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افزار  نرم  يكپارچگى  و  استقرار 
MTAShare  در همكاران سيستم

شايد كمتر كارشناس يا تحصيلكرده
 اى در ايران، نام همكاران سيستم را 
به عنوان شركتى فعال و پيشرو در 
اطالعات  فناورى  و  نرم افزار  حوزه 

نشنيده باشد.
اين شركت در سال 1366 كار خود 
 22000 با  امروزه  و  نموده  آغاز  را 
مشترى در حوزه هاى مختلف كسب 
عنوان  به  كوچك،  و  بزرگ  كار هاى 
بخش  نرم افزارى  شركت  بزرگترين 

خصوصى به شمار مى آيد.
تعامل با حجم عظيمى از مشتريان، 
تجربيات گرانبهاى بدست آمده طى 
و  ثبت  اهميت  و  ساليان  اين 
و  تجربيات  اين  صحيح  نگهدارى 
جهت  روشن  دليلى  دانش ها، 
تخصصى  نرم افزار  از  استفاده 

مديريت دانش مى باشد.
سيستم  همكاران  فعاليت  على رغم 
تجربه  با  مديران  نرم افزار،  در حوزه 
مديريت  تخصصى  نرم افزار  شركت، 
و  برگزيده  را   (MTAShare)دانش
اين نرم افزار پس از استقرار كامل، با 
كليه سيستم هاى نرم افزارى شركت 

يكپارچه شده است. 

    كوميتو معتقد است كه دانشكاران بيشتر وقت خود را صرف جستجوى اطالعات مى كنند. اين 
يك واقعيت است كه دانشكاران  15 تا30 درصد از وقت خود را جهت جستجوى اطالعات خاص 
صرف مى كنند و با اين حال، كمتر از نيمى از اين تالش ها موفق هستند. با اين رويكرد شركت هاى 
بزرگ، مانند آلكاتل و زيمنس راه حل هاى اختصاصى براى مديريت دانش و استفاده بهينه از اين 
سرمايه ارزشمند سازمانى ايجاد كرده اند، كه از آن جمله مى توان به بكارگيرى نرم افزار مديريت 

دانش اشاره نمود. 
در اين ميان در مقايسه با راه حل هاى قبلى غير شخصى كه در حال متراكم ساختن دانش در پايگاه 
داده و مخازن دانش بود، رسانه هاى اجتماعى به عنوان زيربناى سازمان نوين اجازه مى دهند تا 
بازيگران انسانى، منابع دانش را از طريق ديگر اعضاى سازمانى مكان يابى نموده و اين منابع دانشى 

را از طريق تعامالت اجتماعى توليد و منتقل نمايند.

علل بكارگيرى سيستم مديريت دانش با رويكرد شبكه هاى اجتماعى
    مكالمه همچنان به عنوان بهترين راه انتقال دانش. معاشرت و اجتماعى بودن، همچون داستان
 سرايى و مكالمه، مسئله اى جداناپذير در اين مسير است و طبيعى ترين راه يادگيرى به حساب مى

 آيد. 
    افزايش يادگيرى از طريق گروه هاى اجتماعى. تنها دسترسى به اطالعات كافى نيست، افراد نياز 
است درگير شوند تا ياد بگيرند. با اضافه نمودن رويكرد شبكه هاى اجتماعى، اين امكان فراهم مى 
شود كه فضاى پرسش و پاسخ مناسب ايجاد شود و در نهايت مى توان بهترين و خالقانه ترين پاسخ 

را انتخاب نمود.
    تسهيل روند تصميم گيرى. بسترى مناسب براى پرسش و پاسخ و دسترسى سريع به اطالعات و 

دانش هاى مورد نياز فراهم مى كند.
    اتصال دانشكاران به خبرگان مناسب. در بسيارى از موارد نياز است دانشكاران تنها متخصصان 

يك حوزه را شناسايى و با آنها تبادل نظر داشته باشند.
    ايجاد بستر به اشتراك گذارى جمعى. تبديل تعامالت فردى به جمعى، خالقيت، نوآورى و در 
نهايت خروجى مطلوب را حاصل مى كند و چالش تسهيم دانش در زمان و مكان مناسب را كاهش 

مى دهد.  

علل بكارگيرى سيستم مدريت دانش با 
رويكرد شبكه هاى اجتماعى

  MTAShareاستقرار و يكپارچگى نرم افزار
در همكاران سيستم

پروفايل كاربر و مولفه هاى مهم آن
Tibber
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توسعه سبد  و  بهبود  از يك طرف سعى در  نوين،  ابزارهاى  و  رويكردها  با  آينده  توسعه  مشاوران 
محصوالت خود و از طرف ديگر فراگيرى فرآيندهاى مديريت دانش در تمامى حوزه هاى سازمانى 
شبكه  يك  ويژگى هاى  با   MTAShare 4.2 دانش  مديريت  جامع  نرم افزار  راستا  همين  در  دارد. 
اجتماعى سازمانى رونمايى و در چند سازمان ايرانى از جمله شركت پتروشيمى رازى، شركت فوالد 

خوزستان و شركت برق منطقه اى فارس نصب شده است. 
يكى از ويژگى هاى اصلى شبكه اجتماعى دانش محور "پروفايل كاربران" است. شبكه هاى اجتماعى، 
پلت فرم ارتباطى شبكه اى بوده كه در آن مشاركت كنندگان نياز است پروفايل منحصر به فرد قابل 
شناسايى داشته كه از محتوى تامين شده توسط خود كاربر، كاربران ديگر و يا سيستم تشكيل شود. 
در ايجاد پروفايل كاربران نياز است مداخله كاركنان تا حد ممكن محدود شود و از طريق سيستم 

به طور پويا بر اساس فعاليت هاى دانشى به روزآورى شود. 

پروفايل دانشى با رويكرد بازى سازى
نرم افزار جامع مديريت دانش MTAShare 4.2 به منظور ايجاد پروفايل دانشى كاربر از تكنيك هاى 

بازى سازى استفاده كرده است كه از جمله اهداف بكارگيرى اين تكنيك عبارت است از: 
      ايجاد انگيزش در كاركنان 

      بهبود كيفيت دانش هاى سازمانى 
      ايجاد رقابت دوستانه بين كاركنان 

      تقويت خلق ايده و نوآورى در سازمان 
      ايجاد ردپايى از فعاليت هاى دانشى كاركنان 

      شناسايى برترين دانشكاران و بكارگيرى برترين دانش ها 
      اشتراك دانش و تخصص افراد در سازمان با ايجاد بسترهاى سرگرمى 

مولفه هاى مهم پروفايل كاربر بر اساس تكنيك بازى سازى 
1. ساختار اطالع رسانى و گزارش: نمايش رخدادهاى متناسب با هر كاربر در صفحه پروفايل كاربر    

و ردپايى از فعاليت هاى دانشى كاربر در نرم افزار مديريت دانش؛
راهنمايى جهت كسب  فعاليت هاى دانشى، نشان دانشى و  به  امتيازدهى  بازى: شامل  2. ساختار 

امتياز باالتر و دريافت نشان دانشى و بازخور پيشرفت؛ 
3. ساختار اجتماعى: نظردهى، عالقه مندى ديدگاه هاى دانشى همكاران و امكان ارسال پيام. 

سازمانى  اجتماعى  شبكه  يك  تيبر 
است كه مرتب سازى و در دسترس قرار 
فرد/واحد  به  مناسب  اطالعات  دادن 
مناسب در زمان مناسب از برترى هاى 
آن مى باشد. اين شبكه اجتماعى دانش
تجارب  بكارگيرى  دانش،  توليد   محور 
تيم هاى  جغرافيايى  اتصال  داخلى، 
پراكنده، بهبود تعهد كاركنان و غيره را 

ايجاد مى  نمايد. 
اهداف تيبر 

     شكستن ديوارها: تسهيل مشاركت، 
قرار  دسترس  در  و  افراد  كردن  نمايان 

دادن متخصصين؛ 
يكپارچه سازى  بهره ورى:  افزايش      

برنامه هاى كاربردى سازمان؛
ايجاد  اطالعات:  جريان  تسريع     
ارائه  و  كاركنان  بين  ارتباطى  خطوط 
به اشتراك گذارى  ساده  راهكارهاى 

دانش؛ 
بستر  ايجاد  پرسنل:  توانمندسازى      
مناسب جهت انتقال تجارب، نظرات و 

ارتقا رضايت شغلى؛ 
      تسريع نوآورى: ايجاد هوش جمعى 

و امكان ارائه ايده ها. 


