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 چکيده
عصر حاضر، عصر انفجار دانش است و در جهان اطالعات ، مدیریت دانش و فناوری 

ارتباطات اطالعاتی جامعه ایفا میکنند.مدیریت دانش به اطالعات، نقش حیاتی در 

عنوان مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط با تولید، تدوین و انتقال دانش تعریف می شود 

 ابعاد نقشو نقش اصلی فناوری اطالعات در مدیریت دانش تسریع انتقال دانش است.

و عمل  اتیدر ادبقابل بحث  یدانش همواره موضوع تیریفن آوری اطالعات در مد

منابع فن آوری اطالعات  نیدر مورد ارتباط ب حاضربوده است. با وجود اسناد و مدارک 

 انواع مختلف منابع فن آوری اطالعات مورد در یدانش، اطالعات محدود تیریو مد

.در مقاله حاضر با بهره گیری از تحقیقات موجود استاند رابطه  نیا کننده فیتوص که

فته تاثیر ابعاد فناوری اطالعات )زیرساخت فناوری اطالعات و مرتبط صورت گر

یادگیری انفرادی( و منابع فناوری اطالعات بر مدیریت دانش و مزیت رقابتی با توجه 

 به نقش تعدیل کننده تعهد منابع بررسی میشود در نهایت نتایج نشان میدهد که ابعاد

 و زیرساخت دنکن ی میبازمدیریت دانش کسب در  یفن آوری اطالعات نقش اساس

 در مدیریت دانش یاثرات مثبت و قابل توجهیادگیری انفرادی فن آوری اطالعات، 

 .مثبت در ارتباط استبه طور  یرقابت تیمز با، که دارد

مدیریت دانش، مزیت رقابتی،  ابعاد فناوری اطالعات، :يديکل واژگان

 یادگیری انفرادی ، منابع فناوری اطالعات
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 2 فائزه عبدلی مسينان،  1 ميرعلی سيدنقوي
 هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 1

 کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 مير علی سيد نقوي 

تحليل سازه هاي عوامل مرتبط با مزیت رقابتی 

 بر اساس ابعاد فناوري اطالعات
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 مقدمه
 قالب در را دانش آن میتوان آوری فن با سپس. سازد می فراهم دانش صاحبان ذهن از را دانش کشیدن بیرون امکان اطالعات فناوری

 کمك آن خلق به گاهی و رمزگذاری به کردو منتقل جهان سراسر در سازمان تجاری شرکای و داخلی ی اعضا دیگر به و منظم گنجاند های

سازی و  هدف اولیه فناوریهای ذخیره و بازیابی، استفاده از یك سیستم مدیریت پایگـاه داده جهت ذخیرهکرد و به مزیت رقابتی دست یافت. 

سازی و مدیریت بخش اعظمـی از دانش عینـی و حتـی دانش  مدیریت دانش میباشد. این امر تا حد قابل قبولی، در مراحل ابتـدایی ذخیره

سازی و مدیریت دانش ضمنی، معموالً نیاز به ابزارهای متفاوتی  ارة دانش ضمنی، به خوبی کارآیی داشت. با این حال، کسب، ذخیرهعینـی دربـ

سـازی کـه بخشـی از سیسـتم هـای کـامپیوتری هسـتند، ایـن  دارد. سیستمهای مدیریت اسناد الکترونیکی و سیسـتمهـای تخصصی ذخیره

 .ندنیـاز را تـأمین میکن

افزاری مدیریت دانش،  های نرم اغلب بسته نامیده می شوند. افـزار ابزارهای فنـاوری که مدیریت دانش را پشتیبانی میکننـد، دانش

ابزارهای پردازش مشـترک، سـرورهای دانش، درگـاه هـای دانش سـازمانی، سیسـتم هـای  :شامل یك یا چند مورد از هفت ابزار زیر هستند

 [.1]های مدیریت دانش بـرداری از دانش، موتورهـای جستجــو و بسته ی مـدیریت اسـناد، ابزارهـای بهــرهالکترونیــک

چالش مدیریت سیستم دانش، شناسایی و یکپارچـه سـازی سـه جـزء اساسـی )فنـاوریهـای ارتباطی، فناوریهای همکاری و فناوریهای 

های  ای )شبکه دانش یك سازمان میباشد. اولین سیستمهای مدیریت دانش با فناوری شبکهذخیره و بازیابی( برای تأمین نیازهای مدیریت 

فناوری های توسعه یافتند. این سیستمها توسط  افزار( و پایگـاههـای داده بـرای مخـزن دانش داخلی(، ابزارهای پردازش مشترک )گروه

 [.1]موجـود در بـازار، سـاخته شـدند اطالعات

و محققان بوده است.  رانیمد شرویپ یها یاز نگران یک، یمزیت رقابتی جادیتوسعه فناوری اطالعات و مدیریت دانش در ا، مدت ها یبرا

بسیاری از سازمانها تکنولوژی اطالعات را به یك شکل خاص یا اشکال مختلف برای مدیریت دانش خود مورد استفاده قرار می دهند.مدیریت 

اسب از ابعاد فناوری اطالعات، نتایج بسیار مهمی را به دنبال داشته باشد. فناوری اطالعات می تواند در ایجاد دانش می تواند با استفاده من

به  حاصل از فناوری اطالعات را ظهور نو مدیریت دانشظرفیت  فرایندهای مدیریت دانش نقش حیاتی داشته باشد.دنیای رو به تغییر امروزه،

. ظرفیت بدل می کند مزیت رقابتیو  ،یسازمان یها تیقابل ،ینوآور ،یعملکرد فرد شیبه منظور افزاها  سازمان یبرا یاصل تیعنوان صالح

به دست آوردن مزیت  یبر دانش برا یمنابع مبتن رو استقرا جیبس جهتسازمان  ندیبر فرا یمبتن ییتوان به عنوان توانا یمرا مدیریت دانش 

و مناسب  منیا ع،یسر یروش نترنت،یو ا یارتباط ی، به خصوص شبکه هافناوری اطالعات  ابعاد از قیو استفاده عم ظهور .نمود فیرقابتی تعر

که ما را به مزیت  به ارمغان آورده اند ها را نهیو کاهش هز یهمکار شیدانش با افزا یساز رهیو ذخ ،ی، به اشتراک گذاریبه دست آوربرای 

 کرده اندمحققان استدالل  .کندمزیت رقابتی  یدست آوردبمدیریت دانش را قادر به  می تواندفناوری اطالعات . ابعاد  [2رقابتی می رساند ]

با افزایش مدیریت دانش.  ستمیسیك  ژهیبهره مند شوند ، به وفناوری اطالعات  یتواند از برنامه ها یکه ظرفیت مدیریت دانش سازمان ها م

 ی می کنندگذار هیمرتبط سرما یندهایمدیریت دانش و فرآ یبرا یفن یجنبه ها یبر رو های بیشتری ، سازمانقدرت منابع فناوری اطالعات 

به  را فناوری اطالعاتابعاد  منابع  باید ،ظرفیت مدیریت دانش شیبه منظور افزاها کنند که سازمان  یاستدالل م انی نیزمحقق ن،یعالوه بر ا، 

 کننده لیبه عنوان تعد می تواندسازمان، تعهد منابع  كی یاجتماع یتیریعامل مد كیبه عنوان  .دهند صیو تخص جمع آوری نمودهطور موثر 

سهم  فناوری اطالعاتکه  مر است نیبه ا تقادنشان دهنده اعفناوری اطالعات منابع  میزان باالی تعهد به . نمایدمدیریت دانش عمل  بهبوددر 

مدیریت دانش و مزیت رقابتی  یفناوری اطالعات برا ابعادع مختلف انوا اززمان سا كیکه در آن  یندیفراخواهد داشت . سازمان  دربا ارزش 

 [.2]است یاتیحبهره می برد، 

 

 پيشينه تحقيق.1

 پيشينه پژوهش در ایران .1-1

فناوری  .سازی و بازیابی ، توسـعه مـی یابنـد: ارتباطـات، همکاری، ذخیرهفناوریسیستمهای مدیریت دانش بـا اسـتفاده از سـه دسـته 

ارتباطات، به کاربران امکان دسترسـی بـه دانش مـورد نیـاز و ارتبـاط بـا یکدیگر، به ویژه بـا متخصصـین را مـیدهـد. امکانـاتی  های

رویکرد  زمانیکه .میکنند پذیر های داخلی شرکت و دیگر ابزار مبتنی بروب، برقراری ارتباط را امکان نظیـرپسـت الکترونیکـی، اینترنـت، شبکه

  [.1د]های فکس و تلفن، برای ارتباطات به کار میرون تعاملی در مدیریت دانش اتخاذ میگردد، حتی ماشین

 واحدهای در اطالعات فناوری در مدیریت دانش نقش "عنوان تحت ای مقاله (در1384) فیروزجایی حیدری فرضعلی و مقدم توکلی رضا

 آن کاربرد و دانش توزیع دانش، ارایه دانش، به بخشی اعتبار دانش، ایجاد آگاهانه روند یك دانشکه مدیریت  میکنند بیان"توسعه تحقیق و

 ارایه طریق از را اطالعات تعبیر اجتماعی های سیستم و شده سازمان درون در اطالعات وانسجام مزیت رقابتی باعث فناوری استفاده از. است
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 و صنعتی عمده فعالیت یك عنوان به امروزه خود تحول و تغییر بستر در  توسعه و تحقیق. دهند می انجام زمینه یك در های مختلف دیدگاه

 [.3بدل شده است] دولتی

 فناوری اطالعات ابزار کمك به مدیریت دانش توسعه جهت مدلی ارائه " عنوان تحت ای مقاله ( در1384) همکاران و جعفری مصطفی

 برای تواند می اطالعات فناوری. است شده شناخته سازمانی منابع مهمترین از یکی عنوان به تازگیبه  دانش کنند می بیان"سازمان در

 بین که گفت توان می واقع به. نیست استقرار قابل اطالعات علم وسیله به تنها دانش حال عین در گردد، واقع مفید کامالً مدیریت دانش

 شود می مطرح اینجا در که سوالی. یکدیگرند به تبدیل قابل مفهوم دو این حال عین در ولی ، دارد وجود اساسی دانش تفاوتهای و اطالعات

 اگر البته بله، که است این پاسخ گرفت؟ کمك سازمانی و مزیت رقابتی دانش بردن باال برای اطالعات فناوری میتوان از آیا که است این

 تواند می که عاملی که است این بر پژوهشگران نظریات و تحقیقات اساس. است از داستان بخشی تنها اطالعات فناوری که نشود فراموش

 [.3سازی و کسب مزیت رقابتی می باشد] مدون و ، یادگیری گردآوری قدرت شود، یکدیگر به دو این تبدیل باعث

اعتقاد بر این است  .بیشتری ببرند  سازد از امتیازهای فکری خود بهرهفناوری اطالعات پیشرفته، سازمانها را قادر می به کارگیری

تنهایی قادر به انجام  شود و فناوری بهای است و این تخصص در اغلب سازمانها یافت نمیمستلزم تخصص ویژه مدیریت دانش نظامی است که

ر گرفت. علت این است که ، در نظواحدی که برای هر سازمانی کار کند توان به عنوان طرحمدیریت دانش را نمی فناوریهنوز . آن نیست

قدر متکی به بخشهای آن برای پشتیبانی از مدیریت دانش بندرت در طرحی واحد در دسترس هستند و نیز اکثر شرکتها مکمل فناوری های

مر به موقعیتی ناپذیرند. متأسفانه این ا، جداییو کامل جایگزین آنها شود خاصی از ساختار مدیریت دانش هستند که حتی اگر طرح همه جانبه

دهند. به عالوه، جدید، مورد توجه قرار می ، مدیریت دانش را از طریق ابزارها و فناوریهای مفرط زاید واست که بسیاری از شرکتها منجر شده

نقشهای مدیریت دانش  هدفها واند که تقریباً در گذاریهای زیادی در فناوری انجام دادهآنها، سرمایه تر از آن کارکنان دانشیاکثر شرکتها و مهم

 [.4]پیچیدگی ایجاد کرده است

های در این پژوهش عبارتند از سیستم به طور کلی ابعاد فناوری اطالعات به چهار دسته تقسیم می کنند. ابعاد فناوری اطالعات   

تیبانی مدیران ارشد که هر کدام به مزیت های پشهای اطالعات مدیریت، و سیستمگیری، سیستمهای پشتیبانی تصمیمفرآیند کار، سیستم

های فرآیند کار یك روش ساختاریافته و سیستماتیك برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآیند با هدف رقابتی منجر می شوند. سیستم

های مرتبط به ها و دادهنامهای از برگیری مجموعههای پشتیبانی از تصمیمباشد. از طرف دیگر سیستمتوسعه کیفیت محصوالت و خدمات می

های گیری بیشتر در سیستمها برای تصمیمشوند. کمك این گونه سیستمگیری طراحی میهم هستند که برای کمك به تحلیل و تصمیم

امروزه های اطالعات مدیریت است. سیستم [. یکی دیگر از ابعاد فناوری اطالعات5های اطالعات اجرایی است]مدیریت اطالعات و سیستم

ای تا بررسی و تجزیه و های مراودهای از پردازشتوانند بازههای مدیران نفوذ کرده و میای در فعالیتهای کامپیوتری به شکل گستردهفناوری

فی بعد نامند. از طرها را سیستم مدیریت اطالعات میاین سیستم تحلیل و حل مسائل را برای رسیدن به مزیت رقابتی پوشش دهند. مجموعه

های کامپیوتری های فردی( را با قابلیتها، منابع انسانی )آگاهیهای پشتیبانی از تصمیم است. این سیستمسیستم چهارم فناوری اطالعات

 [.6ساختار یافته شوند. ]گیری در مسائل نیمهکنند تا باعث ارتقای کیفیت تصمیمترکیب می

 کارشان و کسب وظایف انجام در راتجاری شرکای و تأمین کنندگان مشتریان، کارکنان، تفناوری اطالعا سریع توسعه اخیر، سالهای در

 خدماتدهی و توزیع و محصول، بازاریابی توسعه در وظیفهای بین مشارکتهای این، بر عالوه. باشند داشته تعامل با یکدیگر تا است کرده کمك

 و و همکاری کارگروه ها وظایف کار، و کسب فقط عملیات فناوری اطالعات که است بدینمعنی است. این داشته بسزایی نقش مشتری به

 روی بر تجربی میدهد. مطالعات تغییر را کارها و کسب روشهای رقابت حتی بلکه نمیکند پشتیبانی را کار و کسب مؤثر های گیری  تصمیم

 به نیز زمان بر مبتنی رقابت.شدند متمرکز رقابتی مزیت حیاتی توانمندیهای به عنوان پذیری انعطاف و تحویل کیفیت، هزینه، قیمت، عناصر

 توانمندی، افزایش و موفقیت به دستیابی سبب رقابتی مزیت ایجاد با اطالعات شده است. فناوری گرفته نظر در رقابتی مهم عنوان اولویت

 مانند عملکرد بهبود مدیریت دانش و  باعث اطالعاتفناوری  باالی میشود. سطح رقابت لجستیك افزایش باعث خدمات بهبود و هزینه کاهش

 [.7رقابتی می شود] موقعیت کیفیت، بهبود چرخه، زمان کاهش کاهش هزینه،

 

 اهميت فناوري اطالعات در مزیت رقابتی.1-1-1
 یـك حاصل رقابتی مزیت که گفت توان مـیباشـد، می اسـتراتژیك مدیریت مفاهیم از برخاسته مزیت رقابتی مفهوم اینکه به توجه با

توانـایی  بواسطه و میگیرد نشأت سازمان منابع از سازمان، داخلی و خارجی موقعیت نظـر داشتن در بـا کـه اسـت مـستمری و پویـا فراینـد

میآورند.  ارمغان به سازمان برای را رقابتی قابلیـتهـا مزیتهای ایـن از بهـره گیـری کـه می آیند بوجود قابلیتهایی منابع، این درست بکارگیری

 بـازار در کمیـاب رقبـا، برای تقلید غیرقابل بـرای ذینفعان، ارزشـمند کـه اسـت پایـدار زمـانی مزیت رقابتی منبع بر مبتنی دیدگاه اساس بر

 پایدارسازی و در ایجاد محـوری نقـشی از ارتباطـات و فناوری اطالعات و مدیریت دانش جدید، عصر باشـد. در سـازمان بـرای اداره قابـل و
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 متحـول را آن مالحظـهای قابـل بطـور و سـرعت بـه کـار، و عرصـه کـسب بـه اینترنـت ورود. است برخوردار شرکتها برای مزیت رقابتی

برود  بین از یا و گردد ایجادای لحظـه بطـور مـیتوانـد مزیت رقابتی کـه است ساخته مواجه واقعیت این با را اینترنـت شرکتها. اسـت سـاخته

[8.] 

 :میدهد قرار تأثیر حیـاتی تحت مـسیر سـه از را رقابت اینترنت و اطالعات انقالب1۹85  میلر و پورتر اعتقاد به

 رقابت قوانین تغییر و صنعت ساختار تغییر ‐

 رقبا بر غلبه جدید روشهای ارائه طریق از رقابتی مزیت ایجاد ‐

 ها شرکت موجود فعالیتهای درون از حتی کارها، و کسب گسترش ‐

 بر خود یا فناوری. دارد تمایز ایجاد یا کـاهش هزینه طریـق از رقابتی مزیـت بـر قدرتمنـد اثـر یك فناوری اطالعات شرکتی هر در

دست  مزیت رقابتی به رقابتی حوزه در تغییراتی دادن نشان طریق از میسازد قادر را یـا سازمان میگـذارد اثر سازمان زایارزش فعالیتهای

 [.8یابد]

 پایدارسازی و ایجاد منظور به مـتالطم رقابتی، محـیط در کـه کـرده انـد بیـان مطالعه یك در( 1383) همکاران و سیدجوادین    

 توجـه نیازمنـدVIRO  یـا اتکا چارچوب معیارهای بر عالوه سازمانها شوند، به رقابت پذیری منجر که استراتژیهایی تدوین جهت مزیت رقابتی

 خالقیت رقبا، به توجه مشتری، و بازار به سـرعت، گرایش و کیفیت بر تمرکز: مانند مواردی الزامات این. میباشند جدید معیارهایی بر و تاکید

 بازارهای در مزیت رقابتی پایدارسازی و ایجاد زمینه در جدید دیدگاههای میشوند. اکثر شامل را و خرد کـالن عوامـل سـایر و زیـاد، نـوآوری و

 و فناوری اطالعات ظهور شد، کـه عنوان همانگونـه. مـیباشـند اینترنـت ویژگیهـای از گرفته نشات که داشتند اشاره مواردی اینترنتی بر

کـاربردی،  اطالعات و دانش پخـش و ایجـاد گـردآوری، که اندساخته متحول ایگونه را به کارهـا و کـسب ماهیت اینترنت ویژه به و ارتباطات

 بازارهای الینفك و بارز خصوصیات آنها، با ارتبـاط نزدیك برقـراری و گرایـی مـشتری و بـازارگرایی نـوآوری، و خالقیـت مـستمر، یـادگیری

 [.8است] شده اینترنتی

مدیریت کالن جهت کارامدی زیر سیستمهای خود می بایست ماهیت،اصول [ راهبردهای مدیریت دانش را اینگونه بیان می کند: ۹]  

راهبرد دانش به عنوان  -1و ابعاد مدیریت دانش را بشناسد. راهبردهایی که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس مینماید عبارتند از:

که ما را به مزیت رقابتی  می رساند و بیشتر به عنوان یك  راهبرد کسب و کار که روشی جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است

راهبرد مدیریت سرمایه های فکری که بر بکارگیری و ارتقای سرمایه هایی که از قبل در سازمان وجود  -2محصول در نظر گرفته می شود.

ور ، مزیت رقابتی  و کارایی سازمان مورد توجه قرار راهبرد انتقال دانش که به عنوان بهترین فعالیت در بهبود کیفیت ام -3دارند تاکید کرد.

محور که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها بکار گرفته می شود تا خواسته آنها به دقت فراهم -راهبرد دانش مشتری -4گرفته است.

 شود.

بـه  توجـه بـا و مـیشـوند کمتر نظریه این طرفداران زمان مرور به که میدانند اطالعات مدیریت از بخشی را مدیریت دانش برخی

 مـدیریت اطالعاتی بـا رابطـه در کـه نـاموفقی تجربیـات دیگر سوی از و هریك نقش و اهمیت و “دانش – اطالعات - داده“ مراتب، سلسله

 بخشی «دانش فناوری» بی تردید اما است، فناوری از فراتر بسیار است. مدیریت دانش آمده بدست سازمان فرهنگ و ساختار به توجه بدون که

 تنهـایی بـه فناوری راهکارهای از استفاده با فقط نمیتوان نوعاً را دانش مدیریت مسائل که است این توجه قابل است. نکته مدیریت دانش از

 «فرهنگ» دانش انتقال برای مانع بزرگترین و «مردم رفتار تغییر» دانش مدیریت در مشکل نظرخـواهی بزرگترین یـك نتـایج در. نمـود حـل

محـدودی  بـسیار توانمنـدیهـای از دانش بـر مبتنی فناوریهای بدون مدیریت دانش مفهوم که داشت توجه نکته این به باید البته .شد شناخته

 فناوری اطالعات. است آن انتقال تسریع و دانش به دسترسی قابلیت افزایش ، مدیریت دانش در فناوری ارزش بیشترین. بود خواهد برخوردار

 دیگر به و منظم گنجاند قالبهایی در را دانش آن میتوان فناوری با سپس. آوردمی فراهم دانش صاحب ذهن از را دانش کشیدن بیرون امکان ،

 [.10میکند] آن کمك خلـق گـاهی نیـز و دانش رمزگذاری به فناوری،. کرد منتقل جهان در سازمان تجاری شرکای و داخلی اعضاء

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد رفتارهای شهروندی سازمانی میتوانند باعث ایجاد مزیت رقابتی شوند همچنین تأثیر عوامل فردی، 

مزیت رقابتی از طریق فرایند پیچیده ای ایجاد میشود.  .سازمانی و مدیریتی بر مزیت رقابتی از طریق رفتارهای شهروندی سازمانی میباشد

مل تفاوت در ساختار اقتصاد ملی، فرهنگ، ارزشها، نهادها و تاریخ کشورها در رقابتمندی بنگاهها تأثیر دارد و کشوری که بتواند از این عوا

الملل افزایش یابد. بدین ترتیب ایجاد، حفظ و توسعه آورد که نقش بنگاههای آن در اقتصاد بین استفاده موثر نماید، شرایطی را فراهم می

به عنوان چالش  رقابتدر سطح بنگاه، بخش و اقتصاد ملی به عنوان یك رویکرد در توسعه اقتصادی درآمده و افزایش توان  مزیتهای رقابتی

 [.11مطرح شده است] های توسعه اصلی تجارت بین الملل و برنامه
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 پيشينه پژوهش در جهان.2-1
 دانش، فرآیند دانش، خود های پردازنده در تفاوت به توجه با شرکتها عملکرد تمایز که است مزیت رقابتی برای اصلی منبع یك دانش

 در نفوذ اعمال به کامپیوتر هم و انسان بر مبتنی هم توانند می که هستند هایی سیستم دانش پردازنده. شود می سنجیده سازمانی دانش و

 سازمانی دانش و.باشد می ها پردازنده توسط شده انجام دانش دستکاری از مختلفی تنظیمات شامل دانش فرایندهای. بپردازند دانش منابع

 جدید دانش ایجاد شرکت یك راه که استدالل این با است، رقابت در موفقیت برای مهم دارایی یك دانش. است شده دستکاری که است چیزی

 [.12است] خود اثر  تعیین برای

 این از است؛ شده تر رقابتی و تر آشفته کار و کسب محیط امروزه،. است شرکت ارزش ایجاد برای کلیدی استراتژیك منبع یك دانش

 شرکت یك توانایی مدیریت دانش.  اند و کسب مزیت رقابتی شده شرکت بقای برای استراتژیك های دارایی به تبدیل کننده تامین روابط رو

 و ساختار تکنولوژی، شامل دانش زیرساخت. است جدید دانش ایجاد جهت مستمر یادگیری طریق از موجود دانش اهرم به دستیابی برای

 همزمان، طور به. است حمایت و افزار، نرم تبدیل، دانش، کسب سازمانی های قابلیت امل مدیریت دانش فرآیندهای که حالی در است فرهنگ

 [.13است] مهم بسیار دانش فرآیندهای بر دانش،تکیه زیرساخت موثر اهرم  به دستیابی منظور به

 دو این به کمی تحقیقات اخیر سال چند در اما اند گرفته قرار بحث برای مهمی موضوعات سازمانی یادگیری و فناوری اطالعات چه اگر

 ذخیره پردازش، برای الکترونیکی برنامه و آالت ماشین از استفاده '' عنوان به تواند می فناوری اطالعات کلی طور به.  اند پرداخته مفهوم

فناوری . رود کار به سازمانی یادگیری از حمایت برای مختلف های روش به است ممکن و شود تعریف مشخص اطالعات ارائه و انتقال سازی،

 تسهیل ابزار یك عنوان به تواند می IT و شناسی هستی راه همچنین و شود می استفاده شده تعریف شناسی هستی با رابطه در  اطالعات

 در را شناسی هستی تحقیقات از کمی بسیار تعداد اما، است مهم شناسی هستی چه اگر. کنند عمل سازمانی یادگیری فرایند برای کننده

. کنند می تاکید رسمی دانش گذاری اشتراک به فناوری اطالعات و شناسی هستی کلی بطور. کنند می استفاده سازمانی یادگیری فرآیندهای

 برای ارتقای دانش و مزیت رقابتی هموار را راه تواند می فناوری اطالعات ، یادگیری موانع این حذف یا کاهش برای آزمایشی یك عنوان به

 دست به منظور به تواند می که است دیگران میان در مشترک، های سیستم ها، وبالگ چت، ایمیل، مانند فناوری اطالعات های حل راه. کند

 می کمك دانش کردن روشن به و مردم میان ارتباط برقراری در بهبود برای آنها که آنجایی از شود اجرا زمینه این در خوب نتایج آوردن

 [.14کنند]

فناوری  در نوآوری یا و تحوالت توسط ها پویایی این از بسیاری. کنند می زندگی پویا فزاینده طور به جهان در نوع، همه از ها، سازمان

 و کنند می طراحی خود هدف به رسیدن برای  را هایی روش ها سازمان برخی. شود می خلق ارتباطات و فناوری اطالعات ویژه به ، اطالعات

 فناوری اطالعات در فناوری اطالعات های پیشرفت از استفاده منظور به( فناوری اطالعات اغلب) ابزار دارای که کارشناسانی به دیگر برخی

مدیریت  ایجاد جهت توجهی قابل سهم به کارمندان و عادی مردم آن در رود می انتظار که است عصری به ورود مدیریت دانش.میشوند متوسل

 [.15کنند] مشارکت دانش

عملکرد شرکت کمك می تسهیم دانش جزء جدایی ناپذیر از مدیریت دانش است که در تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی و بهبود 

کند. با این حال، اجرای صرف تسهیم دانش ممکن است بهبود در کارایی را تضمین نکند. دو جریان موازی کاری که بررسی چگونگی تسهیم 

نگی دانش تسهیم دانش اشاره به روند انتقال، ارتباط، تعامل و هماه دانش در  نفع سازمان را نشان می دهد ،نوآوری و سرمایه فکری هستند.

و یا تجربه ای است که به بهبود بهره وری سازمانی، جذب و ظرفیت نوآوری، و حفظ مزیت رقابتی کمك می کند.تسهیم دانش می تواند منابع 

جارب، و یا قابلیت دانش سازمانی را افزایش دهد و منجر به بهبود نتایج کار و مزیت رقابتی از طریق تبادل و استفاده از اطالعات پراکنده، ت

 [.16شیوه و بینش شود]

دانش می تواند با تبدیل به یك عامل استراتژیك شرکت را برای دستیابی به مزیت رقابتی کمك می کند . به منظور ایجاد ارزش در 

د، کسب، ذخیره شرایط رقابتی کنونی، دانش باید به عنوان یك منبع سازمانی مدیریت شود. در نتیجه، مدیریت دانش مدیران را در فرآیند ایجا

و به اشتراک گذاری دانش، کمك می کند و همچنین سازمان ها را برای مدیریت در بازار در یك محیط بسیار پویا یاری می کند. هنگامی که 

مخازن دانش به دست آید، آن را باید به دانش سازمانی تبدیل کرد، اگر دانش را بتوان مستند سازی کرد این امر می تواند در ذخیره سازی 

 [.17دانشی جایی که در آن فناوری اطالعات نقش مهمی بازی می کند ،کمك کند]

Mitchell et al. (2012) نشان داد که زیرساخت های فناوری اطالعات پایه و اساسی است  که یك شرکت می تواند خدمات قابل

اهمیت فناوری اطالعات ناشی  Pavic et al. (2007)کند.  اعتمادی را  از طریق یك سیستم اطالعات مرکزی سازمان یافته و هماهنگ ارائه

معتقد  Allameh et al. (2011) از نقش آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اشتغال در فعالیت های خدماتی سازمان کسب و کار دارد.

، مانند اینترنت، اتوماسیون اداری، و ITروی اجزای بودند که گرفتن راندمان باال ، اثربخشی و مزیت رقابتی در بازار نیازمند سرمایه گذاری بر 

 [.18به عنوان مبنایی برای تکنولوژی کامپیوتر، ارتباطات و اطالعات پایه عمل می کند] ITسیستم اطالعات دارد. زیرساخت 
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Drucker (1995)  دانش جمعی  اشاره می کند حیاتی ترین منابع اقتصادی دستیابی به مزیت رقابتی از طریق دانش است.مثل

ساکن در ذهن تامین کننده ، کارکنان، مشتریان.مدیریت دانش شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل دانش مورد نیاز و در دسترس، و همچنین 

 برنامه ریزی و کنترل اقدامات برای توسعه بیشتر دارایی های دانش برای تحقق اهداف شرکت می باشد. بسیاری از محققان به  اهمیت استفاده

نه از دانش کارآمد به عنوان یك منبع اصلی برای توسعه شایستگی های اصلی اذعان کرده اند. مدیریت دانش نه تنها باعث ترویج عملکرد نوآورا

ا بلکه منجر به  مزیت رقابتی میشود. اعتقاد بر این است که دانش به کسب اطالع و تبدیل عرصه کسب و کار با استفاده از بهبود مستمر، و ی

نوآوری رادیکال، که هر دو ترویج تغییر برای عنوان بهتر یك نتیجه از جذب دانش جدید و مرتبط در داخل یك سازمان می باشند،می پردازد. 

دانش به عنوان مجموعه ای از زیرساخت ها، روش، و همچنین مجموعه ای از ابزار مدیریتی و فنی تعریف شده است که به توسعه، انتشار و 

و اطالعات در یك سازمان می پردازد. بیشتر تعاریف مزیت رقابتی بر منابع مزیت رقابتی متمرکز شده است. به عنوان مثال، عباراتی  دانش اهرم

بازدید کنندگان رقابتی مرتبط است. منابع خاص شرکت از علل تعیین مزیت رقابتی هستند. دیدگاه مبتنی "با شرکت « ارزش»و « سود»مانند 

به سوی دستیابی به مزیت رقابتی که یك راه امکان پذیر برای مشاهده است می باشد. هنگامی که دانش درست استفاده شود،  بر منابع دانش

یك شرکت می تواند به مزیت رقابتی دست یابد. دانش ضمنی، چیزی است که به سختی می تواند توسط رقبای تقلید شود. این یك دارایی 

ثال، به اشتراک گذاری دانش در یك شرکت کارکنان را قادر به درخواست از آخرین فناوری در فرایند تولید، برای شرکت می شود. به عنوان م

که منجر به بهبود بهره وری و صرفه جویی در هزینه می شود، می سازد.شرکتهایی که دارای سیستم مدیریت دانش هستند بهتر میتوانند به 

 [.1۹مزیت رقابتی دست یابند]

اک گذاری دانش یك نوع خاص از رفتار است. کاربرانی که به اشتراک گذاری می پردازند ممکن است متقاضی  گرفتن به اشتر   

ر بازخورهایی از مزایای درونی و بیرونی باشند. مزایای ذاتی، مانند احساس لذت و رضایت مردم نامحسوس هستند و بنابراین نمی تواند به طو

ایای ذاتی در افراد برای انجام فعالیت های خاصی ایجاد انگیزه میکنند.تسهیم دانش با ترکیبی از مزایای درونی مستقیم اندازه گیری  شوند. مز

 [.20و بیرونی محصور شده است. اکثر مطالعات قبلی دانش را به دو بعد نهان و عیان طبقه بندی کرده اند]

 

 مبانی نظري تحقيق .2
میالدی، اولین کاربرد علمی که از کامپیوتر استفاده شد انتخابات ریاست  1۹50ر سال پس از در دسترس قرار گرفتن کامپیوتر د

با حضور کامپیوتر بزرگ ایده توسعه پایگاه های اطالعاتی متمرکز اطالعات و مفهوم  1۹60بود.در سال  1۹51جمهوری آمریکا در سال 

 [.21ران بیشتری پیدا کرد]انفورماتیك شکل گرفت و کاربرد آن در حوزه مدیریت اطالعات طرفدا

برخی بر این باورند که دانش،در ذهن داننده آن شکل گرفته و مورد استفاده قرار میگیرد.هالدین هرگال اظهار می دارد ،بخش زیاد یاز 

است.قسمت عمده دانش عیان از طریق فناوری اطالعات مدرن می تواند اشاعه پیدا کند.اما انتشار دانش نهان به لحاظ تکنولوژیکی مشکل 

 [.4توجه فناور ی اطالعات در ابتکارهای مدیریت دانش ،به تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح مربوط می باشد]

 

 اصول کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت دانش . 1-2
دانش با استفاده از (، پنج مبنای اصلی که در تدوین استراتژی مدیریت APQCبر پایه تجربیات مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا )

 [:22فناوری اطالعاتی مورد تاکید است، عبارت اند از]

. فناوری اطالعات و استراتژی های دانش، نیاز به همکاری با همدیگر دارند. تمرکز اصلی باید بر دریافت اطالعات صحیح از افراد 1

 ای خود را بهبود بخشند و اطالعات را به دانش تبدیل کنند.مطمئن در زمان مناسب باشد. بدین صورت افراد می توانند نگرشها و تجربه ه

. الگو یا استراتژی با یك معماری شروع شود. اگر استراتژی و چارچوبی برای مدیریت دانش و الگویی برای فناوری اطالعات برای 2

 حمایت از ابتکارات وجود نداشته باشد، منجر به آشفتگی می شود. 

دانش مورد توجه قرار گیرند و فناوری اطالعاتی برای حمایت آنها در بخش فرایندها متمرکز شود. مدیریت . در حد امکان، کنشهای 3

دانش به افراد کمك می کند که به اهداف غایی خود در حمایت از رسالت دست یابند. با روشهای قدیمی، نایج جدید به وجود نمی آید. 

کننده مستند سازی، بهترین راه برای وادار کردن افراد به اشتراک و استفاده از اطالعات و پاداشهای عینی برای وظایف طاقت فرسا و خسته 

 دانش نیست، بلکه باید افراد را به سمت استفاده از فناوری های جدید نظیر پست الکترونیك ترغیب کرد.

ری نست. هزینه های فناوری اطالعاتی ممکن . هزینه های ناپیدایی در مدیریت دانش وجود دارد و این هزینه ها مختص به خود فناو4

تر  است آشکارتر باشد، اما اغلب هزینه های پنهان، مربوط به افرادی است که به ارزش اطالعات افزوده اند، آنها را برای دیگران دسترس پذیر

 ساخته اند و به دیگران کمك کرده اند که آنچه را نیاز دارند، بیابند.
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 عاتابعاد فناوري اطال .2-2
 در این مقاله به بیان دو بعد از  فناوری اطالعات می پردازیم . این ابعاد عبارتند از :

 زیر ساخت فناوری اطالعات؛ 

 یادگیری انفرادی 

 

 زیر ساخت فناوري اطالعات.1-2-2

این مورد باعث افزایش نیاز به امروزه سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود، به شکل روز افزونی به فناوری اطالعات وابسته شده اند. 

، به عنوان واسطه ای برای دستیابی به اهداف کسب و کار شده است؛ همچنین اهداف آن، نیاز به انتظارات مشتری «خدمات فناوری اطالعات»

منتقل « اطالعات مدیریت خدمات فناوری»به « کاربردهای فناوری اطالعات»را برآورده می سازد، طی سال های اخیر، تاکید از توسعه ی 

شده است. بعضی مواقع نرم افزار کاربردی فناوری اطالعات، اشاره به یك سیستم اطالعاتی دارد. هنگامی که سیستم در دسترس کاربران 

هست، فقط در تحقق اهداف کالن سازمان مشارکت دارد، که در صورت وقوع خطا یا نیاز به تعمیر آن سیستم، به وسیله مدیریت تعمیر و 

گهداری و عملیات، پشتیبانی می شود. در تمام دوره عمر محصوالت فناوری اطالعات، بیشترین در صد و هزینه آن را، در مرحله عملیاتی در ن

بر می گیرد و مابقی آن در توسعه یا تهیه محصول صرف می شود. در نتیجه کارایی و اثر بخشی فرآیند های مدیریت خدمات اطالعات در 

[. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، 23اطالعات، ضروری است. این موضوع را استفاده از فناوری اطالعات مطرح نمودند ] موفقیت فناوری

بخشی از حرکت به سوی استفاده بهتر از تکنولوژی در سازمان ها است. فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند علوم را جالب تر، صحیح تر و 

امکان بیشتری برای مشاهده، بحث و تجزیه و تحلیل فراهم آورد، فرصت های بیشتری را برای برقراری ارتباط و همکاری مناسب تر سازد، 

ه مهیا سازد. در فناوری اطالعات آموزش مبتنی بر وب به خاطر داشتن تعامل پویا، مقدار زیادی از اطالعات را از طریق تعامالت گوناگونی ک

افی برای فراگیران می شود، ارائه می دهد، همچنین فرصت های زیادی را برای فرا گیران فراهم می کند تا به باعث ایجاد یك محیط اکتش

کسف و یافتن بپردازند و چیزهایی را براساس نیازهای خود یاد بگیرند. همچنین فراگیران می توانند برای رسیدن به اهداف مورد نظرشان، 

 [.24د، مطابق با سرعت خود پیش بروند و به اندازه ی نیازشان اطالعات اضافی بازیابی کنند ]مسیرهای یادگیری انفرادی ایجاد کنن

استفاده از فناوری اطالعات به سازمان این امکان را می دهد که مزیت های رقابتی مهمی کسب کند. تعدادی از این مزیت ها به قرار 

 زیر است :

  ی اطالعات؛صرفه جویی در هزینه و صحت و دقت در مبادله 

 اجتناب از خطاهای انسانی در هنگام انجام کارهای پیچیده و تکراری؛ 

 افزایش پس انداز به دلیل کاهش خطاها و کاهش مدت زمان تکمیل فعالیت ها؛ 

 یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف مختلف در یك زمان واحد؛ 

 ی میانی سازمان و گام های اضافی از طریق دستیابی به اطالعات بهینه و  بهبود در کارائی و اثر بخشی سازمانی با حذف تاخیرات، الیه

 [.24]مناسب تر

 

 رویکرد رابطه زیر ساختار فناوري اطالعات و مدیریت دانش.2-2-2
 به اعتقاد برخی صاحب نظران، زیر ساختار فناوری اطالعات، نقش تسهیل، خلق و انتقال دانش را به عهده دارد.

( چهار متغیر 1۹65و مدیریت دانش، از مدل لیویت استفاده می کنند. مدل لیویت ) ITبسیاری از صاحب نظران، جهت بیان ارتباط 

ك به سازمانی شامل وظیفه افراد )اقدام کنندگان(، ساختار و فناوری را نشان می دهد که در حد باالیی به یکدیگر وابسته اند و تغییر در هر ی

 [.25ن کننده در سایرین منجر می شود]تغییرات جبرا

 بنابراین، فناوری، رابطه ای قوی با وظایف انجام شده، افراد و ساختار دارد. این دیدگاه می تواند پیچیدگی های استفاده از زیر ساختار

 فناوری اطالعات )و تاثیر آن بر مدیریت دانش( را نشان دهد.   
                                                  

 رویکرد یادگيري انفرادي .3-2-2

یادگیری برای سازمان ها جهات دستیابی به مزیت های رقابتی و تداوم پذیر در دهه های گذشته به یك عامل تعیین کننده تبدیل 

گویی برای تغییرات تقاضا شده است و راهی برای دستیابی سازمان ها به یك محیطی برای توسعه و ایجاد انگیزش و همچنین توانایی پاسخ 

 توسط رقبا در سطح جهان است . یادگیری سازمانی یك فرایند فعال دانش می باشد، که یادگیرنده را تحت تاثیر قرار می دهد. هر یاد گیرنده

گیری فرد آموخته راه و روش و سبك یادگیری خود را دارد و سبك یادگیری او و رویکرد ها یا روش هایی است که در جریان یا فرآیند یاد
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 می شود. از این رو سبك های یادگیری و تجربیات یادگیری یادگیرنده می تواند داده های مهمی را از راز چگونگی درک افراد و تعاملشان در

 [:23پاسخ به محیط و فرآیند یادگیری خودشان بیان کنند مزایای یادگیری سازمانی می تواند شامل موارد ذیل باشد ]

 ر کردن انتشار و مدیریت دانش؛اثر بخش ت 

 کمك به رسمی کردن دانش ضمنی؛ 

 حمایت از کار تیمی پراکنده از لحاظ جغرافیایی؛ 

 ارتقاء تشریك مساعی و همکاری در بین افراد؛ 

 بهبود برقراری ارتباط در بین افراد؛ 

 کاهش هزینه های مربوط به وظایف مشکل تر و سخت تر؛ 

  دانش؛تشویق و ترغیب افراد به تسهیم 

 

 آشکار به آشکار فرایند دانش در فناوري از استفاده -2-3
 کارگیری به راستا در این . دارد دیگر موارد به نسبت بیشتری و تر واضح نقش افراد آشکار به آشکار تبدیل دانش با ارتباط فناوری در 

 تبدیل شد، تفسیر و ادراک پنهان دانش که وقتی . است گرفته شکل خوبی آشکار به های دانش مجموعه جستجوی و مدیریت برای فناوری

 شدن واقع دسترس در موجب وب صفحه و ارائه پست الکترونیکی ، گزارش مثل دائمی های شکل در آن تسخیر و کسب ، آشکار به دانش آن

 از راحتی به که ، بوده دخیل الکترونیکیاسناد  ایجاد طریق از دانش سبك و تسخیر در فناوری حقیقت در . گردد سازمان می تمامی در آن

 می فناوری به کمك که است این دانش تسخیر توسعه آمد پی است.یك اشتراک قابل اسناد سامانه مدیریت یا الکترونیکی پست وب، طریق

 جستجو، مناسب ابزار دادن قرار اختیار در و الکترونیکی اسناد ایجاد و کاهش موانع با فناوری ارتباط این در . نمود تقویت را افراد انگیزه تواند

 اطالعات را میان اعضای سازمان، یك آن، است که طی دانش انتقال مدیریت دانش، فرایند از گام سومین.[ 10نماید] می تقویت ها را انگیزه

 ، را دانش انتقال و پروساک اونپورتآورد. د می وجود به را جدیدی درک یا دانش و اده د ارتقاء را و از این طریق یادگیری خود توزیع نموده

 [.26کنند] می تعریف اطالعات گیرنده گروه یا توسط شخص آن تبدیل و جذب هم و به گیرنده اطالعات انتقال هم

 

  پنهان به آشکار دانش فرایند در فناوري از استفاده .4-2
 سازنده فعالیت الزم برای نیاز پیش دانش جذب که جا آن از . کند می کمك نیز جدید   پنهان دانش در ایجاد کاربران به فناوری 

ممکن  سامانه مثال عنوان به . نمایند تسهیل نیز را اطالعات فهم و استفاده بازخوانی اطالعات، بر عالوه باید دانش مدیریت سامانه یك است،

 احتمال . باشد موجود اطالعات سریع پیمایش و کاوشپستیبان  تا نماید ایجاد را هایی فراورده ، بندی طبقه و اسناد تحلیل طریق از است

 اعمال بیشتر اطالعات از مختلف استفاده های حالت تسهیل منظور به را فراوری گونه ین ا اطالعات زیر ساختارهای که است این آینده روند

 [.10نمایند] تر ارزشمند جدید پنهان دانش کردن ایجاد ساده طریق از را اطالعات بنابراین و نموده

 

 عوامل حياتی موفقيت مدیریت دانش .5-2

دانشمندان و صاحب نظران مختلف عوامل گوناگونی را در اجرای مدیریت دانش ضروری دانسته اند و وجود آن ها را الزمه موفقیت 

دستمزد دانشگران، کار آموزی  مدیریت دانش می دانند.رادینگ استخدام نیروهای مناسب، حمایت مدیران از رهبران دانشی، ترمیم حقوق و

و آموزش کارکنان و فراهم آوردن ابزارهای مناسب را مطرح می نماید. وی، همچنین، با بیان این نکته که تغییر فرهنگ امر دشواری است، 

، اعتماد به حمایت مدیریت سطح باال و داشتن شکیبایی در اجرای مدیریت دانش، داشتن استقامت در مواجه شدن با شکست ها و موانع

 [.27کارکنان و استفاده از دانش ضمنی کارکنان توسط آنها عوامل موثر در تغییر فرهنگ می داند ]

داون شارپ، ارتباطات درون سازمانی، تعهد مدیریت ارشد به مدیریت دانش، همکاری و کار سیستمی، تعهد کارکنان به مفهوم و اجرای 

 [.25ربرد تکنولوژی مناسب را معیارهای موفقیت مدیریت دانش ارزیابی می کند]مدیریت دانش، فرهنگ مشارکتی نوآور و کا

 

 ظرفيت مدیریت دانش برمنابع فناوري اطالعات  اتاثررویکرد  .2-6

را از  تواند ظرفیت مدیریت دانش یم . فناوری اطالعات مرتبط می دانندبا توسعه فناوری اطالعات  را ظرفیت مدیریت دانش محققان

 یواحد ها انیو ارتباطات مرا فراهم ساخته اطالعات  یابیو باز عیسر یجستجوامکان کند. فناوری اطالعات  تیمختلف حما یها وهیش طریق

 یشبکه ها یاستفاده خاص از فناوری اطالعات ، از جمله ابزارها [.2می شود ]به انتقال موثر دانش منجر  جهی، در نتمی کند لیتسه تجاری را
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 بر ظرفیت مدیریت دانش یرسد منابع فناوری اطالعات اثرات مثبت یبه نظر م ن،یبنابرامی سازد خلق دانش را آسان تر  ن،یآنال یاجتماع

 [.2دارند]

تواند  یسه روش ماز طریق و به ظرفیت مدیریت دانش  هستندسازمان  كیو اساس فناوری اطالعات  هیپا فناوری اطالعات، رساختیز

 دانش یندهایامتداد فرا را از و عمق عیوس ی امکان جریان دانشفناوری اطالعات به طور کلزیر ساخت های از  ییکمك کند. اول، سطح باال

تواند  یم تجاری به اشتراک گذاشته می شود یتوسط واحدها که شده فناوری اطالعات استانداردزیر ساخت  كی، اینکه دوم . فراهم می کند

 ق،یدق، تواند اطالعات جامع یمای داده  گاهیو پا. یك محیط به اشتراک گذاری  سازد تبادل دانش کارآمد را فعال یمرز پوشا برا یندهایفرآ

زیر در  یو نوآور تیسوم، خالق می کند. لیتسه آن راکند که کسب دانش، انتقال و استفاده از  نیارتباط تضم یبرقرار یبرای را زمان واقع

 یك 2.0و وب  یبه عنوان مثال، پردازش ابر دهد. رییتغ را مدیریت دانش یفناوری اطالعات معمول برا هیپاد می توانفناوری اطالعات ساخت 

به سرعت و  را ستمیشده در س رهیاز اطالعات و دانش ذخ ارائه می کند تا میزان مناسبیسازمان  یاعضا یبرا را ریانعطاف پذ رساختیز

 [.2] ی باال به دست آورند.کارآمد

محققان در  . است مدیریت دانش و مزیت رقابتی  کسب یبالقوه برا یمنبعابعاد فناوری اطالعات توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع،  با

. یی نموده اندمقاصد گوناگون شناسا یمختلف برا یایدر زوا رابر فناوری اطالعات  یمنابع مبتن مجموعه ای از سیستم های اطالعاتی، نهیزم

.  گرفته اندمنابع فناوری اطالعات محسوس و نامحسوس مورد بحث قرار  ،مزیت رقابتی جادیدر ا فناوری اطالعاتع از نقش درک جام یبرا

که به صورت  فناوری اطالعات استفاده شده است ابعاد منابع یها یژگیو لیو تحل هیتجز برای یچند بعدی نوع شناس كی ن،یعالوه بر ا

 است.شده  یحفظ مزیت رقابتی در طول زمان طبقه بند برایخارج  به، پوشا، و داخل به داخلخارج  یندهایفرآ

 

 کدگذاري پایگاه دانش و اطالعات .2 -7
پیشرفتهای حاضر در فناوری اطالعات به میزان زیادی حافظه سازمانی و قابلیت دستیابی و یکپارچه سازی دانش و اطالعات شفاف را 

 آوردن(، ارتباطات، شبیه سازی، ذخیره کردن و بازیافت اطالعات، تسهیل نموده است. از طریق رمزگذاری )به رمز در

شرکتهای پیشتاز در امر فناوری اطالعات و همچنین شرکتهای مشاوره مدیریت به منظور به دست آوردن مناسب ترین و بهینه ترین 

ونه ای موثر به امر جداسازی و اداره فرایند افزودن اطالعات به حجم اطالعات و زمینه برخورداری از سودمندی منافع اطالعاتی شان، به گ

 [.28پایگاه اطالعاتی سازمان می پردازند]

 

 تعهد منابع .2-8
به حداکثر رساندن  برایمنابع ارزشمند  یکربندی. تعهد منابع پداشته باشدبر ظرفیت مدیریت دانش  میتواند اثر مستق یتعهد منابع م

ها ، مانند ظرفیت  یسازمان یها تیکه قابل یا وهیمنابع به شاین  رموث بکار گیریو  یجمع آورها در سازمان  بهو  ممکن می سازد منافع

. تعهد منابع اثرات منابع ی استحفظ بهره ور ی. مدیریت دانش مستلزم تعهد منابع برابهبود می بخشد، یاری می رساندمدیریت دانش را 

  [. 2را به طور مثبت تعدیل می نماید] مدیریت دانشظرفیت  برمختلف فناوری اطالعات 

منابع فناوری  صیبه تخص لیکنند و مامی فناوری اطالعات اعتماد  منابع ی، به ارزشبا تعهد منابع قوها سازمان  گر،یبه عبارت د

از  تیو حما غیبه تبل لیماها تعهد منابع، سازمان  یدر سطح باال ن،یتوسعه ظرفیت مدیریت دانش هستند. بنابرا یبرا ازیاطالعات مورد ن

 [2] به ظرفیت مدیریت دانش اختصاص داد یتوان به طور موثر و به راحت یکه منابع فناوری اطالعات را م سیستم اطالعاتی هستندعملکرد 

ظرفیت مدیریت دانش ارتباط بر مثبت  ریتاث جهتبه فناوری اطالعات با منابع فناوری اطالعات  یکه تعهد منابع قو میکنمی فرض  ن،یبنابرا

فناوری  ی زیرساخت هایایمزا دتوان یم ستمیبهبود س رایتعهد ب یباال میزانفناوری اطالعات و زیرساخت های  نی. تعامل بکرد برقرار خواهد

 .کند نیرا تضم اطالعات در مدیریت دانش

 

 . نقش فناوري اطالعات در مدیریت دانش9-2
فناوری اطالعات نقش مهمی در موفقیت و یا شکست سیستم استقرار مدیریت دانش دارد.چرا که در مدیریت دانش جذب،خلق، 

ت سازماندهی،ذخیره و انتقال دانش همگی وابستگی شدید به کاربرد فناوری اطالعات دارند.به عالوه رشد مدیریت دانش متاثر از فناوری اطالع

آوری نیازهای کسب و کار و و توسعه همکاری و مشارکت بخش فناوری اطالعات در آن سازمان است که در این است.جنبه ی دیگر آن جمع 

راستا تعیین نقش فناوری اطالعات در توسعه سیستم مدیریت دانش امری ضروری است.فناوری اطالعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت 

ش نیست. فناوری اطالعات می تواند به افراد در پیدا کردن اطالعات کمك کند اما این خود دانش ایفا می کند و به تنهایی تامین کننده دان
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افراد هستند که باید تعیین کنند آیا اطالعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص آنها هست یا خیر برای تبدیل اطالعات به دانش، افراد باید 

 [.2۹ی جای دهند]اطالعات را تحلیل، تفسیر و درک کرده و آن را در متن

 

 دانش مدیرت در اطالعات فناوري . ابزارهاي10-2
 از عبارتند های ورودی این. است دانش آوری جمع ابزار ، فناوری اطالعات و مدیریت دانش تعامل شروع نقطه دانش:اولین های ورودی

 جستجو ابزارهای و هارد دیسك ، ها میکروفن اسکنر،: 

 هستند...  و مشتری ،اطالعات فروش ها،آمار فرآورده فروشندگان، اطالعات مثل اساسی اطالعات حاوی ها داده ها:پایگاه داده پایگاه

 بسیار نقش گیردو می قرار استفاده مورد ، دانش های پایگاه به دسترسی برای ای واسطه عنوان به ابزار اطالعات:این بازیابی موتورهای

 سبب که را دیگر موارد و ها سایت بندی رتبه ، اطالعات بندی دسته امکان جستجو موتور یك.مدیریت دانش دارد های سیستم در مهمی

 [.3میگذارد] در اختیار را میشود دانش انتقال دقت و سرعت باالرفتن

 

  اطالعات در مدیریت دانش تأثير فناوري. 2 -11

به عنوان موضوعی مرکزی و اصلی ارائه  (IT) اطالعات، فناوری (OK) و دانش سازمانی (KM) های مدیریت دانشدر متن نوشته 

اند که تقریبا تخمین زده سال اخیر، تعدادی از محققان به لینك بین مدیریت دانش و فناوری اطالعات توجه کرده و 5شود . در سه تا می

ای نظری، یك موضوع چندین رشته ر شکلمدیریت دانش، د. متمرکز است فناوری اطالعاتانتشارات در موضوع مدیریت دانش بر طراحی  70%

 فناوری اطالعاتگذرد، موضوع فناوری اطالعات است که کار بسیاری از سازمانها می است ولی در شکل عملی، آنچه برای مدیریت دانش در

اوری اطالعات به طور نیست، فن فناوری اطالعاتطور انحصاری محصول  گیرد اگر چه دانش بهمدیریت داده و اطالعات بر عهده می را در

فناوری دانش عمدتاً از مسئولیتهای  ایجاد دانش و فرایند مدیریت دانش از سالهای اول، مشارکت داشته است. امروزه مدیریت جدایی ناپذیر در

ای از ش در عمل، آمیزهدان مدیریت. ها، اطالعات و دانش نقش کلیدی دارد و انتقال داده آوری، تبدیلرود؛ زیرا در جمعبه شمار می اطالعات

محض و نه یك رهیافت صرفاً تجاری  فناوریباشند. نه ظرافت به هم مرتبط می ها بااست. این جنبه فناوریرهبری کسب و کار و فرهنگ و 

ها را نشان بهوابسته و متقابل این جن ، روابط2تواند برنامه اثربخش مدیریت دانش را ارائه دهد. شکل هیچ یك به تنهایی نمی ـ فرهنگی،

 .دهد می

 
 

 دانشدو جنبه مدیریت  .1شکل   

 

کنند که اصول مدیریت بسیاری از پژوهشگران اصرار می .در اشتراک دانش، مرکز بحث بوده است فناوری اطالعاتاز مدتها پیش نقش 

به طور  فناوری اطالعاتکردند و معتقدند که گروهی دیگر بحث می.موفق عمل کند فناوری اطالعاتابزارهای  تواند بدون استفاده ازدانش می

 [.4]اساسی است اند، ضروری وبرای برد و دامنه جهانی که سازمانها به لحاظ جغرافیایی توزیع شده راهبردی

نمی  گردآوری اتاطالع خود برای اطالعات دانشی های ساختار در. است اطالعات مدیریت پیشرفته صورت دانش به مدیریتی نگرش   

 این نگرش در. باشد می مدیریت دانش نیازمند که است مدیریت دانش گسترده فرایندهای و ها ورودی از بخشی خود اطالعات بلکه گردد،

 با فناوری اطالعات، مرتبط های حوزه افزون روز توسعه با. است آن موثر اشاعه و ضمنی دانش تبدیل اصلی هدف و است اصل یك دانش توسعه

 سیستمهای ابری، بزرگ، پردازش های داده پردازش مانند ابزارهایی. است گردیده فرآهم مدیریت دانش فرایندهای توسعه برای جددی امکانات

 [.30اند] مدیریت دانش نموده فرآیندهای توسعه و بست به زیادی کمك اجتماعی های شبکه و گیری تصمیم پشتیبان

با  را دانش تبادل و ایجاد امکان که هایی بستر با همراه ارتباطی های شبکه و ابزارها شخصی، کامپیوترهای تعداد افزون روز افزایش   

 حفظ رقابتی و کسب امکان امروز، تعاملی دنیای در جدید دانش برداری وبهره حفظ و کسب با کنند می فراهم بیشتر کمیت و کیفیت مزیت

 در فناوری اطالعات از استفتده مزایای عنوان به توان می که مواردی دیگر از .آورد می فراهم را امروز مهور دانش های سازمان برای پایدار

 و انتقال امکان که است خارجی و داخلی های بستر با مخابراتی و کامپیوتری شبکه های از استفاده برد، نام آن از محور دانش های سازمان
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 حتی و نوردیده در را زمان و مکان بعد مدیریت دانش در فناوری اطالعات از برداری از بهره نوع ای. میکند فراهم سازمان برای را دانش تسهیم

 شرایط این در.است کرده فراهم را مجازی سازمانهای نام به سازمانها از جدیدی نوع گیری موجبات شکل بوده که عظیم آن گذاری تاثیر طوری

 زمان در حتی یا و فهمند نمی را یکدیگر زبان شناسند، نمی را همدیگر که باشد داشته جریان بین افرادی تواند می دارایی عنوان به دانش

 از برداری بهره قصد که هایی سازمان در فناوری اطالعات که داشت بیان توان می کلی حالت در .اند دانش نکرده تبادل به اقدام مشخصی

 .گرداند فراهم را زیر موارد موجبات تواند می حداقلی شرایط یك در دارند پایدار مزیت رقابتی یك عنوان به را مدیریت دانش

 .کند می تسهیل باالتر دقت و سرعت با را مدیریت دانش .فرآیندهای1

را  دانشی و اطالعاتی ارتباط کردن یکپارچه امکان و کند می ادغام یکدیگر با را سازمان خارج و داخل در دانش گسسته های .جریان2 

 [.30آورد] می فراهم سازمان های مختلف بخش و سطوح در

 

 مدیریت دانش و فناوري اطالعات . اهميت12-2
 مهم بسیار مدیریت دانش و فناوری اطالعات کیفیت.دارند ها سازمان عملکرد افزایش در حیاتی نقش مدیریت دانش و فناوری اطالعات

 در انتقال توانمند و قدرتمند کارهایی و ساز ذاتا ارتباطی و فناوری های اطالعاتی شود.زیراسازمان  شکست یا و موفقیت باعث تواند می و است

 های افزارها،سیستم گروه دانش، های وجود پایگاه. گردد ممکن دانش آوردن دست به راههای که گردد می باعث امر این و هستند اطالعات

 به دراکر یابد. پیتر انتشار سازمان کل در ساختاریافته صورت به سازمان در موجوددانش  تا میکنند کمك ابزارها سایر و الکترونیك پست

 یعنی تولید سنتی عوامل امروزه. آنهاست و دانش دانشگران یکم، بیست قرن در ها سازمان دارایی ترین ارزشمند که است کرده بیان صراحت

 نوین اقتصاد در اصلی عامل فناوری اطالعات و دانش و اند گرفته قرار اهمیت درجه دوم در دانش، با مقایسه در سرمایه، و کار نیروی زمین،

مدیریت  از که برخورداری دریافت توان می ها سازمان عملکرد ی حیطه در آن های ویژگی اهمیت و دانش تحلیل و با برررسی بطوریکه.است

 [.31است] شده تبدیل انکار ناپذیر ضرورت یك به ها سازمان حیات ادامه برای نوین فناوری اطالعات و دانش

(، محیط کسب و کار بسیار پیچیده تر شده است. به منظور مقابله با ITبا توجه به توسعه سریع دانش و فناوری اطالعات اطالعات )

خواهد بود . از این رو، عوارض متعاقب آن، شرکت باید به جستجوی ابتکار مداوم بپردازد در غیر این صورت زنده ماندن در بازار بسیار دشوار 

بسیاری از شرکت  از فناوری اطالعات به منظور کاهش هزینه های تولید، معرفی نوآوری در محصوالت و خدمات، ارتقای رشد و توسعه ،اتحاد 

اطالعات می تواند به  و ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان و ایجاد تغییر هزینه ها و برداشتن موانع ورود به کار استفاده می کنند.فناوری

یك شرکت برای بدست اوردن مزیت رقابتی کمك کند. عالوه بر این، بسیاری از مطالعات استدالل کرده اند که ارزش تجاری به طور عمده از 

ل و انتشار دانش دارایی های نامشهود، مانند دانش استفاده می کند.در فرایند مدیریت دانش مراحل : جذب، ایجاد، تنظیم، ذخیره سازی، انتقا

همه وابسته به کمك های ارائه شده توسط فناوری اطالعات هستند. استفاده از فناوری اطالعات در جهت حمایت از مدیریت دانش به وضوح 

نتایج همکاری دانش در درون سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد.فناوری اطالعات نقش مهمی را در تعیین موفقیت یا شکست پیاده سازی 

 [.32سیستم مدیریت دانش بازی میکند]
 

 اثر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی.  2-13
 دهیچیپ یاجتماعاز لحاظ دانش  نکهیبا توجه به ا.شناخته شده است یبه طور گسترده ا یمدیریت دانش و عملکرد سازمان نیرابطه ب

مزیت رقابتی  یکی از تعیین کننده های اصلی ظرفیت مدیریت دانش، باشدتواند مشکل  یم آن دیدیدگاه مبتنی بر دانش تقل بر مبنایاست و 

 یمزیت رقابتی با ظرفیت مدیریت دانش قو یبه منظور ارتقا ای، اعمال شود، و شده تواند نسبتا جذب یم دیاست. دانش مف یسازمان لکردو عم

را بهبود  سازمانبا  تفاده از دانش، به طور موثر تعامل شرکاانتقال و اس ،کسبدانش، از جمله  یندهایموثر فرا تیریمدخلق و یا ترویج گردد. 

را منحصر به فرد و با ارزش توانایی های و می کند خدمات کمك  ایو  دیخدمات و توسعه محصول جد ایمحصول و  تیفی، به کمی بخشد

 ،یسازمان یاثربخش ،یبا عملکرد مال یظرفیت مدیریت دانش رابطه مثبت ك،یاستراتژ تیریدر مد یدیموضوعات کل در میان. می دهد توسعه

  می نماید.  به مزیت رقابتی کمك یابیمسائل به سازمان در دست نیا[:25ی دارد]سازمان یو چابک ،ینوآور

 

 .  مزیت رقابتی پورتر14-2
آن ها عبارتند  .مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرداز دیدگاه پورتر استراتژی ها این امکان را به سازمان می دهند که از سه 

 استراتژی رهبری هزینه در .این سه مبنا استراتژی های ژنریك یا عمومی نام دارند:رهبری هزینه،استراتژی هزینه و استراتژی تمرکز.  از

د برای مشتری )کسی که نسبت به قیمت حساسیت شرکت اقدام به تولید و عرضه محصوالت استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واح

این است که محصوالت یا خدماتی ارائه شوند که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا  استراتژی تمایز منظور از .دارد( کاهش می یابد
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راد از استراتژی تمرکز توجه م .خدمتی منحصر بفرد تلقی گردند و به مشتریانی عرضه شوند که به قیمت حساسیت چندانی نشان نمی دهند

 [.33]بر محصوالت و خدمات خاص این است که نیازهای گروه های کوچکی از مصرف کنندگان تأمین شود

 

 مزیت رقابتی ثمره تکنولوژي اطالعات، سيستمهاي اطالعات یا اطالعات. 15-2
و رشد و توسعة آن احساس میشود. غالباً بیان می  اهمیت فناوری اطالعات و اثرات آن برای شرکتها به طرز چشمگیری افزایش یافته

در مجموع میتوان گفت که فناوری اطالعات، روشهای .شود که فناوری اطالعات مهمترین عامل افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است

تولید و مزیت رقابتی سازمانها شده تولیدی و افزایش سرعت  جدید کار را به همراه داشته و باعث کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت انجام امور

از یك سازمان  اطالعات بین افراد و گروهها در یك محیط اجتماعی خاص رد و بدل می شود.در اینجا محیط اجتماعی ،تمام یا بخشی.است

آن از سیستمهای  نظر گرفت که در در "فوق مجموعه "تجاری را تشکیل می دهد. لذا اطالعات داخل یك سازمان را می توان به عنوان یك 

اطالعاتی را می توان به عنوان سیستمی در نظر گرفت که به  اطالعاتی و تکنولوژی اطالعات جهت پشتیبانی استفاده می شود.یك سیستم

و میسر می سازد. حسن چنین دیدگاهی این است که چنین سیستمی لزوماٌ یك  نحو بهتری جابجایی اطالعات در داخل این محیط را فراهم

حال در اینجا اولین سوالی که مطرح می شود این است که  .شکل های بسیارمتنوع دیگری داشته باشد تم تکنولوژیکی نیست و می تواندسیس

یافت و یا اینکه از طریق دیگری هم می توان به آن دست یافت، از آنجا که در این  آیا می توان از تکنولوژی اطالعات به مزیت رقابتی دست

مهم است، باید روی سیستم های اطالعاتی یا حتی کلی تر روی اطالعات تمرکز و توجه کرد. ثانیاٌ، مطالعات  فاده از تکنولو.ژیسطح نحوه است

 [.34]تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود به دنبال تعیین مزیت رقابتی پایدار می باشند و
 

 فناوري اطالعات با مدیریت دانش و مزیت رقابتی . خالصه نتایج تحقيقات صاحب نظران درباره رابطه 1جدول 
 

[8] 

توانمندیهای داخلی، موقعیت خارجی و فناوری اطالعات ،مزیتهایی که بر مبنای  مزیـت رقابتی در گـرو ایـن اسـت کـه

 بـر معیارهـایسازمان ایجاد میشـوند، بـه تکیـه بـر دانش نوآورانـه بوجـود آمـده و مبتنـی  قابلیـتهـای بازاریـابی در

 .چارچوب اتکا باشند

[30] 
دارند در دنیای پر تالطم  برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت دانش در بستر فناوری اطالعات برای سازمان هایی که قصد

 امری ضروری است و به مزیت رقابتی دست پیدا کنند رقابت در بازار باقی بمانند

 عواملی است که در سازمان بر کمیت و کیفیت مدیریت دانش اثرگذاراستفناوری اطالعات ازمهمترین  [31]

[32] 

فناوری اطالعات می تواند به یك شرکت برای بدست اوردن مزیت رقابتی کمك کند. استفاده از فناوری اطالعات در جهت 

دهد.فناوری اطالعات نقش  حمایت از مدیریت دانش به وضوح نتایج همکاری دانش در درون سازمان را تحت تاثیر قرار می

 مهمی را در تعیین موفقیت یا شکست پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بازی میکند

[12] 
 دانش، خود های پردازنده در تفاوت به توجه با شرکتها عملکرد تمایز که است مزیت رقابتی برای اصلی منبع یك دانش

 .شود می سنجیده سازمانی دانش و دانش، فرآیند

[16] 
تسهیم دانش می تواند منابع و یا قابلیت دانش سازمانی را افزایش دهد و منجر به بهبود نتایج کار و مزیت رقابتی از طریق 

 تبادل و استفاده از اطالعات پراکنده، تجارب، شیوه و بینش شود

 . است مدیریت دانش و مزیت رقابتی  کسب یبالقوه برا یمنبعابعاد فناوری اطالعات توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع،  با [2]
 

 . نظر صاحب نظران درباره متغيرهاي اصلی تحقيق2جدول 
 

 مزیت رقابتی مدیریت دانش فناوری اطالعات صاحب نظران ردیف

1 [25]      

2 [8]      

3 [34]      

4 [30]      

5 [3]      

6 [31]      

7 [32]      
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8 [1۹]      

۹ [2]       

10 [17]      

 5 8 8 آراءجمع 

 

 با توجه به مطالب و نتایج تحقیقات مطرح شده می توان به مدل زیر دست یافت:
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 نتيجه گيري 
فناوری اطالعاتی و ارتباطی باعث رشد دانش می شوند و بر آن تاثیر مستقیم دارند. به همین دلیل نقش حیاتی در مدیریت دانش ایفا 

  می کنند اما نمی توانند به عنوان حالل مشکالت یا عالج قطعی باشند و استقرار آنها باید با برآیند فعالیتها در بخش مدیریت توام شود.

دانش و تکنولوژی اطالعاتی و مزیت رقابتی رابطه همزیستی قوی وجود دارد که این رابطه باعث افزایش کارآمدی در هر  بین مدیریت

دو حوزه می شود.ابعاد فناوری اطالعات نه تنها عملیات کلیدی و تصمیم گیری های موثر کسب و کار را پشتیبانی می کند بلکه این پتانسیل 

رقابتی کسب و کار مختلف را نیز دست خوش تغییر و دگرگونی نماید.به عبارت دیگر سازمان ها با بکارگیری  را دارد که شیوه های مزیت

مند  فناوری اطالعات امکان دستیابی به مزیت های رقابتی را فراهم نموده و از این ابزارها در راستای خالقیت ها و نوآوری های سازمانی بهره

یادگیری انفرادی فناوری اطالعات ،  زیرساخت د.نکن ی میمدیریت دانش بازکسب در  یطالعات نقش اساسفناوری ا ابعادت،یدر نهاشوند .

 ،یفن هیپابخش در  دیمثبت در ارتباط است. سازمان ها بابه طور مزیت رقابتی  با، که دارد در مدیریت دانش یاثرات مثبت و قابل توجه

و مناسب  رینظ یفناوری اطالعات و توسعه منابع ب ابعاد ارزش شیزاآموزش کارکنان، و ساخت رابطه در منطقه فناوری اطالعات به منظور اف

که تعهد منابع  نشان دادما  جی. نتای کنند تا به مزیت رقابتی پایدار دسترسی پیدا کنندگذار هیظرفیت مدیریت دانش سرما پیشبرد یبرا

که در آن فناوری اطالعات نقش حائز اهمیتی پیدا می کند دارد و در نهایت این امر منجر  با ظرفیت مدیریت دانش یو مثبت میستقارتباط م

مهم  از آن کسب دانش، انتقال و استفاده ی مدیریت دانش از قبیل :ندهایفرآ برایمنابع فناوری اطالعات  صیتخص به مزیت رقابتی می شود.

 است.

 

 IT کمك با دانش مدیریت بهبود جهت پيشنهادات

 - سازمانها در مدیریت دانش سیستم ایجاد 1

 ساده و کاوش ،جستجو، اطالعات فهم و اطالعات،استفاده بازخوانی کمك با آشکار دانش به پنهان دانش تبدیل در فناوری از استفاده 2

 پنهان دانش  درک و سازی

 برابر در نشستن به ندارد، عالقه دانش آموختن به که را کارمندی تواند نمی تنهایی به فناوری، که باشند داشته نظر در باید سازمانها 3

 پدید آفرین دانش سازمانی و ساالر شایسته و یادگیرنده سازمان خود، خودی به فناوری،. کند مجبور تحقیق و جستجو،  رایانه، کلید صفحه

 آورد نمی

 رفتار ، کار انجام فرایند روشهای مورد در اطاعات ترین تازه از ، عالقه مند کارکنان بدینوسیله تا سازمانها در اطاعاتی بانکهای ایجاد 4

 . نمایند استفاده شایسته نحو به آنها از بتوانند و یافته آگاهی شغل با مرتبط اطالعات و جدید مشتریان با

 تجدیدنظر مورد را فناوریها و افراد بین موجود تعادل بایستی گیرد، قرار اولویت در مدیریت دانش که است درصدد سازمان مدیریت اگر 5

 تجدیدنظرقرار مورد را فنون و افراد فناوریها، میان تقابل الگوی مدیرباید آن جای به. است نامناسب فناوری یا افراد بر زیاد تأکید .دهد قرار

 ببرند. بهره سازمان رقابتی منافع برای دانش از میتوانند مدیران که است تبادل تغییرالگوی با تنها. کنند استفاده این ابزارها از افراد تا دهد

 سایر و اطالعات فناوری های پروژه در مدیریت دانش سیستم عملکرد مقایسه دیگر، صنایع در مدیریت دانش سیستم عملکرد ارزیابی  6

 عملکرد رابطه و مدیریت دانش سیستم اطاعات برعملکرد فناوری تاثیر مدیریت دانش، سیستم برعملکرد موثر عوامل ها، شناسائی پروژه

 .باشد مثمرثمر سازمانها در توانند می سازمانی با عملکرد مدیریت دانش سیستم
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، توسعه فناوری اطالعات در حسابداری و کاهش تقلب ،سال سوم ،شماره 13۹2فصلنامه دانش انتظامی سمنان،  [21]

 هشتم .

ت دانش:کاربردها و تاثیرات ، فناوری اطالعات در مدیری1388آزادی احمد آبادی، قاسم و آزادی احمد آبادی ، اکرم ، [22]

 .211، تدبیر ،شماره

 سازمان . عملکرد بهبود در فناوری اطالعات ابعاد ، نقش138۹کیاجوری ،کریم و سهرابی،مرتضی، [23]

 ارتباطات  و فناوری اطالعات بر مبتنی تدریس روش تأثیر"، 138۹لیال، فالح، علی و خلخالی جواد، سلیمانپور [24]

 .۹3-77،  1،2،"تربیتی علوم ارتباطات در و اطالعات آوری فن فصلنامه "یادگیری

 ، نقش عوامل حیاتی مدیریت دانش در مزیت رقابتی، پیك نور، سال ششم، شماره اول.1387موغلی،علیرضا،  [25]

، مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی 1388انواری رسمتی،علی اصغر و شهائی،بهنام،  [26]

 .18تا  3، ، از صفحه 2، شماره 1، دوره  ریه مدیریت فناوری اطالعاتدانش و تجربه. نش

 ، چاپ اول ،انتشارات سمت ،تهران.1388رادینگ،آلن،مدیریت دانش،ترجمه دکتر محمد حسین لطیفی، [27]

ن روز، ، سیستمهای اطالعات مدیریت ، انتشارات ادیبا13۹5زدان پناه، احمدعلی و امینی حاجی باشی ، آناهیتا ،  ]ی [28]

 .1-424صفحه 

،بررسی نقش ابزارهای فناوری اطالعات در پیاده سازی 13۹0تارخ،محمد جعفر،میرزایی،رحمت و الوندی،نغمه ، [2۹]

اثربخش سیستمهای مدیریت دانش با استفاده از تکنیك تحلیل شکاف )مطالعه موردی شرکت ایران خودرو(، نشریه 

 .417 – 406، ، 22،جلد 4هبین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت،شمار

، همایش ملی مهندسی  ، بررسی نقش و ابزارهای فناوری اطالعات در مدیریت دانش13۹0عالی مجید آباد ، فرهاد  ، [30]

رایانه و مدیریت فناوری اطالعات عملی بهبود مدیریت دانش با استفاده از فناوری اطالعات،کنفرانس مدیریت،چالشها 

 .۹2و راهکارها ،شیراز،دی ماه

بر مدیریت دانش سازمانها  فناوری اطالعاتبررسی تاثیر ، 13۹5دیهیم،جواد ، بینش ، مرتضی و معقول ،علی  ،  [31]

 .2تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، شماره 

[32] Tseng , S ,2008, The effects of information technology on knowledge management 

systems , Expert Systems with Applications 35, 150–160. 

 .106درجه.انتشارات سازمان مدیریت صنعتی .چاپ سوم .ص 360، استراتژی:نمای 13۹3غفاریان،وفا و تفویضی،فرین، [33]

مجموعه مقاالت همایش ، مزیت رقابتی حاصل از سیستمهای اطالعات و فناوری اطالعات ،1388معاذری ، سیامند  ، [34]

 دانشگاه پیام نور گرمسار. -مدیریت تکنولوژی و نوآوری 
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