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است.  شده  سريع تر  چيز  همه      
به  ديجيتالى  دسترسى  راههاى 
و  تحليل  روش هاى  اطالعات، 
صحبت  حتى  اطالعات،  بكارگيرى 
سريع تر  اخير  دهه ى  در  كردن 
صورت مى پذيرد. با حجم زيادى از 
اطالعات روبرو هستيم اما همچنان 
در  مناسب  اطالعات  به  دسترسى 
مناسب،  فرد  توسط  مناسب  زمان 
مى-  دانش  مديريت  اصلى  چالش 
باشد. در اين ميان شبكه اجتماعى 
تعامالت  بر  تاكيد  با  محور  دانش 
اجتماعى ميان افراد به جاى تسخير 
متفاوتى  چشم انداز  دانش،  خود 
نسبت به مديريت دانش در محيط 

رقابتى امروز ايجاد كرده است.

شبكه اجتماعى دانش محور
    سيستم مديريت دانش مبتنى بر 
كه  است  اجتماعى  شبكه هاى 
محيط ارتباطى پويا ايجاد مى نمايد 
دانشى،  تعامالت  سطح  ارتقا  با  و 
جمع آورى دانش شخصى و تبديل 
دانش شخصى به جمعى را تسهيل 
را  سازمانى  دانش  موثر  مديريت  و 

محقق مى كند.

و  مى شود  محسوب  سازمان  ارزشمند  دارايى  يك  به عنوان  پرسنل  از  يك  هر  دانش      
دانشهاى تركيب و تجميع شده سازمان در واقع موتورى است كه منجر به ايجاد نتيجه مى- 
شود. در حال حاضر بسيارى از شركت ها، سرمايه گذارى زيادى روى راه حل هاى مديريت 
دانش و طراحى مكانيزم هاى متنوع با هدف مستندسازى اسناد موجود و تشويق به ثبت 
دانش ضمنى كرده اند. با اين حال هر چند سيستم  هاى طراحى شده در ثبت مستندات و 
در  ثبت خوب عمل مى كنند  در  كه  اندازه  همان  به   افراد  اما  كرده اند،  موفق عمل  دانش 
جستجو و دسترسى به اطالعات موجود و بكارگيرى آنها خوب عمل نمى كنند. اين جايى 

است كه بكارگيرى رويكرد شبكه هاى دانشى در مديريت دانش نمود پيدا مى كند.

    گاهى مستندات و دانش هاى موجود پاسخگوى نياز افراد جهت حل مسائل و مشكالت 
نمى باشد، بلكه آنها نيازمند فضايى هستند كه امكان پرسش و پاسخ عميق وجود داشته 
باشد و تمامى اعضا سازمان در آن مشاركت نمايند. در اين صورت تجميع اطالعات پراكنده 

افراد مختلف، بسته اطالعاتى ارزشمندى براى پرسش كننده ايجاد مى كند. 

شبكه هاى اجتماعى در ارتقا مديريت دانش
1.  امكان اشتراك گذارى متمركز  

2.  تسهيل ارتباطات كاركنان و تقويت فرآيند به اشتراك گذارى دانش
3.  ايجاد پروفايل كاربران جهت اطالع همكاران از مهارت ها و تجارب كليه كاربران

4.  حركت فراتر از ثبت دانش ها و مستندات و ارتقا توانايى كاركنان در مشاركت، طوفان 
فكرى و خلق ايده هاى جديد و نوآور، ايجاد فضاى پرسش و پاسخ و ...

مزاياى شبكه اجتماعى دانش محور
1.  افزايش بهره ورى
2.  تسريع مشاركت

3.  ايجاد هوش جمعى 
4.  ايجاد ارتباطات ساده و موثر 

5. شناسايى آسان افراد كليدى در هر حوزه 

شبكه هاى اجتماعى دانش محور
شبكه هاى اجتماعى در ارتقا مديريت داش

مزايا شبكه اجتماعى دانش محور
MTAShare 4.2 (شبكه دانش سازمانى)

Yammer (شبكه اجتماعى سازمانى)
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    مشاوران توسعة آينده به عنوان اولين و بزرگترين مجرى طرح هاى مديريت دانش در 
ايران، در آستانه 10 سالگى فعاليت هاى خود در اين حوزه، و بر اساس رسالت خود كه همانا 
بهبود مستمر، همگامى با تغييرات سازمانى و پيشرو بودن در حوزه هاى مديريت دانش است، 
نرم افزار MTAShare 4.2 را به عنوان تركيبى از سيستم مديريت دانش به همراه ماژول هاى 

شبكه اجتماعى سازمانى، طراحى و معرفى نموده است.
به طور كلى شبكه اجتماعى دانش محور سه ويژگى اصلى دارد: 

1.  ساختار مناسب جهت مبادالت دانشى و ايجاد فضاى پرسش و پاسخ متمركز
2.  پروفايل كاربران

3.  همكار دانشى

Knowledge Wall (صفحه رخدادها)
    صفحه رخدادها، ليستى از رخدادهاى متناسب با هر كاربر (بر اساس الگوريتم هاى متعدد) 
را نمايش مى دهد كه از جمله اين رخدادها مى توان به ثبت دانش، ثبت گزارش بكارگيرى، 
ثبت انجمن خبرگى، پرسش و پاسخ در انجمن خبرگى، ثبت مستند، اخبار (رخداد) و ثبت 

ديدگاه اشاره كرد.  
    ثبت "ديدگاه" يكى از مهمترين انواع رخداد است و كاربر از اين طريق مى تواند ايده ها، 
نظرات و ديدگاه هاى خود را با دنبال كنندكان دانشى به اشتراك  گذارد. در اين قسمت امكان 

پيوست فايل، ويرايش و يا حذف ديدگاه هاى ثبت شده نيز مى باشد. 
    متناسب سازى و شخصى سازى رخدادهاى نمايش داده شده در صفحه رخدادهاى هر 
كاربر تضمينى براى يكپارچه سازى محتواى ورودى، جلوگيرى از تاخيرات زمانى و حداقل 

كردن پيشنهادات نامرتبط تخصصى است.
    اين بخش فضاى مناسبى براى اطالع رسانى، پرسش و پاسخ، اخذ پشتيبانى، تشريك 
مساعى و غيره ايجاد مى كند كه افزايش تسهيم دانش سازمانى، افزايش يادگيرى و در نهايت 
ارتقا عملكرد سازمانى را به همراه دارد، و چالش تسهيم دانش در زمان و مكان مناسب توسط 

فرد مناسب را كاهش مى دهد. 
    ماهيت وجودى و جذابيت اين ساختار تبادل دانش از مزيت هاى عمده نرم افزار است كه 
كاربران را به خود معطوف مى كند و انگيزه آنها را براى مشاركت در فرآيند مديريت دانش  

افزايش مى دهد. 

اجتماعى  شبكه  يك   Yammer    

محيط  ايجاد  با  كه  است  سازمانى 
اطالعات  به اشتراك گذارى  مشاركتى، 
و دانش در سراسر سازمان و ارتباط با 
متخصصين مناسب را تسهيل مى كند.  
از جمله قابليت هاى Yammer مى توان 

به موارد زير اشاره كرد: 

فايل و اسناد بدون مراجعه  ارسال     
حضورى 

سرعت  با  ادارى  مكاتبات  انجام    
مطلوب و بدون تلف شدن زمان 

توسط  تنها  شبكه  يك  راه اندازى    
ايميل 

    امكان مديريت آسان شبكه 

 Yammer مزاياى اصلى 

-  ارتقا مشاركت 
-  بهبود ارتباطات سازمانى

- تسهيل به اشتراك گذارى 
-  افزايش چابكى سازمان ها 

-  يكپارچه سازى رخدادهاى سازمانى
-  افزايش بهره ورى و رضايت كاركنان
-  ارتقا ساختار تيمى و كاهش تمركز 

سازمانى 

 Yammer برخى مشتريان

 Knowledge is an infinite resource you
achieve through collaboration


