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 چکیده  
ر حال حاضر، برخورداری از اطالعات و مدیریت دانش به موقعیتی د

ه حیات در سازمان خالق تبدیل  نپویا و دامهای  پیشرفت  استوار برای
شده و حتی توان رقابت در بازارها وتجارت، منوط به کسب، توسعه  

جز   که  حدی  تا  است.  سازمانی  و  فردی  دانش  روزآمدی  دانش  و 
  بازارها را در حالت   اساسی از سرمایه تلقی شود. تغییرات مستمر دانش

کند.  میها را ملزم به تغییرات  تغییر مدوام قرار داده که این امر سازمان
می مشهود  کامال  امری  صنایع  در  دانش  به  اهمیت  توجه  با  باشد. 

بررسی به  پژوهش  این  امر در  این  کاربرد سیستم مدیریت   اهمیت 
 به منظور بهبود حاکمیت فناوری در صنایع کشور پرداخته شد.   دانش

 .مدیریت دانش، فناوری، اطالعات، داده کاوی :هاکلیدواژه

Abstract  

Currently, having information and knowledge 

management has transformed into a stable status 

creating dynamic progress and life domain in a 

creative organization, and even the capability to 

compete in the markets and business, depends to 

acquire, develop, and update individual and 

organizational knowledge. To some extent, it is 

considered as a capital not basic knowledge. 

Continuous changes of market knowledge cause 

the organization to have to be changed. The 

importance of knowledge is quite clear in 

industries. According to the importance of this 

issue, this study has reviewed the application of the 

knowledge management system in order to 

improve the thechnology govenance in idustries of 

the country. 

Keyword: Management of knowledge, 

Technology, Information, Data mining . 
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 مقدمه 
مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانشی سازمان ها در بخش های مختلف و تاثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی 

فرآیندها، تولید دانش مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، ارتقای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم گیری هوشمندانه، بازطراحی  
جدید و تبدیل دانش ذهنی و ضمنی به دانش مستند شده و صریح زمینه ارتقاء سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف مورد نظر راه به  

(. سازمان ها بدون داشتن بستر پیاده سازی مدیریت دانش نمی توانند بهره ای از این کارکردها داشته 2010همراه داشته باشد )کبد، 
(. فن آوری اطالعات و ارتباطات  2012باشند و می بایست در این خصوص سیسات های اثر بخشی تدوین گردد )ژو و کوادوس،  

نقش مهمی در نحوه گردش و تسهیم دانش و اطالعات در سازمان ایفا می کند. شرکت هایی که در سطح باال فعالیت می کنند به 
(. شرکت هایی با  2013سرمایه گذاری های فناوری سود بدست می آورند )اژو و دیگران،  میزان قابل توجهی بیشتر از رقبای خود در

حاکمیت فناوری اطالعات بیش از حد معمول که راهبرد خاص و مشابهی مانند صمیمیت با مشتری را دنبال می کنند سودی بیش 
راهبرد مشابهی را دنبال می کنند دارا هستند   درصد را در مقایسه با شرکت هایی با حاکمیت فناوری اطالعات ضعیف که  20از  

(. حاکمیت شرکتی دربرگیرنده راه هایی است که از آن طریق عوامل مدیریتی می توانند پاسخگوی  2008)سایمونسون و جانسون،  
مل سهامداران  دستیابی به اهداف تعیین شده برای شرکت ها باشند. تمرکز حاکمیت شرکتیبر روابط بین دو گروه است: گروه اول شا

و گروه دوم شامل هیئت مدیره و مدیران عالی سازمان هاستو. فعالیت های حاکمیت شرکتی در نهایت شامل تالش های موثر برای  
هدایت و کنترل استفاده فناوری اطالعات در یک سازمان است. چنین تالش هایی شامل برنامه ریزی راهبردی فن آوری اطالعات  

داف کسب و کار و تدوین سیاست ها، رویه ها و ساختارهای مدیریتی مورد نیاز برای دستیابی به چنین اهدافی  به منظور حمایت از اه
است. حاکمیت فناوری اطالعات به موضوعاتی می پردازد که مدیریت اجرایی سازمان برای کنترل فناوری اطالعات نیاز به رسیدگی  

فن آوری اطالعات در چارچوب کوبیت )کنترل اهداف اطالعات و فن آوری مربوط  و بررسی آنها دارد. حوزه های مورد نظر حاکمیت 
 به آن( شامل اتحاد راهبردی، مدیریت منابع، تحویل ارزش و مدیریت خطر می شود. 

 

 روش تحقیق 
مدیریت دانش  تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و با مطالعات کتابخانه و بررسی کتب و پایان نامه ها و مقاالت منتشر شده در زمینه

 و فناوری اطالعات انجام گردید.  
 

 مبانی نظری  
 دانش

اطالعات   )انباشت( سازی هرچه بیشترگردد. خالصهاضافه کردن درک و حافظه به اطالعات موجب توسعه طبیعی پس از اطالعات می
تواند به  هایی تعریف کرد که میاطالعات و داده های حاصل از  بینش   توان دانش را در این حالت می  شود.اولیه به دانش منجر می 

آوری و خواندن اطالعات است نه  دانش به حداقل رساندن جمع های مختلف و در شرایط گوناگون موثر و قابل تقسیم باشد.روش
دراک و فهم است  یک ا  های ناخواسته حذف شوند.دانش کند تا اطالعات و دادهدانش کارآمد کمک می دسترسی به اطالعات.  افزایش

گذارند، دانش  افراد دانش خود را به اشتراک می  شود.زمانی که که از طریق تجربه، استدالل، درک مستقیم و یادگیری حاصل می
شود.رامپرسد دانش را تابعی از اطالعات،  یابد و از ترکیب دانش یک فرد با افراد دیگر، دانش جدید حاصل میهریک افزایش می 

 .کندها بیان میفرهنگ و مهارت

 

 مدیریت دانش 
به منظور درک   نی است.بنابرا  مورد استفاده واقع شده  یررسم یاما غ  یبه صورت عمل  یدیمد  ی هامدت  یدانش برا  تیریمفهوم مد

.دانش، نه داده است و  میآنها بپرداز انیداده، اطالعات و دانش و تفاوت و ارتباط م میمفاه یدانش ابتدا به بررس تیریبهتر مهفوم مد
داده، اطالعات و   و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند.  ست ین  یآنها لزوما ماهو  مربوط بوده و تفاوت  دونه اطالعات، هرچند به هر

  ، یگریبه د  یکیاز    دن یرس  ی سه واژه و چگونگ  نیده قرار داد.درک اهم مورد استفا  یبتوان آنها را به جا  که  ستندین  یمیدانش مفاه



 

 
 

 و داده کاوی ربرسی مفاهیم و مبانی مدرییت دانشمروری رب                                                                                                                             23

 کند یم  یاریها  است که به سازمان  یندیدانش فرا  تیریمد. (1393)وظیف دوست    دارد  یعلم  یکارها  تیدر موفق  یادیز  تیاهم
  ا،یچون حل مشکالت، آموختن پو ییهاتیفعال یاست که برا یو منتشر کنند و تخصص یسازمانده نش، یگز ابند،یاطالعات مهم را ب

   است. یضرور  یریگمیو تصم یراهبرد یزیربرنامه 
 

 تعاریف و دیدگاه محققان در رابطه با مدیریت دانش  

مدیریت دانش فعالیتی سازمانی است که هدف از آن به وجود آوردن محیطی اجتماعی و فنی است که بتوان  : کارلس آرمسترانگ

 .تولید کرده و آن را با دیگران تقسیم نموددر آن محیط دانش 

مدیریت دانش تالشی برای آشکار نمودن دارایی پنهان در ذهن اعضا و تبدیل این دارایی پنهان به یک دارایی :  الری پروساک

 .سازمانی تا همه کارکنان سازمان به این دارایی دسترسی داشته باشند

یابیم که های پنهان سازمان؛ ما زمانی به این هدف دست می ایجاد نوعی ارزش از دارایی مدیریت دانش یعنی  :  هربرت سنت آنگو

 .آوری و مبادله دانش افزایش دهیمها را برای تولید و جمع های آنبرای افراد ارزش قائل شویم و توانائی 

ت به شکلی که معلومات کارکنان مدیریت دانش عملیات کشف، سازماندهی، خالصه کردن و ارائه اطالعات اس: توماس دوپورت

 .را بهبود بخشد

  – سرمایه فکری  –دانندها یادآوری کرد که به آنچه می ای در مجله فرچون، این مساله را به شرکت ( طی مقاله 1997تام استوارت )
ت در جامعه فراصنعتی معرفی های رقاببیش از آنچه دارند یا سرمایه مادی اهمیت دهند. پس از وی، پیتر دراکر دانش را به عنوان پایه 

های جدید مبتنی بر  رود. سازمان ها به شمار می (. امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان 1390کرد )حسنوی و همکاران،  
و    ای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته، آن را احصاها باید به گونه دانش هستند و این بدان معنی است که آن

ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن بهره برداری نمایند. مجموعه این عوامل پارادایم جدیدی را در عصر مدیریت بنا نهاده است که از 

 شود.  یاد می "مدیریت دانش"آن به عنوان 
شود که ژاپن تا  ه گفته میتواند خرید و فروش شود چنانکهای سازمان را جهت دهی نماید، بلکه میتواند فعالیتدانش نه تنها می

 چند سال آینده فقط دانش خواهد فروخت.  

توان این سه مفهوم را از یکدیگر  تفکیک قائل شد اما از دیدگاه کاربر می  "دانش"و    "اطالعات"،  "داده"شاید به سختی بتوان میان  

دانند. می  "های کاربردیها و تخصصمهارت"به    دانند و برخی دیگر، آن را محدودمی  "اطالعات"متمایز نمود. برخی دانش را صرفاً  
بیند. او معتقد است که  می  -( دانش را در یک زنجیره چهارگانه اطالعاتی شامل داده، اطالع، دانش و خرد2004اسمیتی گاندی )

شوند. وقتی که  میها به خودی خود عاری از مفهوم هستند و وقتی که به منظور خاصی سازماندهی گردند، تبدیل به اطالعات  داده
شوند و وقتی که دانش برای تصمیم گیری بکار گرفته شود، تبدیل به خرد  اطالعات مورد تحلیل قرار گیرند، به دانش تبدیل می 

از  .  ای که در جهت تحقق اهداف سازمان مفید باشد، به نوعی دانش استشود. به طور خالصه، هرگونه اطالعات پردازش شدهمی

شود. بات  تلقی می   "داده"یا    "اطالعات"معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده و بدون آن،    "دانش"(  1999)دیدگاه ماراکاس  
ها به یکدیگر،  (( و تبدیل آن1( معتقد است ارتباط میان داده، اطالعات و دانش ارتباطی تکراری و برگشت پذیر است )شکل)2001)

 دارد. ها بستگی به میزان سازماندهی و تفسیر آن

 

 ارتباط بازگشتی میان داده، اطالعات و دانش   1شکل 

دانش

دادهاطالعات
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توان گفت که دانش متکی به اطالعات است و شاید یکی از دالیل توجه بیشتر به دانش در  با توجه به تعاریف گوناگون از دانش می
عصر حاضر، ازدیاد و گستردگی افزون تر اطالعات است که برای غلبه، کنترل و استفاده درست از آن، راهی جز تبدیل آن به دانش  

 نیست.  
ناگونی که از دانش ارائه شده است، نویسندگانی هستند که دانش را با عناوینی نظیر دانش تصریحی، ضمنی، عالوه بر تعاریف گو

شود، این است که  نمایند. آن چه که از برآیند نظریات دانشمندان مختلف برداشت میفردی، اجتماعی، ساختاری و... طبقه بندی می
(  2003شکار و ضمنی یا پنهان تقسیم بندی نمود. دانش آشکار در بیان گاندی)توان دانش را به دو دسته اصلی تصریحی یا آمی

توان دیگران را در آن سهیم نمود. به عقیده پوالنی  های خاصی ارئه شده است و به آسانی میدانشی است که مدون و یا به فرمت
ی بیان و در پایگاه اطالعاتی کدگذاری و ذخیره  ( دانش آشکار دانشی است که به روشنی و بدون ابهام تدوین شده و به سادگ1966)

 گردد. به عقیده وی دانش پنهان یک دانش غیر آشکار است که در درون شخص وجود داشته و توصیف و انتقال آن دشوار است.  
یج دلخواه  هایی مطرح کرد که فرد، ضمن رسیدن به نتاها و طرحها، روش ( دانش ضمنی را به عنوان دانش تکنیک1982روزنبرگ )

ای گیرد. اسمیتی گاندی دانش پنهان را دانش و تجربه ها را بدون آن که قادر باشد دلیل واضحی برایشان بیان کند به کار میخود، آن
ها از طریق تجربه، تعامل با دیگران و آزمون سعی و خطا بدست آورده است. از نظر او این دانش  داند که یک فرد در طول سالمی

ها با یکدیگر متفاوتند  های شخصیشان قرار دارد. این دو بعد دانش، اگرچه از نظر ماهیت و ویژگیذهن افراد یا در یادداشتتنها در  
اما آنچه که مهم است، توجه به هر دو بعد دانش در طراحی و اعمال مدیریت دانش در سازمان است. همچنین باید در نظر داشت که  

 دانش نیز تبدیل هرچه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش تصریحی است. های اصلی مدیریت یکی از چالش 
 

 های تحقیقاتی مدیریت دانش در سازمان

ای برخوردار  ها از اهمیت ویژهباشد، مدیریت دانش در این سازمانها میاز آنجایی که دانش در مراکز تحقیقاتی خمیرمایه تمامی فعالیت
کند )نامپراسرچی و ایگل،  های تحقیقاتی ایفا میی و کارایی تحقیقات نقش مهمی در سازمان است. مدیریت دانش با بهبود اثربخش 

2005 .) 
گردد عنصر اصلی سرمایه  ای که از طریق فرآیند تحقیق و توسعه ایجاد می ها، سرمایهِ تحقیق و توسعه یعنی سرمایه در بیشتر شرکت 

دهد. این سرمایه عبارت است از فرآیند تولید دانش ها را شکل میاملموس آنهای نها بوده و بخش مهمی از دارایی فکری آن شرکت 
 علمی و فنی و انتقال آن به محیط اجتماعی. 

سرمایه -3سرمایه ساختاری و  -2سرمایه انسانی  -1( بر اساس تقسیم بندی اسکاندیا شامل  2های سرمایه فکری همانند شکل )مولفه
 .  باشدمی  رابطه ای

 سازمان ارزش دارد.    یای از دانش پنهان و آشکار افراد سازمان، که براعبارت است از مجموعه  یانسان هیسرما
حاصل از تعامل    یاتیعمل  طی)محیتواند سازمانسازمان که می   یهای داخلند یعبارت است از دانش آشکار مرتبط با فرآ  یساختار  هیسرما

 و...( باشد.   یهای اطالعاتگاهینگ( و فناورانه)ثبت اختراعات، مجوزها، نرم افزارها، پاو فره  یفناور،  یتیریکسب و کار و مد  یندهایفرآ
 کند. می  انیاز سازمان را ب رونیب یای از دانش آشکار و نهان که روش تعامل با نهادهاای عبارت است از مجموعه رابطه  هیسرما

 عمل کنند.   یفکر هیسرما شرانی توانند به عنوان پمی  زین یتیریکند که اقدامات مدمی  انیموجود ب اتیادب

 

 ها و مراکز تحقیقاتی سرمایه تحقیق و توسعه دانشگاه پیشران   2شکل 

 

اقدامات 

 مدیریتی

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

ایسرمایه رابطه  

انواع دانش به 

عنوان 

هاپیشران  

سرمایه تحقیق و 

توسعه در 

ها و دانشگاه

 مراکز تحقیقات
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 مدیریت دانایی 
مدیریت دانایی فرآیند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوری های اطالعاتی و تعامل انسانی را به کار می گیرد   

پایگاه های اطالعاتی، اسناد، سیاست ها، و  تا سرمایه های اطالعاتی سازمان راشناسایی، مدیریت وتسهیم کند.این دارایی ها شامل  
و از روش های متنوع و گسترده    رویه ها می شود. عالوه براین هم شامل دانش آشکار وهم دانش ضمنی کارکنان را دربر میگیرد

 .برای تصرف، ذخیره سازی و تسهیم دانش در داخل یک سازمان استفاده می کند
 

 حاکمیت فناوری اطالعات 
و عملکرد و  (IT) یک نظریه زیرمجموعه ای از نظارت شرکتی است که بر اطالعات و تکنولوژی (IT) حاکمیت فناوری اطالعات 

مدیریت ریسک آن تمرکز دارد. عالقه به مدیریت فناوری اطالعات به علت نیاز مداوم در سازمانها برای تمرکز بر تالش برای ایجاد  
ن و مدیریت بهتر کارکنان مسئول ایجاد این ارزش در بهترین منافع همه ذینفعان است. این از  ارزش در اهداف استراتژیک سازما

 . تکامل یافته است ISO 9001 اصول مدیریت علمی، مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت

 

 داده کاوی
شود که عمدتا دار اطالق می الگوها و قوانین معنیبه منظور کشف ها کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده داده

 .هدف یا مقصد خاصی مرتبط مینماید ها را باها، ورودیو الگوریتم هااز طریق ساختن مدل

کاوی هدایت شده، دارای متغیر هدفی خاص و از پیش تعیین شود. داده  و غیرهدایت شده ظاهر می   کاوی در دو نوع هدایت شده داده  
هایی  کاوی غیر هدایت شده، یافتن الگوها یا تشابهات بین گروه  داده   گردد در حالی که هدفه به دنبال الگویی خاص میشده است ک

 باشد.  ها و الگوهای از پیش تعیین شده می ای از دسته از اطالعات، بدون داشتن متغیر هدفی خاص و یا مجموعه 
اینجاست که  داده    سؤال  داد؟تکاوی چه کارهایی میبا  انجام  تمامی  داده    وان  امروزه در  بزرگی خود که  و  با همه عظمت  کاوی 

توان بسیاری از مسائل محیط اطراف خود را در  موضوعات جهان ورود پیدا کرده است شامل شش عمل و وظیفه مهم است که می 
 قالب یکی از این شش عمل و وظیفه زیر گنجاند:  

 بندی دسته 
 تخمین

 بینیپیش
 دی شباهت بنگروه 

 بندیخوشه  
 سازی توصیف و نمایه 

بندی شباهت و  . گروه  است  خاص   هدف  متغیر   یک  ارزش  یافتنها  آن   هدف   که  هستند  کاوی هدایت شده داده  همگی    سه مورد اول
  متغیر   یک  به   توجه  بدونها  داده   درون  پنهان  ساختار  هدف، یافتن  آن   در  که   هستند  کاوی غیر هدایت شدهداده  جزو    بندیخوشه  
 تواند هم هدایت شده و هم غیر هدایت شده باشد. سازی عملی توصیفی است که می  نمایه. است خاص هدف

 تحقیقات انجام شده 
( در تحقیقی به تعیین مدلی جهت ارزیابی سیستم مدیریت دانش در جهت بهبود صنایع با محوریت 1401)  اکبرنژاد بائی و همکاران 

آمده نشان داد استفاده از مدیریت دانش و مفاهیم فناوری دستمفاهیم داده کاوی پرداختند. نتایج به   فناوری آموزشی و بکارگیری 
آمده در بهبود دست رود نتایج بهبینی نماید و انتظار میهای فروش را در آینده پیشها و روند خوبی توانسته انواع مشتریآموزشی به 

 فید واقع شود. صنایع و مدیریت ساخت و تولید در کشور، م
کارگیری ابزارهای فناوری ارتباطات و اطالعات بر ارزیابی عملکرد  (، در تحقیقی به بررسی نقش و تأثیر به 1400محمدی و همکاران)

، پردازش ابری اطالعات، هوش مصنوعی، فناوری ارتباطات  تایج تحقیق نشان داد که بین خدمات وبپرداختند. ن  های خدماتیسازمان
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های خدماتی همبستگی  وکار هوشمند، و فناوری ارتباطات و اطالعات در مدیریت منابع انسانی سازمان   تلفن همراه، اطالعات کسب
 .وجود دارد

( تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی)مطالعه موردی: پارک علم و فناوری 1399تقوایی یزدی و همکاران )
مازندران( انجام دادند. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری مازندران تاثیر مثبت دارد. 

ای بر کارآفرینی هر سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه  همچنین نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه فکری
 سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

انضمام  1398عبدی هوالیی و همکاران ) استراتژیک )به  بواسطه برنامه ریزی  بازاریابی کارآفرینانه  بینی  ( تحقیقی با عنوان پیش 
بازاریابی مطالعه موردی( انجام دادند. یافته   ها نشان داد رابطه همبستگی معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک با چهار مولفه 

 کارآفرینانه شامل فرصت هشیاری، نوآوری معطوف به مصرف کننده، ایجاد ارزش و مدیریت ریسک وجود دارد.  
ه اشتراک گذاری دانش)به انضمام مطالعه موردی( ( به بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر موانع ب 1395تقی پور و دیگران )

گذاری    اشتراک مثبت و معنادار میان تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر موانع بههای  طه تحقیق حاکی از وجود راب  نتایجپرداختند.  
 .  دانش در مدیریت دانش است

ت در افزایش بهره وری سازمانی پرداختند. نتایج نشان داد  ( در تحقیقی به بررسی جایگاه فناوری اطالعا1395تقی پور و همکاران )
 که بین استفاده از فناوری اطالعات و بهره وری سازمان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  ( در تحقیقی به بررسی به کارگیری ابزارهای فناورانه نوین در مدیریت دانش پرداختند. نتایج این تحقیق 1394محبوبی و همکاران )
نشان می دهد که بین مؤلفه های فناوری اطالعات و مدیریت دانش در دبیرستان های منتخب، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 
و به این نتیجه رسیدند که تجهیز مدارس به فناوریهای روز دنیا و تولید نرم افزارهای بیشتر با امکان ارایه آموزش های قبل از به  

این بخش ها می تواند، مسیر چرخه گردش دانش در بخشهای مختلف درون و همچنین برون سازمانی را  کارگیری برای کارکنان  
 هموار نماید.

دانش کارکنان   تیریاطالعات بر مد  یفناورهای  قش مولفه ای با عنوان ن( در مقاله1394ی )زاده و نادر  رکیای، محمزه،  یموحد
و ارتباط مثبت   یدانش همبستگ  تیریاطالعات و مد  یفناور  نیبنتیجه رسیدند که  کشاورزی استان کرمانشاه به این    سازمان جهاد

که    یدارند به طور  ریدانش تاث  تیریاطالعات در مد  یفناورهای  از مولفه  کیگرفت که هر    جهینت  توانیوجود دارد. م  یدار  یمعن
 .گذاردیم  ریدانش تاث تیریاطالعات در مد یفناورهای از مولفه  کیدر هر  شیافزا

دانش در    تیریآن بر مد  ریاطالعات و ارتباطات و تاث  ینقش فناور  ی بررسای با عنوان  ( در مقاله1394ی )و مسلم  یزاهد،  یعاصم
استفاده از    زانیم  نی ب  ینشان داده است که رابطه معنادار  یآمار  یهاتحلیل به این نتیجه رسیدند که    دانشگاه اصفهان  انیدانشجو

 وجود دارد.   دانش تیریاطالعات و ارتباطات و مد یفناور
)وریرغیم،  یقاسمان،  ینجات مقاله 1394ی  با  فرا  تیریمد  یتوانمندسازها  ریتاث  ی بررسی  (  بر  مطالعه:   ند یدانش  )مورد  دانش  خلق 

اطالعات بر    یمهارت کارکنان و فناور،  یریادگی،  یاعتماد، همکاربه این نتیجه رسیدند که  (  زدیمنتخب استان    یتعاون  یشرکتها
 تاثیر مثبت دارد.  خلق دانش  ندیفرا

( به نقش پشتیبان فن آوری اطالعات در مدیریت دانش پرداخته است. نتیجه این پژوهش  1389پژوهش نجفقلی نژاد و صادق زاده )
آورد و عالوه ایسته ساالر و دانش بنیان پدید نمیباشد، نشان داد فن آوری به تنهایی سازمان یادگیرنده و شکه به صورت مروری می

های مدیریت دانش نبود انگیزه  بر نقش مثبت فن آوری اطالعات در پیاده سازی مدیریت دانش همواره یکی از دالیل شکست فعالیت
 در میان افراد و عدم تسهیم دانش بوده است.  

های دولتی پرداختند  اطالعات با استفاده از چارچوب کوبیت در سازمان   ( به ارزیابی بلوغ حاکمیت فن آوری1387غضنفری و دیگران )
توان به این مورد اشاره کرد که میزان های دولتی را به عنوان نمونه مطالعاتی بررسی کردند. از جمله نتایج این پژوهش میو بانک

های دولتی از شرایط مناسبی  اطالعات در بانک  های فن آوریبلوغ یافتگی در بکارگیری موثر فن آوری اطالعات و تطبیق راهبرد 
 باشد.  برخوردار نمی 
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اطالعات و ارتباطات و اثر   یارشد از فناور تیریمد تیحماای با عنوان ( مقاله 2015) راموس واریمورالس و بول ایسانچز، گارس ایگارس
دانش )کسب، انتقال و    تیریمد  یاجیبر نقش م  جینتا  را ارائه دادند.  دانش  یریکسب، انتقال و بکارگ  قیآن بر عملکرد سازمان از طر

 .کرد دیاطالعات و ارتباطات و عملکرد سازمان تأک یارشد از فناور تیریمد تیحما نیدانش( در رابطه ب یریبکارگ
به این    کاربران در حوزه خدمات  یاطالعات و ارتباطات در دانش و نوآور  ینقش فناورای با عنوان  ( مقاله 2015)  پارک و همکاران

لذا نقش    کند یبه آن را ارزانتر و آسانتر م  یدانش را گسترش داده و دسترس  یاطالعات و ارتباطات مرزها  یفناورنتیجه رسیدند که  
 . آن دارد ی توانمند ساز را برا

 یبیترک  کردیبانک با استفاده از رو  انیمشتر یاعتبار  سکیر  یابیوامل موثر بر ارزع  یبررس در تحقیقی به   (2015تقی پور و همکاران)
ی پرداختند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر در سنجش اعتبار مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی  داده کاو  یها  کیتکن

مورد استفاده  قرار گرفت. نتایج عات و داده های مالی و کیفی مشتریان البدین منظور اطداده کاوی جهت بهبود تصمیم گیری بود. 
 میم در پیش بینی تسهیالت اعتباری به مشتریان داشته است.نشان داد بیز ساده عملکرد بهتری نسبت به درخت تص

کنندگان کوچک و متوسط    د یدانش در تول  تیریاطالعات با استقرار مد  یفناور  ایآای با عنوان  ( مقاله2016)  لرولیو س  لویآلوارز، زمان
نترانت،  یانترنت،  یجستجوگر، ا  یرک، موتورهامدا  تیریمد  ستمیاطالعات مثل س  یفناور  یابزارهابه این نتیجه رسیدند که    ارتباط دارد؟

 .  دانش دارند   تیریدر استقرار مد یو... به عنوان توانمند ساز نقش مهم یادار  ونیاتوماس
  ی رینشان داد بکارگ  جینتا(،  2016)  ماوو و همکارانی،  رقابت  تیدانش و مز  تیریمد  تیاطالعات، قابل  یفناورای با عنوان  در مقاله

شرکت را ارتقا    یرقابت  تیدانش مز  تیریمد  نیدارد. همچن  ریدانش تأث  تیریدار بر مد  یاطالعات بطور مثبت و معن  یموثر فناور
 .دهدمی

تحقیق  نتایج  .  به بررسی رابطه بین پیاده سازی مدیریت دانش و مهارت های مدیران پرداختنددر تحقیقی   (2016تقی پور و همکاران)
رد، وجود دا  ارتباط معناداری  بین مدیریت دانش و ارتقای مهارت های مدیریتی و هر یک از جنبه های مدیریت دانشنشان داد که  

صرفه جویی در دانش  و  بین جنبه های مدیریت دانش، کسب دانش بیشترین تأثیر را بر مهارت های مفهومی و فنی دارد  در   همچنین
 .بیشترین تأثیر را بر مهارت های انسانی دارد

( به بررسی تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر روابط انسانی)مورد مطالعه: آموزش و پرورش( پرداختند. 2020تقی پور و آذریان)
 پرورش وجود دارد. ( و روابط انسانی در سازمان آموزش وTQMنتایج نشان داد که اختالف معناداری بین اجرای )

به  ( در تحقی2020تقوایی یزدی و همکاران ) بالندگی سازمانی، رهبری اخالقی و  قی  با  رابطه عوامل پیاده سازی جانشین پروری 
نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل پرداختند.    شهرستان ساری ناحیه یک(  های ملیتوانمند سازی مدیران)مورد مطالعه: کارکنان بانک

پیاده سازی جانشین پروری با بالندگی سازمانی مدیران بانک های ملی از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. ولی  
اه کارکنان رابطه معنادار  عوامل پیاده سازی جانشین پروری مدیران با رهبری اخالقی و توانمند سازی مدیران بانک های ملی از دیدگ 

 .وجود ندارد
وثر در سنجش اعتبار مشتریان با رویکرد ترکیبی داده کاوی و تصمیم بررسی عوامل م( در تحقیق به 2021چنگیز دلیوند و همکاران)

ارائه فرصتیپرداختند.    شاخصه  گیری چند برای بانک ها برای شناسایی مشتریان خود با استفاده از دو    بهتر  این تحقیق سعی در 
اول و    دادنشان    ی تحقیقها  افتهی  داشت.ی  تکنیک داده کاوی و شاخص تصمیم گیر اولویت  میانگین شاخص گردش مالی در 

 .آخرین اولویت استدرمتقاضی درآمد ساالنه 
 

   نتیجه گیری
این  بایست در  این کارکردها داشته باشند و می  از  توانند بهره ای    سازمان ها بدون داشتن بستر پیاده سازی مدیریت دانش نمی 

  تدوین گردد. فن آوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در نحوه گردش و تسهیم دانش و اطالعاتخصوص سیسات های اثر بخشی  
  در سازمان ایفا می کند. شرکت هایی که در سطح باال فعالیت می کنند به میزان قابل توجهی بیشتر از رقبای خود در سرمایه گذاری 

آورند.  بدست می  فناوری سود  بازرسی اجرای ها، داده دقیق زشپردا موجب اطالعات فناوری  های    کیفیت تایید برای عملیات 
احتمال شده، انجام تغییرات اشتباهات  با صنایع مختلف عملکرد بهبود سبب...  و دقت افزایش ی،تصحیح    رابطه  به توجه میشود. 
 زمینه  ها کیفیت داده ها و داده تسهیم استانداردسازی،افزایش   سیاستگذاران، با و در صنعت خوروسازی، مدیران اطالعات فناوری

https://jrlat.atu.ac.ir/article_11852.html
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  صنایع گوناگون درفعالیتهای عمل سرعت و موجب بهبود حاکمیت  طریق این از تا داده  بهبود را  سازمانی و فردی  یادگیری  افزایش
 .گردند
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 منابع 
(. تعیین مدلی جهت ارزیابی سیستم 1401، محمدی، محمود، کولوبندی،عبداهلل، تقی پور، محمد) اکبرنژادبائی، کمیل [1]

مدیریت دانش در جهت بهبود صنایع با محوریت فناوری آموزشی و بکارگیری مفاهیم داده کاوی، نشریه علمی نوآوری  

 های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. 

(، تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی 1399قی پور، محمد، عبدی، جالل، حبیبی ماچیانی، ابوطالب )تقوایی یزدی، مریم، ت [2]

سازمانی)مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مازندران(، فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  

 . 44-58، صفحه    99، تابستان  3،شماره  15دوره    واحد رودهن،

(. بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک  1395حمد، محبوبی. مریم، قراگوزلو. حمید، )تقی پور. م [3]

،  1074- 1049، ص  4، شماره31گذاری دانش )به انضمام مطالعه موردی(، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، دوره 

 .95تابستان  

، تبیین جایگاه فناوری اطالعات در    (1394رضا)   مهدی جو،،  اقدس،  هاشمی گل تپه  ، مریم،تقی پور, محمد؛ محبوبی  [4]

 ا. کنفرانس بین المللی علوم مهندسی ، اسپانی  افزایش بهره وری سازمانی )به انضمام مطالعه موردی(،

(، پیش بینی بازاریابی  1398عبدی هوالیی، جالل، صفاریان همدانی، سعید، یوسفی سعیدآبادی، رضا، تقی پور، محمد) [5]

آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک )به انضمام مطالعه موردی(، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه    کار

 .146-127، بهار ، صفحه  39، شماره  10آزاد اسالمی واحد رودهن،دوره  

)مسلم  ،میمر  ی.زاهد   ،عاصفه  ی.عاصم [6] نسرین،  فناور  یبررس(.  1394ی.  تاث  ینقش  و  ارتباطات  و  بر   ریاطالعات  آن 

 .  145. ص  31، شماره  8اجتماعی. دوره  دانشگاه اصفهان. فصلنامه علوم    انی دانش در دانشجو  تیریمد

(. چارچوب کوبیت ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ  1387غضنفری. مهدی، فتحیان. محمد، صفری. مجتبی، ) [7]

 .65-55(،  2،  1)  1فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در ایران،    ها.حاکمیت فن آوری اطالعات در سازمان

، بررسی به کارگیری فناوری اطالعات در 1394  آرش،  نیکویی فر،  ،سیدجعفر،  یعقوبی، محمد،  مریم؛ تقی پور  ،محبوبی [8]

لمللی مدیریت  هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین ا ، 1393مدیریت دانش دبیرستان های دولتی استان البرز،  

 . دانش، تهران، موسسه اطالع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی

کارگیری ابزارهای فناوری ارتباطات و  بررسی نقش و تأثیر به(، 1400محمدی، سحر، تقی پور، محمد، محبوبی، مریم) [9]

، پاییز  1، شماره  37، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، دوره  های خدماتید سازمان اطالعات بر ارزیابی عملکر

 . 1-26، صفحه  1400

)عل  .زاده  رکی م  ،فرشاد  .ایحمزه   ،رضا  ی.موحد  [10] نادر،  نادری.  اصغر،  مولفه (.  1394ی  بر    یفناورهای  نقش  اطالعات 

مدیریت آموزش کشاورزی. شماره  استان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش    یکارکنان سازمان جهاد کشاورزدانش    تیریمد

 . 16، ص34

  ند یدانش بر فرا  تیریمد  یتوانمندسازها  ریتاث  یبررس(.  1394اهلل، )  بیحب  ی.رغفوریم  ،اسری  ی.قاسم  ،محمد   .انینجات [11]

. ص  13، شماره 7نامه مدیریت تحول. دوره  پژوهش(. زدیمنتخب استان  یتعاون یخلق دانش )مورد مطالعه: شرکتها

136  . 
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