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 چكيده

در حال حاضر، برخورداري از اطالعات و مديريت دانش به موقعيتي استوار براي ادامه حيات در سازمانهاي پويـا  

، توسعه و روزآمدي دانش فردي و منوط به كسب ،وخالق تبديل شده و حتي توان رقابت در بازارها و تجارت

از اين رو مديريت هوشيار بر آن است .شود مي ، جزئي اساسي از سرمايه تلقيتا حدي كه دانش. سازماني است

، حفـظ  تا هر چه بيشتر و بهتر در جهت استفاده از اين ابـزار بـراي رويـارويي و مقابلـه بـا عوامـل عـدم اطمينـان        

، ايـن امـر مسـتلزم ايـن اسـت كـه       يت و نوآوري جهت گسترش عرصه رقابتي خود برآيدموقعيت و ايجاد خالق

بـا ارج   نماينـد و ، توزيع كرده و آن را تبديل به كاالهـا و خـدمات   خود ايجاد نموده سازماندانش جديد را در 

، آنرا به عنوان يـك نيـاز اسـتراتژيك و ضـرورتي جهـت پيشـگامي در عرصـه رقابـت         نهادن به مديريت دانش 

، توانـايي  بـراين اسـاس مـديريت دانـش را مـي تـوان      .، در زمره برنامه هاي اولويت دار خود قـرار دهنـد  پذيري

واقع  در.پردازش داده به اطالعات و اطالعات به دانش يا فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش صريح تعبير نمود

امـروزه دانـش بـه عنـوان      .است) انساني سرمايه( سازمان نامرئي داراييهاي از ارزش ايجاد فرايند دانش مديريت

بـا  ) محصـوالت (يك دارايي ارزشمند و يك منبع و سرمايه راهبردي در سازمان مطرح اسـت و ارائـه خـدمات    

  . اري دشوار و اغلب غير ممكن است، ك، بدون بهره گيري و مديريت اين منبع ارزشمندكيفيت و اقتصادي

و در ادامه  پرداخته يعني دانش مرتبط با آن  اصلي ترين موضوعو  مقاله حاضر به  بررسي پيرامون مديريت دانش

مي آن در سازمانهاي پويا و خالق  مولفه هاي مديريت دانش و پياده سازياستقرار چگونگي  و تشريح به بحث
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