
تهیه شده در 
واحد توسعه مدیریت



فاهیدی النگ و 

رنه جورنا

مک الپ

انواع دانش

نهان
آشکار

استسازماندردانشمنبعمهمترین:فردی
گروههایکاری،اجتماعاتدر:گروهی

یابدمیتجلیسازمانی
درهکاستدانشازعملیاتیشکل:سازمانی

فرآیندهایمستندسازی،)داردوجودسازمان
فرهنگدرشدهنهادینهعاداتوکاری

(سازمانی

عملی
عقالنی
تفریحی
روحانی
ناخواسته



فرآیند مدیریت دانش

شناسایی

اکتساب

سازماندهی

اشتراک گذاری

بکارگیری

خلق



پشتیبانی مدیریت ارشد

بیان واضح و ترویج اهداف مدیریت دانش

اتصال طرح مدیریت دانش به عملکرد اقتصادی سازمان

دانشانتقالمتعددکانالهایوجود

دانشمدیریتکاربرانبرایانگیزشیهایپاداش

ساختار دانش استاندارد و انعطاف پذیر

زیرساخت فنی و سازمانی مستحکم

عوامل موفقیت مدیریت دانش





طبقه بندی 
ه سنتی نقش

های دانش

هیادگرفتهایدرسها،گزارشمکانکههایینقشه
هانقشهاین.دهندمینشانراوقایعشرحوشده
.نندکمیکمکگذشتهتجربیاتفهمبهتوانندمی

دمستندانشیهایحوزهکههایینقشه
درهانقشهاین.دهندمینشانراشده
دارنداشارهسازمانصریحدانشبهواقع

حاویچیزیچهپرسشبهپاسخیو
.استنظرمورددانش

وهگروافرادبهکهدانشیهاینقشه
خبرگیوتخصصهایحوزهباها

هانقشهاین.کنندمیاشارهخاص
مینشانراسازمانضمنیدانش
کسیچهپرسشبهپاسخیودهند

.داردرامدنظردانشوخبرگی



روشهای  
اکتساب  

دانش

(2003)میلتون

واترمن

شادبولت و 
برتون

باین و همکارانلیئن

گاوریلو و 
آندریوا

(2007)میلتون



دسته 
بندی 
میلتون

مولد پروتکل

تحلیل 
پروتکل

دسته بندی

ماتریس محور

فعالیت  
پردازشی فشرده

با اطالعات  
محدود

نمودار محور



مولد  
پروتکل

مصاحبه

پرسشنامه

روشهای  
مشاهداتی

روشهای حل 
مساله با 
صدای بلند

:پروتکل

.استمسالهیکرویخبرهفردبوسیلهمجزاگرفتهانجامکارهایازشدهگردآوریاطالعاتازایمجموعه

استویدیوییهایفایلوصداضبطها،یادداشتازهاییمجموعهشاملپروتکل



رویکارهنگامراخبرهبایدروشایندر

تصورایندر.کردتماشاواقعیمسالهیک

تماشابهسادگیبهتواندمیمهندس

کندسعیوکندبردارییادداشتبنشیند،

یگردروش.کنددنبالراخبرهفکریفرآیند

دوربینبادانشمهندسکهاستآن

ردفبابعدکندضبطراخبرهفردعملکرد

.بپردازدفیلمنقدوتماشابهخبره

مشاهداتیروشهای



وباشدمیمشاهدهروششبیهروشاین

ایمسالهیاعادیرفتاردرگیردانشمهندس

،باشدمیآنحلمشغولخبرهفردکهشودمی

ازبرداری،یادداشتوجلسهضبطبرافزونو

،کندمیکارکهحالیدرشودمیخواستهفرد

چونیپرسشهایبهوکندفکربلنداصطالحبه

وبرد،میبکارکهروشیکار،انجامازهدف

.دهدپاسخبیندمیکهچیزی

بلندصدایبامسالهحلروش



انواع روشهای حل مساله با صدای بلند

خبرهفردآندرکهاستروشی
کیدربارهراتفکرشازتفسیری
میارائهاجرایحالدرفعالیت

.نمایدحلراایمسالهتادهد

خودگزارشگیری

ایجاد 
سایه

گزارش برون خط

گزارش  
برخط

خودگزارشگیریروشهمانند
متخصصکهتفاوتاینبااست

طیدرراخودنظراتدیگری
.کندمیبیانمسالهحل

یکحلحیندرضبطعملیات
جامانمتخصصفردتوسطمساله

نظراتحالهماندروشودمی
میاضافهآنبهدانشمهندس

.شود

خودیفعالیترفتارازپروتکلیکخبرهفردبه
ی،تصویرصورتبهبویژهخبرگان،دیگریا

اتشودمیخواستهویازوشودمیدادهنشان
میرفککهآنچهازدهدارائهپیوستهتفسیری

.دهدمیانجاموکند



تحلیل 
(نردبانی)پروتکل

مفهوم

خصیصه

تصمیمترکیب

فرآیند

(نردبانی)تحلیل پروتکل

مهندسنظرازنردبانیروش
بهاشارهخبرهفردودانش

غذکادرصفحهکهداردنردبانی
.شودمیرسمرایانهصفحهیا

ازاستفادهبادانشمهندس
فردازعمومیهایپرسش

وبسطبهتواندمیخبره
.بپردازدهانردبانگسترش

روابطکشفدرروشاین
وراهبردیدانشساختاری،

.باشدمیمفیدمفاهیم



روشهای دسته بندی
هکشودمیدادهکارتتعدادیخبرهفردبه
.استمفهومیکنامدهندهنشانیکهر

بهراهاکارتتااستآنخبرهوظیفه
تادهدقرارمختلفهایگروهدرشکلی
موردیدرهمباگروههرهایکارت

.باشندمشترک
جور کردن کارت

تمایز
کارت

Qجورکردن 

سلسله
مراتبی

رایبخبرهازپرسیدنباشودمیتالش
هسمیانهایتفاوتوهاشباهتبیان

وند،شمیانتخابتصادفبهکهکارتی
این.گردندکشفجدیدیصفات

ایگونهبهبایدهاتفاوتوهاشباهت
وهمشبیهکارتدوکهشوندبیان

متفاوتاولکارتدوباآخریکارت
.باشد

یکدرمعناییکردنمرتببرای
روشاین.شودمیانجامخاصحوزه
هایدانشبینروابطکشفبرای

.شودمیاستفادهمختلف

هاکارتازایمجموعهبکارگیریشامل
عباراتیابیاناتدربردارندهکهاست

میخواستهخبرگانازوبودهمختلف
شپیازترتیبیکدرراهاکارتکهشود

تحلیلآنازپس.دهدقرارشدهتعریف
شودمیانجامآماریهای



ماتریس 
محور

صفحات 
دانش

ماتریس ها

چارچوب هاخط زمان

شبکه خزانه 
ای

:محورماتریس

هایحلراهآنهابامواجههدرخبرهفردکهاستمواردینشاندهندهکهاستهاییشبکهکردنپروساختشامل

مورداستشدهکسبترپیشکهدانشیاعتبارسنجشبرایغالباروشاین.گیردمیپیشدررااحتمالی

.گیردمیقراراستفاده

امااستبندیدستهروشهایشبیهروشاین
کهآنجایبهدهدمیراامکاناینخبرهبه

قرارمختلفهایدستهدررامفاهیمتنها
یکبهنسبترامفهومهر(امتیاز)رتبهدهد،
دادتعرتبهکههنگامی.کندمیمعینصفت
اززیادیتعدادبهنسبتمفاهیماززیادی
برایآمارعلمازتوانمیشد،مشخصصفات
.ردکاستفادههاهمبستگیوهاخوشهیافتن



محدوداطالعاتبافشردهپردازشیفعالیت

یممحدودراپیچیدهوظیفهیکاجرایهنگامدرخبرهیکاختیاردراطالعاتیاوزمانکههستندروشهایی

.سازند

درراحیطهیکدرمتخصصدو
آنهاازودادهقرارمیزطرفدو

ییککهکنندتصورخواهیممی
بهدیگریبهکهاسترجوعارباب
درپیشنهادبرایمشاورعنوان

.زندمیزنگخاصموردیک

مشاوره تلفنی بیست سوالی



دسته بندی واترمن

روشایندر.استمصاحبهازخاصینوع
ازرسمیغیرروابطمورددرهاییپرسش

بمرتبرایوشودمیپرسیدهخبرگیحوزه
میانجامخاصحوزهیکدرمعناییکردن
شدانبینروابطکشفبرایروشاین.شود
.شودمیاستفادهمختلفهای

ممستقی

مصاحبه

پرسشنامه

مشاهده

تحلیل 
پروتکل

شبکه وقفه 
ای

تحلیل 
جریان 

استنباطی

میهخواستخبرهفردازپروتکلتحلیلمانند
آیندفراستممکناماکندفکربلندکهشود

باردفآنکهبدونیابدادامهمسالهحلطبیعی
برهخازهنگامایندرو.کندفکربلندصدای

مورددروکردهمکثکهشودمیخواسته
.دهدتوضیحبیشترجزییات



دچنگذاریمقیاسبهشبیهروشاین
ایمقایسهماتریسازکهاستبعدی

ماتریس.شودمیاستفادههاشباهت
روشدرشدهایجادماتریسهماناول

باشد،میبعدیچندگذاریمقیاس
شند،بامینزدیککههاییآیتمسپس

ارهاآیتمازایخوشهوپیوستههمبه
میادامهرونداین.دهندمیتشکیل

.شودحاصلبندیخوشهتایابد

غیرمستقیم

مقیاس 
گذاری چند 

بعدی

خوشه بندی  
سلسله 
مراتبی

شبکه های 
وزن دهی 

عمومی

قبلروشدوشبیهروشاین
هایقضاوتخبرهفردامااست،
دادهزوجرویمتقارنایفاصله

صورتاینبه.دهدمیانجامها
هاولیمسیریکعاملدوهربین
یکهربرایوشودمیرسم
.شودمیگرفتهنظردرکدی

فضاهایدرنمایشقابلیتکهداردکاربردهاییدادهبرای
رازوجیهایدادهبرایقضاوتامکانودارندراچندبعدی

بندیدرجهومتقارنصورتبههاقضاوتاین.آوردمیفراهم
وردمدرپرسشهاییخبرهفرداز.شوندمیگرفتهنظردرشده

ازچیدمانیصورتایندر.شودمیپرسیدهنیزهاقضاوت
.شودمیایجادعوامل



روشهای 
طبیعی

روشهای 
طرحریزی

ایش از فرد خبره خواسته می شود که به نم
غل  و انجام وظایفی بپردازد که بخشی از ش

:شامل. و کار وی می باشد
مصاحبه ها
روشهای مشاهداتی
 روشهای تحلیل پروتکل

دسته بندی شادبولت و برتون

و برای استخراج انواع دانش کاربرد دارد
شامل روشهای خاصی برای نمایش دانش

شامل. و یا انجام وظایف می باشند
عات فعالیتهای پردازش فشرده با اطال

محدود
نمودارها
ایجاد نردبان



دسته بندی 
لیئن

مکمل

تحلیل پروتکل

تحلیل مفهوم

کشف دانش در 
پایگاه داده

تحلیل مباحثه

تحلیل شبکه  
گزارشها

گروهی

طوفان فکری

تصمیم گیری

جلسات گروهی به  
کمک رایانه

روشهای گروههای  
اسمی

دلفی

اصلی

مصاحبه

مشاهده

مرتب سازی

طبقه بندی



دسته بندی 
پاین

تکنیک های 
ترکیبی

تحلیل پروتکل

تحلیل مباحثه

تحلیل زبان فرعی 
داده

نردبانی کردن

تکنیک های گروهی

استخراج روابط 
دانش

جور کردن سلسله 
مراتبی

شبکه تفسیری

تحلیل مفاهیم  
اصلی

استخراج واحد 
دانش

مصاحبه

مصاحبه ساختارمند

مشاهدات



ا دسته بندی گاوریلو
و اندریوا

همکاری خبره  
تحلیل گر

بازی نقش

پروتکل کالمی

خبره پیشرو

فردی

مشاهده

داستان سرایی

گروهی

میزگرد

طوفان مغزی

تحلیل گر 
پیشرو

مصاحبه

یافتهساختار

ساختاربدون

پرسشنامه
چهرهبهچهره

الکترونیک



شبکهونردبانایجادنقشه،کارت،کردنجورسوالی،بیستیافته،ساختنیمهمصاحبههایروشارزیابیبه(1393)دهقانی
معیاردهدرگیریاندازهازحاصلنتایجادامهدرکه.استپرداختهبرقصنعتدرگازیهایتوربینحوزهدرایخزانه

ضمنیدانشسازیآشکار

اجراسهولت

شدهکسبدانشکیفیت

سازماناهدافتحققراستایدر

جامعودقیقدانشکسب

زماندرجوییصرفه

برانگیزیچالش

نبودنکنندهخسته

مجددشرکتبهخبرهمندیعالقه

دیگرانبهتوصیه

.شودمیدادهشرح



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.5

3.8

4

4.2

4.3

3.7

آشکار سازی دانش ضمنی



3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

4.4

3.6

3.7

4

4.3

3.5

سهولت اجرا



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.7 3.7

3.6

3.9

4

3.6

کیفیت دانش کسب شده



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.7

3.8

3.9

4.2

4

3.9

در راستای تحقق اهداف سازمانی



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.6

3.7

3.75

4.1

4.2

3.7

توانایی در کسب دانش دقیق و جامع



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.7

3.9

3.8

4.2

4.1

3.6

صرفه جویی در زمان



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.2

3.6

3.5 3.5

3.6

3.9

چالش برانگیزی



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.9

3.8

4

4.1 4.1

3.6

خسته کننده نبودن



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.6

3.75

3.9

3.8

3.92

3.5

عالقه مندی خبره به شرکت مجدد



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

مصاحبه بیست سوالی جور کردن کارت نقشه ایجاد نردبان شبکه خزانه ای

3.7

3.8

3.9 3.9

4

3.35

توصیه به دیگران



اکتساب دانش در عمل
(1393)روش پیشنهادی اخوان

تدوین منشور پروژه  
استخراج دانش

اولویت بندی حوزه 
های دانشی

شناسایی منابع دانش 
صریح

ترسیم نقشه دانش

نهایی سازی فهرست 
زیرحوزه ها

استخراج زیرحوزه ها
صحت سنجی و  

ترسیم نقشه دانش 
نهایی

اولویت بندی 
زیرحوزه ها و تعیین 

خبرگان مرتبط

تحصیل دانش ضمنی 
و ثبت دانش



(2007)روش پیشنهادی میلتون

شروع و برنامه ریزی پروژه

تسخیر و مدل سازی اولیه دانش

تسخیر و مدل سازی اولیه دانش 
با جزئیات بیشتر

تسهیم دانش ذخیره شده



شروع و برنامه ریزی پروژه

روشن ساختن 
موضوع پروژه

گردآوری نظرات در 
مورد هدف پروژه

ارائه طرح پیشنهادی 
پروژه

رسیدن به توافق  
جمعی برای طرح  

پیشنهادی

ایجاد پایگاه دانش
افراز حوزه های 

دانشی
رتبه بندی و انتخاب  

حوزه های دانشی
توافق روی پروژه و 
نهایی کردن اهداف

شناسایی منابع دانش شناسایی نوع پروژه
تعریف و درک روش  

اکتساب دانش
ایجاد یک برنامه 
کاری برای پروژه

مرتب کردن و انتشار  
طرح پروژه



دانشتسخیر و مدل سازی اولیه 

آشنایی با اصول 
ابتدایی

آمادگی برای  
مصاحبه های نیمه  

ساخت یافته

انجام مصاحبه های 
نیمه ساخت یافته

رونویسی از مصاحبه  
های ضبط شده

انجام تجزیه و تحلیل 
اولیه

تایید درخت مفهومایجاد درخت مفهوم
به روزآوری طرح 

پروژه

اضافه کردن 
توضیحات به 
صفحات دانشی

ایجاد یک فرهنگ  
لغات

ایجاد مدل پایه
اصالح ساختار پایگاه 

دانش

مدل سازی روابط
استفاده از ویژگی ها 

و ارزش ها
مدل سازی دانش  

فرآیند

از تایید اعتبار و استفاده
مدل  های دانشی 

توسط خبرگان



شترتسخیر و مدل سازی اولیه دانش با جزئیات بی

نهایی کردن مدل های دانش و پایگاه دانش

اطمینان از اعتبار تمام دانش های گردآوری شده

حل اختالف نظرات و اجماع

اعتبارسنجی مجدد

تسخیر و مدل سازی به صورت دقیق

بررسی وضعیت و تصمیم گیری درمورد وظایف نهایی

ارزیابی نمونه اولیه بسته دانش نهایی

ایجاد نمونه اولیه از بسته دانش نهایی

نهایی کردن مدل های اصلی دانش

انجام مصاحبه های بیشتر



ایجاد 
فرمت 
بسته 
دانش 
نهایی

تولید  
بسته 
دانش 
موقت

ارزیابی  
بسته 
دانش 
نهای 
موقت

تولید  
بسته 
دانش 
نهایی

ارائه  
بسته 
دانش 
نهایی

اطالع  
رسانی 
برای  
بسته 
دانش 
نهایی 

نظارت 
بر تاثیر  
بسته 
دانش 
نهایی

مستند 
کردن 
درس 
های 

آموخته  
شده

تسهیم دانش ذخیره شده



اگر من و شما هر کدام یک سیب داشته باشیم و سیب ها را با هم 
مبادله کنیم، باز هم من و شما هر کدام یک سیب خواهیم داشت،

اما اگر من و شما هر کدام ایده ای داشته باشیم و آن را با یکدیگر به  
اشتراک بگذاریم، در این صورت هر کدام از ما دو ایده خواهیم داشت


