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ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش
در گروه شرکتهای همکاران سیستم
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چکیده
این تحقیق بهمنظور دستیابی به شرایط مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکتهای
هم��کاران سیس��تم انجام شدهاس��ت .تاکنون پژوهشهاي��ي در حوزه پیادهس��ازی مدیریت دانش در
س��ازمانهای مختلف انجامش��ده که در آنها به موضوع عوامل مؤثر در پیادهسازی مدیریت دانش نیز
اش��اره گردیدهاس��ت .ولی به موضوع ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که بر یکدیگر دارند کمتر
پرداخته شدهاست .با توجه به اینکه جنس محصوالت شرکتهاي نرمافزاري دانشمحور است ،مديريت
تجربيات پرس��نل و حافظه سازماني دش��وارتر بوده و چالشهای متعددي در اين زمينه وجود دارد .با
توجه به این توضیحات میتوان انتظار داشت با پیادهسازی مدیریت دانش در این سازمانها در مواجهه
با مشکالت شاهد بهرهوری و کارایی بیشتری باشیم .تعیین ارتباط بین هر یک از عوامل تأثیرگذار در
پیادهسازی مدیریت دانش ،دستیابی به موفقیت در اجرای مدیریت دانش را بهبود میبخشد .محققان
در این تحقیق با بررس��ی پژوهشهای قبلی و مس��تندات علمی موجود همچنین اس��تفاده از نظریات
خبرگان موضوع ،به شناس��ایی عوامل مؤثردر پیادهسازی سیس��تم مدیریت دانش و ارتباط بین آنها
پرداخته و س��عی در ارائه الگوی مناس��ب برای پیادهسازی سیس��تم مدیریت دانش دارند .متدولوژی
 . 1عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه قم
* نویسنده عهده دار مکاتباتRezaeenoor@yahoo.com :
 . 2عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران
 . 3کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه مهرالبرز
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موردنظر برای انجام این تحقیق استفاده از روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری دادهبنیاد
اس��تفاده میش��ود و برای ارزیابی صحت مدل ،از مستندات و نتایج پژوهشهای قبلی در حوزه ادبیات
موضوع بهره برده میشود .نتایج حاصله براساس دادههای جمعآوری شده در این تحقیق نشان میدهد
برای پیادهس��ازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکتهای همکاران سیستم ۱۶ ،فاکتور کلیدی و
حیاتی باید موردنظر قرار گیرد که ارتباط بین آنها که در قالب مدل مفهومی ارائه شدهاست.
واژگان کلیدی:

مدل مفهومی ،عوامل مؤثر بر پیادهسازی ،سیستم مدیریت دانش
مقدمه
امروزه س��ازمانها با اعتقاد به نقش حياتی دانش در دس��تيابی به برتری رقابتی پايدار میکوشند تا با
بهکارگيری سيستمهای نوين ،ارزش دارايیهای دانشی خود را بهطور سيستماتيک در جهت دستيابی
به اهداف استراتژيک مهار نموده و از اين دارايیها برای بهينهسازی عملکرد خود بهرهمند شوند .افراد
در پروژهها معموالً براساس رویهها و فرآیندهای جدید که توسط متخصصین سازمان تعریف میشود،

عمل نمیکنند .آنها ترجیح میدهند تا براس��اس تجربیات گذش��ته خود به وظایف محوله بپردازند و
آن را بهعنوان پایه و اس��اس وظایف خود قرار میدهند (مقصود .)۲۰۰۶،1در این رابطه دانش بهعنوان
مهمترین منبع جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و دس��تیابی به مزیت رقابتی برای س��ازمانهایی که
پروژههای متعددی را اجرا میکنند به حساب میآید(کاریلو.)۲۰۰۴،2
برای دس��تيابی به مزیت رقابتی در س��طح کالن ،مديريت دانش به عنوان رويکردی مؤثر شناخته
شدهاس��ت که هدف اصلی آن کمک به توس��عه سازمانی و دستيابی به مزيت رقابتی از طريق مديريت
سيس��تماتيک دارايیهای فکری س��ازمان میباشد از طرف ديگر نياز دانش��ی و اطالعاتی شرکتها و
س��ازمانها نياز روزافزون اس��ت ،ازاينرو پيتر دراکر مديريت دانش را راز موفقيت سازمانها در هزاره
سوم میداند .مدیریت دانش ،رویکردی یکپارچه و سیستماتیک برای شناسایی ،مدیریت و تسهیم همه
س��رمایههای اطالعاتی واحدهای مختلف سازمانی میباشد که مشتمل است بر پایگاههای داده ،اسناد
و مدارک ،رویهها ،که قب ً
ال بهصورت تخصصی تفکیکنش��ده و بهصورت تجربه در تالشهای پرس��نل
1 . Maqsood
2 . Carrillo
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باقیماندهاست (جونز.)۲۰۰۳،1
ب��ر طبق گزارش تحقيقات مديريت دانش در ش��رکت  KPMGدر س��ال  ۲۰۰۳حدود  ۸۰درصد
از کمپانیهای پيش��رو به مديريت دانش بهعنوان نقشی «فوقالعاده برجسته» يا «برجسته» در بهبود
بوکار خود درنظر گرفتهاند .مزیت مديريت
مزيت رقابتی نگريس��ته و دانش را دارايی استراتژيک کس 
دانش در س��ازمان تصميمگيری بهتر ،افزايش بهرهوری ،کاهش هزينه و زمان ،مديريت بهتر مشتری،
افزايش نوآوری ،افزايش مهارت کارکنان ،ايجاد فرصتهای جديد و بهبود مستمر و ...است (برزینپور
و همکاران )۱۳۸۷،همچنين يادگيری از طريق پروژهها يکی از راههای اصلی سازمانهای پروژه محور
که در تعامل و تغييرپذيری از محيطشان هستند ،است (کاسکینن.)۲۰۱۰،2
دس��تیابی به دانش در زمان مناس��ب یکی از مس��ائل مهم در پروژهها است .دانش در سازمانهای
پروژه محور که احتمال بروز چالشهای متعدد برای آنها وجود دارد ،باید به گونهای باشد که نیاز افراد
نیازمند به آنرا در اسرع وقت تأمین نماید .مدیریت دانش شرایط محیط کار را بهگونهای ایجاد میکند
که دانش و تجربه افراد و س��ازمان ،بهراحتی به اش��تراک درآمده و سازمان را قادر میسازد تا دانش و
تجربه را از افراد مناس��ب در زمان مناسب به سمت نیازمندان به دانش هدایت کند (اسمیت.)۲۰۰۱،3
امروزه بزرگترین خواس��ته بس��یاری از سازمانها ،تعیین سیس��تم مدیریت دانش مناسب و مدیریت
کردن آن بهگونهای موفقیتآمیز است بررسیها نشان میدهد تعدادی از سازمانها در این زمینه موفق
بودهاند اما این سؤال مطرح میشود که چطور توانستهاند در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش موفق
باشند؟(اخوان و همکاران)۲۰۰۶،
هدف از برنامه مدیریت دانش در سازمان این است که در زمان مناسب ،اطالعات مناسب در اختیار
افراد مناس��ب قرار گیرد اما نکته کلیدی این است که در هر جامعه و سازمانی ،فاکتورهای پیادهسازی
سیستم مدیریت دانش ،میتواند متفاوت باشد (کاناپکین.)۲۰۱۰،4
با افزایش تمایل س��ازمانها به اس��تفاده از سیس��تم مدیریت دانش همچنین درک میزان اهمیت
س��رمایهگذاری و کس��ب موفقیت در این زمینه ،برای متولیان پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در
سازمانها ،بسیار حیاتی است که دریابند فاکتورهای تأثیرگذار بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در
1 . Jones
2 . Koskinen
3 . Smith
4 . Kanapeckiene
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س��ازمان خود ،ش��امل چه عواملی بوده و رابطه بین آنها با یکدیگر چگونه است تا با تعیین نقاط قوت
و ضعف سازمان ،برنامهریزی بهتر و اثربخشی بیشتر در این زمینه ،گامهای پیادهسازی برنامه مدیریت
دانش را بردارند.
با توجه به اس��تراتژی گروه شرکتهای همکاران سیس��تم برای رقابت در عرصه ارائه نرمافزارهای
مالی و خدمات پش��تیبانی به مش��تریان و توجه به این نکته که یکی از عوامل اساسی موفقیت در این
زمینه ،وجود دانش و تجربه سازمانی همچنین سرمایههای دانشی است ،این طرح پژوهشی مطرح شد
تا با ارائه مدل مفهومی ،به شناسایی عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش و تعیین ارتباط
بین آنها پرداخته شود .همچنین میتوان براساس میزان اهمیت هر کدام از متغیرها ،برنامهریزیهای
مؤثر و مفید در این زمینه موردنظر داشت.
ش��رکت همکاران سیس��تم یکی از ش��رکتهای پروژهمحور در حوزه فناوری اطالعات اس��ت که
محص��والت خود را در قال��ب نرمافزارهای مختلف به وزارتخانهها و س��ازمانهای دولتی و خصوصی
عرضه و استقرار محصوالت خود را در آن سازمانها اجرایی میکند .با توجه به شرایط خاص حاکم بر
هر س��ازمان و تنوع و تعدد آنها ،دانش و تجربهای ارزش��مند ضمن اجرای پروژهها برای متخصصان و
کارشناس��ان شرکت همکاران سیستم حاصل میشود که استفاده از سیستم مدیریت دانش صحیح و
مناسب میتواند منجر به کسب مزیت رقابتی برای این شرکت در بازار رقابتی گردد .با توجه به اینکه
مدیریت دانش میتواند هر دو رویکرد تعاملی و فرآیندگرا را دربرگیرد ،لزوم توجه به عوامل مختلف در
این دو رویکرد و تبیین ارتباط بین آنها بسیار حائز اهمیت است .مطالعاتی که تاکنون در این سازمان
صورت گرفتهاس��ت ،به شناس��ایی عوامل اثرگذار و یا فاکتورهای کلیدی موفقیت در سیستم مدیریت
دانش پرداختهاست درحالیکه به بیان ارتباط بین این عوامل توجهی نشدهاست لذا در این مقاله سعی
بر آن اس��ت تا با شناسایی عوامل اثرگذار بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در سازمان نامبرده ،به
شناسایی و تعیین ارتباط بین آنها در قالب یک مدل مفهومی پرداخته شود که دستیابی به این هدف
با کمک مصاحبات عمیق و متعدد همچنین تحلیل دادههای بهدس��تآمده صورت پذیرفتهاس��ت .در
راستای مطالب بیانشده ،سؤاالت ذیل موردنظر محققان در این پژوهش میباشد:
عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکتهای همکاران سیستم شامل چه
مواردی است؟
چگونه میتوان سیستم مدیریت دانش را در گروه شرکتهای همکاران سیستم پیادهسازی کرد؟
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پیشینه پژوهش
این موضوع که دانش بهعنوان یک منبع رقابتی در سازمانهای پروژه محور معرفی میشود ،مفهومی
است که توسط بس��یاری از محققان از قبیل اگبو ،)۲۰۰۴(1اگبو و همکاران( ،)۲۰۰۱اولترا )۲۰۰۵(2و
سایرین ،بیان شدهاست.
پیادهس��ازی سیس��تم مدیریت دانش در هر س��ازمان از این حیث که مطابق با ش��رایط و عوامل
مؤثر پیادهس��ازی در آنها باشد ،بایستی موردتوجه قرار گیرد .قبل از اینکه مدیریت دانش در سازمان
پیادهسازی شود ،باید مفهوم مدیریت دانش در سازمان تعریف شود (کاناپکین.)۲۰۱۰،
اگبو( )۲۰۰۴و اولترا( )۲۰۰۵معتقدند مش��کالت مربوط به درک مدیریت دانش سازمانی منجر به
مش��کالت عدیدهای در موفقیت پیادهسازی و تداوم مدیریت دانش میشود .اگبو و همکاران ()۲۰۰۱
بیان میکنند مالحظات فرهنگی در سازمانهای پروژهمحور مبتنی بر پروژههای عمرانی ،برای موفقیت
پیادهس��ازی سیس��تم مدیریت دانش بس��یار حیاتی هس��تند .آنها همچنین بیان میکنند دورههای
کوتاهم��دت و کاره��ای مبتنی بر وظیفه میتواند فرهن��گ آموزش متداوم را ارتقاء بخش��د .بهمنظور
اطمینان از اینکه اهداف س��ازمان و استراتژیهای آن همتراز هستند ،سازمان باید نوع کاری که انجام
میدهد ،فرهنگ موجود در خود ،سیاستها و عملکردها را مدنظر داشته و به این موضوع بپردازد که
چگونه میتواند ارزشافزوده از طریق پیادهس��ازی سیس��تم مدیریت دانش برای خود به ارمغان آورد.
(بیش��اپ و همکاران .)۲۰۰۸،3بس��یاری از محققان در چند سال اخیر تالش نمودهاند تا عوامل کلیدی
موفقیت مدیریت دانش را شناس��ایی کنند تا از این طریق امکان برنامهریزی و س��رمایهگذاری بهتر بر
آن عوامل فراهم شود .در این بخش به بررسی اهم مطالعات انجام گرفته در این زمینه اشاره میشود.
وانگ و آسپینوال ،)۲۰۰۵(4فاکتورهاي کلیدي موفقیت براي اتخاذ مدیریت دانش در مؤسسههاي
کوچک و متوسط را بررسی کردند .آنها یک پرسشنامه متشکل از  ۱۱فاکتور و  ۶۶عنصر ایجاد کردند
و براي جمعآوري دادهها به مؤسس��ههاي کوچک و متوس��ط موجود درانگلستان و گروهی از استادان،
مشاوران ،و خبرگان در زمینه مدیریت دانش جهت توسعه دیدي کلیتر از فاکتورهاي کلیدي موفقیت
پس��ت کردند س��پس از یک س��ري تحلیلهاي آماري روي دادههاي جمعآوري شده از دو گروه فوق
1 . Egbu
2 . Ultra
3 . Bishop et all
4 . Wong & Aspinwall
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اس��تفاده کردند و لیس��تی از فاکتورها که براي اجراي مدیریت دانش مهم هستند را ایجاد کردند .این
فاکتورها عبارت بودند از :استراتژي و هدف ،آموزش و تحصیل ،پشتیبانی و رهبري مدیریت ،فرهنگ،
تکنولوژي اطالعات ،منابع ،مدیریت منابع انسانی ،ارزیابی ،زیرساخت سازمانی ،و حمایتهاي انگیزشی.
در مطالعهای دیگر ،لیدنر و والد( ،)۲۰۱۰با مطالعهای که بر روی  ۴۱۴س��ازمان پروژهمحور آلمان
از ان��واع مختلف صنعتی ،عمرانی ،فناوری اطالعات ،با اس��تفاده از روش مجذور حداقل مربعات انجام
دادند ،تأثیر فاکتورهای فرآیندمحور ،س��اختاری ،فرهنگی و س��ازمانی را ب��ر موفقیت مدیریت دانش
در س��ازمان مورد ارزیابی قرار دادن��د .جامعه آماری تحقیق آنها مربوط به مدی��ران و رهبران پروژه،
کارمندان و پرس��نل بخش ستادی پروژهها و سایت آنها بودهاست .آنها به این نتیجه رسیدند که در
کنار فاکتورهای پشتیبانی فناوری اطالعات ،فاکتورهای فرهنگی در سازمان تأثیر بهسزایی در موفقیت
مدیریت دانش دارند .همچنین فاکتورهای فرهنگی ،فقدان رویههای معمول سازمانی و حافظه سازمانی
را پوشش و جبران میکند.
در مطالع��های دیگر ،وال محمدی ( ،)۲۰۱۰با بررس��ی ادبی��ات مدیریت دانش  ۱۲فاکتور کلیدی
موفقی��ت مدیریت دانش را در س��ازمانهای کوچک و متوس��ط ایرانی ،مورد بررس��ی ق��رار داد .وی
پرسشنامهای متشکل از  ۱۲فاکتور کلیدی تهیه کرده و در اختیار خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت
دانش و آندسته افرادی که در کنفرانسهای مدیریت دانش به ارائه دستاوردهای علمی خود پرداخته
بودند ،قرار داد که سؤاالت پرسشنامه براساس طیف لیکرت باید پاسخ داده میشدند .با کمک دادههای
جمعآوریش��ده ،فاکتورهای حمایت مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی ،بیشترین اهمیت و فاکتورهای
انگیزشی پاداش و الگوبرداری کمترین اهمیت را داشتند.
جدول شماره ( -)۱تحلیل مدلهای مدیریت دانش که در ادبیات علمی بیان شدهاند
محقق

اجزای اصلی مدیریت دانش

P.H.J. Hendriks
)(2001

این مدل اهمیت دانش برای سازمانها را
بیان میکند و پیرامون ارتباط فرهنگ و
مدیریت دانش بحث میکند.

S.Wang, G
)Ariguzo (2004

مدل مربوطه دیاگرامی از مخازن دانش را
نمایش میدهد.

کشور

زمینه طرح مدل

هلند

عمران ،فناوری
اطالعات ،خدمات
مشاوره بینالمللی

ایاالت متحده فعالیتهای آکادمیک و
فعالیتهای صنعتی
آمریکا

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش...
محقق

اجزای اصلی مدیریت دانش

این مدل مفهوم مدیریت دانش و زمینه
)A. Smith (2005
بوکار سازمان را نشان میدهد.
توسعه کس 
Garcia M.A.
)(2005

مدلی برای نمایش اینکه چطور تحقق
جریان دانش منجر به محصوالت
ارزشمند میشود.

کشور

زمینه طرح مدل

انگلستان

نامشخص
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استرالیا

پروژههای عمرانی

انگلستان

پروژههای عمرانی

P. Jackson, J.
)Klobas (2008

فرآیندهای خلق دانش و به اشتراکگذاری
آنرا نمایش میدهد.

استرالیا

مدیریت پروژههای
مختلف

Wing S., Chan
)L.S. (2008

مدل تحلیل عاملی برای اثبات فرضیه است
که عوامل سهگانه سرمایه اجتماعی را در
آغوش میکشد.

چین

نامشخص

 Valmohammadi.شناسایی و اولویتبندی فاکتورهای کلیدی
)Ch(2010
موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش

ایران

سازمانهای کوچک و
متوسط

آلمان

صنایع مختلف
پروژهمحور

بحرین

سازمانهای مالی
دولتی کشورهای عربی
حوزه خلیجفارس

مدل مدیریت دانش مبتنی بر فعالیت
)A.S. Kazi (2005
میباشد.

& Lindner. F
)Wald .A(2010

فاکتورهای کلیدی برای پیادهسازی
مدیریت دانش در سازمانیهای موقتی

Al.Alavi.
فاکتورهای کلیدی موفقیت فرهنگ
A.I
)& etc (2010
سازمانی و اشتراک دانش

با بررس��ی پیشینه پژوهش این نتیجه حاصل میشود که بیشتر تحقیقات علمی در زمینه تشریح
سیس��تم مدیریت دانش در س��ازمانهای پروژهمحور ،بهصورت مدلهای ساختاری ارائه شدهاند که در
زمینه فعالیتهای مختلفی مورداس��تفاده و تجزی هوتحلیل قرار گرفتهاند همچنین روش تحقیق مورد
استفاده در آنها براساس رویکرد کمی بوده و در زمینه اجزای تشکیلدهنده سیستم مدیریت دانش،

بعضاً مشاهده میشود که تنها بر تعداد محدودی از اجزای تشکیلدهنده سیستم مدیریت دانش تأکید
شدهاست .در برخی از تحقیقات به طبقهبندی عوامل و فاکتورهای مؤثر در پیادهسازی سیستم مدیریت

بوکار و واحدهای سازمان ،تقسیمبندیشده بودند .آنچه که این
دانش پرداخته شده که برحسب کس 
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تحقیق را از س��ایر تحقیقات متمایز میسازد ،اس��تفاده از رویکرد کیفی و ارائه مدل براساس دادههای
حقیقی است که از مصاحبه با خبرگان موضوع در سازمان و اساتید حوزه مدیریت دانش تهیه شدهاست
همچنین با توجه به اینکه در پژوهشهای پیش��ین به ارتباط بین عوامل با یکدیگر پرداخته نشدهبود،
لزوم رعایت این مورد در پژوهش حاضر ،بسیار اهمیت دارد چراکه میتوان برای هر ارتباط ،متدولوژی
و فرآیند خاص آنرا تعریف کرد.
روش پژوهش
این تحقیق برحس��ب روش گردآوری دادهها ،پژوهش��ی توصیفی اس��ت .پژوهشگران در این تحقیق به
کمک بررسی مستندات علمی موجود و به کمک مصاحبه ،اقدام به جمعآوری دادههای خام نمودهاند.
در خصوص موضوع مطرحشده ،تحقیقات کمی در دنیا صورت گرفته که دارای عمق کافی نبوده و برای
تجزی هوتحلیل دادهها نیاز به استفاده از روشهای کیفی کام ً
ال احساس میشود .با توجه به اینکه هدف
اصلی در این تحقیق ارائه مدل مفهومی مناس��ب براساس عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در
گروه شرکتهای همکاران سیستم میباشد ،نیاز به بررسی و کنکاش در سطوح مختلف سازمان الزم و
ضروری بوده و به همین دلیل جهت پیبردن به جنبههای نامحس��وس موضوع ،از روش گراندد تئوری
(نظریه دادهبنیاد) 1اس��تفاده گردید چراکه به کمک این روش میتوان به ارائه نظریه براس��اس عوامل
مختل��ف و ارتب��اط بین آنها ،پرداخت .درواقع تفاوت عمده بین این روش و دیگر رویکردها در پژوهش
کیفی ،تأکید آن بر ش��کلدهی و تدوین نظریه است .پژوهشگران میتوانند هنگام استفاده از این روش
در پی تدوین سطوح مختلف تئوری باشند درعینحال اگرچه بیشتر مطالعات این روش در جهت تدوین
تئوری است ولی این امر بهدلیل عالقه شدید پژوهشگران صاحبنظر در این حوزه و نه ماهیت این روش
است (داناییفرد و همکاران .)۱۳۸۳ ،میتوان فعالیتهای الزم برای نظریهپردازی دادهبنیاد در پژوهش
حاضر را در سه مرحله مطالعات مقدماتی ،مطالعات اصلی ،و اقدامات تکمیلی طبقهبندی کرد .در مرحله
مقدماتی تأکید بر مسئله پژوهش و بیان سؤال پژوهش است و پژوهشگر براساس دغدغههای پژوهشی
و حوزه تخصصی و مطالعاتی خویش بهدنبال کشف و انتخاب مشکالت و انتخاب آنها در قالب مسائل
پژوهش��ی است .س��ؤال پژوهش��گر با انعطافپذیری الزم مهمترین راهنمای پژوهشگر است که او را به
بررسی رفتارهای شخص ،شرایطی که حوادث در ضمن آنها رخ میدهد ،اسناد ،حوزه پژوهش و اسنادی
1 . Grounded theory
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که مصاحبه با آنها مفید اس��ت رهنمون میشود .در مرحله مطالعات اصلی دادهها کدگذاری میشوند
که خود شامل چندین مرحله کدگذاریاند و سپس بهدنبال تحلیل دادههای کدگذاری شده وادامه روند
تا رس��یدن به نقطه اشباع میباشد .در مرحله اقدامات تکمیلی ،بعد از رسیدن به نقطه اشباع ،سعی در

ارائه نظریه توسط محقق صورت میگیرد و نهایتاً جمعبندی و اعتباربخشی به نتایج بهدستآمده صورت
میپذیرد .شکل شماره ( )۱مراحل انجام پژوهش را نمایش میدهد.

شکل شماره ( -)۱مراحل و فعالیتهای انجام پژوهش حاضر

مورد مطالعه در این تحقیق گروه شرکتهای همکاران سیستم در نظر گرفته شدهاست که موضوع
پروژههای آن مربوط به نرمافزار و ارتباط بین سیس��تمهای نرمافزاری مختلف در س��ازمانها اس��ت.
نمونهگیری در این پژوهش که در گروه همکاران سيس��تم ص��ورت گرفت با کمک روش گلوله برفی

1

(نمونهگیری هدفدار) صورت گرفتهاس��ت که در آن تعداد نمونه تا جاییکه به اشباع در نظرات اعضای
نمونه ختم شود ،ادامه مییابد.
دادههاي مورداس��تفاده محققان در نظريهپردازي بنيادي ،شامل انواع گوناگوني از دادههاي کيفي
اس��ت نظير :گفتگو ،مش��اهده ،مصاحبه،گزارشهاي عمومي ،يادداش��تهاي روزانه پاسخدهندگان و
تعام�لات و تفک��رات خود پژوهش��گر .روش جمعآوری اطالعات در تحقیق حاض��ر ،روش مصاحبه و
مشاهده همچنین گفتگوهای کوتاه با برخی از افراد سازمان مورد مطالعه بودهاست .مصاحبههای اولیه

بهصورت کام ً
ال باز و س��اختارنیافته انجام گرفت و به مرور با توجه به پاسخهای دادهشده به سؤاالت و
1 . Snow ball
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کدگذاری مصاحبههای اولیه و پیداکردن سرنخهای بیشتر برای سؤاالت بعدی ،شکل سؤاالت تاحدی
تغییر کرد هرچند تمام سؤاالت مرتبط با موضوع و در چارچوب پیبردن به سؤاالت اصلی تحقیق بود.
در برخی موارد هم برحس��ب اقتضای شرایط نسبت به مشاهده و جمعآوری داده توسط پژوهشگران
پرداخته ش��د تا برخی جنبههای مسئله توسط خود پژوهشگران لمس شود .همچنین محقق پس از
پایان توضیحات فرد مش��ارکتکننده یکبار مطالب بیانش��ده توسط او و برداشت خود از آن را بیان
کرده تا پس از تأیید مصاحبهش��ونده از صحت مطالب بیانش��ده اطمینان پیدا کند .در ضمن مدت
زمان هر مصاحبه براساس موافقت طرفین و شرایط سازمانی ،بین  ۴۵تا  ۷۵دقیقه بودهاست .بهمنظور
اعتباربخش��ی به نتایج ،پژوهش��گران در این پژوهش ،در مرحله کدگذاری باز به ش��یوه مقایسهای به
تطاب��ق میان همگونی اطالعات و مقولههای بهدس��تآمده میپردازند .همچنین در جریان کدگذاری
محوری ،در مورد مقولهها سؤال طراحیشده و در رابطه با دادهها ،به بررسی شواهد و وقایع پرداخته
میشود .در مرحله کدگذاری انتخابی نیز هر کدام از طبقههای بدستآمده ،براساس مستندات علمی
و پیشینه پژوهش ،اعتبارسنجی میشوند.
تجزی هوتحلیل یافتهها
حین انجام مصاحبه ،کلیه شرح نظرات مصاحبهشوندگان ضبط و نگهداریشده و نظرات آنان به همراه
مش��اهدات پژوهشگران و برداشت آنها ،به متن تبدیل ش��د .بعد از رسیدن به نقطه اشباع در نظرات
ارائهش��ده توسط مصاحبهش��وندگان ،دادههای اولیه به نرمافزار اتلس دادهشده و با کمک این نرمافزار،
کدهای اولیه ایجاد گردید که تعداد آنها  ۴۲۹عدد مشخصشده و در قالب  ۱۱جدول جداگانه تنظیم
و سپس براساس قاعده کدگذاری ثانویه اقدام گردید .با توجه به تعداد زیاد کدهای تولید شده ،بهمنظور
خالصهس��ازی آنها ،کدهای اولیه به کدهای ثانویه تبدیل ش��دند که اساس و پایه این اقدام در قرابت
مفهوم و معنای کدهای اولیه به یکدیگر بودهاس��ت .در نهایت در قس��مت کدگذاری ثانویه ،تالش بر
این اس��ت تا چند مفهوم تبدیل به یک مقوله ش��وند .در این پژوهش تعداد کدهای ثانویه معادل ۱۵۶
عدد،کده��ای مفهومی  ۶۲عدد و تعداد مقوالت معادل  ۵۰عدد حاصل گردید .در جدول ش��ماره ()۲
نمونهای از چگونگی تبدیل کدهای ثانویه به مفاهیم و مقوالت ارائه گردیدهاست.
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جدول شماره  -۲کدهای ثانویه و کدهای مفهومی و مقوالت تولید شده
فراوانی

کد ثانویه

مفهوم

۶

ارائه زمان مناسب رای یافتههای جدید
ایجاد فرصت مناسب برای کلیه پرسنل

داشتن وقت کافی

۷

توجه به استاندارد و زمان مناسب برای
کلیه پرسنل
تعیین معیار زمانی مناسب برای افراد
جهت شرکت در برنامه مدیریت دانش

داشتن اختیارات و
فرصت مناسب

۶

ایجاد کارگاههای بازآموزی توانایی افراد
برگزاری دورههای آموزشی متوالی

دورههای آموزشی
پیدرپی

۵

انتقال مهارتهای صریح و مهارتها
بهصورت مداوم
توجه به آموزش و دورههای بلندمدت
برای افراد

آموزشهای مستمر

۶

مالقات با مدیران سازمان
بیان ایدهها و راهحلها برای ارزشیابی
توسط مدیران

تعامل با مدیران سازمان

۶

ارتباطات دوستانه و باز با مدیران ارشد
ایجاد شرایطی که بتوان به سهولت با
مدیران ارتباط داشت

ارتباط با مدیران ارشد

۵

ثبت تجربههای افراد در حافظه سازمان
توجه به خروج دانش و مهارت افراد از
سازمان

ثبت آموختهها قبل از
خروج

۶

تشویق افراد قبه ثبت دانستههای خود
قبل از ترک سازمان
ارتباط با سایت پروژه و ثبت آنی
آموختههای افراد

ثبت آموختههای افراد
در سازمان

مقوله

در اختیار قراردادن زمان
مناسب برای افراد

کارگاههای بازآموزی توانایی

سهولت در تعامل با مدیران

ثبت دانش افراد
بهصورت مستند

90

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /سال اول /شماره  /4بهار 1393

فراوانی

کد ثانویه

مفهوم

۴

ایجاد ماندگاری فرد در سازمان
ایجاد شرایط مساعد برای باقی ماندن
افراد کلیدی جهت انجام پروژهها

حفظ نیروی دانشی

۵

جلوگیری دانش از سازمان همراه با
نیروی انسانی
جلوگیری از خروج مهارت درون ذهن
فرد از سازمان

حفظ افراد
با تجربه سازمان

۴

تبدیل مهارتهای درون اذهان به
دانشی که مکتوب شود
قابلیت درک و فهم مهارت بهگونهای
که قابل استفاده باشد

قابلیت درک
و فهم دانش

۵

اهمیت دانش درون پروژهها به دانشی
قابل استفاده برای کل افراد سازمان
توانایی ارائه مهارتها بهگونه موردنظر
سایر افراد سازمان

تبدیل مهارت به گونه
قابل درک برای افراد
سازمان

مقوله

نگهداری سرمایه انسانی

تبدیل دانش

کدگذاري محوري مرحله دوم تجزي هوتحليل در نظريهپردازي داده بنياد است .هدف از اين مرحله
برقراري رابطه بين طبقههاي توليد شده (در مرحله کدگذاري باز) است .ارتباط ساير طبقهها با طبقه
محوري در پنج عنوان ميتواند تحقق داشته باشد که عبارتند از شرایط علی ،پدیده محوری ،راهبردها
و کنشها ،بس��تر حاکم و پیامدها (استراوس و کوربين .)۱۹۹۸ ،بعد از تعیین مقولهها ،در مرحله بعد
طبقات اصلی نظریه تعیین میشوند که در این تحقیق تعداد  ۱۶طبقه از  ۵۰مقوله بهدست آمد و در
جدول شماره ( )۳ارائه گردیدهاست.

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش...
جدول شماره  -۳شکلدهی طبقات کلی از مقوالت
مقوالت

تبدیل انواع دانش
توجه به مخاطب در استفاده ازابزار کسب مهارت

طبقات

ساختاردهی به دانش

قدرت مدیریت پرسنل
توانایی تحلیل مسائل توسط پرسنل
ارزیابی دانش در بازار رقابتی

توجه همه پرسنل به محیط داخل و خارج سازمان

ارزیابی و بررسی رقبا در زمینه دانش
شفافسازی فرآیندهای سازمانی
بازنگری فرآیندهای سازمانی

طراحی مجدد فرآیندهای سازمانی

استفاده از نظرات همه متخصصان
توجه به سرپرستی تیم در پروژه
اهمیت دستاوردهای پروژه برای تیمها

توجه به کار گروهی پرسنل

توجه به تیم و گروه
ارزیابی دانش در سازمان
برنامهریزی براساس نقاط قوتوضعف سازمان

تعیین استراتژی مدیریت دانش

ایجاد رویه یکسان مدیریت دانش و نیاز سازمان
آموزش عملی
یادگیری حین کار در سایت

تأکید بر آموزش ضمنی

نهادینهکردن آموختهها به کمک تمرین در سایت
استفاده از ابزار مناسب در دسترسی به دانش
شناسایی راه دسترسی به دانش
نقش فناوری اطالعات در سیستم مدیریت دانش سازمان

زیرساخت فناوری اطالعات

سرعت در کسب و خلق و انتقال دانش
نقش مدیران ارشد در برنامهریزی و ارائه فضای باز
در اختیار قراردادن زمان مناسب به افراد توسط مدیران

پشتیبانی و حمایت مدیرانارشد سازمان
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مقوالت

طبقات

مستندسازی دانش
اهمیت ثبت دانش

توسعه مستندسازی و گزارشدهی همه پرسنل

مستندسازی موارد بحرانی
توزیع عادالنه منافع
شرایط اقتصادی جامعه در روند جذب

سیستم انگیزش و پاداش

تبیین وظایف و مسئولیتها
سهولت در تعامل با مدیران

ساختار سازمانی

ایجاد انعطافپذیری سازمانی
شفافسازی برنامه آموزشی
شفافسازی برنامه انتشار دانش

آگاه ساختن پرسنل

شفافسازی ضوابط یادگیری و آموزش
ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری
توجه به افراد دارای مهارت و تجربه

فرهنگ سازمانی

توجه به افراد ارائهدهنده تجربه
ارزیابی دانش در طول زمان
کارگاههای بازآموزی توانایی

ارزیابی مستمر

نظامهای کنترل در یادگیری افراد
نگهداری سرمایه انسانی
نگهداری مهارتهای کاربردی در سازمان
گزینش مناسب نیروی انسانی

برنامهریزی جذب و نگهداری

ایجاد آمادگی قبل از ورود به پروژه
مسئولیتپذیری و کنترل توسط پرسنل
پایش پروژهها توسط پرسنل
اشاعه دانش و تمایل به یادگیری
تشویق به مشارکت در برنامه مدیریت دانش

سطح مشارکت پرسنل در برنامه مدیریت دانش

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش...
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از آنجا که در طراحی مدل بایس��تی نخس��ت مؤلفهها تعیین و سپس رابطه بین آنها تبیین گردد
و پس از آن منطق انتخاب این مؤلفهها و ارتباط بین آنها تشریح شود ،در گام دوم براساس دادههای
بهدس��تآمده ،مؤلفههای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش موردنظر قرار گرفت که  ۶مؤلفه به شرح
زیر در شکل شماره  ۳قابل مشاهدهاست ،ارائه گردید.

شکل شماره( -)۲مدل مفهومی پژوهش

بع��د از ارائ��ه مدل مفهوم��ی که محققی��ن در آن طبقهها را در مجموعههای مختلفی از ش��رایط
پیادهس��ازی سیستم مدیریت دانش در گروه ش��رکتهای همکاران سیستم قرار دادند ،براساس رابطه
بین هر کدام از طبقهها در هر کدام از مجموعه شرایط ،نظریه ارائه میگردد .نظریات ارائه شده به شرح
ذیل میباشند:
( :)P1برای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در گام اول باید به استراتژی مدیریت دانش و استراتژی
س��ازمان توجه کرد و براساس نقاط قوت و ضعف سازمان ،بین استراتژی مدیریت دانش و نیاز
سازمان یکسانی رویه ایجاد کرد.
( :)P2ب��رای ارزیابی دانش فعلی در س��ازمان میتوان به محصول و دس��تاورد پروژه همچنین نظرات
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متخصصان و کارشناسان سازمان توجه کرد.
( :)P3برای اس��تفاده از افراد متخصص و دانش آنها ب��ه ترغیب و ایجاد انگیزه بهویژه توجه به توزیع
عادالنه منافع سازمان بین افراد نیازمند میباشیم.
( :)P4موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در سازمان ،به سطح مشارکت همه اعضای سازمان،
حس مسئولیت در مواجه با مشکالت و کنترل آنها همچنین اخذ تجارب و خلق و انتشار دانش
جدید توسط آنها بستگی دارد.
( :)P5یکی از راههای رس��یدن به موفقیت در پیادهس��ازی سیس��تم مدیریت دانش در س��ازمانهای
پروژهمحور ،ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری اس��ت که این کار میتواند از طریق آگاهس��اختن
آنها از ضوابط یادگیری و آموزش سازمان صورت گیرد.
( :)P6توجه به ساختار سازمان و اهمیت پستهای سازمانی بسیار حساس در سازمانهای پروژهمحور
بس��یار حائز اهمیت اس��ت و برای جذب و نگهداری افراد در این پستها باید برنامهریزی مؤثر
داشت.
( :)P7برای دسترس��ی به دانش و اس��تفاده از دانش موجود در سازمان ،استفاده از ابزارهای مبتنی بر
فناوری اطالعات میتواند در سرعت کسب یا انتقال دانش مؤثر باشد به شرطی که بتوان پرسنل
س��ازمان را در زمینه اس��تفاده از این ابزارها برای کسب دانش مناسب برای اخذ یا انتقال ،آگاه
ساخت.
( :)P8شکی نیست در هر سازمانی برای انجام پروژهای نیازمند به حمایت مدیران ارشد و اینکه از برنامه
اجرای پروژه حمایت کنند ،میباشیم و سیستم مدیریت دانش هم از این قاعده مستثنی نیست
و فضای الزم به افراد سازمان باید واگذار شود.
( :)P9برای دانش موجود در س��ازمان باید ساختار درنظرگرفت و آنرا بهصورت مدون به کاربران ارائه
ک��رد و این کار در آموزشهای عملی و تئوریک میتواند تأثیر زیادی در رابطه با انتقال مطلب
داشته باشد.
( :)P10ارزیابی مس��تمر دانش پرسنل س��ازمان بهصورت دورهای ،برنامهریزی برای جذب و نگهداری
پرس��نل که دارای دانش ضروری و موردنیاز س��ازمان هس��تند و همچنین استفاده از ابزارهای
مبتنی بر فناوری اطالعات برای دسترس��ی آس��ان و س��ریع به دانش در پیادهس��ازی سیستم
مدیریت دانش نقش حیاتی دارند.
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( :)P11با رعایت موارد باال میتوان امیدوار بود که س��ازمان به مدل مناسبی برای پیادهسازی سیستم
مدیریت دانش دست یابد.
بحث
در این پژوهش  ۱۶فاکتور کلیدی و ارتباط و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر ،برای پیادهس��ازی سیس��تم
مدیریت دانش در گروه ش��رکتهای همکاران سیستم مش��خص گردید .تبیین ارتباط بین هر یک از
فاکتوره��ا ب��ا یکدیگر در قالب نظریات مختلف بیان گردید که بهمنظ��ور روایی تحقیق ،يافتههاي اين
پژوهش براي مش��ارکتکنندگان در مصاحبه ارائه و متن نظريه توس��ط آنه��ا مطالعه و نقطهنظرات
آنها اعمال شدهاست .اين پژوهش توسط  ۲نفر از اساتيد مورد مطالعه و بازبيني قرار گرفته و مواردي
جهت اصالح يا تغيير نظريه بيان شدهاست .بهمنظور پایایی طرح حاضر ،از حسابرسی فرآیند استفاده
گردید .مطالعه و یافتههای آن زمانی قابل حسابرس��ی هس��تند که محقق دیگر بتواند مس��یر تصمیم
بهکاررفته توسط محقق در طول مصاحبه را با روشنی و وضوح پیگیری کند و سازگاری مطالعه را نشان
دهد .بهعالوه محقق دیگر باید بتواند به نتیجهگیری مش��ابه یا قابل مقایس��های برسد ،به عبارت دیگر
نتیجهگیری وی در مورد دادهها ،دیدگاه و موقعیت او متضاد با نتیجهگیری محقق نباشد .مسیر تصمیم
راهی را برای محقق ایجاد میکند تا مس��یر ارتباطات حسابرس��ی را تأیید کند .مسیر تصمیم متضمن
بحث صریح و واضح تصمیمات گرفتهشده درباره انتخابهای نظری ،روشی و تحلیلی در طول مصاحبه
است (بازرگان .)۱۳۸۷،براي محاسبه پايايي مصاحبه با روش توافق درونموضوعي دوكدگذار(ارزياب)،
از يكی از اساتید حوزه مدیریت دانش درخواست شد تا بهعنوان همكار پژوهش (كدگذار) در پژوهش
مشاركت كند .آموزشها وتكنيکهاي الزم جهت كدگذاري مصاحبهها به ایشان انتقال داده شد .در هر
کدام از مصاحبهها کدهایی که از نظر دو نفر با هم مشابه هستند ،با عنوان توافق و کدهای غیر مشابه
با عنوان عدم توافق مشخص شدند .در نهایت با کمک فرمول ذیل ،میزان صحت و پایایی تحقیق مورد
ارزیابی قرار گرفت.
فرمول شماره ()۱

تعداد توافقات ×  2درصد توافق
=
× ٪100
درون موضوعی
تعداد کل کدها

نتایج حاصل از کدگذاری در حسابرسی فرآیند در جدول ذیل آمدهاست.
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جدول شماره ( - )۴نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار
ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل داده ها

تعداد توافقات

تعداد
عدم توافقات

پایایی باز آزمون
(درصد)

۱

اول

۹۰

۳۵

۷

٪۷۷

۲

سوم

۱۰۷

۴۲

۱۵

٪۷۸

۳

هفتم

۵۲

۱۸

۱۰

٪۶۹

۲۴۹

۹۵

۳۲

٪۷۶

کل

همانطورکه جدول باال نشان میدهد ،تعداد کل کدهای ثبتشده توسط هر دو نفر (محقق و فرد
همکاریکنن��ده) برابر  ،۲۴۹تعداد کل توافقات بین ای��ن کدها  ،۹۵و تعداد کل عدم توافقات بین این
کدها  ۳۲اس��ت .پایایی بین دو کدگذار با اس��تفاده از فرمول ذکر شده ٪۷۶است که از  ٪۶۰باالتر بوده
بنابراین قابلیتاعتماد کدگذاریها مورد تأیید است (بازرگان.)۱۳۸۷،
با توجه به اینکه بازرگان ( )۱۳۸۷اعتباربخشی به نتایج را بخشی از فرآیند پژوهش تئوری دادهبنیاد
میداند ،با اس��تفاده از این مفهوم ،در جریان کدگذاری باز به شیوه مقایسهای ،پیوسته پژوهشگران در
این تحقیق به تطابق همگونی میان اطالعات و مقولههای پدیدارش��ده پرداختند .فرایند مش��ابهی از
بازبینی دادهها نسبت به مقولهها در مرحله کدگذاری محوری صورت پذیرفته و پژوهشگران سؤالهایی
درباره مقولهها طرح کرده و پس از آن ،دادهها را مرور و شواهد ،رویدادها و وقایع را جستجو نمودهاند.
پس از تکوین نظریه پژوهشگران فرایند نمایانشده را از طریق مقایسه با فرایندهای موجود در پیشینه
تحقیق اعتباربخشی نمودهاند که در جدول( )۴هر کدام از طبقههای بهدستآمده از کدگذاری محوری
و نظریه ارائه شده ،براساس مستندات علمی پیشین اعتبارسنجی شدهاند.
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جدول شماره( -)۴مقايسه عناصر مدل حاصل از تحقیق با ادبيات موضوع
مدل مفهومی متاثر از شرایط مؤثر بر پیادهسازی
سیستم مدیریت دانش

شرایط علّی:
سیستم انگیزش و پاداش
توجه به کار گروهی پرسنل
تعیین استراتژی مدیریت دانش

پدیده اصلی(طبقه محوری):

ادبيات موضوع
مطالعه تجربی از تطابقپذیری فاکتورهای مهم
مدیریت دانش در سازمانهای کوچک و متوسط (وانگ
و آسپینوال)۲۰۰۵،
مدیریتکردن دانش و سرمایه فکری جهت بهبود
نوآوریهای سازمانی (اگبو)۲۰۰۴،

فاکتورهای کلیدی موفقیت سیستمهای مدیریت دانش
(اخوان و همکاران)۲۰۰۶،

تبیین فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیریت دانش
در مراکز آموزشی و آکادمیک ایرانیان (اخوان و
همکاران)۲۰۰۹،

مطالعهای تجربی از فاکتورهای تأثیرگذار بر موفقیت
در پیادهسازی مدیریت دانش(چوی)۲۰۰۰،

سطح مشارکت پرسنل در برنامه مدیریت دانش فاکتورهای کلیدی در پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت
دانش(چانگ و چوی)۲۰۰۵،
عناصرکلیدی جهت موفقیت استراتژی میدیرت دانش
سازمانی (لیبوویتز)۱۹۹۹،
بستر حاکم:
فرهنگ سازمانی
آگاه ساختن پرسنل

مدیریت کردن دانش و سرمایه فکری جهت بهبود
نوآوریهای سازمانی (اگبو)۲۰۰۴،

فاکتورهای تأثیرگذار بر تکنولوژیهای مدیریت دانش
(ریان و پراباتک)۲۰۰۱،

مطالعهای تجربی از فاکتورهای تأثیرگذار بر موفقیت
در پیادهسازی مدیریت دانش(چوی)۲۰۰۰،

چارچوبی برای آموزش الکترونیک بهعنوان ابزاری برای
مدیریت دانش(،وایلد و همکاران)۲۰۰۲،
ده اصل برای موفقیت مدیریت دانش(توبین)۲۰۰۲،

ساختار سازمانی

مطالعه تجربی از تطابقپذیری فاکتورهای مهم
مدیریت دانش ر سازمانهای کوچک و متوسط(وانگ و
آسپینوال)۲۰۰۵،

فاکتورهای کلیدی موفقیت سیستم های مدیریت
دانش (اخوان و همکاران)۲۰۰۶،
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مدل مفهومی متاثر از شرایط مؤثر بر پیادهسازی
سیستم مدیریت دانش
شرایط مداخلهگر:
پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد سازمان

ادبيات موضوع
سرمایهگذاری بر فاکتورهای تأثیرگذار بر مدیریت
دانش در سازمان(هالسپل و جوشای)۲۰۰۰،
مدیریت کردن دانش و سرمایه فکری جهت بهبود
نوآوری های سازمانی(اگبو)۲۰۰۴،
ده اصل برای موفقیت مدیریت دانش(توبین)۲۰۰۲،

طراحی مجدد فرآیندهای سازمانی

ساختاردهی به دانش

مطالعه تجربی از تطابقپذیری فاکتورهای مهم
مدیریت دانش ر سازمان های کوچک و متوسط(وانگ
و آسپینوال،
مقایسهای از فاکتورهای موفقیت مدیریت دانش
در مقابل پیادهسازی آن در مراکز ICTشرکتهای
مالزیایی(چانگ)۲۰۰۶،
قدرت تجمعی دانش کارکنان(مارتینز)۱۹۹۸،
ارزیابی و انقالب دانش(پیرسون)۱۹۹۹،

راهبردها:

مطالعهای تجربی از فاکتورهای تأثیرگذار بر موفقیت در
پیادهسازی مدیریت دانش(چوی)۲۰۰۰،

ارزیابی مستمر

تبیین فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیریت دانش
در مراکز آموزشی و آکادمیک ایرانیان(اخوان و
همکاران)۲۰۰۹،

زیرساخت فناوری اطالعات

مدیریت کردن دانش و سرمایه فکری جهت بهبود
نوآوریهای سازمانی(اگبو)۲۰۰۴،

تاکید بر آموزش ضمنی

برنامه ریزی جذب و نگهداری پرسنل

فاکتورهای تأثیرگذار بر تکنولوژیهای مدیریت دانش
(ریان و پراباتک)۲۰۰۱،
فاکتورهای کلیدی در پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت
دانش(چانگ و چوی)۲۰۰۵،
تحلیل تجربی از نرمافزارهای مدیریت دانش(موفت و
همکاران)۲۰۰۳،
مشخصههای مدیریت دانش در محیط کسبوکار
کوچک(وانگ و آسپین وال)۲۰۰۴،

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت دانش...
مدل مفهومی متاثر از شرایط مؤثر بر پیادهسازی
سیستم مدیریت دانش

پیامد:
توسعه مستندسازی توسط همه پرسنل
توجه به محیط داخل و خارج سازمان
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ادبيات موضوع
مشخصههای مدیریت دانش در محیط کسبوکار
کوچک(وانگ و آسپین وال)۲۰۰۴،
مقایسهای از فاکتورهای موفقیت مدیریت دانش
در مقابل پیادهسازی آن در مراکز ICTشرکتهای
مالزیایی(چانگ)۲۰۰۶،
افزایش کیفیت در مخازن دانش پشتیبان(اگستام و
پیرسون)۲۰۱۰،

نتیجهگیری
در این تحقیق تالش شد تا مدل مفهومی مناسبی متأثر از عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیستم مدیریت
دانش در گروه شرکتهای همکاران سیستم ارائه شود .نتایج بهدستآمده حاصل از کدگذاری دادهها در
چند مرحله و استخراج طبقهها ،نمایانگر آن است برای اینکه بتوان سیستم مدیریت دانش را در سازمان
بهطور موفقیتآمیز پیادهس��ازی کرد ،به فاکتورهای زیادی باید توجه نمود .نکته دیگر اینکه برخی از
آنها بهطور مستقیم با عوامل دیگر در ارتباط هستند بنابراین لزوم توجه به نوع ارتباط و نوع تأثیری که
بر هم دارند ،احساس میشود .در گروه شرکتهای همکاران سیستم بهعنوان سازمان مورد مطالعه که
در زمینه نرمافزار و فناوری اطالعات فعالیت میکند ،هدف از بهکارگیری مدیریت دانش باید مشخص و
استراتژی مدیریت دانش برای رسیدن به آن هدف باید معین و برای پرسنل تبیین گردد تا بتوان میزان
مشارکت پرسنل در برنامه مدیریت دانش را افزایش داد .همچنین براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی
حاکم بر جامعه ،از یک طرف ،استفاده از محرکهای انگیزشی بخصوص سیستمهای پاداش و مزایا و از
طرف دیگر به همراه سرمایهگذاری در کار گروهی و تیمی میتواند موجب افزایش میل و رغبت پرسنل
برای ش��رکت در برنامه مدیریت دانش باشد درواقع این پیش��نهاد میتواند در بسیاری از سازمانهای
دیگر هم بهعنوان پیشنهاد کاربردی مورداستفاده قرار گیرد .با مطالعه سایر تحقیقات در حوزه مدیریت
دانش مشخص گردید مدیریت دانش نیاز به همکاری همهجانبه و همه پرسنل بخصوص مدیران ارشد
سازمان دارد و میزان اهمیت بعد انسانی حوزه مربوطه بیش از سایر ابعاد است بنابراین توجه به سرمایه
انس��انی و ترغیب در جهت مش��ارکت برای مدیریت دانش توجیه مناس��ب دارد .از منظر دیگر ،برخی
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متغیرها مربوط به س��ازمان هستند و مدیریت آنها مربوط به کارشناسان حوزههای مختلف است که
از این دس��ته متغیرها در این تحقیق ،میتوان به س��اختاردهی به دانش و طراحی مجدد فرآیندهای
سازمانی را نام برد .همه پرسنل سازمان باید بدانند که طبق چه فرآیندی به چه نتیجهای دست پیدا
خواهند کرد همچنین باید دس��تاورد حاصل از پیمودن فرآیند موردنظر قابل درک و فهم باشد .وجود
بورسوم
شرایط مطرح شده در بستر انعطافپذیری در ارتباطات سازمانی ،باورها و عقاید مشترک ،آدا 
فردی و سازمانی صورت میگیرد چنانچه ضعف در این موارد موجود باشد ،به موفقیت در راهبردهای
اتخاذ شده لطمه وارد میسازد .بهعنوان پیشنهاد در این زمینه میتوان به تعریف ساختارهای سازمانی
ماتریس��ی و منعطف ،برنامههای آموزشی و فرهنگی برای رواج تعلیم و تعلم اشاره کرد .براساس نتایج
حاصله مشخص گردید راهبردهای مناسب برای موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش ،استفاده
از ارزیابی و آزمونهای تناوبی از پرس��نل بخصوص آزمونهای مهارتی ،وجود ابزارهای سختافزاری و
نرمافزاری مناس��ب در حوزه فناوری اطالعات ،وجود برنامهریزیهای جذب ،نگهداری و پرورش نیروی
انسانی است .هر سازمانی نیاز دارد تا پرسنل آن به محیط داخل و خارج سازمان جهت تحلیل فضای
رقابتی و کسب مزیت رقابتی تالش کند که در صورت رعایت موارد ذکرشده میتوان به نتایج مطلوب
دست پیدا کرد.
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