
  ديت دانش نسل جديرياستقرار نظام مد

   Enterprise 2.0جاد يكرد ايبا رو

  چرا؟ ؛ديجد نسل دانش تيريمد

 همچون ياريبس يندهايفرا دانش تيريمد در

 يريگ بهره دانش، اكتساب سازمان، ازين مورد دانش ييشناسا

 و يآشكارساز كه است توجه مورد ... و دانش يابيارز دانش، از

 ليدل. رود يم شمار به آنها نيمهمتر از افراد دانش اشتراك

 افراد كه يتجرب دانش كه است بابت نيا از موارد نيا تياهم

 اند؛ نموده كسب سازمان در خود خدمت يها سال يط در

 و صنعت همان كار و كسب يفضا با متناسب ،ياتيعمل يدانش

 و يمل فرهنگ همچون (مرتبط عوامل تمام گرفتن نظر در با

 و يتئور يها دانش بر معموالً لحاظ، نيا از و است) يسازمان

 موضوع نيا تياهم به هتوج با. دارد تيارجح د،ينما اكتساب تواند يم مختلف منابع از سازمان كه يواردات اصطالحاً

 شده رااج و شنهاديپ يگوناگون يكردهايرو و ابزارها سازمان، در آن اشتراك و افراد يضمن دانش يسازآشكار يبرا

 گر،يد عبارت به! باشديم ابزارها نيا يسازادهيپ انتظارِ از كمتر ياثربخش است، انيم در هنوز كه يا مسئله يول. است

 اشتراك يابزارها از يمند بهره و هاستميس يسازادهيپ

 سازمان افراد دانش از ارزش جاديا بر ينيتضم دانش،

 يبرا يارراهك افتني هدف با ر،ياخ يها سال در. ستين

 جينتا كه ديگرد انجام يمطالعات و ها يبررس مسئله، نيا

 تيريمد حوزه در يديجد مفهوم ارائه به منجر ها آن

  .شد Enterprise 2.0 عنوان تحت دانش

 ظهور از پس مفهوم نيا خلق

 كه ودب يكارآمد و ساده د،يجد يابزارها

 ارمغان به) Web2.0 (2 وب يتكنولوژ

 روز هر د،يباش داشته توجه اگر. بود آورده

 ياجتماع يابزارها نيا ظهور شاهد شتريب

 يآشكارساز يبرا خوب لهيوس كي ابزارها، نيا از كي هر كه نجاستيا توجه جالب نكته اما. ميهست نترنتيا سطح در

 يسو به را دانش تيريمد نيمحقق از ياريبس توجه كه بود يموضوع نيا. نديĤيم حساب به آن يرهسازيذخ و دانش

 مشغول يدستمزد افتيدر بدون و خودجوش صورت به نترنتيا يرو بر مردم كه دنديد يم آنها. كرد جلب خود

 از استفاده در سازمانها هنگام نيهم در اما. هستند خود يدگاههايد و اطالعات و دانش مستندكردن و كردن آشكار

 يكند به يسازمان دانش يسهايتابيد در اطالعات ثبت روند و! دارند ياديز مشكالت خود دانش تيريمد يستمهايس



 

 درون به را ياجتماع يشبكهها يابزارها تا افتادند فكر نيا به نيمحقق از يبرخ كه بود هنگام نيا در. رود يم شيپ

 مفهوم كه بود نجايا. كنند استفاده سازمان يور بهره و فزودها ارزش شيافزا جهت در آن يايمزا از و اورنديب ها سازمان

  .شد معروف) E2.0 (2 زيانترپرا به و آمد وجود به سازمان از ينينو

  ما روش

 تحوالت ديجد نسل دانش تيريمد استقرار در رايو شانياند آرمان شركت يخدمات بسته يطراح در

 ليتسه و كننده تيتقو كه يكيتكنولوژ يابزارها از يريگ هبهر و يانسان يروين يساز هماهنگ سازمان، يساختار

 نيچن ازين شيپ گام كي و ياصل گام 5 در خالصه طور به و است شده گرفته نظر در باشند، يدكريرو نيچن كننده

  :گردد يم يمعرف

  (Gap Analysis) فاصله زيآنال - صفر گام

  دانش تيريمد بعد از مطلوب، تيوضع تا سازمان فاصله سنجش •

 يكيتكنولوژ و يفرهنگ ،يساختار منظر از Enterprise 2.0 يساز ادهيپ يبرا سازمان يآمادگ زانيم سنجش •

  يساز فرهنگ ينارهايسم يبرگزار -اول گام

 ستميس استقرار در يياجرا بدنه يساز همراه هدف با سازمان كاركنان يبرا E2.0 يساز ادهيپ جينتا و ايمزا حيتشر •

  سازمان يداخل شبكه در wiki افزار نرم استقرار -دوم گام

 ابزار نياول عنوان به سازمان يداخل شبكه در wiki استقرار •

 E2.0 استقرار

 يبرا مشاوره-آموزش يها كارگاه يبرگزار -سوم مگا

  كاركنان مختلف يها گروه

 شتريب ييآشنا هدف با مشابه يها تخصص با كاركنان يبرا (Action Learning) يعمل يريادگي يها كارگاه يبرگزار •

 استخراج و يشكارسازآ دانش، اشتراك نينو يها روش آموزش دانش، تيريمد فرهنگ اشاعه ،E2.0 با كاركنان

 در يسازمان دانش و اطالعات ثبت در يجمع خرد از يريگ بهره و دوره يبرگزار خالل در كاركنان يضمن دانش

 wiki ستميس

  دانش تيريمد يندهايفرا استقرار و يطراح -چهارم گام

 سازمان طيشرا با سبمتنا دانش تيريمد يندهايفرا استقرار و يراهبر تهيكم ليتشك •

  سازمان در Enterprise 2.0 استقرار ادامه جهت ييشنهادهايپ ارائه - پنجم گام

  



 

 


