
 جهت رقابتي شدن سازماننقش مديريت دانش

:چكيده

و منابع جمعي است در سالهاي گذشته شاهد. دانش يكي از عوامل تاثيرگذار در كسب مزيتهاي رقابتي

، يكي از رويكرد ايم كه مديريت دانش در سازمانها ظهور رويكردهاي بيشماري در زمينه مديريت دانش بوده

به. ينه استهاي جديد در اين زم و و شامل مذاكره،اشتراك، تعامالت در حوزه مديريت دانش، پيچيده

به.كارگيري دانش در همه ابعاد سازمان است و دنبال آن گسترش كاربرد با رشد تكنولوژيهاي ارتباطي

ب سازمانها و دانش در آنها، ضرورت و شكل گيري انبوه اطالعات ه در محيط به شدت در حال تغيير امروزي

و كسب مزيت رقابتي به خوبي نمايان مي و فرايندهاي مديريت دانش براي بهره برداري كارگيري ابزارها

.گردد

.مديريت دانش، سازمان ،مزيت رقابتي، دانش:واژه هاي كليدي

:مقدمه

و مشخص سازماني به داليل مختلف از جمله تغييرات گسترده در بازار و(امروزه مرزهاي ثابت  شكل

و ) فرم، زمان پاسخ گويي، محل پاسخ گويي، كيفيت، خدمات پس از فروش و عوامل موفقيت سازمانهاي ...

و( كنوني و متحرك جايگزين ...) سرعت، انعطاف پذيري، يكپارچگي، نوآوري و مرزهاي منعطف تغيير يافته

و كار. اين مرزهاي ثابت شده است و كار: قابل مشاهده استدر سازمانها3به طور كلي سه نوع كسب كسب

و كار زير ساختها و كسب نزديك به يك قرن است كه نظريه هاي اقتصادي. ارتباط با مشتري، ابداع محصول

و در يك سازمان انجام پذيرد چرا  و كارها بايد به صورت يكجا فرض مي كنند كه مديريت تمامي اين كسب

ا و پيشرفت. رتباطات ظهور مي كنندكه اگر در سازمانهاي مجزا باشد، هزينه هاي باظهور مفهوم سازمانها

و حتي  و كارها را در سازمانهاي مجزا و ارتباطات، مشخص گرديد كه مي توان اين كسب تكنولوژي اطالعات

و اجرا كرد .با هزينه بسيار كمتر، مديريت



ته شد كه با تصميمات ميالدي، به سازمان به صورت مجموعه اي از منابع نگريس 1959در سال

شد. [1]مديريتي در بخشهاي مختلف آن پخش مي شوند قسمت. اين نظريه بعدها به دو قسمت تقسيم

و بهينه  و قسمت ديگري از آن به چگونگي استفاده موثر و خارجي سازمان توجه داشت اول به منابع داخلي

در اين. به سمت جامعه دانش محور استاكنون جهان در حال تغيير. از منابع موجود اشاره مي كرد

و به طور كلي براي اقتصاد است و اوليه براي فرد و. جامعه، دانش، منبع اصلي امروزه زمين، نيروي كار

البته توجه به اين. [2]در درجه دوم اهميت قرار دارند) فاكتورهاي سنتي اقتصادي براي توليد( سرمايه 

د و تنها وقتي در قالب عمل ظاهر مي شود، خود، چيزي توليد نمي انش به خودينكته ضروري است كه كند

به. موثر مي باشد و استفاده از آن در سازمان نيازمند و تعريف زيرا اساسا دانش يك مقوله فردي است

مي.كارگيري يك ساختارمشخص مي باشد امروزه دانش يكي از مولفه هاي مهم در برتري رقابتي محسوب

و فراهم نمودن جايگاهي براي بنابرا. شود و دانش مورد نياز آن ين مشخص كردن دانش موجود سازمان

، مشخص كننده ارزش رقابتي سازمان در جامعه دانش محور امروز است و استفاده مناسب از آن .نگهداري

و نقش مديريت دانش در سازمانهاي امروزي مشخص مي گردد .اينجاست كه اهميت

و رقابتي امروز، براي كسب اما به راستي مفهو و در محيط بسيار متغير و مديريت دانش چيست م سازمان

 برتري رقابتي چه ارتباطي ميان اين دو مقوله مهم سازماني وجود دارد؟

:مديريت دانش

پس از گذشت چندين سال از شروع مباحث مديريت دانش، افراد زيادي با توجه به زمينه كاري خود،

ناگوني از آن ارايه داده اند اما هنوز تعريف واحدي از مديريت دانش در مجامع علمي بيان نشده تعاريف گو

به طور كلي دانش،. يكي از چالشهاي اساسي در مديريت دانش، فهم دقيق مفهوم دانش مي باشد. است

كه سازمانها در واقع مديريت دانش فرايندي است. [3]اطالعاتي است كه فرد در ذهن خود شكل داده است

و پايگاه هاي دانش خود، توليد ارزش مي كنند و منطقي اغلب توليد ارزش. [4]به واسطه داراييهاي عقالني

و يا حتي  ، دانش شركا و مهارتهاي آنان از اين داراييها شامل مشخص كردن آنچه كاركنان سازمان ميدانند



دا. رقبا براي عملكرد بهتر مي باشد نش درست به افراد مورد نظر در زمان مورد نظر مديريت دانش رساندن

و عملكرد بهتر مي باشد از. [5]براي تصميم گيري و اطالعات كاركنان سازمان، بلكه دانش نه تنها از مهارتها

و( عوامل محيطي آن و روشها در. نيز كسب مي شود...) بازار، رقبا، روند صنعت، مشتريان، محصوالت، متدها

مي محيط اقتصاد دانش و حياتي محسوب ، فاكتورهاي مهم و انتقال دانش محور، خالقيت، كيفيت، سرعت

و امروزه در  و حياتي براي ارزش اقتصادي كمپاني تبديل شده و سرمايه هاي عقالني به معيارهاي مهم شوند

و منابع به مديريت دانش تغيير يافته است  .[6]اكثر سازمانها اولويت مديريت از مديريت مالي

دانش ضمني، اطالعات، مهارتها. تقسيم مي شود2و صريح1به صورت كلي دانش به دو صورت دانش ضمني

، در ذهن خود دارند دانش صريح دانش دسته.و به طور كلي تمام مواردي است كه افراد راجع به موضوعي

و مشخص شده است و دستورالعملها در سازمان.بندي شده د. مانند قوانين ر سازمان ذخيره شده، دانش بايد

و استفاده شود ، انتقال يافته كه. مابين قسمتهاي مختلف براي مديريت دانش، فازهاي مختلفي وجود دارد

براي بيان اين فعاليتها نيز مدلهاي مختلفي بيان شده. نيز گفته مي شود1به آنها فعاليتهاي مديريت دانش

. است

ر و ارتباط با هم در جهت ، سازمان :قابتي شدندانش

را ها به ستاده دانش، ظرفيت سازمان براي تبديل داده. ترين منبع استراتژيك يك سازمان است دانش، مهم ها

و پروساك«. دهد نشان مي مي«: اند گونه تعريف كرده دانش را اين) 2000(» دينيورت داند اقالمي كه سازمان

و تجربيات افراد، دستا تواند بداند، مهارت يا مي و ساير افراد وردها، مدارك، روابط مشتريان، عرضهها كنندگان

».هاي داده الكترونيك وجود داردو مواردي كه اغلب در پايگاه

و به مي دو بعد دانش، اساس ايجاد :دهد كارگيري دانش را شكل

مي.1  تواند ضمني يا پنهان باشد دانش

مي.2  تواند دانش عيني يا ذهني باشد دانش

.رساندن هزينه تبديل دانش پنهان يا ضمني به دانش آشكار، امري بسيار ضروري است به حداقل



و تاكوچي« و دانشو بر اين باورند كه دانش از طريق فرايند گفت) 1995(» موكانا گو بين دانش ضمني

دا. شود آشكار خلق مي و مجموعه دانش در توسعه مديريت نش تمامي اين مسائل، اهميت يادگيري سازمان

ها در رسيدن به مديريت دانش رسمي، با اين حال، يكي از بزرگترين چالش. دهند رسمي را نشان مي

و ترغيب افراد در به .اشتراك گذاشتن دانش خود است هماهنگ كردن دانش با نيازهاي سازماني

و كسب21بر دانش قرن در اقتصاد مبتني ر با ارزشكاو، دانش متنوع انساني، منبع محصوالت، خدمات

شكل گرفت،21ها، در مورد دور شدن از توليد انبوه كه از قرن بسياري از سازمان. رقابتي جديد شده است

كارو در محيط كسب. كارهايي جديد باشندو اند كه بايد به دنبال كسب آنها وارد عصري شده. كنند بحث مي

گذاري بر فناوري اطالعات ها از طريق سرمايههگذشته، بايد از طريق مديريت رويكردهايي مانند كاهش هزين

و روابط كاركنان، سطحي از سوددهي كسب مي .شد براي افزايش كارايي در فروش، برونسپاري استراتژيك

و جهاني گرچه سازمان و خدمات اشباع شده، توسعه سريع اقتصادي آسيايي ها در محيطي اقتصادي با كاالها

و توليد كاالهاي ارزانتوانند بسادگ شدن، ديگر نمي از ي، با توسعه و ارائه آنها به مشتريان، به سطحي تر

و سازمان. سوددهي برسند و ارتباطات، تغييرات زيادي را براي مشتريان پي انقالب در فناوري اطالعات ها در

به دليل، سازمان به اين. داشته است و كسب ها بايد را خالقانهكارهايو صورت مستمر، محصوالت، خدمات اي

و ارزش ها بزرگتر باشند، نياز بيشتري به توسعه هرچه سازمان. هاي جديدي را به مشتريان بدهند ارائه كنند

و تحقق اين امر، مستلزم تجميع يافته و كارايي دارند و آموخته نوآوري .هاي تمامي كاركنان سازمان است ها

تي خود در اقتصاد مبتني بر دانش، چه نوع مديريتي را ها براي حفظ مزيت رقاب سؤال اين است كه سازمان

از در سال. هاست محور در شركت هاي پروژه حل، ايجاد سازمان يك راه. كار گيرند بايد به هاي اخير، بسياري

و منعطف ها سلسله مراتب سنتي خود را مسطح سازمان به تر و از ساختارهايي افقي كه صورت تيمي تر ساخته

ميا ايجاد شده و فناوري. كنند ند، استفاده ها به سرعت در حال تغيير هستند، در محيطي كه بازارها

به هاي پروژه سازمان و مستقل، ساختارهاي سازماني بهينه مي محور منعطف و شمار آيند كه دانش درون

و خدمات جديدي را ارائه مي و محصوالت .دهند بيرون سازمان را با هم تلفيق كرده

الزم به نظر‘5مجازي‘، شايد شناخت مفهومو الكترونيكي تقسيم مي شود مجازي به دو دسته زمانسا

كه. [7]آمده است6به معني مهارت ’virtus‘اصطالح مجازي از كلمه التين. برسد در لغت به معناي آنچه

.يِا آنچه كه توسط احساسمان واقعي تلقي مي كنيمو واقعيت ندارد، به نظر ميرسد

آن. اولين بار اصطالح سازمان مجازي را به كار برد Mowshowitzميالدي، 1986در سال پس از

، اصطالحات گوناگوني براي توضيح اين فرم جديد از سازمانهاي شبكه اي  ارايه كردند5نويسندگان ديگر



در ادبيات موضوع سازمانهاي مجازي، مجازيت را توانايي سازمان ...و6مانند شركت مجازي، محل كار مجازي

و  و داراي ارزش افزوده جهت هماهنگي مزيتهاي رقابتي اساسي، از طريق طريق طراحي فرايندهاي تجاري

و در نتيجه بدست آوردن ارزش  و خارجي كه باعث برتري مي گردد تحت اختيار درآوردن حوزه هاي داخلي

د به طور كلي سه نوع رويكرد متفاوت براي بيان مفهوم سازمان مجازي. [1]ر بازار، تعريف مي كنندباالتر

: [8]وجود دارد

.برخي سازمان مجازي را اساسا سازمان الكترونيكي مي دانند-1

و-2 رويكرد دوم، سازمان هاي مجازي را ساختارهاي سازماني مي داند كه بر مبناي همكاري هاي دو جانبه

و منابع يكديگر يا به منظور توليد كاال يا خدماتي خاص يا بهره  ، دانش به جهت تسهيم توانايي ها، مهارتها

كه. برداري از فرصتي ويژه گرد هم آمده اند اين رويكرد بر مفهوم موقتي بودن سازمان مجازي تاكيد دارد

و سپس منحل مي شود .براي كسب يك موقعيت بازار ايجاد شده

و شبكه موقت را به تنهايي يا به رويك-3 رد سوم تركيبي از دو رويكرد باالست كه مفهوم سازمان الكترونيك

.[9]جاي يكديگر به كار مي برند

. رويكردي كه بيش از بقيه مورد اتفاق نظر نويسندگان مي باشد، نگريستن به موضوع از ديدگاه دوم است

:ت زير تعريف كردبااين توصيف مي توان سازمان مجازي را به صور

و رقبا كه به كمك سازمان مجازي عبارتست از شبكه اي موقت از سازمانها، تامين كنندگان، مشتريان

و به بازار يكديگر دسترسي پيدا  و هزينه ها را تسهيم نموده تكنولوژي اطالعات با هم مرتبط بوده، مهارتها

و مرزهاي اين گونه سازماني به كمك تكنولوژي اطالعات. مي كنند مي تواند بر محدوديتهاي زمان، مكان

و عالوه بر اشتغال. ثابت سازماني غلبه كند هر سازمان در يك زمان مي تواند عضو چند سازمان مجازي باشد

شركاي سازمان مجازي اعم از تامين كنندگان،.در اين همكاري، به كارهاي روزمره خود نيز مشغول باشد

و حتي رقبا منابع و دسترسي به بازارهاي يكديگر را با هم تسهيم مي كنند مشتريان اين.، ريسكها، هزينه ها

و افقي را يادآوري مي كند به طور كلي مهمترين تاكيد سازمان. رابطه يكپارچگي زنجيره ارزش عمودي

و تسهيم منابع براي بهبود رقابت به طور كلي مي باشد س. مجازي، كامل كردن ازمان به عنوان مثال اگر يك



و توزيع محصول جديد را ندارد، مي تواند با عضو شدن در سازمان مجازي و يا دانش الزم براي ساخت منابع

به طور كلي يك مشخصه سازمان مجازي، اين است كه امكان رقابت با شركتهاي. پروژه خود را كامل كند

ش. بزرگتر را به سازمانهاي كوچك مي دهد و متوسط بسيار جذاب بنابراين اين مفهوم، براي ركتهاي كوچك

يك. است زيرا اين امكان را به آنها مي دهد كه در عين حفظ استقالل، رقابت پذيري خود را نيز بهبود دهند

و طوالني و بدون نياز به قراردادهاي رسمي برتري رقابتي سازمانهاي مجازي، اين است كه آنها به سرعت

ب. [8]مدت به هم مي پيوندند و بر پايه اعتماد متقابل ارتباط ين شركاي سازمان مجازي بايد منعطف بوده

براي اين منظور، سازمان مجازي تنها. باشد تا توانايي پاسخ گويي به تغييرات بازار را به سرعت داشته باشد

و يكپارچه مي كند ، شامل.منابع مورد نياز براي انجام پروژه مورد نظر را ادغام مفهوم سازمان مجازي

و مرزهاي سازماني، توسط  همكاري تيم هاي مجازي ميشود كه بر خالف مفهوم سنتي تيم، وراي زمان، فضا

و ارتباطات، كار مي كنند و1تيم مجازي هدف مهندسي همزمان.تكنولوژي اطالعات محصوالت، خدمات

و كاررا تعقيب مي كند ا. پروسه هاي كسب و مدلهاي سازمان مجازي از ديگر اشكال سازمان شبكه ي

، در داوطلبانه بودن شراكت در عين حفظ استقالل است.همكاري تجاري متفاوت است .مهمترين تفاوت

:اهميت مديريت دانش در سازمانها

و2پايگاه هاي دانش و پخش شده است چه درون سازمان سازمان بسيار بيشتر از ساير سازمانها گسترده

و حتي رقباچه بيرون آن در ميان تامين كن ، مشتريان اگرچه اين موضوع، مديريت. ندگان، پخش كننده ها

و مشكل تر مي كند، اما اين گستردگي منافع زيادي نيز به دنبال دارد از  دانش در اين سازمانها را مهمتر

و قيمتها كاسته مي شود كه باعث جذب   جمله اينكه موقعيتهاي بيشتري براي رقابت پديدار شده

و وفاداري هرچه بيشتر آنان به سازمار شدضايت مشتريان بسيار مشترييي به طور كلي سازمانها.ن خواهد

و خدمات به كار مي گيرندكه مدار بوده  و دانش مشتري را براي بهبود توليد كاال در اين نوع شراكت. نظرات

و به تجاري، سازمان به جاي اينكه خود، دانش مورد نياز را خلق كند، از دا نش ديگر شركا استفاده مي كند

و استفاده از آن در سازمانهاي جدا از هم بسيار. اين ترتيب هزينه ها را كاهش مي دهد پخش كردن دانش

اعتماد متقابل در فرهنگ سازمان. همچنين امكان از دست رفتن يكپارچگي دانش وجود دارد. مشكل است



و انتقال در. آن بين سازمانهاي مستقل تشكيل دهنده آن استمجازي، نكته كليدي در پخش دانش شركتها

و اين بدان معني است كه سازمانها در تالش هستند تا روي  سازمان به توانمنديهاي يكديگر دسترسي دارند

.آنچه كه بهتر مي توانند انجام دهند، كار كنند

:رقابتيمدل تغيير به سمت سازمان

و مديريت دانش، امكان پذير توانايي سازمان براي تغيير ، با ادغام مفاهيم سازمان به سمت موجوديت

، بسيار مهم.است و نگهداري آن، مديريت اين فاكتورهاي تغيير براي رسيدن به برتري استراتژيك

و خارجي زيادي نظير تكنولوژي رقابتيتوانايي سازمان براي شركت در سازمان.است ، به عوامل داخلي

و فرهنگ سازماني سازمان، ساخت و استراتژي آن، پروسه هاي مديريتي سازمان، مهارتهاي كاركنان آن ار

دروبايد تكنول رقابتيبه طور كلي براي تغيير به سمت سازمان. بستگي دارد و ارتباطات سازمان ژي اطالعات

و فعاليتهاي مديريت دانش در سازمان به منظور ايجاد اتحاد استر . اتژيك، اجرا گرددحد قابل قبولي بوده

و استراتژي مناسب براي اين تغيير را براي اين منظور بايد سازمان در محيط تجارت الكترونيك فعاليت كرده

پيش تعالياما اصلي ترين عامل، توجه به فرهنگ سازماني است كه بايد به سمت ايجاد فرهنگ. داشته باشد

، رقابتيفرهنگ سازماني ناميد كه اين در يافت از سازمان به طور كلي درك كلي از سازمان را مي توان. رود

.[8]ناميده مي شود رقابتيفرهنگ

:خالصه

در اقتصاد دانش محور امروز، به دانش به عنوان مهمترين دارايي سازمان كه موجب برتري رقابتي مي

با رقابتيسازمان.شود گردد، توجه مي و پايگاه دانش قابليت استفاده موثر از دانش را يكپارچه كردن منابع

و ابزارهاي رقابتيبا توجه به گستردگي پايگاههاي دانش در سازمان. اعضا داراست ، توجه به فرايندها

و. مديريت دانش، بسيار ضروري به نظر مي رسد با توجه به مدل تغيير ارايه شده، توجه به فرهنگ مجازي

.است رقابتيشركت در سازمان استراتژي هاي سازمان امري ضروري براي
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