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چکیده
دانش ،در جایگاه مهمترین جنبة رقابتی ،سازمان را بهرهور میسازد تا از محصوالت و خدمات
رقابتی رها شود .از پایههای افزایش بهرهوری مدیریت ْ
دانش چابک بودن مؤثر آن است .توسعه و
گستردگی ادبیات در حوزة مدیریت دانش و چابکی سازمانی اهمیت این دو مقوله را نشان میدهد.
روش تحقیق این پژوهش کتابخانهای و میدانی است .در این مقاله ،سعی میشود شکلی از همگرایی
این دو را در صنعت نشر ،از این نظر که ابعاد آنها بسیار با یکدیگر ارتباط دارند ،بیازماییم و استدالل
کنیم که چابکی سازمانی زمانی حاصل میشود که مدیریت دانش از همه نظر در حالت تعادل باشد.
مراکز چاپ و نشر شهرستان زاهدان را مرکز مطالعه قرار داده و وضعیت چابکی و مدیریت دانش
آن را ارزیابی میکنیم.
كليدواژه
چابکی ،مدیریت دانش ،صنعت نشر و انتشارات استان سیستان و بلوچستان.
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مقدمه
چابکی توانمندسازهای زیادی را برای ارتقای چابکی سازمانها پیشنهاد میکند.
ادبیات تحقیق
ْ
در این تحقیق ،متغیرهای سازمانی (همان متغیرهای توانمندساز) و ارتباط و تأثیر آنها در چابکی
بررسی میشود .مدیریت دانش نیز ،که از پایههای چابکی است ،در توجه محققان گوناگون قرار گرفته
است .این تأکید بر مدیریت دانش ،با عنایت به اهمیت تخصص و ارتقای جایگاه سرمایههای انسانی ،در
سازمانها بهخوبی توجیه میشود .بدیهی است برای ارتقای چابکی سازمانی ،شناسایی مهمترین عناصر
مدیریت دانش میتواند گام بسیار ارزشمندی برای چابکسازی سازمانهای تولیدی و غیر تولیدی
قلمداد شود .بنابراین ،به نظر میرسد شناسایی ابعاد و اقدامات مدیریت دانش در سازمانهای چابک از
یک سو و بررسی ارتباط آنها با اقدامات و ابعاد چابکی از سوی دیگر ،ضرورتی انکارناپذیر در حوزة
صنعت نشر است.
با توجه به آنچه در باب اهمیت چابکی سازمانی ـ همچون ابزاری برای غلبه بر چالشهای
هزارة سوم در ادبیات ـ بیان شده است (شریفی ،)2006 ،بررسی و کنکاش در زمینة چابکی با تأکید
بر دانشمحوری و مدیریت دانش میتواند جهش بزرگی را در چابکسازی و عملکرد باالی چاپ
و نشر شهرستان زاهدان ایجاد کند .بهرغم تحقیقات بسیار در هر یک از دو حوزة چابکی و مدیریت
دانش ،پژوهشهای چندانی در زمینة ارتباط مدیریت دانش و چابکی سازمانی و تأثیر آنها بر هم انجام
نشده و بیشتر پژوهشها تئوریک و غیر تجربی است .ریک داو به بیان ارتباط مدیریت دانش ،توانایی
پاسخگویی ،و چابکی مؤسسه به صورت مطالعة ادبیات تحقیق پرداخته و چنین میگوید« :چابکی
سازمانی زمانی به دست میآید که مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی در تالشهای سازمانی حالتی
متعادل داشته باشند» (داو.)1999 ،
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لوی و هازان نیز مدیریت دانش را جنبة کاربردی فرهنگ سازمانی دانسته ،چگونگی بنیان
نهادن تغییر فرهنگی را با کمک چابکی سازمانی بیان کرده ،و این تغییر فرهنگ را نیازمند ابتکار
در مدیریت دانش دانستهاند (لوی و هازان .)2009 ،آنها همچنین دربارة بهکارگیری توانمندسازهای
مدیریت دانش از دیدگاه مهندسی نرمافزار چابک بحث کرده و چگونگی افزایش چابکی را با استخراج
دادهها و مدیریت دانش بیان داشتند .فرانکلین بکر در تحقیقی با عنوان «چابکی سازمانی و زیربنای
دانش» ،بیان میکند که روشها و مدلهای ضروری کنونی کافی نیستند و برای غلبه بر بیاطمینانی
در سازمانهای چابک ،به استراتژیهای انطباقپذیری برای بهکارگیری ابزارهای مدیریت دانش نیاز
است (بکر.)2001 ،
اشرفی و همکاران چارچوبی را برای اجرای چابکی تجاری در سراسر سیستمهای مدیریت
دانش فراهم کردهاند (اشرفی .)2005 ،با توجه به آنچه بیان شد ،تاکنون هیچ پژوهشی در زمینة چابکی
سازمانی و مدیریت دانش در چاپ و نشر زاهدان صورت نگرفته است .هدف تحقیق بررسی ارتباط بین
مدیریت دانش و چابکی سازمانی ،یا به عبارت دقیقتر ،ارتباط عناصر مدیریت دانش و چابکی سازمانی
در صنعت نشر است .زیرا در صورت وجود چنین ارتباطی ،هر سازمان میتواند با تدوین برنامهای مدون
و منظم ،همزمان و یکپارچه ،با کاهش هزینههای عملیاتی و اجرایی ،به توسعه و تقویت همزمان این دو
مقولة مهم (مدیریت دانش و چابکی سازمانی) بپردازد و از مزایای آنها بهرهمند شود.
مدیریتدانش
سازمانها برای افزایش توانایی خود در زمینة بهبود کاال و خدمات ،و در نتیجه بهرهمندی
مشـتریان و مصرفکنندگان ،به دانش نیاز دارند .کاالها و خدمات بهبودیافته باید با تغییـرات در
سیستمها ،ساختارها ،و شیوههای حل مسئله همراه شوند (داونپورت و پروسکا.)1998 ،
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نوناکا و تاکیشی ادعـا میکنند کـه مـدیریت دانش همانند توانایی سازمان در ایجاد ،ذخیره ،و
توزیع دانش برای برتری رقابتی در حوزههای کیفیـت ،سرعت ،نوآوری ،و قیمت کام ً
ال حیاتی است
(نوناکا و تاکیشی .)1995 ،با وجود آنکه دانش بهآسانی اندازهگیری نمیشود ،سازمانها بایستی دانش
را به منظور دسـتیابی بـه مزایـایی کـه از مهارتها ،تجـارت ،و دانـش ضـمنی کارمندان در سیستم
و ساختارشان به دست میآید ،به طور مؤثر مدیریت کنند (هانگ .)2005 ،با وجود این ،از مهمترین
چالشهای شناساییشده توانایی فهم مدیریت دانش و اهداف آن است ،که هنوز دربارة مفهوم مدیریت
دانش توافقی عمومی وجود ندارد (ارل .)1999 ،تحلیل تعاریف ارائهشده نشان میدهد که بسیاری از
آنها در یک مورد مشابهاند؛ آن اینکه مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد سازمانی میشود ،که
جدول  .1معیارهای ارزیابی مدیریت دانش
اجزا

شاخص
زیرساختی
مأموریت و ارزش سازمان

امکانسنجی ،اولویتها ،نگرش مدیران ارشد ،شایستگیها

سازمانی

دستورالعمل دانش ،ساختار فیزیکی محیط کار ،رهبری ،فرهنگ

فناوری اطالعات

مستندسازی دیجیتال ،شبکههای ارتباطی

یادگیری و آموزش

دارایی منابع انسانی ،طبقهبندی وظایف
فرایندی

ایجاد دانش

تولید دانش ،کسب دانش

ذخیره و سازماندهی دانش

تسخیر و ذخیرهسازی دانش ،حفظ دانش ،طبقهبندی دانش ،پشتیبانی دانش

تسهیم دانش و ارزش افزوده

تبدیل دانش ،توزیع دانش ،توسعه و انتقال دانش ،اجتماعی کردن دانش ،ایجاد ارزش
افزوده ،مشارکت و همکای در زمینه دانش

بهکارگیری و استفادة دانش

حل مسئله ،پیشبینی ،ابزار مزیت رقابتی

بهار 94

42

شماره 16

استراتژیهای مدیریت در صنعت نشر
فـصلنــا مه
تحلیــــــلی
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

میتوانیم آن را به سایر حوزهها از قبیل چاپ و نشر نیز تعمیم دهیم.
عوامل حیاتی مدیریت ِ
دانش موفق ـ برخی تحت کنترل و برخی خارج از کنترل ـ متعددند.
حسنعلی عوامل موفقیت مدیریت دانش را به پنج طبقه (رهبری ،فرهنگ ،ساختارها ،نقشها و
مسئولیتها ،و زیرساخت فناوری اطالعات و اندازهگیری) تقسیم کرده است (حسنعلی .)2000 ،این
در حالی است که دیگر محققان عوامل حیاتی برای موفقیت مدیریت دانش را موارد ذیل میدانند:
فرهنگسازمانیِ باز و معتمد؛ مسئولیت رهبری مدیریت ارشد ،درگیری کارکنان ،آموزش کارکنان،
کار تیمی معتمد ،قدرت کارکنان ،زیرساخت سیستمهای اطالعاتی ،اندازهگیری عملکرد ،محکزنی،
و ساختار دانش.
با توجه به ادبیات ،گسترة وسیعی از این عناصر ،شاخصها ،و مؤلفهها پیش روی محققان قرار
گرفت .برای هدفمندسازی انتخاب شاخصها و همچنین رواسازی مسیر تحقیق ،ضمن مصاحبه با خبرگان،
مهمترین شاخصهای ارزیابی مدیریت دانش ـ که برای صنعت چاپ و نشر متناسب و معنیدار ،در حوزة
مفهومی تحقیق ،و متناسب با نوع تحلیلهای آماری الزم باشد ـ انتخاب شد .نتیجة تحلیل شاخصهای باال
چارچوب جدول زیر را برای گروهبندی معیارهای ارزیابی مدیریت دانش ارائه داد.
چابکی
این واژه در فرهنگ لغات به معنای حرکت سریع ،چاالک ،فعال ،و توانایی حرکت به
صـورت سـریع و آسان و توانایی تفکر سریع و هوشمندانه است (هرنبی .)2000 ،ریشه و خاستگاه
چابکی تولید چابـک ،و تولید چابک مفهومی است که طی سالهای اخیر عمومیت یافتـه است.
ْ
تولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد قابل مالحظه آماده میکنند ،آن را همچون یـک
اسـتراتژیموفـقپذیرفتـهاند.
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در چنین محیطی ،هر سازمانی باید توان تولید همزمان محصوالت متفاوت با طـول عمـر
کوتـاه ،طراحـی مجدد محصوالت ،تغییر روشهای تولید ،و واکنشپذیری کارا به تغییرات را داشته
باشد .بـه بنگـاهی کـه چنین توانمندیهایی را داشته باشند ،سازمان چابک اطالق خواهد شد .دربارة
ضـرورتهـای چـابکی سازمانی نیز محققان مختلف گروهبندیهایی از شاخصها و الزامات متفـاوت
را ارائـه کردهاند .گلدمن و همکاران چهار بعد استراتژیک اصلی را توسعه دادند ،که بر دستیابی به
قابلیتهـای رقابتپذیری چابک تأکید دارند :غنیسازی مشتری ،همکاری برای افزایش رقابتپذیری،
سازماندهی بـرای تغییـرات اصلی ،و اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات (گلدمن و همکاران.)1995 ،
به بیان یوسف ،چـابکی فقط از راه یکپارچگی سلسلهمراتب نیازهای مشـتریان در چـارچوبی
از محـیط داخلـی و خـارجی سـازمان حاصـل میشود .این امر از رهگذر دیدگاهی کلگرا بـه
تکنولـوژیهـای پیشـرفتة تولیدی سـازمان همـراه بـا توانمندیهای داخلی ،که آنها را پردازش
میکنند ،و نیز با کاربرد فنـاوری سیستمها یا اطالعاتی حاصل میشود (یوسف .)1992 ،یوسف و
همکاران توانمندسازهای تولید چابـک را یکپـارچگی ،شایسـتگی ،تیمسازی ،تکنولوژی ،کیفیت،
تحول ،مشارکت ،بازار ،آموزش و پرورش ،و رفاه و آسایش بیـان کردهاند (یوسف و همکاران،
 .)1999برای تولید چابک گوناساکارن چهار وجه اساسی را تحـت عنـاوین اسـتراتژی ،تکنولـوژی،
سیستمها و نیروی انسانی در نظر میگیرد (گوناساکارن .)1999 ،تسـورولودیس و واالوانـیس چهـار
بعد اصـلی ارزیابی چابکی و زیرشاخههای آن را به این شکل بیان کردند:
 .1زیرسـاخت تولید (زمـان راهاندازی و تغییر روش ،تطبیقپذیری (تنوع ماشین /ایستگاه ِ
کاریعملیاتاجرایی)،درجةانطباقپذیریماشـین،قابلیتتعویضپذیری(تواناییبرنامهریزی
مجدد شغل) ،اشتراک عملیات ،تنـوع سیسـتم جابهجـایی مـواد ،سرعت انتقال ،تنوع اجزا،
تالش برای تغییر روش ،اشتراک ناحیه).
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 .2زیرساخت بـازار (قابلیـت پیکربندی مجدد ترکیب محصول ،پیمانهای بودن شاخص
(سـهولت اضـافه کـردن مؤلفههای جدیـد) ،توانـایی گسترش ،دامنة حجم).
 .3زیرساخت افراد (سطح آموزش ،گـردش شـغلی).
 .4زیرسـاخت اطالعـات (قابلیت تعمیم «سطح استانداردسازی» ،شبکهبندی) (تسورولودیس
و واالوانیس.)2002 ،
جعفرنژاد و شهایی با بررسی ادبیات چابکی ،معیارهای بیستگانة چابکی را معرفی کردند:
ساختار سازمانی ،تفویض اختیار ،راهاندازی تولید ،وضعیت کارکنان ،مشارکت کارکنان ،ماهیت
مدیریت ،پذیرش پاسخ مشتری ،چرخة عمر محصول ،دورة خدمت ـ محصول ،بهبود طراحی ،روش
تولید ،برنامهریزی تولید ،سیستمهای هزینه و حسابداری ،اتوماسیون ،ادغام فناوری اطالعات ،تغییر
فرایندهای کاری و فنی ،مدیریت زمان ،وضعیت کیفیت ،وضعیت بهرهوری ،و برونسپاری (جعفرنژاد
و شهایی .)1386 ،این گروهبندیها و بسیاری موارد مشابه آن کنکاش شدهاند تا در نهایت ،الگوی
طبقهبندی زیر برای مؤلفههای چابکی سازمانی تنظیم شد.
چارچوب نظری تحقیق
مبنایی است که طرح کلی تحقیق بر آن استوار است و شبکهای از روابط بین متغیرها را بر
اساس نتایج مصاحبهها ،مشاهدات ،یا بررسی پیشینة پژوهش (مشابه آنچه در این پژوهش انجام شده
است) نشان میدهد .اینها همان متغیرهایی هستند که مسئلة پژوهش را تشکیل میدهند (داناییفرد و
همکاران .)1387 ،بهطور کلی ،متغیرهای پژوهش به دو دستة مستقل و وابسته تقسیم میشوند .متغیر
اصلیِ (وابسته) منظور در این پژوهش «چابکی سازمانی» ،و در مراحل بعدی هر یک از ابعاد چابکی
سازمانی (انعطافپذیری ،پاسخگویی ،فرهنگ ،سرعت ،یکپارچگی و پیچیدگی کم ،کیفیت باال و
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جدول  .2طبقهبندی شاخصهای ارزیابی چابکی سازمانی
شاخص

اجزا

انعطافپذیری

انعطافپذیری مدل تولید ،انعطافپذیری سیستم تولید ،نیروی کار منعطف ،ساختار و روشهای
انعطافپذیری ،مکان کاری انعطافپذیر ،استراتژی کسب و کار انعطافپذیر

پاسخگویی

پاسخگویی به تغییرات تقاضا ،پاسخگویی به تغییرات محیط کسب و کار و بازار ،پاسخگویی به
تغییرات دستاوردهای محیطی اجتماعی ،درجة انطباق اهداف کسب و کار با تغییرات

فرهنگ تغییر

نوآوری ،نگرش مثبت به تغییرات ،عقاید ،افراد و تکنولوژی ،مدیریت تغییرات ،تغییر
مسئولیتهای سازمانی ،نظارت مستمر بر محیط داخلی و خارجی برای شناسایی فرصت و
تهدیدها

سرعت

یادگیری انجام وظایف و عملیات در کوتاهترین زمان ممکن ،زمان عملیات ،زمان تغییرات تولید،
زمان تحویل کاال و خدمات زمان یادگیری و زمان انطباق با تغییر

یکپارچگی و پیچیدگی کم

یکپارچگی درون و بیرون مؤسسه ،یکپارچگی افراد ،تکنولوژی و سازمان ،ترکیب تکنولوژی،
مهارتها و شایستگیهای متضاد ،جریان مواد ،ارتباطات و اطالعات بین ساختارهای سازمانی
متفاوت و اجزای سیستمها ،تعامل افزایشی بین فرایندها ،محصوالت و عرضهکنندگان ،تسهیل
فرایند ایجاد تغییر

کیفیت باال و تولید سفارشی

کاال و خدمات با حجم اطالعات و ارزش افزودة باال ،کیفیت در سراسر عمل محصول ،تصمیم
درست و بهموقع ،زمان کوتاه چرخة توسعه

شایستگی مرکزی

قابلیت چندریسکی ،دشواری کپیبرداری روشهای کسب و کار توسعهیافته ،مهارت و دانش
افزایش تکنولوژیها ،شکلدهی شراکت سریع ،ارتباط بسته با مشتریان و عرضهکنندگان،
گران بودن معرفی محصول جدید ،غنیسازی مشتری ،نوآوری محرک مشتری ،رضایت مشتری،
تعاون و همکاری برای افزایش رقابتپذیری

منابع انسانی

قدرت دادن به کارکنان ،چرخش شغلی ،غنیسازی شغلی ،استقالل در تصمیمگیری ،دسترسی
به دانش و اطالعات ،کار تیمی ،تیمهای چندوظیفهای ،آموزش و توسعه نیروی انسانی ،ابتکار
فردی
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تولید سفارشی ،شایستگی مرکزی ،و منابع انسانی) است .بهطبع هدف این است که با افزایش هر یک
از ابعاد مدیریت دانش ،چابکسازی سازمانی در صنعت نشر بهبود یابد و چابکتر شود.
ت تحقیق
سؤاالتوفرضیا 
در این پژوهش سعی شده است مدیریت دانش و چابکی در صنعت چاپ و نشر شهرستان
زاهدان ارزیابی شود .بر این اساس ،سؤاالت پژوهش به شکل زیر مطرح شدند.
 .1ابعاد مدیریت دانش و چابکی کداماند؟
 .2آیا مدیریت دانش و چابکی ارتباط معنیداری با یکدیگر دارند؟
 .3آیا مدیریت دانش در چابک شدن صنعت نشر اثرگذار است؟
در این زمینه ،برای درک بهتر ،فرضیات پژوهشی زیر مد نظر قرار گرفتند:
 .1مدیریت دانش ارتباط معنیداری با اقدامات چابکی دارد.
 .2عناصر نهگانة مدیریت دانش اثر معنیداری در ابعاد چابکی سازمانی دارند.
روششناسیتحقیق
این پژوهش کـاربردی اسـت؛ از این حیث که به دنبال شناسایی عوامل مـدیریت دانـش و
همچنین نقاط ضعف موجود در اقدامات چابکی صنعت چاپ با کمک رتبهبندی و ارائة پیشـنهادهایی
بـرای حل مسائل موجود است .روش جمعآوری اطالعـات در ایـن پـژوهش آمیزهای از روش
کتابخانهای (مطالعة ادبیات موجود و سابقة تحقیق ،و آشنایی بـا تجربیـات و شـناخت مـدیریت دانش
و چابکی سازمانی) ،میدانی (مصاحبههای نیمههدایتشده با متخصصـان و مشاوران خبره به منظور
شناخت صنایع بررسیشونده و نیز شناسایی ابعـاد و اقـدامات مـدیریت دانـش و تأثیر بهکارگیری
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آن در بهبود صنعت نشر) اسـت .پـیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازهگیری و بهکارگیری آن در
مرحلة اصلیِ جمعآوری دادهها ،الزم است پژوهشگر از طریق علمی اطمینان نسبی الزم را از روا بودن
استفاده از ابزار منظور و معتبـر بـودن آن پیدا کند (خاکی .)1379 ،بنابراین ،برای اینکه مطمئن شویم
سنجهها مناسب و صحیح تدوین شدهاند ،میتوان از دو معیار روایی و پایایی بهره گرفت .آزمون روایی
ابزار اندازهگیری از دو منظر مختلف بررسـی میشود ،که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است.
معمو ًال از قضاوت متخصصـان دربـارة سؤالها یا آزمـون (روایی محتوا) استفاده میشود.
ت و یافتههایپژوهش
تحلیلاطالعا 
برای آزمون فرض اصلی تحقیق ،ابتدا میبایست بررسی شود که آیا ارتباط معنیدار بین
مدیریت دانش و چابکی وجود دارد یا خیر .برای این منظور باید از آزمون همبستگی استفاده شود.
نتایج آزمون نرمال بودن سازههای مدیریت دانش و چابکی (معنیداری باالتر از  0/05در آزمون
«کلموگروف ـ اسمیرنوف» برای سازههای چابکی  ،0/432و برای مدیریت دانش  )0/848فرض
نرمال بودن توزیع مشاهدات را به تأیید میرساند .این ضریب نشان میدهد که بیش از  45درصد از
تغییرات چابکی در انتشاراتیهای شهرستان زاهدان ناشی از تغییرات متغیر «ایجاد و کسب دانش به
صورت طبقهبندیشده» ،و بیش از  63درصد تغییرات چابکی محصول تغییرات دو متغیر «کسب دانش
به صورت طبقهبندیشده» و «تسهیل اقدامات مربوط به دانش» است .تسهیل اقدامات مربوط به دانش
مطابق با اهداف سازمان تبیین میشود ،که این مقدار برای هر دو متغیر حد مقبول و موجهی در مدلهای
رگرسیونی است .در حال حاضر در شهرستان زاهدان ،دوازده انتشاراتی دولتی و خصوصی به فعالیت
مشغول هستند .اسامی آنها عبارتاند از :فاروغ اعظم ،بام دنیا ،ندوی ،تجربة نو ،دانشگاه آزاد اسالمی،
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،رخ اندیشه ،فتوح ،سنت احمد ،حرمین ،تفتان ،و صدیقی.
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی در
صنعت چاپ و نشر شهرسـتان زاهدان بررسـی و ارزیـابی شـود .در پاسـخ بـه سؤال اول پـژوهش،
طبقهبندی جامعی از عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی ارائه شد ،که در نتیجـة آن آزمون
تحلیل عاملی عناصر مدیریت دانش تفکیک شدند.
همانگونه که پرز بوستامانته یک سـری فعالیـتهـای مبتنـی بـر دانـش ،از جملـه
داشتن یک فرهنگ نوآوری قوی و محیطهای ایجاد و تسهیم دانش را همچون ویژگـیهـای بارز
مدیریت دانـش در نوآوری و چابـک شدن سازمانها مؤثر دانسـته اسـت (بوستامانته ،)1999 ،نتـایج
بررسیهای مدیریت دانش و چابکی در این پژوهش ارتباط معنیدار و باالی این عوامل را نشان داد
(تأیید فرضیة اول) .همچنین دریافتیم که از بـین عناصـر مدیریت دانش ،عوامل «ایجاد و کسب دانش
به صورت طبقهبندیشده» و «تسهیل اقدامات مربـوط بـه دانش در زمینة اهداف سازمان» بیشترین
تأثیر را در چابکی سازمانی دارند.
این در حالی است که داو بر این باور است اگر مدیریت دانش و چابکی سازمانی در حـال
تعادل نباشند ،میتوانند به صورت یک عامل بازدارنده عمل کنند و اثربخشـی مـدیریت دانـش
با کمک چابکی سازمانی یا برعکس امکانپذیر نخواهد بود (داو .)1999 ،در حالیکه برخـی
ْ
پژوهشـگران دانشمندی و دانشمداری را از قابلیتهای محوری در چابکی مؤسسات دانسته (زنگ،
 )2010و فناوری اطالعات و مدیریت دانش را مقولهای اثرگذار در عملکرد کارخانههای چابـک
معرفی میکنند (دولتشاهی ،)2005 ،نتایج بهدستآمد ْه ضعف شدید مـدیریت دانـش را در صنعت
چاپ و نشر شهرستان زاهدان نشان میدهد .در نتیجه ،چابکی سازمانها کاهش مییابد.
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در این زمینه ،حسنزاده مدیریت دانش را در ایران ،در مقایسه بـا آنچه در ادبیـات و متون
آمده است ،مناسب نمیداند و بر این باور است که عوامل زیرساختی ،در نقش سـتون فقـرات مدیریت
دانش ،باید تقویت شوند و از داراییهای مدیریت دانش سازمانها در برنامة چهارم توسعه بیشتر بهره
گرفت (حسنزاده.)1385 ،
کنکاش برای فهمیدن دالیـل ایـن امـر از رهگـذر مصـاحبه بـا مـدیران و خبرگان ،حاکی
از بیتوجهی مسئوالن بـه حـوزة نشر و چاپ اسـت؛ به گونهای که به دلیل مشکالت اقتصادی و
گران بودن کاغذ بسیاری از انتشاراتیهای فعال استان برای جبران خسارات و کسب سود بیشتر ،به
کشور مجاور یعنی پاکستان تغییر مکان دادهاند؛ چون هزینة چاپ در پاکستان برای ناشران استان بسیار
مناسب و مقرون به صرفه است .این موضوع در برنامة درازمدت صنعت نشر بسیار مخرب محسوب
میشود .از سوی دیگر ،نداشتن برنامه و استراتژی بلندمدت و نبود چشمانداز و مأموریت روشنی بـرای
صنعت نشر مشـکالت ایـن حـوزه را دوچندان ساخته است؛ به عبارتی دانشمحوری بسیار کمرنگ
شده است .امید است با انجام پـژوهشهـای بنیادیتر در کالنشهرها و قطبهای کشـور و شناسـایی
چالشهای مشـترک ،برنامـة مشخصی برای بهبود صنعت نشر و چاپ شهرستان زاهدان شاهد باشیم.
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