فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی – سال هفدهم ،شماره  ،55زمستان 89
صفحات 55-88

چارچوبي براي تبديل دانش ضمني به دانش صريح درصنايع" مورد
مطالعه صنعت خودروسازي پارس"
مجید ضماهنی *،امیرحسین امیرخانی **،محمدرضا دارایی ***،محمدرضا نعمت اله

****

تاریخ دریافت89/1/11:
تاریخ پذیرش89/4/8:

چکیده
امروزه صنایع خودرو سازي براي بکارگیري مدیریت دانش ،به دستاوردهاي علمی روي آورده اند.اما در این
فرایند با کاستیهایی روبرو هستند که ازجمله آنها میتوان به عدم توجه به تجربیات کاري ومهارتهاي افراد با
تجربه است.،هدف اصلی این تحقیق تعیین چارچوبی براي تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار میباشد .روش
پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردي و از لحاظ نحوه جمع آودي اطالعات از نوع پیمایشی میباشد  .بدین
منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی ،با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به
شناسایی ابعاد ممکن در دانش ضمنی پرداخته شده است .جامعه آماري ترکیبی از خبرگان دانشگاهی و صنعت
خودرو سازي بود و نمونه گیري از روش قضاوتی انجام شد  ،حجم نمونه شامل  03نفرازاساتید علمی
ومتخصصان بود .پرسشنامه بادرج 4بعد و  03سنجه استخراج و از یک طیف لیکرت با مقیاس  5گانه از تاثیر
کم تا زیاد در دو مرحله توزیع گردید ودر مرحله اول تمامی ابعاد که مبتنی بر ادبیات و مبانی نظري تحقیق بود
بر اساس میانگین بدست آمده رتبه بندي شدند و اتفاق نظر میان اعضاي پنل حاصل شد و در مرحله دوم دلفی
نیزضریب توافق همانندمرحله اول میان اعضا پنل بوجودآمد و نظر سنجی با توجه به اشباع نظري متوقف
شد.یافتههاي تحقیق نشان میدهد که از نظر خبرگان چهار بعد سازمانی  ،برنامه ریزي وشروع پروژه ،تسخیر و
مدلسازي دانش ضمنی و مستند سازي دانش صریح را میتوان بعنوان چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش
صریح نام برد.
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مقدمه
اقتصاد دانش بنیان ،به عنوان یک شکل جدید از اقتصاد همراه با روند جهانیشدن و استفاده
گسترده از فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی ،در دنیایی که اقتصاد همهچیز را کنترل میکند،
درحال ظهور است .بررسی پیشینه نظري و آراي صاحبنظران نشان میدهد که ضـرورت بـه
کـارگیري مـدیریت دانش در سـازمان انکارناپـذیراسـت .عـواملی نظیـر جهـانی شـدن،
کوچـک سـازي دولـتهـا که توجه ویـژهاي بـه مـدیریت دانـش بـه عمل آید .سازمانها باید
بتوانند به گونه اي مؤثر سرمایههاي دانش خود را مدیریت کنند .مدیریت دانش فراینـدي
چـالش انگیـز اسـت ،زیـرا شـناخت ارزش واقعـی آن دشوار بوده و به کارگیري مطلـوب آن
بـه نحـوي کـه بـراي سـازمان ایجـاد مزیـت رقـابتی نمایـد ،دشوارتر است .اینک مدیران
تالش مـینماینـد از طریـق مـدیریت دانـش ،دانـش انباشـته در ذهـن اعضاي سازمان را
استخراج نموده و آن را در میان تمامی افراد تسهیم نمایند،در عصر حاضر سازمانها براي
پاسخ گویی به شرایط نوظهور و تغییرات سریع و پاسخ گویی بهتر به آن باید بتوانند از
تجربیات و دانش ضمنی موجود در کارکنان ماهر و با تجربه بیاموزند و استفاده
نمایند(سانتانو و جی . )1در این حالـت دانـش ذخیره شده در سیستم ،تبدیل به یک منبع قابل
استفاده دائمی گشته و مزیـت رقـابتی پایـدار جهـت سازمان فراهم مینماید .لذا سازمانها
نیازمند یک چارچوب جهت مدیریت دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش آشکار(صریح)
میباشد .سازمانها متناسب با شرایط داخلی و صنعت خود میتوانند یک چارچوب بومی براي
خود داشته باشند.
بازار خودرو ،در این شرایط ،هر چه بیشتر پیچیده میشود و متغیرهاي دخیل در آن ،توسط
موجی از فنون پیشرفته و کوتاه شدن مستمر چرخه عمر خودرو ،هدایت میشوند .بنابراین
عملکرد و تحول سازمان هاي خودروساز ،به طور عمده دیگر به منابع سنتی نظیر سرمایه ،مواد
خام و نیروي کار بستگی ندارد .دانش ،به خصوص نوع ضمنی آن ،به مؤثرترین و مهمترین
منبع در ارتقاء بهرهوري تبدیل میشود .دانش ضمنی ،منبعی ضروري است که شایستگی
1 Santanu & Jay
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محوري سازمان را سبب میشود و مزیت رقابتی پایدار به همراه دارد .به منظور استفاده کامل
از تجارب و تخصص کارکنان سازمان و دستاوردهاي سازمانهاي دیگر در صنعت خودرو و
همچنین ترویج نوآوري دانشی ،کاهش هزینههاي تحقیق و توسعه و افزایش بهرهوري تحقیق
و توسعه در محصوالت جدید ،سازمانهاي خودروساز چارهاي ندارند مگر آنکه مدیریت
دانش ضمنی را در فرآیندهاي عادي مدیریتی و عملکردي خود وارد سازند و بدین ترتیب،
به احتیاجات مدیریتی نوین براي رقابت در بازار خودرو پاسخ گویند.
صنعت خودروسازي یک از صنایع اصلی کشور محسوب میشود که در کشور به سمت
تولی د محصوالت داخلی هستند .لذا نیاز است مدیران این صنعت به سمت بومی سازي
تجربههاي متخصصان خود میباشند تا با مدلسازي دانش ضمنی آنان به دانش صریح و قابل
کاربرد در فرایندهاي کاري خود بپردازند.
بنابراین یکی از مسائل اساسی در سازمانهاي امروز و از جمله ي آنها مراکز تولیدي و صنعتی
کشور  ،تبیین چگونگی بهره برداري بهینه از دانش ضمنی کارکنان و تبدیل آن به دانش
آشکار با چارچوبهاي اساسی مدیریت دانش است که در صورت تحقق این امر کارایی
اقدامات مدیریت دانش در مراکز صنعتی و تولیدي از جمله صنعت خودروسازي افزایش
متنابهی خواهد داشت .در این بین ،گروه خودروسازي پارس یکی از شرکتهاي تخصصی در
زمینه تولید خودرو در کشور است ،و میبایست در زمینه تولید ،به کارگیري و توسعه دانش
بویژه دانشهاي نو از طریق فناوريهاي جدید باشد .در سالهاي گذشته با توجه به افزایش
روزافزون قیمت خوردو در کشور و تحریمهاي ظالمانه و خروج کارشناسان فنی و تخصصی
خارجی  ،در صنعت خودرو سازي خالء زیادي در کیفیت محصوالت داخلی ایجاد شده
است  .در راستاي حل این معضل میبایست شرکت خودروسازي پارس جهت استفاده بهینه
از دانش ضمنی و تجربی کارکنان خود و تبدیل آن به دانش صریح و مکتوب همت گمارد.
در این میان آنچه به عنوان نوآوري این مقاله میتوان به آن اشاره کرد ،تبیین چارچوبی براي
تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و صریح میباشد،لذا در پژوهش حاضر ،سئوال اصلی
این است که چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح درصنایع چه مواردي هستند ؟
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قبل از پاسخگویی به این سوال محقق در ابتدا مروري گذرا بر مبانی نظري و پیشینه مطالعات
پیرامون دانش و توصیف این مفهوم از دیدگاههاي مختلف داشته سپس با انسجام بخشیدن به
مطالعات قبلی و رسیدن به مفهوم مشترک از همه مطالعات با استفاده از عوامل استخراج شده و
با قراردادن این عوامل در اختیار نخبگان در نهایت دستاوردهاي این مقاله جهت تبدیل دانش
ضمنی به دانش صریح ارائه و تحلیل گردید .

مباني نظري و ادبيات تحقيق
در دنیاي پویاي امروز  ،سازمانها به طور مداوم در جستجوي راهی براي سازگار ساختن خود
با شرایط جدیدند که آنها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد .رشد اقتصاد
دانش محور تاکید بر ارزش اطالعاتی دارد که مزیت رقابتی ایجاد میکند  ،این اطالعات به
شرکتها کمک میکند تا از سرمایههاي دانش خود در گذشته استفاده نموده و در آینده به
طور اثربخش تري عمل نمایند (وو 1و همکاران .)۴314،در چنین شرایطی از دنیا امروز عجیب
نیست که مفاهیمی چون مدیریت دانش به عنوان یکی از محبوب ترین دیدگاه مدیریت تغییر
استراتژیک در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شود .براي سازمانهاي مدرن ،دانش یک منبع
استراتژیک است که باید در جهت بقا و حفظ مزیت رقابتی ایجاد گردد(.هانگ ۴و
همکاران .)۴313،دراکر( ) 1880دانش را در کنار سرمایه و نیروي کار به عنوان تنها منبع معنا
دار اقتصادي در جوامع دانشی مطرح کرد .بنابراین تمرکز بر دانش و مدیریت دانش نیاز
اساسی سازمانها میباشد .سازمانهایی که در زمینه مدیریت دانش موفقند تمایل دارند ،دانش
را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزشها و هنجارهاي سازمانی  ،که خلق و
تسهیم دانش را حمایت میکند توسعه دهند(براجر .)۴315،0در تعریف دانش ،دانپورت و
پروساک ( ،)1889دانش را ترکیب متغیري از تجربه کسب شده  ،ارزشها  ،اطالعات و بینش
تخصصی تعریف میکنند که چارچوبی را براي ارزیابی و ترکیب اطالعات و تجربیات جدید
1Wu et al
2 Hung et al
3 Brajer
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به وجود میآورد.
تاکنون دسته بنديهاي مختلفی از دانش صورت گرفته است اما گسـترده تـرین طبقـه بنـدي از
دانش توسط نوناکا تشریح شده است(رسولی .)۴315،دانش آشکار عبارت است از دانشی کـه
به طور صریح تعریف و بیان میشود  ،در حالی که دانش ضمنی به دانشی گفته میشود که بـه
طور واضح بیان نشده است  ،بلکه به آن اشـاره نمـوده انـد( .چـو ۴315،1؛ بلودگـود و سـالیس
بوري ۴315، ۴؛ هرسل 0و دیگران .) ۴310،دانش صریح :دانش صـریح  ،دانشـی اسـت کـه بـه
وضــوح بیــان شــده و بــه شــکل متــون  ،جــداول  ،مشخصــات  ،محصــول و  ...قابــل کســب
است(نیکلوس )،۴335،4دانش ضمنی بر خالف دانـش صـریح  ،مـوقتی  ،ذهنـی  ،شخصـی  ،و
موقعیتی است و از راه تجربه حاصل میشـود (.دانپـورت و پروبسـت )۴33۴، 5دانـش ضـمنی ،
دانشی است که در ذهن افراد شناخته و درک میشود(.جنیکس.)۴332 ،5
در مدیریت دانش  ،تبدیل دانش ضمنی به دانش مدون (صریح)  ،از اهمیت زیـادي برخـوردار
است .در این زمینه  ،مدیران میانی نقش کلیدي و مهمی ایفـاء مـیکننـد .آنهـا دانـش ضـمنی
کارکنان رده عملیاتی و مدیران ارشد را ترکیب کرده و به صـورت دانـش صـریح درآورده و
در محصــوالت و فنــاوريهــاي جدیــد بــه کــار مــیگیرنــد (.رضــائیان  .)1091،نوناکــا و
تاکئوچی )1885(2چهار نوع استراتژي خلق و تبـدیل دانـش صـریح بـه ضـمنی در سـازمانها را
ارائه نموده اند که عبارتند از  -1 :اجتماعی سازي -۴ ،برونی سـازي -0 ،ترکیـب سـازي و -4
درونی سازي .بر اساس پژوهش نوناکـا و تـاگئوچی ،گـري 9و همکـارانش( )۴335ایـن چهـار
استراتژي را بدین صورت بیان میکنند:

1 Choo
2 Bloodgood & Salisbury
3 Herschel et al
4 Nicholas
5 Davenport .T & probst
6 Jennex
7 Nonaka & Takeuchi
8 Gray et al
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 )1اجتمــاعی ســازي : 1ایــن فراینــد شــامل دســتیابی افــراد بــه درک متقابــل از طریــق تعــامالت
اجتماعی چهره به چهره ،تسهیم دیدگاهها ،هم اندیشی ،تعامالت حمایـتگـري و يیـره اسـت.
 -۴برونی سازي : ۴این فرایند به افراد اجازه میدهد که به صورت انفرادي مفاهیم دانش ضـمنی
را تــدوین نمــوده و بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد و دانــش جدیــد بوجــود آورنــد-0.
ترکیبسازي : 0عقاید در این مرحله با یک سیستم دانش(مانند پایگاه دانش) ترکیب میشوند.
افراد به تبادل دانش میپردازند و این دانش از طریـق مسـتندات ،جلسـات ،مکالمـات تلفنـی و
تبادل اطالعات از طریق فناوريها و ابزارهایی مانند شبکههاي کامپیوتري ترکیـب مـیشـوند.
دانش جدید نیز میتواند از طریق ساختاردهی مجدد اطالعـات کنـونی بوسـیله ذخیـره سـازي،
افزودن ،ترکیب و طبقه بندي دانش صریح ایجاد میشود -4 .درونی سازي  :4این امر میتواند
از طریق یادگیري حین عمل صورت بگیرد .درونی سـازي زمـانی ر مـیدهـد کـه کـارگران
جدید ،دانش یک پروژه را با مطالعه بایگانیهاي آن ،احیاء کنند.
محققان مختلفی در زمینه تبدیل دانش ضمنی به صریح پـژوهش نمـوده انـد .هـر کـدام از ایـن
محققان به شاخصهاي مختلفی در مورد تبدیل دانش ضمنی به صریح اشاره نموده انـد کـه در
ذیل به برخی از این پژوهشها اشاره میشود.
مدلها و چارچوبهاي تبدیل دانش ضمنی به صریح:مدل تبدیل دانش ضمنی بـه دانـش صـریح
ون استنیرگ ( : )۴331در مدل استنیرگ ویژگـیهـایی ارائـه شـده اسـت کـه بـراي شناسـایی
دانشهاي مورد نیاز یک فرآیند باید مورد بررسی قرار گیرند ،ایـن ویژگـیهـا عبارتنـد از-1 :
فرهنگ سازي مستند سازي تجربیات متخصصان-۴ ،تعیین هدف پـروژه مسـتند سـازي دانـش
پنهان متخصصان-0 ،شناسایی نیازهاي سخت افزاري و نرم افزاري مشـتري و محـدودیتهـاي
مرتبط آن-4 ،تشخیص تناقضهاي موجود بین نیازهاي مشـتري و محـدودیتهـاي سـازمانی و
1 Socialization
2 Externalization
3 Dissemination
4 Internationalization
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بررسی راه حلهاي آن-5 ،ویژگیهاي محصـول و خروجـی فرآینـد و ارتبـا آن بـا نیازهـاي
مشتري-5 ،ترسیم درختهاي تصمیم گیري در قسمتهاي قبل.
مدل تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح دالگر ( :)۴31۴این مدل  11گام اساسی براي
استخراج دانش خبرگان ارائه میدهد ،این گامها عبارتند از -1 :شناسایی(در این مرحله افراد،
زمینهها ي دانشی و يیره از طریق پرسش نامه و راههاي دیگر شناسایی میشوند) -۴،آموزش
(آموزش تیم پروژه) -0 ،کسب دانش-4 ،اصالحات و ویرایش  -5تجزیه و تحلیل دانش-5 ،
تدوین شاخص براي ارزیابی  -2،انتخاب ارزیاب-9 ،ارزیابی دانشها بر پایه شاخصها-8 ،
کد کردن دانش براي سامانه -13 ،طراحی بانک دانشی و  -11ذخیره دانش.
بوارفا و عابد ( ) ۴31۴در فرایند تبدیل دانش ضمنی به صریح سه شاخص ایجاد انگیزش در
متخصصان ،بررسی اسناد و مدارک سازمانی و مصاحبه با خبرگان را مهم ارزیابی میکند.
وانگ و مین در مدل تبدیل دانش ضمنی به صریح خود به فرایند سه مرحله اي  ،مرحله
مقدماتی ،مرحله توصیف و مرحله مباحثه تقسیم بندي نموده است .در مرحله مقدماتی ،به
تعیین اهداف و محتواي هر گام در استخراج دانش و تعیین جایگاه دقیق اعتبار سنجی
خروجیها در زمان پیاده سازي پرداخته میشود .در مرحله توصیف ،کلیات کار با خبرگان
به اشتراک گذارده شده و مثالهایی از خروجی دیگر پروژهها براي آشنایی آنها با خروجی
کار در اختیار آنها قرار میگیرد  .پس از ان توضیحات و تجربیات خبرگان استخراج و در
نهایت مورد بازبینی قرار میگیرد .در مرحله مباحثه ،خالءهاي دانشی موجود شناسایی و
توسط خبرگان تکمیل می شود.سایر مدلها نیز به همراه مدلهاي ارائه شده درباال ،در جدول
شماره  1ارائه شده است.
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جدول شماره  .1مدلهاي تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح

شاخصهاي استخراج شده

مدل



هدف گذاري استخراج دانش
تدوین زیر سامانه استخراج دانش

مدل همدان



ایجاد پایگاه ذخیره دانش

()۴313



شناسایی منابع دانش ضمنی



تحلیل و تدوین دانش استخراج شده



مستند سازي دانش ضمنی



فرهنگ سازي مستند سازي تجربیات

مدل ون



استنیرگ



شناسایی نیازهاي سخت افزاري

()۴331



شناسایی نیازهاي نرم افزاري مشتري



شناسایی(در این مرحله افراد ،زمینههاي دانشی و يیره از طریق پرسش نامه و



مدل دالگر
()۴31۴

راههاي دیگر شناسایی میشوند).
آموزش (آموزش تیم پروژه)



کسب دانش



اصالحات و ویرایش



تجزیه و تحلیل دانش



تدوین شاخص براي ارزیابی



انتخاب ارزیاب



مدل بوارفا و

تعیین هدف پروژه مستند سازي دانش پنهان متخصصان

ارزیابی دانشها بر پایه شاخصها



کد کردن دانش براي سامانه



طراحی بانک دانشی



ذخیره دانش



ایجاد انگیزش در بین متخصصان
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بررسی اسناد و مدارک سازمان
مصاحبه با خبرگان جهت شناسایی خالءهاي دانشی موجود

سانچز و




وجود اعتماد بین همکاران

آریو()۴319



يناي رسانههاي ارتباطی



مرحله مقدماتی :هدف این مرحله تعیین اهداف و محتواي هر گام در
استخراج دانش و تعیین جایگاه دقیق اعتبار سنجی خروجیها در زمان پیاده
سازي میباشد.


مدل وانگ و

مرحله توصیف  :در این مرحله ،کلیات کار با خبرگان به اشتراک گذارده
شده و مثالهایی از خروجی دیگر پروژهها براي آشنایی آنها با خروجی

مین ()۴310

کار در اختیار آنها قرار میگیرد  .پس از ان توضیحات و تجربیات خبرگان
استخراج و در نهایت مورد بازبینی قرار میگیرد.


مرحله مباحثه :معموال خروجی مرحله قبل نواقص و کاستیهایی دارد .لذا در این
مرحله ،خالءهاي دانشی موجود شناسایی و توسط خبرگان تکمیل میشود.




مدل هیو
()۴314



تعیین اهداف استراتژیک در حوزه دانشی
استخراج دانش صریح و ضمنی
دیجیتالی کردن دانشهاي استخراج شده به منظور استفاده در نرم افزارهاي
تحت وب
ارزیابی دانشها به منظور اطمینان از صحت آنان(استفاده از نظر خبرگان)



طراحی و پیاده سازي پایگاه دانشی



اشتراک و استفاده مجدد از دانشها



آشنا شدن مهندسان دانش با اصالحات فنی پروژه و بررسی مستندات موجود
و مرتبط

همدان محمد و



آل ساید۴315،



شناسایی مدل دقیق مساله



شناسایی فرآیند تکرار شونده و تعاملی اکتساب دانش براي به دست آوردن

شناسایی افراد خبره در حوزه تعیین شده
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دانش ضمنی قابل اعتماد که نیاز به مهارتهاي شناختی دارد(فرآیند تکراري
اکتساب دانش گرفتن بازخورد و اصالح دانش به دست آمده را ممکن
میسازد).






مدل رضوانیان
و متولیان ،
1085

شناسایی نوع دانش و تخصص براي تسخیر
طبقه بندي دانش به شکل "دانش چرایی""،دانش چگونگی" و تفسیر دانش
حاصل
تبدیل دانش حاصل به شکل قوانین کد شده و قابل اجرا
بیان دانش اظهاري به شکل ساختاري و بررسی ارتبا آن با دیگر مفاهیم از
لحاظ عملکردي
بررسی ارتبا دانش از لحاظ معنایی ،محتوایی و عملکردي و دیگ عناصر
مشابه.



ارزیابی دانش به وسیله فرد خبره دیگر.



ایجاد نظام انگیزشی مناسب جهت استخراج دانش ضمنی



شناخت و آماده سازي تیمهاي استخراج دانش



دوره نخست کسب دانش و مستندسازي تجارب



دوره نهایی کسب دانش و مستند سازي تجارب



کنترل کیفی نهایی دانش استخراج شده

مرحله  :1تدوین منشور پروژه استخراج دانش
مرحله  :۴اولویت بندي حوزههاي دانشی
مرحله  : 0شناسایی منابع دانش صریح
اخوان و

مرحله  :4استخراج زیر حوزهها با توجه به دانش صریح شناسایی شده

همکاران

مرحله  :5نهایی سازي فهرست زیر حوزهها

()1080

مرحله  :5ترسیم نقشه دانش
مرحله  :2صحت سنجی و ترسیم نقشه دانش نهایی
مرحله  :9اولویت بندي زیر حوزههاي دانشی و تعیین خبرگان مرتبط
مرحله  :8تحصیل دانش ضمنی و ثبت دانش
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جدول  1نشان د هنده ابعاد یا متغیر و یا ویژگی اصلی مدلهاي تبدیل دانش ضمنی به دانش
صریح است که پس از تلفیق میان متغیرهاي مشابه و یا حذف موارد تکراري به دست آمده
است .با توجه به مفاد مندرج در جدول  ،ابعاد اصلی (یا سازهها ،ابعاد و ویژگیهاي اصلی)
چارچوب تبدیل دانش ضمنی به صریح عبارت است از:
 -1عوامل سازمانی ( حمایتی)  :عوامل حمایتی که مرتبط با سازمان است و زمینه را
براي پیاده سازي مدل دانش ضمنی به دانش صریح فراهم مینماید.
 -۴عوامل برنامه ریزي(ورودي) :عوامل که جهت شروع پروژه کسب دانش ضمنی
الزم است.
 -0عوامل تسخیر و اکتساب دانش ضمنی(فرایندها) :در این مرحله به فرایند شناسایی و
استخراج دانش ضمنی ،روش شناسی استخراج دانش ضمنی پرداخته میشود
 -4مستند سازي و مدلسازي دانش صریح(خروجیها) :در این مرحله بعد از استخراج
دانش ضمنی ،به مستند سازي و انسجام بخشی دانش مربوطه و تبدیل آن به دانش
صریح پرداخته میشود.
بر اساس مطالب باال سئوال فرعی تحقیق به صورت زیر ارائه گردید:
ارتبا بین عوامل سازمانی  ،برنامه ریزي و شروع پروژه (ورودي )،تسخیر و اکتساب دانش
ضمنی(فرایند) و مستتد سازي و مدلسازي دانش صریح(خروجی ) در چارچوب تبدیل دانش
ضمنی به دانش صریح در صنعت خودروسازي چگونه است ؟

روش شناسي تحقيق
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي بوده و استراتژي مورد استفاده توصیفی  -پیمایشی است .
شیوه گردآوري دادهها ي تحقیق ،از آرشیوي شامل مقاالت ،کتابها و پژوهشها و جمع آوري
اطالعات ،متغیرها و اقدامات مربوطه در راستاي چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش
صریح در صنعت خودروسازي بدست آمده است و مدل مفهومی اولیه تدوین شد .جهت
اطمینان از روایی پژوهش ،از نظرات و رهنمودهاي نخبگان دانشگاهی ،در مراحل جمعبندي و
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طراحی مدل اولیه استفاده شد؛ سپس طی چند مصاحبه ،به جمعآوري و اعمالنظر خبرگان
دانشگاهی و سازمانی مبادرت شد و در نهایت با استفاده از روش دلفی چارچوب تحقیق انجام
شد.
روش دلفی یکی از فنون اصلی در تدوین مدل در این تحقیق است که یکی از ابزارهاي
دستیابی به اتفاق نظر است که در دهه 1853در شرکت راند ابداع شد .مطابق با تعریف پاول
()۴330روش دلفی در عمل یک سري پرسشنامهها یا دورههاي متوالی به همراه بازخور کنترل
شده اي است که تالش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد متخصص درباره موضوع
خاص دست پیدا کند (مشایخی و همکاران )1090،در پژوهش کیفی اگرچه قاعده محض یا
راهنمایی خاصی برا ي حجم نمونه وجود ندارد ،اما برخی متون پژوهشی تعدادنمونه را براي
گروههاي ناهمگون بین  4تا  43شرکت کننده در نظر گرفته اند (هومن)1095 ،عالی زاده نیز
پنل را بین  15تا  05نفر شمرده است (عالی زاده .)1095،
فرایند دلفی در تحقیق حاضر به این شرح انجام شد )1 :فاز اول :مسئلة پژوهش تعریف و بر
این اساس ویژگیهاي الزم براي شرکت کنندگان در پانل دلفی تعیین شد  .سپس نامزدهاي
مشارکت در این پانل شناسایی و از آنان دعوت به عمل آمد .این فاز با تعیین اعضاي پانل به
اتمام رسید )۴ .فاز دوم :تولید ایده در زمینة مسئلة اصلی پژوهش آياز شد .در این مرحله،
اعضاي پانل ایده هاي خود را دربارة عوامل مرتبط با مسئلة پژوهش ارائه کردند .پژوهشگر با
تحلیل و پاالیش این ایدهها ،حذف موارد تکراري ،و کاربرد واژگان یکسان ،لیست نهایی
عوامل مرتبط با مسئلة پژوهش را استخراج نمود )0فاز سوم ،اعضاي پانل میزان اهمیت عوامل
را تعیین یا تعدادي ازمهمترینِ آنها را انتخاب کردند .بر این اساس ،تعداد عوامل به میزانی
کاهش یافت که کار با آنها قابل انجام باشد .در حقیقت ،این مرحله براي کاهش تعداد عوامل
به تعداد قابل قبول براي ادامة کار انجام شد .در این مرحله اعضاء به بازنگري در میزان اهمیت
عوامل بر اساس نتایج مرحلة پیش یا تعیین ترتیب اهمیت عوامل پرداختند .هر یک از اعضا در
جریان نظر گروه قرار گرفتند و مجدداً در میزان یا ترتیب اهمیت عوامل تجدید نظر کردند
تجدید نظر اعضا تا جایی تا دو مرحله ادامه یافت که میان آنان اتفاق نظر حاصل شد.
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یکی از محدودیتهاي اصلی در این تحقیق یافتن افراد خبره و آگـاه در حـوزه پـژوهش بـود.
تعداد افردي که با موضوع مدیریت دانش و صنعت خودروسازي آشنایی داشته باشـند انـدک
بود لذا جمعاً بین  53تا  53نفر از ایندست از افراد شناسایی گردید .با توجه به اهمیـت انتخـاب
صحیح و مرتبط اعضاي پانل دلفی و تاثیر حائز اهمیت آن در خروجیهاي تحقیق سعی شد تـا
اعضاي پنل با حساسیت ویژه اي انتخاب شوند و از هرگونه نمونـه گیـري تصـادفی و احتمـالی
پرهیز گردید .به همین منظور از نمونـه گیـري هـدف دار و قضـاوتی 1اسـتفاده شـد .دو گـروه
اصلی مدنظر قرار گرفت نـد :یکـی اعضـاي هیئـت علمـی مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق و دیگـري
خبرگان صنعتی مرتبط با صنعت خودروسازي .لذا معیار انتخـاب خبرگـان دانشـگاهی از میـان
اساتید هیات علمی دانشـگاهها کـه داراي تخصـص  ،تجربـه بـاالو سـوابق پژوهشـی در زمینـه
مرتبط با موضوع تحقیق بودند و معیار انتخاب خبرگان صنعت داشـتن سـابقه در سـمت مـدیر
ارشد ،مدیر بخش ،تجربه کاري مرتبط و مفید  ،وتوانایی تحلیل باالي موضوع پژوهش بودند
.و همچنین ویژگی مشترک خبرگان  ،تخصـص در مـدیریت دانـش اسـت کـه در ایـن زمینـه
داراي نگارش مقاله ،کتاب ،راهنما ومشاوره رساله و پایان نامه ،برگزاري سـمینار و کنفـرانس
،پست سازمانی،محقق طرح پژوهشی و کار مرتبط با موضوع مقاله بودند  .بـا توجـه بـه آنکـه
نمونه گیري از نوع قضاوتی است مناسب ترین افراد با موضوع تحقیـق انتخـاب شـدند سـپس
فرم دعوتنامه براي تمامی افراد ارسال شد و بعد از بررسی نظرات از اساتید علمـی دانشـگاهها
و خبرگان صنعتی (به تعداد  03نفربا توجه به عدم بازگشـت پرسشـنامه ) در دو مرحلـه ،اشـباع
نظري حاصل شد و در نهایت پنل دلفی متشکل از  03نفر از اعضاي هیئت علمـی و خبرگـان
صنعتی تشکیل گردید .در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از ادبیـات موضـوع جمعـ ًا  4بعـد اصـلی
چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در بخش تحقیق و توسعه صـنعت خودروسـازي
شناسایی گردید .سپس با استفاده از فن دلفـی و در دو مرحلـه پرسشـنامه توزیـع گردیـد و از
طریق ارسال پرسشنامه و توجیه حضوري و مکاتبات از طریق ارسال ایمیل و پیام تمـام اعضـاي
پنل در تحقیق مشارکت کردند و اتفاق نظر در خصوص این  4بعد حاصل گردید.
1 . Purposive/Judgemetal Sampling
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جدول .2ابعاد و مولفههاي چارچوب تبديل دانش ضمني به دانش صريح

ابعاد

شاخص

عوامل

-1اهداف استراتژیک شرکت -۴،فرهنگ سازمانی -0 ،مدیریت ارشد شرکت -4،زیر

سازمانی

ساختهاي فنی شرکت -5،طراحی نظام انگیزشی مناسب براي کارکنان شرکت

برنامه ریزي
و شروع
پروژه

-1تعیین موضوع پروژه -۴،روشن ساختن هدف پروژه -0 ،ارائه طرح پیشنهادي پروژه-4 ،
رسیدن به توافق جمعی در مورد طرح پیشنهادي -5،ایجاد پایگاه دانشی -5 ،رتبه بندي
حوزههاي دانشی -2،تعریف و شناسایی منابع دانش -9 ،تعریف روشهاي کسب دانش-8 ،

(ورودي

تهیه و ساخت ابزار گردآوري دانش ضمنی( مولد پروتکل) -13،تدوین برنامه اجرایی

مدل)
تسخیر

دانش نرم
سازينیازهاي
شناسایی
افزاري ،
سخت
دانشنیازهاي
شناسایی
پروژه،
افزاري مشخص
ضمنی-0،
 1۴ذ-خیره
روش
تعریف
ضمنی-۴،
-11کسب
فرایند
-1

(اکتساب) و
مدلسازي

نمودن روش شناسی تحلیل دانش ضمنی،
 -4مدلسازي و تحلیل اکتشافی دانش ضمنی کسب شده -5 ،ارزیابی دانشها بر پایه

دانش
مستندسازي
ضمنی

شاخصها -5،اعتبارسنجی مدلهاي دانش ضمنی کسب شده -2،نهایی کردن مدل دانش
نهاییبه دانش
ارزیابی
صورت بهموقت۴ ،
صریح به
1
وسیله
بستهدانش
ارزیابی
صریح-8-،
دانش ضمنی
دانشنهایی
سازيبسته
مستند -تولید
انتشار وشده9 ،
ضمین-کسب

مدلسازي
و (فرایند)
دانش

موقت -0،تدوین بسته نهایی دانش -4،چاپ و تکثیر دانش تولیده شده
صریحدیگر
فرد خبره

صریح
1

(خروجی)رتبههاي دبلیو کندال  :ضریب توافق  wکندال ،شکل نرمال شده آزمون فریدمن
آزمون
میباشد و به سنجش میزان توافق رتبه بنديها در بین پاسخگویان میپردازد (حبیب پور و
صفري .)1099 ،این آزمون با مقایسه میانگین رتبهها در بین متغیرها تفاوت این میانگینها را
بررسی میکند .مقدار آزمون رتبههاي  wکندال بین ( )3تا ( )1نوسان دارد که در آن مقادیر
نزدیک به ( )3نشان از عدم توافق و مقادیر نزدیک به ( )1نشان از توافق بیشتر بین پاسخگویان
در خصوص متغیرهاي مورد نظر دارد (حبیب پور و صفري .)1099 ،کلیه محاسبات با استفاده
از نرم افزار اس-پی-اس-اس ورژن  15صورت گرفته است .جدول  0چگونگی تفسیر مقادیر
گوناگون این ضریب را نشان میدهد (بر گرفته از سرلک و همکاران.)1081 ،
1 . Kendall's W Ranks
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جدول  .0تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال

مقدار W

تفسیر

اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

3/1

اتفاق نظر بسیار ضعیف

وجود ندارد

3/0

اتفاق نظر ضعیف

کم

3/5

اتفاق نظر متوسط

متوسط

3/2

اتفاق نظر قوي

زیاد

3/8

اتفاق نظر بسیار قوي

بسیار زیاد

(منبع :با اقتباس از سرلک)1081 ،

يافتهها
 -1نتایج دور اول روش دلفی:
در این مرحله بر اساس مروري بـر ادبیـات موضـوع و بـا اسـتفاده از مطالعـات صـورت گرفتـه
جدول کاملی از ابعاد و شاخصهاي مدل تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در بخش تحقیق
و توســعه صــنعت خودروســازي اســتخراج شــد و همــین جــدول مــالک تهیــه و تــدوین اولــین
پرسشنامه نظرسنجی قرار گرفت .سپس براي این  4بعد 03 ،سنجه سـاده تـدوین شـد و مقیـاس
لیکرت با طیف  5گانه نیز تعیین گردید .پرسشنامه دور اول دلفاي به بر اسـاس طیـف لیکـرت،
طیف پایین (گزینه  )5نشان دهنده خیلی کم مرتبط و طیف باال (گزینـه  )1نشـان دهـده کـامال
مرتبط است .نتایج مرتبط با دور اول اجـراي پرسشـنامه بـه روش دلفـاي در جـدول زیـر آمـده
است .در این جداول نام عامل ،تعداد پاسخها ،میانگین و انحـراف معیـار و ترتیـب اهمیـت هـر
عامل بر اساس میانگین پاسخها درج شده است.
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جدول .4نتايج دلفي مرحله اول؛ ابعاد مدل تبديل دانش ضمني به دانش صريح

تعداد پاسخها

میانگین

ابعاد

انحراف

اهمیت بر

معیار

اساس
میانگین

صریح

مدل تبدیل دانش ضمنی به دانش

1
۴
0
4

عوامل سازمانی
برنامه ریزي و شروع
پروژه
تسخیر(اکتساب) و
مدلسازي دانش ضمنی
مستندسازي و مدلسازي
دانش صریح

03

4983

3955۴

1

03

4995

3923۴

۴

03

4953

3991۴

0

03

49۴0

39520

4

بر اساس پرسشنامه دلفی مرحله اول ،تمامی ابعاد مدل تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح که
مبتنی بر ادبیات و مبانی نظري تحقیق بود مورد تایید کامل اعضاي پانل دلفی قرار گرفت.
همانگونه که در جدول 0و  4مشاهده میشود تمامی ابعاد بر اساس میانگین به دست آمده رتبه
بندي شده اند .کلیه ابعاد  4گانه داراي باالترین تاثیر بر مدل تبدیل دانش ضمنی به دانش
صریح هستند .نتایج آزمون رتبههاي دبلیو کندال (ضریب توافق  ) wدر جدول  4آمده است.
با توجه به آنکه مقدار آزمون خی دو در سطح خطاي کوچکتر از  3/31معنی دار نیست لذا
با اطمینان  %88میتوان بیان داشت که تفاوت میانگین رتبهها به دلیل آنکه  p<0.05نمیباشد
معنی دار نیست و اتفاق نظر میان اعضاي پانل وجود دارد .بعالوه ضریب کندال در جدول
شماره  5از  3/5باالتر است و به  1بیشتر میل میکند لذا با توجه به طبقه بندي مندرج در
جدول شماره  ، 0ضریب توافق در حد نسبتاً قوي ارزیابی میشود.
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جدول  .5نتايج آماري دور اول ابعاد دلفي

N

03

Kendall's
)W(a
Chi-Square

3/2۴
15/545

df

0
3/1۴5

Asymp. Sig.

جدول .6نتايج دلفي مرحله اول شاخصهاي مدل تحقيق

تعداد
شاخص

-

میانگین انحراف
معیار

پاسخها

اهمیت
بر
اساس
میانگین

اهداف استراتژیک شرکت

03

4958

3/22

1

عوامل

فرهنگ سازمانی

03

4902

3/91

۴

حمایتی

زیر ساختهاي فنی شرکت

03

49۴5

3/9

0

مدیریت ارشد شرکت(حذف)

03

۴943

1/48

5

طراحی نظام انگیزشی مناسب براي کارکنان

03

0913

1/31

4

شرکتموضوع پروژه
تعیین

03

4929

3/58

1

روشن ساختن هدف پروژه

03

4955

3/9

0

ارائه طرح پیشنهادي پروژه

03

49۴9

3/21

9

رسیدن به توافق جمعی در مورد طرح

03

4900

3/۴8

5

پیشنهادي
پایگاه دانشی
ایجاد

03

4901

3/20

2

شناسایی نیازهاي سخت افزاري (حذف)

03

۴951

1/24

1۴

رتبه بندي حوزههاي دانشی

03

4914

3/95

8

تعریف و شناسایی منابع دانش

03

4908

3/95

5

تعریف روشهاي کسب دانش

03

4955

3/80

4

(سازمانی)

برنامه ریزي
و شروع
پروژه
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9۴

تهیه و ساخت ابزار گردآوري دانش ضمنی(

03

4952

3/20

۴

مولد
پروتکل)اجرایی پروژه
تدوین برنامه

03

4939

3/55

13

شناسایی نیازهاي نرم افزاري (حذف)

03

۴925

1/12

11

فرایند کسب دانش ضمنی

03

0951

3/58

2

ارزیابی دانشها بر پایه شاخصها (حذف)

03

۴995

1/۴8

8

تسخیر

تعریف روش ذخیره سازي دانش ضمنی

03

0955

3984

5

(اکتساب)

مشخص نمودن روش شناسی تحلیل دانش

03

0925

399۴

5

و مدلسازي

ضمنی
مدلسازي و تحلیل اکتشافی دانش ضمنی

03

4919

3995

4

دانش

کسب شده
اعتبارسنجی مدلهاي دانش ضمنی کسب

03

4955

3955

۴

ضمنی

شده
نهایی کردن مدل دانش ضمنی کسب شده

03

4991

3951

1

تولید بسته نهایی دانش ضمنی به صریح

03

4908

3929

0

ارزیابی دانش به وسیله فرد خبره

03

۴995

1919

9

(حذف) مستند سازي دانش صریح به
دیگرانتشار و

03

4940

3958

1

مستندسازي

موقتنهایی دانش صریح موقت
صورت بسته
ارزیابی

03

4913

3994

4

دانش

تدوین بسته نهایی دانش

03

4915

3925

0

صریح

چاپ و تکثیر دانش تولیده شده

03

49۴8

3928

۴

و مدلسازي

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود تمامی مولفهها بر اساس میانگین به دست آمده رتبـه
بندي شده اند (ستون ترتیب اهمیت) .در این مرحله مولفههـایی کـه در طیـف متوسـط بـه بـاال
ارزیابی شده اند انتخاب خواهند شد و وارد مرحله بعدي دلفاي مـیشـوند .لـذا  ۴5مولفـه اول
باالترین رتبه و باالترین تاثیر بر مدل تبدیل دانش ضمنی به دانـش صـریح در بخـش تحقیـق و
توسعه صنعت خودروسازي را بـه خـود اختصـاص خواهنـد داد زیـرا میـانگین همگـی از  0یـا
متوسط باالتر است .در این مرحله  5شاخص حذف شدند.
نتایج آزمون رتبههاي دبلیو کندال (ضریب توافـق  ) wدر جـدول  2آمـده اسـت .بـا توجـه بـه
آنکه مقدار آزمون خی دو که در سـطح خطـاي کوچـک تـر از  3/31معنـی دار اسـت لـذا بـا
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اطمینان  %88میتوان بیان داشت که تفاوت میانگین رتبـههـا بـه دلیـل آنکـه  p<0.05اسـت،
معنی دار است .با توجه به آنکه مقدار ضریب توافق به صفر بیشتر میل میکند (مطابق بـا نتـایج
مندرج در جدول )0پس حتماً باید این آزمون مجدداً و بـا اصـالحاتی اجـراء گـردد لـذا حتمـاً
براي دور دوم باید گویهها و یا متغیرهایی که میانگین آنها زیر  0/3333میباشـد از نظرسـنجی
حذف شوند .به همین منظور  5شاخص از نظرسنجی دور بعدي حذف میشوند.
جدول  .7نتايج آماري دور اول شاخص دلفي

N

03
3/059

)Kendall's W(a
Chi-Square

1۴5/82۴

df

۴8

Asymp. Sig.

3/333

 .۴تحلیل نتایج دلفی مرحله دوم:
جدول .8نتايج دلفي مرحله دوم؛ مدل تبديل دانش ضمني به دانش صريح

انحراف

اهمیت بر اساس

معیار

میانگین

1

عوامل سازمانی

03

4983

3955۴

1

۴

برنامه ریزي و شروع پروژه

03

4999

39233

۴

03

4921

39931

0

03

4955

39520

4

ابعاد

صریح

مدل تبدیل دانش ضمنی به دانش

0
4

تسخیر(اکتساب) و مدلسازي
دانش ضمنی
مستندسازي و مدلسازي دانش
صریح

تعداد

میانگین

پاسخها

بر اساس پرسشنامه دلفی مرحله دوم ،تمامی ابعاد مدل تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در
بخش تحقیق و توسعه صنعت خودروسازي که مبتنی بر ادبیات و مبانی نظري تحقیق بود
مورد تایید کامل اعضاي پانل دلفی قرار گرفت.
همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود تمامی ابعاد بر اساس میـانگین بـه دسـت آمـده رتبـه
بندي شده اند .کلیه ابعاد داراي باالترین تاثیر بر مدل تبدیل دانش ضمنی بـه دانـش صـریح در
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بخش تحقیـق و توسـعه صـنعت خودروسـازي هسـتند .نتـایج آزمـون رتبـههـاي دبلیـو کنـدال
(ضریب توافق  ) wدر جدول  8آمده است .با توجه به آنکه مقـدار آزمـون خـی دو در سـطح
خطاي کوچکتر از  3/31معنی دار نیست لذا با اطمینان  %88مـیتـوان بیـان داشـت کـه تفـاوت
میانگین رتبهها به دلیل آنکه  p<0.05نمی باشد معنی دار نیسـت و اتفـاق نظـر میـان اعضـاي
پانل وجود دارد .بعالوه ضریب کندال در جدول شماره  8از  3/5باالتر است و به  1بیشتر میـل
میکند لذا با توجه به طبقه بندي مندرج در جدول شماره  ،0ضریب توافق در حـد نسـبتاً قـوي
ارزیابی میشود پس میتوان نظر سنجی را متوقف نمود.
جدول  .9نتايج آماري دور دوم ابعاد دلفي

03

N

3/81

Kendall's
)W(a
Chi-Square

15/82۴
0

df

3/109

Asymp. Sig.
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جدول .01نتايج دلفي مرحله دوم ابعاد مدل تحقيق

تعداد
شاخص

-

میانگین انحراف
معیار

پاسخها

اهمیت بر
اساس
میانگین

اهداف استراتژیک شرکت

03

4958

3991

1

فرهنگ سازمانی

03

4905

3998

0

زیر ساختهاي فنی شرکت

03

4955

392۴

۴

طراحی نظام انگیزشی مناسب براي کارکنان شرکت

03

4935

3928

4

تعیین موضوع پروژه

03

4985

3928

1

روشن ساختن هدف پروژه

03

4925

3944

۴

ارائه طرح پیشنهادي پروژه

03

4955

3925

4

رسیدن به توافق جمعی در مورد طرح پیشنهادي

03

0921

1935

13

برنامه ریزي و ایجاد پایگاه دانشی

03

4943

3959

5

شروع پروژه رتبه بندي حوزههاي دانشی

03

0995

3952

8

تعریف و شناسایی منابع دانش

03

4903

3993

5

تعریف روشهاي کسب دانش

03

4913

3928

2

تهیه و ساخت ابزار گردآوري دانش ضمنی( مولد پروتکل)

03

0983

398۴

9

تدوین برنامه اجرایی پروژه

03

4924

3980

0

فرایند کسب دانش ضمنی

03

4953

3999

4

تعریف روش ذخیره سازي دانش ضمنی

03

4929

3981

1

مشخص نمودن روش شناسی تحلیل دانش ضمنی

03

4959

39901

۴

مدلسازي و تحلیل اکتشافی دانش ضمنی کسب شده

03

4940

3952

5

اعتبارسنجی مدلهاي دانش ضمنی کسب شده

03

4944

3994

5

نهایی کردن مدل دانش ضمنی کسب شده

03

4958

3985

0

تولید بسته نهایی دانش ضمنی به صریح

03

4913

3994

2

03

4919

3992

4

عوامل
حمایتی
(سازمانی)

تسخیر
(اکتساب) و
مدلسازي
دانش ضمنی

مستندسازي و

انتشار و مستند سازي دانش صریح به صورت موقت
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مدلسازي
دانش صریح

ارزیابی بسته نهایی دانش صریح موقت

03

49۴8

3923

0

تدوین بسته نهایی دانش

03

4992

3924

1

چاپ و تکثیر دانش تولیده شده

03

4951

3955

۴

همانگونه که در جدول  13مشاهده میشود تمامی متغیرها بر اسـاس میـانگین بـه دسـت آمـده
رتبه بندي شده اند .کلیه متغیرها داراي باالترین تاثیر بـر مـدل تبـدیل دانـش ضـمنی بـه دانـش
صریح در بخش تحقیق و توسعه صنعت خودروسـازي هسـتند .نتـایج آزمـون رتبـههـاي دبلیـو
کندال (ضریب توافق  ) wدر جدول  11آمده است .با توجه به آنکه مقدار آزمون خـی دو در
سطح خطاي کوچکتر از  3/31معنی دار نیست لذا بـا اطمینـان  %88مـیتـوان بیـان داشـت کـه
تفاوت میانگین رتبهها به دلیل آنکـه  p<0.05نمـی باشـدمعنی دار نیسـت و اتفـاق نظـر میـان
اعضاي پانل وجود دارد .بعالوه ضریب کندال در جدول شماره 13از  3/5بـاالتر اسـت و بـه 1
بیشتر میل میکند لذا با توجه به طبقه بندي مندرج در جدول شماره  ، 0ضریب توافـق در حـد
نسبتاً قوي ارزیابی میشود پس میتوان نظر سنجی را متوقف نمود.
جدول  .00نتايج آماري دور دوم شاخص دلفي

03
3/94
15/404
۴4
3/119

N
Kendall's
)W(a
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

بحث و نتيجهگيري
هدف این تحقیق ،تعیین چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در صنعت
خودروسازي است به همین منظور با بررسی ادبیات موضوع و بهره گیري از نظرات
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خبرگان و صاحب نظران ،ابعاد و مولفهها شناسایی و سپس با استفاده از روش دلفی در
دو نوبت پرسشنامهها توزیع و جمع آوري شد که برخی از مولفهها حذف و برخی از
مولفهها اضافه گردیدند و در نتیجه  4بعد تشریح میگردد
بعد اول عوامل سازمانی(حمایتی )  :در این راستا مولفههاي مربوطه (هدف استراتژیک
،فرهنگ سازمانی ،زیرساخت فنی و انگیزش کارکنان ) از مطالعه ادبیات تحقیق
استخراج گردید و سپس طی دو مرحله دلفی توسط پنل خبرگان امر ،شاخص مورد
تایید قرار گرفت .در جامعه آماري نیز پرسشنامه ا ي توزیع گردید و نتایج پرسشنامه در
لیزرل مورد تحلیل واقع شد و در نهایت مولفهها و شاخصهاي در ارتبا

با

شاخصهاي سازمانی(حمایتی) مورد تایید واقع شد .ودر نتیجه متغیر فرهنگ سازمانی
بیشتر از بقیه مولفهها توانست متغیرهاي مربوطه را تعریف نمایند.
یافتههاي این بعد با یافتههاي تحقیقاتی همچون بوارفا و عابد ( ،)۴31۴رضوانیان و
متولیان( )1085و کانلی و کالوي ( )۴311همگرایی و همخوانی دارد .داونپورت و
همکارانش( )۴333نیز در پژوهشی به بررسی اثربخشی اجراي سیستمهاي مدیریت
دانش در  ۴4شرکت را مورد بررسی قرار دارند .که تعداد  19طرح موفقیت آمیز و
5طرح در حوزه مدیریت دانش در شرکتها با شکست روبرو شده بودند .با بررسی
میدانی صورت گرفته مشخص شد که عوامل سازمانی همچون؛ حمایت مدیریت ارشد
سازمان ،فرهنگ دانش دوستی ،زیر ساختهاي فنی و سازمانی مستحکم ،پرداخت
پاداشهاي انگیزشی براي کاربران مدیریت دانش بر اثربخشی و موفقیتهاي طرحهاي
حوزه مدیریت دانش در شرکتهاي مورد مطالعه بوده است .در این پژوهش نیز چهار
عامل اساسی تدوین راهبردهاي مدیریت دانش در شرکت پارس خودرو ،زیر ساخت
فنی مستحکم ،فرهنگ سازمانی حمایتی سیستم مدیریت دانش ،و همچنین طراحی
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سیستم انگیزشی مناسب کارکنان از مولفههاي اساسی و مهم تبدیل دانش ضمنی به
دانش صریح در گروه خودروسازي پارس میباشد.
بعد دوم مولفههاي وروديها (برنامه ریزي و شروع پروژه ) :در این راستا نیز همانند
بعد اول شاخصهاي مربوطه( موضوع پروژه ،هدف پروژه ،ارائه طرح پیشنهادي ،توافق
جمعی روي طرح پیسنهادي ،ایجاد پایگاه دانشی ،رتبه بندي حوزههاي دانش ،شناسایی
منابع دانش ضمنی ،روشهاي احصاءو کسب دانش و تهیه برنامه اجرایی ) از مطالعه
ادبیات تحقیق استخراج گردید و در مرحله بعد طی دو مرحله دلفی توسط پنل خبرگان
 ،شاخصها مورد تایید قرار گرفت .در جامعه آماري نیز پرسشنامه ا ي توزیع گردید و
نتایج پرسشنامه در لیزرل مورد تحلیل واقع شد و در نهایت مولفهها و شاخصهاي در
ارتبا با مولفههاي (وروديهاي) تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح مورد تایید واقع
شد .سپس متغیرهاي ارائه طرح پیشنهادي و توافق جمعی روي طرح پیشنهادي بیشترین
همبستگی با بعد برنامه ریزي و شروع پروژه دارا میباشند.یافتههاي این تحقیق با یافتههاي
همدان ( ،)۴313ون استنیرگ ( ،)۴331دالگر ( )۴31۴همگرایی دارد.
بر اساس یافتههاي تحقیق از جامعه آماري ،وضعیت این بعد نیز در گروه خودروسازي
پارس در وضعیت متوسط به پایین ارزیابی شده است و جا دارد مسئولین امر در راستاي
برنامه ریزي و آمادگیهاي الزم در بدو شروع پروژههاي تبدیل دانش ضمنی به دانش
صریح تالش وافر و دقت همه جانبه اي داشته باشند .بر اساس تئوريها و تجربیات
موجود؛ در صورتی که سازمانی بهترین متخصصانی که داراي انبوهی از دانش ضمنی
و پنهان هستند را دارا باشد ولی در مرحله آماده سازي و برنامه ریزي و مشخص نکردن
اهداف پروژه شناسایی دانش ضمنی موفق عمل نکند ،احتمال آسیب پذیري و شکست
در پروژههاي اکتساب دانش ضمنی و تبدیل به دانش صریح و خسارت دیدن سازمان
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دو چندان خواهد شد .بنابراین انتظار میرود مدیران امر تصمیاتی در جهت بهبود
وضعیت برنامه ریزي تبدیل دانش ضمنی به صریح اتخاذ نمایند.
بعد سوم مولفههاي تسخیر(اکتساب ) و مدل سازي دانش ضمنی :در این راستا نیز
همانند ابعاد اول و دوم شاخصهاي مربوطه از مطالعه ادبیات تحقیق استخراج گردید و
در مرحله بعد طی دو مرحله دلفی توسط خبرگان امر شاخصها مورد تایید قرار
گرفت.در جامعه آماري نیز پرسشنامه اي توزیع گردید و نتایج پرسشنامه در لیزرل
مورد تحلیل واقع شد و در نهایت مولفهها و شاخصهاي زیر مورد تایید واقع شد.
در نتیجه ،مشخص نمودن روش شناسی تحلیل دانش ضمنی بیشـتر از بقیـه مولفـههـاي
بعد تسخیر و مدلسازي دانش ضمنی را تعریف نموده است.
یافتههاي این تحقیق با یافتههاي وانگ و مین ( ،)۴310هیـو ( )۴314همخـوانی دارد .بـا
بررسیها ي زیادي که محقق در فرایند تحقیق انجام داد به این نتیجه رسید که در زمینـه
شیوههاي تسخیر دانش ضمنی و مدلسازي آن کار زیادي صـورت نگرفتـه اسـت و جـا
دارد به شرکت متبوع و همچنین به محققین توصیه نمود کـه در ایـن زمینـه مطالعـات و
تحقیقات بیشتري انجام دهند.
بعدچهارم مولفههاي خروجیها(مستندسازي و مدلسازي دانش صریح ) :در این راستا
نیز مانند ابعاد قبلی ذکر شده شاخصهاي مربوطه(انتشارو مستندسازي دانش صریح به
صورت موقت ،ارزیابی بسته نهایی صریح موقت ،تدوین بسته نهایی دانش و چاپ و
تکثیر دانش تولیدشده ) از مطالعه ادبیات تحقیق استخراج گردید و در مرحله بعد طی
دو مرحله دلفی توسط پنل خبرگان  ،شاخصها مورد تایید قرار گرفت .در جامعه
آماري نیز پرسشنامه ا ي توزیع گردید و نتایج پرسشنامه در لیزرل مورد تحلیل واقع شد
و در نهایت مولفهها و شاخصهاي در ارتبا با مستند سازي و مدلسازي دانش صریح
مورد تایید واقع شد.
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انتشار و مستند سازي دانش صریح به صورت موقت بیشتر از بقیه مولفهها توانستند بعد
مربوطه را تعریف نمایند.
یافتههاي این تحقیق با تحقیقات همدان محمد و آل ساید( )۴315و اخـوان و همکـاران
( )1080همگرایی دارد .وضعیت صنعت خودرو سازي در این زمینـه نیـز مناسـب نمـی
باشد و در نتیجه میتوان گفت تمامی مولفههاي بعـد مستندسـازي و مدلسـازي دانـش
صریح از نظر پاسخگویان در وضعیت مناسـبی نمـی باشـد .لـذا جـا دارد مـدیران ارشـد
سازمان در این زمینه نیز تمهیدات اساسی و راهبردي اتخاذ نمایند.
نتایج تحقیق نشان داد که شرکت مربوطه در هیچ کدام از ابعاد چهارگانه تبدیل دانـش
ضمنی به دانش صریح وضعیت مناسبی ندارد .لذا نیاز است که شرکت مربوطه گامهایی
را در راستاي بهبود ابعاد 4گانه بردارد .امروزه پیاده سازي هر سیستم و برنامه اي در هـر
سازمانی منو به وجود فرهنگ سـازمانی حمـایتی در راسـتاي پیـاده سـازي آن برنامـه
است .استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان متبوع و از جمله پیاده سازي چارچوب
تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در آن نیازمند یک فرهنگ سازمانی حمایتی و ينی
و دانش دوست در گروه خودروسازي پارس میباشد .فرهنگ کـاري برتـر ،بـه منظـور
تحقق بخشیدن به خلق ،اشتراک و تبدیل دانش ضمنی بـه دانـش آشـکار بسـیار حیـاتی
است .سازمان متبوع میبایست تالش نماید تا کارکنان خود را بـه خـالق بـودن تشـویق
کنند .کارمندان با ایجاد شرایط فرهنگی مبتنی بر اعتماد و حمایتگر از مدیریت دانش،
تمایل بیشتري به اشتراک دانش ضمنی خود داشته و همچنین با عالقهمندي بیشـتري بـه
کسب دانش از دیگران ،اقدام مـیورزنـد .بـراي دسـتیـابی بـه هـدف ایجـاد فرهنـگ
حمایتی در حوزه دانشی که مروج مدیریت دانش ضمنی باشد ،به دو عنصـر "فرهنـگ
دانشمحور " و "فرهنگ نوآورانه " نیاز دارد .در تئوري فرهنگ دانشمحور ،سـازمان
به دانش به عنوان مهمترین منابع و داراییهاي خود ارزش مینهد .در این نوع فرهنگ،
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سازمان خود ،مشوق کسب ،خلق ،تبـادل و اسـتفاده مـؤثر از دانـش اسـت .در فرهنـگ
نوآورانه ،سازمان؛ نوآوري محـور اسـت و بـه حـل مسـائل و مشـکالت خـود از طریـق
نوآوري می اندیشد .بنابراین سازمان مورد نظر میتوانند از طریق ایجاد فرهنگ مبتنی بر
اعتماد به بیرونیشدن و اشتراک دانش ضمنی اقدام ورزند و دانـش ضـمنی را بـه طـور
مؤثر مدیریت نمایند.
از دیگر عوامـل سـازمانی مـورد نظـر در مـدل تحقیـق ،وجـود مـدل مناسـب انگیزشـی
کارکنان در شرکت مورد مطالعه میباشد .امروزه ،به دلیل سرعت باالي به روز رسـانی
دانش ،طولعمر دانش کوتاهتر شده است و منجر به انحصار دانش شده است .انحصار
دانش بدین معناست که صاحبان دانش به دلیل ریسک ناشی از کاهش قدرت ،تمـایلی
به اشتراک دانش ندارند .برعکس ،شرکت از کارمندان خود میخواهد دانـش خـود را
به اشتراک بگذارند تا از این طریق سود دانش به حداکثر برسد و توانایی رقابت سازمان
در بازار بهبود یابد .و جهت جلب تمایل کارکنـان بـراي اشـتراک دانـش نیازمنـد یـک
سیستم انگیزشی قوي میباشد .لذا نیاز است تا سـازمان متبـوع کوشـش نمایـد تـا یـک
سیستم تشویقی براي به اشتراک گذاري دانش طراحی نماید تا بدینترتیب کارکنـان را
به اشتراک ،استفاده و خلق دانش تريیب نمایند .شرکت مورد مطالعه مـیبایسـت از دو
روش مادي و معنوي و یا ترکیبی از این دو به تشویق و انگیزش کارمندان خود اقـدام
کند .طرز فکر کارمندان از این طریق نسبت به مدیریت دانش مثبتتر شده و دانـش بـه
طور مؤثر انتقال یافته و خلق ،اشتراک و تبدیل آن با سرعت بیشتري صورت میپـذیرد.
به عالوه با حضور عوامل انگیزشی ،کارکنان سعی مینمایند از یکدیگر پیشـی گرفتـه و
دانش را از دیگران بیاموزند و سپس آن را به صورت دانـش ضـمنی مـورد قبـول خـود
تغییر دهند.

8۴
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اولین مولفه در بعد برنامه ریزي جهت کسب دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش صـریح
در شرکت مورد مطا لعه ،مشخص نمودن اهـداف اصـلی ایـن پـروژه اسـت .بـه عبـارتی
مدیران اصلی مدیریت دانش شرکت ،باید بـه شناسـایی کلیـات پـروژه بپردازنـد؛ یعنـی
حوزه پروژه و خبرگانی را که میخواهند دانش آنها را تسخیر ،ذخیـره و بـه اشـتراک
بگذارند را شناسایی کنند .باید مطمئن شوند که اجراي پـروژه امکـان پـذیر اسـت و بـه
شرکت مربوطه سود میرساند.
با توجه بـه دسـتاوردهاي ایـن تحقیـق ،میتـوان مفـاهیم نظـري را راحـت تـر بـه مفـاهیم
کاربردي تبدیل کرد واین (دستاوردها ) ابعاد چهـار گانـه بـا ترکیـب مولفـههـا کـه در
تدوین مدل موثر بودند را به عنوان نوآوري اصلی این تحقیق میتوان یاد کـرد کـه در
مرکز این نوآوري دانش ضمنی قرار دارد و به انتخاب راهی که در صـنعت خـودرو سـازي
بتوان به یک نو اوري و ارزش افزوده و سود کسب کنند ،اشـاره دارد .وبـه بیـان دیگـر اگـر
دانش در سازمانها یک منبع حیاتی هست و تا وقتی که ایـن چـارچوب انجـام نشـود بـراي
صنایع هیچگونه ارزشی نخواهد داشت  .تحقیقات انجام شـده قبلـی در مـورد شـرکتهـاي
کوچک و ناچیز بوده است و مطالعه در زمینه شرکتهاي خودرو سازي جدید است .
این مطالعه به صورت کلی و نگرشی جامع به بررسی ابعاد مدل تبدیل دانش ضمنی به
صریح در صنعت خودروسازي پرداخته است و تحقیقات آتی میتواند به صورت
خاص یک بعد را به طور تفضیلی تر مورد بررسی قرار دهد و مدل جامعی را براي هر
یک از ابعاد ارائه نماید.
این تحقیق مبتنی بر استراتژي دلفی و پیمایشی صورت گرفته است و محققین آتی
میتوانند این مدل را مبتنی بر استراتژي داده بنیاد انجام دهند و با این مدل مقایسه
نمایند.
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در جدول زیر شاخصها ي اصلی هر بعد مدل تبدیل دانش ضمنی به صریح در بخش تحقیق و
توسعه صنعت خودروسازي مشخص شده است.
جدول .02شاخصهاي نهايي و اصلي مستخرج از نظر خبرگان

شاخص

-

اهداف استراتژیک شرکت
عوامل حمایتی (سازمانی)

فرهنگ سازمانی
زیر ساختهاي فنی شرکت
طراحی نظام انگیزشی مناسب براي کارکنان شرکت
تعیین موضوع پروژه
روشن ساختن هدف پروژه
ارائه طرح پیشنهادي پروژه
رسیدن به توافق جمعی در مورد طرح پیشنهادي

برنامه ریزي و شروع پروژه

ایجاد پایگاه دانشی
رتبه بندي حوزههاي دانشی
تعریف و شناسایی منابع دانش
تعریف روشهاي کسب دانش
تهیه و ساخت ابزار گردآوري دانش ضمنی( مولد پروتکل)
تدوین برنامه اجرایی پروژه
فرایند کسب دانش ضمنی
تعریف روش ذخیره سازي دانش ضمنی

تسخیر
(اکتساب) و مدلسازي دانش ضمنی

مشخص نمودن روش شناسی تحلیل دانش ضمنی
مدلسازي و تحلیل اکتشافی دانش ضمنی کسب شده
اعتبارسنجی مدلهاي دانش ضمنی کسب شده
نهایی کردن مدل دانش ضمنی کسب شده
تولید بسته نهایی دانش ضمنی به صریح
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انتشار و مستند سازي دانش صریح به صورت موقت
مستندسازي و مدلسازي دانش صریح

ارزیابی بسته نهایی دانش صریح موقت
تدوین بسته نهایی دانش
چاپ و تکثیر دانش تولیده شده
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