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 چکیده

نگر به امروزه مديريت دانش سازماني و فرآيندهاي آن را، به مثابه يك راهبرد ضروري و آينده

مزيت رقابتي و حفظ بقاء و بهبود عملكرد فردي و سازماني و بـه طـور كلـي  منظور كسب

و دانند هاي پويا و به شدت تغييرپذير مييادگيرنده در محيط تبـديل شـدن بـه يـك سـازمان

نمايند كه سازي مديريت دانش تالش ميپياده ها به منظور دستيابي به مزاياي آن، برايسازمان

رو هستند، هدف مقاله حاضر كه به روش علمي ها و الزاماتي روبهدر اين راستا با چالش

ها و سازي مديريت دانش در سازمانمروري انجام شده است، بررسي ضرورت و اهميت پياده

جهت دسـتيابي به هدف فوق با توجه به  قش آن در كسب مزيت رقابتي مي باشد.همچنين ن

ادبيات موجود در زمينه موضوع مورد مطالعه، در ابتـدا پـس از ارائـه مفهـوم دانـش، مديريت 

 دانش و فرآيند آن، اهميت دانش به عنوان مزيـت رقـابتي معرفـي گرديـده است.

 ت دانش، مديريت دانش، مزيت رقابتيسازي مديريكلمات كليدي: پياده

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

مديريت دانش به عنوان يكي از موضوعات جالب و چالش برانگيز علم مديريت در هزاره 

اي جاي رشتهاي ميانجديد است. دامنه، كاربرد و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه

فهوم جديدي نيست شايد بسياري از خود را در متون مديريتي باز كرده است. مديريت دانش م

ترين دركي نسبت به آن داشته باشيم؛ اما انتظام ما دانش را مديريت كرده بدون اينكه كوچك

ها و داشتن طرح و برنامه براي اجراي آن موضوع جديدي است كه در بخشي به اين فعاليت

فتي جديد و با ارزش اواخر قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت. مديريت دانش به عنوان رهيا

سازي ها به فكر پيادهدر كنار ساير راهبردهاي تجاري و رقابتي است، بدين منظور سازمان

جويي كنند)دهقاني و عامري، هاي مديريت دانش شدند تا از مزاياي بالقوه آن بهرهبرنامه

گاه و منابع داخلي هاي توليدي، پايهاي الزم را از نظام(. مديران كارآمد امروزي بايد داده4931

و خارجي متعددي به دست آورند. مديران براي اينكه بتوانند از ))مزيت هاي رقابتي(( 

ها را به اطالعات بسته نموده، آنهاي خام را تجزيه و تحليل و همبرخوردار شوند، بايد داده

بدل سازند. معنادار سازماني تبديل و سپس اين اطالعات معنادار سازماني را به دانش مفيد م

آل عبارت است از توزيع و تقسيم اين اطالعات و ضمن انجام اين كار، فرايندي را روش ايده

هاي دانش سازمان را افزايش دهد. سرانجام، اين مديران بايد بايد آغاز كنند كه بتوانند دارايي

ها مزيت آن كارگيريهاي كسب وكار تبديل كنند و با بهبتوانند دانش سازماني را به موفقيت

(. در راستاي رسيدن به مزيت 4931رقابتي، رشد پايدار و افزايش منابع را ايجاد كنند)موغلي،

رقابتي پايدار توجه به دانش موجود، چگونگي استفاده موثر از آن و ايجاد ساختاري براي 

توجه  ها بايدشود كه سازماناستفاده از اطالعات و دانش جديد امري مهم و حياتي شمرده مي

 (.4931اي به آن داشته باشند)زنجيرچي و حبيبي رضي آبادي،ويژه

 

 پیشینه پژوهش:

بندي عوامل موثر در موفقيت اجراي مديريت (، در مطالعه خود به رتبه4939حقي و همكاران )

هاي دانش بنيان مستقر در شهرک هاي دانش بنيان مطالعه موردي شركتدانش در شركت

عامل فرعي  93اند. در اين تحقيق با مطالعه مقاالت مختلف فهان پرداختهعلمي و تحقيقاتي اص

عامل اصلي رهبري، فرهنگ سازماني، منابع و نيروي انساني، فناوري اطالعات،  1در قالب 

ها كه همان عوامل موثر در اجراي گيري عملكرد، راهبردها، فرايندها و فعاليتارزيابي و اندازه

باشند شناسايي شده است و توسط مديران هاي دانش بنيان ميشركتموفق مديريت دانش در 

اند. بندي شدههاي مختلف دانش بنيان مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان رتبهشركت



 

 

براين اساس اولويت عوامل  اصلي در اجراي موفق مديريت دانش به صورت منابع و نيروي 

ها، فناوري اطالعات و ارزيابي ي، فرايندها و فعاليتانساني، رهبري، راهبردها، فرهنگ سازمان

گيري عملكرد تعيين شده است. از بين عوامل فرعي موثر در موفقيت اجراي مديريت و اندازه

دانش به ترتيب استخدام كاركنان واجد شرايط، برخورداري از يك چشم انداز مشترک، ايجاد 

مدت شفاف ي از اهداف بلندمدت و كوتاهفضا و زمان مناسب براي بارش افكار و برخوردار

هاي دانش براي مديريت دانش باالترين اهميت را در موفقيت اجراي مديريت دانش در شركت

 (.4939اند)حقي، راستي برزكي، مهدوي،بنيان كسب كرده

سازي اي را با عنوان ارائه مدل مفهومي تاثير موفقيت پياده(، مقاله4931انصاري و همكاران)

( انجام SMEsهاي كوچك و متوسط )يت دانش بر كسب مزيت رقابتي در شركتمدير

همبستگي بـوده، براسـاس هدف  -اند. پژوهش حاضر از نظر گردآوري اطالعات، توصيفيداده

ي خبرگان مديريت دانـش در هاي پژوهش، نتيجه مطالعه ميداني دربارهكاربردي است. يافته

آوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامه بـوده ار جمعشركتهاي كوچك و متوسط است. ابز

هاي آن، به كمك روش حداقل مربعات جزئي و آناليز مسـير تحليـل شـده است كه داده

اطالعـات بيشـترين تـأثير دهد، فرهنگ سـازماني و فنـاوريهاي پژوهش نشان مييافته .اسـت

ي نيز كمتـرين تـأثير را دارد كـه ايـن را بـر موفقيت مديريت دانش دارد و ساختار سازمان

هاي متوسط و كوچك در ايران توانـد از عدم وجود ساختارسازماني منسجم در شركتمـي

 (.4931ناشي شود)انصاري و همكاران،

( در پژوهـش خـود بـه بررسـي تأثيـر مديريت دانش 4933قلـي پـور گلوجـه و همـكاران )

زيابـي عملكرد از ديـدگاه كاركنان دانشـي مديـران و كارشناسـان سـازماني بـر بهبـود نظـام ار

ها مبتني اسـت بر اينكـه آن همقال هپرداختنـد. چكيـدNPC  شـركت ملي صنايع پتروشـيمي

امروزه مديريت دانش سـازماني و فرايندهـاي آن را بـه مثابـه يـك راهبـرد اسـتراتژيك بـه 

حفـظ بقا و بهبـود عملكـرد فردي و سـازماني و بطور  هـاي رقابتي ومنظور كسـب مزيت

هاي پويا و بـه شـدت تغييـر پذيـر كلي تبديل شـدن به يك سـازمان يادگيرنـده در محيط

هـا درتالش هسـتند كه نظـام ارزيابـي عملكرد خـود را با مديريـت دانند و سـازمانمـي

ـي عملكرد مبتني بـر دانش سـازماني را دانـش سـازماني هماهنـگ نمـوده و نظام ارزياب

طراحي و پيـاده سـازي نماينـد از ايـن رو هـدف از ايـن پژوهـش بررسـي تاثير مديريـت 

دانش سـازماني بر بهبود نظـام ارزيابـي عملكـرد و چگونگي هماهنگي ميان آنهاسـت بدين 

سـب دانـش، ثبت دانـش، منظور تاثير پنـج مولفه اصلي مديريت دانـش سـازماني شـامل ك

انتقـال دانش، خلـق دانـش و كاربرد دانش بـر بهبود نظـام ارزيابـي عملكـرد مـورد مطالعه و 



 

 

 -بررسـي شـده اسـت. اين تحقيـق از نظر هـدف كاربـردي و از نظر روش توصيفـي 

 (.4933پيمايشـي مي باشـد)قلي پور و همكاران، 

ي بـه منظـور سـنجش عملكـرد مديريـت دانـش با ( در پژوهشـ1333چـن و همـكاران)

اسـتفاده از يك ديـدگاه رقابتـي: يـك مطالعه تجربي، به پيشـنهاد رويكردي براي سـنجش 

پردازنـد. اين رويكرد عملكـرد مديريت دانش دانشـگاه علـوم فنـاوري از ديـدگاه رقابتـي مي

سـازد و مناسـب را يكپارچه مي -قوله ايفرايند شـبكه تحليلـي نظريه تصميم گيـري چنـد م

بـراي پرداختن به اطالعات ملمـوس و ناملموس، همراه با كارت امتيازي متوازن حاوي چهار 

چشـم انداز از جمله چشـم انداز مشـتري، چشـم انداز كسـب و كار داخلـي، چشـم انـداز 

هاي يي كه بـه عنوان شاخصيادگيـري و نـوآوري و چشـم انـداز مالي اسـت، چشـم اندازها

( روشـي براي 4كند: )اند. اين مقاله سه هدف مهم را دنبال ميسنجش عملكرد انتخاب شده

كند تـا اطالعاتي ي عملكرد مديريت دانش سـازمان با رقباي عمده اش پيشـنهاد ميمقايسـه

خص موثر بـراي بهبود مديريـت دانـش، افزايـش كيفيـت تصميم گيري و درک مشـ

( به بررسـي موردي شـامل 1گيـري فعاليت براي كسـب مزيـت رقابتـي ارائـه كند. )جهت

اش هـاي سـازمان مـوردي را در برابـر رقبـاي عمـدهپـردازد كه وضعيتهاي فـراوان مييافته

گويـد كه دانشـگاه علـوم فنـاوري بايد خلق و دهـد و بـه طـور ضمنـي مـينشـان مـي

( اين مقالـه ماهيتـي عمومـي 9دانش را براي رسـيدن بـه رقباي خود تقويت كنـد.)انباشـت 

دارد و هر سـازماني مي توانـد از آن منتفع شـود. نتايج اثبات مي كننـد كه روش پيشـنهادي به 

-Mu-Yen Chen, Muعنوان ابزار سـنجش كل مديريت دانش سـازمان قابل اجرا اسـت)

Jung Huang, Yu-Chen Cheng,2009.) 

 ادبیات تحقیق

 تعریف مدیریت دانش

گذرد و در اين مدت، تعاريف بيش از ده سال از عمر ابداع مفهوم كلي مديريت دانش مي

دهند. ميگوناگوني در اين خصوص ارائه گرديده كه هريك ابعادي از اين موضوع را نمايش 

 پردازيم:ترين اين تعاريف ميدر ذيل به بيان مهم

  هاي اطالعاتي و مند منسجمي است كه تركيب مناسبي از فناوريدانش، فرايند نظاممديريت

هاي اطالعاتي سازمان را شناسايي، مديريت و تسهيم گيرد تا سرمايهتعامل انساني را به كار مي

شود. عالوه بر اين ها ميها و رويههاي اطالعاتي، اسناد، سياستها شامل پايگاهكند. اين دارايي

هاي متنوع و گسترده گيرد و از روشدانش آشكار و هم دانش ضمني كاركنان را در بر مي هم



 

 

)حقي، راستي كندسازي و تسهيم دانش در داخل يك سازمان استفاده ميبراي تصرف، ذخيره

 (.4939برزكي، مهدوي،

 ي هاي فناورمديريت دانش، دانستن ارزش دانش، فهم اطالعات سازمان، استفاده از سيستم

 Wiig, K. andباشد)اطالعات و ارتباطات به منظور حفظ، استفاده و كاربرد دوباره دانش مي

chairman,1997.) 

 

  مديريت دانش شامل فرايند تركيب بهينه دانش و اطالعات در سازمان و ايجاد محيطي مناسب

ر به منظور توليد، اشتراک و بكارگيري دانش و تربيت نير.هاي انساني خالق و نوآو

 (.Oliver, S. Kandadi, K,2006است)

  مديريت دانش، فرايند كشف،كسب، توسعه و ايجاد، نگهداري، ارزيابي و بكارگيري دانش

مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است كه از طريق ايجاد پيوند ميان منابع 

دستيابي به اهداف انساني، فناوري اطالعات و ارتباطات و ايجاد ساختاري مناسب براي 

 (.Cambridge Dictionary,2011پذيرد)سازماني صورت مي

 
 تعریف مزیت رقابتی

كوشد تا از اين طريق بهتر از ديگري عمل كرده، پذيري فرايندي است كه هر نهادي ميرقابت

هـاي هاي رقابتي در جهـان امـروز بـه يكـي از چـالشاز وي پيشي گيرد. كسب توانمندي

كشورهاي مختلف در سطح بين المللي تبديل شده است )انصاري ، رحماني اساسـي 

(. مزيـت رقابتي داراي مفاهيم و تعاريف 4931يوشانلوئي، رحماني، پاسباني و عسگري، 

 شود:متعددي است كه در زير به چند مورد آن اشاره مي

رقبـا از مشـتريان  مزيت رقابتي عبارت از ميزان جذابيت پيشنهادهاي شـركت در مقايسـه بـا

ها يا ابعاد هر شركتي است كه آن را قادر بـه ارائـه است. ضريب رقابتي، تمايز در ويژگي

هاي مفهوم مزيت رقابتي شامل طوركلي، مؤلفهكند. بهخـدمات بهتر از رقبا به مشتريان مي

تـوان  آفرينـي، بازارگرايي، خشنودي مشتري، شناخت تـوان بـالقوه، حركـت دادنارزش

سازي، قيمت مناسب، پاسخگويي و نوآوري است)انصاري ، سـازي، مهارتبالفعـل، انگيـزه

 (.4931رحماني يوشانلوئي، رحماني، پاسباني و عسگري، 

هايي است كه همواره شركت را به نشان مزيـت رقـابتي شـامل مجموعـه عوامـل يـا توانمندي

عبارتي، مزيت رقابتي عامل يا تركيبي از سـازد؛ بهدادن عملكردي بهتـر از رقبـا قـادر مـي



 

 

كند و رقبا ها ميتر از ساير سازمانعواملي است كه در يك محيط رقابتي سازمان را بسيار موفق

 (.4931،راحتي از آن تقليد كنند)علوي، صنايعيتوانند بهنمي

 ابزارهای مدیریت دانش

تواند به عنوان ابزار مديريت احد به سادگي نميبا توجه به حيطه وسيع مديريت دانش، ابزار و

. در جهت مديريت دانش سازماني، بنا بر ماهيت  (Rading, Alen,2005 )دانش تلقي شود

گيري از كدام عنصر از چرخه دانش مدنظر است، از ابزارهاي سازمان و اينكه تقويت و بهره

مديريت جريان كار، گزارشات حين  هايتوان استفاده نمود. ابزارهايي چون سيستممختلفي مي

آوري تجارب و غيره )در شناسايي و استخراج دانش(، صادرات و واردات هاي گردهكار، گروه

هاي آموزشي، مديريت اسناد و غيره ) در تسهيم، توزيع ها و كارگاهمتخصص و كارآموز، دوره

صميم، ابزارهاي سازي مانند نقشه دانش و درخت تهاي مجسمو بازيابي دانش(، روش

هاي الكترونيكي و غيره )در استاندارد يابي مختصصان مانند صفحات مرجع و كارتمكان

 (.4933حسين رفيعي،سازي دانش( و ساير ابزارهاي مرتبط با عناصر چرخه دانش)

 الگوی مدیریت دانش

اند كه هدف از ارائه اين ديريت دانش مطرح ساختهنظران الگويي متنوع را براي مصاحب

كارگيري مديريت دانش سنجيده عمل كنند و چهارچوبي ها در بهها اين است كه سازمانمدل

مناسب را براي به كارگيري اثربخش آن در خلق دانش و توزيع آن در اختيار داشته 

 (.4931باشند)صيادي، فالمرزي، اعلم الهدي، احمدزاده،
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 (.4931الگوي عمومي مديريت دانش )صيادي، فالمرزي، اعلم الهدي، احمدزاده، -4شكل  

 

 ایجاد دانش

هايي است كه با ورود دانش جديد به سيستم مرتبط است و اين مرحله در برگيرنده فعاليت

 (.4931شامل توسعه، كشف و تسخير دانش است )صيادي، فالمرزي، اعلم الهدي، احمدزاده،

 حفظ و نگهداری دانش

كند. در هايي كه دانش را در سيستم ماندگار ميحفظ و نگهداري دانش عبارت است از فعاليت

است از توانايي  ي فردي است و آن عبارتترين عامل، حافظه سازماني و حافظهاين زمينه مهم

اشته باشند يكديگر سازمان براي حفظ و نگهداري دانش. اگر آن دو حافظه در كنار هم وجود د

 (.4931كنند )صيادي، فالمرزي، اعلم الهدي، احمدزاده،را تقويت مي

 تبدیل و انتقال دانش

هايي دارد كه در ارتباط با جريان دانش از بخشي يا شخصي به اين مرحله اشاره به فعاليت

شود بخش يا شخص ديگر است و شامل ارتباطات، ترجمه، تبديل، تفسير و پااليش دانش مي

 (.4931)صيادي، فالمرزي، اعلم الهدي، احمدزاده،

 

 

 

 بکارگیری دانش

هايي در ارتباط با اجراي دانش در فرآيندهاي سازماني است به بيان اين مرحله شامل فعاليت

هاي يادگيرنده نيز هست سازماني كه كسب و هاي مذكور از خصوصيات سازمانديگر، ويژگي

آن در ايجاد و خلق دانش و نوآوري و خالق بودن است انتقال دانش از اركان اساسي 

 (.4931)صيادي، فالمرزي، اعلم الهدي، احمدزاده،

 



 

 

 سازی مدیریت دانشضرورت پیاده

( بر اين باورند كه مديريت دانش، فرايند خلق و تسهيم دانش به 1331هافمن و همكارانش)

 ,.Hoffman, Jن به كار برد)اي اثربخش در سازمااي است كه بتوان آن را به شيوهگونه

Hoelscher, M. L., Sherif K.2005 از سوي ديگر، گوپتا و ديگران مديريت دانش را .)

به عنوان فرايندي كه سازمان در جهت يافتن، انتخاب، توزيع و انتقال اطالعات و تخصص 

بردي و ريزي راههايي از قبيل حل مسأله، يادگيري پويا، برنامهمورد نياز براي فعاليت

. (Gupta, B., Lyer, L.S., et) al,2000 كنندكند، تعريف ميگيري كمك ميتصميم

نتايج تحقيقات متعدد و آمار و ارقام موجود نشانگر آن است كه كشورهايي كه در ايجاد دانش 

اي باالتر از اند از نظر رشد رقابتي و قدرت اقتصادي نيز در مرتبهاز سايرين پيشي گرفته

هستند. همچنين كشورهايي كه از وضعيت اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند از ضعف ديگران 

تواند شاهدي بر مي 4برند. آمار و ارقام جدول ها و زيربناهاي دانشي خود رنج ميدر شالوده

 (4933اين مدعا باشد)رحمان سرشت ، سيمار اصل،

 

د توليدات علمي و توليد ناخالص ملي سرانه)رحمان سرشت رتبه بندي كشورها بر اساس شاخص رقابتي رشد، تعدا-4جدول

 (4933، سيمار اصل،

هايي چون كيفيت محيط كالن ( به وسيله شاخصGCIرقابتي رشد) شاخص 4در جدول 

شود. اقتصادي، وضعيت نهادهاي دولتي و آمادگي هر كشور براي پذيرش فناوري سنجيده مي

دهايي ثبت شده در موسسه اطالعات علمي آمريكا همچنين منظور از توليدات علمي نيز ركور

در هرنوع مدرک يا زبان است. همچنين بر اساس مباني نظري موجود، تعداد توليدات علمي و 

( از جمله GNPتعداد توليد دانش به ازاي هريك ميليارد دالر توليد ناخالص ملي )

توان با نگاهي به ميروند. از سوي ديگر، ميهاي توسعه مديريت دانش به شمار شاخص

هاي جهاني موفق نيز به نوعي ارتباط ميان توسعه مديريت دانش و وضعيت سودآوري شركت

ها را توجيه كرد. يكي از هاي مديريت دانش در سطح سازمانسازي نظاملزوم پياده

هاي ها در فعاليتگذاري آنها از مزيت دانشي، ميزان سرمايههاي برخورداري سازمانشاخص



 

 

 1332(. بر اساس آمار و ارقام مربوط به سال  Randeree,2006تحقيق و توسعه است)

ها هر سال هاي موفق جهاني كه آمار آنتوان بين ميزان مخارج تحقيق و توسعه سازمانمي

 شود و ميزان سودآوري آنها، ارتباطي مستقيم مشاهده كرد.توسط مجله فورچون چاپ مي

 

 ]22،22[های جهانیگذاری در تحقیق و توسعه، درآمد و سودآوری شرکتایهرتبه جهانی، سرم -2جدول

 

 دانش به عنوان منبع اساسی مزیت رقابتی

ها مجدداً در حال هماهنگي خود با يك منطق مـسلط جديـد اسـت؛ عمدتاً ادبيات سازمان

وهشگران همخوان با اصول مسلم ادبيات، كه در آن دانش منبع مزيت رقابتي است. اخيراً پژ

منطق غالب جديدي را براي حفظ مزيت رقابتي مبتني بر دانش، در كانون توانايي جمع آوري 

كند كـه دانـش و فرآينـدهاي اند. اين منطق مسلط ادعا ميسـرمايه در بازار مطرح نموده

انـد. دانش مبتني بر دانـشي احاطه كننده محصوالت و مديريت، منابع كليدي مزيت رقابتي

ر و شايستگي محوري، بـا بنيـان مزيـت رقـابتي درهم تنيده شده است. امروزه سازمانها در بازا

ها هستند و نياز كـارگيري مغزها بيش از دستتالشاند كه دانش محور گردند. آنها در حـال بـه

بسياري از سازمانها در سراسر جهـان از ايـن  كارگيري دانش در حال افـزايش اسـت.براي به

اي از مديريت دانش را به منظور بهبود و حفظ كننـد زمينهضـوع آگاهنـد و تـالش مـيمو

هاي مدرن، نياز به تمركز بر افزايش اهميت دانش در سازمان .شان كشف كننـدمزيت رقابتي

كارگيري مـديريت دانـش را بـه عنوان دارايي سازماني ضروري ساخته است و از طرفي به



 

 

هاي عملياتي، تسريع مراحل توسعه محصول جديد، بهتـر عث كاهش هزينهمـديريت دانـش با

شـدن ارائه خدمات به مشتري و بهبود عملكرد فـردي و سـازماني شـده اسـت. مـديريت 

هـاي ايجاد هـا يكـي از راهگيري از انواع مختلف دانش در داخل سـازماناثربخش و بهره

المللـي امـروزي اسـت. در عـصر كنوني، ينارزش و مزيت رقابتي در محيط هـاي بـ

هايي موفق خواهنـد بـود كـه سـهم بيـشتري از دانـش را بـه خـود اختصاص دهند و سازمان

با مديريت صحيح آن بتوانند اهداف سازماني را به طـور مـؤثر و كارا تحقق بخشند)سادات 

 (.4933هاشمي و همكاران، 

 نتیجه گیری

ها مواجه سپاري فعاليتاي تجاري با فشارهاي جديد تعديل نيرو و برونهكه سازمانهنگامي

كنند، دانش خود را نيز با خود ها را ترک ميكه كاركنان سازمان آنشدند، دريافتند زماني

اكنون ها قرار گرفت و همبرند. اين دانش به عنوان يكي از منابع مهم مورد توجه سازمانمي

تا آن را مديريت كنند. به عالوه با افزايش موج جهاني شدن، همكاري  كنندها تالش ميسازمان

المللي به جزء الينفك مديريت دانش تبديل شده هاي بينتو تشريك مساعي به صورت فعالي

دهد. اگرچه مطالعه دانش به قدمت تاريخ بشر است. دانش، پايه و اساس رقابت را شكل مي

ها مورد توجه نوان عامل حياتي در توسعه صنعتي شركتي اخير به عاست ولي طي همين دهه

نگرند و معتقدند به ها به دانش خود به ديد منبعي راهبردي و با ارزش ميقرار گرفت. سازمان

هاي رقابتي بايد منابع معنوي خود را به خوبي مديريت كنند. در منظور حفظ حيات و قابليت

فهومي اساسي در دنياي تجارت تبديل شده راستاي تحقق همين هدف، مديريت دانش به م

مي هاي مديريت دانش انجام هاي عظيمي در زمينه ايجاد سامانهها سرمايه گذارياست. سازمان

ها و منابع دانش خود را به صورت راهبردي ارزيابي كنند و ها بايد توانمنديدهند. اين سازمان

وين و اجراي راهبرد بپردازند. پس مي جهت كسب و حفظ مزيت رقابتي در زمينه دانش به تد

ها براي حصول موفقيت در آينده ترين ابزارهايي كه سازمانتوان نتيجه گرفت كه يكي از مهم

 خواهد بود.« مديريت دانش » توانند از آن بهره گيرند  مي
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