
ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


وان
ھای آن ه  ش و و دا

ندگان ارا د
دی ه  بابک آ

ی ه  ت ال
ی س یال 

1394اسفند 

CHAPTER 9
Knowledge and Its Attributes

ش د     دا
ی ض ر      ی      د ناب      آ تا د :  ا

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


طا ت 
ديدگاه ها

ماهيت دانش
نمايش هاي  قابل استفاده
وجه تمايز  پردازشگر ها

ديدگاه حالت ها
شش حالت دانش 

ديدگاه توليد 
مخازن و جريان ها

دانش در مقابل اطالعات

بكارگيري ديدگاه ها
رابطه بين دانش و تكنولوژي

شخصيت دو گانه دانش
راه ميانه

CBT تكنولوژي كامپيوتر محور

استداللي - روندي  -   دانش توصيفي
ويژه گيهاي دانش

نوع دانش
حوزه و گرايش دانش

فايده دانش و دسترسي پذيري

اعتبار و تخصص دانش
ويژه گيهاي زماني

ساير ويژه گيهاي دانش

ليست منابع

1صفحه 

2صفحه 

3صفحه 

4صفحه 

5صفحه 

6صفحه 

7صفحه 

كالم آخر و نتيجه گيري 8صفحه 

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


فعال كننده اصلي سازمان هاي دانش محور ، تكنولوژي است.

ديدگاه حالت ها
١

٢

CHAPTER 9

Knowledge and Its Attributes

دانش و ويژه گيهای آن

ديدگاه ها

نمايش هاي قابل استفاده

ديدگاه توليد  ٣

ديدگاه دانش در مقابل اطالعات ۴

Usable Representations
States View
Production View
knowledge-versus-information view

نتيجه :

ماهيت دانش
دانش به دارائي كليدي شركت هاي مدرن تبديل شده است. -
دانش منبعي براي مزيت رقابتي به حساب مي آيد. -
دانش در دامنه بين ضمني و آشكار وجود دارد. -
دانش توصيفي ، روندي يا استداللي است. -

ويژه گيهاي دانش

تعريف دانش
دامنه اطالعات يا درك يك فرد است. -
بدست آمده از بررسي ، تحقيق يا دستورالعمل است.  -

داده اطالعات واقعي و پايه اي مورد استفاده براي بحث ها و محاسبه ها است. -
لغت نامه وبستردامنه اي از اطالعات است. -

اطالعات همان دانش است و داده همان اطالعات -

با توجه به تعاريف و بخصوص تعريف آخر 
متوجه ميشويم شناخت ماهيت دانش از 

اين طريق ممكن نيست ، و ديدگاه ها 
مورد بررسي قرار ميگيرد.

نمايش هاي  قابل استفاده١

را دارد آنگاه ميتوان گفت كه خود سيستم نيز حاوي دانش است. )يك شي ، يك روند (وقتي يك سيستم نمايش چيزي  -
به دانش به عنوان موجودي نگريسته ميشود كه در نمايش هاي قابل استفاده اش گنجانده شده است. -

Newell,1982

وجه تمايز
پردازشگر ها 

فيلم   و غيره -طرح هاي فكري   -تصاوير   -عكس ها    -دياگرام ها    -يك متن   -كلمات داخل يك محاوره    -
Dynamic Symbolsشناخته شده يا نمادهاي پويا  Static Symbolsنمايش ها يا شي هستند كه بعنوان نمادهاي ايستا  -

دانش را نميتوان به سادگي مشاهده كرد و تنها ميتوان آن را در نتيجه فرآيند هاي تفسيري ناشي از توضيحات سمبليك به تصوير كشيد. -

دانش در نمايشي گنجانده ميشود كه دارا بودن آن نمايش ، به پردازشگر ظرفيت اقدام كردن را ميدهد و درجه قابليت  -
استفاده ميتواند بر حسب سرعت ، دقت پردازش گر و رضايت از عمل آن اندازه گيري شود.

Fang and Holsapple

قابليت استفاده از يك نمايش

تناسب بين نمايش و پردازشگر

عمل انجام شده توسط پردازشگر

تفسير در حد اقل زمان ممكنمحيطي كه عمل در آن انجام شده 

يك نمايش كه دانش را به يك پردازشگر منتقل ميكند ممكن است  -
براي يك پردازش گر ديگر غير قابل فهم يا غير قابل استفاده باشد.

قابل جايگزيني پردازشگر كامپيوتر و پردازشگر انساني١
هركدام از آنها فادر به تفسير انواع معيني از نمايش ها و انجام عمل مطابق با آنها هستند . مثال ممكن است  -

سيستم خبره و يك متخصص انساني يكسان باشد.توصيه ارائه شده توسط يك 

ش هاي  قابل استفاده
نماي
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ش هاي  قابل استفاده
نماي

تمايز بين پردازشگرهاي فردي و جمعي٢
پردازشگرهاي جمعي دامنه اي از دو گانه هاي ساده ، گروه ها ، تيم هاي پروژه ، سلسله مراتب ، شركت هاي  -

پيچيده و پردازشگرهاي بين سازماني را در بر ميگيرند.
وجه تمايز

پردازشگر ها 

قابليت استفاده

مرزي و وابسته به حاشيه
بالقوه و پنهاني

شفاف
فوري و بي واسطه

دانش

نمادهاي
بصري و صوتي  ديجيتالي ذهني رفتاري

ديدگاه سيستم ها

نمايش هاي قابل استفاده

ديدگاه حالت ها ٢States View

ت ها
ديدگاه حال

بيانگر تداوم حالت هاي دانشي ميباشد. )بسته به پردازشگر ، كار، محيط ، غيره (اختالف در قابليت استفاده از يك نمايش  -
تنوع در ارزش دانش انتقال يافته به پردازشگران نيز مرتبط با حالت هاي دانشي مي باشد.  -

دانش به عنوان مجموعه اي از حالت هاي دانش در نظر گرفته ميشود.
Van Lohuizen 1986

١٢٣۴شش حالت دانش  تصميم۶قضاوت۵بينشاطالعات سازمان يافتهاطالعاتداده
از نقطه نظر رويكرد حالت هاي دانش ، براي پيشرفت از يك حالت به حالت هاي ديگر و دست يافتن به دانش باالتر ميتوان عمليات هاي  -

مختلفي انجام داد.
جمع آوري داده ،انتخاب ، تحليل ، تركيب ، وزن دهي و ارزيابي

جمع آوري

انتخاب

تحليل

تركيب

وزن دهي

ارزيابي

داده

اطالعات

اطالعات ساختار يافته

بينش ، بصيرت

قضاوت ، داوري

تصميم

ديدگاه حالت ها

حركت به سمت باال

افزايش در تناسب دانش با اهداف.

كيفيت دانش افزايش مي يابد.بارگيري زياد دانش كاهش مي يابد.

نشانگر تعهد به انجام برخي امور و امكان تصميم گيري

Knowledge as a Progression of States
دانش در پيشرفت حالت ها
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ديدگاه توليد 
٣

Production View
Stocks and Flows مخازن و جريان ها

در اين رويكرد دانش بصورت دانش موجود در مخزن ها و جريان ها متصور مي گردد. -

يك مخزن ، يك موجودي دانشي دردسترس براي يك يا چند پردازشگر به حساب مي آيد.
Machlup , 1980

جريان هاي موجود در مخزن ها از ديدگاه توليد

انتقال دانش از يك مخزن به مخزن ديگر١
جريان يافتن دانش از يك مخزن به سمت خودش٢

)معادل يادگيري (

روش نمايش دانش در يك مخزن

انواع نمايش١
)مانند سمبليك ، ذهني ، رفتاري ، ديجيتال  (

موضوع هاي وابسته٢
دوباره كاري ، فساد پذيري ، نگهداري ، طراحي     ( 

)بيمه كيفيت ، رديابي ، برنامه ريزي

جريان ها

مخزن ها

دانش
ديدگاه توليد

از يك مخزن به مخزن ديگر 

از يك مخزن به سمت خودش 

دانش در مقابل اطالعات ۴Knowledge-VErsus Information view

ديدگاه توليد 
ت
ش در مقابل اطالعا

دان

در تضاد با ديدن دانش بصورت يك سري از حاالت رويكرد ديگري وجود دارد كه دانش بعنوان حاالت مستقل ديده شده و فراتر از اطالعات  -
ميگوييم. KVIميشود كه به اين رويكرد ياد 

بجاي آنكه داده و اطالعات به صورت جنبه هايي از طيف دانش در نظر گرفته شود به صورت پيش رو هاي 
دانش در نظر گرفته شده  بدين صورت كه داده به اطالعات تبديل شده و اطالعات به دانش تبديل ميشود.

Davenport 1998

Knowledge as Stocks and Flows

Knowledge versus Information

.بين داده ، اطالعات و دانش مرز وجود دارد -1
داده از مشاهدات و ادعاها حاصل ميشود -2
.كيفي شده ناشي ميشود-سازماندهي شده -اطالعات به روش هاي معني داري از داده مرتبط  -3
.دانش از كنار هم گذاشتن اطالعات مرتبط بوجود مي آيد-4
يك پردازشگر ميتواند اطالعات پردازشگر ديگر باشد. وابسته به زمينه است. و دانش KVI رويكرد -5

داده ، اطالعات و دانش مفاهيم قابل جايگزين نيستند.
Davenport and Prusak  1998 
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بكارگيري ديدگاه ها
ش و تكنولوژي

رابطه بين دان

ديدگاه ها هيچ موقع جامع نيستند و ميتوان هر كدام از آنها را كم يا زياد نمود. -
ديدگاه ها متفاوت بوده و بعلت ديدگاه بودن تئوري يا فرضيه به حساب نمي آيند پس نياز به بررسي بيشتر از نظر مفيد بودن و  -

دارند.صحيح بودن 
خواننده ها و نويسنده هاي متون مديريت دانش ميتوانند هر ديدگاهي را كه به درك جنبه خاصي از دانش منتج شود را بپذيرند -

بكارگيري 
ديدگاه ها

رابطه بين دانش و تكنولوژي

دانش

معتقدين به عدم رابطه بين تكنولوژي و دانش معتقدين به رابطه بين تكنولوژي و دانش

شخصيت دو گانه دانش

براي سازمان هاي تشنه آگاهي كه در جهان امروزي زندگي ميكنند داشتن ديدگاه دانشي بسيار مهم است
Bukowitz and Williams, 1999

گام اول : تكنولوژي مهم نيست
تكنولوزي نسبت به پيشرفت و مديريت دانش جنبه  -

اي فرعي پيدا ميكند.
دانش با انسان معني دار شده و تنها در حوزه تفسير و  -

پردازش انسان قرار ميگيرد.
اگر چيزي با كامپيوتر پردازش شود داده يا اطالعات  -

گفته و در صورت پردازش توسط انسان دانش گويند.
توسعه سريع مديريت دانش به انسان ها وابسته است  -

و نه به فناوري

 دانش از طريق مالقات هاي رودررو، گزارش ، ياداشت  -
پست ، فاكس ، تلفن و غيره جريان خواهد داشت و نه 

گروه نرم افزارها ، ايميل ....
مخازن دانش تكه كاغذ ، خالصه كتاب، كتابخانه  -

سنتي خواهد بود و نه پايگاه داده ، صفحات وب و 
كتابخانه نرم افزاري

توليد دانش بوسيله قواي ذهني انساني و قلم كاغذ  -
خواهد بود و نه پيشبيني ها، انتظارات و تحليلهاي 

مبتني بر فناوري

گام اول : تكنولوژي همه چيز است

دانش دربرگيرنده حالت هاي پايينتر اطالعات يا داده  -
به شكلي كه در ديدگاه حالت بيان شد ميشود.

بدون مديريت دانش مبتني بر فناوري شركت ها در  -
بازار رقابت پشت سر ساير رقبا قرار خواهند گرفت

باعث ناديده گرفتن تاريخچه طوالني مديريت دانش  -
در برخي سازمان ها ميشود

دانش ضمني تا حد زيادي ناديده گرفته ميشود. -
كاربر تكنولوژي در درجه دوم اهميت قرار ميگيرد . -

معايب ديدگاهمعايب ديدگاه

افراد بعنوان حمايت كننده تكنولوژي ديده ميشوند ،  -
به جاي آنكه تكنولوژي توانايي هاي پردازش دانش 

انساني را تقويت ، تكميل و فعال كند.
راه

ميانه

مديريت دانش مرتبط با افراد ، تكنولوژي و سازمان ها است و بر روي تناسب بين آن ها تمركز ميكند.
مديريت دانش همچون يك چتر بزرگ در نظر گرفته ميشود و فضايي براي تمركز بر روي موضوعات 

مختلف و تركيبي از پردازشگرهاي كامپيوتر محور و انسان محور بوجود مي آيد.

راه
ميانه

راه ميانه

Computer-Based Technology      CBT تكنولوژي كامپيوتر محور
تكنولوژي كامپيوتر محور تحت عناوين مختلفي نامگذاري ميگردد. -

سيستمهاي اطالعات و فناوري اطالعات
سيستم هاي مديريت اطالعات
سيستمهاي كامپيوتري تجاري 

C
B
T
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ابزاري جهت پردازش و نمايش دانش هاي زير بوده است. CBT سال گذشته 50در طول  -
C
B
T

دانش توصيفي
درجه بندي متنوعي از داده و اطالعات در حد پاييني تا حل مسئله ، طراحي و تصميمات در حد بااليي طيف  -

دانش روندي 
تعيين كننده مراحل انجام يك كار -

دانش استداللي
تعيين اينكه چه نتيجه اي معتبر است وقتي كه يك موقعيت خاص وجود دارد. -

نت از منظر دانش پيروزي تكنولوژي به توانايي آن در ارتباط دادن افراد بيشتر به راه هاي بيشتر از قبل تكيه دارد . مانند ايميل و اينتر

Bukowitz and Williams  

ميليون حركت بالقوه  200ديپ بلو با محاسبه   IBM در تحليل شكست گري گاسپاروف از ابر كامپيوتر ديپ بلو 1998هانگ در سال  -
در ثانيه كه از گرد آوري مجموع دانش افراد موفق به انجام اين كارگرديد

CBT  و براي ساخت جمعي پايه هاي دانش قابل استفاده بنيادي را  )انسان و كامپيوتر (براي متصل كردن پردازشگرهاي دانش هوشمند
براي پياده سازي سازماني دانش محور بوجود مي آورد. مانند تجارت الكترونيكي

CBT تكامل

سيستم هاي پردازش داده
1950-1960

سيستم هاي اطالعات 
مديريت

1960-1970
سيستم هاي حمايت از 

تصميم

1970-1990

سيستم هاي كامپيوتري 
سازماني

1980-1990
كامپيوتر در هر جا

1990

غير قابل تفكيك است. CBTو از اثرات  CBTمديريت دانش مدرن از مالحضات تكنولوژي كامپيوتر محور و از كاربران  -
ويژه گيهاي دانش

درك ويژه گيهاي دانش باعث غني تر شدن درك ما از منابع دانش و پردازش آن ها ميشود. -

خصوصيات نمونه اي دانش

طبيعت بعدخصوصيت
دانش ضمني در برابر آشكارحالت

دانش توصيفي در برابر دانش روندي در برابردانش استداللينوع

مثال بازاريابي ،  (حيطه هدف يا حوزه مسئله اي كه دانش مورد استفاده قرار ميگيرد بعد
)مهندسي ، سياست ، توليد

دانش حوزه اي در برابر دانش نسبتي در برابر دانش از خودگرايش

دامنه اي از دانش محلي تا دانش جهانيقابليت كاربرد

دانش عملياتي در برابر كنترل در برابر دانشسطح مديريت

دانش ناخواسته-دانش بازخلق-دانش فكري -دانش سياسي استفاده

 –انتزاعي بودن  –مكان  –فراريت  –فساد پذيري  –فوريت  –منبع  –تخصصي بودن  –اعتبار  –بهره برداري  –دسترسي پذيري 
بازگشت -قابليت اندازه گيري  –قابليت برنامه ريزي -وضوح  –سطح مفهومي 

ش
ويژه گيهاي دان
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توصيفي
دانش توصيفي حالت قسمتي از يك كليت را مشخص كرده و آن را واقعي ، پيش بيني شونده و قابل بررسي ميسازد . -

ش اوليه
دان

داده و اطالعات  (از اين نوع دانش توصيفات مربوط به اشيا ، مفاهيم ، گذشته ، حال ، آينده و موقعيت هاي فرضي ديده ميشود  -
)حالت توصيفي دارند

نوع دانش

مثال  (ميتوان آن را از مخازن دروني انتخاب كرد )مثال بوسيله مشاهده و خريد (دانش توصيفي را ميتوان از منابع خارجي بدست آورد  -
 شناد . )شناخت يك الگو ، درك خالق (يا كشف كرد  )مثال نتايج حاصل (ميتوان آن را بوسيله استنباط توليد كرد )استخراج يا مونتاژ

يا بيروني كرد. )مثال مخزن كرد يا به شكل دروني منتشر كرد  (توصيفي  را ميتوان دروني 
از دانش توصيفي گاهي به نام دانش تشريحي ياد ميشود. -

روندي
شامل الگوريتم ها ، استراتژي ها ، برنامه ها و روش ها ميباشد. -
همانند دانش توصيفي ميتواند حالت ذهني يا آشكار و مكتوب داشته باشد. -
همانند دانش توصيفي ميتواند كسب ، انتخاب ، توليد ، درون سازي و برون سازي گردد. -
دانش روندي را همراه با دانش توصيفي براي استخراج دانش توصيفي جديد ميتوان به كار گرفت. -

استداللي
تعيين كننده اين است كه چه نتيجه اي معتبر است و اينكه چه عملي وقتي كه موقعيت خاصي پيش مي آيد بايد انجام گردد. -

ش
انواع دان

)مفهوم استنباطي (رابطه بين وضعيت و نتيجه عمل مي بايست بر مبناي منطق ، همبستگي ، شباهت يا عليت باشد  -

اين دانش ميتواند ضمني يا آشكار باشد . -

حوزه و گرايش دانش

از بكارگيري سه دسته دانش اوليه ميتوان به دانش جديد رسيد مانند ساخت سيستم هاي حمايت از تصميم

موضوع دانش
شامل حوزه هاي وسيعي همچون بازاريابي ، سياست عمومي ، شيمي يا مديريت ، كنترل فهرست كاال ، زمان بندي ، تضمين كيفيت و  -

برنامه ريزي تاسيسات و...
گرايش دانش

شامل دانش متمايل به سمت حوزه ها  و يا دانشي كه در رابطه با ساير پردازشگرها مي پردازد  و دانشي كه پردازشگر از خودش دارد  -
متمايز است. مانند حل يك مسئله كه يك پردازشگر ممكن است به دانشي بيش از آن حوزه كاري داشته داشته باشد و با تعامل با ساير 

)دانش رابطه اي يا نسبي (پردازشگر ها نسبت به حل مسئله اقدام نمايد 

اگر دانش به گونه اي بكار گرفته شود تا اين اطمينان حاصل شود كارهاي عملياتي خاص به شكل كارا و موثر اجرا شود در طبقه كنترل 
عملياتي قرار گرفته ايم .

اگر دانش براي اطمينان از اينكه آيا منابع براي براورده كردن اهداف موجود در نقشه راهنماي خط مشي كه در دسترس است بكار گرفته 
آنگاه به سطح كنترل مديريت تعلق مي گيرد.شود 

براي ايجاد اهداف ذكر شده و خط مشي ها از برنامه ريزي استراتژيك استفاده ميكنيم

دانش عملي

فايده دانش و دسترسي پذيري

ش
ش دان

حوزه و گراي
ش و 

فايده دان
دسترسي پذيري

قابل درك بودنشفافيت 
تفسير قابل پردازشمعنا

متعلق به يك مسئله يا موضوع در دست انجامتناسب
حياني بودن براي كاري كه بايد انجام شوداهميت

Holsapple and Whinston 1996
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اعتبار و تخصص دانش

اعتبار

خصوصيت اعتبار دانش مربوط به دقت ، سازگاري و اعتماد يك نمونه دانش است.

ش
ص دان

اعتبار و تخص
Holsapple and Whinston, 1996

اعتبار دانش متناسب با داننده و جهاني است كه شناخته ميشود . چيزي كه ديروز معتبر بود ممكن است 
امروز اعتبار كمي داشته باشد.

منشا يك حالت دانش با اعتبار ، تخصص يا خوبي مرتبط با آن دانش همگن است و بر هزينه آن اثر گذار است.خصوصيت

Eckhardt (1981)

Wiig (1993)

ويژه گيهاي زماني
ويژه گيهايي كه مستقيما ريشه در زمان دارند عبارتند از

فوريت ، عمر ، فايده و اعتبار ، فساد پذيري و فراريت
فوريت

)دانش نهفته (تمايز بين نمايش هايي كه در حال حاضر قابل استفاده هستند و آنهايي كه به شكل بالقوه قابل استفاده خواهند بود  -

عمر
با بالغ شدن دانش ميتوان به روش هاي گوناگوني دانش را بسط ، بهبود يا توسعه داد. -

ارزش و اعتبار
ممكن است وقتي عمر يك دانشي افزايش مي يابد ارزش آن كاهش پيدا كند  -

فساد پذيري
وقتي يك دانشي مهجور يا بدرد نخور شود به پديده فساد پذيري دچار شده است. -

فراريت
مربوط به نرخ تغيير در نمونه اي از دانش است . آيا دانش به سرعت بالغ ميشود؟ آيا مورد بازنگري قرار ميگيرد يا پايدار است؟ -

ويژه گيهاي زماني

دانش داراي ساير ويژه گي ها ي زير ميباشد

مكان ، بعد انتزاعي ، سطح مفهومي ، قابليت برنامه ريزي ،قابليت دسترسي  و فوريت
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.مديريت دانش را به عنوان يك حوزه چند بعدي تحقيق و عمل بشناسيم -1

در مديريت دانش موضوعات چاش برانگيز و غني و تنوع قابل مالحظه اي از -2
.ديدگاه ها و مواضع وجود دارد

از مزاياي مديريت دانش برتري در  حوزه هاي  پرورش عملكرد فردي ، سازماني و -3
.اجتماعي ميتوان نام برد

كنار گذشتن ايده ها ، يافته ها و نوشته هاي كساني كه ديدگاه ما را تاييد  -4
.نميكنند باعث ناديده گرفتن مقدار زيادي از آنچه ميتوانستيم بدست آوريم ميشود

راه حل ميانه در دانش باعث مي گردد پايه اي براي مطالعه اشتراكات و تضادهاي  -5
با كيفيت باالتري درك موجود در بين نمونه هاي دانش فراهم گردد و مفهوم دانش 

.گرديده و به كار گرفته شود
.فعال كننده اصلي سازمان هاي دانش محور ، تكنولوژي است -6
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