
فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت دانش

A
Adaptive Learning              یادگیري تطبیقي

نام دیگر آن یادگیري تک حلقه اي است و به استفاده از دانش برای حل مشکالِت ویژه بر 
اساس راه حل هاي موجود كه قباًل مفید بوده، گفته مي شود. یادگیري تطبیقي گام اول یادگیري 

 )McNabb, 2006( .حلقه اي است

After-Action Review             بازبینی فعالیت پس از انجام آن
این فرایند را ارتش آمریکا براي كمک به نتیجه گرفتن سریع تیم ها از موفقیت ها و شکست هایشان 
به وجود آورد. بازبیني، مباحثه اي ساختاریافته است كه بالفاصله پس از تکمیل یک پروژه صورت 
مي گیرد. هدف از انجام این بازبیني تعیین كاري است كه باید انجام مي گرفته؛ كاري كه واقعًا انجام 
گرفته؛ و چرایي انجام گرفتن آن. با انجام این فرایند، اعضاي تیم در مي یابند كه باید بر نقاط قوت 

)McNabb, 2006( .خود تأكید كنند و نقاط ضعف احتمالي را بهبود بخشند

Application Sharing            برنامه های کاربردی به اشتراک گذاری
یکي از نرم افزارهاي كاربردي ویدئو كنفرانس است كه به همه ی كاربران سیستم امکان اجراي 

یک برنامه كاربردي را از روي یک رایانه ی مشخص به صورت هم زمان مي دهد.

Artificial Intelligence            هوش مصنوعی
هوش مصنوعي نشان دهنده ی برنامه هاي كامپیوتري است كه براي شبیه سازي فرایند تفکر و 

)McNabb, 2006( .رفتار انساني با هدف حل مشکالت نوع بشر طراحي شده است

B
Balanced Scorecard             کارِت امتیازی متوازن

تعریف )1(: یک مدل ارزیابي عملکرد است. كاپالن و نورتون این مدل را در 1996 به عنوان 
ابزارِ سنجش عملکرد سازماني برای دست یابي به اهداف كوتاه مدت و بلندمدت به وجود آوردند. 
كارت امتیازي متوازن، مدیران را تشویق مي كند تا توجه خود را بر فاكتورهایي كه اغلب به سازمان 
در اجراي استراتژي آن كمک مي كنند، متمركز نماید. كارت امتیازي متوازن فاكتورهاي دیگر را 
)McNabb, 2006( .نیز به همراه شاخص هاي مالي قدیمي یا شاخص هاي بودجه ارزیابی می كند



تعریف )2(: روش ارزیابِي ارزش نوآوري مدیریت دانش است و بر اساس یک دیدگاه متوازن 
تشکیل شده است كه شامل اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، مقیاس هاي مالي و غیر مالي، شاخص هاي 
 )Kelleher and Dominic, 2003(.اساسي و شاخص هاي فرعي و جنبه هاي دروني و بیروني است

Benchmarking            تراز یابی  بهینه کاوی
تعریف )1(: بهینه كاوي فعالیتي است كه عملکرد یا بخش هاي یک مؤسسه، سازمان یا نهاد 
مقایسه  مؤسسه  همان  به  شبیه  مؤسسه ی  یا  بخش  سازمان،  یک  عملکرد  بهترین  با  را  دولتي 
می كند. هدف از بهینه كاوي، مقایسه ی عملکرد بهتر سازمان شما در برابر سازمان های دیگر است. 

)2006 ,McNabb(
تعریف )2(: یک روش مقایسه ی موارد تعهدشده در یک قرارداد با موارد انجام شده پس از 

 )Kelleher and Dominic, 2003( .اتمام آن قرار داد است

Best Practices                      بهترین نمونه های عمل
تعریف )1(: بهترین نمونه ی عمل، فرایند یا روشي است كه به بهترین شکل ممکن فعالیت 
مي كند. شناسایي بهترین نمونه هاي عمل، غالبًا به منظور الگوبرداري از عملکرد آن هاست. بهترین 
نمونه هاي عمل ممکن است در مواردي چون رفتارها، اسناد، امور روزانه و دیگر رویکردهایي كه 

)McNabb, 2006( .به شرایط و مشکالت یک سازمان خاص مرتبط هستند، یافت شوند
 Kelleher( .به مؤثرترین و قابل قبول ترین روش انجام یک كار یا فرایند می گویند :)تعریف )2

 )and Dominic, 2003

Best Practices Index )BPI(           شاخص بهترین نمونه های عمل
یک ابزار مدیریت عملکرد است. BPI، درجه اي است كه یک سازمان یا مؤسسه به میزان آن، 
هفت وظیفه ی اصلي مدیریتي را اجرا می كند. وظایفي چون برنامه ریزي استراتژیک، برنامه ریزي 
مالي بلندمدت، برنامه ریزي مدیریت ریسک، مدیریت بهینه ی دارایي ها، سنجش عملکرد، تعامل 

 )McNabb, 2006( .با مشتري و بهبود مستمر

)BPR( Business Process Reengineering    مهندسي مجدد فرایندهای سازمان
را  مؤسسه  یا  با هم یک سازمان  كه  اصلي  فرایندهاي  شناسایي  بر  تغییر سازماني  ابزارِ  این 
تشکیل مي دهند، متمركز است و آن ها را به شیوه اي مؤثر بازسازي مي كند؛ به نحوي كه موانع 
كاركردي برطرف شوند. BPR به منظور كاهش پیچیدگي ها، با استفاده از مهندسي مجدد عملیاتي 

)McNabb, 2006( .و فعالیت هاي مشتري مدار و فرایندهاي معمول سازمان طراحي شده است



C
Capacity Building                ظرفیت سازی

این واژه در مدیریت دانش معرف فرایند بهبود قابلیت سازمان برای اجراي اصول مدیریت 
)McNabb, 2006( .دانش و نوآوري در این زمینه است

Champion                    قهرمان
اشاره مي كند؛ فردي كه مفاهیم  بالي سازمان  به عضو سطح  این مفهوم در مدیریت دانش 
مدیریت مانند مدیریت دانش را حمایت و ترغیب مي كند و دیگر مدیران و اعضاي سازمان را از 

)McNabb, 2006( .مزایاي آن مطلع مي سازد

)CIO( hief Information Officer                 مدیر ارشد اطالعات
یک مدیر ارشد سازمان، برنامه هاي ICT یا IT سازمان را مدیریت مي كند. این فرد مسئولیت 
مدیریت اطالعات و تکنولوژي اطالعات را بر عهده دارد. در برخي از سازمان ها رئیس ارشد 

)McNabb, 2006( .دانش سازمان به رئیس ارشد اطالعات گزارش دهي مي كند

)CKO( Chief Knowledge Officer             مدیر ارشد دانش سازمانی
تعریف )1(: یک مدیر ارشد سازمان، مسئول حصول اطمینان از انتخاب دانش مؤثر و انتقال 
كسب شده ی اعضاي سازمان است و سرمایه هاي اطالعاتي سازمان را مدیریت مي كند تا سازمان 

 )McNabb, 2006(.از عملکرد خود و مزایاي رقابتي خودش حداكثر منافع را كسب كند
تعریف )2(: شخصي است كه وظیفه ی رهبري دانش یک سازمان را بر عهده دارد. فردي كه 
از چشم انداز دانشي سازمان پشتیباني و مدیریت دانش سازمان را اجرا می كند و زمینه ی دوام آن 
 Kelleher( .را فراهم. در واقع این فرد، كانون خلق، اشتراك و به كارگیري دانش در سازمان است

 )and Dominic, 2003

Coaching                     تعلیم، مربي گری
فرایندي كه در آن تعلیم دهنده به كارآموز مي آموزد تا قابلیت ها و توانایي هاي فردي خود را 

 )McNabb, 2006( .افزایش دهد

Codification                 کد گذاری اطالعات
روشي براي كدگذاري داده ها و اطالعات موجود در سازمان.

Collaboration                همكاری



فرایندي كه به نوآوري در فرایندهاي كسب وكار منجر می شود و در نهایت بهره وري و قابلیت 
انتشار اطالعات و دانش در میان شركا و مشتریان و تأمین كنندگان  رقابت سازمان را از طریق 

 )McNabb, 2006( .افزایش مي دهد

Communication Processes                  فرایندهای ارتباطی
فن آوری برقراري ارتباط و انتقال اطالعات در فرایندهاي اجتماعي است كه به افراد امکان 

 )McNabb, 2006( .مي دهد تا اطالعاتشان را با یکدیگر به اشتراك بگذارند

)CoPs( Communities of Practices              جوامع عملیاتی تمرین
كه  سازمان ها  میان  در  یا  افراد  میان  خودسازماندهي شده  و  رسمي  همکاري   :)1( تعریف 
این  كه سودمندي  وقتي  مي گذارند.  اشتراك  به  یکدیگر  با  را  اهداف خود  و  فعالیت ها، عالیق 
گروه ها براي اعضاي آن ها به اثبات رسید، شرایط رسمي تري در سازمان كسب مي كنند؛ به طور 
استفاده  از یک روش سیستماتیک  اعضا  میان  دانش  تبادل  براي  اسم و رسم شده،  داراي  مثال 

 )Kelleher and Dominic, 2003( .مي كنند
تعریف )2(: گروهي از اشخاص كه در یک كالس عمومي، تشکیل یک گروه غیر رسمي 
را مي دهند تا دانش بیشتري كسب كنند. در واقع جوامع تمرین، ساختار دانشي یک سازمان را 
تشکیل مي دهند. در عمل، جوامع كاري، گروه هاي غیررسمي هستند كه تکمیل كننده ی گروه هاي 

  )McNabb, 2006( .ساختار رسمي مانند بخش ها و تیم ها مي باشند

Community                   انجمن جامعه
از مجموع گروه اصلي اعضاي یک سازمان یا گروه هاي كاري یا گروه هاي ذي نفع تشکیل 
مي شود. یک انجمن ممکن است از افرادي چون هماهنگ كنندگان، اعضاي اصلي، اعضاي فعال 

)MCNABB, 2006( .و غیرفعال و اعضاي فرعي تشکیل شده باشد

Community of Interest )CoI(          گروه ذی نفعان
یک گروه غیر رسمي كه منافعی در یک موضوع مشترك ) كاري یا غیر كاري( دارند و براي اشتراك 
)McNabb, 2006( .دانش خود در زمینه ی آن موضوع خاص، با یکدیگر ارتباط برقرار مي كنند

Community Workspace          جوامع فضای کاری
این  با یکدیگر همکاري مي كنند. كار  به اهداف یک پروژه  براي دستیابي  تیمي مجازي كه 
گروه، موفقیت پروژه را سرعت بخشیده، راه حل ها را بهبود داده و دانش سازمان را كسب مي كند. 

)McNabb, 2006(



Content Management               مدیریت محتوی
واژه محتوي به اطالعات كامپیوتر پایه مانند محتواي یک وب سایت یا پایگاه داده مربوط 
پایگاه  یا  سایت  محتواي  اینکه  از  اطمینان  حصول  از  است  عبارت  محتوي  مدیریت  مي شود. 
داده هاي مورد نظر مرتبط با موضوع، به روز، دقیق و سهل الوصول باشد و به خوبي سازمان دهي 
قرار  كاربران  در دسترس  نیاز  در صورت  قبول  قابل  كیفیت  با  اطالعات  بدین گونه  باشد.  شده 

)McNabb, 2006( .مي گیرد

Core Competencies               شایستگی های کلیدی
تعریف )1(: شایستگي هاي كلیدي عبارت است از كارهایي كه یک مؤسسه در انجام آن در 
نوع خود بهترین است. این شایستگي ها تركیبي هستند از قابلیت هاي دانشي سازمان یا مؤسسه ی 
مورد نظر كه معرف نقاط قوت اصلي سازمان است. شایستگي هاي كلیدي با گذر زمان، پایدار 

)McNabb, 2006( .مي شوند

Cultural Knowledge             دانش فرهنگی
فرضیات و باورهاي مشتركي كه افراد یک سازمان براي درك كردن و توضیح واقعیت و تعیین 

 )McNabb, 2006(.ارزش و اهمیت اطالعات جدید، به كار می گیرند

Customer Capital                سرمایه ی مشتری
ارزش تمام ارتباطات یک سازمان با مشتریان یا ارباب رجوعان گذشته، حال و آینده ی آن 
نامشهود،  فاكتورهاي مشهود و  را سرمایه ی مشتري می گویند. سرمایه ی مشتري شامل  سازمان 
از اجزاي  نظرات مشتري، وفاداري مشتري و ترجیحات مشتري است. سرمایه ی مشتري یکي 

 )McNabb, 2006( .مفهوم گسترده تر سرمایه ی فکري است

)CRM( Customer Relationship Management      مدیریت ارتباط با مشتری
با  ارتباطات  حفظ  و  انتخاب  پایه ی  بر  بازاریابي  استراتژي  یک  مشتري  با  ارتباط  مدیریت 
باارزش ترین مشتریان است. این استراتژي براي حمایت از فرایندهاي خدمت رساني به مشتریان، 
فروش و بازاریابي اثربخش، به فلسفه ی مشتري  محوري در سازمان نیاز دارد. شماري از برنامه هاي 
نرم افزاري تجاري موجود براي این به وجود آمده اند تا در سازمان این قابلیت را به وجود آورند كه 

)McNabb, 2006( .كارهاي مرتبط با برنامه هاي مشتریان خود را به خوبي انجام دهند

Customize Knowledge Visualization          سیستم نمایانگر دانش
سیستم شخصي سازي و نمایان كردن دانش هاي مورد عالقه ی هر كاربر.



D
Data                  داده

داده ها، حقایق، مفاهیم یا شاخص هایي هستند كه مي توانند انتخاب، ذخیره یا تحلیل شوند و 
)McNabb, 2006( .اطالعات تولید كنند

Data Mining                داده کاوی
تکنیکي براي تحلیل در پایگاه داده هاي بسیار بزرگ و ایجاد ارتباط جدید میان داده ها به منظور 
نشان دادن روش ها و الگوها. داده كاوي همچنین به معناي كشف داده در پایگاه داده و استخراج 

  )McNabb, 2006( .اطالعات بالقوه ی مفید، شناخته نشده و ضمني است

Document                   سند
ثبت یک واقه یا دانش به صورت مکتوب به نحوي كه امکان گم شدن یا از دست رفتن آن، 
اصاًل وجود نداشته باشد. اسناد همواره به صورت نوشتاري هستند؛ اما ممکن است به صورت 
یا  الکترونیک  اسناد را مي توان به صورت  نیز ثبت و نگهداري شوند.  عکس و تصویر یا صدا 

)McNabb, 2006( .دیجیتال در كامپیوتر ذخیره كرد

Document Management           مدیریت اسناد
و  فهرست بندي  ویرایش، ذخیره،  ایجاد،  اسناد شامل  مدیریت  براي  فرایندهایي  و  سیستم ها 
بازیابي اطالعات را مدیریت اسناد می گویند. مدیریت اسناد با اسناد الکترونیک در ارتباط است و 

)McNabb, 2006( .از نرم افزارهاي مدیریت اسناد خاصي استفاده مي كند

Domain             قلمرو، حوزه
قلمرو یک جامعه ی تمرین )گروه كاري(، شامل موضوعات اصلي مشکالتي است كه اعضاي 
گروه بزرگ تر)سازمان( به دنبال حل آن هستند یا مشکالتي كه رسیدگي به آن ها ضروري است. از این 
رو جزو مأموریتزهاي اصلي گروه است. اعضاي این گروهِ كاریف نوعًا به قلمرو موضوعات عالقه ی 
)McNabb, 2006( .شدید دارند و چگونگي مشاركت آن در تولید كالهاي اجتماعي را مي دانند

Double-Loop Learning          یادگیری دو حلقه ای
با یادگیري تک حلقه اي متفاوت است. یادگیري دو حلقه اي فرضیات  این نوع از یادگیري 
موجود مبهم را درگیر مي كند تا بینش جدیدي را به جود آورد. در این روش باید به مشکل توجه 
كنیم. مثاًل ببینیم كه مي توانیم از كشتار مردم در زلزله جلوگیری كنیم. یادگیري تک حلقه اي فقط 
به بررسي چگونگي رخداد زلزله مي پردازد و سعي مي كند آن را پیش بیني كند تا اینکه با آن مقابله 



كند. پاسخ هاي حاصل از یادگیري دو حلقه اي در برگیرنده ی نظراتي هستند كه تا كنون بررسی 
است.  بلکه ساختمان هاي در حال ریزش  را مي كشد،  مردم  كه  نیست  زلزله  این  مثاًل  نشده اند. 

)McNabb, 2006( .یادگیري دو حلقه اي را یادگیري تولید كننده نیز می گویند

E
E-Business               بازرگانی الكترونیكی

را  تجاري  فعالیت هاي  در  اینترنت(  )به خصوص  الکترونیکي  اطالعات  فن آوری  از  استفاده 
باشد.   B2C یا  و   B2B به صورت  است  ممکن  تجارت  نوع  این  گویند.  الکترونیک  بازرگاني 

)McNabb, 2006(

E-Commerce               تجارت الكترونیكی
مبادلت  انجام  براي  اینترنت(  )به خصوص  الکترونیکي  اطالعاتي  سیستم هاي  از  استفاده 

)McNabb, 2006( .بازرگاني شامل خرید و فروش را تجارت الکترونیکي گویند

E-Government              دولت الكترونیكی
ارائه ی خدمات دولتي با استفاده از سیستم هاي اطالعات الکترونیکي به خصوص اینترنت را 

)McNabb, 2006( .دولت الکترونیکي گویند

E-Learning             یادگیری الكترونیكی
یادگیري  را  آموزش  و  یادگیري  فرایند  براي  الکترونیکي  اطالعاتي  سیستم هاي  از  استفاده 

)McNabb, 2006( .الکترونیکي گویند

Enterprise Architecture        معماری سازماني
یک مدل جامع از تمامي عوامل اصلي و ارتباطاتي كه یک سازمان، نمایندگي یا مؤسسه ی 

  )McNabb, 2006( .تجاري را تشکیل مي دهد

Experts Directory or Skills Directory        راهنمای تخصص ها یا راهنمای مهارت ها
فهرستي از مشخصات كارمندان به شکل یک پایگاه داده كه شامل جزئیاتي درباره ی مهارت هاي 
افراد، دانش، تخصص و تجربیات آن هاست. این فهرست به كاربران اجازه مي دهد تا با استفاده از 

)McNabb, 2006( .كلیدواژه ها و موتورهاي جستجو، افراد با مهارت هاي خاص را بیابند

Expert Systems                  سیستم های خبره



یک برنامه ی كامپیوتري كه براي شبیه سازي تصمیمات اتخاذ شده ی انسان ها در یک زمینه ی 
خاص به وجود آمده است. سیستم هاي خبره به عنوان یکي از شاخه هاي هوش مصنوعي شناخته 

  )McNabb, 2006( .مي شوند

Expertise                    تخصص
تمرین( كسب  از طریق یک گروه كاري )جامعه  قابلیت ضمني در اشخاص است كه  یک 
شده است. تخصص در هنگام مواجهه با یک مشکل، با مجموعه اي از ابزارها، اقدامات و روابط 
كه منجر به استفاده از راه هاي جدید انجام كارها مي شود) راه هایي كه در بهترین تجارب كاري 

  )McNabb, 2006( .به كار می آید )استفاده می شوند

Explicit Knowledge              دانش آشكار
تعریف )1(: دانشي است كه به وضوح تعریف یا فرموله شده، از طریق تکنولوژي هاي اطالعاتي 
نیز به اشتراك گذاشته مي شود. دانشي است كه به طور كامل و مستقیم از شخصي به شخص دیگر 
منتقل مي شود. این دانش، رسمي و قابل كدگذاري است و مي توان آن را در حافظه ی سازمان یا در هر 
جاي دیگر ذخیره كرد و در دسترس همگان قرار داد. نمونه هاي دانش آشکار عبارت اند از: كتاب ها، 

 )Nonaka & Takeuchi, 1995( .گزارشات، فیلم ها و سایر اشکال فیزیکي ارائه ی دانش
تعریف )2(: دانشي است شخصي و انتخاب شده توسط فرد كه به صورت كلمات و شماره ها 
كدگذاري شده و به صورت نمودارها، شکل ها، مشخصات و رویه ها با دیگران به اشتراك گذارده 

)McNabb, 2006( .مي شود؛ از این رو به آساني قابل درك  است

Externalization Knowledge                    بیرونی سازی دانش
 )McNabb, 2006( .فرایند تبدیل دانش تلویحي یا ضمني به دانش آشکار را گویند

Extranet       شبكه ی ارتباطی داخلی و خارجی
وب سایتي كه یک سازمان را با افراد یا سازمان هاي خاصي پیوند مي دهد . این شبکه ها تنها 
براي سازمان ها یا افراد خاص قابل دسترسي است و ورود به آن ها مستلزم در اختیارداشتن رمز 

 )McNabb, 2006( .ورود است



F
Fire wall                   ضد هكر

نرم افزاري كه از سیستم هاي كامپیوتري یک سازمان در برابر مشکالتي چون ویروس هایي كه 
مي توانند از اینترنت به سیستم وارد شوند یا هکرهایي كه به دنبال دسترسي مخفیانه و بدون مجوز 

)McNabb, 2006( .به سیستم یا پایگاه داده هاي سازمان هستند، محافظت می كند
  

G
Groupware               نرم افزار گروهی
افراد  به  و  متصل شده اند  یکدیگر  به  به وسیله ی شبکه  كه  كامپیوتري  نرم افزار   :)1( تعریف 
امکان مي دهد تا با یکدیگر كاركنند و به صورت الکترونیکي با یکدیگر ارتباط برقرار كرده، اسناد 

 )McNabb, 2006( .خود را به اشتراك بگذارند
تعریف )2(: نرم افزاري كه به افراد مختلف در قالب گروه ها، امکان كار مشترك روي پروژه ها 

را مي دهد.

H
Human Capital                   سرمایه ی انسانی

به دانش و مهارت و شایستگي هاي افراد یک سازمان سرمایه هاي انساني گفته مي شود. سرمایه ی 
)McNabb, 2006( .انساني بخشي از سرمایه ی  فکري  سازمان است 

 

I
Information                    اطالعات

تعریف )1(: داده هایي كه به درك یک موضوع در زمینه ای خاص كمک می كنند و از این 
 Kelleher and( مي شوند.  محصوب  دانش  اساس  و  پایه  دادها  واقع  در  مي آفرینند.  ارزش  رو 

 )Dominic, 2003

تعریف )2(: داده هاي سازمان دهي شده اي كه براي درك و فهم بهتر مرتب شده اند. در واقع 
)McNabb, 2006( .اطالعات یک فرد مي تواند براي فرد دیگر، حکم داده را داشته باشد



Information and Communication Technology )ICT(   فن آوری ارتباطات و اطالعات
فن آوری كه پردازش و محاسبه را با ارتباطات پرسرعت مانند بازیابي داده ها، صدا و تصویر 

)McNabb, 2006( .همراه مي كند

Information Technology )IT(          فن آوری اطالعات
فن آوری اطالعات مواردي چون ابزار فیزیکي محاسبات )سرور، شبکه ها و كامپیوتر( را در بر مي گیرد. 
ابزاري كه موجب مي شود اطالعات عددي و رقمي، ایجاد و ذخیره و بازیابی و به اشتراك گذاشته شوند. 

 )McNabb, 2006( .فن آوری اطالعات یکي از اجزاي اصلي سیستم مدیریت دانش است

Innovation                    نوآوری
خلِق چیزي جدید یا متفاوت را نوآوري گویند. همچنین تبدیل دانش یا ایده را به منفعتي 
جدید، نوآوري می گویند؛ مانند فرایندهاي جدید یا اصالح شده ی ارائه ی خدمات. از جمله واژه هاي 
مربوط به این واژه، اختراع است كه به ساختن چیزي كاماًل جدید اشاره دارد. در حالي كه نوآوري، 
)McNabb, 2006( مي گیرد.  بر  در  نیز  را  فرایندهاي موجود  یا  مواد  ابزار،  از  استفاده ی جدید 

INTANGIBLE ASSETS               دارایی های نامشهود
مواردي كه براي سازمان بسیار ارزشمند هستند ولي وجود فیزیکي ندارند و در دیدگاه مالي 
نیز به آن توجه نمی شود، به جز برخي موارد. این قبیل دارایي ها به صورت یک گروه با عنوان 
سرقفلي در ترازنامه آورده مي شوند. از جمله دارایي هاي نامشهود مي توان به ارزش نام و نشان 
 )Kelleher and Dominic, 2003( .تجاري یا حق امتیاز انحصاري یا كالي انحصاري اشاره كرد

Intellectual Assets Management )IAM(   مدیریت سرمایه ی فكری
مدیریت سرمایه ی فکري در یک سازمان به منظور بهبود وضعیت اداره ی آن است. در مباحث 
تئوریک مدیریت سرمایه ی فکري با واژه ی مدیریت دانش هم معني است؛ اما در عمل مدیریت سرمایه ی 
فکري تمایل دارد تا بر موارد مرتبط با دارایي هاي فکري مانند بهره برداري از نام و نشان تجاري، حق 
)McNabb, 2006( .انحصاري چاپ، عالیم تجاري و دیگر حقوق دارایي هاي فکري تمركز  كند

Intellectual capital               سرمایه ی فكری
تعریف )1(: شامل آن بخش از كل سرمایه یا دارایي شركت كه مبتني بر دانش است، می باشد 
انساني؛  از سه جزو اصلي است: سرمایه ی  و شركت مالک آن است. سرمایه ی فکري متشکل 
)Edwinsson & Malone, 1997( .)سرمایه ی ساختاري )سازماني(؛ سرمایه ی مشتري )ارتباطي

فکري  سرمایه ی  است.  سازماني  درون  مشهود  داریي هاي  از  مجموعه اي  زیر   :)2( تعریف 



سازمان ها معمولً به سه دسته تقسیم مي شوند: سرمایه ی انساني؛ سرمایه ی ساختاري؛ سرمایه ی 
مربوط به جذب و حفظ مشتریان. سرمایه ی فکري مي تواند مواردي چون دانش كاركنان، داده ها 
و اطالعات درباره ی فرایندها، تخصص ها، محصولت مشتریان و رقبا، دارایي هاي فکري مانند نام 
و نشان تجاري یا حق لیسانس را در بر بگیرد. در برخي موارد سرمایه ی فکري عبارت است از 

 )Kelleher and Dominic, 2003( .ارزش بازار سازمانف منهاي ارزش دفتري آن

Intellectual Property Rights           حقوق دارایی های فكری
حقوقی قانوني است كه به علت وجود دارایي هاي فکري به وجود مي آیند. مقصود از دارایي هاي 

)McNabb, 2006( .فکري حق چاپ و نشر اثر یا نام و نشان تجاري است

Internalization Knowledge             درونی سازی دانش
فرایندي كه با آن دانش آشکار و صریح جذب مي شوند و به دانش ضمني یا دروني و شخصي 

 )McNabb, 2006( .تبدیل

K
KM Core competences                           شایستگی های کلیدی مدیریت دانش 

مجموعه اي از مهارت ها، تجربیات و نگرش ها كه سازمان آن ها را براي موفقیت مدیریت دانش 
)Kelleher and Dominic, 2003( .خود لزم و ضروري مي داند

KM Framework                چارچوب مدیریت دانش
چارچوبي براي بیان مفهوم مدیریت دانش.

Knowledge               دانش
تعریف )1(: تركیب منظم و سازمان یافته اي از آرا و قوانین، رویه ها و اطالعات. به عبارت 
دیگر، دانش، مخلوطي از تجربیات، ارزش ها، اطالعات موجود و نگرش هاي كارشناسي نظام یافته 
است كه چارچوبي براي ارزشیابي و بهره گیري از تجربیات و اطالعات جدید به دست مي دهد. 

 )Marakas, 1999(
تعریف )2(: تركیب ساختاریافته اي از داده ها و اطالعاتي كه نظرات تخصصي، مهارت ها و 
تجربیات فرد به آن اضافه شده باشد و حاصل آن دارایي با ارزشي است كه در تصمیم گیري ها مورد 
 Kelleher( .استفاده قرار مي گیرد. دانش ممکن است صریح و ضمني، شخصي یا انتخابي باشد



 )and Dominic, 2003

Knowledge Assets               دارایی های دانشی
دارایي هاي  از  بخشي  مي شوند،  شناخته  نیز  فکري  دارایي هاي  نام  با  كه  دانشي  دارایي هاي 
سازمان هستند كه با دانش، معرفت، بهترین نمونه هاي فعالیت سازمان، مالکیت فکري و موارد 
دیگر مرتبط هستند. دارایي هاي دانشي گاهي اوقات به سه دسته تقسیم مي شوند: 1. نیروي انساني 
یعني افراد، الگو ها، شبکه ها و جوامع كاري سازمان؛ 2. ساختاري یعني دانش كدگذاري شده ی 
حاصل از فرایندها و رویه ها؛ 3. تکنیکي یعني فن آوری هایي كه به اشتراكزگذاردن دانش را تسهیل 

 )McNabb, 2006( .مي كنند؛ مانند پایگاه داده ها و شبکه هاي داخلي سازمان

Knowledge Audit                          ممیزی دانش
تعریف )1(: به طور كلي روش بررسي سیستماتیک با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه یا 
تکنیک هاي روایتي دانش در یک سازمان است. اغلب مواردي چون تهیه ی سیستماتیک نقشه، 
شاخص هاي دانش سازماني را نیز شامل مي شود و در میان اشخاص، سازمان ها یا گروه ها جریان 

)Kelleher and Dominic, 2003( .دارد
تعریف )2(: روشي است براي بررسي و تهیه ی نقشه ی اطالعات و انتقال آن در یک سازمان. 
ممیزي بررسي مي كند كه چه اطالعاتي مورد نیاز است؛ هم اكنون چه اطالعاتي در سازمان وجود 
دارد؛ اطالعات در كجا و به چه اشکالي ذخیره مي شود؛ این اطالعات چگونه در سازمان جریان 
مي یابد؛ در شبکه ی انتقال اطالعات سازمان چه نواقصي وجود دارد؛ تکثیر اطالعات در كجاي 
سازمان صورت مي گیرد. ممیزي میزان ارزشمندي از اطالعات را نیز تعیین مي كند. در نسل اول 

 )McNabb, 2006( .سیستم هاي مدیریت دانش،  مقصود از ممیزي، ممیزي اطالعات بود

Knowledge Base                   پایگاه دانش
دانش  شامل  كه  گویند  سازمان  آن  دانش  پایگاه  را  سازمان  یک  در  موجود  دانش  بدنه ی 
كسب شده ی افراد سازمان است كه مجموعه داده ها و اطالعات پشتیباني شده و مواردي چون نام 
و نشان تجاري و عالمت تجاري سازمان را در بر مي گیرد. در برخي سازمان ها، پایگاه هاي دانش 
تخصصي با موضوعات مشخص ایجاد شده اند تا دانش مرتبط با عناوین یا فرایندهاي كلیدي را 

)McNabb, 2006( .جمع آوري كنند

Knowledge Broker                 واسط دانشی
یک واسطه ی دانشي، فرد یا گروهي است در سازمان كه خلق، به اشتراك گذاري و استفاده 



استفاده مي شود كه در  یا اشخاصي  با سازمان ها  این واژه در رابطه  از دانش را تسهیل مي كند. 
یا در مورد شركت هایي كه  فعالیت مي كنند  مانند تجارت دانش  بازرگاني  زمینه هاي تجارت و 

)McNabb, 2006( .خدمات مرتبط با دانش ارائه مي دهند

Knowledge filter function               سیستم تلفیق دانش
سیستم تلفیق دانش هاي موجود در پایگاه هاي دانشي مختلف براي تصمیم سازي استراتژیک.

Knowledge Flows                 جریانات دانش 
 McNabb,( .مسیري كه دانش براي جریان یافتن در درون سازمان یا بیرون سازمان مي پیماید

)2006

Knowledge Integration                  یكپارچه سازی دانش
یکپارچه سازي دانش ضمني دو نفر یا بییشتر به منظور خلق و ایجاد سطح جدیدي از دانش 

 )McNabb, 2006( .سازماني را گویند

Knowledge Management مدیریت دانش     
دانش  دارایي هاي  سازمان،  كه  است  همه ي روش هایي  شامل  دانش،  مدیریت   :)1( تعریف 
خود را اداره مي كند و شامل چگونگي جمع آوري، ذخیره سازي، انتقال، به كارگیري، به روز سازي 

 )Wickramasinghe & Lubitz, 2007( .و ایجاد دانش است
تعریف )2(: مدیریت فراگردهاي كسب و خلق، ذخیره سازي، تسهیم و انتقال و كاربرد دانش به 
)Kelleher and Dominic, 2003( .منظور كسب و حفظ مزیت رقابتي در كسب وكار سازمان هاست
تعریف  این گونه  را  دانش  مدیریت  آمریکا،  تگزاس  دانش  مدیریت  دانشگاه   :)3( تعریف 
مي كند: فرایند سیستماتیک و نظام مند كشف، انتخاب، سازماندهي، تلخیص و ارائه ي اطالعات 
است؛ به گونه اي كه شناخت افراد را در حوزه ي مورد عالقه اش بهبود مي بخشد. مدیریت دانش به 
سازمان كمک مي كند تا از تجارب خود، شناخت و بینش به دست آورد و فعالیت خود را بر كسب 
ذخیره سازي و استفاده از دانش متمركز كند تا بتواند در حل مشکالت، آموزش پویا، برنامه ریزي 
دارایي هاي  از زوال  تنها  نه  بهره گیرد. مدیریت دانش  این دانش  از  استراتژیک و تصمیم گیري 

فکري و مغزي جلوگیري مي كند، بلکه به طور مداوم بر این ثروت مي افزاید. 

Knowledge Management Strategic Plan    طرح استراتژیك مدیریت دانش
یک طرح تفصیلي كه دلیل تمایل یک سازمان به اجراي اصول و اقدامات مدیریت دانش براي 

  )McNabb, 2006( .دستیابي به اهداف سازماني را بیان مي كند



Knowledge Management Strategy          استراتژی مدیریت دانش
تعریف )1(: استراتژي مدیریت دانش بر مبناي دسته بندي دانش به انواع دانش آشکار )صریح( 
و دانش پنهان )ضمني( تعریف مي شود. استراتژي مدیریت دانش بیان مي كند كه سازمان برای 
مدیریت دارایي هاي دانشي خود و اجراي فرایندهاي مدیریت دانش )شامل كسب، خلق، انتقال 
و به كارگیري دانش(، چگونه و با چه حجم سرمایه گذاري می بایست بر دارایي هاي دانشي كنترل 
و از دانش هاي صریح و ضمني موجود در سازمان بهره گیري كند و بیشتر بر بهره برداري از كدام 

نوع دانش متمركز باشد. )رضائیان و دیگران؛ 1389( 
را مشخص  اهداف سازمان  دانش مسیر حركت در جهت  مدیریت  استراتژي   :)2( تعریف 
مي نماید كه هدف اصلي آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. در استراتژي مدیریت 
قرار  موردنظر  راه حل های  اصلي،  اجزای  استاندارد سازي  و  فعالیت ها  پیاده سازي،  فرآیند  دانش 
روش  یک  دانش  مدیریت  در  موفق  سازمان هاي   :)3( تعریف   )TECTEM, 2001( مي گیرند 
كلي  طور  به  و  نمي كنند  تعقیب  دانش  مدیریت  از  بهره برداري  و  استقرار  براي  را  متحدالشکل 
این  مي شود.  اتخاذ  سازمان ها  این  توسط  دانش  مدیریت  به كارگیري  براي  اصلي  استراتژي  دو 
استراتژي ها عبارتند از: الف. استراتژي تدوین دانش )فرد با مستندات (، ب. استراتژي تبادل فردي 

)Hansen & et al., 1999( .) دانش )فرد با فرد

Knowledge Management Tools       ابزار مدیریت دانش
ابزار عمومي كه پیاده سازي مدیریت دانش را امکان پذیر مي سازد. این ابزار مي تواند سیستم هاي 
فن آوری اطالعات مانند پایگاه داده ها، شبکه هاي اینترانت، شبکه هاي اكسترانت و پورتال ها باشد 

)Kelleher and Dominic, 2003( .یا متودولوژي ها و شبکه هاي انساني

Knowledge Push                  سیستم ارائه ی دانش
اتوماتیک دانش هاي خلق شده در سیستم مدیریت دانش را به كاربران  سیستمي كه به طور 

مربوطه ارائه نماید.

Knowledge Repository                   مخزن دانش
مکاني كه در آن دانش صریح یا آشکار گردآوري و ذخیره مي شود. این واژه همچنین براي 
گردآوري اطالعات و دانشي كه منطبق با طبقه بندي هاي مطلوب سازمان، سازمان دهي شده اند، به 
كار مي رود. یک مخزن اطالعات با تکنولوژي ساده فقط حاوي تعدادي فایل و فولدر است و یک 
مخزن با تکنولوژي پیشرفته معمولً داراي یک پایگاه داده است كه از طریق تکنولوژي پیشرفته ی 



)McNabb, 2006( .آن قابل دسترسي است؛ مانند شبکه هاي اینترانت در درون یک سازمان

Knowledge Segment                     بخش دانشی یا واحد دانشی
هر چیزي كه كاركنان یک سازمان یا مؤسسه و سیستم هاي الکترونیک آن مؤسسه در مورد یک 

)McNabb, 2006( .موضوع خاص مي دانند

Knowledge Segment               مرورگر دانش
كارمند یک سازمان كه عملکرد او به توانایي او در خصوص یافتن، پردازش كردن، تركیب كردن 

 )McNabb, 2006( .و حتي رد كردن دانش موجود در درون یا بیرون سازمان بستگي دارد

Knowledge Strategy               استراتژی دانش
تعریف )1(: مجموعه اي از انتخاب هاي راهبردي كه یک سازمان در خصوص منبع، پایه و 
نحوه ی تأمین دانش مورد نیاز و قلمرو انباشت آن اتخاذ می كند و به منظور جهت دهي و هدایت 

منابع دانشي خود در راستاي دستیابي به اهداف سازماني اجرا.
تعریف)2(: مجموعه  انتخاب هاي راهبردي كه یک سازمان به منظور جهت دهي و هدایت منابع 

)Asoh, 2004( .دانشي خود در راستاي دستیابي به اهداف سازماني اتخاذ كرده و اجرا مي كند

L
Learning Organization         سازمان یادگیرنده

تعریف )1(: سازمان یادگیرنده جایي است كه افراد به طور مستمر توانایي هاي خود را براي 
خلق نتایجي كه طالب آن هستند، افزایش مي دهند. محلي كه الگوهاي جدید و گسترده ی تفکر 
پرورش داده شده و اندیشه هاي جمعي ترویج مي شوند و افراد به طور پیوسته چگونگي آموختن 

)Senge, 1990( .را به اتفاق هم مي آموزند
تعریف )2(: سازمان یادگیرنده سازماني است كه مي داند چگونه از دانش استفاده كند و به 
كاركنان خود فرصت و ابزارهاي ایجاد و به كارگیري دانش را بدهد. سازمان یادگیرنده دانش را 
خلق كرده، در شیوه ی كار و تجربه به كار مي گیرد. رفتار خود را اصالح مي كند تا با تغییرات منطبق 
شود و به این ترتیب، خلق و به كارگیري دانش جدید براي رشد و یادگیري در چرخه ی بي پایان 

را میسر مي سازد. )حبیبي، 1387(
ایجاد  به وسیله ی  سازماني  بازسازي  مداوم  طور  به  آن  در  كه  است  سازماني   :)3( تعریف 
مجموعه فرایندهاي اصلي ارتقا پیدا می كند و در آن گرایش مثبتي براي یادگیري، سازگاري و 



تغییر تقویت مي شود و به افراد به عنوان یک منبع طبیعي و اعتبار حیاتي سازمان نگریسته مي شود. 
(Jamali, et.al, 2006: 337-352(

Lessons Learned Database           پایگاه داده ی دروس آموخته شده
بروز آن ها  به همراه دللیل  از تجربیات گذشته سازمان  نمونه هایي  پایگاه داده اي كه در آن 
از آن تجربیات  یا شکست در آن ها و درس هایي كه اعضاي سازمان  و چرایي كسب موفقیت 

 )McNabb, 2006( .آموخته اند، ذخیره مي شوند

Leverage                   قدرت نفوذ
فرایندي كه مدیران با آن منافعي را از به كارگیري منابع دانش محور كسب مي كنند؛ منافعي كه 

)McNabb, 2006( .ارزش منابع سازمان را افزایش مي دهد

Life cycle of knowledge                 چرخه ی حیات دانش
طبق تعریف، چرخه ی حیات دانش سه مرحله ی اساسي دارد: 1. كسب، یا خلق دانش؛ 2. 
تسهیم و توزیع دانش؛ 3. درك و كاربرد دانش. در زمان انتقال از مرحله كسب یا خلق دانش 
به تسهیم و توزیع دانش، محتواي دانش ارزیابي و سپس دانش، به منظور درك و كاربرد به متن 
تبدیل مي شود. پس از آن، این مرحله به مرحله ی اول به منظور روزآوري محتواي دانش، بازخورد 

)Dalkir, 2005( .مي دهد

M
Mentoring                مربي گري، ارشاد

یک روش یادگیري مستقیم است كه در آن عضو ارشد سازمان با تسهیم دانش، تجربیات و خرد 
خود به عضو تازه وارد، موجبات پیشرفت او را فراهم مي كند. قدرت این روش، به انتقال دانش و 
)McNabb, 2006( .تجربیات تخصصي و خرد و معرفت مستتر در انتقال این موارد بستگي دارد

Multimedia Email               پست الكترونیك چند رسانه ای
یک شركت  كارمندان  دارد.  را  داده  و  تصویر  متن، صوت،  انتقال  قابلیت  الکترونیک  پست 
مي توانند با پست الکترونیک چند رسانه اي، دانش و اطالعات خود را به صورت فیلم، پیام هاي 

صوتي تصویري، گزارشات مکتوب، نقشه ها و عکس ها و غیره منتقل كنند.



N
NARRATIVE                 داستان سرایی
تکنیک هاي مورد استفاده در محیط هاي مدیریت دانش براي شرح مشکالت پیچیده، توصیف 
شرایط، به اشتراك گذاري درس هایي از یک موقعیت آموخته شده یا تغییرات فرهنگي است. از 
جمله ی این تکنیک ها مي توان به قصه گویي، روایت سرایي در مورد پایگاه داده ها یا بازبیني پس از 

)Kelleher and Dominic, 2003( .عمل اشاره كرد
 

O
Organizational Culture        فرهنگ سازمانی

تعریف )1(: شیوه ی ادراك، تفکر و احساس كه میان اعضاي یک سازمان مشترك است و در 
)Kelleher and Dominic, 2003( .درون سازمان منتقل مي شود

تعریف )2(: فرهنگ سازماني اغلب احساسات اعضای یک سازمان را در غالب عبارت »شیوه اي 
كه ما كارهاي مربوط به این موضوع را انجام مي دهیم«، تفسیر مي كند. فرهنگ سازمان با یک تعریف 
رسمي تر عبارت است از تركیبي از رسوم، ارزش ها، باورها، نگرش و رفتارهاي اعضاي سازمان. 
سازمان هاي متفاوت كه كارهاي مشابهي انجام مي دهند مي توانند فرهنگ هاي كاماًل متفاوتي داشته 
باشند. فرهنگ یک سازمان در مدیریت دانش آن سازمان نقش مهمي ایفا مي كند. فرهنگ سازماني 
باید به چنین صفات نیکویي مانند اعتماد و شفافیت در انجام كارها تأكید كند و براي آن ها احترام 
)McNabb, 2006( .قائل شود. در غیر این صورت، مدیریت دانش احتمالً به موفقیت نمي رسد

Organizational Learning                یادگیری سازمانی
در كتاب پنج فرمان پیتر سنگه، یادگیري سازماني به قابلیت یک سازمان براي كسب دانش از 
تجربیات، از آزمایش، مشاهده، تحلیل و اشتیاق براي آزمون هر دو موقعیت موفقیت و شکست 
و سپس استفاده از دانش برای انجام كارها به شیوه اي متفاوت اتالق مي شود. یادگیري سازماني 
بدون یادگیري شخصي امکان پذیر نیست؛ هرچند یادگیري شخصي الزامًا مشوق یادگیري سازماني 
نیست. براي اینکه یادگیري سازماني رخ دهد، سازمان به مثابه یک بدنه باید آگاه تر و مطلع تر بوده، 

)McNabb, 2006( .در پیگیري اهداف خود مهارت بیشتري داشته باشد

Organizational Memory        حافظه ی سازماني
فرایندها،  افراد،  در  و درك جاسازي شده  دانش  از مجموع  است  عبارت  سازماني  حافظه ی 



خدمات یا فرایندهاي موجود در یک سازمان همراه با آداب و رسوم و ارزش هاي آن. حافظه ی 
)McNabb, 2006( .سازماني مي تواند فرایندهاي یک سازمان را سرعت بخشیده یا به تعویق اندازد

 

P
Peer Assist                   

فعالیتي كه در آن اشخاص یا تیم ها در یک سمینار یا كارگاه آموزشي شركت مي كنند تا از دانش 
)McNabb, 2006( .موجود در آن پیش از آنکه در پروژه یا فعالیتي استفاده شود، بهره مند شوند

Portal               دروازه، مدخل
یک صفحه وِب ویژه كه امکان دسترسي به تمامي منابع موجود در شبکه ی اینترنت را در مورد 
یک موضوع خاص، یک سازمان، یک مؤسسه یا یک فرد خاص فراهم مي كند. این ورودي ها 

)McNabb, 2006( .اغلب به عنوان ورودي وب سایت شناخته مي شوند

Practice                    عمل، تمرین
مفهوم اصلي در جوامع تمرین است. تمرین یا طرز كار هم متدولوژي و هم مهارت هاي لزم 
براي انجام یک فعالیت را نشان مي دهد و شامل تکنیک هاي وظیفه محور، متدها، روایات، ابزار و 

)McNabb, 2006( .نگرش حرفه اي اعضاي یک سازمان است

Process Team            تیم فرایند انجام کار
سازمان.  استراتژیک  فرایندهاي  و  عملیات  برابر  در  مسئول  متخصص  كارگران  از  گروهي 

)McNabb, 2006(

Q
Quick Win                  میان بر

یک اقدام نوآورانه یا راه حلي كه اثرات بسیار مثبت و سریعي بر نتایج مورد نظر داشته باشد. 
مي آورد.  به وجود  پروژه ی خاص  یک  در  كار  براي  را  بیشتري  رضایت  معمولً  نوآوري ها  این 

 )McNabb, 2006(

R
RDI Methodology                روش شناسی فزاینده ی نتیجه محور



روشي از به كارگیري یک برنامه یا پروژه ی پیچیده مانند سیستم مدیریت دانش به نحوي كه 
)McNabb, 2006( .هر مرحله بر اساس تجربیات آموخته شده از مراحل قبلي انجام گیرد

Records Management                   مدیریت سوابق ثبت شده
همه ی سازمان ها اسنادي را ثبت مي كنند؛ خواه این اسناد روي كاغذ یا فایل یا به طور الکترونیکي 
ثبت شود ؛ خواه با شکل هاي دیگر. مدیریت اسناد این اطمینان را براي سازمان به وجود مي آورد كه 
از كاركردها، فعالیت ها، سیاست ها، تصمیمات و مبادلت ضروري خود اسناد كافي تهیه كرده است. 
مدیریت اسناد به سازمان كمک مي كند تا تشخیص دهد كه كدام یک از اسناد باید نگهداري شودغ كدام 

 )McNabb, 2006( .یک باید از بین برده شود و بهترین روش براي سازماندهي آن ها چیست

S
Scanner             اسكنر

ابزاري كه یک تصویر نوري را دریافت و به قالب الکترونیکي تبدیل مي كند.

Shared Chalkboard             تخته های گچی مشترک
ابزاري است كه امکان تحریر مشترك براي گروهي از افراد را روي یک تخته ی مجازي فراهم 

مي آورد. 

T
Tacit Knowledge                    دانش ضمنی
از مدل هاي ذهني باورها و اعتقادات هر فرد تشکیل مي شود. باورهایی كه آنچنان در ذهن او 
جاگرفته اند كه بدیهي تلقي مي شوند. دانش ضمني ریشه در درون افراد دارد و بیان آن در قالب كلمات 
دشوار است. در اكثر سازمان ها، دانش ضمني به ندرت مبادله یا به اشتراك گذشته مي شود. بنابراین، وقتي 
كه فرد صاحب این دانش، سازمان را ترك مي كند، این نوع دانش را به همراه مي برد. از دانشي كه ریشه 

 )Nonaka & Takeuchi, 1995( .در فرهنگ سازمان دارد نیز به دانش ضمني یاد مي شود



V
Video Conference                کنفرانس تصویری

به  زیاد،  فاصله ی جغرافیایي  با وجود  كه  را مي دهد  امکان  این  كاربران  به  كه  است  ابزاری 
صورت مجازي در جلسه هاي مشترك شركت نمایند و همانند یک جلسه ی چهره به چهره، تبادل 

دانش و هماهنگي هاي لزم را انجام دهند. 
 

W
Web Browser                      مرورگر وب

برنامه هایي براي خواندن صفحات وب و قابلیت اتصال سیستم به اینترنت.
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