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رو روبهها، به دلیل تغییرات شدید محیط پیرامون و تکنولوژي با مشکالتی امروزه سازمان - چکیده

شوند و حل آنها نیازمند سبک رهبري مناسب و توانایی تفسیر رخدادها تر میهستند که هر روز پیچیده
این توانایی در واقع همان تفکر استراتژیک در یک . ریزي نشده استو وقایع غیرمرتبط و برنامه

ند و پیوسته در اجتماعی بهم تنیده، منظم، هدفم - سازمان است، مدیریت دانش کارکردهاي فنی
هاي جذب، اکتساب، تولید، تسخیر، سازماندهی، انبارش، بازیابی، راستاي ایجاد و ارتقاء فعالیت

به منظور ) ضمنی و عینی(هاي دانشی تسهیم، توزیع، انتقال، کاربرد، توسعه و ارزیابی تجارب و دارایی
و تصمیمات در تمامی سطوح  ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده از طریق ارتقاء کیفی اقدامات

هاي فنی، اداري، منابع انسانی و ساختاري و تحقق سازمان سازمان با هدف اصالح و تغییر در استراتژي
شود که متعهد به انتخاب، اجرا مدیریت دانش به عنوان کارکرد مدیریتی تعریف می. خردمند است

هاي اداره دانش بیرونی و درونی یک وارزیابی منظم راهبردهاي دانش هدف مدار براي بهبود روش
این مقاله از نوع مروري است و هدف آن تبیین تأثیر . سازمان در جهت بهبود عملکرد سازمانی است

  .باشدتفکر استراتژیک بر مدیریت دانش می
 .استراتژیک، سازمان، مدیریت دانشتفکر :واژه کلید

  
 مقدمه

توان گفت در واقع می. هاي سازمانی استریخ فعالیتاي موازي با تامدیریت دانش داراي تاریخچه
ها، فرآیند مدیریت دانش به طور مستمر وجود داشته است و ریشه مدیریت دانش که در تمامی دوره

با این . هاي مباحثاتی بوده استهاي فکري بسیار کهن موجود و مورد بررسی مکاتب و حلقهدر حوزه
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ه علمی نوزاد بسیار نابالغی در مطالعات سازمان و مدیریت وجود مدیریت دانش به عنوان یک حوز
میالدي در ادبیات امریکا  1970و اوایل دهه  1960دهه  هاي واژه مدیریت دانش به اواخرریشه. است

هاي علمی متعدد در توسعه آنچه مشهود است، رویکردهاي گوناگون مدیریت و رشته. گرددبر می
ترین تاثیرات از ها عمیقدر میان این رشته. اندنی نقش بازي کردهیادگیري سازمانی وحافظه سازما

هاي اطالعات مدیریت، سیستم هاي پژوهشی سازمان و مدیریت منابع انسانی، علوم کامپیوتر وحوزه
هاي مدیریت دانش این موضوع در جدا از ریشه. علم مدیریت، روانشناسی و جامعه شناسی بوده است

در ). 1395 احمدي،(مورد بحث واقع شده است  ن پداگوژي، یا انسان شناسیهاي دیگر همچورشته
. اي در نوع تفکر افراد داردبرخی از مطالعات ذکر شده است که مدیریت دانش نقش مهم و گسترده

 نشده ریزيبرنامه و غیرمرتبط وقایع و رخدادها تفسیر توانایی. تفکر استراتژیک یک فرآیند است
 تفکر همان واقع در هاتوانایی این که است کنونی هايسازمان مدیران موفق وفقیتم نشان بزرگترین

 به سازمان یک رساندن براي اساسی کمبود یک مبین خود که باشدسازمان می یک در استراتژیک
 وقایع بتوانند که نماید کمک مدیران به تواندمی استراتژیک توانایی این. باشدتوانمندسازي می و تعالی

 بگیرند، قرار تغییرات تأثیر تحت آنکه بجاي و نمایند کنترل و بینیپیش درك، تشخیص، را یندهآ
 بدون سازمان یک در استراتژیک تفکر کاربرد طرفی از. دهند قرار خود تأثیرتحت آتی را تغییرات

یک  ندگیبال که چرا. شد نخواهد موفقیت به منتج امروز مدیران مدیریتی سبک و اقدام به نوع توجه
 به مانند توجه مسایلی به و ندارد بستگی تنهایی به او تصمیمات و تفکرات مدیر، خود به صرفاً سازمان
دارد  نیز بستگی سازمان کارکنان هايو اولویت نیازها شرایط، ها،ویژگی سازمان، موقعیت و شرایط

 جریان در رقابتی سازمزیت عوامل که شرایطی در و امروز دنیاي در). 2009 پیساپیا؛ کونگ؛ لین،(
 تشخیص به نسبت را الزم بصیرت و فهم تواندمی پایدار رقابتی یک مزیت تنها دارد، قرار تحوالت

-می امروز حیاتی هايسازمان در را استراتژیک تفکر وجود امر این که بوجود آورد عوامل این مستمر

ربیعی و (باشد می عالی مدیران سطح رد استراتژیک تفکر فقدان ها،سازمان از مشکالت یکی. سازد
 گیري ازبهره از را آنها ها،سازمان و هابنگاه ارشد مدیران استراتژیک تفکر فقدان. )1387همکاران، 

 تأکید فراوان نکته این بر امروزه، لذا ). 1390پورصادق، یزدانی، (سازد می محروم جدید هايفرصت
 مجهز تفکر استراتژیک نام به مهمی و ساده ابزار به باید شدن، کارآمد براي ارشد، مدیران که شودمی

  ).1389 استیلی،(شوند 
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  ادبیات نظري پژوهش
  تفکر استراتژیک

- گیرد و در بسیاري از نوشتهتفکر استراتژیک اصطالحی است که به طور وسیعی مورد استفاده قرار می

. ن استفاده شده استآمفهوم ذهنی از  هاي علمی و دانشگاهی وجود دارد، اما به ندرت به عنوان یک
امروزه، از اصطالح تفکر استراتژیک آن قدر وسیع و عمومی استفاده شده است ) 1998 ،لیدکا(به نظر 

ن را آگیرند به ندرت آنهایی که از این اصطالح بهره می. کندمعنی شدن آن را تهدید میکه خطر بی
ي استراتژي اشاره براي اشاره به تمام تفکرات دربارهاز اصطالح تفکر استراتژیک . کنندتعریف می
. هاي خاص است اشاره کنداص درباره از تفکر که داراي ویژگیخبه جاي اینکه به حالتی . شده است

 هاي قدیمیدستورالعمل مديآناکار به پاسخ در و میالدي 90 دهه در استراتژیک تفکر رویکرد
 نحوه دقیق و تعریف ابتدا در اما شد ایجاد دوران آن دهفشر رقابتی فضاي در استراتژیک مدیریت
 استفاده که کرده است تصریح 1990 دهه اواخر در لیدکا. نبود شفاف استراتژیک تفکر عملی کارکرد

 معنی رفتن دست از تهدیدي براي که است شده عمومی و گسترده آنچنان استراتژیک تفکر عبارت از
). 1998 لیدتکا،(اند آن پرداخته تعریف به کمتر برندمی کار به را آن که افرادي و آیدمی شمار به آن

 است بوده استراتژي درخصوص کلیه تفکرات به اشاره براي استراتژیک تفکر عبارت از استفاده بیشتر
 معتقد) 2001(بن . دارد مشخصی هايکه ویژگی تفکر از خاصی نوع معناي به آن، خاص منظور تا

 این نویسندگان از تعدادي. ندارد وجود چیست تفکر استراتژیک اینکه بر فقیتوا ادبیات در است
. اندبرده کار به استراتژیک مدیریت یا استراتژیک ریزيمانند برنامه مشابهی مفاهیم جاي به را عبارت

 رمنظو. است نبوده چنین اندبرده کار به را عبارت این که کسانی منظور اولین که داشت توجه باید اما
. دارد ايویژه مشخصات که بوده تفکر از خاص روشی استراتژیک عبارت تفکر از مینتزبرگ هنري

 تعیین پیش از الگوهاي و هااستراتژي از یافته نظام طور به استراتژیک ریزيدر برنامه است معتقد وي
و  الگوها بترکی در را ما خالقیت، و شهود استراتژیک تفکر در کهحالی در شوداستفاده می شده

از  تنها نه استراتژیک ریزيبرنامه که کندمی بیان او همچنین. دهندمی یاري گوناگون هاياستراتژي
 تفکر). 1994 مینزبرگ،(دارد  آن زدن کنار در سعی بلکه کندنمی حمایت استراتژیک تفکر

 دورنماي و اندازشمو با چ) 1998، 1هراکلوس( دارد اشاره واگرا و خالقانه فرآیندي به استراتژیک،

                                                             
1. Heracleous 
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 عملیات از مدیران رفتن اندیشه فراتر مستلزم امر این. است مرتبط سازمان رهبران توسط شده طراحی
 تفکر. است وکاربراي کسب موردنظر بلندمدت استراتژیک نیت و قصد بر تمرکز هدف با روزمره

 شرایط ظر درخصوصن تبادل و بحث و تحلیل اطالعات، گردآوري چون هاییفعالیت استراتژیک
 سؤاالت به پاسخگویی متنوع، هايفعالیت داراي هايشرکت در و )2006، 1ایرلی(سازمان  بر حاکم

 را استراتژیک تفکر آبراهام). 2004، 2نادلر( شودمی شامل را سازمان پورتفوي مورد در اساسی
 مشتري براي ارزش خلق به داند کهمی وکاريکسب هايمدل یا و اطمینان قابل هاياستراتژي شناسایی

 عنوان به معموالً که مناسب، هاي استراتژیکگزینه یافتن براي جستجو است معتقد او. شوند منجر
است  استراتژیک تفکر عملی واقع نتیجه در گیرد،می انجام استراتژیک مدیریت فرآیند از بخشی

 ايتجسم آینده و نوآوري براي شتال را استراتژیک تفکر نقش نیز )2002( 3گراتس). 2005آبراهام، (
 اصلی هاياستراتژي مجدد تعریف به منجر است ممکن داندکهمی براي سازمان متفاوت بسیار و جدید

 است که مداوم فرآیند یک استراتژیک تفکر. شود کندمی فعالیت آن در که شرکت صنعتی حتی یا و
 و تجزیه فرآیند این). 2005، 4بون(ت پیچیده اس محیط یک به بخشیدن معنا و ابهام رفع آن هدف
 را آمیزموفقیت استراتژیک برنامه یک قالب در نتایج تحلیل خالقانه ترکیب همچنین و موقعیت تحلیل

 ریزيبرنامه و تحلیلی فرآیند یک به اشاره براي غالباً استراتژیک، ریزيبرنامه مقابل در .گیردمی دربر
- می سازمان در استراتژیک تفکر سطح ارزیابی براي ).1998اقفی، و(گیرد می قرار مورد استفاده شده

- اندازه مطالعه مورد سازمان در را آنها سپس و نموده را شناسایی استراتژیک تفکر عناصر ابتدا بایست

 به لیدکا جین استراتژیک تفکر عنصر پنج مدل استراتژیک، الگوهاي تفکر بین در. نماییم گیري
 استراتژیک، تفکر ویژگی مهمترین. است گرفته قرار استفاده و پذیرشمورد  ايگسترده صورت
 برمبناي قضاوت که غیرخطی تغییرات با شرایط پیچیده در. است وکارکسب فضاي به نگرتمام نگرش

. بود خواهد مؤثرتر از موضوع، کاملی نماي بر باشد، تکیه کننده گمراه تواندمی شده ساده الگوهاي
- بهره با سازمانی یادگیري معمول، رویکردهاي در. اي استحلقه دو یادگیري ن،آ دیگر مهم ویژگی

 نیز قواعد خود استراتژیک تفکر در. شودمی حاصل حاکم چارچوب قواعد در و بازخور نظام از گیري

                                                             
1. Early 
2. Nadler 
3. Graetz 
4. Bonn 



    
  1395ماه مهر  وهشت،بیستشماره                                         هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٩۶ 
 

 خلق استراتژیک تفکر اصلی کارکرد). دوم بازخور حلقه( کندمی تکامل پیدا یادگیري چرخه یک در
ریزان برنامه نه و کندمی خلق اندازچشم استراتژیست سازمان یک در این دیدگاه با. است اندازچشم

 سه داري فردي سطح در استراتژیک تفکر )2001(بون  به عقیده). 1394 توکلی؛ رمضان؛ معیا،(
  :باشدمی زیر ویژگی

هاي یستمس خرده پیچیدگی و پیوند تشخیص آن، کنار در و محیطش و سازمان از کاملی درك -
  ؛ )سیستمی تفکر( سازمان

  متفاوت؛  روشی با قبلی هايایده مجدد بکارگیري یا جدید، هايایده ارائه براي خالقیت -
  .سازمان آینده براي اندازيچشم -

  .دهدمی نشان را فردي سطح در استراتژیک تفکر ویژگی) 1( شکل
 

  )2001 بون،(فردي  سطح در استراتژیک تفکر عناصر - )1( شکل

  
بر  تمرکز: از عبارتند که نموده بیان استراتژیک تفکر براي را عنصر پنج خود پژوهش در لیدتکا

 لیدتکا،(طول زمان  در تفکر بودن، محور فرضیه هوشمندانه، طلبیفرصت سیستمی، اندازچشم هدف،
1998.(  

گذاري ام سیستم ارزشاي از تمیک فرد به عنوان متفکر استراتژیک مدل ذهنی: انداز سیستمیچشم -
  .کنداز ابتدا تا انتها را در نظر داشته و وابستگی متقابل بین این زنجیره را درك می

اي هدف استراتژیکی دیدگاه ویژه) 1994(به اعتقاد هامل و پراهالد : گراییهدف و هدف تمرکز بر -
هاي آتی به است طی دههاي است که سازمان امیدوار درباره بازار طوالنی مدت یا وضعیت رقابتی

هدف استراتژیک متمایز است و داللت بر . از این رو نشانی از رهبري درپی دارد. آن دست یابد
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پذیري رد آینده دارد و هدف استراتژیکی براي انجام آن یک لبه حسی دارد و آن نقطه نظر رقابت
  . کنندهدفی است که کارمندان آن را در تمام کار احساس می

ماهیت چنین تفکري مبتنی بر استقبال از تجارب جدیدي است که به افراد : طلبی هوشمندانهفرصت -
هاي استراتژي را در ارتباط با محیط تجاري به شدت متغیر کسب دهد تا مزیت گزینهاجازه می

  .کنند
ود بلکه ري فقط بر محور آینده پیش نمیژاسترات) 1994(بر طبق نظر هامل و پراهالد : تفکر در زمان -

  . شودهاي جاري و مقاصد آینده هم به پیش رانده میبوسیله شکاف بین واقعیت
این عامل فرضیه سازي و آزمایش را به عنوان هسته اصلی  "روش علمی"همانند : فرضیه مداري -

  )1394معمایی و همکاران، (داند ها میفعالیت
  

  )1998 لیدتکا،(لیدتکا  استراتژیک عناصرتفکر مدل -2 شکل
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  مدیریت دانش
وجود ندارد، این عدم  1دارند که توافق عامی روي تعریف مدیریت دانشاظهار می 1اورنسون و نورمن

تعاریف ). 1386تفوق، (توافق بیشتر ناشی از پیچیدگی و ابهام در جز دوم این ترکیب یعنی دانش است 

                                                             
1. Orenson & Nurman 

 تمرکز بر هدف

  نگرش سیستمی

 تفکر استراتژیک

فرصت طلبی 
 هوشمندانه

 تفکر در زمان
 فرضیه مداري
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نظران و نویسندگان در زمینه ه تعداد صاحبمتعددي از مدیریت دانش ارائه شده است و در واقع ب
برخی از این تعاریف به ترتیب تاریخی در زیر آورده شده . مدیریت دانش تعریف ارائه شده است

تعاریف با توجه به دیدگاه و زمینه : توان نکات زیر را استخراج کرداز بررسی این تعاریف می. است
اجتماعی مدیریت  - یت تعاریف به تبع ماهیت فنیبه طور کلی محور. کاري متخصصان متفاوت است

، 2003، 3، هاگی و کینگستون2002، 2براي مثال ادموندز واسپکتور(دانش یا فناوري محورند 
و ) 2003، 7، بردرو و لین1999، 6، بلکمپ1998، 5براي مثال سویبی(و یا انسان مدار ) 2008، 4فیرستون

به طور کلی تاکید بر نقش انسانی در تعاریف ). 2007، 8مایر( یا تاکید همزمان بر فناوري و انسان است
مدیریت دانش فرآیندي است که در سه سطح فردي، گروهی و سازمانی . بیشتر از نقش فنی است

در سطح فردي توانایی کسب دانش و انتقال آن و در نتیجه آموزش و بهسازي مطرح . شودانجام می
هاي ارتباطات و تعامل جهت کسب، و منبع دانش و شیوه در سطح گروهی، انگیزش گیرنده. است

در سطح سازمانی مدیریت دانش بیشتر به عنوان یک فرآیند . پرورش و انتقال دانش مطرح است
اکثر تعاریف ارائه شده در ادبیات مدیریت دانش به مدیریت دانش ).  1388 جعفري،(مدیریتی است 

: به طور کلی مدیریت دانش .اندنگریسته) ندر سطح سازما(در غالب کارکردي مدیریتی 
هاي کارکردهاي فنی ـ اجتماعی بهم تنیده، منظم، هدفمند و پیوسته در راستاي ایجاد و ارتقاء فعالیت"

جذب، اکتساب، تولید، تسخیر، سازماندهی، انبارش، بازیابی، تسهیم، توزیع، انتقال، کاربرد، توسعه و 
به منظور ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده از ) ضمنی و عینی(نشی هاي داارزیابی تجارب و دارایی

با هدف اصالح و تغییر در ) در تمامی سطوح آن(طریق ارتقاء کیفی اقدامات و تصمیمات سازمان 
  . "هاي فنی، اداري، منابع انسانی و ساختاري و تحقق سازمان خردمند استاستراتژي

  
  

                                                                                                                                                     
1. Knowledge management 
2. Edmonds & Spector 
3. Hagi & Kingston 
4. Fireston 
5. Soeibi 
6. Bellcamp 
7. Berdro & Lin 
8. Myer 
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 هاي مدیریت دانشچرخه
هایی ایندهاي مدیریت دانش اتفاق نظر وجود ندارد و تاکنون بسیاري از نویسندگان چرخهدر مورد فر

آنها از نظر محتوایی مشابه یکدیگرند اما  اند که بیشتررا در زمینه فرایندهاي مدیریت دانش ارائه نموده
مدیریت دانش  هايدر ادامه، چند چرخه از چرخه. ها و مراحلی با ترتیبات متفاوت هستندداراي واژه

معرفی شده و در پایان چرخه جامع فرایندهاي مدیریت دانش به تفکیک فرایندها  مورد بررسی قرار 
  . گیردمی
  

  چرخه عمومی مدیریت دانش در سازمان 
  :چرخه عمومی دانش در سازمان داراي چهارمولفه به شرح زیر است 1از نظر نیومن و کونارد

هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم گیرنده فعالیتاین مرحله دربر: ایجاد دانش) 1
ایجاد دانش به عنوان یکی از فرایندهاي  شوددانش می 2است که شامل توسعه، کشف و تسخیر

هاي متفاوتی استفاده مدیریت دانش مورد توافق اکثریت نویسندگان هست هر چند گاهی اوقات با واژه
  ).1385ابطحی؛ صلواتی، (شده است 

. کندهایی که دانش را در سیستم ماندگار  میعبارت است از فعالیت: حفظ و نگهداري دانش) 2
کنند حافظه سازمانی است و آن عبارت ترین عاملی که اشاره مینظران به مهمدر این راستا صاحب

د این است کنننکته مهمی که به آن اشاره می. است از توانایی سازمان براي حفظ و نگهداري دانش
  . هاي صریح را داردکه حافظه سازمانی صرفاً توانایی نگهداري دانش

هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا اشاره به فعالیت :تبدیل و انتقال دانش)  3
شود و شامل ارتباطات، ترجمه، تبدیل و تصفیه دانش  یک فرد به بخش یا فرد دیگري را شامل می

  . شودمی
شود که در ارتباط با اجراي دانش در فرایندهاي هایی میشامل فعالیت: بکارگیري دانش)  4

  ).1999نیومن؛ کورنارد، (سازمانی هستند 
  

                                                             
1. Newman & Konard 
2. Capturing 
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  اي مدیریت دانشچرخه چهار حلقه
چرخه جاشپارا همان . نمایداي ارائه میمدیریت دانش را در قالب یک فرایند چهار حلقه 1جاشپارا

دیریت دانش است با این حال این چرخه نسبت به چرخه عمومی نیومن و کونارد چرخه عمومی م
این چرخه نیز شامل چهار مولفه . دهدپیوستگی و در هم تنیدگی فرایندها را بیشتر مورد تاکید قرار می

  : اصلی به شرح زیر است
ت الگوهاي تازه هاي جدید، شناخکه شامل خلق ایده پایان استخلق دانش فرایندي بی :خلق دانش

همه . و ترکیب قواعد جدا از یکدیگر و ایجاد فرایندهاي جدید به منظور ایجاد و خلق دانش است
گیرند در خلق دانش ابزارهاي مشارکتی که در جهت بدست آوردن دانش مورد استفاده قرار می

ایی سازمان در به وجود توان. کتابخانه و بخش اسناد به عنوان منابع دانش، نقش اصلی را دارند. موثرند
  .آوردن و تولید دانش ابزار خوبی براي خلق دانش است

این مرحله به ذخیره، ثبت، ضبط و نگهداري دانش در شکل و یا چارچوبی اشاره  :سازماندهی دانش
دارد که پیوستگی اجزاي آن را حفظ کند و قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان را داشته 

در حقیقت سازماندهی دانش پیش زمینه الزم براي انتقال و تبادل دانش است به عبارت دیگر . باشد
ها و کالسورها پیش قابلیت الزم را براي انتقال و تبادل آن هـذخیره و ثبت دانش در قالب اینترانت، پوش

  . آوردفراهم می
هاي دانش افراد و پایگاه تبادل دانش عبارت است ازحرکت، توزیع و پخش دانش بین :دانش تبادل

درصد از موفقیت مدیریت دانش  90درحقیقت . به طوري مکانیزه و غیرمکانیزه و به صورت دو سویه
به تبادل صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش از فردي به فردي دیگر از لوازم اساسی چرخه 

  . مدیریت دانش اثر بخش است
ها و دانش به دست آمده بدون اره به این مطلب دارد که ایدهبه کار بستن دانش اش :بکار بستن دانش

گیري در مورد این که چه کسی آنها را مطرح کرده است در صورت مفید و مناسب بودن مورد جهت
کاالهاي یک  این حلقه اشاره به آمیختن دانش با عمل و انعکاس آن در خدمات و. استفاده قرار گیرد

  )1385، خرقانی؛ سلسله(سازمان دارد 
  

                                                             
1. Jashpara 
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  ) 1996( زاك مایر و چرخه مدیریت دانش
 .است  یکار بر روي طراحی و توسعه محصوالت اطالعات محصول 1زاكمایر و چرخه مدیریت دانش 

- آموخته شده از چرخه محصوالت فیزیکی که در داخل سازمان دنبال می تجربیات به نظر مایر و زاك

 به عنوان یکلی به طوراطالعات محصوالت. رودبکار  یدانشسرمایه مدیریت تواند در میشود 
یل ااخبار و پروف خالصه ،هاي دادهبه مشتریان داخلی یا خارجی مانند پایگاه "هفروخته شد اطالعات"

که پژوهش و شناخت در مورد طراحی محصوالت  معتقدندمایر و زاك . شودمیمشتري تعریف 
داده  تعمیم ـ ان پایه و اساس چرخه مدیریت دانشبه عنوسرمایه فکري ـ تواند به قلمرو فیزیکی می

و پلت ) مخزن دانش(پلت فرم محصول  یک مانند مفهوم ،مفید مقایسات یک سري این رویکرد. شود
 به منظورافزوده  پردازش ارزش ایدهاهمیت براي تاکید بر  )پاالیشگاه دانش( فرم پردازش اطالعات

شامل ایجاد ارزش افزوده  رخه مدیریت دانش عمدتاًچ. دهدکشف نقش دانش در سازمان ارائه می
   ).2005ماري، ( در هر مرحله از پردازش دانش است باالتر

تولید ی براي امکانات و فرایندهای ،هاوريافناز مدیریت دانش مایر و زاك چرخه  یندهايآفر
ات به ند که محصوالت اطالعنکپیشنهاد می گاننویسند. محصوالت و خدمات تشکیل شده است

هایی داده اطالعات يمحتوا. شود تصور است شامل محتواي اطالعات و ساختارکه عنوان یک مخزن 
 محتوا. کنداطالعات فراهم میتولیدات براي کسب  یهایبلوك نگهداري شده در مخازن است که

لب مربوط مطا محتوا وها منحصر به فرد است به عنوان مثال بانک یوکار یا سازمانبراي هر نوع کسب
دعاوي را  وها رویههاي بیمه اطالعات در مورد شرکترا دارند،  هاي شخصی و تجاريبه حساب

هر را راجع به هاي داروسازي بدنه بزرگی از دانش علمی و بازاریابی شرکت وکنند نگهداري می
مخزن  و نمو تحول مایر و زاك مراحل عمده. کنندآوري میجمع یا فروش در دست طراحیمحصول 

این . نمودند ترسیم و این مراحل را بر روي چرخه مدیریت دانشکرده  تجزیه و تحلیل را دانش 
یا   هاداده اکتساب. هستند کاربرد/  نمایشبازیابی، توزیع و /  ذخیره ،پاالیش ،اکتساب شامل مراحل

، به روز بودندقت،  از قبیل حوزه، وسعت، عمق، اعتبار، خام مواد و مسائل مربوط به منابع اطالعات
از کوزه " المثل معروفراهنما همان ضرب اصل. کندرا معرفی می تناسب، هزینه، کنترل و انحصار

                                                             
1. Mayer & Zack 
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در غیر  باشدباالترین کیفیت  داراي باید هامنبع دادهکه به این معنا . باشدمی 1"همان تراود که در اوست
-پاالیش منبع اصلی ارزش. اهد شدخو ترنامرغوب پایین دست فکري صورت تولید محصوالتاین

به عنوان مثال (پاالیش همچنین به تمیز کردن . باشدممکن است فیزیکی یا منطقی  پاالیش .است اییافز
و یا ) کلیدي انو بازیکن ناشناس منابع کامل از دخالت کامل محتوا براي اطمینان "سنتز"

ایجاد دانش به آسانی قابل  از طریق زاك و این مرحله از چرخه مایر. گرددسازي برمیاستاندارد
- ایجاد ارزش افزوده می پذیري بیشتر براي استفاده در آیندهاستفاده و نگهداري از مطالب با انعطاف

و ) کندکه مخازن را تغذیه می( بازیابی یک پل بین اکتساب باالدست و مراحل پاالیش/  ذخیره. کند
ها، اطالعات پرونده پوشه(فیزیکی  تواندذخیره می. دهدشکل می )محصول خلق(مراحل پایین دست 

محصول کندکه توصیف میتوزیع . باشد )افزار مدیریت دانشپایگاه داده، نرم(یا دیجیتال ) یچاپ
بر وسیله ارائه  و نه تنها) فکس، پرینت، ایمیل به عنوان مثال(نهایی تحویل شده است  به کاربر هچگون

در این مرحله . استارائه یا کاربرد مرحله نهایی . احاطه دارد غیره، زبان و شکل، شدتبلکه زمان، 
هاي قبلی اینجا گامهر یک از ارزش افزود شده اثربخشی . داردنقش مهمی است که بافت و زمینه 

اگر نه،  محتوا را دارد؟استفاده از این زمینه براي توانایی آیا کاربر به اندازه کافی . شودارزیابی می
 یرام چرخه. است شکست خورده هاارائه ارزش به فرد و در نهایت به سازمان دریت دانش چرخه مدیر

از قوت آن . در مدیریت دانش استدرگیر ترین توضیحات از عناصر کلیدي و زاك یکی از کامل
 با یت سازگاريبه طور کامل قابل تقریباً است که پردازش اطالعات مشتق شدهپارادایم  ت آن درجامعی
مرحله حیاتی در چرخه مدیریت دانش است یک به ویژه مفهوم پاالیش  را دارد مبتنی بر محتوا دانش

  ).2005دالکیو، ( که اغلب نادیده گرفته شده است
  
  
  

                                                             
مناسب دیدم ، اگرچه   ”Garbage in, Garbage out“ این ضرب االمثل فارسی را براي معادل التین آن.  1

Garebage    می باشد ، ) هتفال،  نخاله،   خش،   خاکروبه،   فضوالت،   شغالآ(در معناي لغوي داراي معانی متعددي
 ).پژوهشگر(که از ماده اولیه بی کیفیت محصول با کیفیتی به دست نمی آید معناي کلی آن این است 
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  گیرينتیجه
توانند از دانش در محل شایسته آن براي رسیدن ها با این مسئله درگیر هستند که نمیبسیاري از سازمان

رقابتی، اطالعات مهم، به موقع و قابل دوام و نیز منابع الزم براي توسعه در جهت  هايسازمان به مزیت
برند و این در حالی برداري نمایند، رنج میهاي سازمانی بهرهمدت مدیران و استراتژيتفکرات بلند

است نقش فرایندهاي مدیریت دانش سازمانی در راستاي نیل به مقاصد استراتژیک سازمان از اهمیت 
هاي مدیریت دانش، راهبردها و از آنجا که فرایند. ها برخوردار استسرنوشت سازي براي سازمان

فرایندهایی هستند که قادرند جریان دانش را در جهت ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، 
ا درك مشتریان و کاربران در کل سازمان در آوردند، دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان تنها ب

را درپی  ریزي بلندمدتها و ابعاد گوناگون تفکر استراتژیک که برنامهدرست رابطه بین این فرایند
  ).1393کیاکجوري، (شود دارد، میسر می

فهم رابطه بین فرایندهاي چندگانه مدیریت دانش در سازمان و تفکر استراتژیک، آگاهی و اطالعات 
د به نحوي شایسته برنامه مدیریت دانش را براي رسیدن به منافع توانمفیدي از اینکه سازمان چگونه می

مدیریت دانش به عنوان ابزاري کارآمد . سازدرقابتی قابل دوام و استراتژیک به کار گیرد را فراهم می
هاي منابع انسانی و منبعی قابل اطمینان وري از ظرفیتکه قادر به ایجاد پویایی درونی و خلق و بهره

شود و یافتن پاسخ این پرسش که ارتباط بین باشد، شناخته میمدت در سازمان میریزي بلندمهبراي برنا
تواند در تعیین کدام از فرایندهاي مدیریت دانش و تفکرات استراتژیک کارکنان چگونه است، می هر
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