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Abstract:
Because of the flexibility and quick response against changing environment, better use of
human resources and their knowledge and make better decisions are necessary for the success
of small and medium sized businesses. Thus implementing the knowledge management system
with a dynamic approach has an important role in developing and progression of an
organization. The results of research show that small and medium sized businesses have
different approach for knowledge management in compare with large businesses. Use of
network is an important specification of this kind of institute. Knowledge Management can be
shared in this network.
On the other hand to gain a competitive advantage is a key asset in todays’ trade. In this
regards according to experts, open space among staff to explore opportunities is very
important. In this article previous items will be concerned and a dynamic approach model for
implementing knowledge management in small and medium sized business will be discussed.
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ارائه الگوی مفهومی بهكارگیری مدیریت دانش
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مونا اسمعیل زاده 6ـ داریوش

پورسراجیان9

چکیده
از آنجایی که انعطافپذیری و عكس العمل سریع در برابر شرایط مت یر محیطی ،استفاده بهتر از منابع انسانی و دانش
موجود نزد آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات بهتر ،از ضروریات موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط به شمار می
رود؛ لذا بهکارگیری یک سیستم مدیریت دانش مناسب با رویكرد پویا ،سهم بهسزایی در توسعه و پیشرفت سازمان دارد.
نتایج تحقیقات نشان میدهد که الگوهای مدیریت دانش مورد استفاده در موسسات بزرگ ،به علت برخی مشكالت که
مهمترین آن تحمیل هزینههای گزاف است ،در کسب و کارهای کوچک و متوسط ،قابلیت پیادهسازی ندارند و از سوی
مدیران اینگونه موسسات از استقبال چندانی برخوردار نیستند .بر این اساس ،ارائه الگو مناسبی از مدیریت دانش برای
کسب و کارهای کوچک و متوسط یكی از مفاهیم ضروری تحقیق و بررسی در این حوزه است .از سوی دیگر بر اساس
نظرات خبرگان ،وجود فضای باز در بین کارکنان ،بهمنظور کشف فرصتهای محیطی به صورتیکه موجب کسب مزیت
رقابتی برای سازمان شود ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است .بر این اساس ،مقاله حاضر ضمن بررسی ضرورت بهکارگیری
سیستم مدیریت دانش جدید برای کسب و کارهای کوچک و متوسط ،با توجه به دیدگاه رقابتی فوق الذکر به ارائه
چهارچوب یک الگو مناسب به منظور پیادهسازی مدیریت دانش با رویكردی پویا در کسب و کارهای کوچک و متوسط
میپردازد ،بهگونهای که تمامی کارکنان ،امكان شناسایی فرصتهای محیطی برای کسب مزیت رقابتی را داشته باشند.
در انتها نیز نتایجِ بهکارگیری الگو پیشنهادی در شرکت پویش صنعت ریلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی:
مدیریت دانش ،راهبرد مدیریت دانش ،برنامهریزی پویا.
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مقدمه

مدیریت دانش سـازمانی ،یكی از عوامل موفقیت کسـب و کارها در شـرایط رقابتی و عصر اطالعات
اسـت .هر کسـب و کاری با توجه به راهبردها ،اهداف ،منابع و عملكرد خود الگو مناسبی از مدیریت
دانش را انتخـاب و اجرا مینمـایـد .نتیجـه تحقیقات نشـــان میدهد که این الگو به نوعی ،انعكاس
دهندهی راهبردهای سـازمان اسـت .کسب و کارهای کوچک و متوسط ترجیح میدهند از مدیریت
دانش غیر رســمی به جای الگوهای رســمی مدیریت دانش اســتفاده نمایند .از اینرو ،میتوان این
پرسش را مطرح کرد که دالیل عدم استفاده از مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط
چیســـت؟ آیا باور و اعتقاد مدیران به مدیریت دانش ،چرخه عمر کســـب و کار ،هزینههای مالی و
عواملی از این دسـت میتواند بر عدم اسـتفاده از مدیریت دانش تاثیر گذار باشد؟ و یا تنها پیچیدگی
چنین الگوهایی می تواند علت عدم استفاده از مدیریت دانش در این دسته از کسب و کارها باشد؟ و
در امتداد این پرسش و با توجه به ویژگی های خاص این دسته از کسب و کارها ،پرسش دیگری که
میتواند مطرح شـود آن اسـت که چه الگو مدیریت دانش برای کسـب و کارهای کوچک و متوسط
مناسب است؟
با توجه به مطالب فوق و از آنجا که انعطاف پذیری و عكس العمل ســـریع در برابر شـــرایط مت یر
محیطی ،اسـتفاده بهتر از منابع انسـانی و دانش موجود نزد آنها و همچنین اتخاذ تصــمیمات بهتر ،از
ضــروریات موفقیت کســب و کارهای کوچک و متوســط به شــمار میرود ،لذا مقاله حاضــر به ارائه
چهارچوب مفهومی یک الگو مدیریت دانش مناسب به منظور پیادهسازی مدیریت دانش با رویكردی
پویا در کسب و کارهای کوچک و متوسط میپردازد.
در بخش بعدی مقاله ،به بررســی ادبیات موضــوع پرداخته میشــود که در آن ،ضــرورت بهکارگیری
سـیستم مدیریت دانش جدید برای کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است و
بر اساس آن ،الگو مفهومی این مقاله ارایه شده است .با استفاده از رویكرد نظریهی برخاسته از دادهها
و نظر خبرگان ،الگو مفهومی مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نیز نتایج بهکارگیری الگو پیشنهادی
در یكی از کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه شده است.
بررسی پیشینه تحقیق:

مدیریت دانش

مدیریت دانش ،به مثابه بخشـی ضــروری و اســاســی در موفقیت کســب و کار ،دامنه گســتردهای از
نوآوریهای سـازمانی ،شامل نوآوریهای راهبردی ،اقتصادی ،رفتاری و مدیریتی را در برمیگیرد .در
واقع در جهان امروز که تولید کاالها و ارائه خدمات ،نوآورانه و مبتنی بر دانش شــدهاند ،دانش دارائی
کلیدی کسب و کار برای کسب مزیت رقابتی به شمار میرود]  .[69توجه به این نكته ضروری است
که اساساً مزیت رقابتی متعلق به سازمانهایی نیست که بهترین دارایی دانش را در اختیار دارند؛ بلكه
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متعلق به سـازمانهایی اسـت که به بهترین شـكل از دانش خود در عمل استفاده میکنند .از اینرو
بسـیاری از سـازمانها از سـیستم مدیریت دانش این انتظار را دارند که بهطور موثر ،بهمنظور تبدیل
دانش ســـازمان به مزیت رقابتی ،عمل نماید .اســـتفاده از دانش برای ایجاد مزیت رقابتی به عنوان
بخش مهمی از تعاریفی که در چهار چوب مدیریت راهبردی وبرای مدیریت دانش ارائه شده ،همواره
مورد تاکید قرار گرفتهاسـت .به عبارت دیگر ،مدیریت دانش به وجود نمیآید ،مگر اینکه از آن برای
ایجاد مزیت رقابتی اسـتفاده شده باشد .از این رو ،الزم است تا میزان ارتباط مدیریت دانش و مزیت
رقابتی را به عنوان پرسشی تجربی ،مطرح و دنبال کرد .توماس ( ،)6977معتقد است برخی از عواملی
کـه مدیریت دانش میتواند بهوســـیله آنها به مزیت رقابتی منجر شـــود ،عبارتانداز امكان انتخاب
راهبرد نوآوری ،اجرای بهتر یـک راهبرد موجود و مشـــتر در ســـطح صـــنعت ،افزودن دانش به
محصوالت و خدمات و اجرای خوب فرایندهای غیر راهبردی [.]99
بر اساس تئوری تناسب اجزای سازمانی ،ضروری است تا راهبرد پیاده سازی مدیریت دانش متناسب
با راهبردهای کلی سـازمان طراحی و پیادهسازی شود .به عبارت دیگر ،الزم است تا در تعیین راهبرد
پیادهسـازی مدیریت دانش ،اهداف و راهبردهای سـازمان در نظر گرفته شوند .از اینرو ،در ارائه الگو
مفهومی برای پیاده سازی مدیریت دانش مناسب با کسب و کار کوچک و متوسط ،تطابق راهبردهای
مدیریت دانش با راهبردهای ســازمان ضــروری بهنظر میرســد .با توجه به اهمیت این موضــوع،
متاسفانه عالوه بر آنکه مطالعات اندکی در این زمینه صورت پذیرفته است ،روشهایی نیز که بتواند
بهطور پویا عوامل پیچیده راهبرد مدیریت دانش را بررسـی نماید ،ارایه نشـده است .بنابراین ،در این
مقاله ســعی میشــود تا در الگو مفهومی پیشــنهادی برای پیادهســازی مدیریت دانش در محیطهای
کسـب و کار کوچک و متوسـط به هماهنگی راهبردهای پیادهسازی مدیریت دانش با راهبردهای
سازمان توجه شود.
راهبردهای پیادهسازی مدیریت دانش

در عصـر دانش ،متخصصان مدیریت دانش سازمانی اظهار میکنند که سازمانها قادر به ادامه حیات
خود نیســتند ،مگر اینکه راهبرد مناســب برای اداره ســرمایه فكری و دانشــی خود را انتخاب و اجرا
کنند .راهبردهای پیادهسـازی مدیریت دانش بسیار متنوع است .این تنوع اشاره به اقتضایی بودن آن
میکنـد .بـه عبارت دیگر ،بیانگر این موضـــوع اســـت که ســـازمانها در موقعیتهای مختلف به
راهبردهای متفاوتی برای پیادهســازی مدیریت دانش نیازمند هســتند] 90و .[49یک دســته از این
راهبردها ،راهبردهای مبتنی بر ماهیت دانش هســـتند .برخی از مهمترین راهبردهای مدیریت دانش
کـه در این طبقـهبنـدی جای میگیرند عبارتاند از  :ماتریس راهبرد مبتنی بر ماهیت دانش نوناکا و
تاکه اوچی ( ،)6771الگو فضــای من ،بویســوت و تئوری دانش محور ســویبی [69 ،9و  .]90یكی از
پذیرفته شـــدهترین و معروفترین راهبردهای پیادهســـازی مدیریت دانشِ مبتنی بر ماهیت دانش،
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مـاتریس نونـاکـا و تـاکـه اوچی اســـت [ .]96نونـاکا و تاکه اوچی ( ،)6771بیان میکنند که برای
متخصـصـان مدیریت دانش مسایل مهمی درباره دانش وجود دارد مانند  :قابلیت دسترسی به دانش
(دانش ذخیره شــده کجا قرار دارد؟ به چه شــكلی اســت؟) انتقاالت و تبدیالت دانش (جریان دانش،
چگونه دانش از یک شكل به شكل دیگر تبدیل می شود؟) راهبردهای نوناکا و تاکه اوچی بر تحلیل
مارپیچ و الگو فضــای اطالعاتی تاکید میکند و نوآوری و یادگیری را به عنوان نتایج جریان انتقاالت
و تبدیالت دانش میداند [.]98
برخی از مهمترین الگوهای مدیریت دانش عبارتاند از:
 الگوی هفت سین
و مک الروی1
 الگوی مار
 الگوی هیكس2
 الگوی پک من3
 الگوی نوناکا و تاکوچی 4
 الگوی بكویتز و ویلیامز 5
6
 الگوی پیتر گوتشا
همچنین نوع دانش (صـریح و ضـمنی) ،در پیادهسـازی سـیستم مدیریت دانش بسیار مهم است .در
مدیریت دانش صـــریح ،دانش به راحتی مورد تجزیه و تحلیل و طبقه بندی قرار میگیرد .اما در نوع
ضمنی آن ،دانش در روحیه ،روان و در انسان نهفته است .از این رو ،تجزیه و تحلیل و طبقهبندی
آن دارای دشــواری خاص خود اســت .با توجه به اهمیت و نقش هر یک از این دو دانش ،روشهای
بهکارگیری مدیریت دانش در سـازمان را به چهار دسـته :پویا ،انسـان محور ،سـیستم محور ومنفعل
تقسیم کردهاند [6و .]0
روش منفعل  :سـازمانهایی که از این روش استفاده میکنند ،تمایل کمی به مدیریت دانش دارند و
به صـورت روشـی سیستممند اداره نمیشوند .در این سازمانها ،تعریف مناسبی از دانش وجود ندارد.
از اینرو ،اثر بخشی در سازمانهای فوق در طول مدت زمان کاهش مییابد.
روش سـیسـتم محور :سازمانهایی که از این روش استفاده میکنند ،تاکید بیشتری بر کدگذاری و
استفاده دوباره از دانش (آشكار) دارند .بنابراین ،در این روش ،هزینهی اند تبادل اطالعات و جواب
سـریعتر به مشـتری امكانپذیر اسـت و معموالً دانش آشـكار بهتر تقسـیم میشود و نیز میتوان از
1

Mark & MC Elroy
Hicks
3
Beekman
4
Nonaka & Takeuchi
5
)Bukowits,w,Williams(1999
1
Petter Gottschalk
2
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اســتفاده دوباره اطالعات کدگذاری شــده ،به ســطح مناســبتری از دانش دســت یافت .بر اســاس
ویژگیهای این روش ،به نظر میرســد که این روش برای ســازمانهای بزرگ با فرآیندهای تثبیت
شده قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد.
روش انسـان محور  :تاکید بر روش انسـان محور ،بر پایهی تقسیم دانشهای ضمنی است .در این
روش ،اطالعات از راه شـــبكههای فردی غیر رســـمی توزیع میشـــود و افراد میتوانند روشهای
مناسـبتری را شـناسـایی کنند  .این روش برای کسـب و کارهای کوچک و متوسط که ساختارهای
رسمی کمتری دارند ،مناسبتر است.
روش پویا  :سازمانهایی که از روش پویا استفاده میکنند ،از هر دو نوع دانش ضمنی و آشكار ،بهره
میگیرند و آنها را به بهترین نحو ،مورد توجه و اســتفاده قرار میدهند [6و  .]0نتایج بررســیهای
انجام شده بر روی سازمانهایی که روش نامبرده را به کار بردهاند ،نشان میدهد که روش دینامیک،
نسـبت به دیگر روشها ،کارآمدی بیشـتری دارد ،زیرا به هر دو نوع از دانش (ضمنی و آشكار) توجه
دارد [.]97
آمادگی سازمان برای پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش

در دوره معاصـر دانش ،به عنوان یكی از منابع اصـلی سازمان ها شناخته شده است و صدها سازمان
در سـطح جهان وجود دارد که ساختار سازمانشان را با ایجاد واحدهای مدیریت دانش ت ییر داده اند.
اما از آنجا که پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش به ت ییرات در ســاختار ســازمانی و رفتار اعضــای
سازمان نیاز دارد و انجام هر ت ییری در سازمان مشكل می باشد ،بنابراین رهبران به ارزیابی آمادگی
ســازمان هایشــان برای پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش و انجام ت ییرات تشــویق شــدهاند .در
صحیح از میزان آمادگی سازمان برای جهتگیری درست تالشها و راهبردهای مناسب ،ضروری به
نظر می رسد و به همین دلیل الزم است تا با استفاده از ابزار ارزیابی مناسب ،سطح آمادگی سازمانها
تعیین گردد.
برای پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش در یک ســـازمان ،ت ییرات فیزیكی و منطقی و ســـاختاری
خاص در هدایت عملیات مورد نیاز میباشد .با تطبیق توانمندسازیهای مدیریت دانش و نیز با توجه
به اهمیت نقش راهبرد و رهبری در برنامهها و فرآیندهای یک سـازمان و با توجه به اینکه راهبرد و
رهبری به عنوان یكی از توانمندسـازهای اسـاسـی مدیریت دانش در نظر گرفته شـده ،در این زمینه
میتوان انتظار آن را داشـت که "فرهنک سـازمانی" و "زیر ساختار فناوری اطالعات" و " راهبرد و
رهبری" می تواند بر انتظار افراد از مزایای شـ لی و در سـودآوری تاثیرگذار باشد .به طوریکه هر
چند فناوری به عنوان یكی از عوامل حمایت کننده ضـــروری برای پذیرش فرآیند مدیریت دانش در
نظر گرفته شـده اسـت ،اگر سـاختار منطقی سـازمان آن را پشتیبانی نكند ،اعضای سازمان احساس
اضطراب و نگرانی در پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش خواهند داشت]97[ .
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توانمند سازیهای مدیریت دانش

فاکتورهای سازمانی

فاکتورهای فردی

راهبرد و رهبری

آمادگی
انتظار مزایای ش لی از پذیرش

فرهنگ سازمانی

فرآیندهای KM

زیر ساخت

انتظار سادگی و سهولت

فناوری

پذیرش فرآیندهای KM

پذیرش
فرآیندهای
مدیریت
دانش

ساختار سازمانی

شکل  -1الگوی آمادگی پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش

چالش کسب و کارهای کوچک و متوسط در پیاده سازی فرآیندهای مدیریت دانش

همانطور که از نظر گذشت ،بسیاری از الگوهای مدیریت دانش ارایه شده در بخش ادبیات موضوع
مقاله ،در کسب و کارهای بزرگ قابل پیادهسازی است و در محیطهای کسب و کار کوچک و متوسط
کارایی چندانی ندارد .بر طبق نظر پورسراجیان ( ،)6978در این زمینه تنها میتوان به تحقیق صورت
گرفته در حوزه بررسی تاثیر فضای کسب و کار در آمادگی پذیرش نظام مدیریت دانش در موسسات
دانش بنیان مستقر در پار ها و مراکز رشد فناوری اشاره نمود .در این تحقیق ،با طرح موضوع استقرار
موسسات کوچک و متوسط دانش بنیان در پار ها و مراکز رشد فناوری به عنوان راهکاری برای رشد
و توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر دانش ،موضوع تاثیر فضای کسب و کار یا محیط بیرونی مدیریت
شده پار ها و مراکز رشد در موفقیت یا عدم موفقیت موسسات دانش بنیان در آمادگی پذیرش ،اجرا
و توسعه نظام مدیریت دانش را مطرح میگردد .به گونهای که این فضای کسب و کار مدیریت شده،
عوامل تاثیر گذار ،شاخصها و میزان تاثیر آنها را بهشدت تحت تاثیر خود قرار میدهد .وی ،از تلفیق
الگوهای نحوه تعامل فرآیند مدیریت دانش با عوامل درون سازمانی و نقشهای سه گانه پار های
علم و فناوری در توسعه خالقیت و نوآوری ،تجاری سازی و توسعه فناوری که از طریق تعامل اجزا و
عناصر کلیدی یک پار علم و فناوری ایفا میشود ،الگوی را ارائه نموده است که تاثیر عوامل
واسطهای به عنوان عوامل محیطی موثر بر توانمندسازی و آمادگی پذیرش دانش ،در موسسات دانش
بنیان مستقر در پار های علم و فناوری را تشریح مینماید .الگوی که بر اساس آن انتظار میرود
اوزان و اولویتهای تاثیر شاخصهای کلیدی هر یک از عوامل موجود در عوامل درونی سازمان
(ساختاری -محتوایی و رفتاری -مدیریتی) در مدیریت دانش را ت ییر دهد [.]90
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اثر اندازه سازمان بر راهاندازی و استفاده از سیستمهای مدیریت دانش

به گفته دفت ( ،)9889اندازهی سازمان یكی از ابعاد محتوایی سازمان است .در حقیقت ابعاد سازمان
که بیان کننده ویژگیهای خاص سازمان است به دو دسته ساختاری و محتوایی تقسیم میشوند .ابعاد
ساختاری بیان کننده ویژگیهای درونی سازمان و ابعاد محتوایی معرف کل سازمان هستند .اندازه
سازمان ،عبارت است از بزرگی آن که به صورت تعداد کارکنان و یا افراد مشخص می شود.

در تحقیقات انجام شـده توسط عباسی ( ،)6907با توجه به مطالعات پیشین در زمینه اندازهی
ســازمان بر پذیرش فناوری اطالعات ،ابتدا اندازه ســازمان به عنوان یک مت یر تعدیل کننده
برای عوامل موثر بر راهاندازی و استفاده از سیستمهای مدیریت دانش فرض میشود ،سسس
الگوی برای ســنجش آمادگی پیاده ســازی مدیریت دانش در ســازمان ،انتخاب و ســسس بر
اسـاس الگو مذکور ،پرسـشـنامه ای طراحی و برای بررسی اثر اندازه سازمان بر آمادگی پیاده
سازی مدیریت دانش ،در سازمانهای کوچک و بزرگ فناوری اطالعات ،توزیع میشود.
عوامل محیطی

خلق (کشف) نیاز به دانش و فناوری

سهولت دسترسی به منابع دانش

فاکتورهای رفتاری  -مدیریتی

عوامل ساختاری
خالقیت فروش

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی
زیر ساخت
فناوری

نوآوری و توسعه فناوری (تجاری سازی)

راهبردهای رهبری

هم افزایی و به اشترا گذاری

ویژگیهای منابع
انسانی

سهولت ثبت ،نشر منابع دانش
رشد و توسعه منابع انسانی

شكل  :9عوامل محیطی موثر بر توانمندسازی و آمادگی پذیرش دانش در موسسات دانش بنیان پار های علم و فناوری
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پس از جمعآوری اطالعات و بررسی توصیفی عوامل الگو ،میانگین آمادگی سازمانهای کوچک و
بزرگ برای پیادهسازی مدیریت دانش در هر عامل محاسبه و نقاط قوت و ضعف آنها برای استقرار
مدیریت دانش ،شناسایی میشود .در انتها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ،مشخص
گشت که در زمینه آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش ،تفاوتی میان سازمانهای کوچک و بزرگ وجود
ندارد و تنها در عامل فرهنگ ،آمادگی سازمانهای کوچک بیش از سازمانهای بزرگ است [ .]91با
وجود نتایج تحقیقات عباسی ( ،)6907مبنی بر عدم تفاوت سازمانهای کوچک و بزرگ برای آمادگی
پیادهسازی مدیریت دانش ،از نظر الگوهای اجرای سیستم مدیریت دانش تفاوتهای چشمگیری
مشاهده میشود .نتایج تحقیقات نشان میدهد کسب و کارهای کوچک و متوسط رویكرد متفاوتی از
کسب و کارهای بزرگ نسبت به مدیریت دانش دارند [ ,(2111) OECD .]97در تحقیقات خود
دریافت تنها  69درصد از کسب و کارهای کوچک و متوسط راهبردهای مدیریت دانش خود را تنظیم
کردهاند و مهمتر آنکه هلم ,)2112( 1دریافت که  77درصد از این کسب و کارهای هیچ فعالیتی
در این زمینه انجام نداده اند [.]94
نتایج مصاحبههای صورت گرفته با مدیران  99شرکت کوچک و متوسط که همگی کارآفرینانه و
بهصورت خصوصی در ایران فعالیت میکردند ،حاکی از آن بود که تنها  1شرکت در این خصوص
فعالیتهایی انجام دادهاند و سایر شرکتها در این خصوص اقدامی انجام ندادهاند .حال این پرسش
مطرح میشود که چرا مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط به کار گرفته نمیشود.
تحقیقات انجام شده در دنیا نشان میدهند که عوامل مختلفی در به کار نگرفتن مدیریت دانش اثر
گذار هستند .تحقیقاتِ دو )1999( 2و جولین ,)1995( 9نشان میدهند که شرایط محیط خارجی
در بهکار نگرفتن مدیریت دانش موثر هستند .وجود اطالعات ضعیف در محیط کسب و کار و دسترسی
نداشتن به منابع اطالعاتی خوب ،میتواند از جملهی این عوامل باشند.
کاستون و منگلز ،)9888( 4رابطه میان کسب و کار و کارکنان را از دالیل بهکارگیری و یا عدم
بهکارگیری مدیریت دانش بر شمردهاند .ارل  ،)9889( 5هزینه سنگین سیستمهای مدیریت دانش و
طراحی آنها برای سازمانهای بزرگ ( و نه کسب و کارهای کوچک و متوسط) از دالیل به کار
نگرفتن این سیستمها توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط ذکر کرده است [.]94
طرح تحقیق

با توجه به بررســیهای صــورت گرفته ،این نتیجه حاصــل شــد که الگوهای مدیریت دانش موجود
قابلیت اسـتفاده و کارایی الزم را در کسـب و کارهای کوچک و متوسط ندارند .لذا ،احساس خالء در
1
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بهکارگیری الگو مدیریت دانش مناسـب برای کسـب و کارهای کوچک و متوســط احساس میشود.
بنابراین سواالت زیر مطرح میشود:
 الگو مناسب پیادهسازی مدیریت دانش برای کسب و کارهای کوچک و متوسط چیست؟
 با توجه به عواملی که سبب به کارنگرفتن مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط شده
اسـت ،چه ویژگیهایی در الگو باید وجود داشـته باشـد تا مناسب کسب و کارهای کوچک و متوسط
باشد؟
با توجه به شــناخت و نتیجه تحقیقات به عمل آمده در کســـب و کارهای کوچک و متوســـط و نیز
مشـاهده برخی روشها و ابزارهای موجود برای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش ،ارائه الگو مناسب
به منظور پیاده سـازی سیستم مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای کسب
مزیت رقابتی و برطرفسازی مسائل و مشكالت ضروری به نظر میرسد.
هدف اصلی از تحقیق :ارائه الگوی برای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در کسب و کارهای
کوچک و متوسط.

سوال تحقیق:
سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
الگو مناسب برای پیادهسازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط چیست؟
سوالهای فرعی تحقیق عبارتاند از:
چه عواملی سـبب می شوند که مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط در سطح ایران
استفاده نشود؟
الگو فوق چگونه میتواند به کســب مزیت رقابتی برای کســب و کارهای کوچک و متوســط کمک
کند؟
روش تحقیق

مقاله حاضـر به دلیل آنکه بر اساس یافتههای علمی به دنبال ارایه الگوی پویا بهمنظور پیاده سازی
مدیریت دانش در موســســات کوچک و متوســط اســت .از نظر هدف ،این تحقیق کاربردی و از نظر
ماهیت ،توصیفی و پیمایشی است و از نوع پژوهشهای کاربردی به حساب میآید .بدین منظور ،ابتدا
با  99نفر از مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخشهای صنعت ساختمان ( ،)4نرم افزار
و ســخت افزار کامسیوتر ( ،)4صــنعت مشــاوره ( ،)1صــنعت نفت و پتروش ـیمی( ،)9حمل و نقل ( )4و
خدمات ( ،)4مصـاحبههایی صـورت گرفت که هریک از  1تا  98سـال سـابقه کار داشــتند و عوامل
بهکارنگرفتن مدیریت دانش در این کســب و کارها و ویژگیهای الگو مدیریت دانش مناســب از دید
مدیران برای موسسات کوچک و متوسط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با استفاده از نقطه نظرات
این افراد الگو پیشــنهادی ارایه گشــت و ســسس برای بررســی و تائید الگو به ارزیابی آن به کمک
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فرآیندهای آماری و نظرات متخصـصـان مدیریت و خبرگان پرداختیم .به دلیل آنکه طرح پژوهشی
مورد بررسی پیمایشی است و پرسشنامه یكی از ابزارهای رایج و روشی مستقیم برای کسب دادههای
پژوهشـی در تحقیقات پیمایشـی محسـوب میشود ،در نتیجه ،در گام نخست ،به طراحی پرسشنامه
ال نامناسب تا
پرداخته شده است .سواالت پرسشنامه ،بر اساس طیف  1درجهای لیكرت ,یعنی از کام ً
کامالً مناســب طراحی شــد و همچنین برای دریافت نظرات پاســخ دهندگان ،بخش خاصــی نیز در
پرســشــنامه منظور گردید .جامعه آماری مورد بررســی در این مقاله ،کارکنان بخشهای صـــنعت
سـاختمان ،نرم افزار و سـخت افزار رایانه ،صـنعت مشاوره ،صنعت پتروشیمی ،حمل و نقل و خدمات
اسـت .در ابتدا با اسـتفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،تعداد  918پرسشنامه ،در بخشهای مختلف
فوق توزیع و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که از این میان حدود  08درصــد افراد سابقه
کار باالی  1ســال داشــتند و همچنین  10درصــد دارای مدر کارشــناســی و  99درصــد مدر
کارشـناسـی ارشـد بودند ،که می توان اسـتنباط نمود موسـسات فوق دارای سطح مطلوبی از دانش
کارکنان هسـتند و چنانچه موفق به اجرای الگوی کارآمد از سـیستم مدیریت دانش گردند ،به مزیت
بزرگی در حوزه کسب و کار خود دست خواهند یافت.
به منظور برآورد پایایی یا قابلیت اعتماد پرسـشـنامه از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار  spssاستفاده
شـده اسـت .آلفای کرونباخ ،برای پرسشنامه حاضر 01 ،درصد است و باتوجه به آنکه اعتبار فراتر از
 78درصــد مطلوب در نظر گرفته می شــود ،بنابراین میتوان گفت آزمون حاضــر از پایایی و قابلیت
ال توسط افراد متخصص در
اعتماد خوبی برخوردار است .از آن جا که اعتبار محتوای یک آزمون معمو ً
حوزه موضـوع مورد مطالعه تعیین میشـود ،لذا برای اطمینان از محتوای پرسـشـنامه طرح پژوهشی
حاضـر از نظرات خبرگان و متخصـصـان حوزه مدیریت بهره گرفته شد .پرسشنامهی طراحی شده و
نتایج حاصــل از تجزیه و تحلیل آن ،به همراه الگو پیشــنهادی به  7نفر از اســاتید با ســابقه حوزه
مدیریت تحویل داده شـد و صـرف نظر از برخی اصـالحات بسـیار جزیی که در الگو صورت گرفت،
نتایج نظر خبرگان در راستای الگو پیشنهادی بود.
یافته های تحقیق

نتایج مصاحبه
بر اسـاس پرسش های مطرح شده در تحقیق ،دو دسته مصاحبه ترتیب داده شد که نتیجه آن در این
بخش مورد بررسـی قرار میگیرد .در دسته اول  99نفر از مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط
در بخشهای صـنعت سـاختمان ( ،)4نرم افزار و سـخت افزار رایانه ( ،)4صـنعت مشاوره( ،)1صنعت
نفت و پتروشــمی ( ،)9حمل و نقل( )4و خدمات ( ،)4مورد مصــاحبه قرار گرفت .این شــرکتها از 9
سال تا  98سال سابقه فعالیت داشته و مدیران آن در زمینه فعالیت شرکت متخصص بودند و هر یک
از  1سال تا  98سال سابقه فعالیت داشتند.
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مصـاحبه به صـورت نیمه باز طراحی شـده و پرسشهای مصاحبه بر اساس ادبیات موضوع و توسط
محقق سـاخته شـده است .نتیجه مصاحبهها کدگذاری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های مصـاحبه حاکی از آن اسـت که عوامل احصـاء شده توسط محققان در ایران نیز به عنوان
عوامل اثر گذار شـناخته شـده اسـت .عالوه بر این نكات دیگری نیز در این مصاحبهها مورد بررسی
قرار گرفتند .ترس از انتشـار دانش فنی شـرکت ،یكی از عواملی است که در سیزده مورد مصاحبه به
عنوان یک عامل اثر گذار در به کار نگرفتن مدیریت دانش به آن اشــاره شــده اســت .این عامل می
تواند در زمره عوامل محیطی نیز دســته بندی شــود .از اینرو ،ســیســتم مدیریت دانش باید به عدم
انتشـار ناخواسـته دانش فنی توجه داشـته باشـد .عامل دیگری که در این مصـاحبه ها شناسایی شد
نگرانی از قطع همكاری ناگهانی کارکنان است .این عامل سبب می شود تا مدیران کسب و کار های
کوچک و متوسـط به روش های نیازمند باشند که در صورت قطع ناگهانی همكاری یكی از کارکنان
دچار چالش نشـوند .در یكی دیگر از مصاحبهها ،از زاویه دیگری این مساله مورد بررسی قرار گرفت.
از این نگـاه ،یكی از دالیل عدم بهکارگیری مدیریت دانش ،عدم همكاری کارکنان در پیادهســـازی
مدیریت دانش بود .انگیزه عدم همكاری کارکنان ،وجود نداشـــتن امنیت شـــ لی برای کارکنان ( به
ویژه در کسـب و کارهای کوچک و متوسـط) است .یكی دیگر از عواملی که در این مصاحبهها مورد
شـناسایی قرار گرفت ،عدم احساس نیاز به مدیریت دانش توسط مدیریت کسب و کار بود .مدیریت،
به دلیل سطح فناوری پایینی که در کسب و کارشان مورد استفاده قرار گرفته بود ،احتمال ایجاد ت ییر
در کسب و کار و یا فناوری آن را کم میدانست و از اینرو ،احساس نیازی برای بهکارگیری مدیریت
دانش در این شرکت وجود نداشت .یافته دیگر این مصاحبه ،عدم نیاز به استفاده از مدیریت دانش ،به
دلیل ماهیت خاص محیط کسـب و کار در کشـور ایران است .مدیران معتقد بودند که در این شرایط
محیطی کسب و کار به دانش ،ارتباطات و تالش آنها بستگی دارد و موفقیتهای آنها در طول دوران
کســب و کارشــان به شــخص آنها بر میگردد نه همكاری کارکنان .اگر چه برخی از مدیران معتقد
بودند که وجود فضــای باز در بین کارکنان می تواند منجر به کشــف فرصــتهای محیطی پیرامونی
شــود که ممكن اســت به ذهن مدیریت خطور نكرده باشــد .از دید این مدیران این مســاله میتواند
موجب کسب مزیت رقابتی برای سازمان شود .مدیران کسب و کارهایی که مدت زمان زیادی از راه
اندازی آنها نمیگذشت ،اعتقاد داشتند که هنوز زمان فكر کردن به پیادهسازی مدیریت دانش در آنها
نرسیده است.
الگوی مفهومی پیشنهادی

بر اسـاس ادبیات موضـوع و نتایج مصاحبههای صورت گرفته ،در پیاده سازی مدیریت دانش در یک
کسب و کار کوچک و متوسط موارد زیر مهم به نظر میرسند:
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 -6توجه و تمرکز به استفاده از مدیریت دانش برای کسب مزیت رقابتی ،حل مشكالت غیر منتظره،
نفوذ در بازار و  . . .به عنوان دغدغههای اصلی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط
 -9توجه به استفاده از شبكه شرکتهای همكار و افراد متخصص که رابطه همكاری با شرکت دارند
 -9استفاده از ویژگیهای چابک بودن کسب و کارها و واکنش سریع به مسائل و چالشهای پیشرو
 -4توجه به هزینهبر بودن و پیچیده بودن سیستمهای مدیریت دانش کنونی که از عوامل عدم استفاده
از مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران برشمرده شدهاند (نتایج مصاحبه
با مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط که در بخش یافتههای تحقیق بدان اشاره شد)
 -1توجه به تمایل مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط به غیر رسمی بودن مدیریت دانش
 -1توجه به محیط بیرونی کسب و کار
 -7استفاده از دانش درون سازمان و برون سازمانی
 -0اسـتفاده از راهبرد مناسـب برای پیاده سـازی مدیریت دانش و تناسـب آن با سـایر اجزاء سازمان
همانند ساختار ،منابع ،اهداف و راهبردهای سازمانی
 -7توجه به اقتضـایی بودن راهبردهای پیادهسـازی مدیریت دانش و پیشنهاد دو راهبرد روش پویا و
جلسات غیر رسمی و گروههای خبری
 -68توجه به ماهیت کسب و کار
بر اساس آنچه که در ادبیات موضوع بیان شد ،کسب مزیت رقابتی به عنوان دارایی کلیدی در کسب
و کار امروز به شـمار می رود .از سـوی دیگر ،بر اساس نظرات مصاحبه شوندگان وجود فضای باز در
بین کارکنان برای کشف فرصتهای محیطی به صورتیکه موجب کسب مزیت رقابتی برای سازمان
شـود ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است ،در نتیجه ،این رویكرد در ارائه این الگو مفهومی مورد توجه
بســیار قرار گرفته اســت .از طرف دیگر ،بر اســاس نتایج تحقیقات ســالیس جونز ( ،)6904با توجه به
آنکه بقا و تداوم ســازمانها نیازمند اســتفاده از فناوریهای جدید ،نگرشهای نو و روشهای نوین
اســت ،راهبرد " شــخصــی ســازی " و "اجتماعی ســازی" دانش به عنوان راهبرد اصــلی در الگو
پیشنهادی در نظر گرفته شده است و از ابزارهای گروهها و جلسههای غیر رسمی در این الگو استفاده
شــده اســت .با این دیدگاه ســازمانها میتوانند برای اجرای خوب فرآیندهای غیر راهبردی ،مزیت
رقابتی را توسـط اسـتفاده از راهبرد شخصیسازی بهدست آورند .بر اساس این الگو با هدف نوآوری،
خالقیت و خلق دانش با تمرکز بر افراد ،مسائل جدید غیر ساختاریافته و غیرتكراری (که اغلب مسائل
کسب و کارهای کوچک ،از این دست هستند) ،حل میشوند.
بر اسـاس موارد مذکور الگو مفهومی پیشـنهاد میشـود که ویژگیهای اشاره شده در فوق را مدنظر
قرار میدهد .این الگو با تكیه بر پیادهسازی در محیطهای کسب و کار کوچک و متوسط نوشته شده
است.
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مرحله اول :جرقه ذهنی

بر اساس این الگو" ،جرقه ذهنی" ،به عنوان نخستین گام الگو مطرح میشود .در این مرحله،
"برخی" از افراد سازمان به فرصتهایی در پیرامون خود آگاه میشوند که در صورت وجود دانش الزم
میتوانست برای سازمان تبدیل به یک مزیت رقابتی شود .مزیت رقابتی ،مجموعهای از تواناییهای
منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازهی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای
آن واحد فراهم میآورد .داشتن مزیت رقابتی برای بنگاه اقتصادی ،یک شرط الزامی نیست .اما این
ویژگی این امكان را فراهم میآورد که بنگاه مسیر اقتصادی خاص خودش را طی کند و امكان تقلید
رقبا را محدود نماید .در این صورت جایگاه بهتری را در بازار بهدست خواهد آورد .اگر سایر رقبا مزیت
رقابتی خاصی برای مقابله نداشته باشند ،بقای آنها در میدان رقابت مبهم خواهد بود .بنابراین ،چنانچه
یک بنگاه اقتصادی بتواند به شناسایی فرصتهای محیطی برای کسب مزیت رقابتی نائل آید ،گام
بسیار بزرگی در جهت پیشرفت و توسعه فعالیت اقتصادی خود برداشته است .الگو حاضر با تكیه بر
این مهم و همچنین با ایجاد فضای باز ارتباطات بین کارکنان و مدیران این امكان را فراهم میآورد
تا هر یک از ک ارکنان در هر سلسله مراتب سازمانی در صورت مشاهده هر گونه فرصت احتمالی ،آن
را آزادانه بدون توجه به این نكته که آیا فرصت احتمالی شناسایی شده به واقع یک مزیت رقابتی است
یا خیر ،بیان نمایند .این مرحله با رویكرد بسط و تسهیم ،تسخیر و تصرف برگرفته از الگو هفت سین
مدیریت دانش ،سعی در ایجاد و تفاهم جدید با کار ،همكاران ،مشتریان و موسسات بیرونی دارد تا
بتواند از طریق در دام انداختن دانش یک مزیت رقابتی برای بنگاه اقتصادی کسب کند .سسس از
طریق تسهیم ایده های خود برای کمک به دیگران و سازمان به دنبال استقبال از نوآوری و ایده های
جدید در داخل و بیرون سازمان است.
گروههای تشخیص دانش

گروههای تشــخیص ،کارکنان دانش مداری هســتند که بر محیط داخلی و خارجی ســازمان شــناخت
وسیعی دارند .آنان ،عالوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان ،به تأثیرات محیط بر عملكرد کسب
و کار خود نیز واقف هستند ،موقعیت را سنجیده و ت ییرات احتمالی را پیشبینی میکنند .ارزیابی این
گروه از بازار باید شـامل نیاز فعلی و آتی بازار باشد .در این برنامه ،خط سیر واحد اقتصادی مورد نظر،
از تواناییهای بالقوه به سـمت فرصتها رسم میشود .گروههای تشخیص باید از بهترین نقاط قوت
بنگاه استفاده کنند ولی مسیر برنامهریزیشان بر حوزههای آسیبپذیر بنگاه متكی نباشد .مرحله دوم
الگو بهدنبال تائید فرصت یافت شده برای کسب مزیت رقابتی است .مزیت رقابتی در صورت تحقق،
منافع کثیری را متوجه ســازمان خواهند ســاخت .ولی دســتیابی به آنها با موانعی همراه اســت .در
اینجا ،گروههای تشـخیص دانش وارد عمل میشـوند ومساله را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند.
آنچه که حاصل جرقه ذهنی کارکنان در مرحله اول این الگو است لزوماً موجب کسب مزیت رقابتی
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نمیشـود ،زیرا این الگو با تكیه بر پویایی سازمان در مرحله اول ،بهدنبال ترغیب نیروهای انسانی در
جهت بیان ایدههای نوآورانه اسـت و تشـخیص آنکه آیا ایده بیان شده موجب مزیت رقابتی است یا
خیر بر عهده گروههای تشخیص است .این گروه فرصت تشخیص داده شده توسط " برخی" از افراد
ســازمان را از بدو تولد تا جایی که بتواند موجب مزیت رقابتی گردد مورد بررســی قرار میدهند و در
صـــورتی کـه آن را تـائیـد نموده و موافق اهداف ســـازمانی بدانند ،به عنوان یک مزیت رقابتی بر
میشمارند[.]9
گروههای مولد دانش

ابزارها و روششناسیهای مدیریت دانش به سازمانها کمک میکند تا توانمندیها و قابلیتهای خود
را برای دستیابی به اقتصاد دانش مدار تحلیل و شناسایی نمایند .چنین ارزیابیهایی میتواند رشد
نظامهای دانش را برای توسعه همه جانبه تسهیل کند .نظامهای دانش شامل قوانین و مقررات،
چارچوبها و زیرساختهایی است که میتواند استفاده ،به اشترا گذاری ،تولید و بازسازی دانش برای
رشد اجتماعی -اقتصادی را تسهیل نماید [ .]9در اقتصاد جدید ،تبادل دانش و اطالعات بیش از
محصوالت و خدمات موجب اعتالی سازمانها شده است .لذا شناسایی دانش مورد نیاز یک سازمان
و همچنین تبادل آن از جمله وظایف کلیدی سیستم مدیریت دانش است .بنابراین در این الگو نیز
مساله شناسایی دانش مورد نیاز به عنوان یک رکن اساسی مورد توجه قرار گرفته است و پس از آنكه
گروههای تشخیص دانش فرصت یافت شده برای کسب مزیت رقابتی مورد تائید قرار داد ،گروههای
مولد دانش وارد عمل میشوند تا دانش مورد نیاز را برای تبدیل این فرصت محیطی به مزیت رقابتی
تعیین نمایند .آنان در طول تشكیل جلسات با کارکنان دانش محور ،ضمن بررسی مساله به بینش
عمیقتری در خصوص آن دست می یابند (راهبرد شخصیسازی).
بهکارگیری فناوری دانش

سیستمهای فناوری اطالعات یكی از ابزارهای مورد نیاز پیادهسازی مدیریت دانش است و به-
کارگیری آن عالوه بر سازمانهای بزرگ توجه شرکتهای متوسط و کوچک را نیز به خود جلب
نموده است .فناوری دانش شامل نوع تجهیزات رایانهای ،سختافزارهای ارتباطی ،هزینه و نحوه به
روزکردن سختافزارها ،ظرفیت اطالعاتی سیستم رایانهای و نرمافزارهای موجود است .در سیستم-
های مدیریت دانش ،چگونگی شناسایی کارکنان دانش مدار ،دانش موجود در سازمان(اعم از ضمنی
یا آشكار) ،چگونگی ذخیره اطالعات ،نحوه دستیابی به اطالعات ،ظرفیت ذخیره اطالعات و  ....بر
عملكرد سیستم تاثیر زیادی دارد .عالوه بر فناوریهای مذکور ،ابزارها و امكانات ویژهای نیز بهمنظور
تسهیل و تسریع جریان اطالعات در چرخهی مدیریت دانش استفاده میشود .از اینرو ،قالب مساله
در نگاه اول،انتخاب بهترین سیستم سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز بهمنظور بهکارگیری فناوری
دانش است .سسس ،استفاده بهینه از بانک اطالعاتی کارکنان دانش مدار ،دانش موجود نزد آنها و

نشریه بهبود مدیریت

45

نحوه دستیابی به دانش این کارکنان ،از جمله اقدامات مهم در مرحله چهارم الگو حاضر است .البته
نوع سیستم امنیتی مورد استفاده ،درجه اعتبار سیستم را تعیین میکند .بنابراین ،در این مرحله سعی
بر آن است که پس از تعیین دانش مورد نیاز توسط گروههای مولد دانش با استفاده از فناوری دانش
و بانک اطالعاتی موجود ،به شناسایی کارکنان دانشمدار و دانش نزد آنها بسردازیم بهطوریکه در
ابتدا با استفاده از دانش درون سازمانی ،نیاز موجود رفع گردد و در صورت عدم وجود دانش درون
سازمانی ،از نیروهای خارج سازمانی برای استفاده بهینه از فرصت محیطی پیش آمده در راستای
کسب مزیت اقتصادی ،بهره الزم برده شود.
اشتراک دانش

دانش ســازمانی ،به عنوان یک منبع ناملموس بســیار ارزشــمند برای کســب برتری رقابتی شــناخته
میشـود .این موضـوع در کسب و کارهای کوچک و متوسط بهعلت وجود روابط نزدیک سازمانی از
اهمیت و جایگاه باالتری برخوردار اسـت و دسـت یابی به آن به نسـبت موسـسـات بزرگ با سـلسله
مراتب پیچیده سـازمانی سهلتر است .به اشترا گذاری چنین دارایی نامحسوسی در راستای حفظ و
به دسـت آوردن مزیت رقابتی برای سـازمانهایی که تا این مرحله از الگو را اجرا نمودهاند ،ضروری
اســت؛ چراکه اشــترا هدفمند دانش در ســازمانها منجر به یادگیری ســریعتر فردی و ســازمانی
میشــود ،خالقیت را توســعه می دهد و در نهایت منجر به بهبود عملكرد فرد و ســازمان خواهد شــد.
بنابراین ،از آنجایی که ســرمایههای ســازمانی بهطور عمده در اذهان افراد نهفته اســت ،این دانش
حیاتی و مهم هنگامی در اختیار ســـازمان قرار میگیرد که کارکنان تمایل به همكاری و اشـــترا
دانش داشـته باشـند و افزون بر آن تمهیدات و سازوکارهای مؤثری نیز توسط سازمان در این رابطه
فراهم شـده باشـد .همچنین ،دانش بسـیار باارزشی که در سازمانها وجود دارد رو به نابودی خواهد
رفت؛ مگر اینکه سازمان از آن به بهترین شكل ،بهره ب برد و دانش و تجربیات فردی کارکنان را به
دانش ســازمانی تبدیل کند  .عالوه بر اشــترا دانش درون ســازمانی و تبدیل دانش فردی به دانش
ســازمانی ،در الگو حاضــر تمهیداتی برای نهادینه کردن دانشــی که بنابر ضــرورت از محیط خارج
سازمان گرفته شده است اتخاذ شده است .بهطوری که پس از یادگیری ،کارکنان دانش محور موظف
به ثبت و مكتوب نمودن دانش جدید هســتند تا چنانچه در آینده نیاز مجدد به آن احســاس شــد در
دسـترس سازمان باشد .همانطور که توضیح داده شد در این الگو با استفاده از راهبرد شخصیسازی
دانش با افرادی که در توســعه آن نقش دارند ،گره میخورد و افراد در ارتباط با یكدیگر از آن ســهم
میبرنـد .همچنین ،اســـتفـاده از تفكر و بصـــیرت راهبردی و تعابیر پویا موجب میگردد که همهی
کارکنان از فرصتهای محیطی با انتخاب راهبرد مدیریت دانش بهمنظور دستیابی به مزیت رقابتی
بهره الزم را ببرند .برای در بهتر موضوع ،الگوی تحلیلی الگو پیشنهادی در زیر ارائه شده است.
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ارزیابی الگو پیشنهادی

همانطور که در روش تحقیق توضیح داده شد ،بر اساس یافتههای ادبیات موضوع و نتایج مصاحبهها
با مدیران کســب و کارها ،الگو مفهومی پیشــنهادی ،برای ارزیابی به خبرگان موضــوع ارائه شــد.
خبرگـان 1 ،نفر از صـــاحـب نظران در زمینه مدیریت دانش بودند که در این زمینه مطالعات زیادی
داشـتند .اصالح الگو مفهومی و تایید الگو مفهومی نهایی ارائه شده توسط خبرگان ،نتیجه مصاحبه با
آنها بهشمار میرود.
پیاده سازی الگو پیشنهادی

پس از بیان طرح اولیه سـیسـتم مدیریت دانش با رویكرد پویا برای شرکتهای کوچک و متوسط و
طی ارزیابی الگو و انجام اصـالحات الزم ،الگو نهایی تثبیت و ارائه شـد .بهدنبال بررسی عینی نتایج
حاصل از الگو مذکور ،بر آن شدیم تا الگو پیشنهادی خود را در یكی از موسسات صاحب نام در حوزه
حمل و نقل ریلی پیادهســـازی نماییم تا به عنوان نمونهای عینی از اجرای موفقیت آمیز الگو ،منظور
شود.
معرفی شرکت پویش صنعت ریلی

مجموعه شـرکتهای شـیب شكن که شامل  4شرکت به نامهای شرکت چرخ و محور شیب شكن،
شرکت فنی مهندسی و بازرسی پویش صنعت ریلی ،داده پردازی شیب شكن ،است به عنوان مطالعه
موردی برگزیده شدهاند.
گروهای
تشخیص ()9

مزیت

دانش مورد

رقابتی

نیاز

گروههای مولد دانش
(شخص سازی) ()9

جرقه
ذهنی 6

فرص

دانش درون

بكارگیری
فناوری
دانش برون

اشترا دانش
()1

شكل  -9الگوی تحلیلی مدل پیشنهادی
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شـرکت طراحی و مهندسـی شیب شكن در سال  6917،با هدف فعالیت در زمینه ایجاد دانش فنی و
بهینه سـازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصوالت صنعتی ایجاد و با اخذ مجوز طراحی مهندسی
و گواهینامه فعالیت صــنعتی از وزارت صــنایع و همچنین گواهینامه  ISO 7886-9888در مدیریت
کیفیت از موسـسـه  ،TUVتوانسته است از بدو تأسیس تا کنون بیش از  688پروژه صنعتی ویژه را،
بعضــاً برای اولین بار در ایران با موفقیت اجرا نماید .این شــرکت در اواخر ســال  ،6906با توجه به
پروژههای مختلفی که در صنایع ریلی در دست اجرا داشت و نظر به اهمیت روز افزون و رو به توسعه
این صنعت در ایران ،نسبت به تأسیس شرکت چرخ و محور شیب شكن با زمینه فعالیت تخصصی در
صـــنایع ریلی اقدام و فعالیتهای اجرایی ،فنی و تعمیراتی مربوط به صـــنایع ریلی را در آن متمرکز
نمود .شـرکت چرخ و محور شـیب شـكن نیز در سـال  ،6909از طریق شرکت  ،TUVموفق به اخذ
گواهینامه  ISO 7886-9888گردید و ســسس در ســال  01نیز با توجه به اســتقرار و تداوم اجرای
عملیات در قالب سـیسـتم مدیریت کیفیت بر اسـاس استاندارد ایزو ،موفق به تمدید اعتبار گواهینامه
مذکور گردید.
از میان مجموعه شرکتهای شیب شكن ،شرکت پویش صنعت ریلی ،استقبال بیشتری از پیادهسازی
الگو پیشــنهادی نمود .همچنین بر اســاس آنچه که در بخش قبل ،به عنوان عوامل ارزیابی آمادگی
ســـازمـان برای پیادهســـازی مدیریت دانش بیان نمودیم ،شـــرکت مذکور در پی اجرای صـــحیح
سـیستمهای مدیریت نوین ،ضمن ایجاد زیر ساختهای مناسب ،با پشتیبانی از ت ییر ،فرهنگ دانش
مقتضـی برای پیاده سـازی سـیسـتم مدیریت دانش در کسب و کار خویش را ،به خوبی ایجاد نموده
است.
پس از آشنایی مقدماتی با شرکتهای مدنظر ،به بررسی الگو مفهومی و نتایج پیاده سازی هر مرحله
آن در مجموعه شرکتهای شیب شكن ،پرداخته شده است:
مرحله اول :جرقه ذهنی

مجموعه شـرکتهای شـیب شكن با استقبال از الگو مفهومی ارایه شده ،توانست مزیت رقابتی قابل
توجهی کســـب نمـایـد .این مجموعـه ،تا قبل از بهکارگیری الگو جدید ،از روش کدگذاری بهعنوان
راهبرد اصــلی در انتخاب راهبرد مدیریت دانش بهره میجســت و راهبرد شــخصــیســازی در نقش
ال متفاوت حاکم گشت .بدین
پشتیبان آن بود .ولیكن بر اثر بهکارگیری الگو پیشنهادی ،شرایطی کام ً
صورت که راهبرد شخصیسازی به عنوان راهبرد اصلی و کدگذاری پشتیبان آن محسوب میشود.
مسـاله از آنجا آغاز میشـود که انجمن صنایع ایران ،بهمنظور حفظ ارتباط منطقی ،موثر و مستمر با
جامعه ،برای شـناسـایی مسـائل و مشـكالت مرتبط با مهندسـی صـنایع تصــمیم به تشكیل کمیته
مشـاوران مهندسـین صـنایع میگیرد .یكی از کارکنان سـطوح میانی شـرکت پویش صنعت ریلی با
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آگاهی از این موضــوع ،این جرقه ذهنی در وی ایجاد میشــود که چنانچه شــرکت بتواند به عنوان
اولین عضو وارد کمیته گردد و به صورت بسیار پویا عمل نماید ،به دلیل آنکه شرکت دیگری اعالم
عضـــویـت ننموده و فعالیتهایی از قبیل تنظیم نظامنامه و برنامه کاری ،شـــناســـایی افراد ،ایجاد
بانکهای اطالعاتی محققان و  ...صــورت نسذیرفته ،مورد اســتقبال شــدید انجمن صــنایع ایران قرار
خواهد گرفت .از آن جا که انجمن درصدد جذب مدیر کارآمد به عنوان دبیر کمیته است تا بتواند کلیه
فعالیتهای کمیته مشـــاوران را مدیریت و ســـازماندهی نماید ،چنانچه شـــرکت در این شـــرایط
فعالیتهای چشـــم گیری نماید و همكاری مســـتمر با انجمن داشـــته باشـــد و بتواند بخشـــی از
مســـئولیتهای خطیر آن را بر عهده گیرد ،میتوان انتظار داشـــت که مدیریت کمیته مشـــاوران به
شرکت پیشنهاد گردد که خود مزیت رقابتی بزرگی به همراه خواهد داشت)6( .
مرحله دوم :گروههای تشخیص دانش

مجموعه شـرکت های شـیب شـكن ،فرصت یافت شده توسط یكی از کارکنان سطوح میانی شرکت
پویش صنعت ریلی را به اطالع گروههای تشخیص دانش میرساند تا مساله را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهند .این گروه ،فرصـت تشـخیص داده شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد تا در صورت
تائید و همراسـتایی با اهداف سـازمانی ،به عنوان مزیت رقابتی شرکت معرفی گردد .گروههای دانش
پس از مطالعات بسـیار به این نتیجه میرسند که چنانچه شرکت عضو و دبیر کمیته مشاوران گردد،
میتواند به فعالیتهای زیربسردازد:
 عارضـهیابی صـنایع و شـناسـایی اولویتهای اصـلی در انتخاب ،جهت دهی و ارتقای سطحکیفی فعالیتهای مشاوران
 اجرای فرآیندهای آیندهنگری برای تعیین وضعیت و نیازهای کشور در سالهای آینده شناسایی سایر اعضای کمیته مشاوران و ایجاد بانک اطالعاتی مربوطه معرفی مشاوران در حوزه های تخصصی مورد نیاز صنایع به صنعت ترغیب صنایع با راهكارهای علمی ،عملی و سیاسی به بهره گیری از مشاوران با صالحیتگروههای تشخیص دانش معتقدند که هر یک از فعالیتهای فوق میتواند مزیتهای رقابتی بسیاری
را به همراه داشته باشد .بدین صورت که در پی عارضهیابی صنایع ،معضالت و نواقصی که در صنعت
کشـور با آن روبه رو هسـتیم مشـخص میگردد و چنانچه بتوان مهندسین صنایع خبره را شناسایی
نمود و با تهیه یک بانک اط العاتی از آنها ،با معرفی مشاوران در حوزه های تخصصی ،عالوه بر رفع
معضـالت صـنعتی کشـور ،منافع مالی بسیاری نیز متوجه مشاوران خواهد شد .در این میان ،شرکت
پویش صـنعت ریلی ،به عنوان دبیر کمیته مشـاوران ،وظیفهی برنامهریزی و سازماندهی فعالیتهای
فوق را بر عهـده دارد کـه خود مزیت رقابتی بزرگی محســـوب میشـــود .عالوه برآن ،میتواند در
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حوزههای تخصـصـی شرکت خود ،انجام پروژه های مربوطه را بر عهده گیرد که منافع بسیاری را به
همراه خواهد داشت)9( .
مرحله سوم :گروههای مولد دانش

مجموعه شـرکتهای شـیب شـكن ،پس از اطمینان از قابلیت کسـب مزیت رقابتی ،بررسی الزم را
توسط گروههای مولد دانش در خصوص نیاز به دانش برای تبدیل فرصت یافت شده به مزیت رقابتی
صـورت میدهد .بدین منظور ،اعضای گروه ،جلساتی را با کارکنان دانش محور ترتیب میدهند تا در
طی طرح مسـاله و استفاده از تجربیات افراد بهطور دسته جمعی ،نیازهای دانش و روشهای رفع آن
مشـخص گردد( .راهبرد شـخصی سازی) اعضای گروه در طی جلسات و مطالعات بسیار دانش مورد
نیاز را برای آن که شرکت بتواند مسئولیت خطیر دبیر کمیته مشاوران مهندسین صنایع ،رفع معضالت
صـنعت و تخصـیص عارضـههای صـنعتی به مشاوران را به خوبی به ان جام رساند به شرح زیر بیان
میدارند:
 دانش نرم افزارهای سیستمهای اطالعاتی مدیریت به منظور تشكیل بانکهای اطالعاتی دانش طراحی و ساخت وب سایت دانش تخصـصـی مهندسی صنایع از قبیل  :دانش روشهای ارزیابی و اندازهگیری ،دانش کنترلپروژه ،دانش طراحی و اجرای سیستمهای تعمیرات و نگهداری ،دانش اجرای طرحهای مطالعاتی و
تحقیقاتی در حوزه صنایع ،دانش طراحی و اجرای استانداردهای مدیریتی و ....
مرحله چهارم :بهکارگیری فناوری دانش

در الگو حاضر ،گروههای مولد دانش پس از شناسایی دانش مورد نیاز با بهکارگیری فناوری دانش به
استفاده از دانش درون سازمانی – ضمنی یا آشكار -میپردازند .در این رابطه به دلیل آنکه شرکت
پویش صـنعت ریلی ،یک شـرکت فنی -مهندسـی در حوزه صـنایع میباشـد ،با داشتن کادر نیروی
انسـانی کارآمد که اکثرا فارغ التحصـیالن رشـته مهندسی صنایع و مكانیک و عمران هستند ،دانش
الزم در حوزه تخصـصی رشته مهندسی صنایع را دارد .بنابراین به نرم افزارهای سیستمهای مدیریت
اطالعات به منظور تشـكیل بانکهای اطالعاتی تسلط کافی داشته و در این دو زمینه شرکت نیازی
به کســب دانش ندارد .ولیكن در خصــوص دانش طراحی و ســاخت ســایت اینترنتی ،با بهرهگیری از
دانش ضـــمنی یكی از کـارکنان میتوان تا حدودی نیاز آموزشـــی را برطرف نمود .اما با این وجود
مدیریت شـرکت به لحاظ اهمیت موضوع استخدام موقت طراح وب سایت و بهرهگیری از دانش وی
را برای مدت کوتاهی الزم میبیند(دانش برون ســازمانی) ،تا بتواند از فرصــت ایجاد شــده به نحو
مطلوبی برای کسب مزیت رقابتی ،بهره الزم را ببرد.
مرحله پنجم :اشتراک دانش
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از آن جا که شـرکت پویش صـنعت ریلی دارای نیروهای خبره در زمینه مهندسی صنایع است ،دانش
مورد نیاز در حوزه نرمافزارهای سیستمهای مدیریت اطالعات به منظور تشكیل بانکهای اطالعاتی
در سـازمان موجود است و نیازی به کسب دانش نیست .لذا از دانش درون سازمانی استفاده شده و با
به اشــترا گذاری دانش ،این بخش از نیاز ســازمانی رفع میگردد .ولیكن در مورد دانش طراحی و
ساخت سایت اینترنتی میتوان از دانش ضمنی یكی از کارکنان بهره برد ،اما از آنجا که نیروی فوق
الذکر تسلط کافی بر موضوع ندارد ،به ناچار شرکت به استخدام موقت طراح وب سایت می پردازد که
البته یادگیری کامل ،ثبت و مكتوب نمودن دانش جدید از جزو وظایف کارکنان دانش مدار اســـت تا
در صورت نیاز آتی بتوان از آن بهره کافی را برد.
همانطور که از نظر گذشـت ،مجموعه شـرکت های شــیب شكن به خصوص شرکت پویش صنعت
ریلی با بهکارگیری الگو پیشـنهادی و با اسـتفاده از روش شـخصیسازی توانست با رویكردی بسیار
پویا راهبرد مدیریت دانش مورد نیاز شــرکت را انتخاب نماید؛ به صــورتیکه ،دانش با افرادی که در
توسـعه آن نقش دارند مرت بط شده و افراد با یكدیگر ازآن سهم برند .همچنین تعابیر غیر راهبردی و
غیر پویـا بـاعـث گردیـد کـه همـهی کارکنان به صـــورت پویا عمل نمایند .تا آنجا که حتی یكی
ازکارکنان سـطوح میانی با آگاهی از یک فرصت ایجاد شده محیطی و با بهکارگیری الگو پیشنهادی
توانسـت شـرکت را به ک سب مزیت رقابتی بزرگی نائل آورد .بنابراین با ذکر مزایای بسیار استفاده از
این الگو جهـت انتخـاب راهبرد مـدیریت دانش در جهان امروزی با وجود پیچیدگیهای بیشـــمار،
پیشنهاد میگردد.
نتیجهگیری

شرکتهایی که به دنبال استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش هستند ،الزم است تالشهای مرتبط را
با برنامهریزی پویا ،مدیریت ت ییر و ارتقای فرهنگ سازمانی را در قالب یک الگو دنبال کنند و ضمن
توجه به نیروهای انســانی به عنوان مهمترین ســرمایه و عامل اصــلی تولید دانش ،مفاهیمی چون
یادگیری سازمانی ،ترویج ساختارهای افقی و الگوگیری از نمونههای فوق را مد نظر داشته باشند.
ولیكن الگوهای بیان شــده در زمینه مدیریت دانش در شــرکتهای بزرگ کارایی دارد و محیطهای
کسب و کار کوچک و متوسط با مشكالت بسیاری در مورد الگو مناسب مدیریت دانش روبرو هستند.
در مقاله حاضــر ،با هدف ارائه روشــی نوین به منظور پیادهســازی راهبرد مدیریت دانش مناســب
محیطهای کسب و کار کوچک و متوسط ،توجه به رویكرد پویا مد نظر قرار گرفته است.
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شكل  -4الگوی تحلیلی مدل پیشنهادی در مجموعه شرکتهای شیبشكن

بنـابراین ،بر اســـاس رویكرد پویـا به ارائه الگوی مفهومی بهمنظور انتخاب و اجرای راهبرد مدیریت
دانش در موسـسـات کوچک و متوسط پرداخته شده است .استفاده از الگوی پیشنهادی موجب ایجاد
بســـتر مناســـب برای خلق مزیتهای رقابتی میشـــود و همچنین میتوان از نتایج معتبر آن برای
انتخـاب و اجرای راهبرد مدیریت دانش در محیطهای پیچیده و غیر قابل پیشبینی امروز بهره الزم
را جست .عالوه برآن ،دانش ،با افرادی که در توسعه آن نقش دارند گره میخورد و افراد در ارتباط با
یكدیگر از آن ســهم میبرند .بهکارگیری الگوی منجر به کشــف فرصــتهای محیطی گشــته و در
راستای تبدیل آنها به مزیتهای رقابتی راهبرد مناسب مدیریت دانش را ارائه میدهد .بهطوریکه در
مطالعه تجربی انجام شـده در مجموعه شـرکتهای شیب شكن ،استفاده از الگو موجب کسب مزیت
رقابتی چشـمگیری برای شرکت شد .بنابراین بهکارگیری روش تحلیلی پیشنهاد شده میتواند بهطور
موثر مساله انتخاب راهبرد مدیریت دانش را کنترل و هدایت نماید.
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