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شاود.   مای هاا مسساو    هاا  آن  ترين دارايی ها از مهم امروزه دانش موجود در سازمان چکیده:

 مديريت ونبدها  اجرايی ساازمان   فكر  به حد  است که کسب موفقیت ۀاهمیت اين سرماي
هاا در   بنابراين سازمان .ستا ناممكن گاهو  سخت  مرا ،شمندارز منبع يناز ا صسیح ۀدستفاو ا

دانش مناساب  ها  مديريت  کارگیر  سیستم هراهی جز ب ،خودبقا  شرايط رقابتی کنونی برا  
سیساتم، مادلی بارا  ماديريت      گیر  از پوياايی  اين پژوهش با بهره کردن آن ندارند. و نهادينه
. پردازد میمورد   ۀمطالع برا نقل  و  يک شرکت حملدر کنار آن به بررسی و کرده  دانش ارائه

زياد بین وضاعیت مطلاو  اجارا      ۀفاصل ايجاد ی که سببداليلابتدا ، پیشنهاد کمک مدل  به
باه   شوند و پا  از آن  می  آور  جمع ،شده مديريت دانش و وضعیت فعلی آن در شرکت مذکور

تا با اساتفاده از مادل    کند اين پژوهش تالش میواقع . درخواهد شدارزيابی اين داليل پرداخته 
باا بررسای آن،   و  دکن مشخص را آمدن اين فاصلهوجود هر بثیرگذار دأپويا  ارائه شده، عوامل ت

دهد با تغییار  . نتايج نشان میپیشنهاد دهدها کردن آن برطرفبرا   را ها  عملیاتی مناسب اهرم
يافتاه و باه وضاعیت مطلاو       سطح پايگاه دانش سازمان ارتقاا  ،ثیرگذارأت عواملاين سطح  در
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 مقدمه
و هاا  فنااور     درصاد يافتاه   00ا  کاه   گونهبه ؛ها  اخیر بسیار سريع بوده رشد دانش در زمان

در جهاان تولیاد شاده اسات     در قارن بیساتم    ،ها و اطالعات فنای  درصد تمام دانش 30 دانش و
را امروزه دانش  .(3101)افرازه،  شودنیم، حجم دانش دو برابر میو ( و هر پنج سال3306)کريبیچ، 

مسصاوالت و خادمات باا کیفیات     عرضاۀ  و  دانناد  مای ارزشمند و استراتژيک  يک دارايی و منبع
گاه و  بوده سختکار   ،صسیح از اين منبع ارزشمند ۀمناسب و اقتصاد ، بدون مديريت و استفاد

تغییر ماداوم   بهپايان دانش، بازارها را  جريان بی .(3106)منوريان، عسگر  و آشنا،  ناممكن است
هاا    در ساال  .(3102، )رضائیان کند ملزم به تغییرات مستمر می نیز ها را سازمان تبع و به واداشته

تغییارات مساتمر    اناد. ها  مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کارده  ها و شرکت اخیر، سازمان
رقاابتی کناونی شاده    برانگیز در فضا   پذير، نامتعادل و چالش دانش، سبب ايجاد مسیطی انعطاف
هاا    کنناد تاا باا اجارا  اثاربخش پارو ه       ها  زياد  تالش می است. از اين رو، امروزه سازمان

 .(3133 )هیسالو،، پذير  خود را ارتقا دهناد   مديريت دانش در سازمان، ظرفیت نوآور  و رقابت
داناش   ۀکاه از خخیار  توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند در آينده جوامعی می ،بنابراين
 ببرند.  تر  بهرهغنی

 صاورت اثاربخش   باه  را دانش بتوانند که است اين ،اند مواجه آن با مديران امروزه که چالشی

 خطاهاا   از تا ناچارند آنها کنترل، برا  ابزار  و چارچو  مدل، کمبود دلیل به اما ،کنند مديريت

 .(2000لیدنر، )علو  و  بگیرند درس خود
نقال   و به بررسی و تسلیل وضعیت اجرا  مديريت دانش در يک شرکت حمال  پژوهش اين
کناد.  پردازد و برا  بهبود اجرا  مديريت دانش و رفع نقايص موجود آن، مدلی پويا ارائه مای می

جملاه  اقدامات جديد  در اين راستا انجاام داده اسات. از     ديگر،هاسازماناين شرکت نیز مانند 
اکتساا  داناش ماديران ارشاد ايان ساازمان و        مانناد هايی انجام پرو ه توان بهمی ،اين اقدامات

اشااره   ،گیر  صسیح در هنگام بروز حوادث و سوانحساز  مديريت دانش در راستا  تصمیم پیاده
ها  اطالعاتی برا  خخیره و طراحی سیستم ۀهايی در زمینفعالیت ،سازمان. همچنین در اين کرد
گرفتاه،   ها  صورتاما با وجود تمامی تالش ،، انجام شده استاند گرفته کار به یروزرسانی دانشبه

زياد  بین وضعیت مطلو  اجرا  مديريت دانش و وضعیت فعلی فاصلۀ دهد ها نشان میبررسی
 ها  پیشنهاد  بارا  کااهش  بررسی راهكارها و سیاست، پژوهشوجود دارد. هدف اين  سازمان
منظور رفع ايان مشاكل و    به .است اين مشكلحل مناسب برا  رفع  راه ارائۀ و ۀ ايجاد شدهفاصل

کاهش فاصله بین وضعیت مطلو  اجرا  مديريت دانش و وضع موجود، از ابزار پوياايی سیساتم   
برا  تسلیل وضاعیت فعلای و    ،ابزار  کارآمدهمچون تواند پويايی سیستم میاستفاده شده است. 
کند  میمدل پويا به ما کمک  ،در واقع .کار رود به ها  آتی مسائلثیر سیاستأبررسی تغییرات و ت
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 در پوياا  رياز  تر  از رفتار و ساختار سیستم داشته باشیم. همچنین برنامهتا درک بهتر و درست

 برخوردار فرعی مسائل سر  يکبه  مؤثر ۀتجزي مزيت از متغیر، زياد  تعداد با پیچیده لئمسا حل

   .(3103، رضايی و منیؤ)م است
جملاه  که از آن گرفته صورتمطالعات بسیار   ،ها  پويا  مديريت دانشمدلارائۀ  ۀدر زمین

( و دهقاانی، اولیاا و حساینی    2002) و همكاران اکلوف (،2002و کوآک )، کیم ايم، کیم توانمی
 ها يا شاخص ،اندطراحی شده یها  خاصشده برا  حوزه ها  ارائهنام برد. اکثر مدل ( را2032)

تاوان يافات کاه از    کمتار مادلی را مای    .اندنظر قرار داده مددر ارزيابی مديريت دانش  ی راخاص
 يندها  مديريت دانش برا  طراحی مدل پويا بهره برده باشد. همچنین بسیار اارتباطات بین فر

هاا  عملیااتی و   ساز  مديريت دانش بر شاخصثیرات پیادهأها  قبل در اين زمینه، تاز پژوهش
شده است تا  پژوهش تالشاند. در اين کمک پويايی سیستم مدل کرده ها را بهعملكرد  سازمان

سااز   ر پیااده ا  کاه بتاوان از آن د  گوناه باه شود؛ مدل پويا  جامعی برا  مديريت دانش ارائه 
تاوان ساطح   مای مدل پیشانهاد ،  کمک  . همچنین بهکردمديريت دانش در هر مسیطی استفاده 
گذار در کاهش و افازايش  تأثیرعوامل به بررسی و کرد بینی پايگاه دانش سازمان را تا حد  پیش

 . پرداختد نظر سازمان آل مآن با سطح دانش ايدهفاصلۀ 
برا  و  گرفتقرار  بند  مبنا  مدل   مديريت دانشفرايندها  يكی از مدل در اين پژوهش
مديريت دانش ارائه  ۀدر زمین   زياد فرايندها  . مدلشده است از آن استفاده طراحی مدل پويا

هاا و فازهاايی باا    مشابه يكديگرناد، اماا دارا  وا ه  کمابیش که بیشتر آنها از نظر مستوايی شده 
ها  ساختمان مديريت  پايه» پروبست و همكاران با ناممدل  ترتیبات متفاوت هستند. از اين میان

ايان پاژوهش قارار    پويا  طراحی مدل برا  مبنايی  ،(2000 ،رمهاردترو  و )پروبست،  «دانش
در  باا  گیارد مای دربرهاا را  مادل همۀ نكات مثبت  کمابیش نسبتاً کامل که گرفته است. اين مدلِ

 ۀبارا  هما  همچاون دساتورالعملی   يک چهارچو  منساجم بارا  ماديريت داناش،      نظرگرفتن
 .(3102)افرازه،  رود کار می بهساختارمندساز  منابع دانش،  منظور بهمداخالت هدفمند 

هاا   پژوهش در حاوزه  ۀشده است. پ  از مقدمه، پیشینتدوين در پنج بخش کلی  مقالهاين 
شده اسات. در  بیان دانش  سیستم در مديريت پويايیاستفاده از  سیستم و پويايیدانش،  مديريت
. شاود  پرداختاه مای  معلولی  ا  دينامیكی و نمودار علی ها  هفرضیبه شناسی پژوهش، روشبخش 
اسات.   در نظر گرفتاه شاده  مورد  مطالعۀ  برا حمل و نقل  ها  شرکتيكی از است که  گفتنی

هاا   . در قسمت يافتهيافته استاختصاص نمودار جريان مدل ساز   بخش بعد  به ارائه و شبیه
بهباود نتاايج پیشانهاد و    برا  ها  الزم مدل و اعتبارسنجی آن، سیاستآزمون پژوهش، پ  از 

 شده است. مهم بیاننتايج حاصله و برخی نكات  ،. در انتها نیزشوند میارزيابی 
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 پیشینۀ پژوهش  
ماديريت داناش را   حاوزۀ  پاردازد. ابتادا   پژوهش در سه بخش متفاوت به مرور ادبیات می ۀپیشین
ا  کند، سپ  پیشینهها  ساختمان مديريت دانش را معرفی میکرده و مدل پايه بررسی اجمال به

اساتفاده از   ۀگرفتاه در زمینا   ها  صاورت پژوهشبه  ،کند و در انتهامیبیان پويا از سیستم کوتاه 
 .پردازد میپويايی سیستم در مديريت دانش 

خصوص آن شكل گیارد.  درگوناگونی ها   شده است که ديدگاهسبب پیچیدگی مفهوم دانش 
از جمله کسانی هساتند   (3332(( و نوناکا 3333(، هوبر )3332آکوف و امور  ) ،(3101) رادينگ

يک مزيات   ودانش يک منبع مهم سازمانی است . اند بیان کردهبرا  دانش گوناگونی که تعاريف 
 ؛3336گرنات،   ؛2002)فااس و پدرساون،    رود مای شمار  اقتصاد رقابتی و پويا، بهرقابتی پايدار در 
 اسات قدرت مديريت دانش در توانايی تغییر و کسب مستمر دانش جديد  .(3336اسپندر و گرنت، 

   .(2001)لیائو، 
شاده از ماديريت داناش وجاود      يک تعريف کامل پذيرفته هرچند ،( معتقد است2031دالكیر )

منظاور  داناش پنهاان و آشاكار را باه     ۀاکثر انديشمندان معتقدند مديريت دانش هردو حاوز ندارد، 
گوناه  داناش را ايان  ( مديريت 3336داونپورت و جاونپا )نظر دارد.  ها  سازمان، مدافزايش ارزش
ايجاد تخصص جمعی و هوش گروهی در داخل و خارج سازمان و اساتفاده از آن  کنند: تعريف می

( از 3330تعرياف داونپاورت و پروسااک )    منظور ترويج نوآور  از طريا  ياادگیر  ساازمانی.   به
هاايی را بارا    است کاه روياه  يافته مديريت دانش، رويكرد  ساختاست:  چنینمديريت دانش 

مین نیازهاا و اهاداف   أمنظاور تا  کاارگیر  داناش باه    هشناسايی، ارزيابی و سازماندهی، خخیره و ب
   .(3102)جعفر  و کالنتر،  کند میسازمان برقرار 
ماديريت داناش،    کناد:  بیاان مای  گوناه  ( تعريف خود از مديريت دانش را اين2000مالهوترا )

کاردن داناش(، کدگاذار      ياادگیر  )درونای  زمینۀ ها در سازمان ،آن ۀواسط  است که بهفرايند
و  پروبسات  کنناد. هايی را کساب مای  کردن دانش( و توزيع و انتقال دانش، مهارت دانش )بیرونی

دانش ساازمانی عباارت اسات از دارايای      کنند: میصورت تعريف  اين ( دانش را به2000) همكاران
داده  ،. داناش کندها استفاده تواند در انجام وظايف خود از آندانش فرد  و گروهی که سازمان می

 شاود مای  نهااده  بنیاان  سازمانيا يک  فرد يک  آن،شود که بر اساس و اطالعاتی را شامل می
   .(3102)افرازه، 

( از مديريت دانش را مبناا  کاار خاود    2000) و همكاران تعريف پروبستپژوهش ما در اين 
ها  شناساايی، کساب،   فرايناد ا  از صورت مجموعهدهیم. اين افراد مديريت دانش را بهقرار می

 کنند.توسعه، تسهیم، استفاده، نگهدار  و ارزيابی دانش تعريف می
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 ساختمان مدیریت دانشهای مدل پایه

مبنا  طراحای   را ها  ساختمان مديريت دانشپايهکه گفته شد، در اين پژوهش مدل  طورهمان
آمده است.  3اجرايی آن در شكل چرخۀ ها  اصلی اين مدل و فرايند. ايم قرار دادهمدل دينامیک 

بینند کاه در چارخش دائام     دينامیكی می سیكل صورت به را دانش مديريت شده،ياد مدل طراحان
وسایلۀ   هکه ب است بیرونی و درونی دوسیكل از متشكل جزء، هشت شامل مدل، اين مراحلاست. 
 .(3101)احسانی،  شوند میکامل  3بازخور


دانشتیریمدساختمانیهاهیپامدل.2شکل

 2000منبع: پروبست و همكاران، 

 
ها  اصلی مديريت دانش بر اسااس ايان   فرايندنیز مشخص است،  3طور که در شكل همان

و اهداف دانش.مدل عبارتند از: شناسايی، توسعه، اکتسا ، تسهیم، استفاده، نگهدار  
 ۀدر مرحلا معنا  شناسايی و شناخت منابع داخلی و خارجی داناش اسات.   به ،شناسايی دانش

شاده، کساب    شناسايی مشاخص  ۀکسب دانش، بايد دانش را از بازار داخلی و خارجی که در مرحل
گساترش داد.  هاا  موجاود   بايد دانش سازمان را با توجاه باه پاياه    ،دانشتوسعۀ  ۀکرد. در مرحل

توان دانش را به مكان مناساب منتقال کارد.    دهد که چگونه میاشتراک و توزيع دانش نشان می
کال ساازمان بتواناد از آن     شرط الزم برا  تبديل اطالعات و تجار  منفاک باه آنچاه    ،درواقع

 ،ده از دانشاستفا ۀگذاشتن دانش در درون سازمان است. در مرحل اشتراک استفاده کند، توزيع و به
ها  ارزشمند و دارايی مهارت از کهشود اين تضمین حاصل  ،شود میبرداشته  که هايیگامبا بايد 
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1. Rueck wirkung (Feedback) 
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بعاد ،   ۀمرحلا .شاوند  مای باردار   بهاره  کاامالً  ،ها  ثبت اختراع و مجوزهامانند پرونده ،دانش
طور خودکاار و در تماام مادت در     شده، به هايی که در گذشته کسبنگهدار  دانش است. قابلیت

باه ماديريت نیااز دارد. ارزياابی      ،دسترس نیستند. نگهدار  گزينشی اطالعات، مدارک و تجار 
ها  ياادگیر  را سانجید.  فرايناد توان موفقیات  دهد که چگونه میال پاسخ میؤدانش به اين س

باياد   را هاايی کنند که چاه مهاارت  ن میآنها تعیی ؛دهداهداف دانش به مديريت دانش جهت می
.(3102)افرازه،  باشد تا چه سطسیبايد  توسعه اين و داد توسعه

 پویایی سیستم

 ۀ. اياد کردمعرفی دهۀ شصت  اوايل در ،MIT دانشگاه فارستر از .جی را هاسیستم پويايی رويكرد
 داد انجاام  الكترياک  جنارال  شارکت  بارا   فارساتر  کاه  بود ا پرو ه ،حوزه اين گیر شكل ۀاولی

هاا  پیچیاده و دارا     ها روشی برا  مطالعه و ماديريت سیساتم   پويايی سیستم .(3303)فارستر، 
وکاار، اقتصااد، مسایط     ها  مختلفی مثال کساب   توانند در حوزه ها می اين سیستمبازخورد است. 

 باشاند  داشاته  وجاود  انساانی  و اجتماعی ها  حوزه ساير و مسائل شهر  انر  ، مديريتزيست، 
 ،سااز  پاذير بارا  مدل  سیستم، ياک چاارچو  سااده و انعطااف    پويايیدرواقع  .(3102)قدوسی، 

؛ 2000)گرابلر و ساايرين،   کندفراهم می گیر  در مسائل پويا  مديريت صنعتیتصمیممنظور  به
سیساتم در حاال گساترش اسات و تواناايی       گرايش به پوياايی  .(2030جورجیادي  و آتاناسیو، 

در . (3332)فارساتر،   اسات  بودهتوجه همگان کانون  ،در بازنمايی جهان واقعی ،فرد آنبهمنسصر
شوند که هدف آن، بهبود مداوم  و تیم کارفرما، درگیر فرايند  می مدلساز، مدلساز جريان فرايند 
 جدياد  از  درک باه  منجار  معماوالً  سیستم ساز شبیه .آيد وجود می به واقعیت ازمدلی است که 

 کناد  می فراهم را تر کامل ها  مدل تهیه امكان ،بعد  دور در که شودمی سیستم ساختار و رفتار
کاه  هساتند  سااز  پوياا   شابیه بارا   هاايی  ها شامل مدلپويايی سیستم .(2002)کالفیلد و ماج، 

و  و ئ) گیرند میدر نظر  صراحت بهبازخوردها  اطالعاتی حاکم بر فعل و انفعاالت يک سیستم را 
   .(2003، همكاران
خلا   ؛ طور خالصه عبارتند از: شناساايی و تعرياف مسا له    به ها سیستم پويايی روشها   گام
 .گذار سیاست؛ مدل و اعتبارسنجی آن آزمون ؛افزار ساز  مدل در نرمشبیه؛ ها  پويافرضیه

 تجربی ۀپیشین

هاا  مارتبط باا ماديريت داناش      ساز  سیساتم  که از پويايی سیستم در مدلمطالعاتی برخی از 
 اند، عبارتند از:استفاده کرده
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 گیر  بر اساس دانش، مدلی برا  تصمیمسیستمپويايی با استفاده از ( 2002) و همكاران ايم
سااز  و  مدلی بارا  شافاف   ،پويايی سیستمبا استفاده از  (2002) مارتی و  ولین. لیاندکردهارائه 

. در واقع، هدف کردنددادن دانش ارائه  کشف روابط بین آموزش، استخدام، انتقال دانش و از دست
هاا و داناش الزم باه دانشاجويان     عوامل مهم و اثرگاذار در آماوزش مهاارت   از اين مدل کشف 

مادلی  به ارائاۀ  ( نیز 2006) كارها  مناسب در اين راستاست. ريچی و داچ راه ۀمهندسی و ارائ
ی برا  تباديل تجاار    يیر  ابزارهاگکار هببا هدف  ها  مشاوره،شرکتپويا در راستا  کمک به 
. پرداختند ،برا  افراد شاغل در سازمان در دسترس قرار دادن آن سازمانی وشخصی به اطالعات 

دانش در يک شرکت حقوقی ارائه دادند.  ( مدلی برا  مديريت2002) و همكاران اکلوفهمچنین 
3از  یباایبااا ترک( نیااز 2032دهقااانی، اولیااا و حسااینی )

KMAT و EFQM
 باارا ماادلی پويااا  2

 کردند.ارائه  ارکوکسب یدر تعال مديريت دانش آثار  ریگ اندازه

 شناسی پژوهش روش
توساعه   و تسقی  و بنیاد  کاربرد ، مطالعات دسته سه در هدف، ديدگاه از هاپژوهش کلی طوربه

 کاربرد از نوع  پژوهش اين .(3133مختارزاده،  و جعفرنژاد آراستی، ،)رضو  شوندمی بند طبقه

ها بهاره  دانش در انواع سازمان مديريت ۀساز  و اجرا  بهینتوان در پیادهاز نتايج آن می و است
 برد.

ابزار  برا  تسلیل و بررسای موقعیات فعلای و تغییارات آتای       که سیستم استفاده از پويايی
صاورت کارآماد باه ماديريت در      تواناد باه  ، مای رود مای شامار   به دانش مسائل مرتبط با مديريت

ياا  اجزا و به  مديريت دانش را خرد کرد توان می اين مدلکمک  بهگیر  آينده کمک کند.  تصمیم
ها  ماديريت داناش ساازماندهی    فرايند ،اين عناصر بنیاد کمک  به. نمودعناصر بنیاد  تبديل 

در طاول  توان  میها  مربوط به مديريت دانش را فرايندها و موقعیت، فعالیتو در نتیجه شود  می
 زمان تسلیل کرد. 

مرحلاه اسات   پنج شامل  هاسیستم پويايی روشها   شد، گامپیش از اين گفته طور که  همان
 .کند طی میها  مذکور بر مبنا  گام مسیر خود را پژوهش،که مدل ارائه شده در اين 

جانبی آن مس له را کامالً اثرها  واقعی و نه  ۀان بايد مس لمدلساز :9شناساییوتعریفمسئله
جهاان   ۀشاد  تصاوير سااده    برا  خود ترسیم کنند. مادل،  مدلسازکرده و هدف روشنی از  درک

 واقعی است.

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. knowledge Management Assessment Tool  

2. European Foundation for Quality Management 
3. Problem articulation  
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ماورد   ۀدر اين مرحله، با تعیاین متغیرهاا  کلیاد  اثرگاذار بار مسا ل       :2هایپویاخلقفرضیه
 ها  علّای حلقه ،آن مس له وجود داردزمینۀ و با دانشی که در  شودبررسی، مرز مدل مشخص می

شده از دنیا  واقعای   نهايت تصوير  سادهتا در ،شوندتدريج تكمیل می معلولی شكل گرفته و بها 
 خل  شود. ،وقوع آن مس له

مادل   ،ها  پويا و مرز سیستم شاكل گرفات  که فرضیه زمانی :5افزارسازیمدلدرنرمشبیه
پیچیده است که رواباط پوياا  باین متغیرهاا  آن      به حد اغلب  ،اين مدل خهنی. شود اجرا می

ساز  و اجارا شاود.   مدل در يک مسیط مجاز  شبیه بايدهمین دلیل . بهشود نمیدرک روشنی  به
استفاده شده  Vensimافزار از نرمپژوهش در اين  ،وجود دارندمتعدد  افزارها  نرمبرا  اين کار 

 است.
سااز  مادل باا رفتاار دنیاا  واقعای       الزم است رفتار شابیه  :9مدلواعتبارسنجیآنآزمون
 مبناا   منزلاۀ  باه کند تاا آماادگی مادل بارا  قارار گارفتن       . اين مقايسه کمک میشودمقايسه 
 ثابت شود. ،گذار سیاست
منظاور   گیار  جدياد باه   و قواعد تصامیم  ها، ساختارهااستراتژ معنا  خل   به :4گذاریسیاست

نتیجاۀ  شاود تاا   بهبود سیستم است. در اين راستا معموالً از چندين سیاست ترکیبی اساتفاده مای  
 (.2003)استرمن،  تر  حاصل شوداثربخش

 های پویاخلق فرضیه

نقال ر  داده اسات    و گرفته، اتفاقی که در شارکت حمال   بر اساس مطالعات و مشاهدات صورت
 ها  زير بیان کرد:توان در قالب فرضیهزياد بین اهداف دانش و وضعیت فعلی( را میفاصلۀ )

ا  در اجارا  کارآماد   نقاش عماده   ،اولاین گاام   منزلاۀ  شناسايی دانش به فرايند. چگونگی 3
کاه در ايان    صاورتی  وبیت داناش ساازمان برعهاده دارد، در   مديريت دانش و افزايش سطح مطل

مربوط باه فعالیات    ۀهم صرفاً در حوز جز استخراج دانش مديران ارشد معاونت فنی، آنسازمان ب
گزينشای   ۀاين شرايط سازمان قاادر باه توساع    سپار ، فعالیت ديگر  انجام نشده است. دربرون
مناابع داخلای و    ماندن ناشناختهها  خويش و اکتسا  منابع خارجی نخواهد بود. بنابراين، قابلیت
بسازايی در ايجااد شاكاف و فاصاله باین اهاداف داناش و         تأثیر ،نقل و در شرکت حملخارجی 

مناابع مطلاو     کاار نگارفتن   به تواندوضعیت فعلی آن داشته است. يكی از داليل اين شكاف می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Formulating dynamic hypothesis  

2. Formulating a simulation model 

3. Testing  

4. Policy making 
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سفانه با وجود منابع خارجی مناساب بارا  ايان ساازمان،     أخارجی دانش در اين سازمان باشد. مت
تاوان از بسایار  از   نمای  ،ها  ايان ساازمان  ساختها  مرتبط با زيربودن سیستم قديمی یلدل به

 روز دنیا استفاده کرد. ها  فناور 

هاا  اخیار در ايان    دلیل تغییر مديريت در اين سازمان و تعديل نیرويی کاه طای ساال    به. 2
 ۀا  بارا  توساع  کنناد و انگیازه  سازمان صورت گرفته است، افراد احسااس امنیات شاغلی نمای    

ها  کارآمادتر وجاود نادارد. همچناین     فرايناد ها  بهتر و ها  جديد، تولیدات جديد، ايدهمهارت
که اين امر  شود ديده نمینسجامی برا  تعامل و ارتباط در اين زمینه بین افراد سازمان گونه اهیچ
 ات منفی بر سطح دانش سازمان خواهد داشت.تأثیر طبع به

همچناان باا   شاود،  خوبی انجام مای تسهیم دانش در برخی موارد در اين شرکت بههرچند . 1
تنهاايی در ساطح   تسهیم باه  فرايندرسد وضعیت فعلی نظر می فاصله دارد. بهآل آن وضعیت ايده

 ا  ندارد.کنندهنقش تعیین ،موجودفاصلۀ مطلوبیت دانش و 

ها  شناسايی، توسعه، اکتسا  فرايندکارآمد دانش در اين سازمان، اگر استفادۀ . با توجه به 2
ا  در افزايش ساطح مطلوبیات   تواند نقش عمدهانجام شود، اين عامل میدرستی و تسهیم دانش به

 تواند نقش چندانی در اين راستا داشته باشد.ولی به خود  خود، نمی ،دانش سازمان ايفا کند

نقال انجاام شاده     و نگهدار  دانش در شرکت حمال  ۀهايی که در زمین. با توجه به فعالیت1
و در صورت انجاام صاسیح    ايجاد شدهمثبتی در کاهش اين فاصله  ثیرتأتوان گفت که است، می
 بیشتر  خواهد داشت. تأثیرها، فرايندساير 

 معلولی مسئله ـ نمودار علت

به دو ناوع   که است سیستم يک در داخل یعلّ ارتباطات ترسیم برا  ابزار  معلولی ا علت نمودار
کنناده   هاا  تقويات   هاا  تعاادلی. حلقاه    کنناده و حلقاه   هاا  تقويات   حلقهشود: کلی تقسیم می

هاا  تعاادلی، بارعك  رفتاار      اند. حلقه ها  بازخور مثبتی هستند که با تغییر اولیه همگام سیستم
: 2003کننده، حرکتی مخالف تغییر اولیه را در پایش خواهناد گرفات )اساترمن،      ها  تقويت حلقه
322-313  .) 

هاا و اطالعاات   نیازمند داده مدلسازها  پويا، فرضیه ۀمعلولی و توسعا   برا  ترسیم نمودار علت
شود، از مشاكالت   می ساخته یعلّ مدل اساس آن بر که ديدگاهی نبودن ا  است. مشخصگسترده

وجاود   ايان  باا  .(3130، مقادم، خااتمی فیروزآبااد  و رباانی     صاادقی ) اسات روش پويايی سیساتم  
هاا،  هاا وجاود دارد، ازجملاه: بررسای    آور  دادهدسترس زياد  برا  جمعدر ها  فراوان و  روش
. آياد  دسات نمای   ا  باه  هاا  غنای  دادهاز آنهاا   ها  بايگانی که معموالًمشارکتی و داده ۀمشاهد
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ها  که بايد توسط منابع ديگر، برا  کسب داده ستهاآور  دادهثر در جمعؤروش ممصاحبه يک 
 .(220-223: 3106)استرمن،  کمی و کیفی همراهی شود

 گیار  از  و باا بهاره   ها  ساختمان مديريت دانشپايه مدل در اين پژوهش، با مبنا قرار دادن
مديريت دانش و  ۀخبره در زمیناستادان نظرسنجی از  ،(3102 )افرازه،گیر  دانش  ابزارها  اندازه
ثر ؤشرکت، عوامل م ۀنقل و آمارها  گذشت و مصاحبه با کارشناسان شرکت حمل ،پويايی سیستم

هاا   هاا و مصااحبه  و باا تكیاه بار داده    کارده  شناساايی را بر ساطح پايگااه داناش در ساازمان     
از نتاايج  جاويی  بهاره . ساپ  باا   شادند بررسای  يكاديگر   اين عوامال بار  اثرها  گرفته،  صورت

 .(2شد )شكل معلولی ترسیم ا  آمده نمودار علت دست هب
 

 
(CLDمعلولی)ـ.نمودارعلت5شکل

سطح پايگاه دانش سازمان

فاصله سطح پايگاه دانش و دانش

ايده آل سازمان

انگيزه فعاليت

تالش

شناسايی دانش

منابع شناسايی شده

کسب دانش

منابع خارجی دانش

استفاده دانش

کشف ضعفهای پايگاه دانش

سازمان : ارزيابی

اميد به موفقيتسطح دانش ايده آل سازمان

توسعه دانش

دانش منسوخ

دور ريختن دانش منسوخ

جو دانش گرای سازمان
کشف نقاط قوت پايگاه دانش

سازمان: ارزيابی

تسهيم دانش

نگهداری دانش

روحيه نوآوری
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بر اساس عوامل مهمی مانند انگیزه، اعتمااد و... و رواباط    شده خکر است که مدل ارائه شايان
در مقايسه با عوامل  که یبسیار  از عوامل و روابط . در اين مدلمهم بین آنها طراحی شده است

تارين  اصالی  3 در جادول  ايام.  کارده پوشی  چشم ،برخوردار بودنددرجه اهمیت کمتر   منتخب از
 به همراه نوع آنها خکر شده است.  ،معلولی ا ها  نمودار علتحلقه

 (CLDمعلولی)ـهایاصلینمودارعلت.حلقه2جدول

نوعحلقهاجزایحلقهحلقهنام

آل ساازمان،   ايده دانش و دانش پايگاه سطح ۀفاصل سازمان، دانش پايگاه سطح ها ت کشف قو
 نقااط  داناش، کشاف   ۀ/ اساتفاد  سازمان، تسهیم گرا  دانش فعالیت، جوانگیزۀ 
داناش،   موفقیت، تاالش، شناساايی   به ارزيابی، امید: سازمان دانش پايگاه قوت
 .سازمان دانش پايگاه دانش، سطح ۀکسب/توسعشده،  شناسايی منابع

 تعادلی

آل ساازمان،   ايده دانش و دانش پايگاه سطح ۀفاصل سازمان، دانش پايگاه سطح ها کشف ضعف
 ، کشاف داناش  ۀ/ اساتفاد  ساازمان، تساهیم   گارا   داناش  فعالیات، جاو  انگیزۀ 
 موفقیات، تاالش، شناساايی    باه  امیاد ارزيابی، : سازمان دانش پايگاه ها  ضعف

 .سازمان دانش پايگاه دانش، سطح ۀشده، کسب/توسع شناسايی دانش، منابع

 کننده تقويت

شناسايی و 
 دانش ۀکسب/توسع

آل ساازمان،   ايده دانش و دانش پايگاه سطح ۀفاصل سازمان، دانش پايگاه سطح
 داناش، مناابع   شناساايی  داناش،  سازمان، تسهیم گرا  دانش فعالیت، جوانگیزۀ 
 .سازمان دانش پايگاه دانش، سطح ۀشده، کسب/توسع شناسايی

 تعادلی

 سازمان، آل ايده دانش و دانش پايگاه سطح فاصله سازمان، دانش پايگاه سطح نگهدار  دانش
 داناش  پايگااه  داناش، ساطح   نگهدار  سازمان، گرا  دانش فعالیت، جو انگیزه
 سازمان

 تعادلی

آل ساازمان،   ايده دانش و دانش پايگاه سطح ۀفاصل سازمان، دانش پايگاه سطح امید و تالش
 .سازمان دانش پايگاه دانش، سطح موفقیت، تالش، کسب به امید

 کننده تقويت

ساازمان،   آل ايده دانش و دانش پايگاه سطح ۀسازمان، فاصل دانش پايگاه سطح انگیزه و تالش
 .سازمان دانش پايگاه دانش، سطح فعالیت، تالش، کسب ۀانگیز

 تعادلی

 داناش، داناش   ۀنوآور ، توسع ۀمنسو ، روحی دانش ريختن منسو ، دور دانش دانش منسو 
 .منسو 

 کننده تقويت

ساازمان،   آل ايده دانش و دانش پايگاه سطح فاصلۀسازمان،  آل ايده دانش سطح آلدانش ايده
 .موفقیت به امید

 کننده تقويت
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 افزارسازی مدل در نرمشبیه

 باا  و شود تدوين متغیرها  سیستم بین روابط بايد ،سیستم رفتار از بهتر درک برا  بعد ۀدر مرحل

فازار  ا از نارم منظاور   شاود. بارا  ايان    سااز  شبیه زمان طول در متغیرها مقدار ،رايانه از استفاده
کردن متغیرها از طیاف لیكارت    در اين مدل برا  فرمولهاستفاده شده است.  vensimساز   شبیه

 (. استفاده شده است )متغیرها کیفی هستند
نظاران آشانا باا ماديريت داناش و       ها از نظرات خبرگان و صاحبآوردن فرمول دست هبرا  ب

نقل  و ضرايب و مقادير ثابت با کمک آمارها  قبلی شرکت حمل شد.پويايی سیستم بهره گرفته 
 آمده است. 1است. نمودار جريان مدل فوق در شكل شده نظران آن شرکت مساسبه  و صاحب

 های پژوهشیافته
سااز  و اجارا    شاده، نقاايص روناد پیااده     کمک مدل ارائاه  ست تا بها در اين مرحله سعی برآن
اجرا  3200تا  3101زمانی سال  ۀمنظور، مدل فوق برا  باز . به اينشودايی مديريت دانش شناس

سه صورت فصلی ) هب time stepضمن آنكه  ؛شود میمشاهده  1شكل شده است که نتايج آن در 
 . ( تعريف شده استماه

 
مدلانیجرنمودار.9شکل

ايگاه دانش سطح پ
سازمان

توسعه دانش

دانش منسو 

منابع خارجی

منابع شناسايی
شده

شناسايی دانش

سطح دانش ايدهکسب دانش
آل

دور ريختن دانش منسو 

روحیه نوآور 

فاصله سطح پايگاه دانش و
دانش ايده آل

انگیزه فعالیت

کشف ضعفها  پايگاه دانش
کشف نقاط قوت پايگاه

دانش سازمان

ضريب کاهش سطح پايگاه
دانش

نر  تنزل دانش ايده آل

امید موفقیت

تالش

تسهیم دانش
جو دانش گرا  سازمان

استفاده دانش

نگهدار  دانش

M

B

D

E

KP

تابع نوآور 

تابع شناسايی

تابع انگیزه

تابع امید

تابع نر  تنزل

تابع توسعه

تابع کسب

واسطه ها

موسسات عرضه دانش

خريد مشاوره
مديريت فضاساز 

فنون حل مس له جمعی

نر  تغییر مديران و کارشناسان
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2488تا2902سالیبازهزمانیبرادانشپایگاهمطلوبیتسطحنزولیروندنمودار.4شکل

نقال   و شود، سطح پايگاه دانش در شرکت حملمشاهده می 2شكل  نمودار طور که درهمان
برابر  به میزانی تقريباً 2 ۀاز مقدار اولی ،ساله دورۀ پانزده پايان د نظر، دارا  روند نزولی است و درم
عوامل است. ساز  مديريت دانش در شرکت مذکور ضعف در پیاده ۀدهندرسد که نشانمی 3/2با 

 کتتغییر کارشناسان و مديران شار  توانجمله میثرند که از آنؤمتعدد  در حصول نتیجه فوق م
 ،ساز  مديريت دانش و نیزايجاد فضا  مناسب برا  پیاده ۀ، نبود مديريت الزم در زمینبه دفعات

 دانش را نام برد. ۀعرضها   مؤسسهمشاوره و  ،خريد مانندها  تخصصی از کمکنبردن بهره
 

 

2488تا2902برایبازهزمانیسالآلدهیادانشینزولروندنمودار.2شکل
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اجارا  مادل    ۀطای دور آل شود ، داناش اياده  می مشاهده 1شكل طور که در هماندرضمن 
چراکه وضعیت نامطلو  سیستم مديريت دانش  ؛رسیده است2/3و مقدار آن به کمتر از يافته  تنزل

ها  ساازمان را کااهش داده   آلاهداف شده و سطح ايده دستیابی بهس در أسازمان، باعث ايجاد ي
دلیال کااهش    به صفر نرسیده، بلكه باه سال  31اين دو در طول  ۀفاصلرود  میاست. پ  انتظار 

 .باشدسطح پايگاه دانش، رو به افزايش 
 

 

دانشگاهیپاوآلایدهدانشۀفاصلراتییتغروندنمودار.6شکل

2488تا2902زمانیسالۀبرایباز

آل و پايگاه دانش، روناد   دانش ايده ۀرفت، فاصلطور که انتظار می همان 6شكل با توجه به 
 صعود  در پیش گرفته است. 

سااز  ماديريت داناش در شارکت     رسد، روند پیادهآنچه از نتايج اجرا  مدل به نظر می بنابر
سااز  آن،  پیاده ۀعمال تغییراتی در نسومطلو  نبوده و بايد با اِ ساله ارزيابی پانزده مورد بسث، در

 تر  در اين زمینه سوق داد.شرکت را به سمت کسب نتايج مطلو 

 شده سازیاعتبارسنجی مدل شبیه

اول، اعتباار خاود    ۀمدل، الزم است در مرحلمنظور کسب اطمینان از اعتبار نتايج حاصل از اين  به
 اجارا  باه  3130تاا   3101زماانی ساال    ۀدر باز ، مدل فوقبرا  اين کاريید شود. أمدل بررسی و ت

آماده در   دسات  هنتاايج با  . شاد پرداختاه  دست آمده باا واقعیات    هنتايج ب سپ  به مقايسۀ و درآمد
 نشان داده شده است. 3تا  3ها   شكل
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2938تا2902سالیزمانۀبازدردانشگاهیپاتیمطلوبسطحینزول.نمودار3شکل

شود، سطح مطلوبیت پايگااه داناش دارا  روناد نزولای     مشاهده می 3شكل طورکه در همان
رسد. با توجاه باه طیاف لیكارت،     می 1/1برابر با  ساله به میزانی تقريباً ۀ پنجدور پايان است و در
خواهد بود. البته اين مطلوبیات   «ضعیف»که مطلوبیت دانش  دست آمده به اين معناست نتیجۀ به

مقدار آن طی اين  طور مسلم بهده است. شمساسبه  نظر آل مدنسبی است و با توجه به دانش ايده
 ل اولیه نرسیده است.آدوره به دانش ايده
يافته و مقادار آن باه کمتار از     کاهشاجرا  مدل  ۀآل طی دوردانش ايده 0شكل با توجه به 

ساال باه صافر نرسایده و مقادار        1دو در طول  اين ۀرسیده است. پ  انتظار داريم فاصل 3/3
 نیز مشخص است. 3شكل مثبت داشته باشد که در 

 

 
  2938تا2902سالیزمانۀبازدرآلدهیادانشینزولروند.نمودار0شکل
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كه مدل قرار است بیان عینی از واقعیت بیرون باشد، بايد نتايج مدل با واقعیات  با توجه به اين
گیار  و   اندازه 3130همین منظور میزان مطلوبیت پايگاه دانش در سال خوانی داشته باشد. بههم

 با نتايج مدل مقايسه شده است.
 

 

دانشگاهیپاولآدهیادانشۀفاصلراتییتغروندنمودار.3شکل

 2938تا2902سالیزمانۀبازدر

( 2003سااختارمند )ترانار و لوکاو،     ۀمطلوبیت پايگااه داناش از روش مصااحب    ۀبرا  مساسب
ها  کارکناان بار    مهارت ۀ)مطلوبیت پروند Mاستفاده شده است. به اين منظور مقادير متغیرها  

)تعداد و کیفیات مراکاز    D)تعداد و کیفیت اتصاالت دانش بیرونی(،  Bها  هسته(،  اساس قابلیت
هاا    هاا  درس  کاارآموز  و کارگااه   )تعاداد  Kها  ثبت اختراعات(،  )پرونده Eقابلیت درونی(، 

شاوند( در ساال   کارکنان برا  بهباود منتشار مای   پیشنهادها  واسطۀ  بهآنچه ) Pشده( و  آموخته
دست آماده،   هو میانگین نتايج بشد نظران مساسبه  کمک طیف لیكرت و نظرات صاحب ، به3130

سطح پايگااه داناش باا     ۀمساسببرا  درنظر گرفته شده است.  3130سطح پايگاه دانش در سال 
سطح پايگاه داناش در مادل پوياا      ۀکه همان مقدار اولی 3رابطۀ توجه به نظر هر کارشناس، از 

(، k1هاا ) واساطه ل ، شاام ثر بر کساب داناش  ؤمقادير ثابت پارامترها  ماضافۀ  به است، شده ارائه
 .استفاده شده است، (k3) ( و خريد مشاورهk2دانش ) ۀعرضها   مؤسسه

 (3  رابطه
060321

20201501502010

/)(

)//////(





kkk

BDEKmP
 

 نشان داده شده است. 2آمده در جدول  دست هنتايج ب 
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 مطلوبیتپایگاهدانشباتوجهبهنظرکارشناسانۀمحاسب.5جدول

 

P M K B D EK1 K2 K3 
سطحپایگاه

 دانش

3/2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 کارشناس اول  

2/1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 کارشناس دوم  

3/1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 کارشناس سوم  

22/1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 کارشناس چهارم  

3/2 3 1 1 1 3 1 1 3 3 کارشناس پنجم  

 
 3130)ايان نظارات پا  از پاياان ساال       آمده از نظرات کارشناسان دست هبا توجه به نتايج ب
 برابر است با: 3130(، مطلوبیت پايگاه دانش در سال گردآور  شده است

0602/1 = 1 ÷  (2/1 +33/1  +0/2  +1/1  +0/2 )  

 3130شارکت ماذکور در ساال     میزان مطلوبیت پايگاه دانش ،شود طور که مشاهده میهمان
( بسایار نزدياک   10100/1اين متغیر توسط مدل ارائاه شاده )   از آمده دستبه ۀ( به نتیج0602/1)

 دهد.  را نشان می اعتبار مدل ارائه شده که  است

 گذاریسیاست

 31، روند نزولای ساطح پايگااه داناش در     پیشنهادهايیبیان شده است تا با تالش در اين مرحله 
 و نتايج حاصال درآمد اجرا  بهل راهكارها  فوق، مدل دوباره ااعم پ  ازبهبود يابد.  ،بررسی سال

  بررسی شدند. 

تغییرکارشناسانومدیراندفعات.کاهش2

نتیجه کااهش  افزايش سطح پايگاه دانش و دربرا  توان هايی که میترين سیاستاز جمله اصلی
« تغییار کارشناساان و ماديريت    دفعات»کار برد، تغییر  هب آل و پايگاه دانشفاصله بین دانش ايده

اسات، بناابراين باا کااهش آن      ثرؤبر ضريب کاهش پايگاه داناش ما  مقدار از آنجا که اين است. 
مقادار   ،شاود مای مشااهده   30شكل طور که در همان توان سطح پايگاه دانش را افزايش داد. می

افازايش يافتاه اسات. البتاه      1به  3از  ،تغییر کارشناسان و مديريتدفعات پايگاه دانش با کاهش 
ه نرسیده است. به هر حال از آنجا که اين سیاست به آل اولیمقدار آن طی اين دوره به دانش ايده

طاور  ، بهتر است سیاسات ديگار  را نیاز باه    کند  نمیرا در رسیدن به اهدافمان يار   تنهايی ما
 . گرفتهمزمان با اين سیاست در نظر 
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دانشگاهیپاتیمطلوبسطحراتییتغروندنمودار.28شکل

تغییرکارشناسانومدیریتدفعاتکاهشصورتدر

گذاربرمطلوبیتپایگاهدانشتأثیر.افزایشعواملخارجی5

ها  هسته، تعداد و کیفیت اتصاالت دانش  ها  کارکنان بر اساس قابلیت مهارت ۀمطلوبیت پروند
هاا  ثبات اختراعاات، تعاداد کاارآموز  و      پروناده بیرونی، تعداد و کیفیت مراکز قابلیت درونای،  

کارکناان بارا  بهباود منتشار     پیشانهادها    ۀواساط باه  آنچهها  آموخته شده و ها  درس کارگاه
داد  راحتای تغییار  هايی بهتوان با اعمال سیاستعامل مذکور را میشش تعداد سه عامل از  شوند. می

هاا    هاا  درس (، تعداد کارآموز  و کارگاهB) تعداد و کیفیت اتصاالت دانش بیرونیکه عبارتند از: 
 (.  Pشوند )کارکنان برا  بهبود منتشر میپیشنهادها  واسطه به آنچه( و نیز Kشده ) آموخته

 


صورتدردانشگاهیپاتیمطلوبسطحراتییتغروند.نمودار22شکل

یخارجعواملرییتغ
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 ۀشود، اين سیاست ضمن ايجاد تغییار در میازان اولیا   مشاهده می 33شكل طور که در همان
 دهد. دانش، سطح پايگاه دانش را در پايان دوره چندان افزايش نمی

 هاومیزانخریدمشاوره.سیاستتغییرتعدادواسطه9

گذار بر کسب دانش اسات.  تأثیرتغییر عوامل کرد، توان اعمال ها  ديگر  که می سیاستازجمله 
نزدياک   2/6که سطح دانش به مقادار  شود  میمشاهده  ،دهیم میها را افزايش ابتدا مقدار واسطه

صعود  در میزان سطح پايگاه دانش ادامه  ، روندخواهد شد. سپ  با افزايش میزان خريد مشاوره
 نشان داده شده است. 32شكل خواهد رسید. نتايج در  3/3خواهد يافت و سطح دانش به 

 
 

 

صورتدردانشگاهیپاتیمطلوبسطحراتییتغروند.نمودار25شکل

وخریدمشاورههاواسطهتعدادرییتغ

جمعیومدیریتفضاسازیۀ.بهبودفنونحلمسئل4

تغییار   ،توان اعمال کرد هايی که برا  بهبود مشكل شرکت حمل و نقل می يكی ديگر از سیاست
نشاان داده شاده اسات، اگار      31شكل طور که در  گذار بر تسهیم دانش است. همانتأثیرعوامل 

افازايش ياباد، ساطح پايگااه      «مديريت فضاساز »و  «جمعیمس لۀ فنون حل »میزان دو متغیر 
 دانش نیز افزايش خواهد يافت.
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دانشمیتسهشیافزاصورتدردانشگاهیپاسطحراتییتغروند.نمودار29شکل

 گیری و پیشنهادهانتیجه
سیساتم ارائاه شاده     برا  مديريت دانش در سازمان، با رويكرد پوياايی در اين مقاله مدلی جامع 

خاصای از   ۀمخاتص گونا   ،اين مدل سعی بر آن بوده است تاا مادل پوياا  فاوق     ۀاست. در ارائ
ها  دولتی و اجتماعی، ها نبوده و بتوان آن را در هر مسیط و با هر رويكرد اعم از سازمانسازمان
نقال معتبار    و کاربرد. مدل فوق در يک شرکت حمل ه... بخدماتی وها  تولید ، تجار ، شرکت

بهبود نتايج برا  هايی  نتايج آن، سیاست ۀکارگیر  مدل پويا و مشاهد ه. پ  از بشد کار گرفته به
 صورت انفراد  يا همزمان اجرا کرد.  توان بهها را میمدل پیشنهاد شدند. اين سیاست

با اعمال تغییراتی در ضرايب ) کرداستفاده توان در هر سازمان يا نهاد ديگر  می مدل فوقاز 
 و مقادير برخی متغیرها باا توجاه باه شارايط ساازمان ماورد بررسای( و باا اعماال تغییراتای در          

البته در .کردرا بررسی  د نظرات عوامل مختلف بر سطح پايگاه دانش نهاد متأثیرپارامترها  آن، 
 صارف  دلیل افازايش پیچیادگی   به ،ثر بر سیستم مديريت دانشؤاين مدل از پارامترها  فرعی م

توان  . بنابراين با لساظ کردن ساير عوامل، میاند نظر قرار گرفته عوامل اصلی مدفقط شده و  نظر
تاوان سیساتم ماديريت    . همچنین مای کردبینی ها  بعد  پیشتر  را برا  پژوهشنتايج دقی 

 بند  کرد.   مديريت دانش نیز مدلفرايندها  دانش سازمان را براساس ساير مدل
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، دارا  اسات بوده و بیشتر بر رفتارها  انسانی متكی  از آنجا که سیستم مديريت دانش کیفی
تاوان از  هاا  آتای، مای   پاژوهش  در بناد  آن مادل هنگاام  ا  است که ات متقابل پیچیدهتأثیر

 کرد. ها نیز استفاده عصبی و کلونی مورچهشبكۀ  ۀاز جمل ،ابتكار  ها  فرا الگوريتم
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