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مدیریت دانش و تحول دیجیتال

مهندس احسان آفریده

17ازبیشنداک؛مهندسیمشاورهشرکتمدیرعامل
12فتالیودانشمدیریتحوزهدرفعالیتسابقهسال

دانشمدیریتحوزهدرمقالهعنوان
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این دارایی ها باعنوان دارایی  
ملموس شناخته می شوند



4تا نسل 1مدیریت دانش، از نسل 



نسل اول مدیریت دانش
1

وداشتقراردانشاشتراکگذاریبرتمرکزبیشتریناول،نسلدانشمدیریتدر
.داشتندارتباطاتواطالعاتفناوریبربسیاریتاکیدهاسازمان

:ویژگیها
محدودبهنرمافزار

عدمتوجهبهابعادانسانی



وم مدیریت دانشدنسل 
2

شانسانیمدیریتداناهمیتابعادایجادیکبینشاجتماعیو=نسلدوممدیریتدانش

:ویژگیها
توجهبهفرایندبلوغوسطحبلوغمدیریتدانش

"فرهنگمدیریتدانش"اهمیتپیداکردنمولفه
خالءمیانمدیریتدانشوقابلیتهایکسبوکارسازمان

ساختار

نرم افزار

فرهنگ



نسل سوم مدیریت دانش
3

کارواتکابرتوسعهقابلیتهاوتمرکزبرایجادارتباطمیانراهبردهایکسبوایننسلبا
.سازمانایجادشددانشیماهیت

:ویژگیها
شکلگیریساختارهایمدیریتدانش

ترسیماستراتژیمدیریتدانشواستراتژیدانش
توجهبهزنجیرهارزشسازمانیوتوسعهشبکههایدانش



نسل چهارم مدیریت دانش
3

اهایسریعدرعرصهجهانی،گسترشروزافزونشبکههایاجتماعی،ظهورپدیدهفضتحوالت
ملهازج...دیجیتالیمثلمتاورس،گسترشعرصههوشمصنوعی،توسعهارزهایدیجیتالو

.نامیدهمیشود«تحولدیجیتال»جنبههاییکتحولبزرگاستکه

دراینگذار،صرفاتالشبرایتغییردربخشیازفرایندزندگیپاسخگونیست،
.بلکهاینتغییراتدرسطحوسیعیاززندگیانسانرخخواهدداد



نسل چهارم مدیریت دانش
4

گذرازموجودیتهایسنتیمبتنیبرموجودیتهایفیزیکیبهدنیایفرایند
ودیجیتالمبتنیبرموجودیتهایغیرفیزیکی

تحول دیجیتال

.،بهعنوانعاملاصلیدراینحرکتشناختهمیشوددانش



نسل چهارم مدیریت دانش
4

هاتفاوتاصلینسلچهارممدیریتدانشباسایرنسل

سازمانیوذهنیدانستههایپیشواطالعاتدیتا،برهموارهدانشمدیریت
وویننابزارهایازبهرهگیریبادانشمدیریتنویننسلدراما.استبودهاستوار

زتمرکروپیشدانشیافقهایوآیندهبهتحلیلی،آفرینتحولفناوریهای
.داشتخواهدبیشتری



مدیریت دانش و هوش مصنوعی



درمدیریتدانش AIکاربرد

1

3

2

بهبودارتباط،دقتوکاراییجستجویدانش

ازاستفادهباکارآمددانشاستراتژیتدوین
انشدتولیدروندپیشبینیوتحلیلیابزارهای

کارکنانیدانشنیازهایدقیقنسبتاپیشبینیوشناسایی
آنهابهمناسبزماندرنیازموردمنابعارائهوسازمان



درمدیریتدانش AIکاربرد

ایجاد دانش

ذخیره و 
بازیابی دانش

اشتراک گذاری 
دانش

به کارگیری 
دانش مصنوعی بر هوش تاثیرات 

فرایندهای مدیریت دانش



درفرایندایجاددانش AIکاربرد

ووتجزیهدانشهایپیشینترکیب
جدیدتحلیلآنوایجادیکدانش

کشفالگوریتمهایناشناختهموجوددربانکدادههاواطالعات
:موارد کاربرد

تحلیلیابزارهایتوسطموجوداطالعاتتحلیلوتجزیهازحاصلجدیدهایدانشیجادا
مصنوعیهوش

سازماندانشازمنابعخارجازکسب

روش های ایجاد دانش



درفرایندایجاددانش AIکاربرد

درصددادههایگردآوریشدهتوسطیکسازمانبدوناستفاده70تا60حدود
.است

یهادانشایجادبهمنجرموضوع،ایندرمصنوعیهوشمشابهقابلیتهای
.بودخواهددادههااینتحلیلوتجزیهازحاصلجدید



درفرایندایجاددانش AIکاربرد

Insilicoشرکت Medicineمیکندفعالیتزیستیفناوریحوزهدر.

Insilico Medicine

Insilico MedicineقابلیتاینازAIنمونهمیلیونهاتحلیلجهت
.میکنداستفادهزمانکمتریندرجدیدداروهایتولیدوآزمایشگاهی



AI شدرفرایندذخیرهوبازیابیدان

سازمانیباهدفوظایفکلیدیمدیریتدانش،ایجادوحفظحافظهازیکی
.استذخیرهسازیوبازیابیدانشسازمان

:موارد کاربرد

وذخیرهسازیسازماندهی،طبقهبندی،گردآوری،برایکارآمدروشهایایجاد
هاکالندادهبازیابی
وتجزیهرامتعددیارتباطیکانلهایتاتوانستخواهدمصنوعیهوش
یکهریاختصاصدانشکند،شناساییرامرتبطدانشیحوزههایکند،تحلیل

فادهاستقابلجدیدموقعیتهایبهشدهتسریعصورتبهوکردهجداسازیرا
.دهدارائه



وداروییکشاورزی،مثلمختلفصنایعدربیوانفورماتیکحوزهدرفعال
شیمیایی

Zymergen

Zymergenدادههایازجامعدانشیپایگاهیکقابلیت،اینطریقازDNA
ازلحاصآزمایشینتایجمیکروبی،کشتکنندهتسهیلروندهایمیکروبها،
درخودکار،صورتبهکهنمودهایجادرامشابهمواردسایرومختلففرایندهای

.استبروزرسانیوتکمیلحال

AI شدرفرایندذخیرهوبازیابیدان



جهتدرمصنوعیهوشدانشبازیابیوذخیرهقابلیتازآمازونشرکت
میکنداستفادهخودمشتریانرضایتارتقاومشتریمداری

آمازون

اطالعاتودادههاازابریاطالعاتیبانکیک،(AWS)آمازونسرویسوب
الگوریتمهایازاستفادهباکهاستآمازونمشتریانوکاربرانتمامی

.استبهروزرسانیحالدرمداومصورتبهمصنوعیهوشذخیرهسازی

AI شدرفرایندذخیرهوبازیابیدان

یانیازموردمحصوالتوخدماتمصنوعی،هوشتحلیلابزارهایازاستفادهبا
.میشودپیشنهادآنهابهوشدهشناساییمشتریانازیکهرعالقهمورد



AI درفراینداشتراکگذاریدانش

درآنموثرکارگیریبهنیازپیشسازمان،سراسردردانشتسهیموگذاریاشتراک
.استسازمان

ردتصمیمگیریجهتشدهگذاشتهاشتراکبهدانشیکازاستفادهوجوداینبا
.استهمراهمکانیوزمانیموانعمثلمتعددیموانعبامسئلهیکحلخصوص

ایجادهوشمشارکتیدرسازمان
:موارد کاربرد

یتمامجدید،الگوریتمهایازاستفادهباکهسازمانیهوشمندحافظهایجاد
مانیزمحدودیتبدونرامتخصصفردیکنیازمورددانشیواطالعاتیمنابع

دادخواهدقرارفرداختیاردرمکانی،یا



AI درفرایندبهکارگیریدانش

بهکارگیریدانشبهعملینمودنواستفادهازدانشپسازبازیابیواشتراک
.داردگذاریآناشاره

دسترسیسریعتروکارآمدتربهمنابعدانشیموجود

:موارد کاربرد

صوتییاردستمانندهوشمندنوظهورابزارهایتوسطدانشبازیابیفرایندبهبود



هوشقابلیتایناساسبررا"الکسا"نامباخودصوتیدستیارآمازون،شرکت
.استنمودهارائهمصنوعی

آمازون

بدیلتوآنپردازشطبیعی،زبانغالبدراطالعاتدریافتالکسا،اصلیفرایند
.استنظرموردخروجینهایتدروسیستمیشدهپردازشزبانبه

AI درفرایندبهکارگیریدانش



تحول در فرایندهای سازمانی



انعمدهمنافعغیرمالیتحولدیجیتالبراییکسازم

خودکارسازیفرایندها
1

توانمندسازیدیجیتالافراد
2

مدیریتعملکرددیجیتال
3



خودکارسازی فرایندها

دنرسانحداقلبهیاحذفمنظوربهفناوریازاستفاده:فرایندخودکارسازی
کاروکسبفرایندهایدرانساندخالت

بهیجهنتدرکهاستکارکنانغیرضروریعملیاتکاهش،آنمنفعاصلیترین
.وندشمتمرکزخودراهبردیتروظایفبربیشترتادهدمیرافرصتاینهاآن

هایدیجیتال،دامنهمنافعحاصلازخودکارسازیفناوری
اندفرآیندهاراازتوجهصرفبهکاراییفراتربرده



انتوانمندسازی دیجیتال کارکن

،آناپلیکیشنهایوهمراهتلفنماننددیجیتالفناوریهایازبهرهگیری
.استبردهبینازرامکانیوزمانیمحدودیتهای

:ازاستعبارتفناوریهااینمزایای
نفراتبیندانشتسهیمفرایندشدنسادهتر

هزینههادرصرفهجویی
کارهاشدنمجازیفرایندتوسعه



مدیریت عملکرد دیجیتال

کاروکسبمختلفابعاددرشفافیتایجاد=سازمانفرایندهایشدندیجیتالی

:ازاستعبارتامراینمزایای
سازمانعملکردمدیریتبهبود
سازماندادههایازکارآمدترتحلیلهایارائه
برنامههایارائهجهتمناسببینشایجاد

هوشمندانهترپیشنهادی



المدیریت دانش مبتنی بر تحول دیجیت

بینوسازمانیفردی،سطح3دردیجیتالتحولبرمبتنیدانشمدیریت
کندمیمتمایزگذشتهنسلهایازراآنکهاستویژگیهاییدارایسازمانی،



سطح فردی
1

توانمندسازیسمتبههدفگذاری
توسعهوافرادبیشترهرچه

برافردحرفهایشایستگیهای
کتحرسازندهتروبهترنقشایفای
.میکند

ویژگیها

تلفنهوشمند

جریانچندگانهدانش ریانتقالدانشبامربیگ

یادگیریمستقل



سطح سازمانی
1

.بودخواهداولویتدارهدفیکتحولسازمانی،سطحدر

غییراتتباسریعسازگاریبرایزمینهسازیوپویاییایجاد:تحولزمینههایپیش
استفاده،موردفناوریهایکار،وکسبمدلهایمانندمختلفابعاددرافزونروز

....وانسانینیروهای

یتواقعمانندتحولیفناوریهایبکارگیریدانش،مدیریتنسلاینابزاریبعد
درتوسعهوتحولایجادجهتدرتحلیلیابزارهایومصنوعیهوشمجازی،
.استسازمان



سطح سازمانی
2

لمثتحولیفناوریهایبکارگیری
یتحلیلابزارهایومصنوعیهوش

ایجادساختارچابکمبتنیبر
یادگیریتوسطمدیریتدانش

استفادهازبروندادهایابزارهای
تحلیلیوتبدیلبهدروندادهای
یتصمیمگیریانسانیوماشین

ایجادارزشپایداربااستفادهاز
داراییدانشدریکساختارچابک

ایجادساختاریایمنتوسط
فناوریهایتحولآفرین



سطح بین سازمانی
3

زیتمایجاددرتعادلینقطهیکبهدستیابیهدفبامستمربازآرایی
پایدارمنافعورقابتی

توانمندسازیافزایشبرایسازمانهامیانفناورانهائتالفهایایجاد
ابزاری



سخن پایانی

ایفالدیجیتاتحولفراینددرکنندهایتسهیلنقشجدیدنسلدانشمدیریت
نمودخواهد

تهگرفقرارجدیاولویتدرنسلایندردانشمدیریتفرایندهایهوشمندسازی
.است

بینارتباطایجادچیزهرازپیشجدیدنسلدانشمدیریتسازیجاری
.استانسانینوآوریهایوهوشمندماشینیتوانمندیهای

سهیلتهوشمند،وتحلیلیفناوریهایانسانی،منابعتوانمندیبرKMازنسلاین
.استاستوارافرادفردیمهارتهایتوسعهسازمانی،بینائتالفهای




