
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ان ملی(بارویکرد حمایت از کارآفرینکسب و کار)  مدرییت و  الگواهی نوین رد ملی سکنفران 

 1 
www.MBA-CONF.ir                1 

 

 

 بررسی رابطه بین استراتژی کالن سازمان و مدیریت دانش

 

 2دکتر میثم نصیری، *1رویا رضایی

 ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران(DBAدانشجوی دکتری حرفه کسب و کار )-1

 ، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمدیریت، دانشکده مدیریت تخصصی دکتری -2

 Ro.rezaei@gmail.comمسئول: نویسنده 

  

 چكیده

 باورندد این بر دو هر تجاری و علمی جوامع. است شده تبدیل تجاری متون در بحث مورد حياتی و مهم موضوع یك به دانش مدیریت اخير یسالها در

 هاسدازمان رقدابتی اندازهایچشدم و بررسدی و نقد. کنند حفظ رقابتی هایعرصه در را خود بلندمدت هایبرتری توانندیم دانش باقدرت سازمانهای که

 را داندش صحيح شکل نتواند راحتی به سازمانی اگر. است و غير تجاری تجاری هایسازمان استراتژیك هایعرصه در دیدگاه این تأثيرات هدهند نشان

دارا بودن یك استراتژی روشن و به خوبی برنامده رید ی شدده  i.شد خواهد مواجه مشکل با رقابتی هایعرصه در دهد تشخيص آن مناسب جایگاه در

را  یکی از راههای رسيدن به موفقيت در مدیریت دانش است. این استراتژی عامل مهمی برای یك سازمان است تا بتواند مندابع و تواندایی هدای خدود

رابطه استراتژی کدنن شدرکت بدا  دانش به بررسی مدیریت تبيين و توضيح ضمن حاضر مقالهاف مدیریت دانش سازماندهی کند.برای دستيابی به اهد

 .پردازدمی مدیریت دانش

 ، استراتژی مدیریت دانش2، استراتژی کنن1واژگان کليدی: مدیریت دانش

                                                 
1 Knowledge management 
2 Corporate strategy 
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 مقدمه

 سدازمانها بده پویدا محيط هدای و جهانی رقابتهای با رویارویی است. در گردیده تبدیل اداقتص کليدددددی منبع یك به دانش امروزه فراصنعتی درجامعه

. کنندد گيدری بهدره متندوع اسدتعدادهای بدا افدرادی ومهارتهدای تخصدص از نوین فناوریهای و جدید بازارهای به دسترسی برای که شود می توصيه

 در امدروزه شدوند مدی تلقی ناپذیر رسوخ خویش گسترده فناوری زیرساختهای و في یکی تسهينت لحاظ به زمانی که ب رگی مراتبی سلسله سازمانهای

 بقدا برای مدیران، نظر بنابر. اند گردیده مواجه مشکل با خدمات، و کاالها سریع ارائه حيث از مشتریان، نيازهای برآوردن ني  و ناپایدار بازارهای به پاسخ

. کنندد عمدل کارا صورت به دانش اداره در ني  و باشند برخوردار الزم پذیری انعطاف و چابکی از سازمانها که است ضروری پویا و پيچيده محيطهای در

 في یکدی منابع با مدیران سنتی طور به که آنجایی از. هستند روبرو زیادی چالشهای با دانش مدیریت عملی های جنبه درک در مدیران اکثر باوجود این

 .است ناپذیر اجتناب چالشهای چنين وقوع اند کدددددرده کار ملموسی و

 هماهنگی سنتی، طور به همچنين، و پردازد می منابع تخصيص به سازمان مدیریت توليد، زمينه در آینده طرحهای و بلندمدت های بينی پيش براساس

 مجموعده انجدام بدرای را ای حرفده افراد تدددوان نمی که آنجایی از این، وجود با. شود می تسهيل مناسب قوانين و ها رویه ها، برنامه ازطریق فعاليتها

 حوزه در اغلب ای حرفه افراد. کرد تج یه مرتب و منظم طور به توان نمی ني  را دانشی فعاليتهای قرارداد آموزش تحت دانشی فعاليتهای از متنوع های

. است عملی و تئوری آموزشهای با همراه متمادی الهایس صرف مستل م خاص تخصصی توسعه و ایجاد که زیرا هستند تخصص دارای محدودی های

 بدر مبنی ای شده اثبات روش هيچگونه این، وجود با اند دریافته توليدی فرایندهای کنترل و نظارت منظور به را روشهایی مدیران اینکه رغم علی ثانياً،

 .ندارد وجود کنند استفاده دانش مدیریت از توانند می آنها اینکه

اکثدر است.  هنجاری ماهيتاً و موردی صورت به مطالعات این اکثر حال این با است تکامل درحال سازمانی دانش زمينه در ادبيات از ای موعهمج اگرچه

 می بندی طبقه دانش مدیریت گسترده و حوزه تحت را آمي  موفقيت سازمانی فعاليت هر که کند می تعددریف نحوی به را دانش مدیریت مطالعاتاین 

  iiد و اینجاست که نقش استراتژی های کنن شرکت در اف ایش دانش فردی و سازمانی پررنگ می شود.کن

 

 مدیریت دانش و تعاریف آن 

گرد. اگرچه بده شدکل تخصصدی سال قبل از ميند مسيح برمی 3000کنند که اصل و ریشه مدیریت دانش به ( ادعا می2001( و پروساک)1997ویگ)

  iiiاست. تحت این عنوان نبوده

 تعریف مدیریت دانش توسط دانشمندان مختلفی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

آورد. بده نظدر داند که باالترین درآمد و ارزش را به وجود میآوردن تخصصی گروهی در یك شرکت میدست( مدیریت دانش را فرآیند به1996هيلبارد)

 iiه داده اسناد، مغ  افراد وجود داشته باشد و مبادله شود.تواند در پایگاوی این تخصص می

عامل زمينه آموزش بازخورد و آموزشی مجدد و یا حذف  5( مدیریت دانش فرآیند ایجاد، تاثير ارائه توزیع و کاربرد دانش است که این 1998به نظر بات)

 iهای سازمانی مورد نظر است. ليتآورد که معموالً برای ایجاد، نگهداری و احياء قابآموزش را فراهم می

شدود باشد که پس از آن توزیع می(: مدیریت دانش شيوه شناسایی، در اختيار گرفتن، سازماندهی پردازش اطنعات جهت خلق دانش می1383رادینگ)

 iiگيرد تا برای خلق دانش بيشتر استفاده شود. و در دسترس دیگران قرار می
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: مدیریت دانش، نوعی فنآوری است که به دانش تاکيد دارد و بر آن است تا از طریق بکارگيری مدوثر داندش بده حدل (1383و جرالد اس) جی ميکاویل

یابيم کده مددیریت مشکنت بپردازد. از بررسی و جمع بندی مطالب مختلف نگاشته شده درباره مفهوم مدیریت دانش سرانجام به این تعریف دست می

 iii. برداری از دانشآوری، سازماندهی، انتشار و بهرهجاد جمعفرآیند ایدانش عبارت است از 

 

 فرآیندهای مدیریت دانش  -1

 3اکتساب دانش -1-1

طریق  برای انجام دادن هر کاری، الزم است که اطنعات و دانش صریح در رابطه با آن گردآوری و تحليل شود که این شروع فرآیند اکتساب دانش از

-و جسدت 4اند : یادگيری سازمانیکنند، عبارتها دانش و اطنعات را کسب میفرآیندی که از طریق آن سازمان باشد. دوزیرساخت مدیریت دانش می

 وجو.

 توان به سه شيوه انجام داد:وجو را میاکتساب اطنعات سازمانی از طریق جست

 اسکن کردن  .1

 وجوی متمرک  جست .2

 نظارت عملکردی .3

افتدد کده اعیدای هنگامی اتفاق مدی "وجوی متمرک جست"دریافت اطنعات از حيط خارجی اشاره دارد.  ای ازبه طيف نسبتاً گسترده "اسکن کردن"

هدای کنند که اغلب در واکنش به مشکنت یا فرصدتوجو میسازمان یا واحدها به طور فعال در یك بخش کوچك از محيط درونی و یا خارجی جست

-های متمرک  و گسترده اثربخش سازمانی و برای تحقق اهداف از پيش تعيدينی حد وسط دریافتبرا "نظارت عملکردی"باشد. مشکوک یا واقعی می

 گيرد.شده یا ال امات سهامداران مورد استفاده قرار می

 هدای تدكهدا یدادگيریوجود دارند که به آن 2و نوع  1های نوع یك نقش اساسی در اکتساب دانش دارد. دو نوع یادگيری به نام "یادگيری سازمانی"

شود. از این دیدگاه اکتساب و خلق دانش مطمئناً شامل تعادل بين دو نوع یادگيری است که ندوعی از مدارپيپ پویدا را ای ني  گفته میای و دوحلقهحلقه

 دهند.تشکيل می

هدا، وسدعه بهبودهدا و خنقيدتآوردن دانش ضمنی که نمی تواند مستقيم پردازش شود، یك قسمت اساسی از این مرحله اسدت کده موجدب تبه دست

 شود. شود و در نهایت، به قسمتی از دانش جدید در سيستم تبدیل میها و همچنين ایجاد ارزش میمحصوالت یا پردازش

 

 دهی دانش سازمان -1-2

-دهی و طبقهنظر داونپورت، سازمان بندی، تقسيم و توزیع کنند. بر طبقکنند که باید آن را طبقهها، مقدار زیادی اطنعات را روزانه دریافت میسازمان

 دهی دانش شامل موارد زیر است:وظيفه مدیریت منابع انسانی برای سازمان .های آینده باشدبندی دانش باید یك قابليت اصلی برای سازمان

                                                 
3 Knowledge acquisition 
4 Organizational learning 
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 تصميم گيری برای تشخيص اینکه چه دانشی مهم است -

 ایجاد یك فرهنگ لغت دانشی -

 وجو ها و اب ارهای جستایجاد شاخص -

 طبقه بندی و پاالیش مداوم دانش -

 

 به کارگیری دانش  -1-3

رسند، مگر اینکه بهترین استفاده را از آن بکنند. به منظور بهترین اسدتفاده از داندش، بایدد آن را ها با داشتن بهترین دانش به م یت رقابتی نمیسازمان

 اید فرآیندهای دیگر دانش اساساً ایجاد، توزیع و به اشتراک گذاشته شوند. کار گرفت. برای این کار ب های سازمان بهطور کامل در فعاليتبه

 

 به اشتراک گذاشتن دانش  -1-4

شدده دسترسدی های استراتژیك مهم به جدای داندش نگهدداریطور کارآمد توزیع شود، افراد در سراسر سازمان به ایدهاگر دانش در سراسر سازمان به 

هدا و صدنایع مختلدف بررسدی کدرده صورت گرفته که الگوهای انتقال دانش را در ميدان ملدت "آپليارد"مينه توسط خواهند داشت. تحقيقاتی در این ز

 iiiiاند.تاثير فاکتورهای انگي شی روی پخش دانش را بررسی کرده "باک"و  "کيم"است.همچنين 

 

 عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش   

 شوند: فنآوری، فرآیندها، افراد، حفظ تعهدات راهبردی. اند، به چهار دسته تقسيم میموفقيت مطرح عواملی که در مدیریت دانش به عنوان عوامل

 iiکند.هایی را برای تسهيم دانش، مدیریت و اداره کردن اسناد، جریان یا رون  کار و غيره ایجاد میحلفنآوری در مدیریت دانش راه فنآوری:

بنددی و نگهدداری محتدوا، بازیدابی اطنعدات، یع دانش، پذیرش محتوای مدیریت، ابقای کيفيت و حذف یا طبقهاستانداردهایی را برای توز فرآیندها:

 iآورد. ارتباطات اعیاء در عمل، متدولوژی و استانداردها در عمل و مطالعات موردی فراهم می

ود اعیاء برای اشترک دانش، توزیع و اسدتفاده مجددد از داندش ب رگترین چالش در مدیریت دانش اطمينان اعیاء به سازمان و اطمينان بين خ افراد:

 iiبرای دستيابی به نتایج است. 

کندد کده در مددیریت داندش مدیریت راهبردی نقش کليدی را در ارتقاء رفتارها از طریق ارتباطات سازمانی پایدار ایفا میحفظ تعهدات سازمانی: 

 iiiن سطح باال ایجاد تعهد سازمانی است. اهميت دارد. یکی از کليدهای موفقيت برای مدیرا

 

 سازمانی: دانش مقابل در شخصی دانش
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 زیدادی موقعيتهدای در شخصدی تخصدص و داندش به نياز این، وجود با. است آشکار و واضح سازمانی دانش به نياز کنونی، پویای و پرشتاب محيط در

 باشدددد، داشته نياز خاصی تخصص به ای وظيفه انجام اگر. دارد بستگی افراد بين تعامنت ماهيت و وظایف ماهيت به خود موضوع این. است ضروری

 اسدت ممکدن بطلبد، گوناگون های حوزه از را دانشی ای وظيفه انجام اگر دیگر، ازطرف. کند استفاده آن حل درجهت خود دانش از تواند می متخصص

 همکاری خود دانش مشارکت درجهت چگونه و کنند می تعامل سازمانی اعیای گونهچ اینکه مورد، این در. نباشد مسئله حل راه تنها به شخصی دانش

 .است مهمی بسيار موضوع کنند می

 

 سازمانی دانش ایجاد در سازمانها نقش

 کنتدرل در سازمان جای به دانش بيشتر است، اندک اعیا ميان تعامنت مي ان که سازمانی در. است تعامنت سازمانی دانش اصلی های مؤلفه از یکی

 فرایندد دراین. شود می درونی کارکنان بين غيررسمی جلسات و تعامنت ازطریق سازمان داخل در دانش از عظيمی بخش این، وجود با. خواهدبود افراد

 بده. دهندد مدی رارقد سازمان دردستدددددرس است تعامنت این ماحصل که را دانش از قسمتی بلکه بخشند می غنا را خود دانش افراد تنها نه تعاملی

 .دارد بس ایی نقش آن پدیدآمدن در ني  تعامنت بلکه شود نمی ایجدداد سازمان اعیای سوی از تنها سازمان در شده درونی دانش دیگر، عبارت

مدیران  وظایف همترینم از بنابراین،. داشت خواهد سازمان پایه دانش بر اندکی تاثير نشود، گذارده مشارکت به دیگران با شخصی دانش که صورتی در

 داندش بده کمدك برای آنها شخصی دانش اینکه برای است، محيطی محرکهای سوی به آنها کردن حساس و کارکنان ميان تعامنت تسهيل سازمان

 کده است اهميت دارای اعتبار های کنترل ازطریق شخصی دانش در جدید دیدگاه ایجاد جهت از دانش انحراف. گردد درونی و یابد توسعه سازمان پایه

 ii.است گروهی درسطوح انتقدددددددادات و ها مباحثه پيامد خود

 

 مقایسه سازمانهای دانش محور و سازمانهای سنتی

دیدگاهها و نظریات سازمانهای فعلی به سرعت درحال تغيير به سمت دانش محوری است. باید به مدیریت داندش از دیددگاهی نگریسدت کده قابليدت 

دنيای الکترونيکی آینده داشته باشد. مفاهيم و رویکردها در سازمانهای دانش محور تفاوت اساسی با مفاهيم سنتی و سازمانهای فعلی تطبيق بيشتری با 

 گيرد.ل ادراک است. این تغييرات دامنه ای از ساختارها تا راهبردها را در بر میها در کليه زمينه های مورد بررسی قادارد. این تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 انهای دانش محور و سازمانهای سنتیمقایسه سازم

سااازمانهای دانااش  زمانهای سنتیسا زمینه

 محور

پددديش بيندددی تحدددوالت  آینده نگر نسبی استراتژی
 گسترده

 واگرا و پویا همگرا و ایستا فناوری

 خودکنترل x,y,z استفاده از سبك مدیریت

 خلق و تجدید دانش استفاده از دانش دانش

 نامحسوس محسوس دارایی

 پویا نظامند ساختار
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 دانش مدیریتنقش 

 محسدوب سدازمانها همدة در ف ایندده و توجه قابل مشکنتی تجارت و صنعت در مداوم توسعة و تغيير اف ایش سرعت و جهانی سطح در رقابت امروزه

 رسدانیاطنع مندابع به دسترسی بر تکيه تنها دانش مدیریت و رسانیاطنع دیدگاه از بلندمدت رقابتی فواید کسب منظور به است مسلم آنچه. شوندمی

 در کده آنچده فقدط نده و هستيم مواجه آن با عمل در که آنچه از مؤثر برداریبهره حاضر حال در بلکه نيست کافی کار اجرای روند در داخلی و خارجی

 .است شده تبدیل شغلی ضرورت و نياز یك به داریم اختيار

 تجاری استراتژی یك بعنوان دانش مدیریت -1

 در امدا دارند، اختيار در تجاری رقابت در متعدد و مؤثر چالشهای با شدن مواجه و داخلی کارآیی بهبود جهت را متعددی هایمکاني م مدیران همة امروزه

 دانيممدی مدا. کارمندان و مشتریان: سازدمی متمای  توانا و نظيربی فردی بعنوان دیگران از را مدیران که دارد وجود اساسی و عمده عامل دو فقط اصل

 موفدق سدازمان و عادی عوامل از را بهترین عوامل کنندمی گيریتصميم که مشترکی زمينه و آنها یاری و همکاری چگونگی کارمندان، کار کيفيت که

 بعنوان ني  را پایدار رشد الگوی و رقابت قابل توان اساسی پایه بعنوان را دانش مدیریت استراتژی سازمانها بيشتر اکنون هم کند،می متمای  ناموفق از را

 . برندمی بکار شغلی استراتژیهای از بخشی

 شودمی مربوط مستمر توسعة به کنً دانش مدیریت -2

. دهنددمی تغيير را خود ریکا روش مرتباً ني  منفرد سازمانهای بلکه تجاری، سازمانهای تنها نه اند،کرده اساسی تغييرات اخير سال ده طی سازمانها اکثر

 یدك بعندوان داندش مدیریت.شود تغيير احساس به ضرورت توجه نياز و تا شودمی زیادی در حال وقوعند سبب باسرعت تغييرات آشکار که حقيقت این

 و گدرددمی محسوب سازمان یك برنامة کلی پيشرفت جهت اب اری ني  و کندمی عمل چندگانه مرزهای روی بر هم مان بطور شغلی و کاری استراتژی

 نماید. برطرف را خارجی چالشهای تا کندمی ایجاد قدرت سازمان داخل از

 پردازدمی جدید فرهنگ ایجاد به دانش مدیریت -3

 شاید است، تغيير درحال سرعت به که کنونی محيط در است، کنونی کاری فرهنگ ایجاد به بخشيدن سرعت برای سازنده اساس و پایه دانش مدیریت

 کداری فرهندگ بنابراین. است نامطمئن بسيار گيریممی درنظر را آن انتظارات و نتایج که زمانی و کند بسيار کارها بيشتر برای تکاملی تغييرات تاکتيك

 مقددار بده رهندگف بودن باز دانش، گذاشتن اشتراک به مستمر، سازمانی آموزش مستمر، پيشرفتهای و شود ایجاد کار اهداف و استراتژیها براساس باید

 .انگي اندبر را شودمی ایجاد( خارجی و داخلی) سنتی مرزهای ميان در که هماهنگی و خارجی اشخاص و کارمندان ميان مفيد همکاری زیاد،

 پردازدمی اطنعات به دانش مدیریت -4

 تنها یدانش سازمان یك برای. کنندمی اقدام آن از مجدد استفاده و بازیابی برای اطنعات کردن مندنظام و ذخيره با رسانیاطنع متخصصان از بسياری

 مدرتبط کداری فرآینددهای بده و شدود کنتدرل کيفی نظر از کار واقعی نيازهای طبق بر باید اطنعات بلکه نيست، کافی تنهایی به هاجنبه این بر تأکيد

 .بپيوندد

 

 پردازدمی دانش طریق از توان ایجاد به دانش مدیریت -5

 از کده کارمنددانی طریدق از تنها واقعی آموزشی سازمانهای بلکه نماید استفاده گذشته تجارت و دانش از که نيست پذیرواکنش فرایند یك تنها آموزش

 شدغلی فرصدتهای بده دادن شدکل و دادن قرار تأثير تحت بينی،پيش سازی،آماده حال در که کارمندانی همچنين و برخوردارند، باالیی شغلی مهارتهای
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 آمدوزش و داندش براسداس کده سازمانهایی طریق از را روزانه کاری چالشهای سنتی تجاری سازمانهای حالی در. شوندمی مواجه آینده با هستند، دهآین

 و داندش مبادلده هایعرصه منقات، مکانهای به توانمی هستند دانش براساس که سازمانهایی سازمانی، ساختار مشخصة وجه از. کنندمی حل هستند

 چالشدهای حدل در را بيشدتری تواندایی شودمی ایجاد ساختارهایی چنين براساس که سازمانی. کرد اشاره مرزها سوی آن در شبکه ایجاد ني  و خنقيت

 سداختار یدا گروه یك برای استراتژیك پایه یك ایجاد به فعاالنه دانش مدیریت مفهوم. داشت خواهد شودمی مواجه آن با ن دیك آیندة در که ترپيچيده

 .کندمی کمك ایشبکه سازمانی

 پردازدمی تغيير در مهارت به دانش مدیریت -6

 ف اینده بطور اما. شودمی مربوط کار کنونی روشهای و فرآیندها به که مسائلی مورد در پرسش بر دارد داللت دانش مدیریت برای استراتژی یك اجرای

 .گيرددربرمی کار انجام در ني  را یدجد و مؤثرتر روشهای شناسایی بلکه پرسش تنها نه

 دارد اهميت ني  تکنولوژی -7

 بده که است آن مانند اطنعات آوریفن حذف با مؤثر کاری سازمانهای ایجاد امروزه. است آن الینفك ج ء که دارد قوی بسيار آوریفن دانش مدیریت

 ارائده هایفرصدت از منحصدراً عالی مدیریت که است آن ني  اشالزمه و تاس استراتژیك مدیریت یك دانش مدیریت واقع در. باشيد کرده پشت آینده

 اقددام پيش از شما رقيبان تمامی که، باشيد داشته باور امر این به همچنين. بنماید را کامل برداریبهره کاری اهداف برای اطنعات فنآوری توسط شده

  رودمی بشمار نياز یك نسازما یك کاری مدیران برای امر این و کنندمی کار این به

 است مدرن رهبری نيازمند دانش مدیریت -8

 موضوع این و باشد کار در پيشرو، و انگي ه دارای باال سطح مدیریت که است آن دانش مدیریت روند اجرای در آمي موفقيت نتایج اخذ جهت الزم شرط

 هایشدالوده و کنددمی نفوذ سازمان پيکره وجود در دانش مدیریت مورد در اما د،شومی بيان کند راهنمایی و هدایت را فرآیند باید که مدیریت در اغلب

 متندوع هایقسدمت و سدطوح همدة در را کارمنددان مدذکور عوامدل این و کندمی غلبه ارزشها و فرهنگ رفتار، کار، فرآیندهای همه بر دانش مدیریت

 .iضروری است سازمان یك در باال سطح تمدیری وجود ل وم و ضرورت بنابراین. گيرددربرمی را سازمانی

 های کالن سازماناستراتژی 

 iiiiشود: بقاء، رشد و سودآوری.گيری راهبردی هر شرکتی توسط سه هدف اقتصادی مشخص میتقریباً جهت

 

 بقاء                                                                

                                                         

 یرشد                                           سودآور                                          

هدای مددیران )نيدت و قصدد( سدر و کدار دارد تدا رفتدار واقعدی فریمن و بوکر معتقدند که راهبرد، مبتنی بر اقدامت مدیریتی است و بيشتر با خواسدته 

تدر توليددکردن کنند تدا بدا ارزانها تنش میهر سازمان انتفاعی به منظور بقاء، رشد و کسب سود باید به دنبال م یت رقابتی باشد. شرکت iii.سازمان

ر کاالها و خدمات نسبت به رقبا )رهبری در ه ینه( و یا توليد و عرضه محصوالت منحصر به فدرد )تمدای ( بده م یدت رقدابتی دسدت یابندد. عدنوه بد

نپدورت و پدرواک داو iiگران سازمانی معتقدند که نوآوری ج  الینفك و الزمه رشد و بقاء اسدت.راهبردهای عمومی رهبری ه ینه و تمای  اغلب تحليل

هدای دانشدی کندد. دارایدیای ف اینده و م ایا و منافعی مسدتمر ایجداد مدیکنند که م یت حاصل از دانش، م یتی پایدار است. زیرا دانش، بازدهبيان می
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اند که م یدت لونتال بر این عقيدهکوهن و iiiکنند. یابند، در اثر استفاده اف ایش پيدا میهای ملموس که در اثر استفاده کاهش می)ناملموس( بر دارایی

اکندون های یادگيری بدرای سدازمانی کده هدمفرصتiiiiرقابتی مبتنی بر دانش، پایدار است زیرا هر چه شرکت بيشتر بداند، بيشتر یاد خواهد گرفت. 

لدی تمدایلی بده دانسدتن و یدادگيری های یادگيری مشابهی دارندد وتر از رقبایی باشد که فرصتدارای م یت ناشی از دانش است ممکن است با ارزش

 iiiiiندارند.

ها نه تنهدا بایدد های محيطی و فنی است. سازمانهایی موثر برای مواجهه و مقابله با ابهامها، یافتن راهاز نظر تامپسون، مشکل عمده و اساسی سازمان

هدای الزم ز این رو وظدایف دوگانده مددیریت، ایجداد همداهنگیدارای عناصر هماهنگ در درون بلکه باید دارای تطابقی شایسته با بيرون خود باشند. ا

هدای اصدلی درونی و پاسخگویی با واکنش درست به اوضاع بيرونی است. بنابراین اولين وظيفه مهم مدیریت، ایجاد هماهنگی پایدار در قلمدرو فعاليدت

های مختلفی )از جملده برقدراری روابدط محيط بيرونی است که از راهبنگاه است. دومين وظيفه مهم مدیریت، تنظيم روابط و داد و ستدهای سازمان با 

ربط برای کسب منابع مالی و مواد اوليه، بکارگيری سپرهای ایمنی، اسدتفاده از واحددهای جسدتجوگر مدرزی و توسدعه قلمدرو موثر با افراد ذینفع و ذی

 iiiپذیر است.  ها( انجامهای سازمان و سعی در جذب منشاء و منابع عدم اطمينان و ابهامفعاليت

کند. قددرت واقعدی ای در تدوین راهبردهای موفق ایفا میکنندهبا توجه به مطالب فوق، واضح است که دانش )به مثابه یك منبع راهبردی( نقش تعيين

جاری و راهبرد مدیریت دانش، ضروری اسدت. اف ایی ميان راهبرد تاش در داشتن تاثير مثبت بر راهبرد تجاری قرار دارد. در نتتيجه همدانش در توانایی

کننده نقش داندش ترین منبع سازمان است آنگاه راهبرد تجاری شرکت باید منعکساگر این پيش فرض را بپذیریم که دانش، راهبردی iiبه عقيده زاک

 کردن با رقبا باشد.در کمك به شرکت در رقابت

 

 مدیریت دانش و تدوین استراتژی

ها و تهدیدهای محديط بيروندی ها و منابع درونی خود و فرصتتناسب و تطابقی که سازمان ميان مهارت "ن بدین صورت تعریف کرد: تواراهبرد را می

بده زعدم پدورتر، جدوهره راهبدرد در iiiiیابندد. راهبردها به واسطه تعامل بين سازمان و محيط و مددیران و دانشدکاران ظهدور مدیiii. "ایجاد ميکند

 iiiiiهای متمای  را بهتر از رقبا انجام دهيم.ها را به شکلی متمای  انجام دهيم و یا اینکه فعاليتاست یعنی انتخاب اینکه فعاليت فعاليتهایش نهفته

معتقد است راهبرد و دانش، هر دو مفاهيمی پویا و چند بعدی هسدتند. راهبدرد یدك iiiiچگونه ميتوان دانش را با تدوین راهبرد، مرتبط ساخت؟ فاهی 

ن است موقعيت راهبردی فعلی یا مقصد مورد نظر در آینده را در برگيرد. راهبرد آینده ممکن است در راستای راهبرد فعلی باشد یدا مفهدوم شرکت ممک

هدا، یکننددگان، فندآورمحور ممکن است عوامل متعددی از قبيل مشتریان، رقبا، ورود و خروج رقبا بده صدنعت، تدامينجدیدی خلق کند. راهبرد دانش

 گذاران را شامل شود.ررات و قانونمق
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تواند به راهبرد فعلی توجه کند و مشخص کند که چه دانشی ممکن است به پيشرفت آن کمك کند یا اینکه به دانش موجود توجه کند یك شرکت می 

توان واند به بهترین نحو ممکن از این دانش بهره بگيرد و استفاده کند. به عنوه، رابطه بين دانش و راهبرد را میتو تشخيص دهد که چه راهبردی می

 تواند منجر به خلق م یت راهبردی یا م یت رقابتی برای شرکت شود.اینگونه ني  مطرح ساخت که چگونه دانش و مدیریت اثربخش آن می

يف رابطه بين راهبرد و دانش ابتدا باید برنامه راهبردی را تدوین کنند، دانش الزم برای اجرای این برنامه را شناسایی ها برای توصبه زعم زاک، سازمان

 iiiنمایند و با مقایسه دانش مورد نياز با دانش واقعی موجود، شکاف دانش راهبردی را مشخص سازند. 

 تشخيص شکاف         اجرا                      مقایسه                     

 سازی مدیریت دانشاستراتژی

 آنالیز ساختار سازمانی -1

سازی آن مد نظر قرار گيرد، ساختار سازمانی است بده نحدوی کده سداختارهای یکی از عوامل تاثيرگذار در موفقيت مدیریت دانش که باید در استراتژی

گرای مدیریت دانش بهتر پشدتيبانی های سيستمای هستند از استراتژیان های وظيفههای سازممکانيکی یا سلسله مراتبی که بطور عمده دارای ویژگی

 کنند.می

 آنالیز عوامل فرهنگی تاثیرگذار -2

کند، مورد ارزیابی قرار سازان، پارامترهایی از فرهنگ عمومی سازمان را که به فرآیندهای مختلف مدیریت دانش کمك میدر این مرحله استراتژی

 دهند.می

 های عمومی کسب و کار لیز استراتژیآنا -3

 مقررات

 قانونگذاران

هاآوری فن  
 

 

انتامین کنندگ  

ورود و خروج 

 رقبا به صنعت

 رقبا

 مشتریان

ار عوامل تاثیرگذ

 بر راهبرد دانش

 محور
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های عمومی پورتر است. تقریباً شود. مدلی که مدنظر قرار دارد، مدل استراتژیابتدا استراتژی عمومی کسب و کار تعيين شده برای سازمان شناسایی می

-اند. به طور کلی مدیومی کسب و کار اتفاق نظر داشتهپذیری استراتژی مدیریت دانش از استراتژی عماکثر قریب به اتفاق محققان قبلی در مورد تاثير

های پورتر قرار داد. استراتژی تمای  به دليل نيداز بده پاسدخگویی بده نيازهدای ها را در دو سر طيف استراتژیهای تمای  و رهبری ه ینهتوان استراتژی

های نو بوده و دانش مورد نيداز بدرای چندين فیدایی از ندوع ورش ایدهمشتری و ارائه محصوالت خاص و بدیع، نيازمند به حمایت از خنقيت باال و پر

شدوند. از طدرف دیگدر حمایت می گراهای مدیریت دانش انساناستراتژیهای تمای  به وسيله دانش تکراری و دورنی شده است. در این صورت استراتژ

هدای یدادگيری و تجربده، و تدوان بدالقوه در تسدهيم جویی، استفاده از منحنیها مستل م صرفهها به دليل نياز در کاهش ه ینهاستراتژی رهبری ه ینه

حمایدت  گدرای مددیریت داندشهای سيستماستراتژیهای عمومی به وسيله ها یا دانش وجود در سازمان دارد. در این صورت این نوع استراتژیمهارت

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiاده شده است:شوند. این مفاهيم در قالب محورهای متناظر در شمل زیر نشان دمی

 های رهبری ه ینهاستراتژی های ترکيبی              استراتژی های تمرک                  استراتژِ                     

 های سيستم گراگرا              استراتژیهای باالنس                     استراتژیهای انساناستراتژی                  

های بهبود عملکرد، توجه بده کدارایی، ها، روشگيری درکنترل ه ینهای تعيين کننده نوع استراتژی عبارتند از حساسيت نسبت به قيمت، سختفاکتوره

 شددههای سربار پایين، ضایعات قابل تحمل، قيمت تمدامشده، ه ینههای تمامهای توليد، طراحی مبتنی بر کاهش ه ینهطراحی مبتنی بر کاهش ه ینه

ها( و توجه به نيازهای مشتری، ارتباط ن دیك ميان واحدهای پژوهش، توسعه و بازاریدابی، های استراتژی رهبری در ه ینهپایين نسبت به رقبا )شاخص

اسدتراتژی  هدایهای باالتر نسبت به رقيبان در طراحی و توليد، قيمت تمام شده متمای  از رقيبان، تمرک  بر گدروه خاصدی از مشدتریان )شداخصه ینه

 iiiتمای ( هستند.

 

  صحیح استراتژی انتخاب

 مشدتریان چدرا که کنند محاسبه اینکه به باشند قادر بایست می مدیران.کند هدایت را آن دانش مدیریت استراتژی بایست می شرکت رقابتی استراتژی

 ارائده مشدتریان بده تواندد مدی را قيمتی چه شرکت در موجود انشد و دارند؟ انتظار شرکت از را قيمتی چه مشتریان کنند؟ می آنهاخرید از رقبا جای به

 . نخواهدداشت صحيحی انتخاب زیاد احتمال به زیرا ب ند استراتژی انتخاب به دست نباید باشد نداشته را سوالها این به پاسخی شرکتی اگر دهد؟

 انتخداب را خدود دانش مدیریت اصلی استراتژی توانست خواهند انزیرمدیر سوال سه درنظرگرفتن با است واضح شرکت رقابتی استراتژی آنکه بافرض

 مددیریت اسدتراتژی و رقدابتی اسدتراتژی بين آنها بتوانند که است آن مدیران برای مهم نکته اما باشند آشکار است ممکن جوابها میمون اگرچه. کنند

 .کنند برقرار روشنی و واضح ارتباط خود دانش

 دهید؟ می ارائه سفارشی محصوالت یا شدهاستاندارد محصوالت شما آیا -1

 نمدی ایجداد محصول کل در زیادی چندان تغييرات که فروشند رامی محصوالتی کنند می تبعيت استاندارد محصوالت توليد استراتژی از که شرکتهایی

 مونتداژ مشدتریان سدفارش برمبندای ار محصوالتش تاحدودی که دل شرکت حتی. هستند هم به شبيه زیادی تاحدود دیگر،محصوالت عبارت به. شود

 مددیریت اسدتراتژی یدك.  فروخدت می را ایاستانداردشده محصوالت داد می انجام توليد خطوط در را بيشتری تغييرات انبوه توليد به نسبت و کردمی

 .دهند می ارائه را ای استانداردشده محصوالت که است شرکتهایی مناسب )کدگذاری( مجدد استفاده بر مبتنی دانش
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 فدرد منحصدربه های خواسته و نيازها ساختن برآورده درجهت دهد بيشتر می ارائه آنها به مشتری سفارش برمبنای را خدمات و محصوالت که شرکتی

 از شدده کدگدذاری داندش بندابراین کنددپيدامی تغيير سرعت به مشتریان از عده این نيازهای آنکه دليل به. کندمی حرکت خاص مشتریان از عده یك

 .کنند پيروی سازی شخصی مدل از بایست می کنند می تبعيت مشتری سفارش برمبنای توليد از روش که شرکتهایی.  نيست برخوردار چندانی اهميت

  هستند؟ متكی 6آشكار دانش یابه 5پنهان دانش به مشكالت حل شما برای آیاکارکنان -2

 آشکار دانش به متکی شرکت یك کارکنان وقتی. بازار های وداده اف اری نرم کدهای مانند ردک کدگذاری را آن توان می که است دانشی آشکار دانش 

 مدی سدختی به را پنهان دانش برعکس، .باشد داشته را کارآیی بيشترین تواند می کدگذاری( )استراتژی مستندات به افراد از دانش انتقال روش هستند

 فدرد خاص بينش کار، وفن فوت ، علمی تخصصهای شامل عمدتا دانش این.  است افراد شخصی تجارب مستل م بيشتر و کرد پياده کاغذ روی بر توان

 روش گيدرد می کار به مشکنت حل برای را پنهان دانش شخصی وقتی. است فنی تخصص و وکار کسب زمينه در تشخيص قوه ، صنعت یك درمورد

 . است رداربرخو بيشتری کارآیی از سازی( شخصی )استراتژی فرد فردبه

 کنید؟ می تولید را بدیع محصول یک ثابت یا و مرسوم محصول یک شما آیا -3

 ایدن فدروش و طراحدی برای که فرایندی. خواهدکرد استفاده مجدد استفاده مدل یك از بيشتر ثابت و مرسوم محصوالت توليد بر مبتنی استراتژی یك

 یدك دیگدر، سوی از.  است برخوردار کدگذاری قابليت از که است دانشی و شده درک خوبی به که است وظایفی شامل رود کارمی به محصوالت قبيل

 درجسدتجوی کده شدرکتهایی در. شدود واقدع موردحمایدت تواندد می بهتر سازی شخصی استراتژی ازطریق جدید محصوالت ابداع بر مبتنی استراتژی

 . خواهندرفت دست از اطنعات آن کدگذاری استراتژی از استفاده درصورت که دکنن مبادله یکدیگر با را اطنعاتی کارکنان است الزم هستند نوآوری

 از مسدتقل واحددها این آنکه مگر کار گرفت به شرکت یك مختلف واحدهای در هم مان طور به توان نمی را دانش مدیریت استراتژی دو است بدیهی

 مختلدف اسدتراتژی دو از استفاده امکان است اعتبارات و مالی بخش با کم بسيار باطارت در توليد بخش که موتورز جنرال مانند شرکتهایی در. باشند هم

 یااینکده و کدرد تکيده استراتژی یك بر بایست می فقط یا اند شده تشکيل مرتبط هم به شدت به واحدهای از که شرکتهایی در اما،.  است پذیر امکان

 . درنظرگرفت مج ا صورت به ار گردند هماهنگ مجموعه کل با توانند نمی که واحدهایی

 اسدتفاده داندش آن از حمایت درجهت سازی شخصی استراتژی از است بهتر درنيامده اقتصادی کاالی یك صورت به دانش که زمانی تا دیگر، سوی از

 - کندد درآمدد کسب خود شدان فروش با دارد قصد دانش کننده ابداع شرکت یعنی - درآمد اقتصادی کاالی یك صورت به دانش که زمانی ولی. کرد

 .iiiiکرد استفاده مجدد استفاده استراتژی از است بهتر

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 TACIT KNOWLEDGE 
6 EXPLICIT KNOWLEDGE 
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 گیری نتیجه

نگرندد و معتقدندد بده دهد. سازمانها به دانش خود بدید منبعی راهبردی و بارزش میدانش پایه و اساس رقابت را تشکيل می کنونی، پرتنطم درمحيط

هدای کدنن و از این رو ل وم توجه بده داندش سدازمانی در اسدتراتژیباید توان دانشی را مدیریت نمایند د میمنظور حفظ حياط و قابليتهای رقابتی خو

 شود.تر میسازمان پررنگ

 یك در موجود منابع و دسترس قابل اطنعات از بهينه برداریبهره به مدتکوتاه دوره یك در دانش مدیریت اساس و پایه که گفت توانمی اطمينان با

 آیندده بدرای را هدامهارت و باشدد تجداری مندافع در توسدعه و پيشرفت جهت جدیدی پایه تواندمی ني  بلندمدت هایدوره در. شد خواهد منجر رکتش

 اسدتراتژیك نياز یك عنوان به هستند پيشرفت و ارتقاء خواهان که هاییشرکت همه برای دانش مدیریت گفت توانمی حقيقت در. کند تقویت مطمئن

 شدماریبدی چالشدهای بدا سدازمانها اکثدر دانندد و نمدی را آن اداره نحوه هنوز سازمانها از بسياری که البته کليدی منبعی است دانش .گرددمی طرحم

هستند. قسمت اعظم این ناتوانی در بی توجهی به موضوع مدیریت دانش در زمان تدوین اسدتراتژی کدنن شدرکت  مواجه از آن گيریبهره درخصوص

 تتر است.مس

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ان ملی(بارویکرد حمایت از کارآفرینکسب و کار)  مدرییت و  الگواهی نوین رد ملی سکنفران 

 13 
www.MBA-CONF.ir                13 

 فهرست منابع:

                                                 
i Kalseth k. and Cummings s. (2001), “Knowledge Management: development strategy or business 

strategy”, Information Development, vol. 17, pp 163. 
ii Bhatt G.D (2002). “Management strategies for individual knowledge and organizational 

knowledge”, Journal of Knowledge Management; Vol. 6 , No. 1, Pp. 31-39. 

 
iii Wiig, k, Prousak.J,(2009), knowledge management foundation Arington: TX: Schama Hibbard, 

J.Knowling what we know.Information weec, october,No.20 P:16 -25.  

 
ii Hilboard Rao, Emerging technologic in knowledge management P-P: 47. 

 
i Bhatt, F.D. (2008). Knowledge management in organizations: Examining the interaction between 

technologies techniques, and people.Journal of knowledge management, No.27. P-P: 23-37. 

 
 ii Radding, Allen (2003), Kowledge management, translator: Latifi, Mohammad Hossein (1382), One 

Edition, Samt Publisher. 

 
   iii Jraldlass.J.mikaeil (2008) Managis knowledge. Oxford: Butter worth-Heinemau. 

 
iiii Argyris  Chris.,  Schon  Donald  A.;  Organizational  learning  II.Theory,  Method And Practice, 

Addison Wesley; 1996. 

  ii Mackdaneld.J.(2005) , knowledge Management in one week, translator:Nik  fetrat,Badri(1384), 

One Edition, Keifiat-e-modiriat Publisher. 

 
 i Madison, k R & G. Darton (2006).Information system in organization. Firth Edition,   London: 

champan & Hall press. P-P: 36-44. 

 
ii Adli, Fariba (1383), knowledge Management, departure into knowledge yonder, Farashenakhti 

andishe Publisher.p-p: 47-50. 
iii Marwick, (2005). Knowledge management approach to knowledge management information, P-P: 

3-11. 

 
iiii Porter, M. (1980), Competitive Strategy, New York: Free Press. 

 
 iii Freeman, J. and Boeker, W. (1984), "The ecological analysis of business strategy", California 

Management Review, XXVI (3), pp. 73-86. 

 
ii Darroch, J. and McNaughton, R. (2002), "Examining the link between knowledge management 

practices and types of innovation", Proceeding of the 7th world Congress on intellectual Capital, 

Hamilton, Ontario, 16-18 January 2002, McMaster University, Hamilton, Ontario.  

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ان ملی(بارویکرد حمایت از کارآفرینکسب و کار)  مدرییت و  الگواهی نوین رد ملی سکنفران 

 14 
www.MBA-CONF.ir                14 

                                                                                                                                                                     
iii Davenport, T. H. and Prusak, L. (1998), Working Knowledge: How Organization Manage What They 

Know, Harvard Business School Press, Boston, MA.  
 
iiii Zack, M. H. (1999a), Knowledge and Strategy, Butterworth-Heinmann, Boston, MA. 

 
iiiii Snyman, Retha and Kruger, Cornelius Johannes (2004), "The interdependency between strategic 

management and strategic knowledge management", Journal of knowledge management, Vol. 8, 

No. 1, pp. 5-19. 
iii Rahmanseresht, H. (2008), Theories of Organizations from Modernism to Postmodernism, Vol. 1, 

2nd Edition, Iran: Dowran Publication.  

 
ii Zack, M. H. (2001), "Developing a knowledge strategy: epilogue", Available at: 

Http:/web/cba.neu.edu/mzack/kstart2/kstrat.htm 

 
iii . Grant, R. M. (1991), "The resource-based theory of competitive advantage: implication for 

strategy formulation", California Management Review, Vol. 33, No. 3, pp. 114-135. 

 
iiii Nurmi, R. (1998), "Knowledge-intensive firms", Business Horizons, May-June, pp. 26-32. 

 
iiiii Porter, M. (1996), "What is strategy?” Harvard Business Review, Vol. 74, No. 6, pp. 61-79. 

 
iiii Fahey, L. (1996), "Putting knowledge into strategy", Presentation at the Ernst & Young Managing 

the Knowledge of the Organization Conference, Phoenix, AZ. 
iii Halawi, Leila A.; McCarthy, Richard V. and Aronson, Jay E. (2006), "Knowledge management and 

the competitive strategy of the firm", The Learning Organization, Vol. 13 No. 4, pp. 384-397. 

 
iiii Hansen,T.;  What's  your  strategy  for  managing  knowledg,2000  ;  Harvard  Business School 

Publishing, Decision Support Systems 31 , 2001.  

 
iiiii Ahn, J.; assessing the contribution of knowledge to business performance: The KP3 

methodology; Decision Support Systems 36, 2004. 

 
iiiiii Kalseth, K.   ; Knowledge management from a business strategy perspective; journal of FID 

review. vol.1, No.37-41, 2000. 
iiii Bose, R.   ; Knowledge management metrics, Industrial Management + Data Systems; 104, 5/6, 

ABI/INFORM Global, 2004. 
iii Minsoo, S.; A framework for evaluating economics of knowledge management systems, 

Information & Management; 2004. 
xxxi Hansen, M, et al. (1999). “What"s Your Strategy for Managing Knowledge”, Harvard business 

review, march-april: pp1-11. 
 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

