
 

دسغذ  08 تيستن، قشى دس مِ اي گًَِ تِ تَدُ، سشيغ تسياس اخيش ّاي صهاى دس داًص سضذ

 ضذُ تَليذ جْاى دس فٌي، اعالػات ٍ داًطْا توام دسغذ 08 ًيض ٍ داًص ٍ فٌاٍسي ّاي يافتِ

 هتَسظ ػوش مِ است حالي. ايي دس ضَد هي تشاتش دٍ داًص حجن ًين، ٍ سال پٌج ّش ٍ است

 دس جذيذي ًگشش ايجاد تحَل تاػث ايي تشتية، ايي تِ .است سال چْاس اص موتش آى،

 .ضذُ است "صداً هذيشيت " ًام تا ماس ٍ مسة هذيشيت

 است ٍ هغشح »داسايي«يل  ًيض ٍ استشاتژيل ٍ اسصضوٌذ» هٌثؼي«ػٌَاى  تِ داًص اهشٍصُ

 اص استفادُ غحيح ٍ هذيشيت تذٍى اقتػادي، ٍ هٌاسة ميفيت تا خذهات ٍ هحػَالت اسائِ

 هٌثؼي داًص ّوچَى ًگشش، ايي دس .است ًاهوني تؼضاً ٍ سخت اهشي اسصضوٌذ، هٌثغ ايي

 ػٌَاى تَد( تِ هَسد تَجِ اقتػاد دس تش پيص سشهايِ )مِ ٍ صهيي ماس، هٌاتغ مٌاس دس اسصضوٌذ

 هحَس، تلنِ ًيست، غٌؼت،هحَس ديگش ساختاسي، چٌيي دس .است ضذُ هغشح پشهايِ داسايي

 .هطغَلٌذ ماس تِ داًطَساى( داًطناساى، داًطگشاى )يا آى، دس مِ است داًص

   

دادُ،  تيي تْاي تفاٍ تا است الصم ضَد، پشداختِ داًص هذيشيت تشسسي تِ آًنِ اص پيص

 دادُ، تيي ّاي تفاٍت ًظشاى غاحة صػن تِ .ضَد هطخع داًص ٍ اعالػات

 صيشًذ: ضشح تِ اختػاس تِ ٍ داًص اعالػات

اسقام،  اص ػثاستٌذ دٌّذ، هي تطنيل سا داًص هذيشيت سغح اٍليي مِ ّا دادُدادُ: 

هي  ٍاقغ دس .ًوي مٌٌذ هؼٌي تَليذ خَد خَدي تِ مِ ايٌْا ًظايش ٍ ًوَداسّا اػذاد،

 سٍيذادّا ّستٌذ. هَسد دس هجشد ٍ ػيٌي ّاي ٍاقؼيت سضتِ ّا، دادُ مِ گفت تَاى

 سغح، دادُ ايي .هي دّذ تطنيل اعالػات سا داًص هذيشيت سغح دٍهيياعالػات: 

 ٍ ساصهاًذّي پااليص رخيشُ، تٌذي، گشٍُ مِ گيشد هي تش دس سا ضذُ خالغِ موي ّاي

 آًْا .داًص ًيستٌذ تياًگش ًيض ّا دادُ اص سغح ايي .ضًَذ هؼٌي داس تتَاًٌذ تا اًذ ضذُ

 ماسي تا تِ ماسگيشد تَاًذ هي هذيش مِ اعالػاتي ّستٌذ، اعالػات هذيشيت آغاص ًطاًگش

 ملوات اسقام، اػذاد ٍ تطنيل غالثاً اعالػات .دّذ اًجام فشدي هشاٍدُ پشداصش اص تيص

 آى اص مِ تضسگتش مٌذ هي اسائِ سا هؼٌايي ٍ گشفتِ خَد تِ سا ضذُ اًثاضتِ ّاي گضاسُ ٍ

 .هي گشدد هنطَف خام ُ ّاي داد اص مِ است چيضي



 تسياس پيچيذُ اعالػات تا اش ساتغِ ٍ مشد تؼشيف تَاى ًوي سادگي تِ سا داًصداًص: 

 ماستشدّاي ًيشٍي ٍ اعالػات تيي افشاد مِ است پيًَذي داًص هؼتقذًذ تشخي .است

  .ّاست دادُ ٍ اعالػات اص ًضدينتش ػول، تِ داًص ضوي دس هي ساصًذ، آى تالقَُ

 :تاجاسيا ًظش اص داًص ٍ اعالػات دادُ، سٍاتظ

 هَقؼيت ٍ افشاد .ًيست هغلق ٍ ّوشاتثي سلسل داًص، ٍ اعالػات دادُ، هياى سٍاتظ

 ًظشاًي غاحة .ّستٌذ ػَاهل ايي تَدى داًص يا ٍ اعالػات دادُ، مٌٌذُ ّا تؼييي

 تناهل سغح مِ اًذ القَل هتفق ٍيگ ماسل ٍ استيَّالس پشٍساك، ٍ ًظيشداًٍپَست

 ّوچٌيي .آًْاست دٍي ّش گيشًذُ تش دس ٍ تَدُ تيطتش ّا دادُ ٍ اص اعالػات داًص

 تاضذ. ٍجَد دادُ هي ًيض آى گيشًذُ تش دس ٍ تَدُ تيطتش دادُ اص تناهل  اعالػات سغح

 .است ضشٍسي داًص ايجاد تشاي اعالػات ٍجَد ٍ اعالػات گيشي ضنل تشاي
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 دانش و اطالعات تفكيك كنندة عوامل

تيي  تفاٍت اص سٍضي تؼشيفي اسائِ ضَد، هي استٌثاط هزمَس هغالة اص مِ چٌاى

ينذيگش  جاي تِ هؼوَالً ٍ فشاگيشًذ آًْا دٍي ّش صيشا است، هطنل داًص ٍ اعالػات

تنِ  يل آيا مِ ايي دستاسُ هتفاٍت ّايي تشداضت اغلة ايي، تش ػالٍُ .سًٍذ هي تناس

 ثثت داًص .داسد ٍجَد ًِ يا ضَد هي تلقي داًص ػوالً ضذُ ثثت اعالػات اص خاظ

 اعالػات ٍ داًص تيي دقيق خظ اگشچِ . است صيادي اعالػات حاٍي ضذُ يقيٌاً

  .مٌذ هي جذا ّن اص سا دٍ ايي مِ داسد ٍجَد ٍيژگي چٌذيي ليني سٍضي ًيست،

 

 

 



 دانش اطالعات ه ها داد خصوصيات

 اص پاييي سغح • سغح ظشافت

 ظشافت

 اًذك ظشفيت •

 ينپاسچِ ظشافت •

 ٍ ضذُ

 اًثاضتِ

 اًتضاػي ماهالً •

 ظشفيت حزف •

 گستشدُ صهيٌِ صهيٌِ توام • صهيٌِ تذٍى • صهيٌِ

داهٌِ هحذٍد تِ  داهٌِ تسياس تاسيل داهٌِ

 صهيٌِ خاظ

فشاتش اص داهٌِ 

اعالػات گستشش 

 داسد

 صهاى تذٍى هحذٍد ٌّگاهي تِ ًثَدى ٌّگام تِ تِ ٌّگام تَدى
 

  

 تَافق جْاًي هَسد عَس تِ مِ هطخػي يف تؼش ّيچ ٍ است هطنل داًص هذيشيت تؼشيف

 داًص تؼشيف است مِ ايي داًص هذيشيت تؼشيف دس هؼوَل هطنل يل . ًذاسد ٍجَد تاضذ

 تشاي فشد مِ سا تذّذ هفاّيوي دسك اجاصُ مِ چيضي ّش تقشيثاً مِ است ٍسيغ اي اًذاصُ تِ

 سختي .ضَد داًص ًاهيذُ هذيشيت تَاًذ هي داسد، ًياص تذاى جْاى ايي دس اثشتخص ماسمشد

 خَد تجاسب اساس تش تا غاحة ًظشاى ضذُ هَجة داًص هذيشيت اص هطخع تؼشيف اسائِ

 مِ جْاًطوَل تؼشيف يل سٍ ايي اص .تياى مٌٌذ سا گًَاگًَي تؼاسيف هختلف، ُ ّاي ديذگا ٍ

پَست  داٍى هثال، تشاي .ًذاسد ٍجَد ، تاضٌذ ًظش داضتِ تَافق آى سش تش ًظشاى غاحة تواهي

 مشدُ تؼشيف داًص هٌاتغ اص ماسا استفادُ ٍ تَصيغ تؼٌَاى جوغ آٍسي، سا داًص يشيت ، هذ

 ٍ اًتقال ضثظ، خلق، هاًٌذ داًص تِ هشتَط اهَس تسْيل فشآيٌذ سا تت، هذيشيت داًص. است

 .داًذ داًص هي اص استفادُ

   

     

تاالي  ٍاتستگي دٌّذُ ًطاى ٍ اسائِ داًص هذيشيت ًظاهْاي اص اي گستشدُ ًواي هذل ايي

 داًص تِ هذيشيت ّاي ًظام هذل ايي اساس تش .است افشاد تيي تؼاهالت تش ّا ًظام ايٌگًَِ

 داًص تِاستشاتژيْا  ايي تثذيل چگًَگي ًتيجِ دس ٍ گيشد، هي ضنل ساصهاى استشاتژي ٍسيلِ

  تقَيت هقاتل، تا دس ٍ افضايٌذ هي ًظام تِ سا خَد داًص ماستشاى .مٌذ هي تسْيل سا ساصهاًي
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 گزاسدى دساختياس تا هضتَس ّاي ًظام ايي، تش ػالٍُ .ضًَذ هي هٌتفغ ًظام ايي اص خَد، داًص

 ّاي ًظام تِ مِ دستشسي مٌٌذ هي فشاّن ماستشاى تشاي سا هْن ايي داًص، تِ دستشسي اهناى

  .ضَد فشاّن ًيض فٌي
 

 دانش مديريت نظامهاي توسعه عاملي چند مدل  

 ٍتاصياتي، رخيشُ ساصي خلق، ضاهل داًص هذيشيت فؼاليتْاي تايذ داًص هذيشيت سيستن يل

 داًص سيستوْاي هذيشيت تَسؼِ ػاهلي چٌذ هذل .دّذ اًجام سا داًص تناسگيشي ٍ اًتقال،

 هشحلِ سِ .پطتيثاًي تطًَذ تايذ داًص هذيشيت ّاي فؼاليت اص يل مذام مِ دّذ هي ًطاى

 اًتقال هذل، ايي دس اها.ضذُ اًذ اسائِ داًص هذيشيت چشخِ پيطٌْادي ّاي هذل تيطتش دس اٍل

 آى تِ مِ افشادي تيي تايذ دس داًص مِ جْت ايي اص اًتقال .است ضذُ اضافِ ًيض تناهل ٍ

 تِ تايذ ّويطِ داًص مِ است ضذُ اضافِ جْت ايي اص تناهل ٍ ياتذ، اًتطاس داسًذ، ًياص داًص

 .گيشد قشاس استفادُ َسده تا تاضذ سٍص
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 SECIمدل  

 دٍ تؼاهالت ايي .است تػشيحي ٍ ضوٌي داًص تيي هتؼاهل حلضًٍي فشايٌذ يل داًص تَليذ

 تثذيل چْاس الگَي دسك گشٍُ دٍ ايي تشمية .ضَد هي جذيذ داًص تَليذ تِ هٌجش داًص ًَع

 سا داًص فشايٌذّاي تثذيل ايي چْاسهشحلِ ّاي ٍيژگي اداهِ دس .ساصد هي هوني سا داًص

 .ضَد ضٌاختِ فشايٌذّاي هتؼالي ػٌَاى تِ تَاًذ هي تثذيل ضيَُ چْاس ّش .مٌين هي تطشيح

 ماهال عَس تِ سا ايذٓ خَدتؼالي ٍ مٌذ هي هغشح داًص تَليذ تشاي عشح يل تٌْا SECI هذل

 .هي مٌذ تياى هجشد ٍ اًتضاػي

 

 تِ : داًص آضناس تِ: داًص ًْفتِ

 اص: داًص آضناس تشمية ساصي دسًٍي

 اص: داًص ًْفتِ ساصي تشًٍي مشدى اجتواػي
 صريح و نهفته دانش تعامل: SECIمدل  -4شکل 

:هشحلِ سا دس ًظش هي گيشًذ 4تشاي تثذيل داًص ( ۵005ًًَاما ٍ تامِ اٍچي )   

ايي ًَع اص تثذيل ّواى تثذيل ضوٌي تِ ضوٌي داًص است مِ ًاضي اص جاهؼِ پزيشي :  -۵

اًتقال تجشتيات ٍ تقليذ ٍ توشيي است. دس ايي سٍش ًَع تؼلين اص عشيق ضشمت دس ّوايص ّا 

.فشدي تِ فشد يا افشادي ديگشغَست هي گيشد. يؼٌي ّواى اًتقال اص  … ٍ مٌفشاًس ّا ٍ  



تثذيل داًص ضوٌي تِ داًص غشيح. دس ايي سٍش تِ عَس غشيح داًطي تيشًٍي ساصي :  -2

.تياى ٍ اظْاس هي ضَد. هثل تْيِ ي يل گضاسش يا ساخت يل هستٌذ  

تثذيل داًص غشيح تِ داًص غشيح. ايي تثذيل تَسظ داسًذگاى داًص اًتطاس ساصي : -3

.اًتطاس سشيغ تش ٍ تناس گيشي تيطتش داًص دس يل ساصهاى هي ضَدغَست گشفتِ ٍ تاػث   

تثذيل داًص غشيح تِ ضوٌي. ايي سٍش تِ ماسمٌاى ايي اهناى سا هي دّذ دسًٍي ساصي:   -4

مِ داًص ساصهاًي سا دس سفتاس ٍ گقتاس خَد ادغام مشدُ ٍ دس سٍياسٍيي تا هطنالتي مِ دس سفغ 

.خَتي استفادُ مٌٌذ آى ّا تِ داًص ًياص است اص آى تِ  

 دانش مديريت فرايند

فشآيٌذ داًص ضاهل تواهي هشاحلي است مِ اعالػات ٍ دادُ ّاي يل ساصهاى ٍ مسة ٍ ماس 

 :سا تِ داًص تثذيل هي مٌذ مِ تِ عَس خالغِ ضاهل هشاحل صيش است

دس اختياس گيشي ٍ هستٌذ مشدى دادُ ّا ٍ اعالػات اٍليِ -۵  

تشاي رخيشُ ساصي دادُ ّا ايجاد يل تاًل اعالػاتي-2  

پشداصش دادُ ّا ٍ اعالػات خام ٍ تثذيل آى ّا تِ داًص ساصهاًي هَسد ًظش دسخػَظ 

  -3 هذيشيت داًص

اًتقال ٍ اضتشاك ٍ آهَصش ايي داًص-4  

:مِ ايي هشحلِ ي آخش، خَد ضاهل دٍ حالت است  

هي ضَد …اًتقال تِ ضنل فؼال : ضاهل تشًاهِ ّا ٍ دٍسُ ّاي آهَصضي ٍ  -۵-4  

اًتقال تِ ضنل هٌفؼل : مِ داًص دس هخضًي رخيشُ هي ضَد تا ماستشاى اص آى استفادُ  -2-4

 مٌٌذ

 



 اهداف مديريت دانش

 تَليذ ٍ ًگْذاضت داسايي ّاي داًطي ساصهاى ٍ تَسؼِ ٍ غٌي ساصي آًْا. .۵

 ضٌاسايي هٌاتغ ٍ ساّناسّاي تَليذ داًص ساصهاى. .2

 اي ضوٌي تِ داًص آضناس.غٌي ساصي داًص آضناس ٍ تثذيل داًص ّ .3

 صيوٌِ ساصي تشاي تسْين داًص ٍ تثذيل آى تِ تَاًوٌذي ّاي هحَسي ضشمت. .4

ايجاد ًظام پَيا ٍ گستشدُ دس سغح ساصهاى تشاي ضٌاسايي ٍ هستٌذ ساصي داًص  .5

 ّاي هَجَد.

تْثَد قاتليت ّا ٍ تَاًوٌذي ّاي ماسمٌاى اص عشيق تطَيق تِ يادگيشي فشدي ٍ  .6

 ساصهاًي.

 


