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طراحی مدل تسهیم دانش در پروژهها با رویکرد تحلیلی


محمدهادی خراشادیزاده
حسن مهرمنش

جالل حقیقت منفرد


چکیده
اهمیت دانش و فعالیتهای دانشمحور در عصر کنونی بر هیچ سازمانی پوشـیده نیسـت تمـامی سـازمانهـا در
درون خود انبوهی از اطالعات را دارا هستند اما لزوم کارآمد اطالعات منوط به داشتن نیروهای انسانی کارآمد
و متخصصی است که قابلیت کار با داده های اطالعـاتی سـازمان جهـت کسـب اهـدا

سـازمان را دارا باشـند.

مطالعه حاضر ضمن توجه به اهمیت دانش در گستره فعالیت های کنـونی سـازمانی بـه دنبـال شناسـایی عـواملی
است که به تسهیم دانش در گروههای پروژهای تأثیرگذار هستند .مطالعه حاضر از طیف مطالعـات کیفـی اسـت
که روش تحقیق مـورد اسـتفاده از نـو اکتشـافی پیمایشـی اسـت جامعـه آمـاری تحقیـق حاضـر شـام کلیـه
متخصصین شاغ در گروه شرکتهای همکاران سیستم بود .روش نمونهگیری در تحقیق حاضر غیر تصادفی و
از نو گلوله برفی است .حجم نمونه با استفاده از این روش و رسیدن به حد اشبا  71نفر تعیین گردیـد .جهـت
تجزیهوتحلی دادهها از روش نظریه داده بنیاد و از سه مرحله کدگذاری باز محوری و انتخابی استفاده شـد .بـر
اساس داده های تحلی شده  69کد بهعنوان مقولههای محوری انتخـا شـدند کـه مشـارکت در برنامـه تسـهیم
دانش بهعنوان مقوله و کد محوری در مدل مدنظر قرار گرفت .نتایج تحقیق در قالب مدل پـارادایمی بـه تحلیـ
عوام  69گانه شناسایی شده از روند پژوهش جهت تبیین مدل تسهیم دانش پرداخته است.
کلیدواژگان :تسهیم دانش تحلی کیفی پروژه شرکت همکاران سیستم.

 دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران.

 استادیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران( .نویسنده مسئول)؛
h_mehrmanesh@yahoo.com
 استادیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران.
تاریخ دریافت9300/70/70:

تاریخ پذیرش9300/91/91:
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مقدمه
امروزه گزاره «منابع انسانی بهعنوان مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی اسـت» بـه یـ
گزاره مسلم و قطعی جهانشمول و مورد پذیرش همگان بدل گشته است به همین دلی بـر
نقش ارزشمند افراد در سازمان تأکید شده و میتوان با اطمینان عنـوان کـرد کـه در اختیـار
داشتن افراد قوی و توانمند یکی از خواسـتههـا و تمـایالت اصـلی هـر سـازمانی اسـت زیـرا
موفقیت آن سازمان وابسته به چنین افرادی است .درعینحال حفظ و نگهداشت این افـراد نیـز
یکی از دغدغههای سـازمانهاسـت سسـب

رو و برزگرلوکـوهی  .)7931تغییـرات مـداوم در

محیط تجاری امروزی یعنی جایی که بازار بهطور مداوم رقابتیتر میشود و نـر نـوآوریهـا
باال میرود باعث شده است که مؤسسات دانش را بهعنـوان سـرمایه کلیـدی خـود تشـخی
دهند .دانش بهعنوان ی

منبع کلیدی در هر سازمانی مبدل شده اسـت )اسـنیمان و جوهـان

کورگر .)6002 7دانش در بهبود عملکرد نقش بسزایی دارد .با توجه به این تغییـرات مـیتـوان
ادعا نمود که دیگر زمانی فرا رسیده است که نگاه سازمانها به سرمایههای آنها متحـول شـده
و دانش نهتنها بهعنوان ی

سرمایه محسو میشود بلکـه بـهعنـوان مهـمتـرین سـرمایه بـرای

سازمانها تلقی میشود .در عصر دانایی که در آن دانش بسان مهمترین سرمایه محسو مـی-
گردد .سازمانها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائ سـازمان و کارکنـان هسـتند
سداونپورت .)7331
حفظ و نگهداری کارکنان سازمانها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیـینکننـدهای در
موفقیت برای سازمان دارد .لذا همانند مدیریت منابع فیزیکی ماننـد پـول مـدیریت دانـش نیـز
باید بخشی از سیاستهای استاندارد سازمان باشد )گازر  .)7932علیرغـم ضـرورت تسـهیم
دانش نیروی انسانی سازمان ممکن است از انجـام آن اجتنـا ورزد .بـه همـین دلیـ یکـی از
چالشهای اساسی سازمانهای امروزی شناسایی عوام تأثیرگذار بـر تسـهیم دانـش بـهمنظـور
تقویت این رفتار در کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان است سسینایی و فریسـات نـدا

.)7932

برای دستیابی به مزیت رقابتی در سطح کالن مدیریت دانش بهعنوان رویکردی مـؤثر شـناخته
1. Snyman & johannes kruger
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شده است که هد

اصلی آن کم
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به توسعه سازمانی و دستیابی بـه مزیـت رقـابتی از طریـق

مدیریت سامانمند داراییهای فکـری سـازمان اسـت از طـر

دیگـر نیـاز دانشـی و اطالعـاتی

شرکتها و سازمانها نیاز روزافزون است ازاینرو پیتر دراکر مدیریت دانـش را راز موفقیـت
سازمانهـا در هـزاره سـوم مـیدانـد .مـدیریت دانـش رویکـردی یکپارچـه و سـامانمند بـرای
شناسایی مدیریت و تسهیم همه سرمایههای اطالعاتی واحـدهای مختلـف سـازمانی اسـت کـه
مشتم است بر پایگاههای داده اسناد و مدارک رویهها که قبالً بهصورت تخصصی تفکیـ
نشده و بهصورت تجربه در تالشهای کارکنان باقی مانده است سجونز.)6009 7
ارزش مدیریت دانش تنها زمانی ایجـاد مـیشـود کـه دانـش در سراسـر سـازمان بـه اشـتراک
گذاشته شده و در جای مورد نیاز استفاده شود .دانش در حال حاضر بهعنوان ی

منبـع مزیـت

رقابتی در دنیا مورد توجه قرار دارد سلی .)6071 6بنابراین مزایای رقابتی شرکتها تنها وابسته
به ایجاد و تدوین دانش نیسـت بلکــه مهـمتـر از آن بـه انتشـار و کـاربرد دانـش بسـتگی دارد
سصـالحی و همکــاران  .)7937از طرفـــی گـــرایش ســازمانهــا بــه فعالیــتهــای پــروژهای کــه
ساختارهای انعطا پـذیر و قابـ اطمینـان بــرای توســعه و تولیـد کاالهـا و خـدمات بـه شـمار
میروند فزونی یافته است .عـالوه بـر ایـن ماهیـت خـار پـروژههـا کـه نـو دوم از اشـکال
سازمانی با زمان و منابع محدود فشار پیچیدگی زیاد و گروههـای جدیـد شـمرده مـیشـوند
موجب شده تا آنها محیط مناسبی را برای یادگیری فـراهم کننـد امـا بـه دلیـ همـین ماهیـت
موقتی پروژهها پایان ی

پروژه پایان یادگیری جمعی است چراکه افراد درگیر در پروژه به

پروژههای دیگر یا واحدهای وظیفهای خود منتق خواهند شد و درنتیجه اگـر دانـش حاصــ
از این پروژه در قالبی مناسب ذخیره نشود دچار فراموشـی سـازمانی خواهـد شـد .بنابراین نیاز
این نو از سازمانها به مدیریت دانش مؤثر و نظاممند بهمراتب بیشـتر از سایر سـازمانهاسـت
سکاربونارا.)6001 9

1. Jones
2. Lee
3. Carbonara
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با توجه به شرایط خار حاکم بر هر سازمان و تنو و تعدد آنها دانش و تجربـهای ارزشـمند
ضمن اجرای پروژهها برای متخصصان و کارشناسان شرکت همکاران سیستم حاص مـیشـود
که استفاده از سیستم مدیریت دانش صحیح و مناسب میتواند منجـر بـه کسـب مزیـت رقـابتی
برای این شرکت در بازار رقابتی گردد .با توجه به اینکه تسهیم دانش میتواند هـر دو رویکـرد
تعاملی و فرآیندمدار را در برگیرد لزوم توجه به عوام مختلـف در ایـن دو رویکـرد و تبیـین
ارتباط بین آنها بسیار حائز اهمیت است .در رویکرد تعاملی سـازمانهـای درحـالتوسـعه نـو
جدیدی از مدیریت دانش هستند که مبتنی بر تعامالت اجتمـاعی اسـت و مـیتوانـد مـدیریت
دانش  6خوانده شود .سازمانها با تمرکز بیشتر بر روی مـدیریت دانـش و تعـامالت اجتمـاعی
بهجای سلسلهمراتب و کنترل به سازمانهای دانش-محور تبدی میشوند .در این عصر جدیـد
همه کارکنان به ی

اندازه میتوانند در ایجاد استفاده و به اشتراکگذاری اطالعات و دانـش

مشارکت داشته باشند .دانش تلویحی که به دانش تعاملی نیز معرو

است شـام فرآینـدهای

کاری و دانش ارتباطی میگردد سنظافتی  .)7936در رویکرد فرایند مدار فرض بـر ایـن اسـت
که دانش نهفتـه در ذهـن افـراد را مـیتـوان از طریـق مصـاحبههـای رسـمی جلسـات رسـمی
کدگذاری و ذخیره نمـود و همچنـین آن را انتقـال داد .ایـن رویکـرد ریشـه در جنـبش هـوش
مصنوعی دارد لذا رایانه و متخصصان رایانه در مرکز توجه این رویکرد هستند سعر

.)7937

مطالعاتی که تاکنون در این سازمان صورت گرفتـه اسـت بـه شناسـایی عوامـ اثرگـذار و یـا
فاکتورهای کلیدی موفقیت در سیستم تسهیم دانش پرداخته است درحـالیکـه بـه بیـان ارتبـاط
بین این عوام توجهی نشده است لذا پژوهش حاضر در پی آن اسـت تـا بـا شناسـایی عوامـ
اثرگذار بر پیادهسازی سیستم تسهیم دانش در سازمان نامبرده به شناسایی و تعیـین ارتبـاط بـین
آنها در قالب ی

مدل مفهومی پرداخته شود که دستیابی به این هد

با کم

مصاحبههـای

عمیق و متعدد همچنین تحلی دادههای بهدستآمده صورت پذیرفته است .در راستای مطالـب
بیانشده سؤال زیر مورد نظر محققان در این پژوهش است:
 عوام مؤثر بر پیادهسازی سیستم تسهیم دانش در گروه شـرکتهـای همکـاران سیسـتم
شام چه مواردی است؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مکانیسمهای مختلف تبادل دانش
سهم عمدهای از ادبیات معاصر مکانیسمهایی را که برای انتقال دانش سازمانی به کار گرفته
میشوند را بر اساس رویکرد ضمنی و صریح بودن دانش به دو گروه اصلی مکانیسمهای نرم

7

و سخت 6تقسیم کردهاند .مکانیسمهای نرم تمای به انتقال دانش ضمنی از طریق ارتباطات
چهره به چهره و امثالهم دارند و مکانیسمهای سخت تمای به انتقال دانش صریح از طریق
فنّاوری ارتباطات و اطالعات دارند .این رویکرد و طبقهبندی بسط دیدگاه هانسن است که
عقیده داشت استراتژی شخصیسازی رویکردی است که در آن دانش بهطور نزدیکی با
فردی که آن را توسعه میدهد گره خورده و آن دانش از طریق ارتباطات چهره به چهره
منتق میگردد .درحالیکه در استراتژی کدگذاری دانش کدگذاری شده و در پایگاههای
اطالعاتی ذخیره می گردد و بدین طریق این دانش توسط هر فردی در سازمان قاب استفاده
خواهد بود سهانسن و همکاران .)6077
زمانی که از مکانیسمهای نرم سخن به میان میآید تأکید بر تبادل دانش ضمنی میان اشخار
است چنین اظهار میدارند :شرکتها افراد باهوش را به کار میگیرند و به آنها اجازه می-
دهند تا با یکدیگر صحبت کنند و از مکانیسمهایی مث اتاقهای گفتگو برای تبادل دانش
ضمنی خود استفاده کنند سبات .)6000 9در رابطه با این نو انتقال دانش مثالهایی چون
کارآموزی جلسات طوفان مغزی استفاده از استعاره شبکههای اجتماعی و  ...را بهعنوان راه-
های مؤثر تبادل دانش ضمنی معرفی میکنند سنانوکا و توگاچی .)7331 2بهموازات تفکرات
و ایدههای مذکور گروه دیگری از محققان ارتباطات مستقیم و فعال میان افراد را بهعنوان
راههای تبادل دانش ضمنی مطرح میکنند سالم 7331 1استوری و بارنت .)6007 2چنین

1. Soft
2. Hard
3. Bhatt
4. Nonaka & Takeuchi
5. Lam
6. Storey & Barnett
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دانشی بهصورت اجتماعی از طریق زبان داستانها مشاهده فعالیتهایی که دیگران انجام می-
دهند و ...انتقال مییابد ساستوری و بارنت .)6007
طیف گستردهای از ادبیات موجود در زمینه مکانیسمهای تبادل دانش معتقدند که فنّاوری
اطالعات و ارتباطات 7نقش مهمی را در انتقال دانش سازمانی ایفا میکنند .حقیقت آن است
که فنّاوری ارتباطات و اطالعات انتقال دانش صریح را که بهصورت کلمات است تسهی می-
کند سبرون و داگاید .)7331 6کاربورانا 9معتقد است که چنین مکانیسمهایی قابلیت انتقال
طیف وسیعی از دانش و کاهش موانع زمانی و فضایی را دارند سکاربونا .)6001
جاسیمودین 2طی تحقیقی که در این زمینه در شرکتهای فنّاوری برتر انجام داد مشاهده کرد
که اکثر مصاحبهشوندگان هنگامیکه دانش صریح و رسمی است استفاده از رایانه را که
نوعی مکانیسم سخت است ترجیح میدهند .عالوه بر آن آنها طیف گستردهای از
مکانیسمهای کامپیوتری را برای حمایت از فعالیتهای انتقال دانش به کار گرفتند سبان و
اینگرام .)7331 1طی دهه اخیر بسیاری از سازمانها بهمنظور ارتقاء توانمندیشان در انتقال
دانش سرمایهگذاریهای سنگینی را در زمینه فنّاوری اطالعات و ارتباطات انجام دادهاند
سکاربونا  6001اسبارکی .)7331 2دانش ضمنی و صریح به ترتیب میتوانند با استفاده از
رویکرد نرم و رویکرد سخت انتقال یابند ساگینتون 7331 1ارال 6000 1بولیسانی و
اسکارسو )6000 3این مکانیسمها اساساً ویژگیهایی متفاوت و متمایز از یکدیگر دارند.
بیشتر مصاحبهشوندگان در تحقیق جاسیمودین اعتقاد داشتند که هر ی

از مکانیسمهای انتقال

دانش دارای نقاط قوت و ضعف خار خود هستند .برخی از آنها اعتقاد به رویکرد
ترکیبی 70در انتقال دانش داشتند سبام و اینگرام .)7331
( 1. ICT(information and communication technology
2. Brown & Duguid
3. Carbonara
4. Jassimuddin
5. Baum and Ingram
6. Sbarcea
7. Eginton
8. Earl
9. Bolisani and Scarso
10. Hybrid
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انتقال دانش هم از طریق مکانیسمهای نرم و هم از طریق مکانیسمهای سخت انتقال مییابد.
ویژگیهای دانش ضمنی انتقال دانش را دشوار زمانبر و هزینهبر میسازد سهانسن و
همکاران  .)6077ازآنجاکه بیان و اظهار دانش ضمنی بسیار دشوار است از مکانیسمهای نرم
برای انتقال این نو دانش استفاده میگردد .از طر

دیگر سازمانها در جستجوی ارتقاء

شیوههای انتقال دانش صریح خود به مکانیسمهای سخت روی آوردهاند.
تسهیم دانش در گروههای پروژه
یکی از منابع مهم هر سازمان جهت رقابتپذیری و نوآوری دانش سازمان و فرآیند صحیح
مدیریت و تسهیم دانش در آن سازمان است سون کیچاالتاالم و بوسا .)6072 7دانش در
محیط پروژه از اهمیت باالیی برخوردار است .اغلب کارکنان قراردادی مشاوران و
توسعهدهندگان به خاطر دانش و مهارت تخصصی خود استخدام میشوند .به اشتراکگذاری
چنین تجربه و دانش گستردهای میان اعضای گروه پروژه میتواند عملکرد را بهتر کرده و
منجر به تولید محصوالت و خدمات مبتکرانه برای سازمان گردد .به اشتراکگذاری دانش
تجربیات مشکالت و بهترین اعمال اغلب در مرحله تکمی

پروژه جای میگیرد در

فرایندهایی مانند مرور بعد از کار پروژه یا درسهای یاد گرفته شده که مانع از فرصت
یادگیری و بازتا

را در زمان چرخه حیات پروژه میشوند .یادگیری بازتا

هستند که همراه با هم هستند بنابراین یادگیری نیازمند بازتا
ی

تمرین غیرعادی و سخت باشد و سعی در بازتا

است .البته بازتا

فعالیتهایی
میتواند

در محیطهای تیمی داشته باشد که

اغلب شکست میخورند سهانسن و همکاران  .)6077فرآیند تسهیم دانش بهشدت تحت تأثیر
منفی عام عدم وجود ارتباط آسان بین فراهمکننده دانش و درخواستکننده دانش است
سعالمه و همکاران  .)7931استفاده از فلسفه یادگیری عملی که در آن یادگیری توسط تیمی
از افراد جای میگیرد و منعک کننده بر روی اعمال و تجربیات در ی
متقاب است .بازتا

محیط پشتیبانی و

و یادگیری متوالی میتوانند در پروژه گروه بهصورت همزمان باشند و
1. Venkitachalam & Bosua
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پشتیبانیکننده باشند .عالوه بر یادگیری بازتابی گروه پروژه همچنین میتواند چندین فایده
دیگر را از رویکرد یادگیری به دست آورد ساحمد و همکاران.)6072 7
وست 6س )6076این ادعا را مطرح کرده است که هماکنون سازمانها از ساختار سلسله مراتبی
قراردادی و غیر منعطف دور شدهاند .چراکه اکنون گروه بهجای افراد بهعنوان اولین بلوک
ساختاری سازمانها در نظر گرفته میشود .درحالیکه بهطور خار در محدوده پروژهها
نقش گروه بهعنوان ی

تعیینکننده کلیدی از نتایج پروژه تشخی

داده شده است و گیدو

کلمنتز 9س )6001دراینباره بحث کردهاند که سطح مؤثر بودن گروه پروژه میتواند به وجود
آورنده تفاوت میان موفقیت و شکست در پروژه باشد .گروههای پروژه در بسیاری از صنایع
استفاده میشوند و بهمنظور تحوی محصولهای تعریفشده صنعتی تشکی داده شدهاند تا به
مشتریان خارجی داده شده و یا تغییرات در سازمان مدیریت شود و مقاصد ارزشی حصول
شود.
محیطهای پروژه بهشدت متمرکز بر دانش هستند .همچنان که گروههای پروژه طوری شک
گرفتهاند که دارای گستره گوناگونی از افراد همراه با دانش تخصصی مهارتها و تجربیات
هستند تا با یکدیگر مشارکت داشته و محصول و خدمتی منحصربهفرد را ارائه دهند .ازاینرو
بنا بر حوزه تخصصی آنها اعضای پروژه دارای همه مهارتها و تخص

های مورد نیاز

پروژه نیستند و باید این مهارتها را از همکاران خود به دست آورده تا بتوانند کار خود را
انجام دهند .عالوه بر این اعضای گروه پروژه میتوانند بر اساس مهارت و تخص
مشخصی داشته باشند یا میتوان بهصورت منعطف از تخص
استفاده کرد .در بسیاری از مواقع این تخص

خود نقش

آنها در شیوههای مختلفی

ها در داخ سازمان وجود ندارند و بنابراین

نیازمند افراد قراردادی فروشندگان و فراهم آوردگانی هستند تا با آنها کار کنند و یا بهعنوان
بخشی از گروه پروژه وجود داشته باشند.

1. Ahmed et al.
2. West
3. Gido and Clements
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اشتراکگذاری دانش در گروههای پروژه
مهارت ها و دانش تخصصی افراد در گروه پروژه منجر به اهمیت دانش در محیط پروژه شده
است .هونگ 7و چند تن دیگر س )6001به این نتیجه رسیدهاند که دانش اعضای گروه دانش
تاکتیکی یا بهطور خار دانستن چگونگی انجام کار و توانایی ارتباط مؤثر منجر به عملکرد
مثبت در پروژه میشود .بهطور مشابه دیتر اسچمل

و رمزی 6در سال  6009تأکید کردهاند

که برای سطح عملکرد گروهی و فردی بهتر به اشتراکگذاری و ترکیب دانش در میان
اعضای گروه دارای ضرورت است بنابراین به اشتراکگذاری مؤثر دانش در میان اعضای
گروه ی

مؤلفه ضروری در پروژهها است که منجر به عملکرد بهتر و موفقیت پروژه میشود.

این موضو که دانش بهعنوان ی

منبع رقابتی در سازمانهای پروژه محور معرفی میشود

مفهومی است که توسط بسیاری از محققان از قبی اگبو 9س )6002اگبو و همکاران س)6007
اولترا س )6001و سایرین بیان شده است .پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در هر سازمان از
این حیث که مطابق با شرایط و عوام مؤثر پیادهسازی در آنها باشد بایستی موردتوجه قرار
گیرد .قب از اینکه مدیریت دانش در سازمان پیادهسازی شود باید مفهوم مدیریت دانش در
سازمان تعریف شود سکاناپکین 2و همکاران  .)6070اگبو س )6002و اولترا 1س )6001معتقدند
مشکالت مربوط به درک مدیریت دانش سازمانی منجر به مشکالت عدیدهای در موفقیت
پیادهسازی و تداوم مدیریت دانش میشود.
اگبو و همکاران س )6007بیان میکنند مالحظات فرهنگی در سازمانهای پروژه محور مبتنی بر
پروژههای عمرانی برای موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش بسیار حیاتی هستند .آنها
همچنین بیان میکنند دورههای کوتاهمدت و کارهای مبتنی بر وظیفه میتواند فرهنگ
آموزش متداوم را ارتقاء بخشد .بهمنظور اطمینان از اینکه اهدا

سازمان و استراتژیهای آن

همتراز هستند سازمان باید نو کاری که انجام میدهد فرهنگ موجود در خود سیاستها
1. Hong
2. Deeter-Schmelc and Ramsy
3. Egbu
4. Kanapeckiene
5. Oltra
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و عملکردها را مدنظر داشته و به این موضو بپردازد که چگونه میتواند ارزشافزوده از
طریق پیادهسازی سیستم مدیریت دانش برای خود به ارمغان آورد .بسیاری از محققان در چند
سال اخیر تالش نمودهاند تا عوام کلیدی موفقیت مدیریت دانش را شناسایی کنند تا از این
طریق امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری بهتر بر آن عوام فراهم شود ساحمد و همکاران
.) 6072
هد

پروژه میتواند تغییر کرده و بر روی عملکرد گروه تأثیر بگذارد و میتوانید شرایط

استرسآوری را ایجاد کند در چنین شرایطی چنین توصیه شده است :درصورتیکه دانش
بهصورت مؤثر در میان اعضای گروه به اشتراک گذاشته نشود میتواند منجر به نتایج
نامطلو شود بهطور مثال بازدهی کار پایین میآید احتمال شکست بیشتر میشود و موجب
تأخیر در تحوی کار میشود .از سوی دیگر گروههایی که تعام و اشتراکگذاری دانش را
بهتر انجام میدهند شان

بیشتری برای کاهش موارد ریس

و عملکرد بهتر دارند.

همچنین دیگر محققان بر روی اهمیت بازخورد بهعنوان بخشی یکپارچه از یادگیری مؤثر
تأکید کردهاند .هامر و استنتون در سال  6003مطرح میکنند که بسیاری از شکستهایی که
گروهها و سازمانها با آن مواجه میشوند ی
بازتا

دلیلی زیرساختی دارند و آن شکست در

است .بر اساس نظریات مارکوردت 7در سال  6077بازتا

درباره یادآوری افراد

تفکر منطق و تالش برای فهمیدن است سساندرز 6و همکاران  .)6076پدلر 9س)6077
دراینباره بحث میکند که یادگیری در انجام کار مانند گهوارهای روبهجلو و عقب حرکت
میکند و از طریق بازتا

تجربیات بهدستآمده از کارها حاص میشود .در بسیاری از

رویکردهای یادگیری بازتا نقش محوری دارد .بهطور مثال در حوزه یادگیری تجربه کلب
و اسکون در سال  7319که هر دو در مدیریت آموزش تأثیرگذار بودهاند بر روی اهمیت
بازتا

در یادگیری تأکید کردهاند .البته چالشهایی در بازتا

وجود دارد که برای افراد

آسان و طبیعی نیست .ازآنجاییکه بازتا در زمانی اتفاق میافتاد که به افراد فضا برای عقب
1. Marquardt
2. Saunders
3. Pedler
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ایستادن و کمتر کردن فرضیات پیشین و حدسیات خود داده میشود .این کار در محیطهای
تیمی حتی سختتر نیز است جایی که اغلب تالش برای بازتا

منجر به شکست میشود

ساحمد و همکاران .) 6072
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ جهتگیری پژوهشی در زمرهی پژوهشهـای کـاربردی قـرار دارد.
بهعالوه ازآنجاکه پ

از گردآوری دادهها اقدام به ساخت چارچو

رویکرد پژوهش از نو استقرایی است .با توجه به هد
کیفی انتخا

پژوهش شـده اسـت

کلی پژوهش روش تحقیق از نو

شد .نظر به نوین بودن عنوان پژوهش -بهخصـور در ایـران -تصـمیم گرفتـه

شـد تـا از مصـاحبههـای نیمـه سـاختاریافته بـا تأکیـد بـر رویکـرد اکتشـافی اسـتفاده شـود
سکرسول.)6001 7
در مصاحبههای نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده چارچو
بهمرور گستردهی ادبیات پژوهش تعیین شده و سپ

کلی سؤاالت با توجه

به برگزاری مصاحبه با مطلعین کلیدی

سازمان اقدام شد .جامعه پژوهش شام مهندسین و مجریان پروژه فعال در شرکت همکاران
سیستم هستند .مورد مطالعه در این تحقیق گروه شرکتهای همکاران سیستم در نظر گرفته
شده است که موضو پروژههای آن مربوط به نرمافزار و ارتباط بین سیستمهای نرمافزاری
مختلف در سازمانها است .برای انتخا

افراد نمونه جهت برگزاری مصاحبهها از ترکیب

روشهای غیر احتمالی و هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد .نمونهگیری با رسیدن به
اشبا پایان یافت که در مصاحبه  71در این پژوهش اشبا دادههای تحقیق در نظر محقق
شک گرفت.
بهمنظور ثبت دادهها برخی مصاحبهها -در مواردی کـه مصـاحبهشـوندگان اجـازه دادنـد بـه
شک صوتی ضبط شد و بعضی در حین انجام مصاحبه توسط پژوهشـگر یادداشـتبـرداری
صورت گرفت .پ

از انجام هر مصاحبه دادههای گردآوریشده مرتب شده و ذخیـره شـد.
1. Cresswell
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در این پژوهش برای تجزیهوتحلی دادههای بهدستآمده از مصاحبهها از روش نظریه داده
بنیاد استفاده شده است .در روش نظریه زمینه بنیـان کدگـذاری در پـی یـافتن و مفهـومسـازی
موضوعات قاب بحثی است که در میان انبوه دادهها وجود دارند .در واقع پژوهشگر در جریـان
تحلی ی

مصاحبه به این نکته پی خواهد برد که مصاحبه شونده در هنگام صحبتهای خـود

از کلمات و عباراتی که استفاده میکند چه موضوعات قابـ بحثـی را در مـورد پدیـده مـورد
مطالعه برجسته میسازد .کدگذاری باید با ذهنی باز و بدون توسـ بـه ایـدههـای پـیشنگاشـته
انجام شود سداناییفرد .)7912
در پژوهش کنونی محقق قب از اینکه کدگذاری دادهها را شرو کند ی
حاص از مصاحبهها را خوانده است .پ

بـار کـ دادههـای

از آشنایی با دادهها مرحله کدگذاری آغاز مـیشـود

که ایجاد کدها بیشتر به نگاه محقق به دادههـا بسـتگی دارد هرچنـد مـرور و دسـتهبنـدی کلیـه
کدها از نکات کلیدی در این مرحله است سکالرک  .)6001در تحقیق حاضـر کدگـذاریهـا
به صورت دستی صورت پذیرفتند و با مطالعه مطالب گردآوریشـده سـعی بـر یکسـان سـازی
کدهای اولیه وجود داشت .بهعنوانمثال محقق از بررسی نق قول زیر کد «فرار و سیال بـودن»
را کدگذاری نموده است :سشاید مجبور کردن افرادی که در سطح شـرکت همکـاران سیسـتم
نیستند به نظر کار خوبی بیاید اما واقعیت امر به نظرم این کار خوبی نیست افرادی که همسطح
علمی و یا حتی هوشی شرکت نیستند را بخواهند بهزور در پروژه نگه دارند که دانش آنهـا را
استفاده کنند).
یافتههای پژوهش
بهمنظور تحلی دادههای پژوهش از سهگام عمده در روش نظریـه داده بنیـاد بهـره گرفتـه شـد.
گام اول خود شام چند مرحله است استخراج دادهها از متن مصاحبهها کدگـذاری کشـف
مقولهها
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جدول شماره  .1نمونهای از کدگذاری باز مرحله اول

ردیف
1

متن مصاحبه (نكات کليدي)
ارائه زمان مناسب برای یافتههای جدید ایجاد فرصت مناسب برای
کلیه کارکنان
توجه به استاندارد و زمان مناسب برای کلیه کارکنان

2

تعیین معیار زمانی مناسب برای افراد جهت شرکت در برنامه مدیریت
دانش

3
4
5
6
7
8

مقوالت
داشتن وقت کافی
داشتن اختیارات و
فرصت مناسب

ایجاد کارگاههای بازآموزی توانایی افراد

دورههای آموزشی

برگزاری دورههای آموزشی متوالی

پیدرپی

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

آموزشهای مستمر

مالقات با مدیران سازمان

تعامل با مدیران

بیان ایدهها و راهحلها برای ارزشیابی توسط مدیران

سازمان

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

ارتباط با مدیران ارشد

ثبت تجربههای افراد در حافظه سازمان

ثبت آموختهها قبل از

توجه به خروج دانش و مهارت افراد از سازمان

خروج

تشویق افراد به ثبت دانستههای خود قبل از ترک سازمان

ثبت آموختههای افراد

ارتباط با سایت پروژه و ثبت آنی آموختههای افراد

در سازمان

ایجاد ماندگاری فرد در سازمان
9

ایجاد شرایط مساعد برای باقی ماندن افراد کلیدی جهت انجام

حفظ نیروی دانشی

پروژهها
11
11
12

جلوگیری خروج دانش از سازمان همراه با نیروی انسانی

حفظ افراد باتجربه

جلوگیری از خروج مهارت درون ذهن فرد از سازمان

سازمان

تبدیل مهارتهای درون اذهان به دانشی که مکتوب شود

قابلیت درک و فهم

قابلیت درک و فهم مهارت بهگونهای که قابلاستفاده باشد

دانش

اهمیت دانش درون پروژهها به دانشی قابلاستفاده برای کل افراد

تبدیل مهارت به گونه

سازمان

قابلدرک برای افراد
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ردیف

متن مصاحبه (نكات کليدي)
توانایی ارائه مهارتها به گونه مورد نظر سایر افراد سازمان

مقوالت
سازمان

اهمیت اجرای نخبه پروری در تمامی سازمانها بهعنوان یک
13

خطمشی

عملگرایی

عمل کردن به برنامههای حفظ دانش
شرایط رشد افراد را فراهم کردن
14

اجازه دادن به افراد در تجربه موارد جدید و استفاده از تجارب دانشی

بستر رشد

سایرین در سازمان
15
16

تعامل جوانان با مهندسان باتجربه سازمانی
برگزاری جلسات با مفهوم بیان تجربه پروژه
ارتباط برقرار کردن میان واحدها برای انتقال تجارب بین هم

مرشدیت
مراودات دانشمحور

کشف مقولهها :در این مرحله خود مفاهیم بر اساس ارتبـاط بـا موضـوعات مشـابه طبقـهبنـدی
میشوند که به این کار مقوله پردازی گفته میشود .عناوینی که به مقولهها اختصار میدهـیم
انتزاعی تر از مفاهیمی است که مجموعه آن مقوله را تشکی می دهنـد .مقـوالت دارای قـدرت
مفهومی باالیی هستند زیرا می توانند مفاهیم را بر محور خود جمع کنند .عنوان انتخـابی عمـدتاً
توسط خود محقق انتخا شده اند و سعی بـر ایـن بـوده تـا بیشـترین ارتبـاط و همخـوانی را بـا
دادههایی که نمایانگر آن است داشته باشند.
بهمنظور صحت مقولهها و کدگذاریها بهتمامی افراد مصاحبهشوندگان نتـایج ارسـال گردیـد
از آنها تقاضا شد که نسبت به کدهای انتخا شده .مقوالت اظهارنظر کنند و درنهایـت  1نفـر
از آنها در قالب ایمی به تائید کدها و مقوالت پاسخ دادند و در اظهارنظرهای آنها برخـی از
کدها مقوالت اصالح گردید .دو نفر از اساتید حوزه مدیریت دانش و سـه نفـر از متخصصـین
که بیش از  70مقاله معتبر در زمینه مدیریت دانش در مجالت معتبـر داخلـی و خـارجی منتشـر
کرده بودند نیز بهعنوان خبره در نظـم دهـی بـه کـدها و مقـوالت و همخـوانی آنهـا مصـاحبه
نظرخواهی شد و با تائید آنها مراح کدگذاریها ادامه یافت .این امر به محقق کمـ

نمـود
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تا بتواند با ضریب اطمینان بیشتری مقوالت را دستهبندی نماید و در هـر مرحلـه بـا رونمـایی از
کدهای انتخا شده و اظهارنظر خبرگان نوعی پیوستگی بین مفاهیم مقـوالت شـک گرفـت.
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلی تنو نظرات تناسـب مقـوالت بـهصـورت
اجما نسبی خبرگان حاص شده است و در این زمینه اجمـا کامـ بـه دلیـ تنـو نظـرات و
ایدهها قاب حصول نیست.
گام بعدی کدگذاری محوری یا سطح دوم کدگذاری است .این مرحله شام تعیین الگوهـای
موجود در دادهها و سطح مقولـهبنـدی اسـت و الزمـه آن مقایسـه دائمـی دادههاسـت .محقـق
دادههای کدگذاری شده و مفاهیم استخراجشده در مرحله قب را با یکـدیگر مقایسـه نمـوده و
بهصورت خوشهها و مقولههایی که با هم تناسب دارنـد در مـیآورد .بـه ایـن منظـور او هـر یـ

از

کدها و مفاهیم سطح اول را با سایر کدهای سطح اول مقایسه میکند تا مطمئن شـود کـه طبقـات بـا
یکدیگر متمایز هستند .جدول شماره  6طبقات استخراجشده از کدها را نشان میدهد.
جدول شماره  .2طبقات و مقوالت مرتبط

مقوالت

ردیف

طبقات

حمایت از خطمشیهای تسهیم دانش
1

ترسیم دورنمای سازمان دانشمحور
اولویت به یادگیری برای یادگیری

جهتگیری دانایی محور

ارزیابی عملکرد با مبنای میزان تسهیم دانش
وجود فرایندهایی برای الگو گیری
2

وجود استانداردهای تسهیم دانش

الگو گیری

وجود جلسات بارش فکری قبل از آغاز پروژهها
3

تبدیل انواع دانش
توجه به مخاطب در استفاده از ابزار کسب مهارت

ساختاردهی به دانش

قدرت مدیریت کارکنان
4

توانایی تحلیل مسائل توسط کارکنان
ارزیابی دانش در بازار رقابتی
ارزیابی و بررسی رقبا در زمینه دانش

توجه همه کارکنان به محیط داخل
و خارج سازمان
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ردیف
5

مقوالت
شفافسازی فرآیندهای سازمانی
بازنگری فرآیندهای سازمانی

طبقات
طراحی مجدد فرآیندهای
سازمانی

جذب افراد بر مبنای صالحیتهای دانشی
6

ارتقا مبتنی بر شایستگی دانشی
مشارکت در آمورش افراد درونسازمانی

توسعه منابع انسانی

آموزشهای مستمر
استفاده از نظرات همه متخصصان
توجه به سرپرستی گروه در پروژه
7

اهمیت دستاوردهای پروژه برای گروهها

توجه به کار گروهی کارکنان

توجه به گروه و گروه
داشتن وقت کافی
استفاده از ظرفیت و توان افراد
نهایت تالش افراد برای به اوج رساندن شرکت همکاران
8

سیستم

درگیری افراد

ساختار ایجابی کار تیمی
داشتن اختیارات و فرصت مناسب
ارزیابی دانش در سازمان
9

برنامهریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان

تعیین استراتژی مدیریت دانش

ایجاد رویه یکسان مدیریت دانش و نیاز سازمان
آموزش عملی
عملگرایی
11

یادگیری حین کار در سایت

تأکید بر آموزش ضمنی

نهادینه کردن آموختهها به کمک تمرین در سایت
دورههای آموزشی پیدرپی
تبدیل ساختمان مجزا به ساختمانهای مناسب برای تعامل افراد
11

اجتناب از تشویق افراد تکرو
تأکید همواره مدیران در همه برنامهها به دانش بجای درآمد

محیط سازی دانشی
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مقوالت

ردیف
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طبقات

استفاده از ابزار مناسب در دسترسی به دانش
12

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
13

در اختیار قرار دادن زمان مناسب به افراد توسط مدیران
مرشدیت

پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد
سازمان

تعامل با مدیران سازمان
مستندسازی دانش
اهمیت ثبت دانش
14

ثبت آموختههای افراد در سازمان
مستندسازی موارد بحرانی

توسعه مستندسازی و گزارش
دهی به همه کارکنان

ثبت آموختهها قبل از خروج
بررسی دانش گذشته سازمانی و اعمال تغییرات الزم برای
15

اصالح و بهبود
تغییر دانشهایی که در اجرا مورد استفاده قرار نگرفته

بهروزرسانی حافظه دانشی

شناسایی دانشهای ناکارآمد ذخیرهشده
توزیع عادالنه منافع
شرایط اقتصادی جامعه در روند جذب
16

بستر رشد

سیستم انگیزش و پاداش

حفظ نیروی دانشی
حفظ افراد باتجربه سازمان
تبیین وظایف و مسئولیتها
17

سهولت در تعامل با مدیران
ایجاد انعطافپذیری سازمانی
ارتباط با مدیران ارشد

ساختار سازمانی
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مقوالت

ردیف

طبقات

شفافسازی برنامه آموزشی
18

شفافسازی برنامه انتشار دانش
مراودات دانشمحور

آگاه ساختن کارکنان

شفافسازی ضوابط یادگیری و آموزش
جلوگیری از دوبارهکاری در دانشها بهواسطه گذاشتن
مسئولی برای چک کردن
ایجاد زبان مشترک برای جلوگیری از دوبارهکاری در
مستندسازیها
19

استفاده از واژهها و تگهای خاص برای بخشهای خاص
جهت بازبینی محتوای دانشی

ایجاد زبان مشترک برای تسهیم
دانش

تبدیل مهارت به گونه قابلدرک برای افراد سازمان
استفاده از موضوعات کلیدی برای محتواهای مشابه
قابلیت درک و فهم دانش
ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری
21

توجه به افراد دارای مهارت و تجربه

فرهنگسازمانی

توجه به افراد ارائهدهنده تجربه
ارزیابی دانش در طول زمان
21

کارگاههای بازآموزی توانایی

ارزیابی مستمر

نظامهای کنترل در یادگیری افراد
نگهداری سرمایه انسانی
22

نگهداری مهارتهای کاربردی در سازمان
گزینش مناسب نیروی انسانی

برنامهریزی جذب و نگهداری

ایجاد آمادگی قبل از ورود به پروژه
مسئولیتپذیری و کنترل توسط کارکنان
23

پایش پروژهها توسط کارکنان
اشاعه دانش و تمایل به یادگیری
تشویق به مشارکت در برنامه تسهیم دانش

مشارکت در برنامه تسهیم دانش
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دادههای جدید همزمان با تمام دادهها مقایسه میشوند تا محوریتی در بین آنها یافته شـود .در
این مرحله دادهها را بهصورت جدید کنار هم گذارده و رابطه بین مقولهها را بررسی میکنـیم.
در طی این مرحله دادهها جهـت مـیگیرنـد و بـر اسـاس ماهیـت طبقـات و ارتبـاط بـین آنهـا
طبقهبندی میگردند در مرحله کدگذاری محوری دادهها بر اساس الگو و روندی که در بین
دادهها آشکار میشود طبقهبندی میگردند .در کدگذاری محوری مفاهیم و مقولـههـایی کـه
در کدگذاری باز تجزیه نشدهاند در ترکیبی جدید به یکدیگر متص میشوند .در ایـن مرحلـه
مشخ

میگردد که چگونه ی

مقوله واحد با مقوالت دیگر مرتبط است و شرایط زمینهها

استراتژیهای کنش و نتایج پیامدهای آن بهدقت جستجو میشود ساشتراس و کوربین .)7330
برای کدگذاری محوری روشهای مختلفی وجـود دارد کـه مـیتـوان بـه الگـوی پـارادایمی
اشتراوس و کوربین س 7332و  )7331الگوی فرآیندی ایوز س )6007و الگـوی چـارمز س)6006
وجود دارد که ما در این پژوهش از الگوی پارادایم استفاده نمودیم .این الگـو بـه نظریـهپـرداز
کم

می کند تـا فرآینـد تئـوری را بـه سـهولت انجـام دهـد .اسـاس فرآینـد ارتبـاط دهـی در

کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از مقولهها قـرار دارد سدانـاییفـرد  .)7912اجـزاء
کدگذاری محوری عبارتاند از مقوله محوری شـرایط علـی زمینـه یـا بسـتر حـاکم شـرایط
مداخلهگر استراتژیها و کنشهای متقاب و پیامدها .با توجه به مفاهیم بهدستآمده از مرحلـه
قب

در این مرحله با انجام بارها مطالعه و بررسی مجدد و فرآیند رفتوبرگشت بـین مفـاهیم و

مقوالت ارتباط بین مفاهیم و مقوالت در این تحقیق در الگوی ارائهشده فـوق در شـش دسـته
بیان میشود:
مقوله محوری
مقوله محوری ایده یا پدیدهای است که اساس و محور فرآیند است که تمام مقولههـای اصـلی
دیگر به آن ربط داده میشوند .این مقوله همان برچسـب مفهـومی یـا عنـوانی اسـت کـه بـرای
چارچو طرح به وجود آمده در نظر گرفته میشود .به دلیـ اینکـه هـیچکـدام از مقولـههـای
تحقیق حاضر انتزاعیتر از سایر مقوله ها نبود بـرای پدیـده محـوری نـام متناسـب بـا موضـو
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تحقیق ساشتراس و کوربین  )7330و «مشارکت در برنامه تسهیم دانش» در قلب سایر مقوالت
در قالب الگوی پارادایم قرار گرفت.
شرایط علی
شرایط علی یا آنچه بعضیاوقات شرایط مقدم خوانده مـیشـود در دادههـا اغلـب بـا واژگـانی
مانند "وقتی " "درحالیکه " "به سبب " "به علت " و "چون " بیان میشوند .حتی وقتیکه
چنین نشانههایی وجود ندارد اغلب میتوان با توجه به خود پدیده و با نگاه مـنظم بـه دادههـا و
بازبینی حوادث اتفاقات یا وقایعی که ازنظر زمانی مقدم بر پدیده موردنظر است شرایط علـی
را پیدا کرد ساشتراس و کوربین  .) 7330ایـن شـرایط باعـث ایجـاد و توسـعه پدیـده یـا مقولـه
محوری میشود .از میان مفاهیم استخراجشده سیستم انگیزش و پاداش توسـعه منـابع انسـانی
درگیری افراد توجه به کار گروهی کارکنان و تعیین استراتژی مدیریت دانش بهعنـوان مقولـههـای
علی انتخا شدند.
زمینه یا بستر حاکم
زمینه یا بستر حاکم عبارت است از سلسله شرایط خار که در آن اسـتراتژیهـا و کـنشهـای
متقاب برای اداره کنترل و پاسخ به پدیده صورت میگیرد .این شـرایط بـر کـنش و تعـامالت
تأثیر میگذارد و تمیز آنها از شرایط علی مشک است .این شرایط را مجموعـهای از مفـاهیم
مقولهها و یا متغیرهای زمینهای تشـکی مـیدهنـد .در تحقیـق حاضـر فرهنـگسـازمانی آگـاه
ساختن کارکنان و ساختار سازمانی ایجاد زبـان مشـترک بـرای تسـهیم دانـش و جهـتگیـری
دانایی محور عواملی هستند که میتوانند بستر مناسبی را برای مقوله محوری فراهم آورند.
شرایط مداخلهگر
شرایط ساختاری که از شرایط زمینه وسیعتر است و بر استراتژیها و کـنشهـای متقابـ تـأثیر
میگذارد .شرایط مداخله گر در راستای تسهی یـا محـدودیت اسـتراتژیهـا در زمینـه خاصـی
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عمـ مــیکننــد .در ایــن تحقیــق پشــتیبانی و حمایــت مــدیران ارشــد ســازمان طراحــی مجــدد
فرایندهای سازمانی و ساختاردهی به دانش و الگو گیری شرایط مداخلهگر است.
استراتژیها ،کنش  /کنش متقابل
تئوری زمینه بنیان روش نظریهپـرداز ی اسـت بـا سـوگیری کنششکـنش متقابـ  .چـه موضـو
مطالعه فرد گروه یا جمعی باشد کنشش کنش متقاب در آن جریـان دارد کـه هـد

آن اداره

کردن برخورد کردن با به انجام رساندن حساسیت نشان دادن به پدیده اسـت در زمینـه یـا در
شرایط خار بهگونهای که درک میشوند .کنششکنش متقاب خصوصیات ویژهای دارد .اول
آنکه در حال تغییر و جریان روند از آن استفاده میشود یعنی در حال تکام یـافتن اسـت و در
طول زمان دگرگون میشود .دوم کنشش کنش متقاب مقصود دارد و هدفمند است و به دلیلـی
صورت میگیرد بنابراین با استفاده از تاکتی

ها و استراتژیها جامه عم میپوشـد ساشـتراس

و کوربین  .)7330در این تحقیق ارزیابی مستمر محیط سازی دانشـی برنامـهریـزی جـذ و
نگهداری تأکید بر آمـوزش ضـمنی و زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات راهبردهـای مـورد نظـر
هستند.
پیامدها و نتایج
کنشها و واکنش ها که در مقابله با یا جهت اداره و کنترل کردن پدیدهای صـورت مـیگیـرد
پیامدهایی دارد .پیامدها قاب پیشبینی نیستند و لزوماً همانهایی هستند که افراد قصـد آنهـا را
داشته اند .پیامدهای ی

سلسله رفتار ممکن اسـت بـه بخشـی از شـرایط تبـدی شـوند و روی

سلسله کنشش کنش متقاب بهتوالی یکدیگر اثرگذارند یا آنها ممکن اسـت بخشـی از شـرایط
باشند که به دنبالشان حوادث دیگر باشد .بنابراین آنچه ممکن است در ی

برهه از زمان پیامد

کنششکنش متقاب به شمار میرود ممکن است در زمانی دیگر به بخشـی از شـرایط و عوامـ
تبدی شود .در پژوهش حاضر مفاهیم توسعه مستندسازی توسط همه کارکنـان بـهروزرسـانی
حافظه دانشی و توجه کارکنان به محـیط داخـ و خـارج سـازمان مفـاهیمی هسـتند کـه مقولـه
پیامدها و نتایج را تشکی میدهند.
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از ارائه  2دسته مقوله علی محوری زمینهای شرایط حاکم استراتژیها و پیامدها نمودار

شماره  7ارتباط شماتی

بین مقولههای مختلف را نشان میدهد.

نمودار شماره  .1الگوی پارادایم در کدگذاری محوری

مرحله کدگذاری انتخابی 7سنظریهپردازی) :روند انتخا مقوله اصلی بهطور مـنظم و سـامانمند
و ارتباط دادن با سایر مقولهها اعتبار بخشیدن به روابط پر کردن جاهای خالی با مقوالتی کـه
نیاز به اصالح و گسترش بیشتر دارند را کدگـذاری انتخـابی مـیگوینـد ساشـتراس و کـوربین

1. Selective Coding
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 .) 7330با توجه به گام قبلی و نتایج حاصله از آن خط اصلی داسـتان در طراحـی مـدل تسـهیم
دانش را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
سیستم انگیزش و پاداش توسعه منابع انسانی درگیری افراد توجه به کار گروهی کارکنـان و
تعیــین اســتراتژی مــدیریت دانــش در زمــانی کــه ســازمان از فرهنــگســازمانی مناســب و
تقویتکنندهای برخوردار باشد آگاه ساختن کارکنان و طراحـی سـاختار سـازمانی مناسـب و
ایجاد زبان مشترک برای تسهیم دانش و جهتگیری دانایی محور زمینه مناسب برای مشارکت
کارکنان در برنامه تسهیم دانش را فراهم میآورد .در این میان پشتیبانی مـدیریت بازمهندسـی
فرایندهای جاری و ساختاردهی به دانش در کنـار الگـو گیـری مـیتوانـد بـا تـأثیر بـر ارزیـابی
مستمر برنامهریزی جذ و نگهداری افراد مستعد و تأکید بـر آمـوزشهـای ضـمنی و محـیط
سازی مناسب دانشی با زیرساخت فنـاوری اطالعـات مـیتوانـد منجـر بـه توسـعه مستندسـازی
توسط همه کارکنان بهروزرسانی حافظه دانشی و توجـه کارکنـان بـه محـیط داخـ و خـارج
سازمان میگردد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش  69فاکتور کلیدی و ارتباط و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر برای پیـادهسـازی
تسهیم دانش در پروژه در گروه شرکتهای همکاران سیستم مشـخ

گردیـد .بـرای محاسـبه

پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار سارزیا ) از یکی از اسـاتید حـوزه
مدیریت دانش درخواست شد تا بهعنوان همکـار پـژوهش سکدگـذار) در پـژوهش مشـارکت
کند .آموزشها و تکنی

های الزم جهت کدگذاری مصاحبهها به ایشـان انتقـال داده شـد .در

هرکدام از مصاحبهها کدهایی که ازنظر دو نفر با هم مشابه هستند بـا عنـوان توافـق و کـدهای
فرمول میزان صحت و پایـایی

غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخ

شدند .درنهایت با کم

تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت .پ

از تکوین نظریـه پژوهشـگران فراینـد نمایـان شـده را از

طریق مقایسـه بـا فراینـدهای موجـود در پیشـینه تحقیـق اعتباربخشـی نمـودهانـد کـه بـر اسـاس
مستندات علمی پیشین اعتبارسنجی شدهاند.
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مطالعات تجربی از تطابقپذیری فاکتورهای مهم مـدیریت دانـش در سـازمانهـای کوچـ

و

متوسط سوانگ و آسپینوال )6001 7مطالعه عوام توسعه تسهیم دانش در گروههای پـروژهای
سون دی الیت و همکاران )6072 6مطالعه مدیریت کردن دانش و سرمایه فکری جهت بهبود
نوآوریهای سازمانی ساگبو  )6002فاکتورهای کلیدی موفقیت سیستمهـای مـدیریت دانـش
ساخــوان و همکــاران  )6002تبیــین فاکتورهــای حی ـاتی موفقی ـت مــدیریت دانــش در مراکــز
آموزشی و آکادمی

ایرانیـان ساخـوان و همکـاران  )6003عناصـر کلیـدی جهـت موفقیـت

استراتژی مدیریت دانش سـازمانی سلیبـوویتز  )7333فاکتورهـای تأثیرگـذار بـر فنّـاوریهـای
مدیریت دانـش سریـان و پراباتـ

9

 )6007مطالعـه تجربـی بـر تنـو تیمـی تسـهیم دانـش و

عملکرد نوآورانه در گروههای تحقیق و توسعه سلیـو و جیـا  )6076تحلیـ سـاختاری تسـهیم
دانش در گروه و عوام مؤثر بـر آن سکیـان  )6070عوامـ محـرک تسـهیم دانـش سلـی و
همکاران )6072 2مطالعه تجربی از تطابقپذیری فاکتورهای مهم مدیریت دانش در سـازمان-
های کوچ

و متوسط سوانـگ و آسـپینوال  )6001ازجملـه مطالعـاتی هسـتند کـه مـیتـوان

جهت سنجش و همراستایی نتایج تحقیق حاضر به آنها اشاره نمود.
از مهترین یافتههای پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی مناسبی متأثر از عوام مؤثر بر تسـهیم
دانش در گروه شرکتهای همکاران سیستم است .نتایج بهدسـتآمـده حاصـ از کدگـذاری
دادهها در چند مرحله و استخراج طبقهها نمایانگر آن است بـرای اینکـه بتـوان سیسـتم تسـهیم
دانش را در سازمان بهطور موفقیتآمیز پیادهسازی کرد به فاکتورهای زیادی باید توجه نمود.
با توجه به نتایج حاص از پژوهش بایستی این نکته را مدنظر قرار داد که برخـی از عوامـ بـه-
طور مستقیم با عوام دیگر در ارتباط هستند بنابراین لزوم توجه به نو ارتبـاط و نـو تـأثیری
که بر هم دارند احساس میشود .در گروه شرکتهای همکاران سیستم بهعنوان سازمان مورد
مطالعه که در زمینه نرمافزار و فناوری اطالعات فعالیت میکند هد

از بهکارگیری مـدیریت
1. Wong & Aspinwall
2. Van de light
3. Ryan and Prybutok
4. Lee et al.
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بایـد معـین و بـرای

کارکنان تبیین گردد تا بتوان میزان مشارکت کارکنان در برنامه مدیریت دانش را افزایش داد.
یافته مهم دیگر توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه ازی
محــرکهــای انگیزشـی بخصــور سیسـتمهــای پــاداش و مزایـا و از طــر

طـر

اسـتفاده از

دیگــر بــه همــراه

سرمایهگذاری در کار گروهی و تیمی میتواند موجب افزایش میـ و رغبـت کارکنـان بـرای
شرکت در برنامه تسهیم دانش باشد .در واقع این پیشنهاد میتوانـد در بسـیاری از سـازمانهـای
دیگر هم بهعنوان پیشنهاد کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
یکی دیگر از یافتههای مهم پژوهش این است که با مطالعه سایر تحقیقـات در حـوزه مـدیریت
دانش مشخ

گردید مدیریت دانش نیاز به همکـاری همـهجانبـه و همـه کارکنـان بخصـور

مدیران ارشد سازمان دارد و میزان اهمیت بعد انسانی حوزه مربوطه بـیش از سـایر ابعـاد اسـت
بنابراین توجه به سـرمایه انسـانی و ترغیـب در جهـت مشـارکت بـرای مـدیریت دانـش توجیـه
مناسب دارد.
برخی متغیرها مربوط به سـازمان هسـتند و مـدیریت آنهـا مربـوط بـه کارشناسـان حـوزههـای
مختلف است که از این دسته متغیرها در این تحقیق میتوان به ساختاردهی به دانش و طراحی
مجدد فرآیندهای سازمانی را نام برد .همه کارکنان سازمان باید بدانند که طبق چه فرآیندی بـه
چه نتیجهای دست پیدا خواهند کرد همچنین باید دستاورد حاص از پیمودن فرآیند مورد نظـر
قاب درک و فهم باشد .وجود شرایط مطرحشده در بستر انعطا پذیری در ارتباطات سازمانی
باورها و عقاید مشترک آدا ورسوم فردی و سازمانی صورت مـیگیـرد .چنانچـه ضـعف در
این موارد موجود باشد به موفقیت در راهبردهای اتخاذشده لطمه وارد میسازد.
بهعنوان پیشنهاد در این زمینه میتـوان بـه تعریـف سـاختارهای سـازمانی ماتریسـی و منعطـف
برنامههای آموزشی و فرهنگی برای رواج تعلیم و تعلـم اشـاره کـرد .بـر اسـاس نتـایج حاصـله
مشخ

گردید .راهبردهای مناسب برای موفقیت پیادهسازی سیستم تسهیم دانـش اسـتفاده از

ارزیابی و آزمونهـای تنـاوبی از کارکنـان بخصـور آزمـونهـای مهـارتی وجـود ابزارهـای
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سختافزاری و نرمافزاری مناسب در حوزه فناوری اطالعات وجود برنامهریـزیهـای جـذ
نگهداری و پرورش نیروی انسانی است.
چالش اصلی برای مدیران اجرایی این است که درک درستی از روششناسی مدیریت و
تسهی م دانش به دست آورند و سپ

مهارت شناسایی کاهش و مدیریت آن را اتخاذ کنند.

ناتوانی در مدیریت و تسهیم دانش ممکن است پایداری سازمان را با تهدید مواجه کند.
مدیریت و تسهیم دانش تنها در مورد مباحث نرم نیست .بسیاری از سازمانها از حکمروایی
ضعیف و فقدان سیاستها فرآیندها و رویههای شفا

رنج میبرند .خوشبختانه توسعه و

بهرهبرداری از استراتژیهای مؤثر مدیریت و تسهیم دانش میتواند منجر به فرصتهای
سازمانی قاب توجه شده و به مدیران اجرایی اجازه دهد تا اطمینان حاص کنند که در
حکمروایی کلی و استراتژیهای مدیریتی کلی سازمانها ادغامشده است .همانطور که زک
س )6006نتیجه میگیرد «عدم مدیریت و تسهیم دانش بهخودیخود دارای ریس

است» .بر

این اساس پیشنهاد میشود جهت توسعه مفاهیم شک گرفته در پژوهش حاضر سایر محققین
ضمن توجه به نتایج پژوهش حاضر در راستای اجرای مدل اقدام الزم را مدنظر قرار دهند و
مکانیسمهای اجرایی را برای آن توسعه دهند .تعریف روشی برای سنجش و ارزیابی صحیح
کار مدیران پروژه و مبنا قرار دادن معیارهای تسهیم دانش میتواند مبنایی برای پژوهشهای
آتی باشد .همچنین آسیبشناسی مدیریت دانش و فعالیتهای دانشی از منظر کارکنان دانشی
سازمان بررسی و تحلی چرایی خروج کارکنان دانشی از سازمانهای ایرانی تحلی خروج
نخبگان و خروج کارکنان دانشی و مقایسه اثرات آنها و شناسایی تفاوت تسهیم دانش در
سازمانهای مختلف با رویکرد طراحی مدل تسهیم دانش کالن ملی نیز میتواند مبنای بسط
مطالعات آتی در زمینه پژوهش حاضر باشد.
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