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مقدمه

 و سازمان جاری مسایل با مقابله برای ابزارها از یكی دانش مدیریت

 یعنی سازمان ارزشمند سرمایه ترین مهم به زیرا است مهمی موضوع

 در تغییرات متحرك امواج دیگر، طرف از. شود می مربوط فكری سرمایه

 فزاینده رقابت جهت مكانی هب بازار آن در که امروزی سازمانهای محیط

 واداشته را سازمانها باشدمی افزایش حال در نوآوری سرعت و شده تبدیل

 آنان برای ارزشمندی و کلیدی دارایی ، دانش که برسند نتیجه این به تا

 (.۱۳8۲ ، )احمدی شودمی محسوب

نظری مبانی

دانش مفهوم

  ،۱)نرث اندشده شكیلت دانش و اطالعات داده، عنصر سه از دانش هایپله 

۱۹۹۹.) 

 اطالعات. است پدیده یک درباره مسلم امور و حقایق از ای مجموعه داده

 معنادار درالگوهایی ها داده بندیمقوله و بندی گروه سازماندهی، شامل

 ترکیب تأمل و تعبیر زمینه، تجربه، با که است اطالعاتی ودانش، است؛

(.۲0۱0  ،۲داونپورت ) دساز می ممكن را صحیح ، اقدام و شده

1 North 
2 Davenport 
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 بدون خاص زمینه یک از مورد یک یا و موقعیت یک از واقعیت یک :۱هداد

 خام واقعیتهای و حقایق ها داده حقیقت، در  .چیزهاست  دیگر با ارتباط

 (.۱۳8۲  )افرازه، هستند

 به آنها ارتباط و ها داده به تفسیر و زمینه کردن اضافه :۲اطالعات 

 (.۱۳8۲  )افرازه، شود می اطالعات گیری شكل موجب یكدیگر،

 پس طبیعی توسعه موجب اطالعات به وحافظه درك کردن اضافه :دانش

 اولیه اطالعات انباشت بیشتر چه هر سازی خالصه .گردد می اطالعات از

(.۱۳86 )شهبازی، شود می منجر دانش به

دانش های (پله1-2) شکل

1 Data 
2 Information 

دانش

اطالعات

داده ها
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دانش تعریف

 و فلسفی و مفهومی تا کاربردی از دانش، مورد در شده ارائه تعاریف دامنه

 به دانش تعاریف برخی. شودمی شامل را گسترده محدوده تا هدف، نظر از

(.۱۳8۴  )افرازه، زیرند شرح

 وانتظارات، قضاوتها ها، اندیشه و مفاهیم باورها، و حقایق شامل دانش

 ویگ، ) است فنون انجام نحوه و اصول علم یا شناسی روش متدولوژی

۲00۲.)

 حل کارایی، به دستیابی برای ها داده و اطالعات باب در استدالل دانش،

 (.۱۹۹8 ، ۱)بكمن است آموزش و یادگیری گیری، تصمیم مسائل،

 دانش است، سازمانی و فردی دانش شامل دانش کلی بندی طبقه یک در

 دانشی سازمانی، دانش دارد، جای افراد ذهن در که است دانشی فردی،

 شكل سازمان در افراد و فنون و فناوری میان تعامالت بواسطه که است

(.۱۳87 ، زارع و )عالمه گیرد می

 .دارند نیاز بدان خویش مشاغل انجام جهت افراد چه آن :۲اندیونگ ارنست

دانش انواع

 دانش بین اختالف از ناشی را ناموفق و موفق سازمان یک میان تفاوت

(.۱۹۹۹ )نرث، داند می ضمنی انشد  صریح یا انتقال قابل

 ایشان که چرا اند، شده دانش مدیریت مفهوم درك به موفق کمی مدیران

 .اند فهمیده بد را آن کارگیری به و خلق الگوهای و دانش معنای

1 Bekman 
2 Ernes & Young 
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 عنوان به سازمان به ۳سایمون هربرت تا ۲تیلور فردریک از ۱نوناکاوتاکوچی

 تنها جهت، همین به  است. دهش می نگاه اطالعات پردازش برای ماشینی

 سوری، ) است بوده سخت  یا سیستماتیک و رسمی دانش مفید، دانش

۱۳8۵.)

۴عینی صورت به دیگر که وجوددارد سازمان در دانش از دیگری نوع اما

 دارد.  ۵ذهنی خاصیتی بلكه نیست،  پردازش قابل

 نوع نای کارگیری به با مرتبط سازمان در دانش مقوله از زیادی بخش

 خدمات یا محصوالت و ها آوری فن به آن تبدیل و دانش از غیرصریح

 سازمانی دانش به تبدیل کارکنان فردی دانش فرآیند، این در است.

 یک روی دو ها ن آ هردوی اگرچه شود. می شرکت کل برای ارزشمند

 به وابسته و است ضروری وفعالیتها امور انجام برای ضمنی دانش اند؛ سكه

 است، افراد به وابسته غیر سازمان صریح دانش است؛ ایشان درون و افراد

 .میكند رشد کارکنان ضمنی دانش پشتوانه به لیكن

 گفت، توان می واقع در و باشند می یكدیگر مكمل صریح و ضمنی دانش

 قابل برای همواره، و آید می بیرون ضمنی دانش دل از صریح دانش

 (.۲00۴ ،6)رادینگ است خود مادر پشتیبانی نیازمند بودن، استفاده

 به دانش درخصوص بندی دسته ترین کلی که فوق بندی بردسته عالوه

 دانش ارتباطی، دانش دانش، انواع درخصوص دیگر برخی آیند، می شمار

1  Nonaka & Takeuchi 
2 Teilor 
3 Herbert. A. Simon 
4 Objective 
5 Subjective 
6 Radyng2004 




