
  

  1سرمقـالـه

  
 
  اشتراك گذاري دانشبه

 اين دو است؟ براي ازيا دانش مبتني بر داده هاي علمي بنا شده يا بر ساختارهاي اجتماعي يا تركيبي آ

 سازمانها بر اساس رويكردهاي درپاسخ به اين سوالها شيوه هاي تجسم بخشي ، اشاعه و انتقال دانش 

  .يستن دانش كافي موجود براي نشان دادن تنوع رده بنديهاي

 و كه سازمان چگونه به مزاياي رقابتي دست يابد   است اساسي در حوزه مديريت راهبردي اين سوال

ي مزيتهاي رقابتي تلقي مي اصلسرمايه ها و توانمنديهاي سازماني به عنوان منابع . آن ها را تداوم بخشد

منابع سازماني شامل ابزارها و تجهيزات . شد  قائلدر اين ديدگاه بايد بين منبع و توانايي تمايز . شوند

توانايي سازماني در به دست آوردن و . ي رقابتي پايدار مي باشنددروندادها،مهارت ها، و نقدينگي مهمترين 

ي مدار –بر اساس ديدگاه دانش . ين منابع در جهت اجراي كارها و فعاليت هاي رقابتي مي باشدااستفاده از 

 اند بايد به داشته ها كه سازمانهايي هستند كه از دير باز با اطالعات و دانش سروكار يژه در كتابخانهوبه 

 سالها تجربه كارمند مي باشد حاصلاين مسئله توجه شود كه تا چه ميزان دانش كسب شده در سازمان كه 

يكي از گام هاي . يت به دانش سازماني تبديل مي شودنهامورد استفاده ساير كتابداران قرار مي گير د و در 

  .ي دانش و تجربيات مي باشدگذاررسيدن به اين امر به اشتراك 
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