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 ها در مطالعات گذشته عمدتا در سـه گـروه  زمانسا مزیت رقابتی تجاری ، حفظ و تقویتامل ایجادوع - چکیده

ریزی، کنترل سازمانی و ساختار سازمانی . برنامهمشخص شده است 3و منابع فیزیكی 2، منابع انسانی1منابع سازمانی

-هـای آن هایی از منابع سرمایه سازمانی شرکت هستند. دانش کارکنان سازمان، قضاوت و مهارتها مثالشرکت

آالت و منـابع  هـا، ماشـین  هایی از سرمایه انسانی شرکت هستند. سـاختمان ی و دانش ضمنی، مثالها، سرمایه فكر

هایی از سرمایه فیزیكی هستند. فرهنگ سـازمانی ترکیبـی از منـابع سـازمانی و منـابع انسـانی اسـت.        مالی نیز مثال

تواند عامل و فروش نیست و می(. فرهنگ سازمانی یك دارایی است که با پول قابل خرید 1998)بارنی و رایت، 

دهد. در این مقاله با پیروزی یا شكست تجارت باشد. منابع انسانی بخش مهمی از فرهنگ سازمانی را تشكیل می

های اصلی توسعه یـك فرهنـگ سـازمانی کـه از     های انجام شده، مكانیسممطالعه ادبیات موجود و نتایج پژوهش

گیرد و نقـش  کند، با تأکید بر نقش مدیریت دانش، مورد بررسی قرار مییای پشتیبانی معملكرد اخالقی و حرفه

 شود.فرهنگ سازمانی در توسعه توان رقابتی سازمان بیان می

 فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، توان رقابتی، منابع سازمانی، منابع انسانی. کلید واژگان:

 

 مقدمه

ری در طول دو دهه گذشته تبـدیل شـده اسـت.    های تجافرهنگ سازمانی به موضوع مهمی در اولویت

اگرچه فرهنگ سازمانی یك مفهوم انتزاعی و نامشهود اسـت، بـه طـور واضـح نقـش بسـیار مهمـی در        

های سهامی، اثر بر کارکنان و عملیات سازمانی دارد. فرهنگ بـا اینكـه تنهـا عامـل موفقیـت یـا       شرکت
                                                           
1. Organizational resources 

2. Human resources 

3. Physical resources 
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قـابتی مهمـی در سـازمان محسـوب شـود      توانـد مزیـت ر  شكست موسسه نیست، اما فرهنگ مثبـت مـی  

 (.2012)صدری و لیز، 

ای مختلف ـهای فرهنگی متنوعی هستند، شخصیتـهای اخالقی و میراثـهمردم دارای پیش زمینه

های فرهنگـی متفـاوت در محـیط کـاری در کنـار      های مختلفی دارند. وقتی این افراد با میراثو تجربه

سـازند. در طـول زمـان    های گوناگون خـود را آشـكار مـی   به شكلگیرند، این عوامل یكدیگر قرار می

شوند و شیوه کار در سازمان را هدایت می کنند. این پدیـده  ای از هنجارهای غالب پدیدار میمجموعه

 (.2012)صدری و لیز،  کندمفهومی به نام فرهنگ سازمانی را ایجاد می

و  رقیـب بـی  فـرد،  بـه  منحصر منابع اما دارند، راختیا در را متعددی منابع هااز سوی دیگر، سازمان

 اسـت  انكارناپذیر هستند، بنابراین منابعی چنین ها،دانش سازمان. هستند رقابتی مزیت کلید ارزشمند،

 نظـر  در پایـدار  رقـابتی  مزیـت  مهم به منظور ایجاد دارایی یك عنوان به ایفزاینده به طور دانش که

 (.2012  )داونپورت و دلوگ، شودگرفته می

 بـه  سـازمان  ساختن قادر با را عملكرد سازمانی هایویژگی از ایگستره تواندمی دانش مدیریت

 مـدیریت  که چرا نیست، تنهایی کافی به این (، اما1999بخشد )ویگ،  بهبود تر،هوشمندانه عملكرد

 در زیرا باشد،می موجود 1سازمانی فرهنگ با هماهنگی نیازمند باشد، قابل استفاده کهآن برای دانش

 بـه  ا بخشـیدن نمع و فهم شیوه افراد به که دارد وجود سازمان آن به فرد منحصر فرهنگ سازمانی هر

بـرای   قدرتمنـد  اهـرم  یـك  عنـوان  بـه  توانمی فرهنگ سازمانی از دهد، بنابراینمی نشان را رویدادها

 تـالش  در افراد که شودمی آن از مانع سازمانی ضعیف فرهنگ نمود. استفاده سازمانی رفتار تقویت

 منتشـر  و کـرده  تسهیم را خود هایدانسته خویش، کارایی و شخصی قدرت پایگاه داشت برای نگاه

 (.2014، تسازند )کالس

 از اسـتفاده  بـه  متغیـر  در محیطـی  خـود  حفـظ  و رقابتی مزیت به دستیابی برای هابنابراین سازمان

 یـك  چوندانش هم مدیریت رو، این از اند.آورده ویر جدید هایو روش مدیریتی نوین ابزارهای

 دانـش  بـه  توجـه  هـم  پایـدار،  رقـابتی  به مزیت دستیابی شود. درمی منظور هانسازما در نوین نگرش

 دارد. بسـیار  اهمیـت  دانش نوین از استفاده برای ساختاری ایجاد هم و آن از استفاده مؤثر و موجود

 (.1387 باشند )برگرون، داشته توجهامور  این همه به باید هاسازمان

 
                                                           
1 . Organizational culture 
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 بیان مسأله

 بـه  تـوان مـی  کـه  اسـت  1پـذیر انعطـاف  و سازمانی مناسب فرهنگ یك ایجاد و تغییر بررسی، با تنها

 مزیـت  یـك  عنـوان  بـه  دانـش  از مـدیریت  و داد تغییـر  سازمان در را افراد بین تعامل تدریج الگوی

 مـانع  عنـوان  بـه  ایفزاینـده  طور سازمانی به فرهنگ ن،ای بر ( عالوه2002 گرفت )بات، بهره 2رقابتی

 (.2012 شود )بنت و گابریل،می شناخته مدیریت دانش استقرار عمده

 است. شـرکت  اهمیت حائز سازمانی فرهنگ ایجاد دانش، و افراد مشارکت تسهیل برای بنابراین

 پیرامـون  که هاییانگیزه با باز، یك فرهنگ که رسید نتیجه این به فراوان هایپژوهش از باکمن بعد

 مناسب دانش مدیریت توسعه ایجاد برای کند،می ایجاد افراد هایتجربه و هاسازی مهارت یكپارچه

 را یكنواخـت  و 3یتكـرار  وظـایف  و عملیـات  سازمانی، دانش مدیریت (.1999)ویگ،  بود خواهد

 مـدیریت  ینـد آفر تنظـیم  و یطراحـ  طریـق  از دهـد. می تغییر فرهنگ و افكار آموزش یندآفر همانند

 تحلیـل  و اسـتانداردها  هـا، رویه به را کار جریان و دانستن چگونگی، 4ضمنی دانش توانیممی دانش،

 توسـعه  و رقابتی مزیت و شایستگی خلق برای را بنیانی و اساس و کنیم تبدیل و مستندسازی زمینه،

 (.2009)چان و همكاران،  مدهی قرار پایدار

هـا و  ای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محـیط فـراوری شـرکت   یكپارچگی بازاره

هـا در بـازار   طرح می سـازد کـه: راز بقـا و موفقیـت سـازمان      راموسسات تولیدی و خدماتی این سوال 

نگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت اسـتراتژیك   فرارقابتی امروز چیست؟ با

به این معنا که صـاحب نظـران    ،یابیمدر می 5ر ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدارپاسخ سوال را د

ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره معتقدند سازمان

ی جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به ایـن هـدف مسـتلزم طراحـ    

مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علّی مبهم و از نظر اجتماعی و مـدیریتی پیچیـده اسـت و    

سواالت دیگری به ذهن متبادر می شود، مـثاًل خاسـتگاه و منشـأهای مزیـت رقـابتی کجاسـت؟ مزیـت        

 رقابتی در عمل در کجای سازمان قرار داشته و به چه چیزهایی وابسته است؟
                                                           
1. Flexible  

2. Competitive advantage 

3. Routine task  

4. Tacit knowledge 

5. Sustainable competitive advantage 
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(. بـا ایـن   1384برداری مناسب داشته باشد؟ )مهری تواند از مزیت موجود خود بهـرهمیآیا سازمان 

توانـد در  های محتوایی مزیت رقابتی براساس مطالعـات انجـام شـده مـی    حال، شناخت مفهوم و ویژگی

 گشا باشد.طراحی و اجرای این مسیر بسیار موثر و راه

یی ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر نسبت بـه رقبـا تعریـف    ( مزیت رقابتی را به عنوان توانا2008بارنی )

کند: مزیت رقابتی موقت و پایدار. مزیـت رقـابتی نوعـاً    کند. او مزیت رقابتی را به دو نوع تقسیم میمی

کند و رقابت، در بسـیاری مواقـع،   شود، اما سود بیشتر رقابت را نیز جذب میباعث ایجاد سود بیشتر می

کند. بنابراین بسیاری از مزایای رقابتی موقت هستند. به عبارت دیگـر  محدود میتداوم مزیت رقابتی را 

مزایای رقابتی زمانی پایدار هستند که رقبا قادر به تقلید منبع رقابت نباشند یـا کسـی بـه ایـده و پیشـنهاد      

 (.2008بهتری نیندیشد )بارنی، 

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

 ثبـاتی باثبـات، بـی   چیـز  تنهـا  کـه  اقتصادی گوید: درمی نیژاپ معامالت مشهور کارشناس 1ایكوجیرو

 کنـد، تغییر مـی  اضاهاـتق هر شب وقتی است. 2ابتی، دانشـرق مزیت بادوام و مطمئن منبع یك است،

 جدیـد  دانـش  همـواره  کـه  هستند موفق هاییشوند؛ سازمانمی زیاد رقبا یابد،می عهـتوس اـهاوریـفن

 صورت به را آن سرعت به و دهنداشاعه می سازمان سراسر در گسترده طور به را آن کنند،ایجاد می

 کـه  اسـت  این راه این در قدم (. اما اولین1383 دهند )رادینگ، نشان جدید و محصوالت هافناوری

 فرهنـگ  نیازمنـد  و این خیر؟ یا هستند یندآفر این از حمایت آماده دانش، دارندگان این و افراد آیا

 که فرهنـگ  باشد. چرا شده تقسیم متشكل، هایسازمان تمام که بین است ایهشد هماهنگ حمایتی

 نحـوه  بـر  هـا ارزش ایـن  و شـود مـی  شامل را عقاید کارکنان و هاارزش از ایپیچیده بخش سازمانی

 (1374بود )زارعی،  خواهد مؤثر کاری محیط در افراد رفتار نهایتاً نگرش و

 و شـود شناخته مـی  شود،می هاسازمان پیوستگی باعث های کمشخصه عنوان به سازمانی فرهنگ

 و تكنولـوژی  اتخـاذ  ارتبـاط  توانـد مـی  فرهنگ بازی است. خود بلكه نیست، بازی از جنبه یك تنها

 نقـش  توانـد مـی  و باشـد  تولیـد  در اسـتراتژی  مهم عامل یك تواندمی کند، تقویت را رشد سازمانی

 (.2004 داشته باشد )بالتازارد، سازمانی بین روابط یتموفق عدم یا موفقیت مشخص کردن در حیاتی
                                                           
1. Ikujiro 

2. Knowledge 



 

 1394ماه و مهر   شهریور، پانزده و شانزدهشماره                  های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

114 

 

 و دهـد  قـرار  حمایـت  مـورد  خوبی به را بتواند تغییرات که سازمانی فرهنگ یك وجود بنابراین

 نیـاز  مـورد  دانـش  خلق و کاویدن فهمیدن برای دارد، نگه موفق رقابتی مزیت در را همواره سازمان

 سـازمانی  کـه فرهنـگ   رسد. چرامی نظر به ضروری سازمان کارکنان در میان آن یاشاعه و سازمان

 کنند.می عمل آن با مطابق ناخودآگاه افراد و باشدمی آن سازمان 1شخصیت و هویت سازمان، یك

اشـتباهات   تواندمی غیرمنعطف و ایستا سازمانی یك فرهنگ است، داده نشان مطالعات نتایج کهچنان

 توانـد مـی  سازمانی دانش هدایت و به دانش توجهیبی که انگونههم. آورد بوجود را ایکننده نابود

 (.1390کند )پژوهان و امیر کبیری،  خارج رقابتی از مزیت را هاسازمان

 کـه  اسـت  آن نـامیم، مـی  صـنعتی  جهان را آن هنوز ما که جهانی در تحوالت مهمترین از یكی

هسـتیم.   دانشـی  جامعـه  بـه  صـنعتی  جامعه از سریع جابجایی یك شاهد نیست. ما صنعتی جهان دیگر

از  است. بسـیاری  شده بنا تولید عامل چهارمین عنوان به دانش روزافزون اهمیت پایه بر جامعه دانشی

 هـای آنكه هزینه هستند، حال توسعه و تحقیق گزاف هایهزینه دارای خدمات، تمامی و محصوالت

 .(1388است )دانش فرد و ذاکری،  ترپایین مراتب به تولید

و  دانـش  مـدیریت  مـدیریت،  حـوزه  جدیـد  نظریـات  و هـا دیـدگاه  در کـه  رسـد می نظر به چنین

 پرتالطم کاری محیط در موفقیت و فعالیت اصلی راهكارهای از یكی ها،سازمان فكری هایسرمایه

 است هادر سازمان متعددی کارکردهای دارای آن، با مرتبط هایفعالیت و دانش مدیریت آنهاست.

-مزیـت  خلـق  و محیط رقابتی در سازمان رقابت توان افزایش آنها ترینمهم و تریناصلی از یكی که

 دانش های دارای فرهنگدر سازمان خصوصاً موضوع این و است هاسازمان برای پایدار رقابتی های

 نمـود  گـردد، مـی  آنها محسـوب  خدمت یا محصول ارائه اصلی عامل آنها کارکنان دانش که محور

 (.1388 دارد )دانش فرد، بیشتری

با توجه به ادبیات گسترده موضوع و مطالعات انجام شده درخصـوص نقـش فرهنـگ سـازمانی بـر      

ها، مطالعه دقیـق ارتبـاط   مدیریت دانش و هم چنین نقش مدیریت دانش در تقویت توان رقابتی شرکت

نظـر گـرفتن یـك متغیـر      هـا بـا در  های آن با تقویت توان رقـابتی شـرکت  بین فرهنگ سازمانی و مولفه

الـذکر،  گر اصلی به عنوان مدیریت دانش و در نظر گرفتن همزمان تأثیر این متغیر بر رابطـه فـوق  تعدیل

 رسد.جهت رفع نقاط مبهم موضوع با اهمیت و راهگشا به نظر می

 
                                                           
1. Identity & Personality 



 

 1394ماه و مهر   شهریور، پانزده و شانزدهشماره                  های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

115 

 

 پیشینه پژوهش

یجاد یـك چـارچوب   فرهنگ سازمانی مبنایی جهت ادارند که ( در مطالعه خود بیان می2010رامادان )

هـای متفـاوت فرهنـگ    کنـد و ویژگـی  ها ایجاد میگذاری در مزیت رقابتی شرکتبرای فهم و سرمایه

هـا شـواهد   . مطالعـه آن دهـد قرار مـی  تحت تأثرها را آنها، منابع و نتایج مزیت رقابتی سازمانی شرکت

عینی نتـایج مزیـت رقـابتی پایـدار،     تجربی را درباره ارتباط بین ابعاد عینی فرهنگ سازمانی و معیارهای 

دهد که ساعات آموزش کارکنان جنبه عینی فرهنگ سازمانی است کند. این مطالعه نشان میفراهم می

 که با نتایج عینی مزیت رقابتی پایدار ارتباط بسیار قوی دارد.

ت استعداد مدیریت ارتباط قوی با درصد فروش سـاالنه ناشـی از محصـوالت جدیـد دارد. مشـارک     

وری و درصـد کـاهش در کـل بهـای     کارکنان در کارهای تیمـی توانمنـد ارتبـاط قـوی بـا رشـد بهـره       

 (.2010، رامادان)برای محصول اولیه دارد  1موجودی کاال در زنجیره عرضه
 

 های پیشین انجام شده: خالصه نتایج پژوهش1جدول 

 نتایج روش تحقیق نویسنده و سال عنوان مقاله ردیف

1 

فرهنگ سازمانی  توسعه

به عنوان یك مزیت 

 رقابتی

 گلناز صدری و

 برین لیز

2012 

مطالعه 

 ایکتابخانه

تواند مزایـای رقـابتی   فرهنگ سازمانی مثبت می

 مهمی ایجاد کند.

2 

فرهنگ سازمانی به 

عنوان محرک ایجاد 

 مزیت رقابتی

بانیفیس سی. 

 ماد

2011 

مطالعه 

 ایکتابخانه

( را برای 2004ین )ش مدل پنج مكانیسمکاربرد 

خلق  و مدیران جهت دستیابی به مزیت رقابتی

فرهنگی که حامی رفتارهای اخالقی است، 

 داند.مؤثر می

3 

فرهنگ سازمانی: آیا می 

تواند منبعی برای مزیت 

 رقابتی پایدار باشد؟

 جی بی. بارنی

1986 

مطالعه 

 ایکتابخانه

ویژگی با ارزش بودن، نادر بودن و به سختی 

تواند منبع فرهنگ شرکت می تقلید بودن قابل

 مزیت رقابتی پایدار باشد.

4 

اثر فرهنگ سازمانی بر 

مزیت رقابتی پایدار در 

های کوچك و شرکت

 متوسط

وائل اچ. 

 رامادان

2010 

تحقیق 

 تجربی

-های تجاری را مدنظر قرار میها مدلشرکت

گذاری در ساعات آموزش دهند که به سرمایه

پردازد و درصد مشارکت ند میساالنه هر کارم

 دهد.کارکنان در کارهای تیمی را افزایش می

های تواند توسعه مزیترسوم فرهنگی میمطالعه  ماریا ترزافرهنگ سازمانی و  5

                                                           
1. Supply chain 



 

 1394ماه و مهر   شهریور، پانزده و شانزدهشماره                  های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

116 

 

رقابتی خاص را برای غلبه بر رقبا هدایت و  ایکتابخانه 2009 هاتجدید رقابت

 حمایت کند

6 

 فرهنگ رابطه بررسی

 ستقرارا با سازمانی

 گرو در دانایی مدیریت

 خودروسازی بهمن

 مقداد کرمی

1384 

تحقیق 

 تجربی

 مدیریت با قوی و مؤثر سازمانی رابطه فرهنگ

 سازمانی، فرهنگ تغییر مدیریت با دارد. دانش

 مدیریت بر مؤثر و مفید فرهنگی هایشاخصه

 غیر و نامطلوب که هاییو شاخصه حفظ دانش

 شوند حیا اصال تغییر مؤثرهستند،

7 

بررسی جایگاه مـدیریت  

دانـــــش در دانشـــــگاه  

فردوسی مشهد بر اسـاس  

نظریه نوناکـا و رابطـه آن   

 با فرهنگ سازمانی

رضوان حسین 

 قلی زاده

مطالعه 

 موردی

 فرهنـگ  بـین  آمـده،  بدسـت  براسـاس نتـایج  

 ترکیـب  و و برونسـازی  درونسازی و سازمانی

 ایـن  در حالیكـه،  دارد. وجـود  معناداری رابطه

 نیست. دار معنی شدن اجتماعی با طهراب

 مردم و انتقال فناوری 8
 توماس آلن

1994 

تحقیق 

 تجربی

 کـل  بـه  متعلق بلكه ندارد؛ تعلق افراد به دانش

 فرهنـگ  حاصـل  موفقیـت  این است و شرکت

 دانش است. تسهیم

9 
تئوری ایجاد دانش 

 سازمانی

نوناکا و 

 تاکئوچی

1998 

تحقیق 

 تجربی

داد که شناخت  نشان آنها مطالعه نتایج

های فرهنگ سازمانی برای ایجاد یك مشخصه

سیستم مدیریت دانش در سازمان ضروری و 

 قطعی است.

10 

 نقـش فرهنـگ   بررسـی 

 مؤثر اجرای در سازمانی

 دانش مدیریت

 دالنگ و فاهی

2000 

تحقیق 

 تجربی

دهد که مدیریت نتایج این مطالعه نشان می

 رمان ددانش به طور مستقیم با فرهنگ ساز

 ارتباط است.

11 

 بین فرهنگ رابطه

 مدیریت و سازمانی

 دانش

 آنتونیا

 هولوزکی

2002 

 تحلیل

 1محتوا

 بدست در دانش مدیریت که اندازه همان به

 فرهنگ است، مهم رقابتی مزیت آوردن

 کردن مشخص و در تعریف نیز سازمانی

 .است مهم سازمان استراتژی

12 
های مدیریت محرک

 دانش

و پاوولن 

 2002ماسون،

مطالعه 

 ایکتابخانه

 عبارتند سازمان داخل در دانش موانع مدیریت

 عملكردهـای  رهبـری،  از: فرهنـگ سـازمانی،  

 از عمـومی  و بیـنش  آگـاهی  عـدم  مـدیریت، 

 دانش. مدیریت

                                                           
1. Content analysis 
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13 

 ارتباط بین ارزیابی

 و سازمانی فرهنگ

 مدیریت ابتكارات تداوم

 و حمل صنعت در دانش

 نقل

 کانگاس

2005 

عه مطال

 موردی

 مـؤثر  اسـتراتژی  عنوان یك به دانش مدیریت

 در تـداوم  هـا سـازمان  بـه  کـه  شـود مـی  تلقـی 

زایش ـافـ  و ارزش باالرفتن و بلندمدت موفقیت

 کند.می کمك ابتیـرق ایـهمزیت

14 

رابطه فرهنگ سازمانی و 

مدیریت دانش در بین 

 اعضای هیئت علمی

خاکپور و 

 همكاران

1388 

مطالعه 

موردی و 

 یبیترک

های سازمانی مشارکتی و انعطـاف پـذیر   فرهنگ

و رسالتی رابطه مثبتـی بـا تسـهیم دانـش در بـین      

 .اعضای هیئت علمی دارند

15 
مدیریت دانش و مزیت 

 رقابتی

 آیالر رحیملی

2012 
 تحلیل محتوا

مدیریت دانش را به عنوان اصـل بنیـادی مزیـت    

 .کندرقابتی مطرح می

16 

نقش حیاتی مدیریت 

ر تحصیل و دانش د

حفظ مزیت رقابتی 

 سازمان

کوتای نویت 

نوین؛ فیلیپ 

ای. نك؛ 

 تانهای نوین

2009 

مطالعه 

 موردی

ــه، در     ــاعی و فناوران ــی اجتم ــك روش ترکیب ی

آل اسـت.  بهبود مزیت رقابتی سازمان بسیار ایده

-استفاده از فناوری اطالعات می تواند بر چالش

هـای  های فرهنگی غالب شود و موجـب مزیـت  

 تر شود.ابتی قویرق

17 

 فرهنگ بین بطهرا سیربر

ار ستقرا و مانیزسا

در ( نشدا مدیریت

 حدوا مدیریت هنشكددا

 یمرکز انتهر

ایوب پژوهان و 

علیرضا 

 امیرکبیری

1390 

تحقیق 

 همبستگی

 استقرار آن با هایمؤلفه و سازمانی فرهنگ بین

 معناداری وجود و مثبت دانش رابطه مدیریت

 دارد.

 

رسد، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش دو فاکتور ه به نتایج مطالعات پیشین به نظر میبا توج

اصلی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان هستند. در مطالعات زیادی نقش مدیریت دانش در 

ها، از بعد همچنین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش شرکتایجاد مزیت رقابتی در سازمان و 

های تحقیق تجربی از قبیل پرسشنامه و مصاحبه و سایر و آزمون فرضیه، با استفاده از روشتئوری 

ای در این باب وجود دارد. اما نقش فرهنگ پژوهش، اثبات شده است و ادبیات گسترده رهایاابز

 های آن در ایجاد مزیت رقابتی کمتر به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است.سازمانی و مؤلفه
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 فرهنگ سازمانی و تقویت توان رقابتی

 طور به زمانی است، سازمان بقاء شرایط به بخشیدن بهبود راههای از یكی که دانش مدیریت

 شده بسترسازی نظام این با متناسب فرهنگی زمینه قبل از که گرددمی سازمان اجرا در آمیزموفقیت

 مربوط کامل طور به و است انسانی مرا یك در سازمان موجود دانش نمودن هدایت که چرا باشد؛

 برای باید هاسازمان نابراین، بباشدمی سازمان کارکنان فرهنگ از تابعی و شودمی انسانی منابع به

 نمایند آن عمل براساس و نموده ایجاد را آن با متناسب فرهنگ دانش، مدیریت موفق اجرای

 (.1390)پژوهان و امیرکبیری، 

های مدیریتی غربی پذیرفته دارند که رویهآسیایی در مطالعات خود بیان می بسیاری از اندیشمندان

شده، به دلیل وجود تفاوت در شرایط فرهنگی و تجاری، باید تعدیل شوند. به عالوه اجرای تدریجی 

پذیری سازمان را محدود کند. بنابراین عالوه بر بعد فرهنگی مدیریت دانش، تواند انعطافها میآن

یگر آن و همچنین عوامل دیگر خاص این کشورها مانند فناوری نیز بر ایجاد مزیت رقابتی ابعاد د

تأثیرگذار است ولی بعد فرهنگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارای اثر بیشتری است 

 (.2009)نگوین و همكاران، 

ن است که سازما یك به نسبت مشترک اعضاء هایاستنباط ای از، مجموعه1سازمانی فرهنگ

 مدیریت، حمایت هایشود و شامل مؤلفهمی یكدیگر از سازمان دو تفكیك موجب همین ویژگی

 (.1378 باشد )رابینز،می تعارض پدیده با سازش و سازمانی تعلق سبك رهبری، فردی، خالقیت

 3فردی میزان ارتباط و یاری رساندن مدیران با زیردستان خود است. خالقیت 2مدیریت حمایت

 که ، طریقی4رهبری سبك .دارند افراد که استقاللی و عمل آزادی مسئولیت، میزان از ارتستعب

، 5سازمانی شود. تعلقنامیده می رهبری سبك کند،می استفاده اهداف کسب برای نفوذش از رهبر

( دارد آن تخصص در فرد که ایرشته یا خاص گروه نه سازمان )و کل افراد، که ایدرجه یا میزان

 با شوندمی تشویق که افراد ایدرجه یا ، میزان6تعارض پدیده با دانند. سازشمی خود معرف را

 (.1378 باشند )رابینز، آشكار پذیرای انتقادهای و بسازند تعارض
                                                           
1. Organizational culture 

2. Management support 

3. Individual creativity 

4. Leadership style  

5. Organizational belongings 

6. Agreement to conflict 
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 گنج این تبدیل و افراد ذهن در نهفته کشف دارایی برای ازتالش است عبارت 1دانش مدیریت

 سازمان های گیری تصمیم در افرادی که از وسیعی مجموعه که یطور به سازمانی به دارایی پنهان

)داونپورت و پراساک،  استفاده کنند آن از بتوانند و باشند داشته دسترسی این ثروت به هستند، دخیل

1999). 

( 1999در این تحقیق برای بررسی مدیریت دانش از مدل عمومی مدیریت دانش نیومن و کنراد )

پیشنهاد  2المللی مدیریت دانشدانش بوده و توسط موسسه همكاری بین که جزء دو مدل جریان

 (.2011تحقیق استفاده شده است )لیچ،  نظری چوبرچاگردیده است به عنوان 

 یند متعامل به شرح زیر تعریف شده است:آدر این مدل چهار فر

تم است و شامل هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیسخلق دانش، در برگیرنده فعالیت

هایی که دانش را شود. حفظ و نگهداری دانش، عبارتست از فعالیتتوسعه، کشف و تسخیر دانش می

کنند، حافظه نظران به مهمترین عاملی که اشاره میکند. در این راستا صاحبدر سیستم ماندگار می

رود. اری دانش به کار میسازمانی است. حافظه سازمانی به معنای توانایی سازمان برای حفظ و نگهد

انتقال یا تسهیم دانش، شامل رفتارهای بسیار گوناگونی نظیر ارتباط، ترجمه، تفسیر، پاالیش و ارائه 

دانش است. تسهیم دانش به انتقال دانش یا انتشار آن اشاره دارد. استفاده و به کارگیری دانش، دانش 

بود که به کار گرفته شود. اگر سازمانی به  به خودی خود ارزشمند نیست و زمانی ارزشمند خواهد

-راحتی نتواند شكل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید ممكن است در حفظ مزیت

 (.1999به نقل از نیومن و کنراد،  2011های رقابتی خود با مشكل مواجه شود )لیچ، 

 بدین ارزش خلق بچارچو در و رقابت استراتژی حوزه در رقابتی مزیت ترین تعریفرایج

سالونر،  (.4: 2003 3راملت (یابد افزایش هزینه از بیش درآمد شود موجب چهآن هر :است ترتیب

یا  خدمات تواندمی بنگاه که معناست این به عمدتاً رقابتی مزیت که کنندمی عنوان پودونلی

رقبا  سایر شده تولید اتخدم یا کاالها از ترارزش با را هاآن مشتریان که کند تولید را کاالهایی

 (.2001، 4پودونلی و پشارد کنند )سالونر،می تلقی
                                                           
1. Knowledge management 

2. International Corporation From Of Knowledge Management (ICFOKM) 

3. Rumelt,2003 

4. Saloner, Shpard & Podoly, 2001 
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 چند از ترکیبی از رقابتی توان هایمؤلفه و شناسایی بررسی ( برای1388فرد و ذاکری )دانش

؛ مهرگان و  1اروپایی سازمانی تعالی مدل ؛1383مدل مورد استفاده در مطالعات پیشین )خلیل، 

 مدیریت نظام چهار عامل( استفاده کردند و 2003: 3؛ آدامز و المونت2003 2نیرو؛ کار1387دیگران، 

 به سازمانی را و عملكرد تكنولوژیك نوآوری مدیریت و بازارمحور مداری مشتری انسانی، منابع

 رقابتی در نظر گرفتند. توان اصلی هایشاخص عنوان

 

 مدل مفهومی تحقیق
 

 
 

 مدل مفهومی محقق ساخته

به اینكه مدیریت دانش به عنوان یكی از ابعاد فرهنگ سازمانی، در مطالعات انجام شـده، نقـش   باتوجه 

مؤثری در تقویت توان رقابتی سازمان نشان داده است و همچنین براساس مدل ارائه شده توسط پژوهان 

دیریت هـای آن بـا مـ   ( که ارتباط مثبت و معناداری بین فرهنـگ سـازمانی و مؤلفـه   1390و امیرکبیری )
                                                           
1. Efqm 

2. Carneiro, 2000 
3. Adams&Lamont, 2003  



 

 1394ماه و مهر   شهریور، پانزده و شانزدهشماره                  های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

121 

 

( در رابطه با 1388فرد و ذاکری )دهد و نیز مدل مفهومی حاصل شده در پژوهش دانشدانش نشان می

توان برای بیان ارتباط فرهنگ سـازمانی و  الذکر را میمدیریت دانش و توان رقابتی، مدل مفهومی فوق

 ها مطرح نمود.توان رقابتی سازمان

 

 نتایج

-رویـه  به سازمان کارکنان شود کهمی موجب سازمان در افانعط فاقد و ضعیف یك فرهنگ وجود

 نداشـته  هـای جدیـد  ایـده  خلـق  و 1نوآوری به تمایلی گونه هیچ و عادت کنند سازمانی موجود های

 که هاییمهارت به هادانسته آن تبدیل و دیگران با خود هایدانسته تسهیم از دیگر طرف از و باشند

 و پویـا  فرهنـگ  یـك  کـه حـالی  در ،داشـته باشـند  ترس  باشند ثرمؤ سازمان مشكالت حل در بتواند

 از خـوبی  بـه  سریع برابر تغییرات در دارند اعتقاد و شناخت آن به نسبت اعضای سازمان که منعطف

 (.2012)صدری و لیز،  دهدمی قرار ترقی و پیشرفت مسیر در را و سازمان دهدمی نشان واکنش خود

 مؤثری و قوی رابطه سازمانی فرهنگ توان گفت کهموضوع میتحلیل محتوایی ادبیات  براساس

 داشته نظر در باید و مسئولین دارد دانش مدیریت با تقویت توان رقابتی سازمان براساس استقرار نظام

 امثال و تكنولوژی از سازمانی فرهنگ دانش، مدیریت برای تقویت توان رقابتی و استقرار که باشند

 تمایل کارکنان کنند، حمایت آنها از و کرده اعتماد کارکنان به مدیران ازهاند هر .است ترمهم آن

دارند که منجر به نوآوری و اهتمام بیشتر  دیگران با خود هایدانسته تسهیم و کسب به بیشتری

 شود.کارکنان در راستای نیل به اهداف سازمان و موفقیت در عرصه رقابت می

 آمادگی کنند، سازیهویت سازمان یا خود برای و دانسته نسازما به متعلق را خود افراد اگر

 توسعه و کسب در مهمی نقش فردی نیز رود. خالقیتمی باال دانش مدیریت استقرار برای سازمان

 مقابل در مدیران پاسخگویی و استانداردها و انتظارات و وظایف وضوح مزیت رقابتی دارد.

 فرهنگ .کندمی تشویق جدید هاینوآوری و دانش یمتسه و خلق کسب، برای را افراد کارکنان،

 به تواندمی آنها از برخی و دهدمی قرار تأثیر تحت زیادی حد تا را افراد رفتار و سازمانی انتظارات

شود، بنابراین ایجاد  دانش مدیریت شبكه تبادل و ایجاد از مانع و منجر گردد سازنده غیر جدال

تواند منجر به توسعه دانش و گسترش قدرت با پدیده تعارض میفرهنگ سازمانی مبتنی بر سازش 

 رقابت پذیری سازمان شود.
                                                           
1. Innovation  
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( همسو است. ایشان در مطالعه خود بیان 1384کرمی ) پژوهش نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج

 دانش مدیریت بر مؤثر و مفید فرهنگی ایـهشاخصه ازمانی،ـس رهنگـف تغییر مدیریت با کند کهمی

شوند و در نتیجه توان رقابتی می یا اصالح تغییر مؤثر هستند، غیر و نامطلوب که هاییو شاخصه فظح

( که 2012صدری و لیز )یابد. همچنین پژوهش شود و بهبود میمقابل سایر رقبا حفظ می شرکت در

های تای یافتهند مزایای رقابتی مهمی ایجاد کند نیز در راستوافرهنگ سازمانی مثبت میدهد نشان می

های رقابتی تواند توسعه مزیترسوم فرهنگی میدارد که ( نیز بیان می2009این مطالعه است. ترزا )

 خاص را برای غلبه بر رقبا هدایت و حمایت کند.
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