در مراحل بعد توسط این گروه از شناسایی 

 ذینفعان قابل شناسایی باشد.
 های بعدی به شکلی استفاده کننده نتایج دوم این که چون زنجیره

-توانند در چرخه مدیریت درسخروجی از گلوگاه هستند می

 ها به صحه گذاری هم کمک کنند.آموخته
 

 د؟کننهایی کنترل میچه افراد یا نقشگلوگاه را های عملکردی این خروجی .4
هایی مانند ناظر، کنترل کیفی یا هر نقش دیگر مانند این، عالوه بر نقش

-توانند با تحلیل شکست یا موفقیت به شناسایی خود درساین که می

سنجش اثربخشی گذاری آن و توانند در صحهآموخته نیز کمک کنند، می
-های خود را برای صحهرخی از خبرهآن کمک کنند. شاید شما بتوانید ب

 ها از میان این دسته از ذینفعان انتخاب کنید.آموختهگذاری درس
 

 

 های یادگیری را شناسایی کنید!ذینفعاِن گلوگاه
شناسایی شده در گام دوم را بنویسید و های یادگیری در جدول زیر، کلیه گلوگاه

 یادداشت کنید.در مقابل هر یک، ذینفعان  مختلف آن را 
 

 ذینفعاِن مرتبط گلوگاِه یادگیری ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6 .....  
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 تعییِن انواع: چهارمگام 
 آموخته و متغیرهای مرتبطدرس

 

 کیقسمت را فقط با  نیا دیچند درس آموخته باشد. اجازه بده ای کیتواند مولد  یهر گلوگاه م
 دهم: حیشما توض یمثال برا

گلوگاه  نیا یدستگاه. کنترل  دانش کیدر  ی: وقوع خرابدیکرده ا ییشناسا یر یادگیگلوگاه  کی شما
 تواندیگلوگاه باشد م نیکند. اگر حواس  سازمان  شما به ا یانیوکار شما کمک شاتوانند به کسب یم
 کند: ییشناسا ینوع درس آموخته از هر بار وقوع خراب 3

 شده دستگاه خراب ب  یع صینحوه تشخ .1
 دستگاه خراب شده بیو رفع ع رینحوه تعم .2
 ینوع خراب نیاز بروز مجدد ا یر یجلوگ یبرا ییهانکات و آموزه .3

 رکاریتعم یاول برا یکاربرد دارد، مثال دوتا نفعانیاز ذ یکی یبرا کیآموخته، هر سه نوع درس نیا
اگر  .دیگام را متوجه شد نیاپراتور دستگاه. ُخب فکر کنم لزوم انجام ا ایبردار بهره یبرا یو سوم

هوشمندانه  متدس آموخته ها فر یتواند هم برا یم یدر مراحل بعد د،یگام را خوب انجام ده نیا
ها را به صورت هدفمندتر و در زمان مناسب به دست استفاده کنندگان هم آن دیریدر نظر بگ یتر 

 .دیبرسان

 

 های مرتبط با هر گلوگاه را مشخص کنیدآموختهدرسانواع 
ی هایآموختهدر جدول زیر به ازای هر گلوگاه  یادگیری مشخص کنید چه نوع درس

 آوری است؟قابل جمع
 

 آموختهانواع درس گلوگاِه یادگیری ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6 .....  
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آموخته حفظ برای این که ارزش دانشی هر درسدر گام اول رجوع کنید.  Contextبه مفهوم زمینه یا 
شود، و به خوبی قابل بازیابی و استفاده مجدد باشد الزم است حتما مشخص شود چه متغیرهای 

 آموخته صحیح و قابل کاربرد باشد.ای وجود دارد که باعث شده این درستعیین کننده

ه ای کخرابی، شرایط دیگر مانند ولتاژ برق و هر داده یا مشخصهدر مثال باال، نوع دستگاه، نوع 
آموخته ذخیره آموخته در شرایط مشابه الزم است، باید به همراه درسبرای درک امکان کاربرد  درس

 آموخته به فرد  هدف باشد.این درس امکان ارائه اتوماتیِک شود تا حتی در صورت تشابه، 

 

 آموخته را شفاف کنیدسزمینه مربوط به هر نوع در
زمینه آن شامل چه  مشخص کنید آموختهنوع  درسدر جدول زیر به ازای هر 

 است؟متغیرهایی 
 

 متغیرهای زمینه آموختهع درسنو ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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 ریزی اولیه برنامه: پنجمگام 

 

الزم است به چند مورد فکر کنید و در مورد  ها،آموختهقبل از شروع به طراحی چرخه مدیریت درس
 ریزی اولیه داشته باشید. این موارد عبارتند از:ها یک برنامهآن

 
 هاآموختهتعیین چرخه عمر سیستم مدیریت درس .1

ها قرار است در یک پروژه آموختهشما باید حتما مشخص کنید آیا سیستم مدیریت درس
یین تعاستفاده شود یا قرار است به عنوان یک فرایند همیشگی در سازمان مستقر شود. 

ها را آموختهبینانه چرخه مدیریت درسکند با دیدی واقعاین موضوع به شما کمک می
عه سهای نگهداری، پشتیبانی و توتعیین چرخه عمر در مورد فرایندها و هزینه طراحی کنید.
 دهد.های خوبی میبه شما سرنخ

 
 هاآموختهتعیین معماری سیستم مدیریت درس .2

مورد نیاز برای نظام مدیریت درس حافظه سازمانی  آیا منظور از معماری این است که 
های موجود ( با زیرساختEmbeddedها قرار است به عنوان جزئی ادغام شده )آموخته

طراحی و توسعه یابد یا ترجیح بر این است که به عنوان در سبد فناوری اطالعات سازمان 
 Embeddedبدیهی است حالت  شود.کارگرفته( بهStand-aloneیک سامانه مجزا )

کند. به طور تر میتری دارد ولی در اجرا و ترویج، کار سازمان را بسیار آسانتوسعه سخت
افزاری قوی برای مدیریت فرایندها مثال فرض کنید اگر سازمان  شما دارای یک بستر نرم

(BPMS باشد، ایجاد )ل  آن می تواند به خوبی به بخش حافظه سازمانی های توزیع در د 
ها را با توجه آموختهها کمک کند و درسآموختهو استفاده مجدد در چرخه مدیریت درس

 ساند.به افراد برو با هزینه بسیار کمتری  ( در زمان مناسبContextبه زمینه )

تعیین 
چرخه عمر

تعیین 
معماری

تعیین 
محتوا

تعیین مدل 
ارزش
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 هاآموختهتعیین محتوای سیستم مدیریت درس .3
ها باشد یا آموختهسازمانی شما قرار است تک منظوره باشد و فقط حاوی درسآیا حافظه 

را نیز و ...  ها، اسنادها، مهارتها، دانشنامهروشب هدر نظر دارید سایر اقالم دانشی مانند 
با هم باشد نیاز به معماری پیچیده تری برای  میزبانی کند. اگر قرار به ترکیب این موارد

حافظه سازمانی وجود دارد و شاید پیچیدگی سیستم را به حدی باال ببرد که نتوانید آن را 
 مدیریت کنید، خصوصا اگر قرار باشد با معماری ادغام شده پیش بروید.

 
 هاآموختهتعیین مدل ارزش در سیستم مدیریت درس .4

ها ایجاد کنید؛ منظور از مدل آموختهارزش برای مدیریت  درس شما الزم است یک مدل  
ارزش، الگویی است که در آن با تجزیه و تحلیل کافی مشخص شده باشد هر ذینفع با 

ها چه آموختهتوجه به توقعاتی که از او انتظار می رود، از مشارکت در نظام  مدیریت درس
سیستم جدیدی در سازمان  خود، مدل ارزش  مناسبی آورد. اگر برای هر تغییر یا به دست می

طراحی نکنید، مطمئن باشید ذینفعان مختلف به سرعت به تعارض رسیده و سیستم 
 شود. متوقف می

ها و کند؛ چون باورها، انگیزهتفاوت می ببا مدل ارزش سازمان  الفمدل  ارزش سازمان 
 انتظارات در این دو سازمان تفاوت دارد.

با هم خواهیم دید چگونه یک مدل ارزش برای ذینفعان نظام  مدیریت  در ادامه
توانید به ازای هر نوع ها در سازمان خود ایجاد کنید. این مدل  ارزش را میآموخته درس
برای تعریف مدل ارزش باید برای هر ذینفع نمودار زیر خاص، ویرایش کنید.  آموختهدرس

 کامل شود:

 
 

 عــذینف

 دستاوردها

 اـدرده

مدیریِت 
 آموختهدرس

 دستاوردسازها

 هابخشآرام
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 دردها:

ها خالص شود. هایی است که یک ذینفع دوست دارد از شر آنمشکالت و دغدغه دهندهنشان
دردهای ذینفعان مختلف با هم تفاوت دارد. دقت کنید این دردها فقط به مدیریت دانش مربوط 

های فکری یک ذینفع است. مثال دانشکار در انجام یک کار مرتب به نیست، منظور دردها و دغدغه
 کند، یا میزان ضایعات محصول برای سازمان زیاد است.مشکل برخورد می

 

 دستاوردها:

ها را به دست آورد. مثال خبره دهنده چیزهای مثبتی است که یک ذینفع دوست دارد آننشان
گذاشته شود یا سازمان دوست دارد در یک زمینه خاص، دوست دارد به او و جایگاهش احترام 

 نوآور و پیشتاز باشد.

 

 ها:بخشآرام

ها هستند که می تواند یک یا آموختهها یا پیامدهایی از چرخه مدیریت درسها، خروجیمکانیزم
آموخته خاص در چند ذینفع را از شر یک یا چند درد خالص کند. به طور مثال وجود یک درس

ر روش  تدوین شده بتواند دانشکار را از شر یک مشکل تکراری خالص کند یا ب هه سازمانی میحافظ
 آوری شده می تواند سازمان را از شر ضایعات محصول رها کند.های جمعآموختهاساس درس

 

 دستاوردسازها:

تواند برای یک ها هستند که میآموختهنظام  مدیریت درسها یا پیامدهایی از ها، خروجیمکانیزم
ی که هایمکانیزمیا چند ذینفع، زمینه دستیابی به دستاوردهای مطلوب کاری را فراهم کند. مثال 

تواند با دادن بازخور به خبره در مورد شود میطراحی می ITبرای حافظه سازمانی روی بستر 
 ی بدهد.آموخته ارائه شده توسط وی، احساس بالندگی یا افتخار به واستفاده از درس
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 دردها و دستاوردهای مورد انتظار از ذینفعان مختلف را بشناسید
ها را دردها و دستاوردهای مورد انتظار  هر یک از ذینفعان را شناسایی کنید و آن

 به ترتیب اهمیت بنویسید. برای هر یک از ذینفعان باید یک نمودار پر کنید. 

 

 

 های خبرگی را مشخص کنید.ها و دستاوردسازهای انجمنبخشآرام
نظام  ها و پیامدهای ها، خروجیها و دستاوردسازهایی که در مکانیزمبخشآرام

 نهفته است مشخص کنید.  هاآموختهمدیریت درس

 
 

 عــذینف
 دستاوردها

 اـدرده

مدیریِت 
 آموختهدرس

 دستاوردسازها

 هابخشآرام
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 و دستاوردسازها به دستاوردها ها به دردهابخشاتصال آرام
 نظام  مدیریت درسهای تعریف شده در بخشمشخص کنید آرام-

کدام دردهای کدام ذینفعان را پوشش می دهد. آیا دردهای ها آموخته
 کلیدی هر ذینفع پوشش داده می شود؟

  نظام  مدیریت درسمشخص کنید دستاوردسازهای تعریف شده در-

دهد. آیا ذینفعان را پوشش می کدام دستاوردهای هاآموخته
 شود؟دستاوردهای کلیدی  هر ذینفع پوشش داده می

 اکنون در جدول زیر، دردها و دستاوردهای کلیدی بدون پاسخ را یادداشت کنید:
 

 حلراه ذینفع درد یا دستاورِد بدوِن پاسخ ردیف

1    

2    

3    

4    

5    
 

دردها و دستاوردهای بدون پاسخ در جدول باال، باید با راه حلی دیگر پاسخ داده شوند، در غیر این 
حل در بلند مدت نخواهد بود. راه هاآموختهنظام  مدیریت درسصورت امید زیادی به موفقیت 

 دیگر می تواند یک سیستم پاداش و تشویق باشد.

 

 

 طراحی سیستم پاداش و تشویق
ارزشی خوبی طراحی کرده باشید تعداد  کمی از دردها و دستاوردها باقی اگر مدل  

 های پاداش، تشویقمانده است. ببینید کدام یک از دردها یا دستاوردها با مکانیزم
 حل در جدولتوانید در ستون راهو انگیزشی قابل پاسخ دهی است. این موارد را می

 پاداش ندارد. دقت کنید هر عملی نیاز به باال وارد کنید.
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 استراحت کنید

 
های خوبی انجام ها و طراحیخسته نباشید و خدا قوت. تا حاال تحلیل

دادی، سعی کن اونا رو با ذینفعای مختلف در میون بذاری و نظرات اونا 
 رو هم لحاظ کنی. 

 
ساعت، اونچه  24االنم این راهنما رو کنار بذار و اجازه بده ذهنت به مدت 

 که یاد گرفتی رو تجزیه و تحلیل کنه.
 

 تو گام  بعدی می بینمت!
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 هاییهتعیین رو: ششمگام 
 آموختهآوری درسجمع

 

آوری باید ها اولین کاری است که باید انجام دهید. جمعآموختهآوری درسهای جمعانتخاب شیوه
ه ها بآموختهآوری درسبرای جمع اتفاق بیفتد.های یادگیری یا اندکی بعد از آن دقیقا در گلوگاه
 توان عمل کرد:چند روش می

  آموختهدرس وانندـتمیکارکنان  سازمان یا سایر ذینفعان  ،در این روش خوداظهاری:روِش-

اند در یک فرمت وارد کنند. نقش شما در این ها به دست آوردهای را که در یکی از گلوگاه
آموخته است تا مطمئن شوید هایی متناسب با هر نوع درسفرمتحالت، طراحی و ایجاد 

های زیادی دهند؛ این روش چالشها را ارائه میآموختهافراد با دقت و راندمان باال درس
تواند در صورت تبدیل شدن به در جلب همکاری و عادت دادن  افراد در پی دارد، ولی می

 ای داشته باشد.یک رفتار در سازمان، نتایج خیره کننده
  :آموخته های مهم یا تعدادی از انواع درس، تعدادی از گلوگاهروش در اینروش واکنشی-

اید و در شرایط مناسب شما و تیم مدیریت دانش  سازمان به های مهم را انتخاب کرده
این روش به  کنید. ها با مصاحبه استخراج میها را از آنآموختهسراغ افراد رفته و درس

است، ولی قطعا کیفیت های مهم، کوچک و معین قابل اجردر محدودهل نیاز به منابع دلی
 خروجی آن باالست.

 کنید و فرایندهای آموخته را تعیین میشما تعدادی گلوگاه یا نوع  درسمند. روش نظام
دهید که پیشرفت کارها ای تغییر میهاست را به گونهکاری رسمی سازمان که مربوط به آن

-ها ممکن نباشد. مثال فاز اول پروژه خاتمه یافته تلقی نمیآموختهآوری درسبدون جمع

آوری شود. این روش، ضمانت اجرایی باالیی های آن جمعآموختهشود مگر این که درس
 خواهد داشت.

 

 آموختهکدام روش برای کدام نوع درس
انجام کارها و روحیات   آموخته، نحوهشما باید متناسب با نوع گلوگاه، نوع  درس

 های فوق را انتخاب کنید. فعلی افراد، ترکیبی از شیوه
 

 

 آوری را انتخاب کنیدهای مناسب برای جمعشیوه
تعریف کردید، با عالمت زدن در جدول  4آموخته که در گام به ازای هر نوع  درس

آوری کدام است. در صورتی که برای های جمعزیر مشخص کنید روش یا روش
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کنید حتما مشخص کنید آموخته بیش از یک روش انتخاب مییک نوع درس
 کدام روش تحت چه شرایطی باید استفاده شود. 

 

 آموختهنوِع درس
 آموختهآوری درسهای جمعروش

 مندنظام واکنشی خوداظهاری

....    

....    

....    

....    

....    

 

 

 سازیطراحی و آماده
 آوری، ملزومات  زیر را آماده کنید.آموخته برای هر روش  جمعبه ازای هر نوع  درس

 

 ملزومات آوریروش جمع

 آموختهفرمت خوداظهاری درس خوداظهاری

 آموختهسازی درسفرمت پیادههای کلیدی + لیست پرسش واکنشی

 آموختهدر فرایندهای کاری + فرمت درس تعیین، طراحی و اعمال تغییرات مندنظام
 

 

 آموختهکدام روش برای کدام نوع درس
وی گکنید باید پاسخآموخته طراحی میدقت کنید، فرمتی که برای یک نوع درس

ی ها نیز از طریق یکنیاز استفاده کننده ی آن باشد. پس بد نیست با نیازهای آن
نکنید متغیرهای زمینه را که در انتهای گام دو مصاحبه آشنا شوید. ضمنا فراموش 

تاکید  ها دخالت دهید.آموخته تعریف کردید در طراحی فرمتبرای هر نوع درس 4
ها در سازمان  آموختهمی کنم اگر خوب طراحی کنید، بعید است همه انواع  درس

 شما از یک فرمت تبعیت کنند.
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 هاییهتعیین رو: هفتمگام 
 آموختهدرس گذاریصحه

 

های اشتباه یا درک ناقص شود که مبادا برداشتبا این هدف انجام میها آموختهصحه گذاری درس
معضل  های آتی به جای بهبود، برای سازمانها وارد حافظه سازمانی شود و در استفادهاز پدیده

گذاری باید توسط افرادی انجام شود که دارای صالحیت و تجربه ایجاد کند. واضح است صحه
راهنماهای مربوط به تدوین های موضوعی هستند. شما در کافی هستند؛ این افراد همان خبره

  اید.، این افراد را شناسایی کردهنقشه دانش

 صحه گذاریانتخاب شیوه  .1
  های کوچک با حجم فعالیت  سازمان شیوه که بیشتر به کاراین در . متمرکزشیوه

ها به صورت متمرکز و توسط یک یا چند کمیته آموختهآید، کلیه درسمی محدود
 شود. این روش امکان اجرا در کل  یک سازمان بزرگ را ندارد.گذاری می مرکزی صحه

 
  سازمانی، امکان های حافظه . در این شیوه با توجه به قابلیتتوزیع شدهشیوه

ای از سازمان آموخته در اختیار یک یا چند خبره در هر نقطهگذاری هر درس صحه
آموخته را ترکیب دیگری در مرتبه بعدی ممکن است همان نوع درسشود. گذاشته می

ر است پذیاین روش بسیار مقیاس گذاری کنند.از خبرگان به تشخیص سیستم، صحه
 بزرگ و گسترده استفاده شود. هایتواند در سازمانو می

 
 های خود از روش  آموختهتوانید برای تعداد معینی از انواع درس. شما میروش ترکیبی

 متمرکز و برای بقیه از روش توزیع شده استفاده کنید.

 

 

 های مناسب برای صحه گذاری را انتخاب کنیدشیوه
آوری آن را و روش جمع تعریف کردید 4آموخته که در گام به ازای هر نوع  درس

، با عالمت زدن در جدول زیر مشخص کنید روش مشخص کردید 6در گام 
 کدام است.  گذاریمناسب برای صحه

  

  

ها آموختهگذاری درسصحه
کیفیت و کارایی حافظه 
سازمانی شما را افزایش 

 دهد.می
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 آموختهنوِع درس
 گذاریشیوه صحه

 شدهتوزیع متمرکز

....   

....   

....   

....   

....   

 

 صحه گذاریتعیین معیارهای  .2
ها تقریبا به صورت همسان ها توسط همه خبرهآموختهدرسبرای این که مطمئن باشید 

هایی مانند ارزیابی می شود، باید معیارهایی تعریف کنید. این معیارها باید شاخص
آموخته را محک بزند. جدول درس مرتبط بودِن و  کامل بودن، صحیح بودن، تکراری نبودن
 زیر را پر کنید.

 معیارها شاخص

 ... تکراری نبودن

 ... صحیح بودن

 ... کامل بودن

 ... مرتبط بودن

 

 

 هایی داشته باشد!آموخته تفاوتگذاری برای هر نوع درسشاید معیارهای صحه
شاخص  آخر، برای هر  3دقت کنید ممکن است برخی معیارها خصوصا در مورد 

آموخته جدول هر نوع درس آموخته متفاوت باشد. در این صورت براینوع درس
 باال را به صورت جداگانه تکمیل کنید.
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 هاییهتعیین رو: تمشهگام 
 آموختهدرس سازیذخیره

 

حافظه  شود. شما در این مرحله باید الزاماتآموخته در حافظه سازمانی انجام میسازی درسذخیره
ها آموختهدرس یو مجوزهای دسترسی به محتوا دهیسازمان ساختاردهی، سازمانی خود را از نظر

 مشخص کنید:

آموخته با چه ساختار محتوایی ذخیره شود تا زمانی که کاربری قصد . یعنی هر درسساختاردهی
 استفاده از آن را دارد، کمترین زحمت را برای درک و به کاربستن آن متحمل شود.

 یافته و در قالب فیلدهای یعنی الگوی ذخیره به صورت کامال ساخت. یافتهساخت
مشخص است که حتی بعضا با مقادیر مشخصی که در لیست های تعریف شده وجود 

 نمونه مناسبی برای این حالت هستند. ها و الگوهای مدونفرمدارد می تواند پر شود. 
 

 و منعطف برای آن دیده شده. یعنی علیرغم این که یک ساختار کلی یافتهنیمه ساخت 
تواند توسعه یافته یا به دلخواه تکمیل شود. نمونه مناسب هایی از آن میاما قسمت

 ها هستند.ها یا ویکییافته دانشنامهساختبرای محتوای نیمه
 

 ویدئو، صوت و...مانند . ساختار آزاد 

سازی کنیم دهیم و چگونه نمایه هایی قراربندیآموخته را در چه طبقه. یعنی هر درسدهیسازمان
 تا امکان بازیابی  آن و دسترسی به آن به باالترین حد ممکن برسد.

 دهی روش مبتنی بر درخت است که ترین شیوه سازمانسادهدهی درختی. سازمان
هاست چون آموختهدهی درسای ترین شیوه سازمانترین و غیرحرفهالبته کم بازده

امکانات توزیع )گام هشتم( و استفاده مجدد )گام نهم( محروم شما را از بسیاری از 
 کند.آموخته را به یک موضوع از یک درخت محدود میزمینه درسکند و می

 
 تواند ابعاد مختلف در زمینه درسشیوه هم میاین  دهی مبتنی بر گراف.سازمان-

مجدد از دانش را آموخته را ذخیره و نگهداری کند هم قدرت شما در توزیع و استفاده 
هایی از گراف شما یا همان نقشه دانش سازمان  شما باید شامل دسته باال می برد.
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-ها الزامی هستند؛ مثال فرایندها، پروژهآموختهموضوعات باشد که برای توصیف درس

 ها، تجهیزات، و ... ها، مشتریان، همکاران، فناوری
 

اگر هنوز نقشه دانش سازمان  خود را تدوین نکرده اید برای رفع این نقیصه به سراغ 
 بروید. راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش

 

 

 را انتخاب کنید دهیساختاردهی و سازمانهای مناسب برای شیوه
دهی شیوه ساختاردهی و سازمانآموخته مشخص کنید چه به ازای هر نوع  درس
دهی آن را نیز مشخص جزئیات و الزامات ساختاری و سازمانمناسب ترین است. 

های حافظه سازمانی شما را ای از نیازمندی. این جزئیات، قسمت عمدهکنید
 کند. مشخص می

 

 دهینوع سازمان نوع ساختاردهی آموختهنوِع درس

....   

....   

....   

....   

....   
 

شوند. سطح محرمانگی و حیطه دسترسی. اولی شامل دو دسته می. مجوزهای دسترسی به محتوا
با سطح مشخص محرمانگی باید بتواند به محتواهایی از حافظه سازمانی دست پیدا فرد یعنی هر 

محتوایی از بندی یعنی لزوما هر اما حیطهتر است. سطح او یا پایینکند که محرمانگی  آن هم
 گیرد.حافظه سازمانی که با سطح محرمانگی فرد تطابق داشت در حیطه کاری او قرار نمی

 

 بندی را تعریف کنیددرجات محرمانگی و حیطه
آموخته در حافظه سازمانی را تعریف کنید. از طرفی سطوح محرمانگی انواع درس

آموخته را تعیین کنید یعنی به طور مثال اعضای ماتریس دسترسی به انواع درس
 دسترسی دارند. Bهای واحد آموختهبه کدام نوع درس Aواحد یا فرایند 

  

https://goo.gl/Fflkv2
https://goo.gl/Fflkv2
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 هاییهتعیین رو: مهنگام 
 آموختهدرس توزیع
 

 توانید انتخاب کنید.های مختلفی را میها روشآموختهبرای توزیع درس

 
 شما کلیه امکانات  الزم برای پیمایش، جستجو، بازیابی و . در این روش، انتشاِر غیرفعال

دهید. کاربر نهایی زمانی که احساس  آموخته را در اختیار کاربر  نهایی قرار میازنمایی درسب
 کند.آموخته مذکور دست پیدا مینیاز کند از این امکانات استفاده کرده و به درس

ازی سمعروفترین ابزار برای انتشار غیرفعال موتورهای جستجو هستند که در صورت پیاده
توانند قدرت دسترسی افراد به محتواهای حافظه سازمانی شما را به خوبی بهبود خوب می

 دهند.
 شما در یک کانال تلگرام متعلق  مثال فرض کنید شما تمام اعضای سازمان. ارسال عمومی

توانید یک بات تلگرامی ایجاد کنید و با استفاده از عضو هستند. شما میبه سازمانتان 
API های مشخصی را برای آموختهتلگرام، این امکان را به مدیر دانش بدهید تا درس

توانید برای انواع  مشخصی از ها ارسال کند. این کار را میرسان  آنافراد روی نرم افزار پیام
تواند ارسال در قالب مثال دیگر می یک روند اتوماتیک دربیاورید.ها به صورت آموختهدرس

  خبرنامه چاپی یا الکترونیکی باشد.

 

 دقت کنید !!!
 یو فاقد محرمانگ یعموم یهاآموختهدرس یروش صرفا برا نیا دیحتما دقت کن

 .دیمخاطب را ندار یالزم است چون شما امکان طبقه بند
 

روش های 
توزیع

انتشار غیر 
فعال

ارسال هدفمند ارسال عمومی

انتشار فعال
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 افزاری  حافظه به صورت دستی یا با توجه به امکانات نرم . یعنی شما یاارسال هدفمند
های آموخته، درسای(برنامه، ارسال درونSMSرسانی با ایمیل یا )مانند پیام سازمانی خود

. در این روش، این کنیدخورد ارسال میحتماال به درد آنها میمشخصی را برای کسانی که ا
 هایشود، یا باید لیستکننده مشخص میکه چه کسی گیرنده است یا توسط ارسال 

دریافت کنندگان یا مشترکین وجود داشته باشد که مثال بر اساس این که کاربر یک موضوع 
 مشخص را دنبال کرده، ایجاد شده باشد.

 ترین روش، انتشار فعال است. یعنی حافظه ترین و البته پربازده. پیچیدهانتشار فعال
ی ها، مواردآموختهو شرایط کاربر و تطبیق آن با زمینه درس سازمانی شما بر اساس زمینه

را به صورت فعاالنه برای کاربر ارسال کند که احتماال در زمان  فعلی و یا روزهای آتی برای 
های ابتدایی این روش خیلی برای استفاده از این روش، باید در گام گشا خواهد بود.او گره

های آموختهمربوط به انواع درس Contextزمینه یا  خوب عمل کرده باشید و متغیرهای
افزار حافظه سازمانی شما باید مجهز به خود را به خوبی مدل کرده باشید؛ از طرفی هم نرم

ها شده باشد. انتشار  فعال، هایی ساده یا پیچیده برای تشخیص تشابه زمینهالگوریتم
ر خوبی دارد و می تواند از بروز های دیگر بازده بسیاعلیرغم پیچیدگی نسبت به روش

ته آموخبسیاری اشتباهات مجدد جلوگیری کند چرا که در زمان و شرایط مقتضی یک درس
 رساند.را به دست کاربر می

 

 را انتخاب کنید توزیعهای مناسب برای شیوه
های موجود و در دسترس، انتخاب کنید هر حاال با توجه به امکانات و ظرفیت

هایی توزیع شود. در بیشتر آموخته بهتر است با چه شیوهانواع درس کدام از
ابل ها قآموختهها، انتشار غیرفعال به صورت پیش فرض روی تمام درسسیستم

 اعمال است.
 

 آموختهنوِع درس
 آموختههای توزیِع درسروش

 انتشار فعال ارسال هدفمند ارسال عمومی انتشار غیرفعال

....     

....     

....     

....     
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 هاییهتعیین رو: همدگام 
 آموختهدرس استفاده مجدد

 

های معرفی شده در های موجود در حافظه سازمانی شما ممکن است به یکی از شیوهآموختهدرس
آموخته لزوما مساوی با در دستان افراد سازمان  شما قرار بگیرد. دسترسی به یک درس نهمگام 

ها یکی از سه وضعیت زیر را در آموختهاستفاده از آن نیست. شما می توانید برای استفاده از درس
 نظر بگیرید:

ید از اهایی است که تصمیم گرفتهآموختهحالت اول بیشتر مربوط به درسکامال اختیاری.  .1
ه ذائقه را بها طریق انتشار غیرفعال در سازمان توزیع شوند. یعنی به شکلی، استفاده از آن

برای مواخذه وجود ندارد، و انتخاب افراد واگذار کرده اید. در صورت عدم استفاده دلیلی 
 اما در صورت استفاده بهتر است مورد تشویق قرار گیرد.

 
ا هبه دلیل این که امکان تغییر رویه ؛سطح دوم تاکید به استفاده است تاکید به استفاده. .2

ای هآنقدر تعمیم پذیر نبوده که منجر به تغییر کامل  رویهآموخته یا درسوجود نداشته 
اما به این معنی نیست که افراد بدون توجه  کاری سازمان شود، از تاکید استفاده می شود؛

اشتباهات را تکرار کنند. مثال در زمان تعمیر یک دستگاه به خاطر  توانند مجددابه آن می
ر ای مختص  آن دستگاه را دشود نکتهر گوشزد میضرر ناشی از تعمیر اشتباه، به تعمیرکا

مونتاژ کردن رعایت کند.  د 
 

ت های کاغذی و الکترونیکی اسرویهو جایگزینی تغییر قطعی  سطح سوم اجبار به استفاده. .3
از استفاده از آن ندارند. مثال یک فرم کاغذی کامال با که در این حالت، افراد راهی غیر 

افزاری تغییر می یابد و شود یا گردش کار در یک سیستم نرمنسخه جدید جایگزین می
 امکان انجام کار به شیوه قدیم نخواهد بود.

 

 های مناسب برای استفاده مجدد را انتخاب کنیدشیوه
های مختلف چرخه مدیریت هایی که برای بخشها و انتخاببا توجه به طراحی

آموخته مشخص کنید چه نوع درساید، برای هر ها تا کنون داشتهآموختهدرس
 شیوه استفاده مجدد مناسب است؟
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جمع بندی وظایف و : دهمیازگام 
 بازنگری مدل ارزش

 

انجام دادید وظایف هر یک از ذینفعان را به طور دقیق  10تا  6هایی که از گام با توجه به طراحی
ایجاد  5ارزشی را که در گام ها بنویسید. حاال مدل آموختهدر هر یک از مراحل چرخه مدیریت درس

آیا برای دردها و دستاوردهای هر ذینفع با در نظر گرفتن وظایفی که  کردید بازنگری کنید ببینید
 شود؟اید پاسخ متناسبی ارائه میها تعریف کردهبرای آن

 

 هابازنگری طراحی یا ایجاد مشوق
کافی برای ها و دستاوردسازهای های شما آرام بخشدر صورتی که طراحی

دهد، طراحی های خود را بازنگری کنید. اگر احساس ذینفعان مشخصی ارائه نمی
اید، سعی کنید یک سیستم انگیزش کنید بهترین طراحی ممکن را انجام دادهمی

ها طراحی کنید تا خالء های مدل ارزش  آن آموختهو پاداش برای مدیریت درس
 را پر کند.

 
 و آماده راهنمای بعدی شوید. استراحت کنید

 
های یکترین تکنخسته نباشید  مجدد و تبریک. شما تونستی یکی از مهم

 کنی. طراحی سازمانت مدیریت دانش رو با موفقیت برای
 

ها بر آموختهاجرای مدیریت  درسو عمال به ، االنم این راهنما رو کنار بذار
 !های انجام شده اقدام کناساس طراحی

 

 

 :راهنماهای دیگه مثلبرای ادامه کار باید بری سراغ 
 خبرگی هایانجمننظام مدیریت  نیتدو یراهنما .1
 و سایر راهنماهایی که به تدریج روی دانش مارکت عرضه خواهد شد. .2

 

https://goo.gl/XtRlxU

