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  :هاي مديريت آگاه و علم مديريت چالش: عنوان

اگرچه تعداد كثيري از كارشناسان و متخصصان علم مديريت ، ارزش و اهميت فرآيندها و روندهاي 
 علم و آگاهي را بيان نمودند و توانايي و قابليت افراد را براي ايجاد علوم جديد مورد بررسي قرار مي

را در ) KM(هاي علم مديريت ها به طور عمده ، جنبهشركتدهند اما در عوض اكثريت رهبران 
هاي كارشناسان را دهند و به طور مجازي توصيهمورد ارزيابي قرار مي) IT(تكنولوژي اطالعات 

اي در دنياي به طور فراينده "اطالعات  "كننده اين حقيقت است كه اين امر منعكس. گيرندناديده مي
هرچند كه ، . در تبادل و ارتباط است "دانش اطالعات  "معني با هم تراز وتجارت به عنوان هم

همانگونه كه در اين نوشته نيز به اثبات خواهيم رساند ، اغلب بايد هزينه بسيار گزافي را در مواقعي كه 
ما . دهند ، پرداخت نمايندها خطوط مبهمي ميان اطالعات و دانش و علم آن را ارائه ميشركت

 گيرند ، كارايي اندكي در بهرهرهبراني كه تمايز مهم ميان دانش و اطالعات را ناديده ميمعتقديم كه 
سؤالي كه مطرح . در تداوم عملكرد باال خواهند داشتبردن سازمان خود از قدرت دانش و معلومات 

ر شود اين است كه چگونه دانش به عنوان مشابهي براي اطالعات قرار گرفته است؟ چه اتفاقي دمي
اما ما در اين . مسيري اشتباه را در پي گرفته است KMحال رخ دادن است؟ برخي منتقدان معتقدند كه 

در جهان  KMدر عوض بسياري از انواع . باشددهيم كه دليل اصلي ، اين مورد نميتحقيق نشان مي
سيرهاي خوب شامل م KMگيرد و اين به دليل آن است كه امروز مورد آزمايش و فعاليت قرار مي

گسترش يافته است و از سطح استراتژي بسيار  KMدر نتيجه ، بسياري از انواع جالب . شودسازماني مي
برخي از سازمانها از تمركز دانش به عنوان يك . بندي شده استسطح آسان و ساده تا پيچيده

ه عنوان ابزاري براي ها از دانش تنها باند در حاليكه ساير شركتاستراتژي تجارت خود بهره برده
ي جديد و جالبي كه مهمترين نكته اينكه يك استراتژي و شيوه. كنندافزايش سودرساني استفاده مي

يابد كه در نتيجه افزايش هاي برگزيده شكل گرفته و توسعه ميبر مبناي دانش استوار است در شركت
غيرقابل استفاده و  KMر ساختارهاي و اين بدان معني نيست كه ساي. هاي رقابتي را در برداردمزيت

 . غيركاربردي است


