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 شگفتاریپ
بالقوه و بالفعل  يها تیفراوان درباره ظرف يها ها و گزارش ها، مصاحبه نقل قول قات،یامروزه با تحق

 يحرکت به سو يدر راستا ویژه بهو  یجوامع صنعت نیو همچن یو دانشگاه یخدمات در جوامع علم
از  تر شیب يریگ به سمت بهره زین انقاط جهان، کشور م ری. همسو با سامیکشور مواجه یافتگی توسعه
محور  ییداناتوسعه  برايفراوان بخش خدمات  يها تیشک ظرف بیگام برداشته است.  یخدمات يفضاها

تجربه مشاوره  يمتماد انیکتاب حاضر با توجه به سال سندگانی. نونیست دهیپوش یکسبر کشور 
 يها سازمانها،  مهی، بها بانکجمله  ي خدماتی ازها سازمان يپو، شاهد تکاها سازماندانش به  تیریمد

و  زیتما جادیا يبرا رهیو  غ یو مراکز بهداشت و درمان، مراکز آموزش ها مارستانیب ،يخدمات شهر
 یخدمات يها سازمانکه  يا ندهیچالش فزا ینروش بهاند. امروزه  شدن بوده محور دانش يحرکت به سو

مشخص  شیاز پ شیبا آن مواجه هستند، ب داریپا به منظور خلق ارزش خود یمنابع دانش جیبس يبرا
هاي جدید،  گیري فناوريکار به کنند با راستا طیف وسیعی از صنایع خدماتی تالش می نیبوده و در ا

تنهایی، هزینه زیادي را بر این  کار خود را توسعه دهند. با این وجود استفاده از فناوري به کسب و
گیري  ین منفعت با بهرهتر بیشبراي کسب  ییو نیاز به یافتن راهکارهاکرده و از این ر میلتح ها سازمان

 . استموجود سازمان  یاز منابع دانش
 نیمختلف و همچن يها سازماندانش در  تیریبر تجارب مشاوره و استقرار مد هیبا تک سندگانینو

دانش،  تیریدر حوزه مد یمقاله پژوهش ستیو بالغ بر دو یاز ده جلد کتاب تخصص شینگارش ب
 يارزش و ارتقا جادیا يفرد برا اي منحصر به  که مدیریت دانش گامی راهبردي و گزینه اند افتهیدر

گردد. مدیریت دانش در صنایع خدماتی  محسوب می یخدمات يها سازمانو از جمله  ها سازمان يور بهره
تر، اشتباهات کمتر،  مندانههاي هوش گیري تر، تصمیم هاي مطلوب افزایی و شایستگی مزایایی از قبیل هم
 يتر از فضا عمیق كبا خبرگان و در تر آسانتر، پیوندهاي  ، همکاري گستردهتر بیشخالقیت و نوآوري 

کند که  ي خدماتی ایجاد میها سازمانبرد در  -تفکر برد  ،آورد. مدیریت دانش به همراه می یرقابت
) انیمشتر یعنیکنندگان آن ( ت و استفادهدهندگان خدما حاصل آن کسب منفعت دو طرفه براي ارائه

 در آمده است. رینگاه، کتاب حاضر به رشته تحر نیو با ا است



 یخدمات يها دانش در سازمان تیریمد    ب

مشتمل بر هشت فصل است و مباحث مدیریت  »یخدمات يدانش در سازمان ها تیریمد« کتاب
 مروري فصل نخستدهد. در  را پوشش می ها سازماندانش در صنایع خدماتی و تاثیر آن بر رشد این 

ترتیب مدیریت دانش در  به فصول دوم تا هفتماجمالی بر مفاهیم مدیریت دانش و خدمات داشته و در 
و درمان، صنعت  خدماتی همچون صنعت بانکداري، خدمات آموزشی، خدمات بهداشت  عصنای

 نیرو، از جمله اول شیدهد. کتاب پ و نقل و صنعت بیمه را مورد توجه قرار می  گردشگري، صنعت حمل
و از جهات مختلف  کیمختلف را به تفک یخدمات يها سازماندانش در  تیریاست که مد ییها کتاب

 یموفق جهان يها کتاب تالش شده با ذکر نمونه نیقرار داده است. در ضمن در ا یمورد بحث و بررس
دانش در  تیریمد گاهیجا نییکتاب و تب يبه محتوا دنیاز فصول، عالوه بر غنا بخش کیدر هر 

 مناسب جهت ییبه عنوان الگو یواقع يها يمختلف، موردکاو يکشورها یخدمات يها ازمانس
 رانیکه مد يگردند، به نحو یکشور بررس یخدمات يها سازماندانش در  تیریمد کارگیري به

موارد، به  نیاز ا يریگ کشور قادر خواهند بود متناسب با نوع سازمان و با بهره یخدمات يها سازمان
کتاب به نقد و  فصل هشتم ت،ی. در نهاندیاقدام نما شیدانش در سازمان خو تیریمد يازس ادهیپ

 تیمناسب جهت موفق ییپردازد و راهکارها ي خدماتی ایران میها سازماندر  انشبررسی مدیریت د
 .گردد می انیفصل ب نیکشور در ا یخدمات يها سازماندانش در  تیریمد

  الب کتاب از نشریات، مجالت، کتب و مقاالت معتبر بهره گرفتهآوري مط ذکر است براي جمع انیشا
 ییبدیل مدیریت دانش در صنایع خدماتی و راهنما شده و امید است این کتاب بتواند نمایانگر نقش بی

محترم قرار  نندگانتوجه خوا مندان در این حوزه باشد و مورد کارشناسان و سایر عالقه  براي مدیران،
و  هیکه ما را در ته یو بزرگواران انیالزم است مراتب سپاس خود را به همکاران، دانشجو نجایا در گیرد.
. مییاظهار نما ست،یها ن مجال نام بردن از همه آن نجاینمودند و در ا ياریمطالب کتاب  میتنظ

تشکر  مانهیکتاب صم يراستاریبابت و یپژوهش جهرم نیاثر از دکتر ام نیا دآورندگانیپد نیهمچن
 تیریدپارتمان مد ژهیو اشتر و به مالک یاز معاونت محترم پژوهش دانشگاه صنعت انی. در پاندینما یم

نشر را  يآن برا يساز کتاب توسط داوران معتبر و  آماده نیا طرف یب یعلم يداور طیدانش که شرا
 .دیآ یبه عمل م یفراهم کردند، قدردان

 قیالتوف ... من و
 یعباس الیل، اخوان مانیپ

1397 مهر      
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