فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

تاريخ دريافت95/12/15 :
تاريخ پذيرش96/9/13 :

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 1396

اکتساب دانش ضمني در مديريت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه
(موردمطالعه :واکاوي و تبيين عوامل کليدي موفقيت در مديريت کيفيت زنجيره
تأمين از نگاه خبرگان صنعت روي)
عادل آذر 1ـ ليال مرتضوي 2ـ محمد مهدي عباسي

3

چکيده
زمينه :دانش سازماني از طريق تعامل بين دانش ضمني و دانش صريح توسعه مييابد و از همين رو يکي از چالشهاي
اصلي مديريت دانش تبديل هر چه بيشتر و بهتر دانش ضمني به دانش صريح است.
هدف :در اين پژوهش روش شبکه خزانه بهعنوان روشي ساختارمند براي اکتساب دانش ضمني در فرآيند مديريت
دانش سازماني معرفي ميشود .بر اين اساس يک نمونه تجربي از کاربرد اين روش براي واکاوي عوامل کليدي
موفقيت مديريت کيفيت زنجيره تأمين نيز بيان گرديده تا نظر محققان به کاربست اين روش جلب گردد.
روشها :بهمنظور تبيين مؤلفههاي مديريت کيفيت در سطح زنجيره تأمين مبتني بر روش شبکه خزانه که يک روش
معتبر و مفيد براي دستيابي به سازههاي شخصي افراد است ،با  20نفر از خبرگان صنعت روي استان زنجان مصاحبه به
عمل به آمد که درمجموع به  225سازه در اين زمينه اشاره کردند.
يافتهها :با انجام تحليل محتوا ،اين سازهها به  31عامل تقليل داده شد که اين عوامل ميتوانند بهعنوان محور
هماهنگيهاي اعضاي زنجيره تأمين درزمينه مديريت کيفيت نيز محسوب شوند.
نتيجهگيري :عوامل کليدي بهدستآمده در اين پژوهش عالوه بر اينکه با نتايج بهدستآمده از پژوهشهايي که در اين
حوزه انجامشده است مطابقت دارند ،نسبت به يافتههاي گذشته از نوعي جامعيت نيز برخوردارمي باشند از همين رو
کارايي و توانايي روش شبکه خزانه براي اکتساب دانش ضمني در فرآيند مديريت دانش برجسته ميگردد.
کليدواژه :مديريت دانش .اکتساب دانش .روش شبکه خزانه .مديريت کيفيت زنجيره تأمين

 1استاد تمام ،گروه مديريت صنعتي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
 2دانشآموخته دکتري مديريت رفتاري ،گروه مديريت دولتي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
 3دانشآموخته کارشناسي ارشد تحقيق در عمليات ،گروه مديريت صنعتي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
( mohammadmahdi.abbasi@modares.ac.irمسئول مکاتبات)
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است ،بهطوريکه در هنگام نياز ،قابل بازيابي باشد

مقدمه

2

طي چند دهه اخير با توجه به افزايش حجم دادهها

(گانده ي  ،)2004 ،لذا استفاده از روش و فن که ضمن

و اطالعات در سازمانها و نظر به لزوم استفادهي

برقراري ارتباطي مناسب بتواند به شکلي کارا دانش

صحيح و مؤثر از اين اطالعات در جهت اتخاذ

ضمني خبره را استخراج کند بسيار مهم ميباشد.

تصميمات صحيح و مفيد ،نظر مديران به مديريت

در پژوهش حاضر ضمن معرفي تکنيک شبکه

دانش جلب شده است (کبيري نائيني و حسيني نسب،

خزانه بهعنوان روشي ساختارمند بهمنظور استفاده از آن

 .)2008مديريت دانش فرآيندي است که به سازمانها

در اکتساب دانش ضمني در فرآيند مديريت دانش،

در شناسايي ،انتخاب ،سازماندهي ،انتشار و انتقال

نمونهاي تجربي از کاربرد اين تکنيک در يک مطالعه

اطالعات مهم و مهارتهايي که بخشي از سابقهي

تحقيقاتي نيز ارائه ميگردد .در همين راستا براي به

سازمان هستند و بهصورت ساختار نيافته در سازمان

دست آوردن عوامل کليدي موفقيت مديريت کيفيت

و

زنجيره تأمين از نگاه خبرگان صنعت سرب و روي از

وجود

دارند

ياري

ميرساند

(حسنوي

همکاران.)2010،
به بياني ديگر امروزه سازمانها دريافتهاند که دانش
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آنها در مورد نحوه انجام امور و ارائه خدمات ،دارايي

روش شبکه خزانه استفاده گرديد تا دانش ضمني آنان
در اين حوزه که در طول ساليان بسيار بر اساس تجربه
کاري کسب کرده بودند به دست آيد.

مهمي قلمداد ميشود که بايد همانند ديگر داراييهاي

مديريت کيفيت زنجيره تأمين به همه فعاليتهايي

ارزشمند سازمان ،آن را مديريت کنند (اخوان.)2015،

اطالق ميشود که با جريان و انتقال کاال از مرحله مواد

از همين رو يک بخش مهم و کليدي در تمام

خام تا مرحله استفادهکنندگان نهايي به همراه جريان

فعاليتهاي سازمان ،با عنوان اکتساب دانش شکلگرفته

اطالعات مرتبط باکيفيت در سراسر زنجيره تأمين را در

است (افرازه.)2005 ،

برميگيرد (فرگوسن .)2000 ،3بهبيانديگر مديريت

اکتساب دانش فرآيند استخراج ،تبديل و انتقال

کيفيت زنجيره تأمين؛ مشارکت همه اعضاي يک شبکه

تخصص از يک منبع دانش است .از طرفي اکتساب

تأمين در بهبود مستمر و همزمان همه فرآيندهاي

دانش فرآيند تعامل با خبرگان است که طي آن

مرتبط باکيفيت محصوالت و خدمات که بهمنظور

تخصص و تجربه خبره تشريح ميشود و دانش ضمني

ايجاد بهرهوري و ارزشافزوده در طول زنجيره تأمين و

وي به دانش آشکار تبديل ميگردد (پوالني.)1996،1

نهادينه کردن کيفيت در سطح زنجيره تأمين و رضايت

دانش آشکار دانشي است که قابليت کدگذاري

هر چه بيشتر مشتريان نهايي صورت ميگيرد ،هست

دارد و ميتوان آن را بهصورت مکتوب و مستند ارائه

(راس)1998 ،4؛ لذا با توجه به مطالب ارائهشده

کرد؛ اما دانش ضمني دانشي شخصي است که بهسختي

ميتوان اهداف نهايي پژوهش را بدين گونه ذکر نمود:

قابل مستند کردن است (جعفر نژاد و همکاران.)2013،

 )1معرفي روش شبکه خزانه بهعنوان روشي

دانش ضمني در درون شخص وجود داشته و در

ساختارمند و کارا براي اکتساب دانش ضمني در

بيشتر مواقع توصيف و انتقال آن مشکل است .منابع و

فرآيند مديريت دانش؛

محتواي دانش ضمني در ذهن نهفته است و بهآساني

 )2به دست آوردن عوامل کليدي موفقيت در مديريت

قابلدستيابي نبوده و غير ساختارمند است (اخوان و

کيفيت زنجيره تأمين از نگاه خبرگان با استفاده از

جودي ،)2012 ،از همين رو چالش واقعي مديريت

روش شبکه خزانه بهعنوان يک نمونه از کاربست

دانش در توانايي تشخيص و تسخير دانش ضمني

اين روش در اکتساب دانش ضمني خبرگان.

اکتساب دانش ضمني در مديريت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه3 / ...

 -روش شبکه خزانه

 -عنوان در شبکه خزانه

شبکه خزانه نخستين بار از سوي روانشناس

هر آنچه شبکه خزانه حول آن شکل ميگيرد،

آمريکايي جرج کلي )1950( 5در حوزه روانشناسي

اصطالحاً عنوان شبکه ناميده ميشود؛ يعني همان

مطرح شد (ادن و جونز.)1984 ،6

چيزي که محقق قصد دارد بفهمد ديگران چه معني يا

از ديدگاه کلي ،همه انسانها براي معنا بخشي به

مفهومي براي آن در ذهن خودساختهاند (جانکوئيز،9

دنياي اطرافشان قواعدي را ايجاد ميکنند و بر اساس

 .)2004نظر به اينکه هدف پژوهش حاضر ارائه عوامل

آنها رويدادها ،موقعيتها ،افراد ،روابط و بهطورکلي

کليدي مديريت کيفيت زنجيره تأمين است؛ لذا

هر پديدهاي که با آن روبرو ميشوند را ميبينند و درک

شبکههاي خزانه حول مفهوم کيفيت در مديريت

ميکنند .چنين قواعدي که افراد براي معنا بخشي به

زنجيره تأمين شکلگرفتهاند.

دنياي اطراف خود ايجاد ميکنند ،درواقع همان سازهها

 -عناصر در شبکه خزانه

توليد ،اصالح و بازتوليد ميکنند ،نميتوانند بهطور

عيني خاص هستند که قلمرو موضوعي پژوهش را

واضح و کامل نسبت به آنها آگاهي پيدا کنند؛ بنابراين،

پوشش ميدهند و آن را بازنمايي ميکنند (تن و

شبکه خزانه با کشف سازهها و معاني آنها عالوه بر

هانتر .)2002 ،10درواقع در اين روش حوزه

اينکه زمينهاي را براي محقق فراهم ميآورد که به

موردمطالعه و قلمرو پژوهش از طريق ارائه مجموعهاي

شناخت سازههاي ذهني افراد دست پيدا کند ،همچنين

از عناصر بهجاي تهيه مجموعهاي از سؤالهاي پژوهش

به افراد در کسب شناخت بيشتر نسبت به ديدگاههاي

تعريف ميشود (کاوک
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خود و درک بهتر آنها کمک ميکند (داناييفرد و

چگونگي تفسير اين عناصر توسط افراد ،اساس ماهيت

مرتضوي.)2011 ،

اکتشافي پژوهش را شکل ميدهد؛ بنابراين فرآيند

و همکاران )1995،و

بهطور کل تکنيک شبکه خزانه در مواقعي

شبکه خزانه با انتخاب عناصري آغاز ميشود که عنوان

مورداستفاده قرار ميگيرد که محقق ميخواهد بداند

پژوهش را بهطور کامل بازنمايي ميکنند و مثالهايي

افراد ،دنيا را چگونه ميبينند و چگونه به پديدههاي

عيني از آن هستند (تان و هانتر.)2002 ،

اطرافشان بهخصوص موضوعات پيچيده بدون

ازآنجاکه عناصر ،موجوديتهايي که شبکه خزانه بر

سوگيريهاي احتمالي از طريق سازههاي ذهني و

پايه آنها قرار ميگيرد را تعريف ميکنند و قلمرو

شخصي خود و به زبان خود ،معنا ميبخشند

پژوهش را نيز مشخص مينمايند ،ازاينرو انتخاب

(پارتينگتون.)2002 ،7

مجموعه درستي از عناصر ،نقش تعيينکنندهاي در

شبکههاي خزانه ،بهعنوان مخزني از سازههاي

اجراي تکنيک شبکه خزانه دارد؛ بنابراين ،انتخاب

شخصي افراد ميتوانند در اشکال مختلف و با محتواي

عناصر بايد بهگونهاي باشد که موضوع تحقيق را بهطور

متفاوت وجود داشته باشند؛ اما تمامي شبکهها در هر

کامل پوشش دهد تا با مقايسه منظم آنها بتوان به

شکل و با هر محتوا و ساختاري ،داراي چهار مؤلفه

سازههاي بيشتري دست پيدا کرد (داناييفرد و

اصلي هستند که عبارتاند از :عنوان ،عناصر ،سازهها و

مرتضوي.)2011 ،

پيوند عناصر به سازهها (ون .)2009 ،8توضيحات

در پژوهش حاضر ،شرکتهايي که در شهرک

مربوط به هر يک از مؤلفهها بهاجمال در ادامه بيانشده

صنعتي تخصصي روي استان زنجان ،در طيفهاي

است.

گوناگوني از کيفيت ،شمش روي توليد ميکنند؛

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

هستند؛ اما بهرغم اينکه خود افراد دائماً سازهها را

در يک شبکه خزانه عناصر ،مثالها يا نمونههاي
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بهعنوان عناصر بازنمايي کننده عنوان پژوهش محسوب

در پژوهش حاضر ،پس از استخراج عناصر در

ميشوند .بدين منظور با استفاده از روش عناوين نقش،

قالب اسامي شرکتهايي که مناسب هر توصيف بودند،

پنج موقعيت براي توصيف دامنه کيفيت در مديريت

سه عنصر به مصاحبهشونده ارائه و اين سؤال مطرح

زنجيره تأمين بهعنوان عناصر تعيين شد که

کدام دو شرکت ازلحاظ کيفيت مشابه

مصاحبهشوندگان

موظف

شدند

به

ميشد که
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جايگذاري

يکديگر بوده و متفاوت از سومي هستند؟» و چرا؟؛ که

نمونههاي عيني و واقعي خود در قالب اسامي

با مشخص شدن دو عنصر مشابه و عنصري که متفاوت

شرکتهايي که با هر يک از توصيفها مطابقت داشتند

از آنها ميباشد و پاسخ مصاحبهشوندگان در هر

بپردازند .عناصر پژوهش حاضر عبارتاند از:

مقايسه سهتايي به چرايي اين تشابه و تفاوت،

 )1شرکتي که باکيفيتترين محصول را توليد ميکند.

قطبهاي سازههاي موردنظر آنها به دست ميآمد.

 )2شرکتي که محصولي باکيفيت باال توليد ميکند.

همچنين به علت وجود  5عنصر در پژوهش؛ حداکثر

 )3شرکتي که محصولي باکيفيت متوسط توليد ميکند.

 10مقايسه سهتايي ميتوانست انجام بشود که اگر

 )4شرکتي که محصولي باکيفيت پائين توليد ميکند.

مصاحبهشونده زودتر به نقطه اشباع نميرسيد هر 10

 )5شرکتي که بيکيفيتترين محصول را توليد ميکند.

مقايسه ممکن انجام ميگرفت.

 -سازهها در شبکه خزانه

 -پيوند عناصر به سازهها در شبکه خزانه

پس از انتخاب عناصر و جايگذاري آنها در شبکه

پس از انتخاب عناصر و استخراج سازههاي

خزانه ،گام دوم در جهت استخراج سازههاي متعلق به

شخصي ،شبکه خزانه بهدستآمده صرفاً خزانهاي مملو

هر شخص ،از طريق مقايسه نظاماند عناصر با يکديگر

از محتواي مفهومي و تفسيري را به تصوير ميکشد

آغاز ميشود (ون .)2009 ،سازهها ،صفات يا گزارههاي

(فرانسوا)2004 ،؛ اما اين کافي نيست بلکه براي تکميل

توصيفي کوتاهي هستند که افراد از آنها براي توصيف

شبکه خزانه ،ترسيم ساختار و نمايش روابط ميان

عناصر شبکه و تمايز قائل شدن ميان آنها استفاده

عناصر و سازهها ضروري است .در پيوند عناصر به

ميکنند (استرياي و همکاران.)1996 ،12

سازهها با مرتبط ساختن تکتک عناصر به تکتک

به بياني ديگر افراد بهوسيله سازهها ،به دنياي

سازهها ،ساختار شبکه خزانه به تصوير کشيده ميشود.

اطراف خود معنا ميبخشند و آن را تفسير ميکنند.

اين اتصالها نشان ميدهند که مشارکتکنندگان

هنگاميکه درباره چگونگي نگاه کردن به دنيا و

چگونه هر عنصر را برحسب هر سازه مورد مقايسه،

شيوههاي نگريستن صحبت ميکنيم ،درواقع در حال

ارزيابي و تفسير قرار ميدهند و از اين طريق ميان

صحبت کردن از تفسير و سازهها هستيم (جانکوئيز،

عناصر تمايز قائل ميشوند (تن و هانتر.)2002 ،

 .)2004توصيف آنچه سازه ناميده ميشود بهسادگي

سه روش عمده براي نشان دادن روابط ميان

توصيف عنصر نيست ،زيرا سازه داراي ويژگيهاي

سازهها و مجموعه عناصر وجود دارد که شامل روش

خاصي است ،مهمترين ويژگي يک سازه ،دوقطبي

دوبخشي ،روش ترتيبي يا رتبهبندي و روش

بودن آن است (فرانسوا و همکاران .)2004 ،13لذا براي

درجهبندي ميشود (ون .)2009 ،در پژوهش حاضر،

درک و آشکارسازي معناي سازههاي ذهني افراد،

براي اتصال عناصر به سازهها از روش درجهبندي

توسل به متضاد سازي يا دوقطبي سازي ،يک عامل

استفاده گرديده که در مقايسه با دو روش ديگر

اساسي محسوب ميشود (مرسدن و ليتلر.)2000 ،14

تکامليافتهتر است و براي ايجاد تمايز حساستر و
دقيقتر ميان عناصر برحسب هر سازه و همچنين فراهم

اکتساب دانش ضمني در مديريت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه5 / ...

آوردن امکان انعکاس نظر بيطرفانه مشارکتکننده در

زنجيره تأمين ،يعني يا در بخش باالدستي ،يا شرکت

ارزيابي عناصر از روش درجهبندي در مقياس 5

مرکزي و يا بخش پاييندستي که حداقل  5سال سابقه

نمرهاي ليکرت استفاده شد.

فعاليت مستمر را دارا بوده اند ،انتخاب شدند که
ميتوانستند اطالعات مفيدي درزمينهٔ مفهوم واقعي

روش تحقيق

مديريت کيفيت در گستره زنجيره تأمين فراهم آورند.

توجه به اين نکته مهم که مشارکتکنندگان ميبايست

از نمونههايي با اندازه کوچک استفاده ميشود .اما يک

شناخت کامل و جامعي از عناصر روش شبکه خزانه

روش متداول براي تعيين حجم نمونه درروش شبکه

داشته باشند ،الزامي است جامعه آماري متشکل از افراد

خزانه ،دستيابي به نقطه اشباع است .بدين معني که پس

مطلع و خبره درزمينهٔ موضوع موردبررسي باشد؛ لذا

از

از

در پژوهش حاضر با توجه به اينکه مصاحبهشوندگان

مشارکتکنندگان ،با استمرار اجراي مصاحبهها ،هيچ

ميبايست عناصر خود را از بين شرکتهاي مستقر در

سازه جديدي به فهرست سازههاي استخراجشده

شهرک صنعتي تخصصي روي استان زنجان انتخاب

پيشين اضافه نميشود و اين بدين معناست که حجم

ميکردند و شناخت نسبتاً کامل و جامع از تمام

نمونه به نقطه اشباع رسيده است (ون دکرخوف و

شرکتها و نحوه مديريتشان بهخصوص در حوزه

همکاران .)2009 ،15همچنين در پژوهش حاضر نيز

مديريت کيفيت و زنجيره تأمين آنها ،الزمه انتخاب

مصاحبه با بيش از  20مشارکتکننده سازههاي بيشتري

درست عناصر و نهايتاً استخراج سازههاي شفاف و

به همراه نداشت و سازههاي تکراري احصا ميگرديد؛

دقيق از موضوع موردبررسي ميباشد؛ آن دسته از

بنابراين حجم نمونه  20در نظر گرفته شد و دادههاي

مديران ،سرمايهگذاران ،کارشناسان و متخصصاني که

برگرفته از اين تعداد مصاحبه مبناي طبقهبندي و تفسي ر

در داخل استان زنجان مستقيماً با صنعت سرب و روي

سازهها قرار گرفت

سازهها

استخراج

از

تعداد

معيني

درگير بوده و صاحب تصميم يا قدرت نظر کارشناسانه
درزمينهٔ موضوع موردنظر بودند ،بهعنوان جامعه

يافتهها

آماري اين پژوهش در نظر گرفته شدند.

 -تحليل وضعيت جمعيت شناختي

براي انتخاب مشارکتکنندگان در اين پژوهش از

ويژگيهاي مصاحبهشوندگان در جدول زير آورده

روش نمونهگيري غير احتمالي هدفمند استفاده شد.

شده است .الزم به ذکر است که هر زنجيره تأمين

در نمونهگيري هدفمند ،افرادي براي نمونه انتخاب

بخش باالدستي به تأمينکنندگان ،بخش مرکزي به

ميشوند که براي ارائه اطالعات موردنياز در بهترين

توليدکننده اصلي و بخش پائيندستي نيز به مشتريان

موقعيت قرار دارند .در اين نوع نمونهگيري ،پژوهشگر

اطالق ميگردد.

برحسب هدف خاصي که در ذهن دارد انواع خاصي از
موردها را براي بررسي عميق ،شناسايي و انتخاب
ميکند (داناييفرد و همکاران.)2017،
از اين منظر ،در پژوهش حاضر مصاحبهشوندگان
از ميان متخصصان و خبرگان فعال در صنعت سرب و
روي استان زنجان که دريکي از سه حلقه اصلي در هر

جدول  :1تحليل وضعيت جمعيت شناختي
ويژگي جمعيت شناختي
جنسيت
سن

مرد
زن
کمتر از  30سال
 30الي  40سال

فراواني
(نفر)

نسبت فراواني
(درصد)

20
0
2
5

100
0
10
25

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

به دليل اقتضائات خاص روش شبکه خزانه و

همچنين برحسب ماهيت روش شبکه خزانه نيز معموالً

 / 6عادل آذر ـ ليال مرتضوي ـ محمد مهدي عباسي
ويژگي جمعيت شناختي

مدرک
تحصيلي
سابقه فعاليت
و حضور در
صنعت روي
جايگاه در
چارت
سازماني
جايگاه در
زنجيره تأمين

فراواني
(نفر)

نسبت فراواني
(درصد)

 40الي  50سال

11

55

باالي  50سال
ديپلم و فوقديپلم
ليسانس
فوقليسانس
کمتر از  10سال
 10الي  20سال
باالي  20سال
مديرعامل
عضو هيئتمديره

2
4
7
9
6
11
3
13
2

10
20
35
45
30
55
15
65
10

مدير کارخانه
ساير
بخش باالدستي
شرکت مرکزي
بخش پاييندستي

2
3
3
15
2

10
15
15
75
10
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 اجراي مصاحبه و استخراج سازههاي شخصيبراي انجام اين پژوهش با  20نفر از خبرگان فعال
در صنعت روي استان زنجان مصاحبه مستقل به عمل
آمد که با بررسيهاي انجامشده مجموعاً تعداد 225
سازه استخراج گرديد .مدتزمان تمام مصاحبهها45 ،
الي  60دقيقه به طول کشيد .در تمام مصاحبهها حداکثر
به مدت  15دقيقه در ابتداي مصاحبه ،عناصر و
نمونههاي عيني شناسايي شدند ،سپس به مدت 30
دقيقه سازههاي موردنظر مشارکتکنندگان پيرامون

نيز به رتبهبندي عناصر شناساييشده پرداخته شد .در
ادامه سازههاي استخراجشده از مصاحبهشونده  6آم به
همراه شبکه خزانه وي عنوان نمونهاي از مصاحبههاي
انجامشده در شکل  1ارائه شده است.
 انجام تحليل محتوا و شکلگيري عوامل کليديموفقيت
با انجام مصاحبهها با شيوه خاص شبکه خزانه و
دستيابي به  225سازه شخصي ،ازآنجاکه کميت سازهها
بيش از تعدادي بود که بتوان آنها را مورد
تجزيهوتحليل قرارداد؛ ازاينرو با روش تحليل محتوا
به جمعبندي و ترکيب سازههاي مشابه اقدام شد .بر
اين اساس سازههاي استخراجشده در  31طبقه در قالب
عوامل کليدي موفقيت مديريت کيفيت زنجيره تأمين
دستهبندي شدند .در ادامه ،براي درک بهتر چگونگي
به دست آوردن عوامل کليدي ،دستهبندي سازههاي
اوليه حاصل از مصاحبههاي انفرادي براي  3تا از
عوامل کليدي ارائهشده است .الزم به توضيح است کد
اختصاصيافته به هر سازه نشاندهنده شماره
مصاحبهشونده و شماره سازه بيانشده از جانب وي
است .براي مثال کد  5-9بيانگر سازه پنجم از
مصاحبهشونده نهم است.

موضوع استخراج گرديد و در حدود  10الي  15دقيقه
شکل  :1شبکه خزانه مصاحبه شونده

اکتساب دانش ضمني در مديريت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه7 / ...

جدول  :2سازهاي اوليه تشکيلدهنده عامل کليدي يکپارچهسازي فرآيندها و بهبود مستمر آنها
.1-1دائما به فکر بهبود فرآيندهايشان هستند  --فرآيند هاي کاري همان فرآيند روز اول مي باشد (هيچ تغييري نداشته است)
 .8-1دارا بودن زنجيره فرآوري کامل  --زنجيره فرآوري کامل محصول را ندارد
 .11-5هماهنگ کردن کل فرآيند هاي زنجيره تامين با يکديگر – هماهنگي بين فرآيندها وجود ندارد
 .5-9بين فرآيند هاي مالي و فرآيند هاي توليد يک نوع هم افزايي وجود دارد  --فرآيند هاي مالي هماهنگي با ديگر فرآيند ها ندارد
(باعث ميشود مثال فرآيند هاي توليد در نيمه راه به ناچار متوقف شود)
 .6-13وجود سيستم نگهداري پيشگيرانه (چون ارتبا ط و نحوه درگير بودن فرآيند ها را مي دانند ميتوانند سيستم پيشگيرانه اعمال
کنند)  --چون فرآيند ها ارتباطي با هم ندارند هيچ وقت نمي تواند سيستم پيشگيرانه داشته باشد
 .1-16مديريت يکپارچه بر فرآيند ها  --نبود مديريت يکپارچه بر فرآيندها
 .2-17فرآيند هايشان را با کمک افراد در گير در توليد بهبود ميدهند  --افرادي خاص مثل فقط مديران کارخانه مسوول بهبود کيفيت
هستند
 .10-19تالش براي انسجام بيشتر فرآيند هاي کاري  --فرآيند ها ارتباطي با هم ندارند و دوباره کاري هاي زيادي انجام مي شود

جدول  :3سازهاي اوليه تشکيلدهنده عامل کليدي آموزش و توانمندسازي کارکنان
 .9-1توانمندسازي نيروي انساني – بي تفاوت به افزايش توانايي هاي نيروي انساني
 .11-3توجه به غني سازي شغل – کارکنان اين کارخانه مشاغلي ساده و مسئوليت هاي پيش پا افتاده دارند
 .5-4استفاده از آموزش هاي عرضي (آموزش هاي حين خدمت) – به آموزش کارکنان اهميتي نميدهد
 .9-8توجه به آموزش هاي پرسنلي – عدم توجه به آموزش هاي پرسنلي
 .5-11جانشين پروري کارکنان – برنامه خاصي براي جانشين پروري ندارد
 .7-12داشتن واحد آموزش (مديريتي ،تخصصي و فني) – عدم وجود واحد آموزش
 . 8-13هيچ آموزشي به پرسنل براي باال رفتن سطح کمي و کيفي کارشان داده نمي شود–آموزش کارکنان و پرسنل
 .7-14برگزاري دوره هاي آموزشي – عدم برگزاري دوره هاي آموزشي
 .4-18آموزش هاي قبل از خدمت به افراد ورودي داده مي شود – توجه به آموزش هاي قبل از خدمت نمي شود
 .5-18آموزش ضمن خدمت – بي توجهي به آموزش ضمن خدمت
 .4-20آموزش کارکنان در طول دوره کاري – بي توجهي به آموزش کارکنان در طول دوره کاري

جدول  :4سازهاي اوليه تشکيلدهنده عامل کليدي علم و فهم مديران ارشد از ابزارهاي مديريت کيفيت
 . 6-1ديدگاه مديران ارشد اين دو کارخانه منطبق با اسلوب هاي مديريتي است  --نگاه مديريت ارشد به مسايل صرفا تجربي يا از
روي شانس و  ...است
. 1-2اقتدار مديريتي دارند (علم مدير باعث قاطعيتش مي شود) – قاطعيت مديريتي ندارد(هيچ کس تو سازمان به حرفش گوش
نميده)
 . 2-2مديران ارشد استفاده بهينه از منابع مادي و انساني در راستاي بهبود کيفيت مي کنند – عدم استفاده بهينه ازمنابع مادي و انساني
 . 2-6تمرکز مديران جهت رشد و توسعه شرکت و ارتقاي سطح کيفي محصول – مديريت ارشد هيچ تمرکزي بر روي رشد شرکت
ندارد
 .8-6به مديريت زمان توجهي ندارند (مديران عامل) – مديريت ارشد به مديريت زمان توجه دارد
 .9-6نگاه متعالي و مبتني بر رشد مديريت ارشد (آينده نگري) – نگاه کوته بيناننه و بي توجه به رشد سازمان
 .6-7استفاده از ابزار هاي مديريتي نوين – استفاده از ابزار هاي مديريتي سنتي
 .4-8نگرش (نگاه) علمي مديريت ارشد – نگاه غير علمي (سنتي) مديريت ارشد
 .4-9سابقه کاري طوالني (تجربه کاري ) – عدم آگاهي از مسايل کيفيت به دليل تجربه کاري کم

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

.11-2زمينه براي رشد و تعالي کارکنان فراهم است  --فراهم نبودن زمينه رشد کارکنان

 / 8عادل آذر ـ ليال مرتضوي ـ محمد مهدي عباسي
 . 10-10عدم توانايي مديريت ارشد در سياست گذاري اقدامات کيفيت – توانايي مديريت ارشد در سياست گذاري اقدامات کيفيت
 .3-13ناتواني مديريت در اجراي اقدامات مديريت کيفيت – تخصص مديريت در اجراي اقدامات مديريت کيفيت
 .7-13توانايي – ناتواني مدير ارشد در مديريت مالي اقدامات مرتبط با مديريت کيفيت
 .2-15آشنا نبودن با قابليت هاي استاندارد هاي ايزو – آشنايي با کارکرد استاندارد هاي ايزو و اجراي آن
 .5-16پيگيري مسايل توليد به روش سنتي – پيگيري مسايل توليد به روش علمي
 .4-17نگرش هاي مثبت مديريت ارشد – مديريت ارشد نگرش مثبتي نسبت به اقدامات کيفيت ندارد
 .1-19دانش فني باالي مديريت ارشد – دانش فني کم مديريت ارشد
 .7-20تخصص و علم مديريت ارشد – مديريت ارشد سواد کافي در رابطه شيوه هاي بهبود کيفيت ندارد

بحث و نتيجهگيري

قسمت يافتهها ،مدل نهايي پژوهش در جدول  5به
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بيشتر پژوهشگران بر اين اعتقاد هستند که دانش

نمايش درآمده است 31 .عامل کليدي بهدستآمده در

ضمني کامالً شخصي بوده و رسمي کردن آن بسيار

اين پژوهش ميتوانند بهعنوان محور هماهنگيهاي

مشکل است ازاينرو انتقال آن به ديگران بهآساني ميسر

اعضاي زنجيره تأمين در اين زمينه محسوب شوند.

نيست (بصريان جهرمي و دهقاني .)2011،درواقع

همچنين اين  31عامل با نتايج بهدستآمده از

دانش ضمني را ميتوان بهعنوان تجارب ،مهارتها،

پژوهشهايي که در اين حوزه انجامشده است نيز

ديدگاههاي کاري و نظام ارزشي و ذهني در درون فرد

مطابقت دارد.
16

دانست .اين دانش را نميتوان به زبان آورد ،آن را در

رشيد و هريس اسلم ( )2012در پژوهش خود

پايگاه دادهها ذخيره کرد ،بلکه پايگاه آن در درون فرد

در پاکستان نشان دادند که چگونه اقدامات کيفيت مثل

و فعاليتهاي اوست و بيشتر اوقات صاحبان دانش

رهبري ،استراتژي برنامهريزي کيفيت ،مديريت ارتباط

ضمني از وجود آن ناآگاه هستند و به همين علت

عرضهکنندگان ،تمرکز بر مشتري ،اطالعات و گزارش

چالش اصلي مديريت دانش نيز تبديل هر چه بيشتر و

کيفيت ،مديريت فرآيند و مديريت منابع انساني با

بهتر دانش ضمني به دانش صريح است (فتحي

زنجيره تأمين در ارتباط هستند.

هفشخاني ،بشيري و کرباسيان.)2010 ،
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( )2009در پژوهش خود از تمرکز بر

لذا هدف ابتدايي از اين مقاله اين بود که مختصر

مشتري ،رهبري ،مشارکت کارکنان ،مديريت فرآيند،

مباني نظري و فرآيند عملي روش شبکه خزانه ،اين

مديريت سيستم ،بهبود مستمر ،تصميمگيري بر اساس

روش بهعنوان روشي معتبر و مفيد براي اکتساب دانش

واقعيت و ارتباط متقابل و سودمند باعرضه کنندگان

ضمني که موضوعي مهم و حياتي در فرآيند مديريت

بهعنوان  8اصل ياد ميکند که کاربرد اين اصول بهبود

دانش ميباشد ،معرفي شود .همچنين براي اينکه

اثربخشي عمليات و تواناييهاي رقابتي کل سيستم

کارايي و توانايي اين روش براي هدف فوق برجسته

زنجيره تأمين را ارتقا خواهد داد.

گردد از اين روش براي به دست آوردن عوامل کليدي

بانديم پادهايت و اسپراگو )2003( 18اصول زير را

موفقيت مديريت کيفيت زنجيره تأمين از نگاه خبرگان

نيز براي دستيابي به کيفيت در زنجيره تأمين پيشنهاد و

صنعت روي استفاده گرديد تا مزاياي آن ملموستر و

نحوه اجراي هرکدام را بيان نمودند .اين اصول

کاربرد آن گسترده شود.

عبارتاند از :تعهد مديريت ارشد ،تمرکز بر رضايت

در همين راستا بابيان روش انجام کار در قسمت

مشتري ،طراحي و توليد محصول براي کيفيت ،بهبود

روششناسي و همچنين بيان نتايج بهدستآمده در

مستمر ،آموزش و پرورش کارکنان ،مشارکت و

اکتساب دانش ضمني در مديريت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه9 / ...

توانمندسازي کارکنان ،19توسعه و نگهداري يک

صفري و محبي منش ( )2011در پژوهش خود

سيستم تضمين کيفيت مؤثر در محل  ،20سيستم

ابتدا به معرفي مفهوم مديريت کيفيت زنجيره تأمين

مديريت کيفيت تأمينکنندگان.

پرداخته ،هفت عامل را بهعنوان عوامل کليدي در اين

احمدي کهن علي ( )2009در پژوهش خود ،با

زمينه شناسايي نمودند که اين عوامل ابعاد مدل

بررسي دقيق ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان

پيشنهادي اين پژوهش را تشکيل ميدهند و عبارتاند

هشت عامل رهبري ،برنامهريزي استراتژيک کيفيت،

از :تمرکز بر مشتري ،مديريت کيفيت تأمينکنندگان،

مديريت منابع انساني ،مديريت کيفيت تأمينکننده،

رهبري کيفيت زنجيره تأمين ،استراتژيهاي کيفيت

مديريت کيفيت فرآيند ،تمرکز بر مشتري ،مديريت

زنجيره تأمين ،رويکرد فرآيندي ،دستگاههاي اطالعات

اطالعات کيفيت ،مديريت روابط زنجيرهي تأمين ،به

کيفيت زنجيره تأمين و توسعه منابع انساني در زنجيره

همراه نتايج زنجيرهي تأمين بهعنوان عوامل کليدي

تأمين.

مديريت کيفيت زنجيرهي تأمين شناسايي کرده است.
جدول  :5مدل نهايي پژوهش
رديف
1

انتخاب تأمينکنندگان بر اساس کيفيت

6

2

برقراري ارتباطات بلندمدت با تأمينکنندگان و اعتمادسازي متقابل

6

3

ارزيابي و کنترل مستمر کيفيت تأمينکنندگان و مشارکت در توسعه آنان

9

4

تأمين رضايت تأمينکنندگان

4

5

داشتن واحد تحقيق و توسعه

5

6

استفاده از تجهيزات مدرن و تکنولوژي روز

8

7

برندسازي

5

8

شناس ايي و طراحي فرآيندهاي کليدي زنجيره تأمين

5

9

يکپارچهسازي فرآيندها و بهبود مستمر آنها

8

10

اعمال کنترل کيفيت در همه فرآيندهاي کليدي

5

11

مستندسازي اطالعات و ايجاد سيستمهاي اطالعاتي

6

12

در دسترس بودن اطالعات کليدي و استفاده از آن در تصميمگيري

7

13

بهرهگيري از تکنولوژيهاي مدرن در حوزه مديريت ارتباطات و اطالعات

4

14

دارا بودن سيستم حملونقل

5

15

داشتن سيستم انبارداري

5

16

مديريت پسماندها

6

17

علم و فهم مديران ارشد از ابزارهاي مديريت کيفيت

17

18

نظارت مستمر ،تعهد و مشارکت فعاالنه مديران ارشد در پيادهسازي مديريت کيفيت

15

19

اتحاد مديران ارشد با يکديگر در رابطه با الويت داشتن اقدامات مديريت کيفيت

8

20

رعايت اخالق حرفهاي

4

21

توجه به مقوله مسئوليت اجتماعي

5

22

تدوين چشمانداز و برنامهريزيهاي استراتژيک و کوتاهمدت

15

23

شناسايي نيازها و انتظارات مشتريان

7

24

برقراري ارتباطات بلندمدت با مشتري و اعتمادسازي متقابل

9

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت
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عوامل کليدي

رديف

9

تأکيد بر رضايت مشتري

25

5

ارزيابي مستمر رضايت مشتري

26

9

استخدام نيروي انساني توانمند در راستاي اهداف و مقاصد سازمان

27

12

آموزش و توانمندسازي کارکنان

28

4

گروه سازي

29

7

 بهداشت و ايمني کارکنان،توجه به امور رفاهي

30

5

تأمين رضايت کارکنان و روابط مبتني بر احترام با منابع انساني

31
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