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  چرا؟ ؛)KM2 (دوم نسل دانش تيريمد

 اشتراك و يآشكارساز دانش، تيريمد ياصل يهادغدغه از

  دانش تيريمد عمر از كه ييهاسال طول در و است افراد دانش

 هاآن كردن ياتيعمل يبرا يگوناگون يكردهايرو و ابزارها گذرد،يم

 يول. است دهيگرد اجرا هاسازمان از ياريسب در و شده شنهاديپ

 يسازادهيپ نامطلوب ياثربخش است، انيم در هنوز كه يامسئله

            و هاستميس يسازادهيپ گر،يد عبارت به! باشديم ابزارها نيا

 شدن مطرح به توجه با روزهام. ستين سازمان افراد دانش از ارزش جاديا بر ينيتضم ابزارها، از يمندبهره

       در دانش تيريمد يابيعارضه يمورد مطالعات يبررس و) دانش تيريمد ديجد نسل (KM2 هينظر

 مشاركت يبرا نش،دا تيريمد يابزارها يسازادهيپ كه انددهيرس جهينت نيا به افراد ،ايدن شرويپ يهاسازمان

 افراد ،يزشيانگ يراهكارها از يريگبهره با كه هم يطيشرا در يحت. ستين يكاف دانش ميتسه در افراد

 ستميس در كه پراكنده اتيتجرب و اطالعات دارند، دانش تيريمد يهاستميس در خود دانش ارائه بر يليتما

  !كنندينم ندرما يكس از يدرد رود؛يم انتظار كه آنطور اند،شده ثبت

 يهارساختيز شرفتيپ با البته و دانش تيريمد يسازادهيپ در موجود مسائل به ييگوپاسخ يبرا

 يبرا يترمناسب پاسخ يپ در تا ديگرد يمعرف دانش تيريمد ديجد نسل عنوان به KM2 ،يكيتكنولوژ

 به KM2 در. باشد ،"ملموس ارزشِ به سازمان يدانش هيسرما ليتبد" يعني دانش تيريمد ياصل دغدغه

 و يطراح ياگونه به ابزارها و شوديم توجه شتريب دانشگر، عنوان به انسان يرفتار و يفكر يهايژگيو

 افراد ارتباط اًيثان و باشد داشته خود اطالعات و دانش ارائه به يشتريب ليتما اوالً فرد كه شونديم استفاده

 .گردد ليتسه گريكدي با مختلف

  يسازمان Wiki يسازادهيپ

Wiki  همانطور. است دوم نسل دانش تيريمد يابزارها از يكي 

 و ستين سازمان مسائل حل به قادر ييتنها به ابزار، م،يدانيم كه

 يضرور لذا. باشدينم آن از اثربخش استفاده يمعنا به زاراب داشتن

 فرهنگ جمله از دانش، تيريمد يهارساختيز و گريد ابعاد تا است

 نياول نيبنابرا. گردد هماهنگ و گرفته قرار ريتاث تحت زين يسازمان

 با يآموزش يهاكارگاه يبرگزار ،يسازمان Wiki يسازادهيپ در گام



 

 صورت به كه هاكارگاه نيا. است يمجاز يفضا در دانش اشتراك منظور به ،يخصصت يهاميت جاديا هدف

 دنبال را هدف دو گردد،يم برگزار مشترك يهاتخصص با افراد ژهيو (Action Learning) يعمل يريادگي

  :نمود خواهد

  رانيفراگ توسط ،سازمان در دانش اشتراك يهاچالش و ضرورت درك .١

 يسازمان Wiki افزاررمن از استفاده يعمل آموزش .٢

 يرو بر و ندينمايم جاديا را اطالعات هياول هسته گر،ليتسه كمك به كارگاه هر رانيفراگ دوره نيا در

 امكان پس آن از افراد، ريسا و رانيفراگ افزار،نرم تيقابل به توجه با. دهنديم قرار سازمان Wiki شبكه

 خرد از يمندبهره و آنها يبخش توسعه تيقابل ،اطالعات ييايپو .داشت خواهند را محتوا ليتكم و شيرايو

 نسل KM در دانش اشتراك يابزارها به نسبت يبرتر يهاتيمز از يكي ،يستميس نيچن در سازمان يجمع

 صورت به نترانت،يا شبكه يرو نصب جهت يسازمان Wiki افزارنرم كه است حيتوض به الزم .باشديم اول

 .گرفت خواهد قرار فرماكار ارياخت در گانيرا

  

  

  

  

  

  

  :مالحظات

 دوره بر اساس توافق  با ي اجرايزمانبند.  استي در محل كارفرما قابل برگزاري ساعت آموزش16ن دوره در يا •

 .شودين مييكارفرما تع

  . استي نفر قابل برگزار25 حداكثر ي براي آموزشيهاكارگاه •

  .شوديدها و نوشت افزار ارائه مياسالنت ي، پرCD شامل؛ يبه شركت كنندگان بسته آموزش •

  . همراه استي آموزشيهاياز بي مدرس و اجرا2، جلسات با حضور ي آموزشيش اثربخشيبه منظور افزا •

  . به عهده كارفرما استيزات آموزشين محل و تجهيتأم •


