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 چکیده 

عصر حاضر، عصر انفجار اطالعات است و سازمان ها با حجم انبوهی از اطالعات و دانش روبرو هستند که 

به همین . اداره و بهره برداری صحیح از آنها به دغدغه ای بزرگ برای این سازمان ها تبدیل شده است

 . دلیل مدیریت دانش جایگاه ویژه ایی در متون و ادبیات مدیریت جا باز کرده است

 می تعریف دانش انتقال و تدوین تولید، با مرتبط های فعالیت از ای مجموعه عنوان به دانش مدیریت

 گسترش به توجه با. است دانش انتقال تسریع دانش مدیریت در اطالعات فناوری اصلی نقش و شود

 افزایش به رو نیز دانش مدیریت برای آن از استفاده ها، سازمان در اطالعات فناوری کاربرد روزافزون

 می که است هایی سازمان برای مهمی دانش موضوع مدیریت در اطالعات فناوری کارگیری به. است

 .نمایند استفاده خود سازمان در دانش مدیریت برای ها ی فناور وجود از خواهند

 روش به حاضر مقاله. است اطالعات فناوری و دانش یریتمدبین   رابطه بررسی پژوهش این از هدف

 اهداف مدیریت دانش، عناصر کلیدیمدیریت دانش، ،مدیریت دانش مفاهیم به که شده سعی ایی کتابخانه

 در اطالعات فناوری جایگاه وفناوری اطالعات  مفهوم ،دانش مدیریت مزایای مدیریت دانش، فرآیند

 .شود پرداخته دانش مدیریت

 رابطه این دارد وجود قوی رابطه اطالعات فناوری و دانش مدیریت بین دهدکه می نشان تحقیق نتایج

 می دانش رشد باعث ارتباطات و اطالعاتی های فناوری. شود می حوزه دو هر در کارآمدی افزایش باعث

 فناوری. کنند می ایفا دانش درمدیریت حیاتی نقش دلیل همین به دارند مستقیم تأثیر آن بر و شوند

 داشته پی در را سازمان اثربخشی افزایش همچنین و دانش مدیریت جایگاه ارتقاء و تقویت در اطالعات

 .است

 یریتمد یایدانش، مزا یریتمد ینددانش، فرآ یمدانش، مفاه یریتاطالعات، مد یفناور: واژگان كلیدی

 دانش
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 مقدمه 

 تمام جدید، طرزتفکر و راهبرد یک عنوان به اطالعات فناوری عصر این در. است گرفته نام اطالعات عصر عنوان به کنونی عصر

 فناوری تاثیر تحت شدیدی بطور که هستند نهادهایی و مفاهیم از نیز سازمانها و است داده قرار تاثیر را تحت بشر زندگی ابعاد

 سازمانها واقع در .رسد می نظر به ممکن غیر آن کاربرد و فناوری بدون امروزی تصورسازمان ای گونه به اند گرفته قرار اطالعات

درعصر انفجار دانش و اطالعات، مدیریت دانش و فناوری  .بیاورند اطالعات روی فناوری به باید ناچار به خود حیات ادامه برای

اطالعات هر دو نقش کلیدی در جامعه ایفا می کنند و به همین سبب باید به دانش و بینش مجهز شد و با استفاده از مدیریت 

 . سازماندهی و کنترل دانش و اطالعات پرداخت بهینه به برنامه ریزی،

 و انتقال بازیابی،  ،پردازش سازی، ذخیره ضبط، در ما را که ابزارهایی و ها تکنیک مجموعه از است عبارت اطالعات فناوری

 و اینترنت -کامپیوتر :مثل نوین تکنولوژی های از استفاده مهارت و دانش بر اطالعات فناوری. رساند می اطالعات یاری دریافت

 .(1631رضایی،( دارد تاکید اطالعات وانتقال کاربرد سازی، ذخیره همراه به دور راه از ارتباط سیستم

با پیچیده شدن و غیرقابل پیش بینی شدن محیط، سازمان های پیشرو سعی می کنند تا با استفاده از فناوری اطالعات، نظام 

 Suominen and Takala)تا از بقا و حفظ مزیت رقابتی شان اطمینان حاصل نمایندهای پیچیده و سریعی را توسعه دهند 

,6003.) 

هالس، منظور از مدیریت دانش فرآیندی است که سازمان ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده ها به اطالعات و اطالعات به 

ای موثر در تصمیم های خود به کار دانش را پیدا کرده، همچنین قادر خواهند بود دانش کسب شده را به گونه 

 (.Hales,6001)گیرد

مدیریت دانش با ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب، دست یابی به هدف 

 (.1633 ،افرازه)های سازمانی را آسان می کند

فناوری اطالعات می . ت، نتایج بسیار مهمی را به دنبال داشته باشدمدیریت دانش می تواند با استفاده مناسب از فناوری اطالعا

 .تواند در ایجاد فرآیندهای مدیریت دانش نقش موثری ایفا کند

 به را درست دانش که است راهبردهایی یافتن دانش مدیریت اساس شود، مدیریت باید که است ارزشمندی دارایی دانش،

 (.Milton,1111)دهد می قرار مناسب افراد اختیار در مناسب زمان در و صحیح شکل

 در شناسایی، شیوه شود؛ می تلقی سازمانی عمل شیوه یا روش عنوان به وجه بهترین در ارتباطات، مانند دانش، مدیریت

 در دیگر عبارت به و شده توزیع اطالعات از پس است؛ دانش خلق برای اطالعات پردازش و دهی سازمان گرفتن، اختیار

 (.1633 رادینگ)شود گرفته کار به بیشتر دانش خلق برای تا گیرد می قرار دیگران دسترس

 اطالعات فناوری کاربرد به شدید وابستگی همگی دانش انتشار و انتقال ذخیره، دهی، سازمان خلق، جذب، دانش، مدیریت در

 .است ارتباطات و اطالعات فناوری از متاثر شدت به آن رشد و دارند

مدیران سازمان های پیشرو و دانش محور فناوری اطالعات را به عنوان نیروی محرکه و عامل کار ساز و موثر در پیشرفت 

 . موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر چالش ها به کار می گیرند

 ها ی فناور وجود از خواهند می که است هایی سازمان برای مهمی موضوع دانش، مدیریت در اطالعات فناوری کارگیری به

بسیاری از سازمان ها فناوری اطالعات را به شکل خاص یا اشکال مختلف  .نمایند استفاده خود سازمان در دانش مدیریت برای

مدیریت دانش می تواند با استفاده مناسب از فناوری اطالعات نتایج بسیار . برای مدیریت دانش مورد استفاده قرار می دهند

 (.1633آزادی احمدآبادی،)آورد مثبت و مهمی را به دست
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باالترین ارزش فناوری اطالعات در مدیریت دانش، کمک به امکان توسعه دامنه دانش سازمان و افزایش سرعت انتقال این 

عالوه بر آن فناوری اطالعات در فرایند یکپارچه سازی دانش موجود در ایجاد دانش جدید نقش مهمی ایفا می . دانش است

 (.Akiyoshi,6003)کند

  از مجموعه عنوان به دانش مدیریت. کند می ایفا جامعه اطالعاتی ارتباطات در حیاتی نقش اطالعات فناوری و دانش مدیریت

 تسریع دانش مدیریت در اطالعات فناوری اصلی نقش و شود می تعریف دانش انتقال و تدوین تولید، با مرتبط های فعالیت

 (.1633،احمدآبادی آزادی)است دانش انتقال
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 ادبیات پژوهش

 

 مدیریت دانش

 نشه  و اسشت  داده نشه  دانشش،  .دانش بپردازیم و اطالعات داده، مفاهیم بررسی به ابتدا دانش مدیریت مفهوم بهتر درک منظور به

 و اطالعشات  داده، .متفاوتنشد  هم با مراتب نظر از صرفا و نیست ماهوی لزوما آنها  تفاوت و بوده مربوط هر دو به هرچند اطالعات،

 بشه  یکشی  از رسشیدن  چگشونگی  و واژه سه این درک. داد قرار استفاده مورد هم جای به را آنها بتوان  که نیستند مفاهیمی دانش

 .دارد علمی کارهای موفقیت در زیادی اهمیت دیگری،

 

 دانش درمدیریت مفاهیم مرتبط

 

  داده

 بشه  محاسشبه  یا تجربه مشاهده، از که هستند ای ویژه یا صفات نمودارها ارقام، اعداد، واقع در و بوده دانش مدیریت سطح اولین

 مشورد  در مجشرد  و عینشی  های واقعیت رشته ها داده که می توان گفت واقع در .نمی کنند معنی تولید تنهایی به و آمده دست

 (. 1611،احمدی)رویدادها هستند

 

  اطالعات

 گشروه  کشه  گیشرد  مشی  بر در را شده خالصه کمی های سطح،داده این. دهدمی  تشکیل اطالعات را دانش مدیریت سطح دومین

 آنهشا . دانشش نیسشتند   بیشانگر  نیشز  هشا  داده از سطح این. شوند معنی دار بتوانند تا شده اند و سازماندهی پاالیش ذخیره، بندی،

 انجشام  فشردی  مشراوده  پشردازش  از بشیش  کاری تا به کارگیرد تواند می مدیر که اطالعاتی هستند، اطالعات مدیریت آغاز نشانگر

خشود گرفتشه و معنشایی را ارامشه مشی کندکشه         به را شده انباشته های گزاره و کلمات ارقام، اعداد و تشکیل غالباً اطالعات. دهد

 (.1611،احمدی)بزرگتر ازآن چیزی است که از داده ای خام مشکوف می گردد

 و گشردآوری  زمشان خشاص   در و خشاص  هشدف  یک خاص، فرد یک بعد خاص، یک برای که می کنند پیدا ارزش زمانی اطالعات

 اخشوان )باششد  نداشته ارزشی است اصال ممکن مدیردیگر برای دارد، اطالعاتی جنبه یک مدیر برای که اطالعاتی لذا شوند، آماده

1631.) 
 

   دانش

 کشه  اسشت  پیونشدی  دانش معتقدند برخی. است بسیار پیچیده اطالعات با اش رابطه و کرد تعریف نمی توان سادگی به را دانش

 ایشن  .داده هاسشت  و اطالعشات  از عمشل نزدیکتشر   به دانش ضمن در می سازند، آن بالقوه کاربردهای نیروی و اطالعات بین افراد

مشی   تشرجیح  را شایسشتگی  اصشطال   دارد بعضی بسیار ضمنی معناهای دانش چون. دارد همخوانی شایستگی با دانش از تعریف

 (.1611،احمدی)دهند

مشی   ایجشاد  فرد در بیرونی جهان به تجربه نسبت یا مشاهده تحقیق، مطالعه، خالل در که است شناختی یا آگاهی درک، دانش،

                                                           
1. Data

  
2.

 
Information

 

 
 . Knowledge
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 (. 1636،یمین فیروز)شود
 

 
 دانش و اطالعات داده، بین روابط .1شکل

 

 .ارامه شده است مختلف صاحبنظران بعضی از دیدگاه منظور است بدین تعریف مدیریت دانش مشکل

 (.1631دانپورت )است کرده تعریف دانش منابع از کارا استفاده و توزیع بعنوان جمع آوری، را دانش مدیریت  «پورت داون»

 دانش مدیریت کار؛ و واقعیت کسب به دستیابی برای عات اطال از استفاده از است عبارت دانش مدیریت« روبرت لوکان» نظر از

 کشرد بشه   تولید دانش محیط، این در بتوان که است فنی زیربنایی اجتماعی و محیطی ایجاد آن هدف که بوده سازمانی فعالیتی

 (.1631غنی زاده ) ساخت آن سهیم در را و دیگران داشت دسترسی آن

 رقابشت  عرصه در مزیتی و سازمان بقای برای آنها کار بردن به و و ناملموس ضمنی سرمایه های کردن آشکار در دانش مدیریت

 (.1611احمدی)است سازمانی

 

 مزایای مدیریت دانش

: در یک گردهمایی مدیریت دانش، مزایای عمشده مشدیریت دانشش را ایشن گونشه مشورد بحشث قشرار مشی دهشد            « گری دنهام »

هترین مشوارد  را در ب مدیریت دانش دیدگاه ها، رهیافت ها و بصیرت قرار دادن سرمایه گذاری های مناسب در داده و اطالعات"

مدیریت دانش، تصمیمات کجشایی، چگشونگی و زمشان سشاخت، ایجشاد،      . استفاده که بیشترین نیاز به آن می رود فراهم می آورد

 (.1611احمدی،) "جدید را هدایت می کندانباشت و علت دانش 

 
 (1131رادینگ،)مزایای مدیریت دانش .1جدول 

                                                           
 . Davenport

 
 .

 
Dnham

 
Gary

 

 فرآیندهای دانش مزایا

 بهترین طرز کارها - ها کارایی هاو صرفه جویی

 مشکل به بخشی قطعیت و پایگاه های دانش حل -

 فرایند مستندسازی -

 کاوی داده - جدید های فرصت

 مشتری دانش های پایگاه جدید های فرصت -

 بازار و رقابتی دانش -
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 اهداف مدیریت دانش

  پششتیبانی بشرای تصشمیم     ،یکی از عمومی ترین راه های ایجشاد ارزش از طریشق دانششکاران   : ایجاد ارزش در سازمانها

ایجاد ارزش . توانند با تصمیم گیری موثر در سازمان ارزش ایجاد کنند گیری کارآمد و دانش دانشکارانی بوده که می

 . پیش نیاز مدیریت دانش است ،در سازمان

  ( صشریح  )به دانش ثبت شده رسمی ( ضمنی ) ذهنی و شخصی , به تبدیل دانش غیر رسمی : مدیریت دانش ضمنی

 . شود گفته می

این هدف کلیدی باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش باارزش سازمان با ترک همکاری کارکنان و کشاهش خطشر از دسشت    

 (.1611احمدی)شود دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی انسانی می

 
 

 یادگیری به بخشی تسهیل - نوآوری و تغییر

 همکاری نوآوری و تغییر -

 مشتری دانش های پایگاه -

 بازار و رقابتی دانش -

 

 ضمنی دانش گرفتن اختیار در - انسانی منابع

 افزار گروه و همکاری -

 یادگیری به بخشی تسهیل -

 کار جریان -
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 عوامل كلیدی مدیریت دانش
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 عوامل كلیدی مدیریت دانش. 2شکل

 انسان

بردار، و کاربر دانشش   کلیدی نظام مدیریت دانش بوده و از آن جایی که موجودی خردمند است و تولید کننده، بهرهاولین عنصر 

 .ترین نقش را در مدیریت دانش دارد باشد، مهم می

  سازمان

یشک سشازمان از   هایی کشه   ها، و فرایند ها، روش چرا که اهداف، ساختار، رویه. دومین عنصر از نظام مدیریت دانش، سازمان است

 .است های خود را پیش میبرد، بر تمامی اجزا و فرایندهای مدیریت دانش موثر ها فعالیت طریق آن

 فناوری

 .آورد عنصر سوم در نظام مدیریت دانش، فناوری است که زمینه و بستر تعامل دو عنصر انسان و سازمان را فراهم می

 61 .سازمان وابسته به نقشش انسشان و فضشای فرهنگشی سشازمان اسشت      درصد از موفیقت یا شکست مدیریت دانش در یک  10

هایی بستگی دارد که در نظام مشدیریت دانشش    درصد دیگر آن به فناوری 61درصد آن به نقش ساختار و فرایندهای سازمانی و 

 (.1611احمدی) کنند نقش ایفا می

 

 فرآیند مدیریت دانش

فرآیند دانش شامل کسشب، انتششار، تفسشیر و ایجشاد حافظشه دانشش       . تعریف می کندفرآیند مدیریت دانش را این گونه  «هابر»

 (.Lee,6006)سازمانی است

 ,Bhatt)فرآیند مدیریت دانش را شامل فعالیت های کسب، ثبت، انتقال، خلق و کاربرد دانشش در سشازمان مشی دانشد      «بهات»

6001.) 

بشا  . ین مورد ارامه می دهند تشابهات زیادی میان تعشاریف وجشود دارد  علی رغم اینکه هر کدام از نویسندگان تعریف خاصی در ا

 : مروری بر ادبیات مدیریت دانش می توان توافق بر سر گامهای اساسی زیر را مشاهده نمود

 بکارگیری دانش -4تسهیم دانش         -6سازمان دهی دانش        -6کسب دانش        -1

معموال فناوریهشا قسشمتی   . تا به حال هیچ فناوری اطالعاتی نتوانسته است هر چهار مرحله فرآیند مدیریت دانش را پوشش دهد

 .(Lee,6006)از فرایند فوق را پشتیبانی می کنند

                                                           
 . Haber
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 دانش یریتمد یندفرآ. 1شکل

  فناوری اطالعات

 توصیف برای اطالعات فناوری اصطال  اول دیدگاه از .داد قرار مشاهده مورد دیدگاه دو از توان می را اطالعات فناوری اصطال 

 دوم، دیشدگاه  از .کنشد  می یاری اطالعات دریافت و انتقال بازاریابی، پردازش، سازی، ذخیره ضبط، در را ما رود می بکار فنونی

 کشاربر  بشرای  را اطالعات عرضه و پردازش تولید، امکان که شود می گفته ها روش و ابزارها از ای مجموعه به اطالعات فناوری

 سشاخت  و طراحی برای که دانست بشری هدفمند فعالیت یک عنوان به توان می را فناوری چنین هم .آورد می فراهم انسانی

 بکار علمی بصورت علمی مساله حل برای فناوری که اطالعاتی دانش از خاصی نوع و شده گرفته بهره آن از مختلف محصوالت

 که اند دانسته شده هدایت تهای فعالی از ای مجموعه مرکز و محور همانند نرا، آ که است حدی در پدیده این اهمیت .برد می

 بشاالتر  افقی با و دیگر جای در .دارد عهده به مرکزیت یک با را سیستم یک ارتقای و آموزش تولید، وری، بهره مدیریت کنترل

 کشه  هاست انسان حوزه در ابزار و فکر اندیشه، استراتژی، یک اطالعات فناوری که است شده آورده اطالعات فناوری تعریف در

 و مفشاهیم  ها، اندیشه اطالعات از ای گسترده طیف بیان امکان که است ای واسطه اطالعات، فناوری .باشد می همرا نوآوری با

 رویکشرد  یشک  در. اسشت  گوناگونی تعاریف دارای متفاوت، های ویژگی از برخورداری دلیل به پدیده این .کند می فراهم را پیام

 شود، می زمانی و مکانی محدودیتهایی بدون پیامها و اطالعات تبادل و پردازش گردش، آوری، جمع موجب آنچه هر به ابزاری

 ایجشاد  کشه  بستری و امکانات فرصتها، با اطالعات فناوری امروزه (. 9831،همکاران و  اسدی( شود می گفته اطالعات فناوری

 بشه  و داده افشزایش  برابر هزار را بشر یادگیری سرعت واقع در اطالعات فناوری است شده تبدیل راهبردی موضوع یک به کرده

 غالشب  وریافن یک بعنوان اطالعات فناوری. کند می نقش ایفای جهان در انسانی نیروی توسعه و تربیت عامل مهمترین عنوان

 وری، بهشره  افشزایش  جهت در ای وسیله عنوان به و اطالعات مبادله افزایش با آوری فن این. است شده مطر  جدید هزاره در

 1111). ،اورسون و پکهام(باشد می مطر  بشری فعالیت های حیطه همه در رشد و انگیزی رقابت کارایی،

فناوری اطالعات به عنوان یکی از شاخص های اصلی مدیریت دانش، ظرفیت ساختاری مدیریت دانش را بشا پششتیبانی فعالیشت    

های دانش محور مانند تولید، توزیع و کاربرد دانش فشراهم مشی سشازد و بشه عنشوان یشک عامشل تسشریع کننشده سشطح تحقشق            

 (.1634،شاممی برزکی)راهبردهای سازمان را افزایش می دهد

 (.6011دیکا و هامیتی،)دانند می رایانه و ارتباطی تجهیزات از ترکیبی را اطالعات فناوری خالصه طور به نیز «هامیتی و دیکا»

 عمیشق  تحول و جامعه و درسازمانها کامپیوتری سیستمهای وسیع کارگیری به از که است ای پدیده اطالعات فناوری واقع در
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 .(1610موحدی ،)است آمده وجود به آن کارگیری به از ناشی

طبشق  . فناوری اطالعات به مجموعه ابزارها، متون و روشهای تولید، پردازش، ذخیره سازی و اشاعه اطالعشات اطشالق مشی ششود    

 :تعریف یونسکو، فناوری اطالعات یکی از ابعاد علوم اطالع رسانی است و موارد زیر را پوشش می دهد

  سازیظرفیت کامپیوتر برای ذخیره 

 پردازش اطالعات 

 (.1633،آزادی احمدآبادی )انتقال، ثبت، ویرایش، ذخیره سازی، تغییر و توزیع اطالعات 

 :پتانسیل ها و قابلیت های زیر را برای فناوری اطالعات در نظر می گیرد «مانسل»

 ا سشرعت بشاال، امکشان    نوآوری های جدید در فناوری اطالعات با در دسترس قرار دادن شبکه هشایی بش  : تولید اطالعات

 .تولید و مدیریت مقادیر زیادی از اطالعات را متناسب با نیاز کاربران و در راستای اهداف توسعه فراهم می آورند

 فناوری اطالعات فرصت های تولیدی را برای تولیدکنندگان افزایش می دهد: فراهم ساختن فرصت های تولید. 

 ه کارگیری فناوری اطالعات نقش مهمی در انجام تحقیقات علمشی و فنشی   ب: پشتیبانی از اشتراک دانش فنی و علمی

 .امروزه به کارگیری قابلیت فناوری اطالعات جزء قابلیت های اصلی مراکز تحقیق و توسعه است. ایفا می کند

 هنجارهای به تدریج که افراد فناوری اطالعات و ارتباطات را به کار می گیرند: تغییر هنجارهای اقتصادی و اجتماعی ،

برای نمونه، سشرعت ارتباطشات و انجشام تحلیشل هشای      . و ارزش های تجاری و اجتماعی و فرهنگی آنها تغییر می کند

 .(Mansell,1111)الکترونیک منجر به افزایش سرعت تصمیم گیری ها می شود

به این مفهوم است که فرد توانشایی   تفکر نظام مند. فناوری، مهارت فکر کردن و عمل کردن نظام مند را به فرد منتقل می کند

درک این نکته را داشته باشد که کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته اند و تغییر در هشر یشک از بخشش هشا، نشاگزیر      

زیر بنای چنین مهارتی داشتن تفکر نظام مند است که از طریق فناوری ایجاد می . بخش های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد

 .ود و توسعه می یابدش

 
 نقش و جایگاه فناوری اطالعات در مدیریت دانش 

فناوری اطالعات در نقش تواناساز مدیریت دانش، می تواند به بهترین مورد استفاده قرار گیشرد و بشین داده، اطالعشات و دانشش     

 (.Bhatt, 6001)یک چرخه ی زاینده ایجاد کند

یند مدیریت دانش را تحت تاثیر قرار می دهد؛ از جمله آنها می توان بشه مشوارد زیشر    فناوری اطالعات به شیوه های مختلفی فرآ

 :اشاره کرد

 فناوری اطالعات فرآیند جمع آوری، ذخیره و تبدیل دانش با سرعت باال را تسهیل می کند. 

 م موانشع برقشراری   این ادغا. فناوری های پیشرفته اطالعاتی، جریان های گسسته ی دانش را با یکیگر ادغام می نماید

 .ارتباط بین بخش های مختاف سازمان را از بین می برد

 را بهبود و توسعه ( جامعه پذیری، درونی سازی، بیرونی سازی و ترکیب)فناوری اطالعات انواع روش های تولید دانش

 (.6006 ،لی و چوی)می دهد و محدود به انتفال دانش صریح نیست

فناوری اطالعات عالوه بر نقش تواناسازی، بعنوان یکی از زیرساخت های مهم در پیاده سازی فرآیند دانش نیشز ششناخته ششده    

اکثر محققان معتقدند که بزرگترین عامل موفقیت مدیریت دانش در عصر حاضر ظرفیت هایی است که فناوری اطالعشات  . است

 .برای آن ایجاد می کند
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 روش تحقیق 
مدیریت دانشش   وفناوری اطالعات  رابطه بیناین نوع پژوهش به روش کتابخانه ایی از پژوهش های که در این زمینه به بررسی 

 .انجام گرفته است

 

 گیری بحث و نتیجه 

 جهان، کشورهای از بسیاری و رود می بشمار جهان در توسعه محورهای مهمترین از یکی عنوان به اطالعات فناوری کلی بطور

 بکارگیری و استفاده که چرا. اند داده قرار خود توسعه های ساخت زیر مهمترین از یکی عنوان به را اطالعات فناوری توسعه

مفهوم مدیریت دانش بدون فناوری های مبتنی بر دانش از  .دهد می قرار تاثیر تحت را سازمانی سطو  کلیه اطالعات فناوری

بیشترین ارزش فناوری مدیریت دانش، افزایش قابلیت به دانش و تسهیل . خواهد بود توانمندی های بسیار محدودی برخوردار

فناوری اطالعات، امکان بیرون کشیدن دانش را از ذهن صاحب دانش فراهم می آورد، سپس می توان . و تسریع انتقال آن است

 اطالعات فناوری و دانش مدیریت بین. ل کردآن دانش را در قالب های منظم بر فناوری گنجاند و به دیگر اعضای سازمان منتق

 رشد باعث ارتباطات و اطالعاتی های فناوری. شود می حوزه دو هر در کارآمدی افزایش باعث رابطه این دارد وجود قوی رابطه

 نقش اطالعات فناوری. کنند می ایفا دانش درمدیریت حیاتی نقش دلیل همین به دارند مستقیم تأثیر آن بر و شوند می دانش

 به دانش مدیریت فرایندهای از یک هر که چرا دارد؛ عهده بر دانش مدیریت سیستم یک شکست یا و موفقیت در کلیدی

 سازمان اثربخشی افزایش همچنین و دانش مدیریت جایگاه ارتقاء و تقویت در اطالعات فناوری. است وابسته اطالعات فناوری

 .است داشته پی در را
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