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  پیشگفتار
 

  
 »1قُلْ هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ«

  .»شوند متذکر می که هستند تنها خردمندان با هم برابرند؟دانند   یکه نم یدانند و کسان  یکه م یبگو آیا کسان«
  

 یندهاست که به زمان حاضر و آ یدي، عنوان جدبنیان دانش یا ییعصر دانا
دانش در سازمان ها رشته  یهاز سرما ینهشود. به منظور استفاده به یاطالق م یکنزد
به  یدنآمده است، تا ضمن بهبود بخش یددانش پد یریتبنام مد یریتاز مد یديجد
 یندانش درتام یریتمد تراتژيسازمان واس ياستراتژ ینب یونددانش و با پ یندهايفرآ

سازمان کمک  یرقابت یتفرد مناسب به حفظ مز يدانش مناسب، در زمان مناسب، برا
وان بر نقش دانش به عن یدو اقتصاد به وفور شاهد تاک یریتمد یاتکند. امروزه در ادب

   .یمباش یم يو سودآور یريحفظ رقابت پذ يبرا یاتیمنبع ح یک
داشته باشند.  يدانش مؤثر یندتا فرا کند یها کمک م دانش به سازمان مدیریت

و  یندبهره جو یددانش جد یجاداز دانش موجود و ا یدانتخاب بازار با يها برا سازمان
در نظر داشته  یدها با . اما شرکتکند یبه آنها م یانیامر کمک شا یندانش در ا یریتمد

مختلف آن سازمان مقدمات  یطدر سازمان با توجه به شرا یستمهر س يباشند که برقرار
آن  آمیز یتموفق يبودن آن، برقرار یاو در صورت عدم مه طلبد یخاص خود را م

تنها به دانش کد شده و مستند شده  یددانش در عصر جد مدیریت .یستن یرپذ امکان
و  یبر دانش ضمن یهجهان با تک ياز سازمان ها و شرکت ها یاريکند، بس ینم اکتفا

خود  يو بهره ور یاثربخش یشو افزا یرقابت یگاهجا يآشکار خود، درصدد ارتقا
تصرف دانش، خرد و  لدانش به دنبا یریتاهداف، مد ینبه ا یدنرس يهستند. در راستا

دانش به عنوان  يو نگهدار یابیباز ي،ساز یادهپ یزبا ارزش افزوده کارکنان و ن یاتتجرب
ابزار رقابت در  ینباشد. بدون شک امروزه دانش مهمتر یسازمان م يها یدارائ
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 ینهدر زم یاريبس يباشد. هر چند در حال حاضر سازمان ها یم یندهحال و آ يبازارها
 ياکرده و موفق بوده اند اما سازمان ه يگذار یهتوسعه دانش در سطوح مختلف سرما

و  یابیارز یحصح يها یزمبا شکست مواجه شده اند. عدم وجود مکان یزن یاديز یاربس
 ینههز یکتنها به  یرانرا در ذهن مد يگذار یهنوع سرما یندانش، ا یریتمد يساز یادهپ

   .نموده است یلتبد یاضاف
ظهور عصر دانش بنیان منجر به تغییر معادالت و  به همین دالیل است که

قواعد بازي در عرصه هاي رقابت را متحول شده و در سازمان ها فرایندهاي مدیریتی 
تژیک ااستر ي امروزه بسیاري از مدیران، دانش را به عنوان یک سرمایهساخته است. 

موفق دنیا، دانش هاي  مدیران سازمانبیشتر   و شناسند براي سازمان خود به رسمیت می
از همین رو امروزه در  .دانند مییکم  و بیست  ي هاي سده شرکت ي سرمایهترین  مهمرا 

داده  "تسهیم دانش قدرت است"جاي خود را به شعار  "دانش قدرت است"دنیا شعار 
و نمونه هاي بارز آن را در تسهیم اطالعات و دانش مراکز و شرکتهاي دانش بنیان بین 

  المللی می توان مشاهده نمود.
مولف دستاوردهاي مطالعاتی و پژوهشی تجربیات و کتاب حاضر با هدف انتشار 

فصل در  ،به همین منظور تدوین شده است.و دانشگاه شهید بهشتی  نفت در صنعت
خصوص ظهور عصر دانش بنیان و مولفه هاي آن بحث شده است. در فصل  اول در

دانش و نوع شناسی آن در منابع  تعریفدوم کتاب نیز با رویکرد مفهوم شناسی به 
در است.  و ظهور مفهوم مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته مختلف پرداخته شده

فصل سوم کتاب به بررسی چرخه هاي مدیریت دانش و اجزاي آن پرداخته شده است. 
مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران مختلف مورد اصلی در فصل چهارم نیز مدل هاي 

عوامل زمینه اي و زیرساختهاي بررسی قرار گرفته است. فصل پنجم کتاب به بررسی 
پرداخته است. در فصل ششم کتاب نیز  نشمدیریت داو موفقیت الزم براي پیاده سازي 

با رویکردي استراتژیک به دانش و مدیریت دانش پرداخته شده و الگوهاي ارائه شده 
شده است. فصل هفتم کتاب به مطرح در این زمینه ارائه توسط صاحبنظران مختلف 
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کردن مفهوم شبکه دانش بعنوان یکی از ابزارهاي نوین نسل جدید مدیریت دانش در 
پرداخته شده است. در فصل هشتم کتاب نیز موردکاوي  2و ظهور مدیریت دانش نیاد

پیاده سازي مدیریت دانش در شرکت نفتی بریتیش پترولیوم مورد بحث قرار گرفته 
واژگان تخصصی از مفاهیم مرتبط با  تشریحی است. در انتهاي این کتاب نیز فرهنگ

    مدیریت دانش ارائه شده است. 
مینا فیلی (دانشجوي دکتري تخصصی مدیریت فناوري  سرکار خانم ز ادر خاتمه 

موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت که بنده را در غنی تر اطالعات) و 
شدن این کتاب یاري نمودند کمال قدردانی و تشکر را دارم. همچنین بدون شک 

کتاب مفید خواهد بود،  عزیز در اصالحات بعدي این خوانندگانپیشنهادات و انتقادات 
خود را از طریق پست الکترونیک  ارزشمند نقطه نظراتدیدگاه ها و لذا تقاضامندم 

r_tavallaei@sbu.ac.ir د.با بنده در میان بگذاری  
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