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 چکيده
دانش به عنوان یک منبع مهم برای مدیران در جهت توجه بیشتر به استراتژی های مدیریت 

دانش است تا از این طریق مدیران بتواند روی فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت ها تاثیر 

که منابع و  مثبت بگذارند. استراتژی های مدیریت دانش عامل مهمی برای یک سازمان است

توانایی های خود را برای دست یابی به اهداف مدیریت دانش در جهت بهبود عملکرد کسب 

باشد که روابط را وکارسازماندهی کنند. هدف مدیریت دانش، ارتقای عملکرد کسب وکار می

برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم و رقابت پذیری در شرکت ها به عمل می 

دف از این مقاله تدوین استراتژی های مدیریت دانش در راستای ارتقای عملکرد کسب آورد. ه

های مدیریت و کار در موسسات خدماتی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، استراتژی

دانش و برنامه های مدیریت دانش باعث بهبود فرآیندهای مدیریت دانش می شود و بهبود 

ا توجه به عوامل تاثیر گذار باعث ارتقای عملکرد کسب وکار موسسات فرآیندهای مدیریت دانش ب

  خدماتی می گردد.

 رمزگذاری استراتژی خارجی، رمزگذاری استراتژی دانش، مدیریت :يديکل واژگان

 .وکار کسب استراتژی عملکرد، داخلی،
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 2 شهناز فالح نژاد ، 1 رضا پيرایش
 .زنجان دانشگاه حسابداری، و مدیریت گروه استادیار 1
 یرانتفاعیغ یموسسه آموزش عال ، یکاستراتژ مدیریت _ یبازرگان یریتارشد مد یسکارشنادانشجوی  2

 .یعبدالرحمن صوف
 

 نام نویسنده مسئول:
 شهناز فالح نژاد

تژي هاي مدیریت دانش در راستاي ارتقاي عملکرد تدوین استرا

 در موسسات خدماتی کسب وکار
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 مقدمه
(، با بکارگیری این واژگان 1111انش را آغازکرده اند. پیتر دراکر )درسال های اخیر سازمان ها و شرکت های مختلف پیوستن به روند د

هایی می ها می دهد که درآن به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. درچنین شرایطی سازمان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان

. (1911،همکاران جعفری و)ت رقابتی پایدار بهره گیرندآمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیتوانند عملکرد موفقیت

دارابودن یک استراتژی روشن و برنامه ریزی شده در یکپارچه سازی مدیریت دانش یکی از راه های رسیدن به موفقیت در عملکرد کسب 

برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش، وکار است. این استراتژی عامل مهمی برای یک سازمان است تا بتواند منابع و توانایی های خود را 

وکار، بسیاری از سازمان ها شروع به سازماندهی مجدد استراتژی های کسب سازمان دهی کند. برای محقق شدن بهبود عملکرد کسب

ای کننده (. همچنین دانش به عامل تعیین2112وکارخود و ساختارسازمانی از یک دیدگاه مبتنی بر دانش نموده اند)کیم و همکاران، 

درکسب موقعیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده است. در این میان بسیاری از سازمان ها تالش خود را براین مسئله متمرکز 

ک یبه عبارتی دانش همواره به عنوان  .توانند استفاده از دانش را در سازمان نهادینه نموده و آن را مدیریت نمایندنموده اند که چگونه می

های مدیریت دانش توجه بیشتری کنند تا از این طریق بتوانند تاثیر مثبتی بر عملکرد منبع مهم، مدیران را تشویق می کند به استراتژی

 (.2119شرکت ها بگذارند )الحکیم، 

یت در این زمینه می های رسیدن به موفقبنابراین، دارا بودن یک استراتژی روشن و برنامه ریزی شده در مدیریت دانش یکی از راه

های خود را برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش باشد. این استراتژی عامل مهمی برای یک سازمان است تا بتواند منابع و توانایی

 ی(. برای محقق شدن بهبود فرآیندهای مدیریت دانش، سازمان ها باید قادر باشند اثربخشی وکارای2111سازماندهی کند )سلکوک پرسین، 

فرآیندهای کسب وکار و در نهایت عملکرد سازمانی را بهبود بخشند. سازمان هایی که قادر هستند به طورطبیعی منابع دانش را اداره کنند، 

اغلب نسبت به سازمان های دیگر که در اداره مدیریت دانش حرفه ای نیستند دارای یک مزیت رقابتی می باشند. بصورتی که می توانند 

ژی مدیریت دانش تاثیر بگذارند. انتقال اطالعات و دانش در سطح کالن و خرد بین افراد و سازمان ها بستگی به افرادی دارد که روی استرات

کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی یا مانع آن باشند بر استراتژی سیستم گرا تاثیر این انتقال را تسهیل و تسریع می

 شود، می تلقی ها سازمان برای ضروری شایستگی یک عنوان به استراتژی های مدیریت دانش، (.2112ذاشت )اولیکیپ، گذار خواهند گ

می کند،  ایجاد منعطف سازمانی طراحی سوی به تغییر مداوم، پیشرفت و اطالعاتی سیستم برای رشد به رو نیازهای فراگیر، تغییرات زیرا

 ایجاد در شرکت ها توانایی های به بستگی نیز ها شرکت تمامی در آن آمیز موفقیت کارگیری به و دانش مدیریت سیستم اثربخشی البته

 ارتباطی های شبکه وجود عدم صورت در زیرا دارد، ها شرکت این در شده خلق دانش کاربرد و تسهیم برای مؤثر ارتباطی های شبکه

 شود. می اهدافش از سازمان انحراف باعث و شده اختالل دچار سازمان در دانش مدیریت سیستم فرآیندهای اجرای یکپارچه، و هماهنگ

 سازمان فعالیت های تمام در خود دانشی منابع گسترش و توسعه به ملزم اند، رقابتی مزیت حفظ یا ایجاد خواهان که هایی شرکت رو این از

اره در بیشتر سازمان ها در سرتاسر دنیا، مدیران به دنبال همو (.1912هستند )ابیلی،  دانشی منابع این تسریع و تسهیل عوامل همچنین و

ارتقاء و بهبود عملکرد کسب وکار خویش می باشند. به عبارت دیگر، امروزه اگر سازمان ها بخواهند جایگاه خود را حفظ کرده و به نحوی 

د نظر کرده و تعهدات خود نسبت به ارباب عمل کنند که باعث بقاء، توسعه و موفقیت شان شود، ضروری است که در عملکرد خود تجدی

رجوعان را به درستی ایفا کنند. در این زمینه، وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فناوری اطالعات و تالش همه جانبه سازمان 

ت. در چنین شرایطی، سازمان ها و واحدهای اقتصادی برای کسب جایگاه بهتر، ضرورت توجه بهبود مستمر عملکرد را دو چندان نموده اس

ترین راهبردها، تمرکز بر روی های جدیدی برای بهبود عملکرد خود باشند. در این راستا یکی از مناسبجوی روشها ناگریزند در جست و

رد ود عملکرقابتی و بهبدانش سازمانی و مدیریت صحیح آن است. امروزه، اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک سالح مهم برای حفظ مزیت

کسب وکار به رسمیت شناخته شده و چناچه کیفیت دانش سازمانی خوب باشد، می توان انتظار داشت که عملکرد مدیریت و سازمان به 

های بسیاری برای سازمان ایجاد کند. اجرای مدیریت دانش خود می تواند چالش(. 2112میزان قابل توجهی بهبود یابد)زید و همکاران، 

کار و در نهایت عملکرد را بهبود بخشد. از جهتی نباید فراموش سازمان باید قادر باشد، اثربخشی وکارایی فرآیند های کسب و صورتی کهبه

که، یها زمانگردد که از یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش استفاده می شود تا عملکرد کسب وکار ارتقا یابد. بنابراین شرکت

 کنند که با مدیریتدهند و سعی میهای خود را در زمینه بهبود عملکرد توسعه میشوند، توانمندیحصوالت خود میدرگیر خرید و فروش م

های مدیریت دانش، ارتقا عملکرد شرکت را بهبود بخشند. در این پژوهش به مبانی نظری مرتبط با مدیریت دانش در فرآیندها و استراتژی

 وکار پرداخته می شود و در نهایت پیشنهاداتی در این رابطه ارائه می گردد.دانش در بهبود عملکرد کسبهای آن و نقش مدیریتو استراتژی
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 مبانی نظري و پيشينه پژوهش

 سير تکامل مدیریت دانش
های مختلفی ظهور یافته است، روشن و دقیق نیست. درحقیقت، مدیریت دانش از تکامل مدیریت دانش به لحاظ اینکه از حوزه

محیط  های زندگی بشر وجود داشته است و بشر به انتقال اطالعات و دانش مرتبط با بقاء و گسترش درک و شناخت خود ازستین سالنخ

جمع آوری پیرامونشان بوده است که انسان ها به طور مستمر به دنبال دست یابی به علم تکنولوژی به منظور حفظ بقاء بودند. زندگی بشر 

مود و تجاربش افزون گشت و علی رغم اینکه هیچگونه روش نظامند به منظور ذخیره سازی، اشتراک، مدیریت دانش آرام آرام پیشرفت ن

های تاریخی پس درآن زمان وجود نداشت، اما دانش از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت. دانش به منظور تامین نیازهای جوامع در دوره

ن شد، ایکارگیری و مدیریت گردید. مدیریت دانش مفهومی تازه درتاریخ رشد بشر محسوب نمیازآن، از جمله عصر کشاورزی و صنعت ب

 (1911درحالی است که واژه مدیریت دانش در سال های اخیر عمومیت بیشتری یافته است )نوروزی، 

پیتر دراکر، استراسمن و پیتر  در این بین تعدادی از نظریه پردازان مدیریت به تجلی مدیریت دانش کمک کرده اند. در بین آن ها

معروف ترین پشگامان هستند. دراکر و استراسمن به اهمیت رو به رشد اطالعات و دانش صریح به عنوان منابع سازمانی  سنگه درآمریکا از

 یریت دانش معرفیحسابدار سوئدی به نام کارل اریک سویبی که بعدها به عنوان یکی از بنیان گذاران علم مد1191تاکید کردند. در سال 

تعدادی از  1111شد، پی به ارزش دارایی های فکری و ناملموس که حتی نامی از آن ها در دفاتر حسابداری برده نمی شد، برد. تاسال 

شرکت های مشاوره، برنامه های مدیریت دانش را شروع کردند و تعدادی از شرکت های مشهور اروپایی، آمریکایی و ژاپنی برنامه های 

 (.2111ریت دانش درمطبوعات عمومی معرفی شد )ژانگ و همکاران، مدی

توسط نوناکا و تاکه اوچی مطرح گردیده است تا جایگاه  1111وسیع ترین کار تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش تا به امروز در سال 

دسی مجدد و فرآیند کسب وکار باز نمایند. نوناکا متفاوت در مقابل مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، مهن خود را با ارئه راه حل هایی متنوع و

کتاب شرکت دانش آفرین را نوشت برای اولین بار اصطالح مدیریت دانش را به کار برد. باگذر از انقالب صنعتی ورود به هزاره  1111در سال 

ن متغییر رشد همه جانبه سازمان ها و نیروی انسانی محدود نمی شود. مهم تری جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان ها، به سرمایه و

مدیریت خالقانه دانش، به کارگیری فناوری اطالعات، این امکان را  بنگاه های اقتصادی درعصر حاضر، دانش است. سازمان ها می تواند با

ه کنند و با رشد در مسیر برای کارکنان به وجود می آورد تا درمسائل سازمانی که به راه حل های جدید نیاز دارد به تجربیات خود تکی

 (.  1911یادگیری سازمان یاری می رساند )پیروسیانی ، 

به طور جدی وارد مباحث سازمانی شد، اگرچه مباحث مربوط به دانش خیلی پیش آغاز  1111در واقع مدیریت دانش دراوایل دهه 

یل می دهد. وی همچنین معتقد بود که دانش، قدرتمندترین ادعا کرد که دانش،  بخش اعظم سرمایه را تشک 1191 شده بود. مارشال در سال 

تایید کرد که  1191موتور تولید است و از این نظر سازمان ها باید به طور فزاینده ای بر مدیریت آن تاکید داشته باشند. کوهن درسال 

رد که، دانش نباید به عنوان یک متغیر هابرمس به این نکته اشاره ک 1192دانش، به خودی خود سرمایه مشترک یک گروه است. درسال 

 گیری مبانی نظری مدیریت دانش نقشانتزاعی تلقی شود، بلکه محصولی مبتنی بر اراده است. تعدادی از صاحب نظران مدیریت درشکل

. دراکر و استراسمن ها افراد مشهوری چون پیتر دراکر، پل استراسمن و پیتر سنگه در آمریکا دیده می شوند میان آن مهمی داشتند که در

های یادگیرنده به عنوان بعد پیتر سنگه بر سازمان بر اهمیت فزاینده اطالعات و مدیریت دانش به عنوان منابع مهم سازمانی تاکید کردند و

 (.1911)پیروسیانی،  فرهنگی مدیریت دانش تمرکز کرده است

ایورث راجرز  1191ابل توجهی را از شرکت ارائه دهد. در اواخر دهه کاوی قدر حقیقت دانشمند معروف، لئونارد بارتون توانست مورد

 .در زمینه انتقال اطالعات و فناوری در کمک به فهم ما درباره چگونگی تولید دانش، کاربرد و انتشار آن در درون سازمان نقش مهمی داشتند

ایی اهمیت فزاینده مدیریت دانش سازمانی با موضوع اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه رقابتی مطرح شد که شناس 1191اواسط دهه 

های گروهی از شرکت1191چگونگی برخورد با افزایش تصاعدی میزان دانش، محصوالت و فرآیند های پیچیده همراه بوده است. در سال

دانشی دست زدند. در همین سال، های آمریکایی به منظور تدوین مبانی فناورانه برای مدیریت دانش به ابتکاراتی برای مدیریت سرمایه

اولین مقاالت مرتبط با مدیریت دانش در مجالت  1111اصطالح مدیریت دانش به طور رسمی در فرهنگ واژگان در آمریکا ثبت شد، در سال

ری از مراکز علمی بسیا 1111ها نیز درباره یادگیری سازمانی و مدیریت دانش منتشر شد. در اوایل دهه معتبر به چاپ رسید و اولین کتاب

و دانشگاهی از مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت تجاری نام بردند و از آن زمان به بعد مدیریت دانش بیشتر در مجالت تخصصی و 

های مدیریت دانش به واسطه گسترش اینترنت از رونق خاصی برخوردار شد. برنامه 1111ها مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهه همایش

به صورت آنالین به ارائه خدمات  1112در اروپا شروع به کار کرده بودند، در سال  1191ه های بین المللی مدیریت دانش که در سال شبک

های مدیریت دانش در آمریکا متصل شدند، که با تمرکز بر مدیریت و استفاده از منابع دانش در مدت زمان کوتاهی به شبکه پرداختند و
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سرمایه پنهان توسط  دانش و در سوئد اصطالحات سرمایه 1119ی دست یابی به مزیت رقابتی پایدار می باشد، در سال آشکار و ضمنی برا

 (1911)شفیع زاده،  کارل اریک پیشنهاد شد
 

 (1931تاریخچه مدیریت دانش)پيروسيانی،  -1جدول
 

 روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش روند زمانی

 شد.مدیریت دانش مطرح  1191دهه 

 براهمیت مدیریت دانش افزوده شد وانتشارات مربوط به مدیریت دانش سیر صعودی به خود گرفت. 1191دهه 

 فعالیت های گسترده شرکت های آمریکایی، اروپایی وژاپنی درحوزه مدیریت دانش شدت یافت. 1111دهه اوایل 

 شبکه های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد. 1111دهه اواسط 

 مدیریت دانش در زمره فعالیت های تجاری شرکت های بزرگ درآمد. 1111ه اواخر ده

 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص می دادند.11شرکت های بزرگ اروپایی حدود  هزاره سوم

 

 سلسله مراتب دانش
ی دهد. بدین ترتیب که با کامل تر شدن هر سلسله مراتب دانش، گذر از داده به اطالعات، سپس به دانش و نهایتآ خرد را نشان م

 گیرد.سطح، انتقال به سطح باالتر صورت گرفته و سطح باالتر، سطح زیرین را در بر می

 

 داده و اطالعات
ها و مبادالت است که ها اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می دهند که شامل توصیف مقدماتی از اشیاء و رویدادها، فعالیتداده

طبقه بندی و ذخیره شده اند، ولی طوری مرتب نشده اند که معنی خاصی را برسانند و می توانند به صورت عددی، حرفی، شکلی و ثبت، 

باشند. داده ها در واقع ماده، خاک و معنی میصدایی باشند. به عبارت دیگر داده ها شامل واقعیت ها و اشکالی هستند که برای کاربر بی

هستند که وارد کامپیوتر می گردند تا عملیات پردازش بر روی آن ها انجام شود. به طور خالصه می توان گفت داده ها  پایگاه های اطالعات

 (.1999آمار، ارقام و واقعیت های خام و پردازش نشده هستند )سرلک و فراقی، 

تند که در ذهن دریافت کننده آن ها دومین سطح مدیریت دانش را اطالعات تشکیل می دهد. اطالعات مجموعه ای از داده ها هس

 ایجاد معنی می کنند. اطالعات برخالف داده ها، معنی دار هستند. به قول پیتر دراکر، داشتن ارتباط و هدف، ویژگی اطالعات است. اطالعات

ردی عددی یا واقعیتی برای ف بینی کند. اگرباید به دریافت کننده چیزی را ارائه نماید که او تا به حال نمی دانست و نمی توانست پیش

خاص و در ارتباط با موضوعی معین در زمان تصمیم گیری تعبیر و تفسیر شود، به اطالعات تبدیل می شود. به طور خالصه، اطالعات به 

 (.1999های معنی دار و پردازش و سازماندهی شده و مفید اطالق می شود )مقدسی، داده

 

 دانش و خرد
گیرند. دانش شکل غنی شده و بارور شده اطالعات می باشد که همراه با فهمیدن ها ریشه میطالعات از دادهدانش، از اطالعات و ا

هایی که یک گونه معرفی کرده است: حقایق، اطالعات، مهارت ها و دریافتگونگی و چرایی است. فرهنگ لغت النگمن کلمه دانش را این

ب نماید. دانش، اطالعاتی است که تفسیر شده و به اقدامی موثر منجر می شود و شامل تواند از طریق یادگیری یا تجربه کسشخص می

گونه اطالعات می توانند به بهترین نحو بکار گرفته شوند. داونپورت و پروساک معتقد آگاهی و درک مجموعه ای از اطالعات است و این

های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی جود و نگرشهستند که دانش، مخلوطی سیال از تجربیات، ارزش ها، اطالعات مو

رود. دانش در سازمان ها نه و بهره گیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست می دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می

 (.1911اعمال و هنجارها، مجسم می شود )پیروسیانی، تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه های کاری، فرآیندهای سازمانی، 

شود اگر آخرین مرحله، حرکت از دانش به خرد و کمال است. خرد همان کاربرد دانش است، در واقع از درک دانش، خرد حاصل می

نیست، چراکه از دانشی  شخصی اثر منفی عمل و یا حرکتی را بداند اما بدون توجه به آن، حرکت یا عمل را مرتکب شود، فرد خردمندی

گری فلسفی است. خرد وقتی در آگاهی داشته که آن را به کار نگرفته است. خرد درک همراه با قضاوت و اساس جست و جو و پرسش

 آید که دانش جدید را همراه با تحوالت، تجربیات و تخصص های گروهی بکار گیرد و از دانش بوجود آمده برای رسیدنسازمان ها بدست می

 (.1999ها در سازمان استفاده کند )سرلک و فراتی، ریزی شده با اشتراک مساعی همه بخشهای برنامهبه هدف
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 ارتباط بين داده، اطالعات و دانش
ای ها، حقایق سادههای متفاوتی در مورد ارتباط بین داده، اطالعات و دانش وجود دارد، دیدگاه اول عنوان می کند که دادهدیدگاه

شوند، به عبارت دیگر، اطالعات ترکیبی از داده ها در ساختارهای نامفهوم هستند. زمانی که این نوع که به اطالعات تبدیل می هستند

شوند. این دیدگاه فرض می کند در یک نظم خطی، داده ها، اطالعات را ای خاص قرار می گیرند، به دانش تبدیل میساختارها در زمینه

عات، دانش را به وجود می آورد. دیدگاه دوم که با دیدگاه اول کامآل متفاوت است و در تقابل با آن قرار دارد ادعا می تولید می کنند و اطال

ای از حقایق ساده وجود کند که داده، بعد از دانش و اطالعات، در آخر کار شکل می گیرد. این دیدگاه عنوان می کند که قطعات جداگانه

رد، خودش آنان را به وجود آورد. چناچه یک ساختار با مفهوم جهت ارائه اطالعات به وجود آید و به کار رود، داده ندارند، مگر این که هر ف

ها می توانند شکل گیرند. صاحب نظران مدیریت دانش متفق القول هستند که سطح تکامل دانش از اطالعات و داده ها بیشتر بوده و در 

ین سطح تکامل اطالعات از داده بیشتر بوده و دربرگیرنده آن نیز می باشد. وجود داده برای شکل برگیرنده هر دوی آن ها است و همچن

 (.1999گیری اطالعات و وجود اطالعات برای ایجاد دانش ضروری است )سرلک و فراتی، 

 

 استراتژي هاي مدیریت دانش
متمرکز کننده تصمیم های استراتژیک در مدیریت  در ادبیات بحث از استراتژی مدیریت دانش به عنوان عوامل تشخیص دهنده و

خشد. هارا تسهیل می بهای دانش سازمانی یاد می کنند و دراین بین استراتژی مدیریت دانش وسیله ای است که این فعالیتکردن فعالیت

ود. ششود، اطالق میرفته میهای سازمانی که درکسب، خلق و تسهیم دانش به کار گاستراتژی مدیریت دانش به فرآیندها و زیر ساخت

گذاری و انتقال اطالعات ضمنی ( بیان می کند که استراتژی مدیریت دانش، دانش، فرآیند ایجاد، کد2111هالوی، آرونسون و مک کارتی )

 یم استراتژیککه اطالعات مناسب در مکانی مناسب و به موقع در اختیار افراد مناسب قرار گیرد. تصمو آشکار در سازمان است به طوری

مناسب برای هر سازمانی تعادل مناسب بین مدیریت دانش داخلی و خارجی که بهترین نیازهای سازمان را برآورده می سازد و تناسب منابع 

 .کند. به هر حال مفهوم جامعی از استراتژی، به خصوص در ارتباط با دانش و مدیریت دانش وجود نداردانسانی را بسیار دقیق برقرار می

استراتژی مدیریت دانش ایده اصلی است که تالش های مدیریت دانش سازمان را معین و راهنمایی می کند. دارا بودن یک استراتژی روشن 

و برنامه ریزی شده، یکی از راه های رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش است. این استراتژی عامل مهمی برای یک سازمان است تا بتواند 

یابی به اهداف مدیریت دانش سازماندهی کند. برای بذل توجه بیشتر به استراتژی مدیریت دانش های خود را برای دستاییمنابع و توان

توان گفت این استراتژی باید بتواند به مسائل ضروری کسب وکار یک سازمان کمک کند. بنابراین استراتژی مدیریت دانش را به عنوان می

میمات شرکت ها درمورد انواع و منشا دانش برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی تعریف کرد. استراتژی مدیریت یک طرح منطقی باتوجه به تص

دانش نیازی به یک تصمیم آگاهانه ندارد و ممکن است تظاهری از تصمیم های متعدد باشد. اثرات استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد 

دیدگاه قابلیت یکپارچه و تئوری هزینه معادله می باشد. به طورخاص دیدگاه مبتنی مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف نظری، مانند 

 شود. تمرکز اصلی دیدگاه مبتنیبردانش فرض می کند که منابع دانش سازمانی مهم است که منجر به مزیت رقابتی بلندمدت پایدار می

صلی آن این است که برای درک چگونگی مدیریت دانش باید به دنبال بردانش بر ایجاد ارزش از طریق استفاده از دانش است بنابراین هدف ا

 (.2112بهبود توانایی و عملکرد شرکت باشد )کیم و همکاران، 

نقش مهم دیدگاه مبتنی بردانش به رسمیت شناختن دو بعد مدیریت دانش براساس نوع دانش است :سیستم گرایی )تدوین( و  

سازی، ارائه مکانیسم های زیربنایی برای ایجاد، دسترسی وکسب دانش، هردو دانش و شخصی شخصی گرایی )شخصی(. استراتژی تدوین

های صریح و ضمنی را می دهد. استراتژی تدوین متکی بر دانش ساده و صریح و تالش برای بهبود عملکرد شرکت از طریق استفاده از سیستم

های شخصی و فرآیندهای اجتماعی برای افزایش منی و اعمال مخاطبمدیریت دانش می باشد. استراتژی شخصی با دانش پیچیده و ض

اثربخشی مدیریت دانش است. نقش دیگری که از دیدگاه مبتنی بردانش می باشد شناسایی دوگزینه از استراتژی مدیریت دانش مجزا 

شرکت با ادغام دانش در مرزهای شرکت براساس منشا دانش، داخلی گرا و خارجی گرا است. روش درونی گرا تالش برای افزایش عملکرد 

می باشند. دانش تولید شده دریک شرکت منحصر به فرد و خاص است. بنابراین رقبا ممکن است برای پیدا کردن آن مشکل به تقلید از آن 

 نابع خارج از طریق کسبگرا تالش برای وارد کردن دانش از مدانش بازده ارزش قابل توجهی برای شرکت بپردازند. درمقابل، رویکرد خارجی

سازمان می پردازد. بنابراین شرکت می تواند ایده های تازه برای تکمیل دانش خود را به دست و یا تقلید و سپس به انتقال دانش در درون

هار د بخشد. چتواند عملکرد مدیریت دانش را بهبوآورد که در نتیجه منجر به عملکرد مدیریت دانش باالتر شود. روش های فردی دانش می

 ،تر منجر شود. باتوجه به سودمندی موجود درمیان روش های براساس نوع ومنشا دانشهای سودمندبعد مدیریت دانش می تواند به شرکت
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سازی خارجی، شخصی سازی داخلی نشان می دهد، شرکت باید هردو بعد را دیدگاه مبتنی بردانش تدوین خارجی، تدوین داخلی، شخصی

 ،(.2119دازی استراتژی مدیریت دانش برای بهبود عملکرد مدیریت دانش را داشته باشد)بیرلی و همکاران، اندر راه
 

 (2111استراتژي هاي مدیریت دانش)کارليناو انجل،  -2جدول
 

 سیستم گرا انسانگرا پدیدآورنده

 مدون شخصی 1111هانسنودیگران

 انتفاع و بهره برداری اکتشاف 1111مارچ 

 بهره برداران نوآوران،جستجوگرها 1111کراباری بیرلیوچا

 صریح گرا ضمنی گرا 1111جردنوجونز 

 محافظه کار تهاجمی 1111زاک 

 سیستم گرا پویا،انسان گرا 2119چوییولی 

 بازار سمینارو انجمن 2112گاراولیودیگران 

 مدون شبکه گرا،سنتی 2111مارتینیوپلگرینی 

 انتفاع وبهره برداری تشافاک 2119موم،واندنبوسچووولبردا

 - اجتماعی سازی 2119مویتراوکومر 

 کپی برداری، بهبودمستمر ماهر،مبتکر 2111ووولین 

 

 استراتژي شخصی سازي
امروزه توجه به دانش و مدیریت دانش به عنوان یک دارائی استراتژیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با روبرو شدن با اقتصاد 

ضمنی( برای حفظ و ایجاد مزیت رقابتی امری بسیار  -گونگی و دانستن مدیریت موثر و یکپارچگی انواع مختلف دانش )صریحمحور، چدانش

حیاتی شده است. در بسیاری از سازمان ها، دانش موجود در سازمان با فردی که آن را ایجاد و توسعه داده، گره خورده است. نشر این نوع 

ها بر گفت و گو بین افراد تمرکز می کنند و از کامپیوتر ها برای ستقیم فرد با فرد صورت می گیرد. این سازماناز دانش از طریق ارتباط م

ن ها نقش ذخیره دانش را بر عهده ندارند، ایکمک به تبادل دانش بین افراد به شکل مستقیم استفاده می کنند، در این سازمان ها کامپیوتر

مدیریت دانش را استراتژی شخصی سازی گویند. تسهیم دانش از طریق استراتژی شخصی سازی موجب بهبود  های استراتژیکنوع از فعالیت

ها می شود و شایستگی سازمان، محصوالت و خدمات آن را نمایان می سازد. با استفاده از استراتژی شخصی کیفیت کسب و کار در سازمان

ز طریق جلسات هم اندیشی و تعامالت فرد به فرد انتقال داده می شود و بدین طریق گذاری نمود اسازی، دانشی که نمی توان آن را کد

کارکنان دانشی با دیدگاه عمیق برای حل مسائل و مشکالت مورد بحث به یک نتیجه گیری جمعی می رسند. سازمان ها برای تدوین 

 (.2112م و همکاران، استراتژی شخصی سازی بر ایجاد شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند)کی

(، ابزارمورد استفاده برای اجرای استراتژی شخصی سازی ویدئو کنفرانس ها می باشند. در راهبرد شخصی 2119به گفته مرونوو لوپز )

 یسازی بیشتر بر دانش ضمنی تمرکز می شود و در سازمان هایی که دانش در آن ها عمیق تر و ذهنی تر است از این استراتژی استفاده م

گذاری بیشتر بر دانش آشکار تاکید می گردد. سازمان ها زمانی استراتژی شخصی سازی را با توجه به شود، در صورتی که در استراتژی کد

محیط کسب وکار و نوع محصوالت انتخاب می کنند که تقاضای مشتریان از محصوالت و خدمات سازمان سفارشی و نوع محصوالت بدیع 

برای حل مسائل از دانش ضمنی استفاده کنند. در این حالت استراتژی شخصی سازی نسبت به استراتژی کد گذاری باشد و نیز کارکنان 

 (.1919موثر خواهد بود)احمدی و همکاران ، 

استراتژی شخصی سازی خارجی: اشاره به جهت گیری یک شرکت نسبت به استفاده از یادگیری شخصی سازی خارجی دارد. استراتژی 

ی خارجی که باعث بازده باالتر عملکرد مدیریت دانش می شود به دلیل تماس مردم درخارج از یک شرکت می باشد و به شخصی ساز

اشتراک گذاری دانش سازمانی از طریق شخصی سازی موثر از تدوین دانش می باشد. شبکه های انسان گرایی اعضای سازمان را قادر به 

یق تعامالت بین فردی با منابع خارجی و حرفه ای همراه با انتقال دانش از طریق ارتباط با شناسایی وجه اشتراک گذاری دانش از طر

 (.2112کارشناسان خارجی می سازد)کیم و همکاران، 
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استراتژی شخصی سازی داخلی: اشاره به توانایی شرکت برای دسترسی، به دست آوردن و قدرت نفوذ دانش در کارکنان داخلی است. 

مزیت رقابتی، دانش منحصر به فردی مثل مهارت ها و تجارب پرسنل داخلی را فراهم می کند. استراتژی شخصی سازی  یک شرکت با یک

 داخلی کمک می کند تا شرکت ها با افزایش کارایی خود با تمرکز بر یک رویکرد داخلی و شخصی گرایی موثر و کارآمد نائل شود.

 

 استراتژي رمزگذاري
شیوه کامپیوتری تمرکز دارد، دانش در پایگاه اطالعاتی ذخیره و به رمز تبدیل می گردد، تا افراد سازمان بتوانند  در این استراتژی که بر

در زمان نیاز به سرعت به این اطالعات دسترسی یابند و آن را مورد استفاده قرار دهند، این روش به افراد مختلف امکان می دهد بدون 

 وجو و بازیافتگذاری شده را جسته طور بنیادی در توسعه دانش مورد نظر نقش داشته اند، اطالعات کدارتباط مستقیم با افرادی که ب

نمایند. این استراتژی قادر است از طریق استفاده مجدد از دانش کد گذاری شده، ابزاری برای سیستم های اطالعاتی ارائه دهد که ضمن 

رخودار باشد. در روش انتقال اطالعات، یک سیستم مستند الکترونیکی که قادر به رمز گذاری، داشتن اعتبار، از کیفیت و سرعت باالیی نیز ب

های کالن ذخیره سازی و انتشار اطالعات بوده و امکان استفاده مجدد از دانش را فراهم آورد بوجود می آید. در این استراتژی سرمایه گذاری

ان افراد یا دانش کدگذاری شده است صورت می پذیرد و پاداش آن ها نیز، براساس نقشی در تکنولوژی دانش که هدف ازآن ایجاد ارتباط می

ها پرداخت می گردد. با به کارگیری استراتژی کدگذاری، دانش از شخصی که درآن نقش داشته که درپایگاه اطالعاتی داشته اند، به آن

آشکار تدوین شده و پس از اطمینان از ارزشمندی دانش و پاالیش  استخراج و سپس به منظور استفاده مجدد این دانش به شکل صریح و

شود، ذخیره می گردد. فناوری اطالعات آن به شکلی که کاربرپسند باشد، در یک پایگاه حاوی رکوردهای دانشی که مخزن دانش نامیده می

سازمانی و ایجاد شبکه ها در سازمان در نظر گرفته و سیستم های اطالعاتی می تواند به عنوان ابزارهای تسهیل دهنده مستند کردن دانش 

 (.2112می شود)کیم و همکاران، 

 ی خارجی هااستراتژی تدوین)رمزگذاری( خارجی: این استراتژی اشاره به تالش شرکت برای دسترسی به منابع تخصصی و استاندارد

دیگر را می باشد. این استراتژی این فرصت را فراهم می کند  مدون آموزشی مانند: گزارش های فنی، مجالت تجاری، ثبت اختراعات و منابع

که برای اینکه شرکت به رقابت بپردازد می تواند از معیارهای دیگر شرکت ها موفق استفاده و انتقال این شیوه به کارکنان خود را فراهم 

را به دیگر فعالیت ها و فرآیندها ایجاد دانش جدید  نماید. بنابراین یک شرکت به راحتی می تواند دانش مدون خارجی را اتخاذ و جذب آن

 انجام دهد. این استراتژی ایجاد و به اشتراک گذاری دانش، اطالعات با ارزش سازمان و ساخت شرکت نوآورانه را تسهیل می نمایند بنابراین

ی و دست یابی به نوآوری سازمانی را دسترسی به دانش خارجی ممکن است عملکردهای مهم را درافزایش خلق دانش و به اشتراک گذار

سرعت دهد. شرکت هایی که دارای سیستم اطالعاتی باال هستند برای تجمیع دانش خاص از کارشناسان و انتقال دانش مدون دیگر به دیگر 

ه راری ارتباط موثر و باعضای شرکت از طریق فناوری های مانند ویدئو کنفرانس ها، اینترنت، سیستم های مجازی و جوامع آنالین برای برق

 (.2112موقع از آن استفاده می کنند)کیم و همکاران، 

  استراتژی تدوین)رمزگذاری(داخلی: اشاره به تالش شرکت برای مدیریت دانش دارد این استراتژی توانایی یک شرکت را برای

ازد سگذاری دانش را تسهیل میین استراتژی اشتراکدسترسی، به روز رسانی و استفاده از استاندارد دانش مدون درونی بهبود می بخشد. ا

و شرکت را برای رسیدن به اقتصادی که استفاده مجدد از آن شده است و کاهش هزینه های جست وجو شده را قادر می سازد که نتیجه آن 

ها باال می باشد بر سیستم اطالعاتی تمرکز های در حال توسعه که دانش درونی یا داخلی آندانش است. شرکتبهبود عملکرد مدیریت

 کنند بنابراین تدوین داخلی، استراتژی مناسب برای بهبود عملکرد مدیریت دانش است در شرایطی که سیستم اطالعاتی آن ها باال باشد. می
 

 (2111استراتژي هاي مدیریت دانش )نيکالس و مرونوسردان،  -9جدول 
 

 استراتژی شخص سازی گذاری(استراتژی تدوین )کد  معیار ها

 ایجاد و توسعه را حل ها و دانش جدید مصرف دوباره دانش انگیزه اقتصادی

 ضمنی آشکار دانش مدیریت شده

 فرد به فرد فرد به اسناد تمرکز بر دانش

 فناوری از استفاده

 اطالعات

برقراری  سرمایه گذاری های زیاد در فناوری اطالعات:

 دانش قابل باز یافت و ارتباط بین افراد

 سرمایه گذاری های متوسط در فناوری اطالعات:

 تسهیل ارتباطات و تسهیل دانش ضمنی

 ابزارهای اصلی
نقشه های دانش سازمان -سیستم پشتیبانی از تصمیم

 پایگاه های داده-بهترین فعالیت های گردش کار

اتاقهای -کنندههای نظارتگروه-ویدئوکنفرانس

 فرم گفت وگو-کپست الکترونی-فکر
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 مدیریت منابع انسانی
ارائه پاداش به استفاده و مشارکت -یادگیری الکترونیک

 در پایگاه داده

ارائه پاداش به تسهیم دانش با -مربی گری

 دیگران

 مزیت
–عدم نیاز به خلق مجدد دانش -صرفه به مقیاس

 دسترسی سریع وعمده به دانش و تسهیم دانش

-زگار با دانشمنعطف و سا-طبقه بندی آسان

بهبود دیدگاه مشتری و ارباب -بهبود کیفیت کار

 مدیریت دانش غیر قابل مستند-رجوع

 فرهنگ نامناسب-عدم تمایل به تسهیم دانش احتمال از دست دادن دانش مستند شده-هزینه باال عدم مزیت

 

 مدل ها و  چارچوب هاي تاثيرگذار دراستراتژي مدیریت دانش
 یا مفهوم سازی به که متدولوژی هایی و روش ها چارچوب ها، مدل ها، از مستخرج دانش مدیریت استراتژی بر مؤثر عامل 19 تعداد

 .است شده جدول آورده در خالصه طور به پرداخته اند، دانش مدیریت سازی استراتژی برای اجرایی روش ارائه
 

 (1934)مقدم و همکاران،عوامل تأثيرگذار براستراتژي مدیریت دانش -4جدول
 

 عوامل مؤثردراستراتژی

 مدیریت دانش
 منبع زیرمعیارها

 (2112(، چویی و لی  )2112مینسو ) خلق، کسب، حفظ و به کارگیری دانش ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش

 (1991بیک زاده و صوری) چشم انداز تغییر مدیریت دانش تدوین اهداف مدیریت دانش

 (2112کامارا و همکاران ) فرهنگ تسهیم دانش عوامل فرهنگی

 تجربه محوری، استفاده مجدد از دانش آنالیز نیازهای دانشی
(،کیم و همکاران 2112مینسو)

(2112) 

 (2111لین و تی سنگ ) استفاده مجدد از دانش استفاده از روش های حل مساله

توجه به انواع دانش سازمانی به 

 تفکیک

 تکنیک های خالقیت، مستندسازی دانش های

 موجود

(، وانگ  2111لین و تی سنگ)

(2111) 

 فناوری های نوین و پایگاه های داده ارزیابی منابع دانشی
(، لی و تی 2111بایگاتان و الیحیی )

 (2111سنگ)

 ساختار سازمانی
مدیریت و رهبری، تمرکز سازمانی و بینش 

 راهبردی

(، شریف الدین و 2111لی و تی سنگ)

 (2112) رولند

 (2111لین و تی سنگ) فناوری اطالعات ناوری اطالعاتاستراتژی ف

 (2112چویی و لی) آموزش، جانشین پروری، کارگروهی، یادگیری استراتژی منابع انسانی

 (2111لی و تی سنگ) کسب و به کارگیری دانش شناسایی دانش استراتژیک

توجه به استراتژی های پویای مدیریت 

 دانش
 یرهبری تحول گرا، تجربه محور

(، زیم و 1991بیک زاده و صوری)

 (2119همکاران )

 فرآیندهای مارپیچ دانش سازمان
اجتماعی کردن، بیرونی کردن، درونی کردن، 

 ترکیب
 (1111نوناکا و تاکه اوچی )

 

 طبقه بندي استراتژي مدیریت دانش
 دارد. دانش از برداری بهره و دانش گذاری اشتراک به دانش، خلق روش به بستگی رقابتی مزیت کسب بنیان، دانش اقتصاد در

 مدیریت استراتژی حال این با باشد. می دانش مدیریت هایبرنامه موفقیت اساسی فاکتورهای از یکی عنوان به دانش مدیریت استراتژی

راهبردی  صورت هب باید ها باشند. سازمان می استراتژی سازمان هایچالش مشابه هاچالش این که باشد می مواجه هایی چالش با دانش

 توجه افزایش به توجه بگیرند. بهره مناسبی از استراتژی ها شکاف کردن برطرف برای و کرده ارزیابی را خود دانشی های قابلیت و منابع

 ودخ فعالیت در احتمالی اندازچشم اهمیت شناسایی به مؤثر طور به را الزام می نماید که ها سازمان دانش، مدیریت های استراتژی به

http://www.joas.ir/


 08 -39، ص  2931، زمستان  21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 خارجی و داخلی فاکتورهای به باید کنند، می فراهم دانش مدیریت استراتژی از که مزایایی از کامل بردن بهره برای ها بپردازند. سازمان

 که هاییبندی طبقه از تعدادی موجود، تحقیق ادبیات به توجه باشند. با داشته را کافی و الزم توجه خود مدیریت دانش های استراتژی در

 اند. شده داده نشان -1جدول در موجودند، دانش مدیریت های استراتژی انواع برای
 

 (1939)خدیور و همکاران،هاي مدیریت دانشانواع استراتژي -5جدول
 

 استراتژی بندی طبقه نویسنده نام

 پائول

 (2112اُلیپ )

 شده اشاره یکدگذار و سازی شخصی دسته دو به دانش، مدیریت استراتژی های از طبقه بندی یک در

 در آنها از استفاده و ضمنی دانش نگهداری و کدگذاری ضبط، بر دانش مدیریت کدگذاری استراتژی است.

 .کند می تمرکز سازمان کل برای دسترس قابل های شکل

 و الکس

 (2112همکاران )

 - انسان رویکرد که کدگذاری استراتژی باشد: می زیر شرح به دانش مدیریت استراتژی های طبقه بندی

 بتوانند بقیه که است داده پایگاه در ذخیره قابل شکلی در است ضمنی دانش امنیت شامل که است اسناد

 راه که است انسان – انسان رویکرد یک سازی شخصی استراتژی مقابل در باشند. داشته دسترسی آن به

 افراد بین بحث بر تراتژیاس این کنند. می فراهم سازمان در موجود مسائل برای را گوناگونی های حل

 .داده های پایگاه در شده ذخیره دانش نه و کند می تمرکز

 و گرینر

 (2119همکاران )

 اشاره صریح و ضمنی دانش گذاری اشتراک به برای طبقه بندی این در دانش مدیریت استراتژی نوع دو

 دسترس و داده پایگاه در آنها نگه داری و ها داده آوری جمع به که کدگذاری استراتژی : است شده

 می دانش تبدیل و دهی ارتباط انتقال، به نیز سازی شخصی استراتژی پردازد. می اطالعات این پذیرکردن

 .پردازد

 (2111کسکین )

 دانش به توجه و آشکار دانش به توجه اصلی دسته دو به دانش مدیریت استراتژی های طبقه بندی این در

 های استراتژی بین رابطه و باشد می دانش مشخصات و ها ویژگی آن نایمب که است. شده تقسیم پنهان

 در که است فردی دانش پنهان دانش دهد. می قرار توجه و دقت مورد را سازمان عملکرد و دانش مدیریت

 با دیگر فرد به فرد یک از شدن مرتبط و انتقال تقسیم، برای و است گرفته جای فرد یک فکر و مغز

 است شده تعریف کدگذاری شده دانش عنوان به آشکار دانش که حالی در است. مواجه سختی و دشواری

 .شود می مستند و دریافت انتشار قابل اشکال در معموالً که

 (2111پی )
 بهره بیرونی، یادگیرنده گرا، بصیرت کاشف، گروه 1به را دانش مدیریت استراتژی های طبقه بندی این در

 .اند کرده بندی تقسیم عمومی و کلی های دهایجادکنن و درونی بردار

لی  و چوی

(2112) 

 محور سیستم محور، انسان ایستا، استراتژی دسته 2 به را دانش مدیریت استراتژی های طبقه بندی این در

 :اند کرده تقسیم پویا و

 تقسیم و اطالعات فناوری از استفاده با دانش از دوباره استفاده و کاربرد قابلیت بر تمرکز با پویا، .استراتژی1

 .شود می ها سازمان در باالتری عملکرد باعث کارکنان بین غیررسمی مباحث از استفاده با دانش تسهیم و

 استفاده و دانش متفاوت های جریان هماهنگی در کنند، می استفاده ایستا استراتژی از که هایی .شرکت2

 بهره خوبی به موجود دانش از آنها کنند. می عمل لغیرفعا صورت به سازمان داخل در جدید های دانش از

 تغییر حال در سرعت به محیط در دانش مدیریت در استراتژی گونه این با ها سازمان کنند. نمی برداری

 .مانند نمی باقی رقابتی امروز،

 مجدد هاستفاد و کدگذاری وسیله به سازمانی کارایی افزایش برای آشکار تالشی محور سیستم استراتژی .9

 سرمایه ترک تهدید استراتژی این است. پیشرفته اطالعاتی فناوری های سیستم ایجاد طریق از دانش از

 .دهد می کاهش را سازمان دانش های

 فرد به فرد تعامالت طریق از پنهان دانش که جاهایی در سازی شخصی رویکرد با محور انسان .استراتژی2

 درون های تجربه و پنهان دانش تسهیم و کسب بر استراتژی این تأکید رود. می کار به است، دستیابی قابل

 از افراد بین وابستگی و اعتماد و آموزند می شان سازمانی محیط و یکدیگر از سازمان اعضای است. فردی
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 چون هایی روش از کنند، می اجرا را استراتژی نوع این که هایی شرکت است. برخوردار خاصی اهمیت

 .برند می سود دانش مدیریت اثر افزایش برای گویی داستان و مربیگری استراتژیک، های جمنان و ها گروه

جاب  و شولتز

(2111) 

 سازی، شخصی کدگذاری، شامل را دانش مدیریت استراتژی های از دسته چهار طبقه بندی این در

 متفاوت انواع که سیدندر نتیجه این به چنین هم محقق دو این اند. کرده مطرح نامتمرکز و تمرکزیافته

 .دارد فرعی واحدهای عملکرد افزایش برای کدگذاری های شکل هماهنگی به نیاز سازمانی دانش

 لی

(1111) 

 انسان و درونی دانش مهاجم، و پیشرو استراتژی های به را دانش مدریت استراتژی های طبقه بندی این در

 تمرکز بر آنها تقسیم مبنای که اند کرده تقسیم منفعل و محور مجدد استفاده و بیرونی دانش محور،

 .است بوده مبتنی سازمان دانش منابع و دانش مدیریت

 و پیرلی

 (1119چاکراباتی )

 نوآوران و منعفل برداران، بهره جستجوگران، گروه های به را دانش استراتژی های طبقه بندی این در

 .اند کرده تقسیم

 

 است. دانش از استفاده گذاری و اشتراک به اکتساب، ترویج برای رقابت و وری بهره سازمان، ملکردع بهبود برای راهی دانش مدیریت

 زنجیره هزینه های کاهش و وری بهره افزایش منظور به این و نماید ارائه مناسب زمان در مناسب فرد به را دانش تواند می دانش مدیریت

 کار و کسب های تجربه دانش مدیریت بهبود برای محققین است. اقتصادی بنگاه کی رقابتی مزیت بهبود جهت هدف، به رسیدن و عرضه

داده  پایگاه در شده ذخیره دانش و سند دنبال به(محور  تحت عناوین سیستم دانش مدیریت استراتژی نوع دو و دادند قرار مطالعه مورد را

لی، یک استراتژی مدیریت دانش  و نمودند. چاوی ها( ارائه ایده ارتباط برقراری برای مردم از ای شبکه توسعه دنبال به(و انسان محور )ها

 جدید با عنوان استراتژی ترکیبی مدیریت دانش را در این طبقه بندی قرار دادند.

استراتژی سیستم محور بر توانایی ایجاد، ذخیره، به اشتراک گذاری و استفاده از مستندات دانشی یک سازمان تاکید دارد. در این 

استراتژی، دانش صریح و روشن با دقت در پایگاه داده ها طبقه بندی و ذخیره شده و برای استفاده هر فردی در سازمان آماده است. تالش 

این استراتژی برای افزایش کارایی سازمانی، تدوین و استفاده مجدد از دانش، از طریق فناوری اطالعات پیشرفته است. این استراتژی تحت 

 راتژی کد گذاری نیز مورد قرار می گیرد.عنوان است

استراتژی انسان محور بر این باور است که با ارزش ترین دانش، دانش ضمنی موجود در سر مردم بوده و ارتباطات مستقیم فرد به فرد 

سب ر این استراتژی، فرآیند کتوان استراتژی شخصی سازی نیز نامید. دکند. این استراتژی را میو روابط اجتماعی نقش مهمی در آن ایفا می

 دانش از طریق تجارب و باورهای مردم اتفاق افتاده و در نتیجه وقت گیر، گران و کند است. بنابراین، انتقال کارآمد دانش ضمنی، نیازمند

، فناوری دانش موجود تدوین آن به فرمت صریح می باشد. با توجه به تاکید این استراتژی بر ارتباط مستقیم افراد جهت به اشتراک گذاری

 اطالعات برای کمک به ذخیره سازی دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

های انسان گرا و سیستم گرا منجر به عملکرد بهتری می گردد، این استراتژی، چوی و لی، نشان دادند مجموعه ای مرکب از استراتژی

ت که بر دانش صریح و ضمنی تمرکز دارد. ترکیب دانش ضمنی و صریح ترکیبی از مفاهیم استراتژی های دانش محور و سیستم محور اس

 شامل به اشتراک گذاری دانش نیز می شود. به اشتراک گذاری دانش، دانش موجود را پربارتر ساخته و به ایجاد دانش جدید کمک می کند.

تمرکز کنند، بسیار حائز اهمیت است. برخی این موضوع که سازمان ها بدانند در شرایط مختلف روی کدام استراتژی مدیریت دانش 

های مدیریت دانش را پیشنهاد می کنند در حالی که برخی دیگر تاکید بر جداگانه دنبال کردن ای تکمیلی بین استراتژیمطالعات، رابطه

استفاده از فرآیند شبکه  (، در پژوهشی انتخاب استراتژی های مدیریت دانش با2119این استراتژی ها دارند. وی ون وو و یوتینگ لی)

تحلیلی برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش به منظور پیاده سازی موفق مدیریت دانش ارائه دادند و معتقدند که انتخاب 

 (.1911)نظافتی و همکاران، های مدیریت دانش یک مسئله استراتژیک استاستراتژی

 

 با استراتژي هامفهوم عملکرد کسب وکار و ارتباط آن 
 در تجاری عملکرد گیری اندازه برای عملکردی شاخص باشد. مى مالى غیر و مالى های زمینه در شرکت عملکرد واقع در عملکرد

 بازده جدید، محصول موفقیت بازار، سهم گرایى، مشتری برای که است قسمتى چند ساختار یک که است گرفته قرار توجه مورد اینجا

 مشاهده و لمس سازمان در آنچه به توجه با کارکنان که است انتظاری عملکردی، آمده است. انتظارات وجود به فروش رشد و گذاریسرمایه

 مى اتفاق سازمان تضییع یا بهبود راستای در سازمان یک در که عملى هر واقع در نماید. بروز سازمان عملکرد در خواهندمى کنند، مى

 که کنند مى بیان سازمان عملکرد و سازمانى تعهد مفهوم ارتباط با رابطه در بیشتر مطالعات دهد. مى قرار ثیرتا تحت را افراد دیدگاه افتد،
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 فیزیکى حضور صرفاً متعهد فرد یک نظریات، این اساس بر شود. مى مختلف هاى جنبه در سازمان عملکرد بهبود موجب بهتر سازمانى تعهد

 عملکرد روى بر سازمانى تعهد مثبت تأثیر دهنده نشان اخیر تحقیقات کند. مى تالش سازمان فعمنا راستاى در بلکه ندارد، سازمان در

 جهان های سازمان اکثر در همواره است. شغلى استرس کاهش و همکاران به کمک و دوستى نوع کار، از غیبت عدم کارکنان، خروج شغلى،

 از هم ای گسترده ترکیب کسب وکار باشند. عملکرد می خویش های زمانسا عملکرد بهبود و ارتقا در پی سازمانی رهبران و مدیران

 است. مدل مالی و اقتصادی نتایج چون هم ملموس، و عینی های دریافتی هم و سازمانی دانش افزایش چون هم ملموس، غیر های دریافتی

 عملکرد اوالً تغییرات که دارد آن از نشان الگوها این کنند. بررسی ارزیابی و معرفی را سازمانی عملکرد اند کرده تالش گوناگونی های

 فردی، اهداف و باشد توجه مورد سازمان سطوح تمامی در باید سازمان عملکرد تغییرات ثانیاً، شود. سنجش و گیری اندازه باید سازمانی

 گوناگون ابعاد که ابزارهایی از باید سازمان ردعملک سطح اندازه گیری در گیرد. ثالثاً قرار سازمانی اهداف راستای در باید سازمان در گروهی

 چون اقتصادی مشهود نتایج به توجه عین در سازمانی عملکرد سنجش برای .کرد استفاده دهند، می قرار توجه مورد را سازمان عملکرد

 نیز را سازمانی دانش سطح یشافزا نیز و نوآوری و خالقیت سطح باید ابزارها دست این از و سود حاشیه افزایش و سرمایهبازگشت نرخ

 (.1911کرد)عاطفت دوست و همکاران،  سنجش

 سازمانی عملیات انجام چگونگی بر که است سازه کلی یک کسب وکار عملکرد بنابراین، کارکرد. کیفیت یا حالت یعنی لغت در عملکرد

 اقدامات کارایی و کیفیت اثربخشی تبیین فرایند"ست ا شده ( ارائه2112همکاران ) و نیلی توسط تعریف عملکرد ترین معروف دارد. اشاره

 تولید در منابع از سازمان استفاده چگونگی کننده توصیف که ( کارایی1 شود: تقسیم می جزء دو به عملکرد تعریف، این مطابق "گذشته

 توصیف که اثربخشی (2 و معین بروندادهای تولید برای دروندادها مطلوب و واقعی ترکیب بین یعنی رابطه است، محصوالت یا خدمات

 دسترس در مشتریان(، نیازهای با بروندادها انطباق )درجه مناسبت قالب در معموالً اهداف این است. سازمانی اهداف به نیل درجه کننده

نیاز(  مورد نداردهایاستا تحقق )درجه کیفیت و فیزیکی(، فاصله و دار، اولویت های گروه میان در ارائه فراوانی، نظیر هایی )جنبه بودن

 و ها سازمان مدیریت ارزشیابی چگونگی "دارد  تأکید زیر شرح به آفرینی ارزش و مدیریت چگونگی بر عملکرد تبیین می شوند. سنجش

 نمدیرا شک، بی دارد. کلیدی نقش سازمانی موفقیت در ذینفعان برای آفرینی ارزش  "ذینفعان دیگر و مشتریان برای ها آن آفرینی ارزش

 سنجش به را ها سازمان عملکرد، تعریف در امر این تصریح و می کنند ادراک چگونه را ها آن سازمان کلیدی ذینفعان بدانند دارند نیاز

 (.1912می کند )شفقت و همکاران،  ترغیب ذینفعان ادارک

 

 سنجش عملکرد کسب وکار
برای  ابزاری عنوان به عملکرد می شود سنجش تعریف مترک اما گیرد، می قرار بحث مورد بیشتر که است عنوانی عملکرد سنجش

 که این از اطمینان حصول فرآیند از، است (، سنجش عملکرد عبارت1111و همکاران) نانی زعم اند. به شده طراحی نظارت اعمال و پایش

 است، جدید نسبتاً دولتی بخش در دعملکر گیری اندازه اگرچه شود. می منجر اهداف تحقق به کند که دنبال را راهبردهایی سازمان یک

 ارزیابی عملکرد، های شاخص عملکرد، گیری اندازه چون واژگانی قالب در 1191 دهه اواخر از عملکرد خصوص در توجهی قابل تحقیقات اما

 یعنی، هستند. متفاوت خصوصی بخش در با  همردیفانشان مقایسه در دولتی بخش های است. سازمان شده تولید تأمین کیفیت و عملکرد،

 سنجش برای توافقی مورد غایی شاخص کل، در و پایین درآمدزایی برای هایی سازمان چنین قابلیت و نیست نظر مورد سود بیشنه سازی

می دانند)چهاردولی و همکاران،  غیرممکن را دولتی بخش در عملکرد گیری اندیشمندان اندازه از برخی دلیل، همین به ندارد. وجود عملکرد

1919 .) 

 تابعی سازمان یک عملکرد داند. سطح می مهم و برانگیز، چالش مشکل، پیچیده، وظیفه یک را عملکرد سنجش (1111) سینک

سازمان.  یک اثربخشی و کارایی کمیّت تعیین فرآیند از، است عبارت عملکرد سنجش بنابراین، سازمانی، عملیات اثربخشی و کارایی از است

 اتفاقی چه که دهدمی نشان عملکرد سنجش نتایج اثربخش. مدیریت برای است ابزاری اما نیست، هدف کی عملکرد سنجش شک، بی

از سنجش  انتقال نیازمند یک سازمان عملکرد، سنجش های یافته از مؤثر استفاده منظور به دهد. نمی نشان را آن چرایی اما است، افتاده

 سنجش که داشت نظر در باید است. هرحال، معروف سازمانی عملکرد تحقیقات در لکردمدیریت عم عنوان به مفهوم این به مدیریت است.

 مدیریت پی در عملکرد سنجش برونداد از استفاده با عملکرد مدیریت که صورتی در عملکرد گیری اندازه عمل از است عبارت عملکرد

 است. آن کردن
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 عوامل موثر بر عملکردکسب وکار
 می تقسیم جزء دو به عملکرد تعریف، این شود. طبق می گذشته(، گفته اقدامات کارایی و اثربخشی تکیفی تبیین عملکرد)فرایند

 و واقعی ترکیب بین رابطه یعنی است، محصوالت یا خدمات تولید در منابع از سازمان استفاده چگونگی کننده توصیف که کارایی .1شود:

 توان می را عملکرد است. سازمانی اهداف به نیل درجه کننده توصیف که اثربخشی .2و معین؛ بروندادهای تولید برای دروندادها مطلوب

 بر که است کلی سازه یک سازمانی عملکرد بنابراین، سازمان. درسطح گروه، درسطح فردی، سطح در قرارداد: ارزیابی مورد سطح سه در

 پایدار های ستاده تولید و منابع از موثر استفاده در سازمان واناییت عنوان به سازمانی عملکرد دارد. اشاره سازمانی عملیات انجام چگونگی

 هایفعالیت و وظایف و ماموریت انجام چگونگی سازمانی عملکرد کلی طور به شود. می تعبیر نفعان، ذی به مربوط اهداف گرفتن نظر در

 را آن توانمی عملکرد تعریف با که است اهمیت حائز جاآن از عملکرد واژه گردد. مفهوم می اطالق آن انجام از حاصله نتایج و سازمانی

 نتایج این باشد. می نظر مورد نتایج سوی به پیشرفت دهنده نشان که است هایی داده گیری اندازه عملکرد ارزیابی نمود. مدیریت یا ارزیابی

 .آوردمی فراهم ها فعالیت این ارزیابی برای را روشی عملکرد گیری اندازه آیند. همچنین بدست خاصی های فعالیت انجام از بایست می

 کسب سرآمدی هایمدل ارزیابی، مختلف های روش میان اند.در شده ارائه عملکرد ارزیابی درخصوص مختلفی و الگوهای ها مدل تاکنون

 بوده دیگر سازمان های سرآمد عمل و ایده در که کنند می ارائه را سازمان یک از الگویی ها مدل این برخوردارند. ای ویژه جایگاه از کار و

 (.11، 1912کنند )محمود زاده و صداقت،  می ایجاد را الزم سرآمدی تغییرات و رشد راستای در و
 

 (.33، 1932عوامل موثر بر عملکرد کسب وکار)محمود زاده و صداقت، --6جدول
 

 نویسنده عوامل موثربرعملکرد 

 مالی عملکرد
 ازمان های دیگر.رشد سریع تر سازمان نسبت به س

 کسب سود بیشتر سازمان نسبت به سازمان های دیگر.
 (2111وکور و همکاران)

 فرایند عملکرد

 جلب رضایت بیشتر مشتری نسبت به سازمان های دیگر.

 کیفیت باالی ارائه محصول نسبت به سازمان های دیگر

 .کارایی باالی سازمان در استفاده از منابع نسبت به سازمان های دیگر

 تحویل سریع تر سفارش نسبت به سازمان های دیگر.

 وجود رضایت باالی کارکنان سازمان نسبت به سازمان های دیگر.

 (2111مرون)

 داخلی عملکرد

 خالقیت و نوآوری باالی کارکنان سازمان نسبت به سازمان های دیگر.

 وجود افراد خبره تر در سازمان نسبت به سازمان های دیگر.

 های مبتنی بر کیفیت در سازمان نسبت به سازمان های دیگر.وجود فرآیند

 (2119چو و همکاران)

 

 سازمانی عملکرد مدیریت دانش و
 جدید دانش از استفاده انتشار، کسب، شامل باشد. فرآیند مدیریت دانش می پایدار رقابتی مزیت مهم منبع عنوان دانش به مدیریت

 دانش، مدیریت است. مرتبط خود دانش منابع بردن کار به و استفاده در سازمان آن توانایی با ادقیق سازمان یک باشد. عملکرد می موجود و

 بیشتری سطح که هایی سازمان باشد. می سازمانی اثربخشی افزایش و ارزش ایجاد برای تخصص و دانش مؤثرتر اِعمال و نفوذ از دیدگاهی

 کاری، دوباره کاهش در ها آن های قابلیت تواند می که کنند می تجربه را رییادگی تأثیر دهند، می نشان را دانش مدیریت ظرفیت از

فرآیند  در نیاز مورد دانش مبادله و انتقال دانش، مؤثر مدیریت دهند. بهبود نوآوری و جدید های ایده خلق تغییر، به سریع پاسخ و واکنش

 دهد، می افزایش جدید های ظرفیت یا ها قابلیت و بینش توسعه و ایجاد طریق از را عملکرد مدیریت دانش و کند می تسهیل را دانش

 (.1999کند )برومند ورنجبر،  می ایفاء تسریع و بهبود عملکرد و حمایت در را مهمی نقش دانش مدیریت ظرفیت بنابراین،

 می ارائه جدید دانش ادایج و فعلی دانش مجدد ترکیب برای ها سازمان به را هایی فرصت داخل، کارکنان و بیرون از دانش کسب

 موجود دانش عمق و تازگی و کند اصالح را سازمانی دانش ذخیره یا موجودی تواند می موجود دانش با شده کسب تازه دانش تعامل دهد.

 کند می هادپیشن دانش بر مبتنی دیدگاه. دهد افزایش را جدید نوآورانه پیامدهای و نتایج پتانسیل بنابراین دهد. افزایش را سازمان برای

 برای خوب قابلیت با ها سازمان دهد. افزایش را کارا و مؤثر طور به خود نقش انجام برای سازمان یک توانایی دانش، کسب های فعالیت که

 توانمی بنابراین کنند. کسب بیشتری تکنولوژیکی و مدیریتی تمایزهای و دهند کاهش را اطمینان عدم باید بیرونی و درونی دانش کسب

 .دارد عملکرد وجود و دانش کسب بین مثبتی ارتباط که کرد مطرح گونهینا
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 درون متفاوت واحدهای یا افراد میان یادگیری گسترش با مرتبط رفتاری های ریشه یا گروهی و جمعی باورهای به دانش تسهیم

 به را آن که دارند نیاز سازمان اعضاء است، جودمو سازمان مختلف سطوح در و مختلف افراد در دانش که زمانی تا دارد. اشاره سازمان یک

 توانند می ها آن باشند، دانش تبادل و تسهیم به مایل افراد که هنگامی کنند. تسهیم جدید ذهنی و فکری هایالگو و ها ریشه ایجاد منظور

 که آیند می وجود به هنگامی بهبود عملکرد ببرند بهره منابع و دانش تبادل فرایندهای افزایی هم مزایای از و کنند ایجاد جمعی یادگیری

 سازمان بنابراین، کنند. می تبدیل خدمات یا محصوالت صورت به آشکار شکل به را آن و کنند می تسهیم را خود تخصص سازمانی اعضاء

 باشند عملکرد بهتری خواهند داشت. خود اعضاء میان مؤثر طور به دانش تسهیم به قادر که هایی

 به سازمانی و فردی دانش ارزش دانش، بر مبتنی دیدگاه از باشد.می دانش مدیریت فرآیند در مرکزی و اصلی عنصر دانش کاربرد

 مداوم طور به تا سازد می قادر را ها سازمان دانش، تر عمیق کاربرد نهفته است. آن کاربرد در اساسی طور به دانش، بودن ضمنی دلیل

 کارآیی یا کنند کمتری اشتباهات است ممکن افراد دانش، مؤثر کاربرد با کنند. تبدیل خدمات یا محصوالت به را خود سازمانی تخصص

 (.1999دهند)برومند ورنجبر،  کاهش را اضافی کار یا دوباره کاری و دهند بهبود را خود

داری از دانش و اطالعات های آن در حیطه عملکرد سازمان ها می توان دریافت که برخوربا بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی

ها به یک ضرورت تبدیل شده است، بنابراین، مدیریت سازمان باید با تکیه بر مدیریت دانش امکان اتخاذ روزآمد برای ادامه حیات سازمان

 تر از خودمهمای تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش مقوله

شود و ایجاد محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای سازمان از اهداف اولیه ای است که بدین منظور دانش محسوب می

ضروری به نظر می رسد، چراکه مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگی های عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت ها به عملکرد 

 هوشمندانه تر بهبود بخشد.

های خصوصی به شود. در عصر حاضر بیشتر شرکتامروزه به دانش به عنوان اهرم استراتژیک عملکرد سازمانی، توجه روزافزونی می

دت ماهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقاء در صحنه رقابتی پی برده اند. مدیریت دانش تضمین کننده برتری های بلند

ها از سرمایه های انسانی، فکری و اطالعاتی است. صاحب نظران مدیریت معتقدند که فواید برای سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیری آن

بکارگیری مدیریت دانش شامل: افزایش یادگیری سازمانی، مدیریت پیشرفته سرمایه های ذهنی، افزایش کارآمدی و اثربخشی عملکردها و 

 (.1912داوم و مستمر سازمان است )بیدختی و کیانی فر، پیشرفت م

 

 پيشنهادات
گیری یافته ها و بهبود نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف شرایطی را توان با تاکید بر لزوم به کاربا توجه به یافته های این تحقیق می

 بدین معنی ت بهبود عملکرد شرکت اقدام نمایند.فراهم آورد که موسسات خدماتی در زمینه توجه به استراتژی های مدیریت دانش در جه

به همان میزان عملکردشان افزایش می یابد.  ،داشته باشنداستراتژی های مدیریت دانش انسجام یافته را در کارخود  موسساتکه هر چقدر 

لکرد انش برای دستیابی به عمبدین معنی که با بکارگیری استراتژی های مدیریت دانش و دانش ضمنی و صریح و بهینه سازی مدیریت د

بهتر از طریق روش ها و تکنیک های مختلف مانند سیستم اطالع رسانی، ایجاد سیستم های دانش و برنامه های مدیریت دانش باعث بهبود 

ب وکار لکرد کسفرآیندهای مدیریت دانش می شود. در نهایت بهبود فرآیندهای مدیریت دانش با توجه به عوامل تاثیر گذار باعث ارتقای عم

 موسسات خدماتی می شود. در این راستا پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

 ریت توانند به مدیمدیران با شخصی کردن دانش سازمانی از طریق شبکه های انسانی و دستیابی به منابع خارج)بین شرکت( می

 دانش دست یابند.

 ی یابند.ها آشنایتباطات جمعی از طریق برگزاری کارگاه هایی که افراد با این شبکهایجاد و تقویت شبکه ها و پیوندهای دوستی و ار 

 .تهیه و تدوین برنامه ها، چارچوب ها و ضوابط کاری متناسب با شرایط موجود در سازمان و محیط کاری کارکنان 

 خلی)داخل شرکت( برای بهبود عملکرد مدیران از تدوین دانش سازمانی از طریق سیستم گرایی و توسعه دانش از طریق منابع دا

 استفاده کنند.

  ایجاد و تشکیل شبکه های کاری و مشارکت دادن کارکنان در برنامه ها و اهداف سازمانی برای دستیابی به اهداف فرآیندهای

 مدیریت دانش.

 .حل مسائل سازمانی از طریق فرآیندهای مدیریت دانش در راستای بهبود عملکرد 

 والت و خدمات از طریق بهبود فرآیندهای مدیریت دانش در راستای ارتقای عملکرد.ارتقا ارزش محص 
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