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  مديريت دانش

شامل محدوده اي از استراتژي ها و تمرين هاي به كار رفته در يك سازمان جهت شناسايي ، خلق، نمايش ،   )KM(مديريت دانش  
چنين معنويات و تجربياتي شامل دانش مجسم شده در افراد يا جاي . توزيع قادر ساختن آن ها در به كارگيري معنويات و تجارب است

  .گرفته در جريان هاي سازماني ، يا تمرين است

KM  و سيستم هاي اطالعاتي ، مديريت ار،            شامل واحدهايي است كه در رشته هاي مديريت ك ۱۹۹۱يك نظم مقرر شده از سال
اين رشته ها عبارتند از  . نموده اند KMاخيراً رشته هايي ديگري شروع به انجام  تحقيق . علوم اطالعاتي و كتابخانه اي تدريس مي شود

  .كامپيوتر، سالمت عمومي و سياست عمومي ، علماطالعات و رسانه 

داخلي اختصاص دارد و اغلب به عنوان   KMبسياري از شركت هاي بزرگ و سازمان هاي غيرانتفاعي منابعي دارند كه به تالش هاي 
شاوره اي نيز وجود بعضي از شركت هاي م. آن ها مي باشد» مديريت منبع انساني«يا » تكنولوژي اطالعات» «استراتژي كار«بخشي از 

  .به اين سازمان ها مي دهند KMراهنمايي هايي را دربارة              و دارند كه استراتژي 

بدعت گذاري، تقسيم درس هاي               تالش هاي مديريت دانش معموالً بر اهداف سازماني مانند عملكرد پيشرفته، مزيت رقابتي، 
با يادگيري سازماني يكي مي شود و ممكن است  KMتالش هاي . موزش داده شده تاييد و توسعة روز افزون سازمان متمركز مي شود

توسط يك تمركز بيش تر روي مديريت دانش به عنوان  يك موجودي استراتژيك و يك تمركز روي تشويق به تقسيم نمودن دانش با 
مي تواند به افراد و گروه ها در تقسيم درونيات سازماني با ارزش كمك نمايد تا كارهاي اضافي را  KMتالش هاي . فاوت باشدآن  مت

كاهش داده از اقدامات بيهوده جلوگيري نمايند، زمان را براي كارگران جديد سازماندهي كنند، كارگران جديد سازماندهي كنند، 
  .بازگردانده و حفظ نمايند و محيط ها و بازارهاي خود را تغيير دهندكارگران هوشمند را به سازمان 

  تاريخچه

مباحث شغلي، كارآموزي  رسمي، كارگاه هاي مباحثه،  تاريخچه اي طوالني دارد كه شامل KMتالش هاي 
ا در نيمة دوم اخيراً با استفاده ي بيش از كامپيوتره. كتابخانه هاي جمعي، آموزش حرفه اي و برنامه هاي نظارتي است

سيستم هاي متخصص، انبارهاي دانش،    ، كاربردهاي خاصي از تكنولوژي هايي چون پايگاههاي دانش، ۲۰قرن 
سيستم هاي پشتيباني تصميم گروهي، اينترنت و كار مشاركتي پشتيباني شدة كامپيوتري به عنوان تالش هاي بيش تر 

  .بعدي معرفي شده اند

 .دانش شخصي معرفي شد كه به مديريت دانش در سطح فردي اشاره مي كندواحد مديريت   ۱۹۹۹در سال 

 

 

  


