فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال چهارم ،شماره  ،41زمستان 41
صفحات  14تا 49

شناسايي فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي تسهیلگر فرآيند
خلق دانش در شرکت هاکوپیان
سید جمالالدین حسیني
نرگس آقاخاني





جالل رضایينور



چكیده
هدف از ارائه اين مقاله بررسي نقش فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطاتي در هر يك از
فرايندهاي خلق دانش نوناكا و نيز تأثير تسهيم دانش بر نوآوري و يادگيري جمعي
كاركنان در سطح سازمان است .بدين منظور چارچوبي بر اساس مدل خلق دانش نوناكا
ارائه شده است كه به تحليل رابطه بين فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي ،مديريت
دانش و نوآوري در فرايند و محصول ميپردازد .اين چارچوب در ادامه در شركت
هاكوپيان مورد بررسي قرار گرفت كه استفاده وسيعي از فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطي ميكند و شركتي خالق و نوآور محسوب ميشود .روش تحقيق از نوع كيفي
بوده و براي گردآوري اطالعات از روش مصاحبه نيمه ساختيافته استفاده شده است.
نتايج حاكي از اين بود كه اين شركت از انواع مختلف فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطاتي در هر يك از فرايندهاي خلق دانش استفاده ميكند و تركيب اين فناوريها،
نقش مثبتي بر اجتماعيسازي ،بيرونيسازي ،تركيب و درونيسازي دانش كاركنان ايفا
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مي كند و در نهايت منجر به نوآوري در محصول و نوآوري در فرآيندهاي شركت
ميشود.
کلیدواژگان :فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطاتي ،فرايندهاي خلق دانش نوناكا ،نوآوري
در محصول ،نوآوري در فرايند ،يادگيري جمعي
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مقدمه
رويکرد منبع گرا به سازمان حاكي از اهميت منابع استراتژيك سازماني است كه آنها را
قادر ميسازد به مزيت رقابتي در بلندمدت دست يابند (ادوينسون .)3112 ،1طي دهه
اخير ،محيط كسبوكار پوياتر و پيچيدهتر از گذشته شده است درنتيجه سازمانها
مجبور به تجديدنظر در خصوص منابع استراتژيك خود هستند كه مزيت رقابتي
بيشتري براي آنها فراهم ميسازد .در اين رابطه ،رقابت ميان سازمانها تا حد زيادي به
استفاده از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي مربوط ميشود كه فرصت خلق ارزش و
استقرار فرايندهاي مديريت دانش در سطح سازمان را فراهم ميسازند (ژانگ و
همکاران.)3112 ،3
مديريت دانش ،رويکردي يکپارچه براي شناسايي ،اكتساب ،ارزيابي ،بازيابي و تسهيم
داراييهاي اطالعاتي سازمان است .اين داراييها شامل پايگاههاي داده ،اسناد،
سياستها ،رويههاي كاري و تخصص و تجاربي است كه پيشازاين از افراد كسب
نشدهاند (دوهان .)1991 ،2در محيط كسبوكار فعلي ،اين مفهوم نقش كليدي ايفا
ميكند زيرا در ارتباط با مديريت داراييهاي ناملموس سازمان است .اكثر اين داراييها
شامل فرايندهايي هستند كه بهنوعي مشغول دريافت ،ساماندهي و انتقال دانش هستند.
بنابراين ،اين مفهوم ماهيتي پويا دارد زيرا در ارتباط با توسعه خروجيها با ارزش
افزوده بيشتر است .در اين زمينه سرمايه فکري عبارت است از تركيبي از داراييهاي
ناملموس كه باعث رشد ،بازسازي ،كارايي و پايداري سازمان ميشوند (جعفري و
همکاران.)3112 ،
ادبيات زيادي در حوزه اقتصاد وجود دارد كه به مطالعه فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطاتي ،خصوصاً تأثير آنها بر بهرهوري و متغيرهاي اقتصادي پرداختهاند (دراكا و
همکاران .) 3112 ،4همچنين در رابطه با مديريت دانش خصوصاً فرايندهاي خلق دانش،
انتقال ،كاربرد و مديريت دانش (ايچيجو و نوناكا )3112 ،5و نيز نوآوري (تيس)3111 ،2
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مطالعاتي انجام شده است .بااينحال رابطه اين سه مفهوم تاكنون بررسي نشده است.
عالوه بر اين ،وجود اين خأل كه كدام فناوريها و فرايندهاي مديريت دانش در
سازمانها بيشترين مزايا را به همراه دارد احساس مي شود .بر اين اساس ،هدف از اين
مقاله تحليل فرايندهاي مديريت دانش مرتبط با فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي در
سازمانها و استفاده از نتايج حاصل از آن در نوآوري است.
بدين منظور چارچوبي تهيه شده است كه بهواسطه آن به تحليل رابطه بين فناوريهاي
اطالعاتي و ارتباطاتي ،مديريت دانش و نوآوري در فرايند و محصول خواهيم پرداخت.
در ادامه براي تأييد مدل و تحليل فرايندهاي يادگيري مشاركتي ،مدل پيشنهادي در
شركت هاكوپيان به كار گرفته شده است .شركت پوشاك هاكوپيان با هدفگذاري
بلندمدت ،در سال  1249توسط سومبات هاكوپيان بنيان نهاده شد .در طي  45سال
توانسته است در بخش طراحي ،مدسازي و توليد ،در حيطه خدمات فروش و پس از
فروش ،فعاليتهاي خود را در سطح استانداردهاي اروپايي مطرح نمايد .اين واحد در
حال حاضر داراي بيش از  411٫111مشترك ثابت در داخل و خارج از كشور است و
برند آن در سال  1293در دهمين جشنواره ملي قهرمانان صنعت ايران بهعنوان يکي از
 111برند برتر ايران شناخته شد.
ساختار مقاله بدين شرح است :ابتدا تحليلي بر ادبيات موجود در خصوص مديريت
دانش و شاخصههاي اصلي فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي و طبقهبندي از حوزههاي
داخلي و خارجي سازمان ارائه ميشود .پسازآن ،مدلي ارائه ميشود كه حاكي از ارتباط
بين مفاهيم مديريت دانش ،فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي و نوآوري است .در ادامه
اين مدل پيشنهادي در شركت هاكوپيان پيادهسازي شده و نتايج حاصل ارائه ميشود.
در بخش آخر نيز يافتهها مورد بحث قرار گرفته و نتايج ارائه ميشوند.

پیشینه تحقیق
مدیریت دانش
ادبيات گستردهاي در خصوص تحليل مفاهيم مديريت دانش وجود دارد .در اين رابطه،
اخوان و همکاران ،مديريت دانش را بهعنوان استراتژي دقيقي براي كسب دانش درست
از افراد درست در زمان درست و كمك به افراد براي تسهيم و كاربرد روشهايي براي
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بهبود مزيت رقابتي سازمان ميدانند (اخوان و همکاران .)3114 ،بونو و همکاران ،اذعان
داشتند كه مديريت دانش عبارت است از فرايند خلق دانش ،اكتساب دانش و انتقال
دانش كه در رفتار سازماني نمود پيدا ميكند (بونو و همکاران .)3111 ،1بهطور مشابه،
نوناكا و تاكوچي اذعان داشتند كه مديريت دانش داللت بر ظرفيت سازمان براي خلق
دانش جديد ،انتشار آن در سازمان و اعمال آن در تمام فرايندهاي سازماني دارد (نوناكا
و تاكوچي .) 1995 ،3در اين زمينه ادوينسون به اهميت مديريت دانش در خلق ارزش از
داراييهاي غيرملموس در سازمان پرداخته است (ادوينسون.)3112 ،
بنابراين ،در زمينه مديريت دانش شاخصههاي مشتركي وجود دارد كه مرتبط با
شناسايي ،تسهيم و خلق دانش هستند .بررسي اين موارد اهميت ويژهاي دارد زيرا
عناصر كليدي براي رقابت سازماني هستند (اسميت و كيل .)3112 ،2نوناكا و تاكوچي
بين دانش صريح و دانش ضمني تمايز قائل شدند (نوناكا و تاكوچي .)1995 ،دانش
ضمني نوعي دانش فردي است كه بهواسطه تجربه به دست ميآيد ،انتقال ،خلق مجدد
و تجسم آن دشوار است .اين نوع از دانش بهواسطه ايدهها ،تواناييها و ارزشها شکل
مي گيرد .تجربه كاركنان و دانش نحوه انجام امور ،مثالهايي از دانش ضمني هستند
(گافين و كنرز .) 3111 ،4از سوي ديگر دانش صريح رسمي و كدگذاري شده است.
درنتيجه تعريف و انتقال آن نسبتاً راحتتر است .فرمولها ،معادالت و سياستهاي
سازماني مثالهايي از دانش صريح هستند (هيسلپ.)3112 ،5
شکل شماره  1فرايندهاي خلق دانش را كه شامل اجتماعيسازي ،بيرونيسازي ،تركيب
و درونيسازي است نشان ميدهد .اين مدل تمركز خود را بر دو نوع دانش آشکار و
پنهان مبذول داشته و به نحوه تبديل آنها به يکديگر توجه دارد .در اين مدل پويا ،نحوه
استفاده و تبديل اين دو نوع از دانش و چگونگي مديريت دانش در اين رابطه بهصورت
حركت مارپيچي (حلزوني) فرض شده است (اسدبيگي ،وحيدي .)1293 ،دانش
بهواسطه تركيب و اجتماعيسازي شناسايي ميشود .بيرونيسازي و درونيسازي به
اكتساب دانش كمك ميكند (جعفري و همکاران .)3119 ،در ادامه به بررسي هر يك از
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اين فرايندها ميپردازيم.

شكل  .4فرایندهای مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچي)4449 ،

اجتماعيسازی
اجتماعيسازي با تسهيم دانش نهان در بين افراد سروكار دارد .اصطالح اجتماعيسازي
بر اين نکته تأكيد دارد كه دانش نهان بهواسطه فعاليتهاي مشترك در يك محيط انتقال
مييابد نه از طريق دستورالعملهاي مکتوب يا شفاهي .بهبيانديگر ،فرآيند
اجتماعيسازي از طريق مشاهده ،تقليد ،تمرين و به اشتراكگذاري تجربه بدون استفاده
از ادبيات محاورهاي اتفاق ميافتد .اجتماعيسازي در عمل ،كسب دانش از طريق
مجاورت فيزيکي است (گافين و كنرز )3111 ،و موقعيتي است كه اعضاي سازمان
ارزشها ،اصول و باورهاي مشترك ،استعارهها ،تمثيلها ،طرحها ،ايدهها ،مفاهيم،
مدلهاي ذهني و اطالعات موجود را به اشتراك ميگذارند (طبرسا و همکاران.)1291 ،

بیرونيسازی
عبارت است از فرآيند اظهار دانش نهان و انتقال آن به شکلهاي قابلدرك براي
ديگران و از اين طريق دانش نهان به دانش آشکار تبديل ميَشود .اين فرآيند اصليترين
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فرآيند چرخه ايجاد دانش بوده كه منجر به تغيير شکل دانش نهان به دانش آشکار
ميشود .در اين فرايند از ادبيات محاورهاي و زبان بهره گرفته ميشود .البته نوشتن نيز
يکي از ابزار تبديل دانش نهان به دانش آشکار است كه براي بيرونيسازي بکار ميرود.
در ميان چهار فرآيند خلق دانش ،بيرونيسازي نقش اساسي را بر عهده دارد.
بيرونيسازي معموالً در فرآيند خلق مفاهيم ديده ميشود و بهوسيله محاوره و تعامالت
گروهي فعال ميشود .در فرايند بيرونيسازي فرد خود را درگير گروه كرده و مجموعه
نظرات و تفکرات افراد با هم تركيب و به نظرات و عقايد گروه ميپيوندد (ايچيجو و
نوناكا.)3112 ،

ترکیب
تركيب شامل تبديل دانش آشکار به شکلهاي پيچيدهتري از اين نوع دانش است كه به
آن دانش اصولي گفته ميشود .مباحث اصلي در اين بخش ،فرآيندهاي ارتباط ،اشاعه و
سيستمي كردن دانش است .افراد دانش و اطالعات را از طريق رسانههاي ارتباطي نظير
نشستها ،مکالمات تلفني يا شبکههاي ارتباطي كامپيوتري تبادل و تركيب ميكنند .به
عبارتي ،سازماندهي مجدد دانش آشکار و اطالعات از طريق مرتب كردن ،اضافه كردن،
تركيب كردن و طبقهبندي را تركيب دانش گويند (نظير فعاليتهايي كه در بانكهاي
اطالعاتي انجام ميگيرد) .بهرهبرداري خالقانه از شبکههاي ارتباطي كامپيوتري و
پايگاههاي داده ،اين نوع تبديل دانش را تسهيل ميكند (ژانگ و همکاران.)3112 ،

درونيسازی
درونيسازي دانش ،درواقع تبديل دانش آشکار به دانش نهان سازمان و كامل كردن
چرخه دانش است .در درونيسازي فرد بايد دانش مربوط به خود را در درون دانش
سازمان تشخيص دهد .در اين فرآيند ،دانش آشکار در سازمان به اشتراك گذاشته شده
و توسط افراد از طريق مطالعه ،تمرين ،شبيهسازي و  ...به دانش نهان تبديل ميشود
(اخوان و همکاران .)3114 ،يادگيري از طريق انجام دادن ،آموزش ديدن و تمرين كردن
موجب ميشود كه افراد به قلمرو دانش گروه و سازمان دست پيدا كنند .در حقيقت اين
همان دانش فني روزانه در فعاليتهاست كه بهعنوان دارائي باارزش شناخته ميشود.
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زماني كه دانش آشکار در خالل اين فرآيند بهصورت دانش فني و مدلهاي ذهني در
افراد ذخيره ميشود ،به يك دارائي باارزش تبديل ميشود .سپس دانش نهان انباشتهشده
در سطوح فردي ،درصورتيكه در خالل فرآيند اجتماعيسازي با ديگر افراد به اشتراك
گذاشته شود ميتواند آغاز چرخه جديدي از دانش در سطح باالتر باشد (نوناكا و
تاكوچي.)1995 ،

فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي
سازمانها در محيط پيچيده و پويا به اطالعات مرتبط ،براي تصميمگيري نياز دارند .در
اين زمينه ابزارهاي مختلفي براي اكتساب ،توزيع و استفاده از اطالعات حاصل از روابط
سازماني با تأكيد بر فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي وجود دارند (ژانگ و همکاران،
 .)3112بر اين اساس ،فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي مفهومي كليدي در كسب و
تسهيل خلق دانش صريح بهواسطه جمعآوري ،ذخيرهسازي ،يکپارچهسازي و انتقال
دادههاي كمّي به شمار ميروند (فنگ و فونگ .)3111 ،1اين فناوريها همچنين
بهواسطه ابزارهاي مختلفي چون كنفرانس ويدئويي و فناوريهاي شبيهسازي ،به خلق
دانش ضمني كمك ميكنند .بااينوجود يك تماس ساده ميان افرادي با دانش صريح،
براي ايجاد دانش ضمني كافي نيست بلکه تعامل ميان افراد و قضاوت و درك شهودي
بايد اتفاق افتد.
بنابراين ،فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي ميتوانند اثرات مثبتي بر يادگيري مشاركتي
داشته باشند .اين فناوريها به سازمان اين فرصت را ميدهد كه فضايي مشاركتي فراهم
سازد كه در آن كاركنان بتوا نند اقدامات همکارانشان را ببينند و هر يك سهمي در كمك
به انجام كار داشته باشند .همچنين اين ابزارها ايجاد كانالهاي ارتباطي و ذخيرهسازي
اسناد مشترك را تسهيل ميكنند كه بهنوبه خود موجب يادگيري مشاركتي ميشود
(پاپاستاتوپولوس و بنکي .)3111 ،3بهمنظور توسعه يادگيري مشاركتي ،تسهيم دانش
يك مفهوم كليدي به شمار مي رود .تسهيم دانش ممکن است در قالب اشتراك اسنادي
صورت پذيرد كه اعضاي سازمان روي آن كار ميكنند و درباره آن صحبت ميكنند
1. Phang & Foong
2. Papastathopoulos & Beneki
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(ژانگ و همکاران .)3112 ،تحقيقات گذشته حاكي از تأثير مثبت فناوريهاي اطالعاتي
و ارتباطاتي بر مديريت دانش هستند ولي بهطور مشخص در خصوص اين موضوع كه
كدام فناوريها و فرايندهاي مديريت دانش سودمندتر هستند تحقيقي صورت نگرفته
است .در اين مقاله به تحليل نقش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي در هر يك از
فرايندهاي مديريت دانش ميپردازيم.
طبقهبنديهاي مختلفي از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي انجام شده است كه بهطور
خالصه در جدول شماره  1مشاهده ميشوند.
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جدول  .4انواع طبقهبندی فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي
کاربرد

پشتيباني فناوريهاي
اطالعاتي و ارتباطاتي از
فرايندهاي مديريت دانش

محقق

سال نشر

تيس

1991

گوتشالك
گروور و
داونپورت

1

3111
3111

2

گلد و همکاران

3

3111

طبقهبندی ارائهشده
طبقهبندي با توجه به خلق ،انتقال ،نصب،
يکپارچهسازي و بهرهبرداري از دانش
طبقهبندي با توجه به خلق ،دسترسي ،انتقال،
تسهيم و كدگذاري دانش
طبقهبندي با توجه به خلق ،كدگذاري ،انتقال و
تحقق دانش
طبقهبندي با توجه به اكتساب ،تبديل و حفاظت
از دانش
پايگاه داده ،سيستمهاي LAN5 ،WAN6مانند

فناوريهاي همکار

تحليلي ،سيستمهاي پشتيباني از كار گروهي
كوربونارا

4

3115

فناوريهاي فرايندي

و فناوريهاي CNC7 ،FMS8 ،CAM9مانند
مديريت دانش مثل عاملهاي نرمافزاري،
گروهافزارها ،اينترنت
برنامهريزي منابع سازمان ،مديريت ارتباط با

سيستمهاي سازماني

مشتريان ،مديريت زنجيره تأمين
سيستمهاي اطالعاتي مديريت ،سيستمهاي

سيستمهاي اطالعاتي
فناوريهاي ديجيتالي
سيستمهاي ارتباطات دوربرد
فناوريهاي مخابراتي و
فناوريهاي شناسايي و اخذ
داده

پشتيباني از تصميم ،سيستمهاي پشتيباني از اجرا
پاپاستاتوپولوس و
بنکي

3111

تجارت الکترونيکي ،كسبوكار الکترونيکي،
مديريت الکترونيکي
LANاينترنت ،ايميل ،شبکههاي محلي يا
گردآوري داده سيار ،كارتخوانهاي هوشمند و
مغناطيسي

1. Gottschalk
2. Grover & Davenport
3. Gold et al.
4. Carbonara
5. local area network
6. Wide Area Network
7. Computer Numerical Control
8. Functional Movement Systems
9 .Computer Aided Manufacturing
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طبقهبندي پيشنهادي اين مقاله براي فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي با توجه به
چارچوبهاي نظري مذكور و بر اين اساس است كه اين فناوريها براي مسائل داخلي
(ناشي از نيازهاي اطالعاتي و ارتباطاتي اعضاي سازمان) يا مسائل خارجي (ارتباطات
سازمان با محيط با توجه به اهميت دسترسي به اطالعات بازار) استفاده ميشوند .براي
مسائل داخلي ،سازمان بايد فناوريهايي داشته باشد كه جستجوي اطالعات (پايگاه داده
تخصصي ،دسترسي به اينترنت و  )...را تسهيل كند ،ارتباطات را سادهتر سازد (ايميل،
ويدئوكنفرانس ،پيام فوري ،تاالرهاي گفتمان و  )...و اطالعات را شخصيسازي كند.
همچنين بايد ابزارهايي براي يکپارچهسازي اطالعات خصوصاً در زمينه مديريت دانش
وجود داشته باشد (سيستمهاي مديريت اسناد ،پشتيباني از ذخيره اطالعات) .در مسائل
داخلي سيستمهايي براي تحليل دادهها نيز الزم هستند (دادهكاوي و متنكاوي،1
ابزارهاي شبيه سازي ،بازتوليد مجازي يك فرايند خاص با توجه به برنامهريزيهاي
قبلي) .توسعه سيستم هاي اطالعاتي مانند نقشه دانش كه موقعيت فرد خبره در سازمان
مشخص مي كند و فراهم ساختن پشتيبان يادگيري نيز بايستي در سيستم داخلي سازمان
گنجانده شوند كه شامل مجموعهاي از روشها ،فناوريها ،نرمافزارها و خدماتي است
كه يادگيري را تسهيل كرده و از طريق فناوريهاي وب و آموزشهاي آنالين و  ...ارائه
ميشوند.
در خصوص مسائل خارجي ،سازمانها بايد سيستمهايي چون مديريت ارتباط با
مشتري داشته باشند كه ارتباط با مشتري را ارتقا داده و در دنياي رقابتي الزم هستند و
پايگاه داده اي از اطالعات مرتبط دارند كه منجر به وفاداري و نگهداشت مشتري
ميشوند .همچنين سيستمهاي تجارت الکترونيکي داشته باشند كه تعامالت اقتصادي
(خريدوفروش) را با ذينفعان (مشتريان ،تأمينكنندگان و اعتباردهندگان) بهواسطه
سيستمهاي الکترونيکي ممکن ميسازند ،هزينه توزيع را كاهش داده و ارتباط
نزديكتري با مشتري و تأمينكننده ايجاد ميكنند .بر اين اساس چارچوب پيشنهادي
اين مقاله بهصورت جدول شماره  3ارائه ميشود:

 .1امکان بهرهبرداري و تحليل دادههاي ذخيرهشده در سازمان را بهواسطه بررسي الگوهاي رفتاري كه مستقيماً قابل مشاهده
نيستند فراهم ميكنند.
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جدول  .0چارچوب پیشنهادی مقاله

ترکیب
درونيسازی

 تجارت الکترونيکي
نقش فناوري:
دانش صريح بهواسطه بازتاب بر فرد،
شبيهسازي و استفاده وي ،به دانش ضمني
تبديل ميشود

اجتماعيسازی

 نرمافزار مديريت دانش يکپارچه (پرتال
مديريت دانش)
نقش فناوري:
دانش صريح جديد از تركيب دانش صريح در
پايگاههاي مختلف ايجاد ميشود
فناوريهاي مرتبط:
 فناوريهاي تحليل داده
 فناوريهاي پشتيبان يادگيري
 مديريت ارتباط با مشتري

بیرونيسازی

فناوريهاي مرتبط:
 ابزارهاي جستجوي اطالعات
 پايگاههاي داده و بانكهاي اطالعاتي

فناوريهاي مرتبط:
 ابزارهاي كمك به ارتباطات
 ابزارهاي مستندسازي

 نرمافزار مديريت دانش يکپارچه (پرتال
مديريت دانش)
نقش فناوري:
دانش ضمني به دانش صريح تبديل ميشود و با
فرهنگ سازماني يکپارچه ميشود
فناوريهاي مرتبط:
 ابزارهاي كمك به ارتباطات
 فناوريهاي شخصيسازي اطالعات
 شبکههاي اجتماعي و نرمافزارهاي همکاري
گروهي
نقش فناوري:
امکان كسب دانش ضمني فرد از دانش ضمني
ديگر افراد فراهم ميشود و اين دانش جديد به
دادههاي جمعي سازمان افزوده ميشود

در چارچوب جدول شماره  ،3نقش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي در هر يك از
فرايندهاي مديريت دانش نشان داده شده است .اين چارچوب نشان ميدهد كه كدام
فناوريها و فرايندهاي مديريت دانش براي سازمان مفيدتر هستند و چه تأثيري بر نوآوري
در محصول و فرايند خواهند داشت .الزم به توضيح است كه فناوريها و فرايندهاي مذكور
منجر به ايجاد دانش هر چه بيشتر كدگذاري شده و قابلانتقال ميشوند و از اين حيث
نوآوري در محصول و فرايندها را به دنبال خواهد داشت (كيانتو .)3111 ،1همچنين استفاده
از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي در فرايندهاي مديريت دانش باعث افزايش مزيت
رقابتي سازمان ميشود (مارتين ديكاسترو و همکاران .)3111،3افزايش مزيت رقابتي با
افزايش ارزش سبد محصول همراه خواهد بود كه موجب بقا و پيشرفت مستمر سازمان
است .همچنين رشد سريعتر ،كارآمدتر و سودآورتري براي سازمان رقم خواهد زد.
بنابراين ،اعضاي سازمان بهتدريج با رمزگشايي ،بازيابي و خلق دانش جديد ميتوانند به
1. Kianto
2. Martin de Castro et al.
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نوآوري سرعت بخشند (محمد داوودي ،پژوهش.)1294 ،

روش تحقیق
پس از ارائه مدل پيشنهادي مقاله كه حاكي از ارتباط بين فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطاتي ،فرايندهاي مديريت دانش و نوآوري است ،اين مدل در شركت موردنظر
آزموده شد كه استفاده وسيعي از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ميكند و شركتي
خالق و نوآور محسوب ميشود .روش تحقيق مورداستفاده در اين تحقيق كيفي بوده و
براي گردآوري دادههاي موردنياز از مصاحبه با خبرگان استفاده شد .مصاحبه بهصورت
غير ساختيافته و با  9تن از مديران و فروشندگان فروشگاههاي شعبه بلوار فرهنگ و
كارشناسان فناوري اطالعات دفتر مركزي انجام گرفت .بدين منظور ابتدا سؤاالت اوليه
در خصوص نحوه تسهيم دانش در سازمان و فناوريهاي مورداستفاده براي اين كار
طراحي شد .مصاحبه با طرح سؤال از مصاحبهشونده آغاز شده و با توجه به پاسخها،
سؤاالت بعدي توسط مصاحبهكننده پرسيده ميشد و فرايند مصاحبه هدايت ميشد.
اطالعات بهدستآمده از مصاحبه با خبرگان از مصاحبه هفتم به بعد تکراري بود و
درواقع به اشباع رسيديم .هر مصاحبه حدود يك ساعت به طول انجاميد .اطالعات
مربوط به مصاحبهشوندگان را در جدول شماره  2مشاهده ميكنيد.
جدول  .3اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان
ردیف

سمت

مدتزمان همكاری

میزان تحصیالت

1

مدير فروشگاه

11

ليسانس

3

كارشناس فروش

11

فوقديپلم

2

كارشناس فروش

4

فوقديپلم

4

كارشناس فروش

2

ديپلم

5

كارشناس فروش

4

ديپلم

2

مدير واحد IT

1

كارشناس ارشد

2

كارشناس IT

2

كارشناسي

1

كارشناس IT

4

كارشناسي

9

كارشناس IT

2

كارشناسي
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نمونهاي از سؤاالتي كه مصاحبه با آن آغاز شد به شرح ذيل است:

 ميزان تحصيالت و سِمت شما چيست؟

 مدتزمان همکاري شما با شركت چقدر است و آيا پيشتر در همين صنعت
پوشاك مشغول به كار بوديد؟

 از چه ابزارهاي براي انتقال اطالعات به ديگر شعب يا دفتر مركزي استفاده ميكنيد؟

 آيا براي استفاده از سيستمهاي اطالعاتي و انتقال دانش به كاركنان آموزشهايي داده
ميشود؟

 آيا از اطالعات فروش دورههاي قبلي استفادهاي ميشود؟

 بهطورمعمول اطالعات به چه صورت در سازمان ذخيره و استفاده مجدد ميشود؟
 آيا ترجيحات و خواستههاي مشتريان براي شما اهميت دارد؟
 مدلهاي جديد لباس چگونه طراحي ،توليد و ارائه ميشوند؟

 آيا شعب مختلف ملزم به ارائه گزارش فروش به دفتر مركزي هستند؟ اگر بله
چگونه اين كار انجام ميشود؟

 آيا در خصوص مديريت ارتباط با مشتري به فروشندگان آموزش داده شده است؟
 هنگام فروش بيشتر به سودآوري توجه داريد يا رضايت مشتري؟
 آيا نظرات مشتريان در طراحيهاي بعدي استفاده ميشود؟
 از چه ابزارهايي براي تبليغات استفاده ميكنيد؟

 آيا در سايت سازمان امکان مباحثه و تبادلنظر هست؟

 آيا جلسات دورهاي براي تبادل نظر كاركنان برگزار ميشود؟
روند تحليل دادههاي حاصل از مصاحبه را در شکل  3مشاهده ميكنيد.
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شكل  .0روند تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه

تحلیل دادهها
طي مصاحبه ،گفتگوي مصاحبهكننده و مصاحبهشونده ضبط شد و پسازآن محقق به
كدگذاري محتواي ضبطشده پرداخت .ابتدا از كدگذاري باز استفاده شده و بر اين
اساس نکات كليدي مرتبط با تسهيم دانش و فناوريها در قالب كدهاي اوليه از
مصاحبه استخراج شد .موارد مشابه در دستههاي جداگانه قرار گرفته و براي بررسي
پايايي نتايج از توافق درون موضوعي استفاده شد و از دو تن از اساتيد مديريت دانش و
مديريت فناوري اطالعات خواسته شد محتواي مصاحبه را مجدداً كدگذاري كنند تا
نتايج سه كدگذاري مقايسه شوند .بر اساس رابطه شماره  ،1قابليت اطمينان بين اين سه
كدگذاري خوب و حدود  %15بود و بر اين اساس نتايج قابلقبول تشخيص داده شد
(نقوي.)1211 ،
رابطه 1

تعداد توافقات
تعداد كل كدها

درصد توافق درون موضوعي

در مرحله بعد كدگذاري ثانويه انجام شد .بر اين اساس كدهاي اوليه براي خالصهسازي
به كدهاي ثانويه تبديل شدند و مجدداً موارد همخانواده در دستههاي مجزا قرار گرفتند.
جدول كدگذاري ثانويه را در جدول شماره  4مشاهده ميكنيد .قابليت اطمينان بين سه
كدگذاري مجزا در اين مرحله نيز مطلوب و حدود  %93بود.
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جدول .1کدگذاری اولیه حاصل از مصاحبه و استخراج کدهای ثانویه
کدهای اولیه حاصل از مصاحبه




گروه طراحان بهصورت متناوب فرمهاي نظرسنجي براي مشتريان ارسال ميكنند.
در انتهاي ژورنالهاي الکترونيکي فرم نظرسنجي وجود دارد.
واحد تكدوزي مستقر در شعبه فرهنگ بهطور مستقيم نظرات مشتريان را جمعآوري
كرده و در طراحيهاي آتي استفاده ميكنند.



تكرار کد کدهای ثانویه
4
3
1

اطالعات فروش دورههاي قبلي در سيستم مركزي ثبت و نگهداري ميشوند.

2



واحد دادهكاوي از اطالعات دورههاي قبل در طراحي مدلهاي جديد استفاده ميكند.

3

اطالعات فروش هر هفته در سيستم مركزي بهروزرساني ميشود.

4



در سايت سازمان مشتريان اكانت كاربري ندارند ولي كارت اشتراك مشتري به مشتريان





ارائه ميشود
در سايت سازماني امکان ارسال پيام فوري يا چت آنالين نيست ولي امکان ارسال پيام
به مديريت وجود دارد كه كمتر از  34ساعت پاسخ داده ميشود.




اطالعات مشتريان توسط واحد انفورماتيك در سايت سازماني ذخيره شده و ژورنالها
بهصورت دورهاي براي ايشان ارسال ميشود.
براي تبليغات از ژورنال ،روزنامههاي كثيراالنتشار و گاهي بيلبورد استفاده ميشود.
همچنين استفاده وسيعي از شبکههاي اجتماعي نظير فيسبوك ،تلگرام ،اينستاگرام و ...




ميشود.
كاركنان بهصورت غيررسمي در فضاي مجازي شبکههاي اجتماعي تبادل نظر ميكنند.
در سايت سازمان قابليت پرو مجازي وجود دارد و مشتري ميتواند بنا به سليقه خود

4
2
ژورنالها -
2
1
5
شبيهسازي

طرحها و رنگهاي مختلف را در كنار هم ارزيابي كند.



پرو مجازي توسط واحد  ITسازمان طراحي و اجرا ميشود.



از اتوماسيون اداري براي فاكتور زدن و اطالعات آماري مشتريان استفاده ميشود.

2





سازماني بوده و از مشاوران داخلي و خارجي در اين رابطه بهره برده است.
ميزان شارژ هر يك از مشتريان در سيستم اتوماسيون در دسترس است.
تحقيقات فروش و فروش ساير گروهها در سيستم اتوماسيون قابلبررسي است و براي

4

برنامهريزيهاي فروش آتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

2

برنامهريزي
منابع

ميكنند.
گزارشهاي هفتگي و ماهيانه كاركنان و مدير فروشگاه به واحد آموزش ارائه ميشود و

4
3

ايميل

2

ايميل يا دورنگار ميشود.
اطالعات مشتريان توسط واحد انفورماتيك در سيستم ثبت ميشود و نام مشتري در

2

گروههاي خبري قرار ميگيرد .مشتريان در صورت عدم تمايل ميتوانند از گروههاي


سيستم

اخبار جديد سازمان بهصورت پيامك و ايميل به اطالع مشتريان ميرسد.
ايميل اعضاي سازمان ،ايميل سازماني نيست و از ايميلهاي شخصي خود استفاده

درصورتيكه تجربه خوبي از آن حاصل شود توسط واحد آموزش به ديگر واحدها


شبکههاي
اجتماعي

حدود يك سال و نيم است كه سازمان درگير استفاده از سيستم برنامهريزي منابع



مركزي

پرتال سازماني

3



پايگاه داده

3

2



فرم نظرسنجي

گروههاي خبري

خبري خارج شوند.
ازآنجاكه قشر كالسيك پوش جامعه مدنظر است سليقه مشتريان نزديك به هم بوده و

2
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کدهای اولیه حاصل از مصاحبه


تكرار کد کدهای ثانویه

تبليغات بهصورت همگاني انجام ميشود نه خوشهاي.
نحوه كار با سيستم اتوماسيون دشوار نيست و نياز به آموزش خاصي ندارد ولي در موارد
الزم آموزشهايي توسط واحد انفورماتيك به فرد تازهوارد به سازمان بهصورت

3

الکترونيکي داده ميشود.

آموزش
الکترونيکي

در ادامه كدهاي ثانويه به مدل پيشنهادي مقاله اختصاص يافت كه در جدول شماره 5
مشاهده ميشوند .در اين جدول هر يك از فناوريها به فرايند مديريت دانش مربوطه
اختصاص يافته است.
جدول  .9کدهای ثانویه با توجه به مدل پیشنهادی مقاله
فناوريها:

فناوريها:

1ـ پايگاه داده مركزي

1ـ فرم نظرسنجي الکترونيکي

3ـ پرتال سازماني

3ـ پرتال سازماني

2ـ سيستم برنامهريزي منابع سازمان

2ـ ايميل
4ـ گروههاي خبري (كانالهاي تلگرام)

ترکیب

دانش كدگذاري شده جديد از تركيب

بیرونيسازی

نقش فناوري:

5ـ ژورنال الکترونيکي
نقش فناوري:
دانش منتقلشده بهواسطه گفتگو و هرگونه ارائه

درونيسازی

ميشود .دانش حاصل نظاممند و

قالب ژورنال هم نمود پيدا كرده) ،كدگذاري

استاندارد شده و مورد استفاده همگان

ميشود و به دانش صريح تبديل ميشود كه

قرار ميگيرد.

قابل تسهيم است.

فناوريها:

فناوريها:

1ـ شبيهسازي

1ـ شبکههاي اجتماعي (تلگرام)

3ـ فرم نظرسنجي الکترونيکي

3ـ ايميل

2ـ ژورنال الکترونيکي

2ـ گروههاي خبري

4ـ آموزش الکترونيکي
نقش فناوري:
كاركنان دانش صريح موجود در سيستمها

اجتماعيسازی

دانش صريح در پايگاههاي مختلف ايجاد

ديگر با زباني مشترك (كه در اين شركت در

4ـ اينترنت
نقش فناوري:
كاركنان بهصورت مستقيم دانش را از همکاران

و اسناد سازمان را درونيسازي كرده و

خود اخذ ميكنند .در اين گروه دانش ضمني

به دانش دروني خود تبديل ميكنند.

انتقال مييابد كه گيرنده آن را جذب و حفظ
ميكند.
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فناوریهای مرتبط با اجتماعيسازی دانش :طبق مدل پيشنهادي ،ابزارهاي كمك به
ارتباطات غيررسمي ،فناوريهاي شخصيسازي اطالعات و شبکههاي اجتماعي در
ارتباط با فرايند اجتماعيسازي دانش هستند .مطالعه شركت نشان داد كه بهواسطه
ارتباطات بالدرنگ در بستر اينترنت ،اين فناوريها در سازمان وجود دارند.
بدينصورت كه دفتر مركزي سيستمهاي كامپيوتري خود را بهصورت بالدرنگ و با
هدف كنترل توزيع ،به ساير سيستمهاي فروشندگان متصل كرده است .دفتر مركزي به
اطالعات فروش هر يك از شعب دسترسي دارد .اين موضوع يکي از مهمترين داليل
مزيت رقابتي پايدار اين شركت در ميان رقباست.
عالوه بر اين ،سازمان فناوريهايي دارد كه بهواسطه آن اعضاي مختلف سازمان به
كمك ايميل ،گروههاي خبري و شبکههاي اجتماعي مثل تلگرام با يکديگر در ارتباط
باشند .به كمك اين فناوريها كاركنان بهطور مستقيم دانش را از همکاران خود كسب
ميكنند .بر اين اساس و طبق آنچه در مدل پيشنهادي ارائه شد ،دانش ضمني از دانش
ضمني حاصل ميشود ،به بيان بهتر دانش ضمني يك فرد بهواسطه فرايند
اجتماعي سازي و بدون نياز به مجاورت ،به دانش ضمني در فرد ديگر تبديل ميشود.
اين دانش جديد در ادامه به دانش جمعي افزوده ميشود .بهبيانديگر ،در اين شركت
اين فناوريها تأثير مثبتي بر اجتماعيسازي دارند .بر اين اساس توسعه يادگيري
مشاركتي در اين فرايند بسيار قابلتوجه است .دادههاي شعب مختلف در سازمان تسهيم
ميشود و خلق اسناد مشترك آغاز ميشود.

"گروه هاي خبري سازمان مثل كانال تلگرامي ،اين امکان را فراهم ميسازد كه مشتريان
و كاركنان از جديدترين اخبار مربوط به محصوالت ،تخفيفات ،فروش فوقالعاده و ...
اطالع پيدا كنند .همچنين كاركنان سازمان با عضويت در گروههاي غيررسمي شبکههاي

اجتماعي به تبادلنظر ارتباط به ديگر همکاران ميپردازند (صادقي ،كارشناس فروش)"

فناوریهای مرتبط با بیرونيسازی دانش :طبق مدل پيشنهادي ،فناوريهايي كه به
تسهيل ارتباطات ،مستندسازي اطالعات و توسعه فناوريهاي يکپارچه كمك ميكنند
در بيروني سازي دانش نقش اساسي دارند .مطالعه موردي اين مقاله نشان داد چنين
فناوري هايي در سازمان براي جستجوي اطالعات مربوط به ترجيحات مشتريان و سعي
در نوآوري در ارائه خدمات استفاده ميشوند .اطالعات از طريق اينترنت به طراحان و
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توسعهدهندگان منتقل ميشود تا خروجي جديدي حاصل شود .فناوريهاي ارتباطي
مثل ايميل ،پرتال سازماني ،فرمهاي نظرسنجي الکترونيکي ،گروههاي خبري خصوصاً
كانال خبري تلگرام و ژورنالهاي الکترونيکي نيز نقش مهمي در اين راستا ايفا ميكنند.
بر اين اساس طبق مدل پيشنهادي ،دانش ضمني به دانش صريح تبديلشده و سپس با
فرهنگ سازمان يکپارچه ميشود .در اين مرحله يادگيري مشاركتي توصيه ميشود زيرا
دانش ضمني موجود در بطن محاورات كدگذاري شده و به دانش صريح تبديل ميشود
و بهراحتي در سازمان تسهيم ميشود.

"بهمنظور تبليغات گسترده از روزنامههاي كثيراالنتشار ،ژورنالها و در برخي موارد
بيلبورد استفاده ميشود .از شبکههاي اجتماعي در اين رابطه استفاده زيادي شده و
تقريباً در تمامي شبکهها ازجمله فيس بوك ،تلگرام ،اينستاگرام و ...استفاده ميكنيم
(اسدي ،مدير فروشگاه)"

فناوریهای مرتبط با ترکیب دانش :با توجه به مدل پيشنهادي ،فناوريهايي كه به
جستجوي اطالعات ،پايگاههاي داده و يکپارچهسازي خصوصاً براي مديريت دانش
كمك ميكنند در اين دسته جاي دارند .نمونهاي از اين ابزارها ،گزارشهاي دورهاي
است كه از شعب مختلف و از طريق اينترنت دريافت ميشود .اين گزارشها
دربردارنده پيشنهادها  ،نظرات ،تمايالت و ترجيحات مشتري است .اين اطالعات از
طريق ابزارهاي ارسال دوربرد به واحدهاي مختلف سازماني منتقل ميشوند .اين كار
باعث مي شود سازمان خروجي خود را با نياز مشتريانش سازگار سازد .براي گردآوري
و ادغام منابع دانشي مختلف از فناوريهايي چون پايگاه داده مركزي ،پرتال سازماني،
سيستم برنامهريزي منابع سازمان استفاده ميشود .بنابراين همانطور كه در مدل
پيشنهادي اشاره شد دانش صريح از تركيب دانش صريح منابع مختلف حاصل ميشود
و درواقع دانش صريح جديد تركيبي از دانشهاي صريح مختلف است.

"اطالعات فروش دورههاي قبل در پايگاه داده مركزي سازمان ذخيره شده است و
تمامي شعب به اين اطالعات دسترسي دارند و از اطالعات فروش قبلي براي شناسايي
مشتريان و ترجيحات آنها استفاده ميشود .در مواردي كه تبليغات بهصورت موردي و
نه همگاني انجام ميشود ،كارشناس فروش ميتواند با تماس به مشتري موردنظر خود
ايشان را از محصول جديد مطلع سازد (گلزارنيا ،كارشناس فروش)"
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فناوریهای مرتبط با درونيسازی دانش :طبق مدل پيشنهادي ،فناوريهاي تحليل
داده ،فناوريهاي پشتيبان يادگيري ،مديريت ارتباط با مشتري و تجارت الکترونيکي در
اين دسته جاي دارند .اگرچه اين فناوريها در اين صنعت رايج هستند ولي شركت
تحت بررسي با توسعه كاركردهاي اين فناوريها گامي فراتر از ساير رقبا برداشته است.
براي مثال با توسعه تجارت الکترونيکي امکان فروش محصول بهصورت اينترنتي را
فراهم ساخته است .فناوريهاي اين گروه به كاركنان كمك ميكنند دانش موجود در
اسناد يا نرمافزارهاي سازماني را درونيسازي كنند و به دانش دروني خود تبديل كنند.
ازجمله فناوريهاي ديگري كه به درونيسازي دانش ميان كاركنان اين شركت ميتوان
اشاره كرد ،شبيهسازي ،فرم نظرسنجي الکترونيکي ،ژورنالهاي الکترونيکي و آموزش
الکترونيکي در مواقع لزوم است .پس همان طور كه در مدل پيشنهادي اشاره شد ،دانش
صريح بهواسطه شبيه سازي و استفاده از دانش صريح دريافتي و در نهايت پيادهسازي
مکرر آن ،به دانش ضمني در فرد تبديل ميشود.

"در پرتال سازماني ،بخشي تحت عنوان پرو مجازي وجود دارد كه مشتري و نيز
كارشناسان فروش از آن براي ست كردن انواع مدلها و رنگهاي لباس استفاده
مي كنند .فروشندگان از اين طريق ديد بهتري نسبت به محصوالت موجود پيدا كرده و

پيشنهادهاي بهتري به مشتريان خواهند داد (مستوفي ،كارشناس فروش)"

نوآوری در محصول
نوآوري در محصول نيز يك فعاليت دانشي است كه در آن يادگيري و انتقال دانش
ضروري است (مهرا و داوان .)3112 ،1يادگيري در افراد ،گروههاي پروژه يا سطوح
پروژه يا تركيبي از اينها اتفاق ميافتد .در شركت موردمطالعه ،استفاده از فناوريهاي
اطالعاتي و ارتباطاتي منجر به توسعه يك مدل كسبوكار شده است كه مد را بهواسطه
تغييرات سريع در ترجيحات مصرفكننده ،در قالب يك خروجي با چرخه عمر متوسط
در نظر ميگيرد .اين شركت بهطور مرتب طرحهاي جديد خود را روانه بازار ميكند كه
در تضاد زياد با رقباي خود است كه تنها لباسهاي بهاره و پاييزه ارائه ميدهند .بنابراين
اين شركت با ارائه مد جديد به مشتري ،نوآوري در محصول را هدف قرار داده است.
1. Mehra & Dhawan

شناسایي فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي… 44

به بيان بهتر ،پيشازاين كه ترجيحات مشتري تغيير كند ،شركت توليدات خود را
طراحي ،توليد و توزيع كرده است .اين نوآوري با استفاده از پايگاههاي داده و تخصيص
افراد مختلف به پروژههاي متنوع با هدف يادگيري مشاركتي بهبود مييابد .در اين
زمينه ،دانش ضمني نقش مهمي ايفا ميكند زيرا يادگيري تيمي درگرو تعامالت افراد و
تسهيم تجارب آنها در حل مشکالت مرتبط با نوآوري محصول است (تامکه و
فوجيموتو .)3111 ،1اين موضوع مزيت رقابتي پايدار و بهتبع آن خلق ارزش براي
شركت به همراه داشته است.

نوآوری در فرایند
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،استفاده از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي منجر به
نوآوري فرايندي در شركت شده است .اين فناوريها به سازمان كمك كرده كه
سيستمهاي مبتني بر اينترنت را براي تسهيل گردش اطالعات ميان شعب مختلف (نقاط
تماس از منظر مديريت ارتباط با مشتري) استفاده كنند .با هر خريدي كه در هر يك از
شعب اتفاق ميافتد ،مسئول فروش دادههاي مربوط به آن را در سيستم فروشگاه ثبت
ميكند .اين كار موجب ميشود مجموعهاي از دادههاي استاندارد در خصوص
ترجيحات مشتري حاصل شود .بر اساس اين اطالعات گردآوري شده ،مدير هر
فروشگاه گزارش هفتگي خود را از طريق اينترنت به پايگاه داده متمركز دفتر مركزي
ارسال ميكند .پسازآن  ،واحد طراحي اين اطالعات را پردازش كرده و سفارشهاي
جديد را به واحد توليد ارسال ميكند .براي اينكه توليدات هر چه سريعتر توزيع
شوند ،واحد تداركات بهصورت كامالً اتوماتيك ايجاد شده است .به همين ترتيب،
سيستم ارتباطات يکپارچه توسعه يافته است كه ارتباط شعب مختلف را ممکن
مي سازد .اين سيستم بر اساس ارتباطات الکترونيکي پردازش اينترنتي را فراهم ساخته و
طراحي مجدد فرايندهاي خطوط توليد محصوالت جديد را در مدتزمان كوتاه ممکن
ميسازد.
بر اين اساس ميتوان گفت كه يکي از اصليترين نوآوريها در شركت هاكوپيان ،ايجاد
مد سريع ،با مديريت مشتريان است .در اين زمينه ،اثربخشي و اتوماسيون توليد ،توزيع
1. Thomke & Fujimoto
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و تداركات جزء نوآوريهاي شركت محسوب ميشود .نوآوري فرايندي ديگر در اين
شركت ،موجودي نزديك به صفر است كه بهواسطه اتوماسيون توزيع و تداركات محقق
شده و طبق نظر كاركنان ،انبار سازي پوشاك در اين شركت اتفاق نميافتد .نوآوري در
محصول و نوآوري در فرايند هر دو موردنظر فرايندهاي مديريت دانش هستند زيرا
دانش سازمان را بيشازپيش كدگذاري ميكنند.
ميتوان اينطور نتيجه گرفت كه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در اين شركت منجر
به خلق دانش و نوآوري شدهاند .درواقع توسعه فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي
موجب حداكثر انعطاف پذيري و سرعت براي فراهم كردن خواستههاي مشتري و نيز
نوآوري شده است كه يادگيري مشاركتي را در سازمان به همراه دارد.

نتیجهگیری
در محيط كسب وكار فعلي كه با پيچيدگي و پويايي بيشتري همراه است ،رقابت
سازمانها تا حد زيادي وابسته به توسعه تکنيكهاي مناسب مديريت دانش است.
فراهم كردن اطالعات مناسب براي افراد مناسب واقعاً كار مهمي است .اين موضوع
باعث ميشود سازمانها فعال تر بوده و با تغييرات محيط سازگارتر باشند .فناوريهاي
اطالعاتي و ارتباطاتي نيازهاي اطالعاتي سازمان را مرتفع ساخته ،فرايندهاي
تصميم گيري را تسهيل كرده و همچنين اكتساب و انتقال دانش را هموار ميسازد .در
حقيقت توسعه اين فناوريها منجر به خلق ابزارهاي مديريتي مبتني بر دانش و پردازش
اطالعات ميشود.
هدف از اين مقاله ارائه مدلي بهمنظور تحليل نقش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي در
فرايندهاي مديريت دانش و تبعات آن بر نوآوري سازمان است .به دليل اهميت
فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي در خلق دانش و تسهيم آن در سازمان ،فرايند
يادگيري مشاركتي نيز در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت .بدين منظور ،مدل
پيشنهادي مقاله در شركت هاكوپيان استفاده شد تا شواهد تجربي دال بر نقش
فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطاتي در مديريت دانش و نوآوري سازمان به دست آيند.
نتايج حاكي از اين بود كه اين شركت مجموعهاي از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي
را بهمنظور خلق ارزش در مديريت داخلي سازمان و نيز ابعاد محيطي استفاده ميكند.
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يافتهها نشان ميدهد كه استفاده از اين فناوريها منجر به تأثيرات مثبتي بر فرايندهاي
اجتماعيسازي ،بيرونيسازي ،تركيب و درونيسازي دانش شدهاند و خلق دانش ضمني
و صريح در سازمان مشاهده ميشود .بهبيانديگر ،كاركنان شركت بهواسطه تسهيم
دانش ،يادگيري مشاركتي را موجب ميشوند كه تأثير مثبتي بر انعطافپذيري سازماني
دارد .عالوه بر اين ،اين موارد منجر به نوآوري در محصول و فرايند و در نهايت
دستيابي به استراتژي تمايز (از منظر بازاريابي) براي سازمان است .بنابراين ،استفاده از
انواع مختلف فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي ،بهواسطه توسعه فرايندهاي مشاركتي
ميان عوامل اصلي نوآوري ،پتانسيل بيشتري براي نوآوري فراهم ميكنند.
ازجمله محدوديتهاي اين پژوهش اين بود كه به علت كثرت شعب امکان بررسي
تمامي شعب فراهم نبود و نمونه كوچکي از افراد خبره مورد مصاحبه قرار گرفتند.
همچنين اين مطالعه بر روي شركت هاكوپيان انجام شد و نميتوان نتايج را بهراحتي به
ديگر سازمانها و شركتها تعميم داد .بهمنظور ارائه پيشنهاد براي تحقيقات آتي،
پيشنهاد ميكنيم چارچوب ارائهشده در اين مقاله را در ديگر سازمانهاي اين صنعت
بررسي كرده و نقاط قوت و ضعف آن با مقاله حاضر مقايسه شود .همچنين اين مدل را
ميتوان در ديگر صنايع كه در آن فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي ،مديريت دانش و
نيز نوآوري جزء مفاهيم اصلي هستند استفاده كرد كه ازايندست ميتوان ارتباطات،
امور مالي يا بخش آموزش را نام برد.
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