
 مد ل های مدیریت دانش



  کلیات

که مورد  یاز آنجا که تاکنون مدل مديريت دانش•
توافق همگان باشد وجود ندارد، لذا الزم است 

هاي ارايه شده در اين  تا ضمن آشنايی با مدل
زمینه بر حسب مورد و متناسب با موضوع مورد 

آنها   ازرا يکپارچه نموده و برحسب مورد نظر آنها 
 .بهره جست



 ا هبندی مدلدسته

تواند به دو صورت انجام   ها می بندي مدل دسته•
 پذيرد؛

 ست   ها ساز مدل يکی از نظر ديدگاهی که زمینه •
هاي   و ديگري با توجه به مراحل فرايندي مدل•

 .ارايه شده است



 اي هاي شبکهمدل

ها تمرکز بر روي ارتباطات، کسب،  در اين نوع از مدل•
تسهیم و انتقال به طريق تبادل اطالعات افقی 

اي متشکل از افراد  هاي مهم در شبکه دانش. باشد می
دهنده به هم  که بوسیله ابزار مختلف ارتباط

ها و   آگاهی از اين بینش. پیوندند نهفته است می
هاي رسمی، عاملی  اطالعات، خارج از گروهها و تیم

در اين نگرش ساختن روابط  . رود کلیدي به شمار می
اجتماعی، سرمايه اجتماعی و قايل بودن روابط متقابل 

بعنوان کار و فعالیت اصلی دانشی مورد توجه قرار 
 .گرفته است



دانش به عنوان يك دارايی سازمانی است که نیازمند 
گیري، نگهداري و  دستیابی دقیق، بیان، ذخیره، اندازه

ايجادارزش از طريق کاربرد . شده داردانتشار کنترل 
هاي حاصل و نیز پرهیز از خطاهاي متوالی بهترين روش

بردن از  يابی شده و کتبی و نیز بهره غیرآشکار ريشه
در اين نگرش . آيدشده به دست می هاي آموختهدرس

بر روي استفاده مجدد، تکثیر، استانداردسازي و حذف 
اند، هاي قديمی که کارآيی خود را از دست دادهروش

 . تمرکز می شود

هاي شناختیمدل



:ارتباطی/ هاي انجمنیمدل
اين نوع از مدل ها  در باره ويژگیهاي گروه هاي کاري  در

سازماندهی،  -که می بايستی قابلیت هاي نظیر، خود 
فراگیري مستمر و تبادالت غیر رسمی را داشته 

براي مديريت دانش را  . باشند، بحث می شود
گردد که در  دانش در تفکري پیدا می. کند مشخص می

کند؛ جايی که يك زبان مشترك  يك انجمن گردش می
ها را   برداري از مکاشفه وجود دارد، اعتماد اجازه بهره

هاي نهفته ممکن است بصورت خالقانه   دهد، آرايه می
هاي کاري   حل هاي مهم و راه ريزي شود و نشانه برنامه

هاي کاري   متوالی بوسیله بیان داستان
   .شوند منتشرمی



اينمدلهابرپايهگفتگويدوطرفهدريكزمينه در
استراتژيك،پرسشدرموردفرضياتوكندوكاومداوم

دربارهرفتاررقبا،بازارهاوفرايندهايداخليمورد
اينديدگاه،شخصيسازيرامقدم.توجهقرارميگيرد

بركدكردنميشماردوتكنولوژيكميرامورداستفاده
محركهايفرهنگياصليبراياينكار،.قرارميدهد

،تشويقانعكاسو(تبادلنظر)حفظارتباطآزاد
فراگيريعميق،كنكاشخالقانهواثباتعقيدهونظر

 .است

هاي فلسفیمدل



  ارتباط نوع مديريت دانش و نوع دانش

 تم محوریسس پويا

 منفعل انسان محور

كمزياد
 تمركزبرسطحغيرآشكاري

زياد
 

 

 

 

 
كم

 

 

 
تمركز
برسطح
 آشكاري

 



  روش منفعل

هايی که داراي روش منفعل هستند،   سازمان
تمايل کمی به مديريت دانش دارند و به 
صورت يك روش سیستماتیك اداره نمی 

 .شوند
ها تعريف مناسبی از   در اين نوع از سازمان 

دانش وجود ندارد، از اينرو اثربخشی در  
هاي فوق در طول مدت زمان کاهش   سازمان

 .يابد می



  روش سیستم محور

کنند، تأکید هايی که از روش سیستم محور استفاده میسازمان
دارند و ( آشکار)بیشتري بر کدگذاري و استفاده دوباره از دانش 

دهند و از طريق فناوري، اطالعات تأثیر پذيري خود را افزايش می
هاي دسترسی به اطالعات و استفاده از آن را در مقابل، پیچیدگی

تر به مشتري و هزينه اندك تبادل جواب سريع. دهندکاهش می
در اين روش، معموال . اطالعات در اين روش امکانپذيرت است

شود و از استفاده مجدد اطالعات دانش آشکار  بهتر تقسیم می
تري از دانش دست توان به سطح مناسبکدگذاري شده، می

هاي آموزشی استاندارد و گروهی اين روش، برنامه. يافت
ها را باال برده، نیاز به داشتن اطالعات گسترده هاي سازمانتوانائی

.دهدرا درمیان اعضاي يك سازمان کاهش می



  روش انسان محور

شود،   تأکیدي که بر روش انسان محور می
در  . برپايه تقسیم دانش هاي ضمنی است

هاي فردي  اين روش اطالعات از راه شبکه
شود و افراد خود   غیررسمی توزيع می

تري را شناسايی  هاي مناسب توانند روش می
چرا که در اين روش رابطه میان . کنند

اعضاي يك سازمان، بسیار با ارزش در نظر  
 .گرفته شده است



  روش پويا

هايی که از روش دينامیك   سازمان
کنند، از هر دو نوع  استفاده می

دانش ضمنی و آشکار بهره 
گیرند و آنها را به بهترين نحو،  می

مورد توجه و استفاده قرار 
 .دهند می



 نگاهی ديگر به روشها ي مديريت دانش

استفاده دوباره از   :هاي مبتنی بر رمزگذاري روش•
ها، تبادل مستندات دانش بر پايه تکنولوژي      دانش
   تمرکز بر فنآوري اطالعات و ارتباطات  

  -بر پايه کار  فردي :هاي مبتنی بر مبناي فرد روش•
تمرکز بر مديريت  منابع   تبادل  دانش بین فردي  

  انسانی

بر پايه  سازمان،   :هاي مبتنی بر اجتماعی نمودن روش•
تبادل و تولید دانش از طريق ارتباطات، سازماندهی 

 تمرکز بر ساختارمجدد    



  بر مبناي فرايندهاي دانش مد لها بنديگروه

تولید دانش /فرايند تبديل  (الف•
فرد، )آشکار در سطوح مختلف /ضمنی

 (.گروه و سازمان
فرايند مراحل انجام مديريت ( ب•

دانش از قبیل کشف، کسب، توسعه، 
 ...تسهیم و



  هاي اصلیمروري کلی بر مدل

 .مرحله هستند 8تا  3شامل •
از نظر محتوايی مشابه هستند ولی داراي  •

 واژه ها و فاز هايی متفاوت هستند
فرض می شود که فعالیت ها همزمان و پی •

 در پی رخ می دهد  

 تا کید بر استفاده از دانش است•



 مروری  بر مدل های اصلی مدیریت دانش



 مدل هیسیگ
توسعه این قابليت، دانش موجود و . گردد این امر به توانایي یادگيري و ارتباط برمي :كنخلق•

هاي متقاطع با دیگر موضوعات از  ها و ساختن ارتباط تجربه تسهيم دانش، ایجاد ارتباط بين ایده
 .اهميت كليدي برخوردار است

به عنوان دومين عنصر مورد نياز مدیریت دانش است كه از طریق آن، قابليت ذخيره  :كنذخيره•
اي كه امکان جستجوي سریع اطالعات، دسترسي به اطالعات براي كارمندان   سازمان یافته

هاي  بایست، دانش در این سامانه، مي. آید دیگر و تسهيم موثر دانش فراهم مي شود، بوجود مي
 .شود الزم به آساني براي استفاده همه ذخيره 

این فرایند به توسعه یك روح جمعي، كه در آن افراد بعنوان همکاران در جهت دنبال  :نشر كن•
هایشان به یکدیگر  و در فعاليت. دارند  كردن اهداف مشترك، احساس پيوستگي به هم مي

 .كند اند، كمك مي وابسته
شود كه ایجاد دانش بيشتر توسط كاربرد عيني  چهارمين فرایند از این ایده شروع مي:بکارببر  •

 .كند این عنصر، دایره فرایند مركزي مدیریت دانش متحد را تکميل مي. دانش جدید ميسر است
 



 مك الروي. مدل مارك م 
دانش تنها پس از آن که تو لید شد وجود دارد و پس  از آ ن •

 می توان آن را مهار کرد و تسهیم نمود
اين امر  . فرايند خلق دانش سازمانی جديد است :تولید دانش•

توسط يادگیري گروهی، کسب دانش و اطالعات و ارزيابی 
اين فرايند مترادف يادگیري سازمانی . گیرد دانش انجام می

 ]است

ها که پخش و  از طريق برخی فعالیت :پیوسته کردن دانش•
اين عمل، . گیرد کنند انجام می تسهیم دانش را تجويز می

، (از طريق برنامه و غیره)کارهايی از قبیل پخش دانش 
هاي اجتماعی که  جستجو، تدريس، تسهیم و ديگر فعالیت

 .گردد، را شامل می شود موجب  برقراري ارتباط می

 



و   عرضه  الروي به دو موضوع همچنین مك
  توجه داردتقاضا 

عمل مديريت دانشی است که  :سمت عرضه•
در هر صورت براي افزايش عرضه دانش  

موجود به همکاران يك شرکت طراحی  
 .شود می

بر روي عرضه دانش موجود به   :سمت تقاضا•
اي از نیروي کار متمرکز شده و سعی در   عده

 .افزايش ظرفیت آنان جهت تولید دارد



 مدل بك من
هشت مرحله زير را براي فرآيند مديريت دانش  ( 1999)بك من •

 :پیشنهاد داده است
 .هاي درونی، منبع استراتژي، قلمرو دانش تعیین صالحیت :شناسايی•
 .  رسمی کردن دانش موجود :يا گرفتن تسخیر•
هاي   تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش :کردنانتخاب •

 .ناسازگار
معرفی حافظه يکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهاي   :کردنذخیره•

 .دانش
توزيع دانش براي استفاده کنندگان بطور خودکار برپايه   :کردن پخش•

 .  واقعی عالقه و کار و تشريك مساعی دانش در میان گروه هاي
ها، حل مسائل،  گیري بازيافتن و استفاده دانش در تصمیم :به کار بردن•

 .خودکار کردن و پیشتیبانی کار و مددکاري شغل و آموزش
تولید دانش جديد در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر  :ايجاد•

 .خالق
فروش و معامله، توسعه و به بازار عرضه کردن دانش جديد   :تجارت•

 .در محصوالت و خدمات



 مدل هفت سی

 تسهيم –بسط 
Contribute 

هاي  تسهيم ايده

خود براي كمك 
 به ديگران  

 در دام انداختن  
 مقيد كردن
Capture 

هاي بهتر و مستند تعيين ايده

نمودن آنان  

 ايجاد -خلق 
Create 

ايجاد و تفاهم جديد با كار با 
 همكاران  
و مؤسسات  –مشتريان 

 بيروني
 همکاری 

Collaborate 
 تبادل دانش در سطح عمومي

 صرف كردن  
Consume 

استفاده تمامي دانش جمعي براي آنچه كه 
 بايد انجام دهيم

 ارتباط   –مبادله 
Communicate 

كمك به ديگران جهت توجه به دانش و 
فايده دانش خارجي و بيروني كه ارزش 

 فراگيري دارد

 فرهنگ 
Culture 

بسط فرهنگ تسهيم دانش در تمامي 
 سازمان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

  

  
 

  

 (Boetz,2000 )مدل  بوتز
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 مدل بکو ويتزو ويلیامز 

اجزاي فرآيند مديريت دانش ارايه •
شده توسط بکوويتزو ويلیامز، شامل 

هفت عامل؛ يافتن، بکارگیري، يادگیري، 
تسهیم، ارزيابی، ايجاد، نگهداري و 

بايست، براي   اين عوامل می. حذف، است
بر پايه دانش به صورت   ايجاد سرمايه

 . يکپارچه مديريت شوند



 سی4مدل 
 

دانش  .دانش، به شکلهاي پويا و نیز انباشته و ايستا قابل تصور است•
تبديل اطالعات به . گیرند ها ريشه می از اطالعات و اطالعات از داده

اين تبديل ها از طیف واژه هاي   .دانش در عمل بر عهده خود بشر است
صورت می  –شروع می شوند   Cکه در انگلیسی همگی با حروف  –زير 

 :  پذيرند
اطالعاتی که در مورد شرايطی خاص داريم، چه تفاوتی با  :مقايسه•

 اطالعات مربوط به شرايط ديگر دارد؟
از اطالعات موجود، چه استنباطی می توان براي تصمیم گیري و  :عواقب•

 اقدام کرد ؟
 اين بخش از دانش چه ارتباطی با ديگر بخشها دارد ؟ ارتباطات •
واضح  است که اين عملیات دانش آفرين،  (: تبادل و انتقال)گفت و گو •

ها را در پرونده هاي آماري   ما معموال داده .بین انسانها صورت می گیرد
داده ها و مبادالت و اطالعات را در پیام ها می يابیم، اما دانش را از 

  .افراد يا گروه هاي آگاه و حتی از روندهاي سازمانی به دست می آوريم
و يا از شخصی ( مثل کتاب و مدارك)اي ساختمند  دانش از طريق رسانه

گو و چه شیوه مثال شاگردي و  و چه بصورت گفت)به شخص ديگر 
 .    يابد گسترش می( استادي
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(Clases,2002)  

 



 Goetz, K. 2000)) 

 



 مدل نونا کا و تا کوچی

 
دانشآشكار

فرد

 

 
دانشپنهان

فرد

  
دانشآشكار

جمع

 

 
دانشپنهان
جمعي

 

 اجتماعيكردن
 

 تبديلكردن

 درونيكردن

 آشكارسازي



  

 
 



 (سازيبیرونی)نهان به آشکار 
مثل گفتگوي درون گروه، پاسخ 

  سئواالت

 (اجتماعی کردن)نهان به نهان 

ها و مباحثات يك   مثل نشست
  گروه

 (ترکیب)آشکار به آشکار 
مثل ارسال يك گزارش از طريق  

  پست الکترونیکی

 (سازيدرونی)آشکار به نهان 
شنیدن  / مثل آموختن ازخواندن
  يك گزارش



  ضمني

بعد 
مكتوب

 سازي 

 آشكار

مارپيچ  

دانش    

آنتولوگي -بعد شناختي   

  فرد  گروه  سازمان  دسترسي سازماني

  (Goetz,2000)فرآيند مديريت دانش حركت حلزوني دانش

 

 دروني كردن

 اتصال

 بيروني

 اجتماعي



   هاي  ساختمان  دانشمدل پايه
به نام    ( 2002)اين مدل  توسط پروبست، روب و رمهاردت•

ساختمان مديريت ( بناي سنگ)مدل  پايه هاي 
طراحان اين مدل، مديريت . شنامگذاري شده استدان

بینند که در  دانش را به صورت يك سیکل دينامیکی می
باشد که   جزء می 8مراحل آن، شامل . چرخش دايم است

دهند؛ يکی سیکل درونی و   دو سیکل را تشکیل می
 .ديگري سیکل بیرونی

هاي ساختمانی  توسط بلوك :سیکل درونی•
توسعه، تسهیم،  بس، ک(شناسايی)کشف

 .شود از دانش ساخته می ي و نگهدار( برداري بهره)کاربرد
اهداف هاي دانش و ارزيابی  شامل بلوك :سیکل بیرونی•

 .  نمايند دانش که سیکل مديريت دانش را مشخص می
 .کامل کننده اين دو سیکل بازخور است•



 دانش  ساختمان مديريت هاي مدل پايه

هدفهاي   ارزيابي
 دانشي

 بازخورد

 تسهیم

 كسب دانش

 شناسايي  استفاده 

 توسعه

 نگهداري



تعیین هدفهاي دانش

 اصلی هدفهاي از بايدمی دانش مديريت هدفهاي•
 و استراتژيك سطح دو در و باشد گرفته نشئت سازمان
.شوند مشخص عملیاتی

 بر سازمان نگهداري و تبديل  استراتژيك سطح در•
 الزم سیاستهاي و فرهنگ ايجاد و دانش مديريت مبناي

. شود می انجام زمینه اين در

 نحوه : هدفها به توجه با بايست می عملیاتی سطح در•
 دانش نگهداري و کاربرد توزيع، ، استفاده ، شناسايی
 در آنها به يابی دست بر الزم هايبرنامه .شود مشخص

 .درآيد اجرا مرحله به و شده ريخته شده تعیین زمان
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استفاده از دانش

اطمینان به استفاده مفید از دانش در سازمان، مربوط •

در اين بخش، موانعی بر سر راه . به اين قسمت است

استفاده مفید از دانش جديد است که بايد شناساايی  

و رفع شوند تاا از آن بتاوان، باه طاور عملای در اراياه       

 .استفاده کرد( دانش)خدمات و محصوالت 
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 ابزار استفاده از فرآیند دانش 
 ابزار مرحله

 هاي دانشهاي دانش، مدیریت بر مبناي هدفها، آرماناستراتژي دانش هاي دانشهدف

انتقال دانش، آشکارسازي دروني  (هادالل)هاي واسطه (Knowledge Broker)هاي دانش، نقشه شناسایي دانش
 دانش در سازمان 

 برداري، مؤسسات عرضه دانش، خرید مشاوره، استراتژي نسخه(هاواسطه)ویزیتورها  كسب دانش

 Competence)گيري به سووي مراكوز شایسوتگي    هاي دانش، سناریو، سمتكنندهوصل  (Links) توسعه دانش

center) 

 Space managementفنون حل مسئله جمعي، مدیریت فضاسازي   تسهيم دانش

 Data)هوا  ، مدیریت داده (Action Training)مهندسي و چينش كاربردي اسناد، آموزش در عمل  استفاده از دانش

Mining) 

 ، حا فظه الکترونيکي (Lessons Learned)یادگيري از اتفاقات  نگهداري دانش

 گيري چند بعدي دانشاندازه/ ترازنامه دارایي ناملموس، ارزشيابي (Balanced scorecard) ارزیابي دانش



   حوزه هاي كار و سطوح مختلف مدیریت دانش
 فني و ابزاري :مربوط به

 (انسان ساختار

 شناسايي دانش

 چگونه دانش هاي مرتبط با فرآيندهاي كاري را شناسايي كنیم؟

Identification

 نمايش فرآيندهاي كاري 

 استراتژي ها

 حس  گرهاي بیروني و دروني

فاكتورهاي موفقیت و شايستگي

 درك شايستگي ها

 شبكه هاي غیررسمي

از نقش ها، وظايف محوله

 استخراج اطالعات فرآيندهاي كاري مهم 

 ابزارهاي پويشي

Scanning Tools 
 انباره هاي داده

Datawarehouse 
سناريو، خبرنامه هاي الكترونیكي براي مشتريان

 تولید دانش

 چگونه نوآوري دانش مورد حمايت قرار مي گیرد؟

Genertion

 ساختار سازماني  

 كار گروهي  

 سازماندهي  

 (Hypertext) ابرمتن ها 

 ساختارهاي شبكه اي

آدرس دهي دانشي ( ارجاعات)اتصاالت  
(Links)

 آمادگي براي نوآوري

 ابزارسازي ايده ها و خالقیت

استفاده از فرصت هاي مشاركت

حمايتتت كتتامریوتري از سیستتتم هتتاي كتتاري  
 مشاركتي

 پالت فرمهاي مجازي براي ايده ها و ارتباطات 

(Platform)

 اشاعه دانش

چگونه مي توان تبادل و تسهیم دانش را به صورت موفقیت آمیز 
 انجام داد؟

Diffusion

 ساختارهاي ارتباطي  

 استفاده از پتانسیل ها كارايي

 ارايه گزارش

ايجاد مكانهاي توزيع دانش

 ايجاد فضاي اعتماد و فرهنگ تسهیم

(Sharing cultur) 
 ايجاد ابزار براي تبادل دانش

آمادگي براي انتقال دانش غیرآشكار

 ساختارهاي زيربناي ارتباطات

 رسانه  ها و كانالها

تلفن، فتاكس، شتبكه داخلتي، ابتزار گروهتي،      
 پست، صدا الكترونیكي

(Tel, Fax , e-mail  Groupware) 

 استقرار دانش

 چگونه میتوان دانش را در سازمان دروني و آشكار نمود؟

Integration

 مديريت اسناد

 ذخیره سازي

 ذخیره نمودن مستمر و به روز

 شرح كاري

 (Profile)صورت بندي دانش فني 

 مشاوره

 قوام نظريه هاي كاري مشترك

 آمادگي و انعطاف پذيري براي چیزهاي نو

نقشه هاي دانش موضوعي

 انتخاب

 ذخیره سازي

 به روز آوري

 اصالح –پااليش 

نرم افزار مناسب –ايجاد سخت افزار  –تهیه 

 انتقال دانش به

 كسب و كار 

 چگونه مي توان از دانش اكتسابي، در كار بهره جست؟

 چگونه مي توان از آن چیزي آموخت؟

Action

 قابلیت آموزشي بالقوه در محل كار

 ايجاد حلقه مابین رفتار و نتايج آن

بازخورد

 ادراك موانع فردي و ساختاري انتقال 

 تحمل خطا

محركهاي ايجاد و نگهداري و تبديل نوآوري 

ايجاد حوزه هايي براي تحقیق در مورد كارهاي  
 جديد 

 آزمايشگاه آموزشي  

 شبیه سازي


