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 کسب و کارهای کوچک ومتوسطبررسی نقش مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در 

 2، مریم اسالم پناه1طیبه فدایی

 کارشناسی ارشد،گروه مدیریت اجرایی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران -1

)نویسنده ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایرانتکنولوژی آموزشی،گروه مدیریت استادیار -2

 مسئول(

 

 

 چکیده 

 دانش اشاعه عرضه دانش، و نمایش و بخشی اعتبار دانش ایجاد زمینه در هایی فعالیت که کنیم بیان توانیم می دانش مدیریت بحث در

 . است پیشگامی و کامیابی رمز امروز مدار دانش جهان در سازمانی دانش نمود.مدیریت بندی تقسیم آن از گیری بهره های فعالیت و

 و اده معامله د  یک انجام زمان ترتیب این به هستند رویدادها مورد در مجرد و عینی های واقعیت رشته ها دانش داده تشکیل منشأ

 و مؤثر و خالق استفاده یعنی فرآیند دانش مدیریت .آیند می شمار به رویداد این مورد در ای داده تنهایی به یک هر شده پرداخت مبلغ

 تبدیل فرآیند دیگر عبارت به یا و سازمان خود به سود نتیجه در و مشتری نفع به سازمان دسترس در اطالعات و دانش کلیه از کارآمد

 ای سرمایه سنتی های دارایی از که است فکری دارای دانش که شود مالحظه می ترتیب این به .است کاربردی دانش به ضمنی دانش

 آن در که آورند وجود به فرهنگی محیطی بایستی ها سازمان رقابتی مزیت به دانش تبدیل آوردن توان بدست برای .بود خواهد تر مهم

این مقاله سعی دارد که ضمن بررسی مفاهیم و کاربردهای مدیریت  گیرد قرار استفاده مورد و شود مدیریت و واطالعات تسهیم دانش

 دهد.کسب و کارهای کوچک و متوسط را مورد کنکاش قراردانش، نقش و تاثیر آن بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در 

 کسب و کارهای کوچک ومتوسطمدیریت دانش، مزیت رقابتی پایدار، کلمات کلیدی: 
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  مقدمه

 سازمان در که سازمان است در ها آموخته و دانش از استفاده و یابی دست سازماندهی دریافت خلق مند نظام رویکرد دانش مدیریت

 کار و کسب جدید های فرصت ایجاد وری افزایش بهره کاری بار کاهش و بیشتر پذیری انعطاف گیری، تصمیم بهبود به آموزشی های

 مهمی موضوع و سازمان جاری مسایل با مقابله برای ابزارها از یکی مدیریت دانش . کند می کمک کارکنان انگیزه بهبود و هزینه کاهش

 مدیریت فکری اصطالح سرمایه یعنی سازمان (Intellectual Capital) .شود می ارزشمند مربوط سرمایه ترین مهم به زیرا است

 مدیران از بسیاری که است آن توجه اقبال و این علت .است یافته کار و کسب عرصه در بسیاری اقبال و توجه گذشته دهه طی دانش

 برای دانش های دارایی از سازد می قادر را ها سازمان کنند که می قلمداد فرآیندی عنوان به را دانش مدیریت مختلف های سازمان

 . شود می محسوب سازمان اصلی کارکردهای و وظایف از یکی عنوان به مدیریت دانش امروزه .کنند استفاده ها سازمان در ارزش ایجاد

 وجود با .هستند مجزایی نتایج و تأثیرات دارای رسد می نظر به که هستند متمایزی مدیریتی حوزه در مدیریت نوآوری و دانش مدیریت

 و تحکیم ایجاد، دانش به های دارایی مؤثر کاربرد طریق از که است این ها سازمان ارشد مدیران اصلی و عمده های دغدغه از این یکی

 .بپردازند نوآوری توسعه

 مدار دانش های سازمان سوی به ن ها سازما حرکت تاریخی روند

 مطرح زیر شرح به را ها سازمان تغییر نحوه  3دراکر پیتر دانش مدار، های سازمان سوی به ها سازمان حرکت تاریخی روند بررسی در

 کارخانه اداره لزوم نیز، آن از پیش ولی حتی بودند، کشور هر کارگران گروه ترین بزرگ کشاورزان، جهانی، جنگ آغاز از پیش :کند می

در  آنان .کردند ها کارخانه سمت به مزرعه ترك به شروع داران مزرعه بنابراین، .شد می  احساس  "آبی یقه "کارگران از استفاده با ها

 یقه ، 1091 دهه اواخر تا که گونه ای به شد، تعدادشان افزوده بر سرعت به و شدند سازمانی و اجتماعی عمده نیروی جزء ، 1011 سال

 بار، این و کرد افول صنعتی کار نیروی ، 21 قرن آخر های دهه در .دادند می تشکیل را صنعتی های و سازمان جوامع گترین بزر ها، آبی

 این در دانش جایگاه ( 1000 ) ویک پروفسور دراکر، بندی تقسیم اساس بر .یافت ویژه ای اهمیت گران و دانش دانش پایه بر کار

 :( 1332افرازه، هاشمیان،(است کرده مطرح زیر ترتیب به گوناگون محورهای حول را، چرخش عظیم

 .کشاورزی اقتصاد -1

 .طبیعی منابع اقتصاد -2

 .صنعتی انقالب -3

 .محصول انقالب -4

 .اطالعات انقالب -9

 .دانش انقالب -  6    

 اقتصادی مرحله نخستین ترتیب، این به و کرد کشف را کشاورزی کرد، می ارتزاق شکار با ابتدا در که بشراولیه. کشاورزی اقتصاد •

 این در.شد آغاز طیور و دام پرورش نیز و ها دانه برداشت و کاشت با منابع تولید که بود آن از پس و گرفت شکل زمان آن جوامع

 هایی مهارت نیز و طیور و دام بیشتر تعداد و ها مزرعه گسترش آن، در رقابتی مزیت و نیافته دست چندانی دانش به بشر هنوز مرحله،

 .بود محصوالت برداشت و کاشت در
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 تبدیل تسهیل برای تالش مردم، نقش میان، این در. کرد استخراج و کشف را طبیعی منابع بشر دوره این در. طبیعی منابع اقتصاد •

 خیاطان آهنگران، بناها، همچون صنعتگران از کوچکی های گروه آن، بر عالوه. بود بازار به ها آن آوردن و فروش قابل کاالهای به منابع

 کوچکی تجمعات و ها اتحادیه و داد تشخیص را دانش به نیاز بشر کم کم بنابراین، کردند، آغاز را مشتریان به خدمات ارایه آن نظایر و

 .گرفت شکل متخصصان از

 شکل به زیاد حجم در محصوالت تولید و فروش قابل محصوالت به طبیعی منابع تبدیل ، 10 و 13 قرن خالل در. صنعتی انقالب •

 و کیفیت با محصوالت ارایه برای بنابراین،. شد بیشتر افراد بکارگیری و گذاری سرمایه بازار مزیت و مکانیزه و سازماندهی ای، فزاینده

 در تنها امر، این لیکن و بود، شده روشن آن اهمیت و دسترسی قابل دانش دوره، این در. بود الزم باالتری تکنولوژی مناسب، قیمت

 .بود مطرح نظران صاحب از برخی میان

 و بیشتر تنوع با محصوالت تولید از پس. شد جلب دیگری موضوع به تولیدکنندگان توجه ، 21 قرن اول نیمه در. محصول انقالب •

 ارایه رقابتی، مزیت زمان، این در. شد مطرح های فزایند شکل به تولیدکنندگان برای بهتر خدمات ارایه ضرورت کمتر، قیمت

 گسترش فردی دانش صنعت، عصر به نسبت بنابراین، باشد، داشته بیشتری تطابق بازار با قیمت و کاربرد لحاظ به که بود محصوالتی

 .شد مطرح بیشتر ها، سازمان در محصول به توجه و یافت

 توجه و تأکید میزان سمت به ها سازمان موفقیت و بوده تغییر حال در رقابت اساس که داشتند اذعان دانشمندان اخیر دهه دو یکی در

 را آن کرده مدیریت خود سازمان در را دانش تا داشت آن بر را پیشرفته های سازمان از بسیاری مسأله این. است مرتبط دانش بر آنان

 اصلی حامالن و تولیدکنندگان انسانی،که منابع بر بیشتر توجه و تأکید چنین هم. دهند قرار استفاده مورد ممکن، شکل بهترین به

 مورد داد، می شکل را سازمان داخل در دانش جریان که سازمانی، فرهنگ و دانش تسهیم زمینه در ویژه به هستند، سازمان در دانش

 .گرفت قرار های ویژ توجه

 دانش و اطالعات داده،

 صاحب زعم به. شود مشخص دانش و اطالعات داده، بین های تفاوت تا است الزم شود، پرداخته دانش مدیریت بررسی به آنکه از پیش

  (:2119 دالکر،) زیرند شرح به اختصار به دانش  و اطالعات داده، بین های تفاوت نظران

 خود خودی به که ها این نظایر و نمودارها اعداد، ارقام، از عبارتند دهند، می تشکیل را دانش مدیریت سطح اولین که ها داده:  داده

 ,Barney.)هستند رویدادها مورد در مجرد و عینی های واقعیت رشته ها، داده که گفت توان می واقع در. کنند نمی معنی تولید

 مالی، واحد نظیر واحدهایی توسط ها داده این. کنند می ذخیره فناوری سیستم یک در را ها داده معموالً نوین، های سازمان( 1001

 بایگانی، و سوابق نگهداری. دارند احتیاج ها داده انواع به ها سازمان همه بنابراین. شوند می تزریق سیستم به بازاریابی و حسابداری

 .دارد بسزایی نقش ها آن موفقیت در ها داده مؤثر مدیریت و رود می شمار به داده فرهنگ کانونی نقطه

 که گیرد می بر در را شده خالصه کمی های داده سطح، این. دهد می تشکیل اطالعات را دانش مدیریت سطح دومین:  اطالعات

 ها آن. نیستند دانش بیانگر نیز ها داده از سطح این. شوند دار معنی بتوانند تا اند شده سازماندهی و پاالیش ذخیره، بندی، گروه

. دهد انجام فردی مراوده پردازش از بیش کاری تا کارگیرد به تواند می مدیر که اطالعاتی هستند، اطالعات مدیریت آغاز نشانگر

 چیزی آن از بزرگتر که کند می ارائه را معنایی و گرفته خود به را شده انباشته های گزاره و کلمات ارقام، و اعداد تشکیل غالباً اطالعات

 .گردد می مکشوف خام های داده از که است

 که است پیوندی دانش معتقدند برخی. است پیچیده بسیار اطالعات با اش رابطه و کرد تعریف توان نمی سادگی به را دانش. دانش 

 از تعریف این. هاست داده و اطالعات از نزدیکتر عمل، به دانش ضمن در میسازند، آن بالقوه نیروی کاربردهای و اطالعات بین افراد
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 شایستگی،. دهند می ترجیح را شایستگی اصطالح بعضی دارد بسیار ضمنی معناهای دانش چون. دارد همخوانی شایستگی با دانش

 .شود محدود هوشمندانه عمل زیربنای با تواند نمی دانش تعریف اما. کاراست و اثربخش نحو به کردن عمل ظرفیت

 سازمانی دانش و شخصی دانش

 باورند ( براین1093)  "سایمون"( و1096) "ویک" همانند محققان از شماری هستند. جدا یکدیگر از سازمانی دانش و شخصی دانش

 "محققان نظیر از برخی این وجود با .گیرند می یاد که هستند افراد بیشتر ها، سازمان در و ندارند یادگیری های قابلیت ها سازمان که

 را خود دانش ، روزمره های برنامه و مستندات ( بر این عقیده اند که سازمان ها ازطریق1032)"ویتنر"و  "نلسون"(، (1033"استاربوك

 با هم مختلف روزمره های برنامه و مستندات دانش آن طریق از که روشی دارند. قرار سازمانی خاصی سوابق در که کنند می کسب

 عنوان به سازمان دیدگاه این در گیرد. می سازمانی شکل فرهنگ و سوابق وسیله به شود، می خلق جدید دانش و هماهنگ و منسجم

می کند،  خلق رو پیش مسائل حل برای سازمان که دانشی شود. می گرفته نظر در آن کننده  حل و مسأله با شونده مواجه عنصری

 عنوان به افراد بوسیله که دانشی مسلماً دارد. فردی نام دانش شود، می خلق فردی طور به افراد توسط که دانشی و است؛ سازمانی دانش

(.  1333 افشارنژاد، و است)خیراندیش افراد تک تک دانش مجموع از بیشتر چیزی شود، می خلق سازمان یک قالب در کل یک

 دانش شد اشاره که طور همان پذیرد. می آن تأثیر سازمانی محیط و وظایف پیچیدگی از زیادی مقدار به سازمان در موجود یادگیری

هنگ  فر به دیگران با فرد هر مالت تعا اندازه اند. وابسته هم به هنوز این، وجود با متمایز است. همدیگر از سازمانی دانش و شخصی

 مشکالت حل منظور به ها سازمان درون افراد در کنونی، محیط در که شود می پذیرفته جهت این از دیدگاه این است. وابسته سازمانی

حل  سلسله مراتبی شده هدایت شکل عنوان به مقررات و قوانین از استفاده جای به یعنی . دارند سریع تصمیمات اخذ به نیاز مشتریان

 (. 1339 انتظاری،(هستند تجاری مشکالت و مسائل کارای حل جهت در هایی حل راه ئه ا ار به مجبور کارکنان مسائل،

 کسب وکار مبتنی بر دانش

های مختلفی روبرو کرده است؛ اما در این میان سازمان هایی موفق هستند که  سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالشتغییرات 

به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین، از فرصتهای ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این 

وان منبعی برای بقای سازمانها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمانها درتجارت جهانی ابزارهاست. علیرغم اینکه دانش به عن

دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می باشد، اما باز هم بسیاری از سازمان ها هنوز به مدیریت دانش بطور جدی 

ازمانی عکس العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جز  با توجه نکرده اند. دنیای امروزی به گونه ای است که شرط بقای هر س

(. به عبارت دیگر در عصر حاضر برای باقی ماندن در دنیای رقابت هیچ 1339 داشتن دانش و خالقیت امکان پذیر نمی باشد.)شهبازی،

 ارکنان سازمان به عنوان منبع دانایی وچیز به اندازه دانش نمی تواند سازمان ها را در دنیای مطلوب رقابت نگه دارد. بنابراین ک

مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند این دانش را جمع، نظم و پویایی 

نظران کسب  (. در دسته بندی که از سوی صاحب1333بخشد و در کل سازمان اشاعه دهد مورد توجه قرار گرفته است )صیف وکرمی،

را دهه جنبش کیفیت )تاکید بر اینکه برای دستیابی به کیفیت بهتر، همه کارکنان باید از قدرت  1031و کار ارایه گردیده ؛ دهه 

دهه مهندسی مجدد )استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش  1001فکری خود بهتر استفاده کنند(؛ دهه 

(. در بسیاری از سازمانها مدیریت دانش به عنوان یک 1334را دهه مدیریت دانش لقب داده اند)فتاحیان،  2111هزینه ها( و دهه 

مدیریت دانش به یک عامل مهم در راستای  1001از اوایل دهه  راهبرد اساسی برای دستیابی به مزیت رقابتی استفاده می نمایند.

 (.2111 و فاهی، 4ونگ افزایش بهره وری واثر بخشی، تبدیل شده است)دل

 دانش مدیریت تعریف

                                                           
De Longe 4 Fahey & 
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 در معمول مشکل یک . ندارد وجود باشد توافق نی مورد جها طور به که ی مشخص یف تعر هیچ و است مشکل دانش یریت مد تعریف

 فرد که بدهدرا  مفاهیمی درك اجازه که چیزی هر تقریباً که است وسیع ای اندازه به دانش تعریف است که این دانش مدیریت تعریف

 دانش مدیریت از مشخص تعریف ارائه سختی .شود دانش نامیده مدیریت تواند می دارد، نیاز بدان جهان این در اثربخش کارکرد برای

 تعریف یک رو این از .بیان کنند را گوناگونی تعاریف مختلف، های ه دیدگا و خود تجارب اساس بر نظران تا صاحب شده موجب

 دانش یریت مد ،( 1003 ) پورت داون مثال، برای .ندارد وجود ، باشند نظر داشته توافق آن سر بر نظران صاحب تمامی که جهانشمول

 عنوان به را دانش (  مدیریت1003سون ) ی گر و اودل . است کرده یف تعر دانش منابع از کارا استفاده و یع توز آوری، بعنوان جمع را

 افراد آن و رسد می مناسب زمان در مناسب افراد به دانش که شود حاصل اطمینان تا شود ایجاد سازمان یک در ید با که ی استراتژ یک

 مدیریت ،( 2111 ) بت نظر از .کند می ؛ تعریف می کنند استفاده سازمان عملکرد اصالح ای بر اطالعات از و کرده تسهیم را آن دانش

از رویه  ای مجموعه عنوان به را دانش مدیریت ،( 2113 ) فور بون .باشد می دانش کاربرد یع و توز و ارائه تأیید، خلق، ایند فر دانش،

 رون بی و درون در دانش و اطالعات و بکارگیری تسهیم خلق، جهت در که می داند مدیریتی و فنی ی ابزارها و ها زیرساخت ها،

 و فناوریها فرایندها" : می کنند ارائه فور بون یف تعر به نزدیک یفی تعر نیز ( 2111 ) و همکارانش اَمین . اند شده طراحی ها سازمان

 زمان معنی به مناسب، زمان اینجا، در مناسب زمان بهینه در تصمیمات اتخاذ به منظور جمعی دانش بکارگیری و تسهیم جذب، برای

 هدف  برگر تعریف؛ شوالم این به توجه با .گذارد می تأثیر نتیجه بر مادی نظر از که است عمل یک در مورد گیری تصمیم برای موجود

 مقصود، این تحقق ". برید بکار جا همه در گیرید، می یاد در جایی که را هرآنچه" : کند می بیان چنین را دانش مدیریت از نهایی

 )انتظاری،(می باشد مشخص و مؤثر عمل یک به نتایج این تبدیل سپس و افراد ذهنی های سرمایه و فناوری، فرایندها ادغام به متکی

 افراد به سازمانی دانش توزیع و شکار شناسایی،  خلق، جهت راهی یافتن :از است عبارت دانش مدیریت از تعریف . ابتدایی ترین1339

 (. 1332 نیازمند)عبدالکریمی،

 

 

 دانش مدیریت های دیدگاه

 .کنند می تعریف مدیریت عرصه در را دانش جایگاه مدیریت خاص نوعی به یک هر که دارد وجود دیدگاه دو دانش، مدیریت ادبیات در

 به دانش اول، دیدگاه در .شود می پرداخته ها آن بررسی به زیر در که بود خواهد متفاوت ها دیدگاه به این توجه با دانش مدیریت هدف

 تسهیم و ایجاد در افراد به کمک برای است ابزاری دانش دوم، دیدگاه در که حالی در گیرد، می قرار مدنظر سرمایه عنوان

 .1339 )دانش)حسینی،

 زمان در الزم، افراد به درست اطالعات رویکردرساندن این در دانش مدیریت از هدف .سرمایه یک عنوان به دانش :اول دیدگاه

 .است هزینه کمترین با و مناسب

 دانش، گذاشتن اشتراك به و ایجاد در افراد کمک به رویکرد این در دانش مدیریت از هدف .ابزار یک عنوان به دانش :دوم دیدگاه

 بهبود یابد. چگونه سنجشی قابل طور به همکارانش، و سازمان کارآیی که طریقی به است اساس دانش بر کردن عمل در افراد به کمک

 آن، خألهای سازمان، دانش شناخت( سازمان مدل مدیریت دانش اجرایی حلقه بر دانش وظایف شناخت طریق از کنیم؟ دانش مدیریت

 .اطالعات فناوری و دانش مهندسی از استفاده و دانش مدیریت برای مناسب طراحی ساختار  …)و آن صاحبان

 های کوچک و متوسطبنگاه

و موثر میان  یافته یا در حال توسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگهای کوچک و متوسط در کشورهای توسعههای بنگاهنگاهی به فعالیت

های کوچک و متوسط در تولید ثروت، های چشمگیر بنگاهها است. قابلیتاین بنگاهاجتماعی این کشورها با توسعه -پیشرفت اقتصادی
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ای را برای آنان در برطرف کردن مشکالت اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. زایی، کاهش هزینه و رفع فقر،جایگاه ویژهاشتغال

ی اقتصادی را معلول تکامل های نوین اقتصادی توسعه، به جای تمرکز بر مسائل کالن، توسعهنکته ضروری است که نظریه یادآوری این

اند، به های اقتصادی کوچک و متوسط دانستهوکار برای فعالیت بنگاهو تعامل نیروهای جامعه در جهت ایجاد فضای مناسب کسب

گیری توسعه را از سطح کالن به سطح خرد ها داشته و جهتصادی تمرکز زیادی براین بنگاههای اقتی اخیر نظریهطوری که در دهه

ی جهان نشان یافته(. نگاهی به نظام اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه1339اند)آژیر، انتقال داده

های اقتصادی این های توسعه فعالیتهای اساسی در برنامهاولویت های کوچک و متوسط یکی ازدهد که ایجاد و حمایت از بنگاهمی

گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، رغم آنکه به سرمایههای اقتصادی علیکشورها است. این بنگاه

ی دارند. این واحدها در بسیاری از کشورهای در ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهم

ای در گسترش و تنوع تولیدات صنعتی دارند و در اهتمام به یک کنندهحال توسعه ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه، نقش تعیین

ی کشورهای در حال کن کردن فقر، بهبود توزیع درآمد و برآوردن نیازهای اساسسری اهداف بنیادین همچون ایجاد اشتغال، ریشه

کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و توسعه، دارای نقش موثری هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع، تأمین

 های فراوانیتواند از جاذبهفرد خود میهای منحصربهاند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگیهای جدید بودهپیشرو در ابداع فناوری

های حمایتی در کشورهای برای بخش خصوصی برخوردار باشد که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست

 (.1333مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی علمی و صنعتی معرفی شده است)توالیی و علیرضایی، 

 های کوچک و متوسطتعریف بنگاه

های اخیر با سرعتی فزاینده در حال تبدیل شدن به کانون توجه بسیاری از یع کوچک و متوسط در سالاگر چه موضوع صنا

المللی ارائه نشده است. تعریفی که هر کشور ارائه گذاران و پژوهشگران است، اما هنوز تعریف واحدی از آن در سطح بینسیاست

هایی که معموالً در تعریف صنایع کوچک و ی دارد. برخی از شاخصکند به شرایط اقتصادی و ساختار صنعتی آن کشور بستگمی

ترین شاخص برای های تولیدی. اما رایجاند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیتمتوسط بکار می روند عبارت

هایی اطالق های کوچک و متوسط را به موسسههتعریف صنایع کوچک و متوسط، استفاده از تعداد کارکنان است. موسسه آمار اروپا بنگا

های کوچک و متوسط و معیارهای (. در جدول زیر تعریف بنگاه1331نفر باشند)افخمی و رضوی، 291کند که کارکنان آن کمتر از می

 آن در کشورهای مختلف آمده است: 

 1جدول شماره 

 تعریف معیار متوسط و کوچک هایبنگاه تعریف کشور

 کارکنان تعداد نفر 111 از کمتر کارکنان تعداد چین

 کارکنان تعداد نفر 111 از کمتر کارکنان تعداد اندونزی

نفر یا سرمایه کمتر از  211تعداد کارکنان کمتر از  ژاپن

 میلیون ین11

 هادارایی ارزش و کارکنان تعداد

 

 کره

های تولیدی و نفر در بنگاه 211تعداد کارکنان کمتر از 

 های خدماتینفر در بنگاه 41تعداد کارکنان کمتر از 

 کارکنان تعداد
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میلیون واحد  191میزان گردش مالی ساالنه کمتر از  مالزی

 نفر 111مالی مالزی و تعداد کارکنان کمتر از 

 تعداد کارکنان و گردش مالی

نفر و میزان دارایی کمتر از  111تعداد کارکنان کمتر از  فیلیپین

 میلیون واحد مالی 21

 تعداد کارکنان و میزان دارایی

 14های ثابت کمتر از های تولیدی ارزش داراییدر بنگاه سنگاپور

های خدماتی تعداد میلیون دالر سنگاپور و در بنگاه

 نفر 111کارکنان کمتر از 

 تعداد کارکنان و میزان دارایی

 21کمتر از  شدههای تولیدی سرمایه پرداختدر بنگاه چین تایپه

میلیون و در  121ها کمتر از میلیون و مجموع دارایی

 میلیون 21مؤسسات تجاری و  خدماتی فروش کمتر از 

ها و شده، داراییسرمایه پرداخت

 فروش

نفر در صنایع کاربر و در 111تعداد کارکنان کمتر از   تایلند

 میلیون 111صنایع سرمایه بر، سرمایه کمتر از 

 ان و سرمایهتعداد کارکن

 

 آلمان

نفر باشد.آن دسته از  91ها کمتر از  تعداد کارکنان آن

نفر باشد،  11ها حداکثر ها که تعداد کارکنان آنبنگاه

نفر بنگاه متوسط به   91نفر تا  11بنگاه کوچک و از 

ها کمتر از هایی که گردش مالی آنآیند. بنگاهحساب می

-بنگاه متوسط و بنگاهمیلیون مارك در سال باشد،  91

هزار مارك  911ها کمتر از هایی که گردش مالی آن

 آیند.باشد، بنگاه کوچک به حساب می

 

 تعداد کارکنان و گردش مالی

 

 های کوچک و متوسط در رشد اقتصادینقش بنگاه

وکارهای بزرگ را اندازی کسبتوانایی راهوکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد، بستری برای افراد حقیقی که نظران کسباز نظر صاحب

، 6و اسپینوال 9های خود را بروز دهند و کارآفرین باشند)ونگها و قابلیتتر بتوانند تواناییکنند تا در مقیاس کوچکندارند فراهم می

اشتغال را در دست کنند و سهم باالیی از (. نقش بسیار مهمی در بوجودآوردن فرصت شغلی برای افراد جامعه ایفا می2114

، 3آیند)ریورا(. به عنوان منابع نوآوری در محصوالت، خدمات، فرایندها و تجربیات کاری جدید به شمار می2114، 9دارند)رابرتسون

وکارهای کوچک و متوسط در دهنده عمده بدنه اقتصادی کشورها هستند. کسب(. با تأمین انواع محصوالت و خدمات، تشکیل2119

(. به صورت 1004، 0کنند)استوریای که صنایع بزرگ امکان ورودشان به آن بازارها نیست، فعالیت میو بازارهای ویژهنقاط مشخص 

ی اجزا، قطعات و زیر مونتاژهای تخصصی و به عنوان پیمانکاران کنندهویژه در بخش تولید، بسیاری از صنایع کوچک به عنوان تأمین

کنند، ی اقتصاد تولیدی که رونق و شکوفایی و موفقیت صنایع بزرگ را تضمین میعنوان پایهآیند. به صنایع بزرگ به حساب می

                                                           
Wong  5  
Aspinwall 6  

Robertson 7  

Rivera 8  
Storey 9  
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وکارهای کوچک و گیرد زیرا عملکردشان به صورت مستقیم به کسبباشند. کارایی صنایع بزرگ نیز توسط صنایع کوچک شکل میمی

های محصوالت کلیدی خود به نترل و در دست داشتن قیمت(. اکثر صنایع بزرگ متمایل به ک1009، 11متوسط وابسته است)وایتیکر

باشند. صنایع کوچک در این حالت با فراهم کردن رقابت سالم و جلوگیری از انحصار و نیروهای منظور افزایش حاشیه سودشان می

 (.1033، 11نمایند)کراسبازار نقش ایفا می

 رقابت پذیری

و دارای تعاریف متعددی می باشد. بطور کلی رقابت پذیری را توان بنگاه در عرضه  مفهوم رقابت پذیری به روشنی تعریف نشده است

همکاران،  ا خدمات با قیمت بالقوه ی رقابتی که دارای حداقل هزینه در هزینه فرصت منابع باشد تعریف نمود)زرانژاد ویکاال ها و 

ی افزایش سهم در بازار عنوان کرد. در سطح بین المللی، رقابت (. رقابت پذیری را می توان توانایی یک بنگاه یا صنعت خاص برا1301

ا افزایش آن در بازارهایی که در آن ها فعال یپذیری را توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و 

پذیری را مترادف با بهره وری چگونگی استفاده یک  (. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت1301است، تعریف کرد)اربابیان و میرزایی، 

 (. 1330ملت از عوامل تولید خود می داند)ایروانی، 

 مزیت رقابتی پایدار

در دنیای امروز تالش سازمان ها مبنی بر متمایز دانستن خود از دیگر رقبا می باشد و این در حالی است که در بسیاری از سازمان ها 

به مدیریت دانش بر میگردد، زیرا دانش در یک سازمان تنها منبعی است که کپی برداری از  یمیزان قابل توجه ا مزیت رقابتی پایدار به

 1334 ،را طی کند)معتمدی فر و ساالر زهی یآن دشوار است و برای بدست آوردن همان دانش باید سازمان فرایند یادگیری مشابه ا

ا خدمت خود را با ی. مزیت رقابتی حالتی است که بنگاه را قادر می سازد با کارایی باالتر و بکارگیری روش های برتر، محصول و (

ک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به یکیفیت باالتر عرضه کند و در رقابت با رقبا سود بیشتری بدست آورد. 

های آن واحد است)مانند وضعیت مکانی، تکنولوژی، پرسنلی و...(دائما تولیدات خود را نسبت به رقبا  ز ویژگیدالیل خاص که ناشی ا

( نزدیکترین تعریف را برای مزیت رقابتی پایدار 1001)12(. بارنی1339با هزینه کمتر و کیفیت باالتر ارائه دهد)حسینی و احتیاطی، 

پایدار عبارت است از تداوم فواید اعمال استراتژی های خلق ارزش منحصر به فرد و به  بیان می کند که بر این اساس مزیت رقابتی

(. مزیت رقابتی، 1301شکل غیر همزمان با رقبای بالقوه و موجود که قادر به نسخه برداری از این فواید نیستند)زرانژاد و همکاران، 

نظر مشتریان است.  مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از 

ارزش های قابل  (. مزیت رقابتی،1301است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد)عطاران، ییها

 (.1301التر است)عطاران، ارائه بنگاه برای مشتریان می باشد، به طریقی که این ارزش ها از هزینه های مشتریان با

 ارتباط مدیریت دانش با کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها

در عصر حاضر دانش و مدیریت صحیح آن شالوده ی اساسی رقابت و موفقیت سازمان ها محسوب می شود. اگرچه دانش یکی از منابع 

تژیک ایجاد نماید، بلکه دانش باید مدیریت شده و سازمان ها مزیت رقابتی است اما به تنهایی نمی تواند برای سازمان مزیت استرا

رند. مشخصه منحصر بفرد دانش یتالش می کنند برای دستیابی به مزیت رقابتی، دانش جدیدی ایجاد کرده و آن را به طور موثر بکار گ

دانش جدید باید بطور دائم خلق  به عنوان یک منبع در این واقعیت نهفته است که به محض خلق شدن کهنه می شود. از این رو،

گردد و بهبود یابد تا سازمان ها در محیط رقابتی امروز قادر به ادامه حیات باشند. در شرایط کنونی فضای کسب وکار که به اذعان 

این پارادایم اری از کارشناسان حوزه کسب وکار، پیچیدگی پارادایم حاکم بر این حوزه است و تنوع و ناپایداری مولفه های اصلی یبس

هستند، سازمان ها برای غلبه بر چالش های این فضا و بقا و موفقیت در محیط های رقابتی نیازمند ابزارهایی هستند، که مدیریت 

                                                           
Whittaker 10  
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Barney 12 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

9 
 

دانش یکی از مهمترین آنهاست. پیاده سازی مدیریت دانش از لحاظ سازمانی و نوع فناوری و منابع انسانی می تواند فضای مناسبی 

سازمان را در بازار رقابت  شکوفایی صنعتی ایجاد نماید و این آگاهی می تواند برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی کند وبرای رشد و 

کی از ینظرات جدید در حوزه مدیریت، مدیریت دانش و سرمایه های فکری سازمان ها  جهانی موفق تر گرداند. با توجه به دیدگاه ها و

ت در محیط پر تالطم کاری است. مدیریت دانش و فعالیت های مرتبط به آن، دارای کارکردهای راهکارهای اصلی فعالیت و موفقی

 یمتعددی در سازمان ها است که یکی از اصلی ترین و مهم ترین آنها افزایش توان رقابتی سازمان در محیط رقابتی و خلق مزیت ها

از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی مراحل هدفمند نمودن استفاده  یرقابتی پایدار برای سازمانهاست. برا

توسعه مدیریت دانش در سازمان، شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینه مدیریت دانش و تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری یک 

تحلیلی عمقی از سطح بلوغ سازمان در سازمان برای بکارگیری و بهبود مدیریت دانش امری ضروری و حیاتی است. به عبارتی انجام 

های یک سازمان در ابعاد مختلف  یزمینه مدیرت دانش امری ضروری است. بلوغ سازمان در مدیریت دانش، میزان قابلیت ها وتوانمند

بلوغ قرار موثر بر مدیریت دانش است. هر سازمان، با توجه به فعالیت هایی که در زمینه مدیریت دانش انجام داده، در سطحی از 

 میگیرد که این سطح نشان دهنده وضعیت جاری سازمان در زمینه مدیریت دانش است.

 نتیجه گیری: 

 فناورانه راهکارهای . داشت خواهد بر در نیز را عملکرد بشری معایب و مزایا تمامی دلیل همین به و است انسانی فعالیتی دانش، خلق

 لحاظ هم از که است محیطی ایجاد دانش، خدمات ارائه رویکرد . هستند پروژه یک در درگیر افرادبین  تفاوتهای تشریح در اغراقی صرفًا

 و فلسفه و مراجعان شدة تعریف نیازهای به و دهد تشویق قرار مورد و کرده آسانتر را دانش اشتراك فیزیکی، لحاظ از هم و فرهنگی

 و دانشمندان اطالعات هیئت در موضوعی/ اطالعاتی کارشناسان آسان بودن دسترس در این، بر عالوه . شود توجه سازمان استراتژیهای

 وجود به باعث ابتکارها، این هم چنین، .شود می از اطالعات مؤثر استفادة و آوری جمع فعالیت های تقویت موجب دانش، کارگزاران

 اجزاء بین هماهنگی .هستند سازمان درون رسمی شبکه های با موازی ها شبکه این که شود می رسمی دانش غیر های شبکه آمدن

 اولویت در دانش مدیریت که است صدد در سازمان اگر مدیریت است نتیجه در نقصان باعث آنها از یکی در نقصان که چرا است ضروری

 آن جای به است نامناسب فناوری یا افراد بر زیاد تأکید دهد قرار نظر تجدید را مورد ها فناوری و افراد بین موجود تعادل بایستی گیرد

 تغییر با تنها کنند استفاده ابزارها این از افراد تا دهد قرار نظر تجدید مورد را فنون و افراد های ان فناوری می تقابل الگوی باید مدیر

 که مدیریت نماییم بیان توانیم می پایان در ببرند بهره سازمان رقابتی منافع برای دانش از توانند می مدیران که است الگوی تبادل

 که سازمانی و دهد می قرار تحت تأثیر را سازمان یک گیری تصمیم و اطالعات و سازمان یک اهداف و سازمان ساختار واقع در دانش

 دانش از استفاده با مشتری انتظارات و نیازها به گویی در پاسخ بایست می است خود رقبای با مقایسه در سرآمد موقعیت یک خواهان

 .کند عمل سازمان در موجود رقابتی
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