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 چكيده
 بيشتر اطالعات وفناوري تكنولوژي نانو يحيطه به نهادن قدم با ت،حكمفرماسپويا  رقابتي كه درسازمانهاي محيط حاضر، قرن در

 و سو يك از سازماني اطالعات شدن انباشته و زياد حجم. است شده اي هگسترد پيچيدگي و دچار تغيير ديگر زمان هر از

 در گيري تصميم و راهبردي ريزي برنامه پويا، آموزشي مشكالت حل در متمركز از دانش استفاده و ذخيره كسب، ضرورت

 مالكيت و ادغام روند در آن مديريت فرايند و دانش. است روكردهبرو هايي با چالش را سازماني مديران همواره دانش مديريت

 3و مالكيت 2ادغام موفقيت فرايند در 1دانش مديريت مپاراداي رو اين از شود، مي ناپذير محسوب اجتناب و مهم امري ها سازمان

 به نياز سازمان خاص پذيري انعطاف و بخشي اثر براي دارد، كهمي بر گام پيچيده و مخاطره پر مسير يك در پويا سازما نهاي

 .باشد مي به آن مربوط فرآيندهاي و دانش مديريت دانش، مفهوم شناخت و مطلوب درك

از  ياريبس. وجود دارد حالتاز اين دو تركيبي يا و ، ادغام تيمالك لياز قب يسازمان يكپارچگي گوني ازامروزه شكل هاي گونا

از تمام  هم ادغام مي شوندها بازمانكه سا يهنگام. ها  در طي گذراندن  يا بعد از اجراي ادغام با شكست  مواجهه مي شوندسازمان

 ادغام  تيرا در موفق يدانش نقش مهم تيريمد، و به همين جهت گيرندهره ميب خود به منظور بهبود وضعيت موجود دانشظرفيت 

 كپارچهي يمختلف سازمان ها ي، در جنبه هاتيبه عنوان عامل موفقمديريت دانش  شنق ابتدا مقاله نيدر ا. ايفا مي كندها سازمان

 ،را نشان مي دهد سازمان ها مالكيت و ادغاممديريت دانش در ريتاثكه يهفت بعديك مدل  مورد بررسي قرار گرفته است و سپس

تمام جنبه بر  رييتغ نيكه ا ستين يشگفت يجاو مي باشند  سازمان هاي ديروزي تغير يافتهشكل هاي لكيت و ادغام ام .شده است ارائه



 

 يم ريتاث و فرهنگ سكي، ر، كنترلي، رهبر، ارتباطاتي، تكنولوژي، نوآور، اعتماديفرد تياز جمله امن هاي امروزيسازمان يها

 . گذارد

 
 ، سازمان هاي پويامو ادغا تي، مالكدانش تيريمد : واژگان كليدي

 
 مقدمه -1

 زمان به كه است جديدي عنوان دانش، يا دانايي عصر .آورد مي همراه به را سود بيشترين و بهترين علم، در گذاري سرمايه

 جامعه اخص بطور و بشري جامعه اعم طور به اطالعات و رتباطاتا فناوري توسعه. شود مي اطالق نزديك آينده يا و حاضر

 شرايط با متناسب جديد ابزارهاي يافتن پي در بايد حيات براي كه است داده قرار وضعيتي در را تجاري سازمانهاي و صنعتي

 هاي داده و اطالعات از انبوهي حجم با امروزه اما بودند، دانش و اطالعات يافتن و كسب دنبال به سازمانها زماني .باشند حاكم

 برخورداري امروزه .است ديگري مسئله خود آنها، از صحيح برداري بهره و اداره موارد از بسياري در كه هستند روبرو گوناگون

 رد رقابت توان حتي و شده تبديل نوآور و پويا سازمانهاي در حيات ادامه براي استوار موقعيتي به دانش مديريت و اطالعات از

 سرمايه از اساسي جزئي دانش، كه حدي تا .است سازماني و فردي دانش روزآمدي و توسعه كسب، به منوط تجارت، و بازارها

 براي كه شود مي توصيه سازمانها هب پويا سازمانهاي و محيطها در جهاني رقابتهاي با رويارويي در .(١٩٩٨ ,Daven)شود تلقي

 كه مراتبي سلسله سازمانهاي .كنند گيري بهره متنوع استعدادهاي با افرادي مهارتهاي و تخصص از نوين فناوريهاي به دسترسي

 و روز به نيازهاي و ناپايدار بازارهاي با شدن مواجه با امروزه شدند، مي تلقي ناپذير نفوذ خويش ساختهاي زير دليل به زماني

 و آنها پذيري انعطاف و چابكي سازمانها، نوع اين بقاي شرط انشي،د مديران نظر بنابر  .اند گرديده مواجه مشكل با مشتريان متغير

 پيچيدگي دچار پيش از بيش نوآور و پويا سازمانهاي رقابتي فضاي و محيط بنابراين .مي باشد كارآمد صورت به دانش اداره نيز

 واكنش آن به بخواهد سازمان و دآي وجود به محيط در تغييري آنكه مجرد به ديگر عبارت به. است شده ايگسترده تغييرات و

 را نويني تعادل دانش، مستمر تغييرات. مي رسد  راه از بعدي تغيير سازد منطبق و پذير انعطاف آن مقابل در را خود و دهد نشان

 سازمانها امر اين كه داده قرار مداوم تغيير حالت در را بازارها دانش، انتهاي بي جريان .است آورده وجود به پويا سازمانهاي براي

 اكثر متاسفانه . (١٩٩٩ ,Drew)شود مي دانش بر مبتني اقتصاد بر اي ويژه تاكيد اينرو از كه مي كند مستمر تغييرات به ملزم را

 با همواره تغييرات، با مواجه بر عالوه كنند، مي عمل پيشرو سازمانهاي مقلد عنوان به رقابتي وضعيت اين در كه سازمانهايي

 بروز ديگري فرصت دانش، جريان در تغييري ايجاد يا فرصت يك حذف با كه دليل بدين .هستند روبرو نيز پويايي يرقابت فرآيند

 جهت در اقدام و پروژه نياز مورد دانش و موجود دانش بين فاصله از توان مي كه طلبد مي چالش به را سازمان كه كند مي

 در بهبودي تنها نه اطالعات فناوري يعني دانش، فني ساخت زير در ازمانس نسنجيده گذاري سرمايه همچنين و برد نام آن حذف

ز اين رو موضوع ا). 1382مشبكي، ( داشت خواهد دانش تركيب بر منفي تائيرات موجب بلكه كرد نخواهد ايجاد سازمان دانش

يا بعد ها  در طي گذراندن از سازمان ياريبس .شود مي ناپذير محسوب اجتناب و مهم امريمالكيت وادغام در فرايند مديريت دانش 

ها باهم ادغام مي شوند از تمام ظرفيت دانش خود به منظور بهبود زمانكه سا يهنگام. از اجراي ادغام با شكست  مواجهه مي شوند

 .ها ايفا مي كندسازمان ادغام  تيرا در موفق يدانش نقش مهم تيريمدگيرند، و به همين جهت بهره مي وضعيت موجود

در بخش  .سازما نهاي هزاره سوم پرداخته خواهد شد و ادغام تيمالك موفقيت دانش در تيريمدنقش  بررسي به حاضر مقاله در

و  بي، و تركيسازمان يكپارچگي، دانش تيري، مددانش يطبقه بند ي ازفيتعار ،مطالعه نيهدف ارسيدن به ا يبرا ،مقاله نيدوم ا

 مالكيت و ادغام تيمؤثر بر موفقوامل عبه  ،مالكيت وادغامدانش در  تيرينقش مد حيتوض پس ازادامه در. ادغام ارائه شده است



 

پس  نهيزم نيدر ا. مي باشد شتريمطالعات ب يبرا يبه عنوان چارچوبجامع  يهفت بعد  يمدل كه شامل شده است اشاره   سازمان ها

 . ارائه شده است ندهيلعات آمطا يبراپيشنهاداتي و  يريگ جهي، نتمدل نيتمام ابعاد ا حياز توض

 
 و مباحث تئوريك فيتعار -2
  و انواع آن دانش -2-1

به مانند ساير مباحث در علوم انساني از جمله روش شناسي تحقيق، به علت نسبي بودن اصول، قوانين، قضايا و تئوري هاي مكشوفه، 

تي را در مورد تعريف يك پديده اجتماعي و انساني عنوان منابع مطالعاتي و تحقيقي مختلف، شيوه ها، نظرات و ديدگاه هاي متفاو

علوم انساني شده به گونه اي كه نمي توان در مورد يك پديده نظري واحد و قطعي ارائه  در تشتت آرامي كنند كه اين امر موجب 

 .كرد

در يك  .دناشاره دارابعاد دانش از يخبربه  فيتعاراين از  كيهر  داده اند وارائه  دانش يبرا مختلفي يفيتعار محققان از ياريبس

 يكه چارچوب شده است فيتعر بينش، و ها، اطالعات، تخصص، ارزشجربه، تتركيبي از فرمول كيبه عنوان  دانشتعريف جامع، 

 ايجاسازي شده  اسنادها نه تنها در دانشبعضي از . كندت جديد و اطالعات را فراهم ميتركيب تجربياو  ، دركيابيارز يبرا

از دانشمندان دانش  يبرخ . (٢٠٠١ ,Tiwana)مي باشند او هنجارهها  ، عملكردندهاي، فرايامور روزمره سازمانذخيره شده بلكه در 

آن را به سه نوع  گرانيكه د يدر حال .مفهوميدانش -2  حيصردانش  -1: ي  تقسيم كرده اند كه عبارتند ازطبقه بند نوع را به دو 

مادان . (�٢٠٠ ,Madanmohan)يدانش ضمن-3و  مفهوميدانش -2، صريحدانش -1: كه عبارتند از اند تقسيم كرده يطبقه بند

 : دانش ارائه كرده استسه نوع   فردي منابع  جامعه و  ،يدانش به عنوان سازمان حيتوضدر  2005موهان در سال 

، و مكاتبه، و يكي، پست الكترونقيتحق يدداشتهااي، )اسناد(، كاركه شامل اطالعات مربوط به معامله :و روشن حيصر دانش)الف

 طور به كه است دانشي صريح، دانش. متعلق به سازمان است يها ييبه عنوان دارا  حيدانش صر. دارايي فكري مي باشداختراع ، و 

 در و گردد انبي ابهام بدون و سادگي به كه شودمي اطالق دانشي به و است دسترسي قابل هم و قابليت خوبي به هم معمول،

 ها،چون بينش هستند مواردي سازمانها در ، .(�١٩٩ ,Nonoka & Takeuchi)شود ذخيره و كدگذاري اطالعاتي، پايگاه

 .است  شده گرفته ناديده غالباً ي هستند كه امتيازات ها مقايسه و استعاره تصورها، ارزشها، ناخودآگاه، احساس گمانها، شهودها،

 چهار مي توان دانش نوع اين از .بخشد سازمان يك روزانه عمليات به فراواني ارزش تواند مي ناملموس تيازام اين از برداري بهره

 حامل كه دانشي :مكانيزه دانش -2 .دارد وجود سازمان اعضاي مغز در كه دانشي :انساني نيروي دانش -1 كرد؛ بيان را ديگر نوع

 مي ذخيره نمودارها و سند كتاب، بايگاني، شكل به :مستند دانش -3. تاس ماشين افزار سخت در شده يكپارچه ويژه وظايف

 پشتيباني را خاصي وظايف كه ايرايانه افزاري نرم برنامه هاي وسيله به و ذخيره شده الكترونيكي طور به :خودكار دانش -4.شود

 ).1381امانتي، (است دسترسي قابل مي كند

 ريغ ييدارا يدانش ضمن. است كه شامل گفتگوها، اعتماد و ارزش ها .ضمني استنوع ديگري از دانش، دانش  :يضمندانش )ب

 كسب عملي يادگيري و تجربي شناختي، شخصي، دانش طريق از اساساً ضمني دانش. منقول است و از طرف جامعه است

 حالت تواند مي دانش اين يتمالك .كند مي بيان را كاركنان تجربه ميزان كه است سازمان ملموس غير دانش، دانش اين .ميگردد

 ميزان و است سازمان درون ضمني دانش از اي نمونه سازمان، زبان خاص .باشد گسترده سازمان درسرتاسر يا و داشته انفرادي

 (�١٩٩ ,Nonoka & Takeuchi). است فرد به سازمان از دانش نوع اين انتقال از نيز مثالي زبان اين از افراد دريافت

توسط افراد پيوستگي  قياز طرمفهومي دانش قدرت نفوذ  . اعتبار است و كه شامل تجربه، تخصص، روابط :يمفهوم دانش) ج

ي اجتماع قيروند تحوالت و كسب دانش را از طر 1995تاكوچي در سال و  نوناكا و  2002كانتز و ماتا در سال . آن است متعلق به

 .دنهي را توضيح مي دبيو ترك خارجي و داخلي كردن ، شدن



 

 دانش ليتبد نديمربوط به فرا انساني  نديفرا -يك جدول

 به
 دانش مفهومي دانش صريح

 از دانش مفهومي اجتماعي شدن خارجي كردن

 دانش صريح داخلي كردن تركيبي

Source: Rose Dieng-Kuntz and Nada Matta, (٢٠٠٢) 

 دانش  تيريمد -2-2
 اما .٢٠٠٢) (,Kuntz & Mataي شده  استمعرف 1986اروپا در سال  مديريت  نفرانسبار در ك نياول يبرا واژه مديريت دانش  

بسياري از صاحبنظران در زمينه مديريت تعاريف متعددي از مديريت دانش ارائه دادند كه در اينجا به چند تعريف جامع و كامل از 

 تمايز  ارزش ها و افزودن  يكاربرد آن براست كه ا دانش نديفرآ و ي، مشتركسب و كار تيريمد .مديريت دانش اشاره شده است

سازمان  دانش يها ييو توسعه از دارا يدانش با بهره بردار تيريمد .(٢٠٠١ ,Tiwana)باشد يخدمات م عرضه  رقابت محصول و

 . 	١٩٩) (,Davenportشودمربوط ميبه گسترش اهداف سازمان ديدگاهي با 

 بهره براي بنابراين هستند، رو به رو ها داده و اطالعات از انبوهي با امروزه اما ودند،ب دانش كسب دنبال به ها زماني، سازمان

 وجود به دانش مديريت نام با ديريتم علم در جديد ايرشته نتيجه در است، نيازمند مديريت از نوعي به آنها از صحيح برداري

 انتخاب، مندكشف، نظام دانش، فرايند مديريت«است از  بارتداده ع ارائه مديريت نوع اين از تگزاس دانشگاه كه تعريفي .آمد

 مديريت .»بخشد بهبود اش عالقه مورد حوزه در را كارمند كه شناخت اي گونه است، به اطالعات يارائه و تلخيص سازماندهي،

 كسب، بر را خود يتفعال و آورد دست به بينشي و شناخت خود تجارب از كه كند مي كمك نوآور و پويا سازمان يك به دانش

 از گيري، تصميم و راهبردي ريزي پويا، برنامه آموزش مشكالت، حل در بتواند تا كند، متمركز دانش از استفاده و سازي ذخيره

 ثروت اين بر مداوم طور به بلكه كند،مي جلوگيري سازمان مغزي داراييهاي زوال از تنها نه دانش مديريت .گيرد بهره دانش اين

 مي ياري آن بيشتر چه هر شناخت در را ما كنند مي ارائه دانش ازمديريت مديريت علم پردازان نظريه كه تعاريفي. دافزاي مي

 واقعيات به يابي دست براي اطالعات از استفاده از است عبارت دانش مديريت :كه است معتقد آرمسترانگ چارل دكتر .كند

 بتوان كه فني زيربنايي و اجتماعي محيطي ايجاد آن، هدف كه است سازماني يفعاليت دانش مديريت ديگر بيان به و كار و كسب

 مديريت است معتقد نيز پروساك الري .ساخت سهيم درآن را ديگران و داشت دسترسي آن به كرد، توليد دانش محيط، اين در

 گيريهاي تصميم در كه اديافر از وسيعي مجموعه كه طوري به سازمان، دارايهاي كشف براي تالش از است عبارت دانش

 عمده مكتب سه حاضر درحال). 1380رحمان سرشت، ( كنند استفاده آن از و داشته دسترسي ثروت اين به هستند، دخيل سازماني

 و اطالعات تكنولوژي عمده، به طور به دانش مديريت كه دارد مي اول، بيان مكتب. دارد وجود دانش مديريت درباره فكري

 همكاري گردد، اضافه آن به ارتباطي وسايل و شوند گسترده اي رايانه هاي شبكه اگر يعني .شودمي مربوط اي رايانه شبكه

 كه كند مي پيشنهاد دوم، مكتب .شوند سهيم دانش و اطالعات در كه كنند مي پيدا تمايل افراد و شود مي ايجاد گروهي

وقوي،  مثبت سازماني فرهنگ يك يعني است، گروهي وكار مانيساز فرهنگ بر تأكيد با انساني منبع يك بيشتر دانش مديريت

اطالعات  تكنولوژي از استفاده به سوم، مكتب .است حياتي جديد دانش توليد و مهارتها اشتراك توسعه، آموزش، ترويج براي

 به الزام كه فرايندي كند، مي ترويج سازماني ومهارت آگاهي ثبت ارزيابي، منظور به را هافرايند توسعه مكتب اين نيست، معتقد

 امروز اقتصاد در دهنده سوق نيروي همان دانش مديريت كه هستند اعتقاد اين بر برخي .ندارد اطالعات تكنولوژي از استفاده

 يقيناً .كند پيدا را جديد دانش ايجاد و موجود دانش به دسترسي درست راههاي تا است، حياتي سازمان يك لذابراي باشدمي

 .(١٩٩٩ ,Vonkrogh)كند فراهم مشتريان، براي را بهتري خدمات تا ساخت قادرخواهد را سازمان يك ؤثردانش،م مديريت

 



 

 تمايز دانش و اطالعات  -3-2
 اطالعات ديگري فرد براي است ممكن داند،مي دانش را آن فردي آنچه .است دشوار آن مبهم ماهيت دليل به دانش تعريف

 به سازماندهي و بندي تقسيم شامل اطالعات؛ .هستند ها پديده درباره مجرد و مسلم امور و عيني هاي واقعيت رشته داده ها؛ .باشد

 نظام هاي نگرش و ها روش ها، ارزش ها، داده اطالعات، با همراه تفكر دانش؛ و هستند معنادار الگوهاي چارچوب در ها داده

 نظر از صرفاً و نيست ماهوي آنها تفاوت و بوده مربوط دو هر به هك هرچند اطالعات، نه و است داده نه دانش پس .است يافته

 خود عهده بر عمل در دانش به اطالعات تبديل .گيرند مي ريشه ها داده از اطالعات و اطالعات از دانش .متفاوتند هم با مراتب

 .(١٩٩٨ ,Daven)پذيرد مي صورت بشر،

 كيبه عنوان  را  يفكر ارزش هاي و ا .را بيان كرده است  4يفكرارزش هاي  و اطالعات از  دانشتمايز بين  2001تاوانا در سال 

با روش نمي تواند  كه كرده  فيتعرحق ثبت اختراع  اي يارزش نام تجار ،حسن نيت ،ي، تخصص جمعدانشل ياز قبيي ها ييدارا

 .باشد ستفاده كند، ا شبه نفع خود كه شركت  كيتواند توسط  يشود اما م يرياندازه گ يسنت يحسابدار يها
 دانشو اطالعات بين  تمايز -2جدول  

 اطالعات دانش

 پردازش شده يها داده عملي اطالعات

 حقايق را بطور ساده بيان كردن ، يا تصميمات پيش گويانهپيشگويي كردن، پيوستگي اتفاقي

 ده، و سايافته ، ساختار، مجعدواضح غير ساختار يافته ي، تا حدابهام و عدم قطعيت

 شود بيان مي ،نوشتن يآسان به ريواژه ها و تصاو انيب ي ، و دشوارارتباط ي ، سختيبصر

 يي، و توانافكربر  ي، تجربه مبتنافراد ني، مكالمات بپيوستگي

 ها، مشكالت و راه حل طيشرا سهيمقا يبرا مردم 

، صحيح و محاسبه داده ها بدست آمده بصورت  مختصر و مفيد

 است

 مالك گي به از وابست يعار ه مالكب يبستگوا  

 شود يبه كار گرفته م ياطالعات يها ستميتوسط س يخوب به اطالعات هاي  كانال مندازين

، ينيب شي، پهوشمند يها يريگ ميدر تصم يديمنابع كل

 ميو قضاوت به طور مستق صي، تشخيزي، برنامه ريطراح

 از داده ها يحجم بزرگ تشخيص در  يديكل منابع

 

، تي، موفقجربهتاز برگرفته ، در ميان ذهن جمعيميت يافته رس

 در طول زمان يريادگي، و شكست

و   ،اصول مناسب، ، كتابهاداده يگاههايدر پايت يافته  رسم

 ها داده ، بر گرفته از داسنا

 به وجود مي آيد تجربه قيدر ذهن مردم از طراغلب 

 

از  توان يم يانبه آس و تفسير شدهو  دست يافته ، يافته تيرسم

 آن استفاده مجدد كرد

Source: Armit Tawiani, ٢٠٠١ 

 
 و مالكيت ادغام  -3
مشترك،   سرمايه گذاري، ي، قرارداد سلسله مراتبي، قرار داد،  همكارغام سازماني از قبيل معامله كردنمتفاوتي از اد شكل هاي 

از ديدگاه بازده سازماني، يكپارچگي سازمانها به سه شكل  .د داردوجو ، مالكيت ، ادغام و مالكيتك، ادغاماستراتژي پيوند هاي

هنگامي سازمانها يكپارچگي عمودي را انتخاب  مي كنند . يكپارچگي افقي، يكپارچگي عمودي و متنوع سازي: شناسايي شده اند

وقتي در محصوالت مشابه با هم . ندكه  شركاء در فعاليت  مربوطه معامله كرده  اما در مرحله متفاوتي از  فرايند محصوالت باش



 

مي شوند ادغام  و وقتي سازمانها  نه در  فعاليت مشابه و نه محصوالت مشابه ، با هم. افتد ادغام شوند  يكپارچگي افقي اتفاق مي

 .يكپارچگي متنوع گويند

 در اين مقاله ادغام و مالكيت .استيت ادغام و مالك شكل هاي متداول يكپارچگي سازماني از جمله  تمركز اصلي اين مقاله برروي 

 ,Scott)و مالكيت را جدا از هم پنداشتند متفاوت از هم نمي باشند اگرچه بعضي از محققان اهداف تحقيقشان ادغام دو مفهوم

طوري كه  هرچه  از سمت  معامله به سمت  مالكيت و  را نشان مي دهد سازماني  يكپارچگيشكل هاي تفاوت  4جدول . (٢٠٠٣

 . مي يابد  ريسك افزايش و م سازماني حركت مي كنيم  مشاركت،  ارتباطاتادغا

 

در  .رددمعامله  به فعاليت هاي تك تك واحدهاي يكپارچه بر مي گ

 . لب مي شودمعامله اساساً با اطالعات و دانش گروهي  اعتماد  ج

 
 

Bazerman et 
al., 

 (١٩٩٢) 

 
 معامله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Thompson مذاكرات موافقت آميز براي معامله 
(١٩�٧) 

 دادقرار

خارجي براي تصميم گيري يا پيوستگي گروههاي نمايندگي 

 مشورت ساختار سازماني 

 
Scott,  
٢٠٠٣)( 

 همكاري

داد قانوني با ديگر طرح ، از قراربعضي از ويژگي هاي جزءپيوستگي 

 كنترل 

 
Stinchcombe, 

(١٩٨�) 

 قرارداد
 سله مراتبيسل

سازمانها يك سازمان جديد را براي رسيدن   چندهنگامي كه دو يا 

  .جود مي آورندوبه  بعضي از  اهدافشان ب

 
Scott, 

 (٢٠٠٣) 

 سرمايه گذاري
 مشترك

براي رسيدن به اهدافشان از طريق  چند سازمانموافقت بين دو يا 

  .عهماهنگي فعاليت ها يا به اشتراك گذاشتن دانش و مناب

 
Scott,  
٢٠٠٣ 

 ندهايپيو

 كاستراتژي

، با ساختار و سازمانها يك سازمان جديد  با ادغام دو يا تعداد بيشتر

 . ، بيشتر به وجود مي آوردكمتراشتراك منابع  بطور مساوي يا 

 
Editorial 
strategic 

direction,  ٢٠٠� 

 

 ادغام

. شودمي سازمان بزرگ اضافه يك شركت كوچك به ساختار يك 

تواند داراي ريسك مي كهبر اساس قيمت هاي بازار است معامله 

باشد و معموالً به افزايش فروش و كاهش هزينه يا وارد شدن به 

  .منتهي مي شودبازارهاي جديد 

 
 

Editorial 
strategic 

direction,  ٢٠٠� 

 
 مالكيت

 مستقل تنها خواهان اهداف اشتراكي چند سازمانهنگامي كه دو يا 

   .خود باشند

 
Scott, 
 ٢٠٠٣ 

 ادغام و مالكيت 

 
 مطالعات انجام شده ي برمرو -5

مالكيت و ادغام،  شكل نهايي تغييرات سازماني مي باشد و مديريت دانش بصورت يك سيستم سازمان دهنده براي تغييرات در 

. خيص مفهومي از دانش در فرايند  يكپارچگي بوداگر چه بيشتر فعاليت هاي موفق ادغام و مالكيت حداقل تش. سازمان ها مي باشد

، داخلي و شدناز طريق اجتماعي (بنابر اين مديران مي توانند با فراهم كردن محيطي مناسب براي انتقال دانش و استفاده از دانش  



 

 افزايش دهند )قبل، حين، بعد ادغام (موفقيت ادغام و مالكيت سازمانها را درسه مرحله ) خارجي كردن و تركيب كردن 

.(Rosalind & Kristie & Keynes, ٢٠٠	)   
در هريك از اين تحقيقات،  عواملي . مروري كوتاه به مطالعات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق شده استدر اين قسمت از مقاله 

 .پيشنهاد شده استبه عنوان عوامل موثر بر موفقيت ادغام و مالكيت در سازمان ها 
 

مدير  يك(     ن رخ مي دهدراتي در سازمايدر تحقيقشان به اين نتيجه رسيدند كه هنگامي كه يك تغي) 1994(تاشمن  رمانيلي و -♦

 :تاثير گذار باشند كه اين عوامل عبارتندازحوزه از كار سازماني  پنجبر  مي توانند تغييرات ، اين) و مالكيت

  .سيستم هاي كنترل -5  توزيع نيرو -4 ساختار -3 استراتژي  -2فرهنگ سازماني  -1

 ,Romanelli &) (Thoshmanبنابراين براي موفقيت در ادغام و مالكيت اين حوزه ها بايد به دقت توسط رهبر سازمان اداره شود

١٩٩	. 
 

 براي موفقيت را اصل ت متحده هشتاالايادغام موفق در  700بر اساس مطالعه شان بر بيش از  2003وين و كلينر در سال هي -♦

 :اصول بصورت زير استاين  .دهد ادغام پيشنهاد مي رايندف

نظم و  -6ارتباطات -5بيشينه سازي سرمايه گذاري  -4 فرهنگ اتحاد و پيوستگي -3تنظيم اهداف  -2رهبري فعال و مشهود  -1

   (٢٠٠٣ ,Hguyen & Kleiner). انعطاف پذيري -8تمركز بر مشتري  -7ترتيب 
 
 ،اعضاي تيم و رهبران انتقالي انتقالي و، مديران با تاكيد بر نقش ساختار انتقالي در مطالعه شان 2000ماركس و ديگران در سال  -♦

 :مي كنندچندين پيشنهاد را براي موفقيت ادغام و مالكيت بصورت زير توصيه 

 -4گيري و كنترل توانايي  تعيين شرايط تصميم -3شفاف سازي برنامه انتقالي و مسئوليت ها  -2 ادغامتعيين اهداف  تركيب و  -1

بيش از  -7 انتقالي و رهبران انتقالي تعيين شرايط انتخاب اعضا ي تيم-6 هماهنگي و حمايت -5مرور و ارزيابي پيشنهاد نيروي كار 

  (٢٠٠٠,. Marks et al). حد نبودن ساختار
 
جنرال ، بانك نيشن و شركت نستله و سيسكو يت سيستم هايدر مطالعه شان از ادغام و مالك) 2003(، مك دونالد و هرد برت -♦

 :ادغام و مالكيت پيشنهاد داده استموفقيت  را براينقش  هفت الكتريك

تعيين ارتباطات جاري  -4ساختار يكپارچه قوي  يك ايجاد -3عيين اهداف روشن و انتظارات مديريت  -2انتخاب سريع رهبري  -1

 & Bert). اداره كردن ريسك ها با دقت زياد -7كز بر مشتريان حاضر تمر -6نتيجه فرهنگي  -5 و آشكار و  به موقع

Macdonald & Herd, ٢٠٠٣)   
 
بيان  ادغام رااليت هاي مورد نياز در هر مرحله در مقاله اش پنج عامل موفقيت در ادغام و مالكيت با تاكيد بر فع) 2004(پستن يا -♦

 :اين عامل ها بصورت زير مي باشند.كرده است 

 ,Epstein) اندازه هاي هم تراز شده  -5سرعت در اجرا  -4 ارتباطات -3سيستم يكپارچه قوي  -2نسجام استراتژي يكپارچه ا-1

٢٠٠	)      .  

شركاي هلندي پيشنهاد زير را ارائه  وآمريكا بر اساس مطالعه شان در مورد ادغام و مالكيت ميان ) 2002(وگيمان  گروتنهيوس و -♦

 :دهدقيت ادغام و مالكيت را افزايش مي داده اند كه موف

 & Grotenhuis)تسهيل كردن مبادله اطالعات-5  تمايز فرهنگ ساخت -4مبادله افراد  -3تعهد افراد كليدي  -2اشتراك دانش

Weggeman, ٢٠٠٢).  



 

 

 )نقش مديريت دانش در موفقيت ادغام و مالكيت( الگوي مفهومي -5
اي كه متغيرهاي مورد نظر تحقيق و  و مبنايي جهت انجام مطالعات و تحقيقات است بگونه هر الگوي مفهومي بعنوان نقطه شروع

آل، الگو مفهومي يك  توان گفت كه بصورتي ايده بعبارت ديگر مي). ٢٠٠٠ ,Edwards et al(كند روابط ميان آنها را مشخص مي

حين اجراي تحقيق، متغيرها، روابط و تعامالت بين آنها رود در  اي كه انتظار مي استراتژي جهت شروع و انجام تحقيق است بگونه

 .مورد بررسي و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعديالتي در آنها انجام شده و عواملي نيز از آنها كم و يا به آنها اضافه شود

در موفقيت مالكيت و نقش مديريت دانش مدل مقاله حاضر بر مبناي تركيبي از نتايج مطالعات موردي منتشر شده در خصوص 

يك مدل  ،شدهمطالعه انجام  ششبر اساس  . بوده و يك مدل عمومي براي ساير سازمانها مي باشد ادغام سازمانهاي هزاره سوم

بصورت زير ) حوزه فعال(بعد يا هفت . هفت بعدي با تاكيد بر نقش مديريت دانش در موفقيت ادغام و مالكيت پيشنهاد شده است

 : مي باشد

                
 با تاكيد بر مديريت دانشغام مالكيت و ادفرايند عوامل موفقيت   -الگوي مفهومي

 

 تشريح اجزاي مدل -6
 فرهنگ   -6-1

يك جنبه از يكپارچگي سازماني، يكپارچگي فرهنگي مي باشد كه براي موفقيت اشتراك دانش در سازمانهاي يكپارچه شده 

 .(٢٠٠١ ,Frankema) (٢٠٠٢ ,klein & Connolly) &ضرورت دارد

مي سازمانها  ، يكي از موثرترين عامل در موفقيت ادغام و مالكيتاز دانش يكپارچه سيستميفرهنگ بصورت يك 

مديريت دانش نقش مهمي در يكپارچگي فرهنگ از سازمانها پديدار شده و در  (٢٠٠٢ ,Grotenhuis & Weggeman).باشد

حقيقت اين است  كه يكپارچگي سازماني نياز به تغييرات در . مي باشدو فرهنگ ) يافته جديدساختار (سازماني ساختار ين بتعامل 

آنها نقششان را بازي مي شود و  استفاده مي فردي تغييرات در ابزارهاي. دارد) تكنولوژي ها(و ساختارها به خوبي ابزارها را  فرايند

 .)٢٠٠١, Robb (گذارند ارزش هاي فرهنگي تاثير ميو هنجارهابر  و كنند



 

  استراتژي  -6-2
اگرچه بيشتر مقاالت در اين زمينه بر چگونگي . فرد از شكل هاي متفاوت ادغام، استراتژي  متفاوتي داردب هاي منحصرويژگي

نها حقيقت اين است وقتي كه سازما .ند نداردنهنگام از كدام استراتژي استفاده ك هاجراي استراتژي تمركز شده و توجه به اينكه چ

تخاب به انتخاب استراتژي ويژه هستند كه حتي اگر با ان پايبندآنها هميشه  كنند يك استراتژي  ويژه را چندين بار انتخاب مي

 .(	٢٠٠, Dyer & kale & Singh) مند شونداستراتژي يكپارچگي متفاوت بهره

 ساختار معامله  -6-3

 در مطالعه  2000ماركس در سال   .باشد مالكيت در طراحي ساختار معامله مي يكي از نتايج اوليه در برنامه ريزي و اجراي ادغام و

و نقش گروه هاي  در اين فرايند انتخاب  .فراهم كردادغام فرايند  يك ساختار انتقالي بر اساس دانش خط مبنا براي موفقيت اش 

ماركس يك ساختار انتقالي موثر از سازمانهاي همچنين    .دنباشيت ادغام و مالكيت بسيار مهم ميانتقالي و رهبران انتقالي در موفق

در . ده استرا ارائه نموام  شركت هاي لوتوس و آي بي تكنولوژي باالي مطالعه موردي با  سازمانها بر اساس دو ادغاممستقل براي 

الكيت سازمانها را  افزايش مام موفقيت ادغ ،نش در ساخت تمركز  دانش سازمانها، توجه به نقش مديريت داطراحي ساختار انتقالي

  (٢٠٠٠ Rasmus et al). ميدهد

 قدرت  -6-4
هنگامي كه برخي از  .ه در ادبيات  توضيح داده شده استدرمتن  سازمانها و مخصوصاً در ادغام و مالكيت بطور گستردمنبع قدرت 

و ادغام داشته و ديگران مثل بونو در  يك ديدگاه كالسيك به منبع قدرت در مالكيت 1960محققان مثل مك گريگور در سال 

دانش بصورت يك منبع قدرت يك نقش بحراني در  .اقتصادي به منبع قدرت در سازمانها داشته -يك ديدگاه اجتماعي  2003سال 

  .(٢٠٠٣ ,Buono)، درك و وضوح و روشني در هر مرحله از  ادغام داردكند  و نياز به كنترل دقيقموفقيت فرايند ادغام را بازي مي

 رهبري  -6-5
رهبري در موفقيت ادغام و محققان مطالعات مختلفي روي نقش  رهبران سازماني نقش كليدي در فرايند ادغام ومالكيت را دارند و

مرحله از ادغام  3يك مدل رهبري براي موفقيت فرايند ادغام و مالكيت را در ) 2001(تاچ و نيمان  .داشته اند سازمان ها مالكيت

اگر چه آنها فعاليت هاي از قبل هماهنگ . (٢٠٠١, Thach & Nyman)توضيح داده اند)  ادغام، حين و پس از قبل( ت يومالك

بر پيدايش رهبران در فرايند ادغام و مالكيت ) 2003(هنگامي كه نگوين و كلينر  .عنوان مهمترين عامل تاكيد كردند به را شده

 Nguyen)رهبران انتقالي تاكيد داشته اند بر روي مشخص كردن شرايط براي انتخاب )2003( تمركز داشتند و ماركس و ديگران 

& Kleiner ,بر سرعت انتخاب رهبري در ادغام و مالكيت پافشاري كردند و تاكيد مي ) 2003(، مك دونالد و هرد برت. (٢٠٠٣

 رهبران سازماني همچنين نقش. ا مديريت كنندن كرده و ريسك ها ركنند كه رهبران سازماني بايد اهداف روشن سازماني را تعيي

 ، افزايش ارتباطات و جلوگيري از فرايند ساختاري زياد را ايفا ميموثري در ايجاد ساختار يكپارچگي،  يكپارچگي فرهنگ

 .٢٠٠٣, Bert &) (Macdonald & herdكنند

 

 ارتباطات  -6-6
باشد  نبايد بصورت يك فرايند مهندسي برخورد شود مييت با اين درك كه در ادغام و مالك جنبه انساني دارد  و  تمركز بر اين بعد

(Buono ٢٠٠٣) .سازماني براي  ي، ارتباطات و مذاكرات شركاكارايي و اثر بخشي كار گروهي، از ديدگاه اقتصادي اجتماعي

فرهنگ و ارتباطات وجود وسعه يك ارتباط قوي بين ت. (٢٠٠٢ ,Connolly & klein).ت داردموفقيت ادغام و مالكيت ضرور

 ، مي تواند دانش ها را به اشتراك گذاشته و در سازمانها هماهنگي را ايجاد كند ن قسمتي از ارتباطات، به عنواتوسعه فرهنگ. دارد

)(Connolly & klein, ٢٠٠٢. 



 

 اعتماد  -7-6
 در فرايند تركيب و يكپارچگي توجه كرده اند سازمانهاي موفق در ادغام و مالكيت در مورد مديريت و ايجاد اعتماد و بي اعتمادي

.(Marks & Mirvise, ١٩٩٢) اند بدون اعتماد ، يكپارچگي فرهنگ براي اشتراك گذاشتن دانش ها نمي توادغام و مالكيت رد

الكيت با ادغام و م ي براي توسعه اعتماد متقابل بين سازمانهايي كهوش هايردر تحقيقش ) 2001(فرانكما . متقابل حاصل شود

 .يت در ادغام و مالكيت كمك مي كندمديريت دانش به سازمانها در ايجاد اعتماد و افزايش موفق. ارائه كرده است، سروكار دارند

مشترك بين و گروهي  فردي راه هايشود و  ها  اعتمادي ايجاد كند كه مانع تقسيم بندي  فرهنگتواند  مديريت دانش خوب مي

 ,McCann & Buckner)به گونه اي كه آنها ميدانند كه چگونه از دانش استفاده كنند ح مي كند را اصالنگ ها ي مختلف فره

١٩٩٨).  

 

 بحث و نتيجه گيري
 با همواره تغييرات، با مواجه بر عالوه كنند، مي عمل پيشرو سازمانهاي مقلد عنوان به رقابتي وضعيت اين در كه سازمانهايي اكثر

 بروز ديگري فرصت دانش، جريان در تغييري ايجاد يا فرصت يك حذف با كه دليل بدين .هستند وبرور نيز پويايي رقابتي فرآيند

 جهت در اقدام و پروژه نياز مورد دانش و موجود دانش بين فاصله از توان مي كه طلبد مي چالش به را سازمان كه كند مي

 در بهبودي تنها نه اطالعات فناوري يعني دانش، فني اختس زير در سازمان نسنجيده گذاري سرمايه همچنين و برد نام آن حذف

از اين رو موضوع مالكيت وادغام در . داشت خواهد دانش تركيب بر منفي تائيرات موجب بلكه كرد نخواهد ايجاد سازمان دانش

ا بعد از اجراي ادغام با ها  در طي گذراندن ياز سازمان ياريبس .شود مي ناپذير محسوب اجتناب و مهم امريفرايند مديريت دانش 

 ها باهم ادغام مي شوند از تمام ظرفيت دانش خود به منظور بهبود وضعيت موجودزمانكه سا يهنگام. شكست  مواجهه مي شوند

 فرايند و دانشبنابر اين  .ها ايفا مي كندسازمان ادغام  تيرا در موفق يدانش نقش مهم تيريمدگيرند، و به همين جهت بهره مي

 دانش مديريت پارادايم رو اين از شود، مي ناپذير محسوب اجتناب و مهم امري ها سازمان مالكيت و ادغام روند در آن مديريت

 و بخشي اثر براي دارد، كهمي بر گام پيچيده و مخاطره پر مسير يك در پويا سازما نهاي و مالكيت ادغام فرايند موفقيت در

 .باشد مي به آن مربوط فرآيندهاي و دانش مديريت دانش، مفهوم شناخت و مطلوب درك به نياز سازمان خاص پذيري انعطاف

ادبيات آن در  به جستجو و بررسي پرداخته و مديريت دانش در مالكيت و ادغام يو سازمان فردي  اين مقاله در مورد جنبه هاي

اين  .ي ارائه شده استيك مدل جامع هفت بعدبر اساس ادبيات مقاله  .يت مالكيت و ادغام ارايه شده استعامل هاي موثر موفق

، معامله، ساختار مديريت دانش در فرهنگ، استراتژي، قدرتمقاله چگونگي افزايش موفقيت ادغام و مالكيت از طريق نقش 

زمينه  عات در اينرچوبي براي مطالااين مدل هفت بعدي ارائه شده يك چه. سازمانها را توضيح مي دهد، اعتماد و رهبري ارتباطات

مدل ارائه شده در اين مقاله محقق مي تواند بر اين مدل تمركز كند و ابعاد آنرا گسترش دهد همچنين مي تواند از  .كند را فراهم مي

 . موردي در اين زمينه استفاده كند انجام مطالعهبراي 
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