سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش
(مورد مطالعه :شرکت گاز مازندران)
حامد محمدی
**
محمدحسن یحیینژاد
*

سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش

چکیده:
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هدف اصلی نوشتار حاضر ،سنجش میزان آمادگی شرکت گاز مازندران در پیادهسازی مديريت دانش میباشد .در همین راستا،
جهت سنجش میزان آمادگی یا سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش از الگوی اسکیرم ( )1999بهعنوان چارچوب نظری مطالعه
استفاده شدهاست و بر این اساس  10بعد مدیریت دانش در شرکت مورد مطالعه مورد سنجش قرار میگیرد .یافتههای پژوهش نشان
میدهند که شرکت مورد مطالعه در ابعاد رهبري ،فرهنگ و ساختار ،فرآيندها ،کارکنان و مهارتها ،دانش پنهان ،دانش آشکار و مراکز و
کانونهای دانش دارای نقطه ضعف؛ و در ابعاد اهرمها و تقويتکنندگان بازار و اندازهگیری دارای ضعف خفیف میباشد .بهمنظور بهبود
نقاط ضعف شناسایی شده و نیز چالشهای دانشی حال و آینده در شرکت مورد مطالعه ،اهداف استراتژیک حوزه دانشی تعریف و تبیین
گردیدند.

واژگان کلیدی:
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سنجش ،مدیریت دانش ،الگوی اسکیرم ،شرکت های دولتی.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .1مقدمه

مديريت دانايي همواره بر توانايي تفكر و تجزيهوتحليل مسائل
نيروي انساني در سازمان تاكيد نموده است ،زيرا در شرايط

كنوني ،كاركنان سازمانها بايستي كمتر به فعاليتهاي يدي
بپردازند و با تاكيد بر خرد خويش ،وظايف سازمان را بهانجام

برسانند .لذا در اين راستا بايستي شرايطي بهوجود آيد كه
افراد سازمان ،آزادانه تفكر و اظهار نظر نمايند[ .]24از اين رو،

سازمانها در تالش هستند تا به يك سازمان يادگيرنده تبديل

شوند و براي تحقق چنين امري از مديريت دانش سازماني

بهعنوان يك استراتژي كسبوكار بهمنظور ايجاد سازمان

يادگيرنده بهره ميجويند .بنابراين ،مديريت دانش سازماني
نقش مهمي در سازمان ايفا ميكند ،بهطوري كه هدف اصلي

آن كمك به افراد سازمان براي خلق سازمان يادگيرنده است؛

سازماني كه توانايي انطباق مناسب و سريع را با محيط پويا،
متغير و رقابتي اطراف خود داشته باشد[ .]32مدیریت دانش در

سازمانهای دولتی نوپا و در مراحل اولیه خود است و با توجه

به عواملی همچون جهانیشدن ،خطمشیگذاری ،توانمندی
بخش خصوصی ،اندازه دولت ،افزایش دانش شهروندان ،خروج

* نویسنده مسئول -دکتری مدیریت دولتی ،کارشناس منابع انسانی شرکت گاز مازندران
** رئیس امور برنامهریزی شرکت گاز مازندران

نیروهای دانشی از سازمانها و … ،سازمانهای دولتی باید
توجه ویژهای به مدیریت دانش داشته باشند .اگر کشورهای

درحال توسعه همچون کشورهای توسعه یافته به دانش توجه

نکنند ،فاصله علمی -اقتصادی و  ...بین کشورهای ثروتمند و
فقیر افزایش مییابد[ .]15در دورانی که آن را عصر دانش نام

نهادهاند و سازمانهای دانشی و دانشگران ،بنیادهای توسعه
پایدار جوامع محسوب میشوند ،مدیریت دانش از اهمیت

باالیی برخوردار شده است .در حال حاضر برای توسعه ،منابع
اقتصادی ،طبیعی ،و نیروی انسانی به تنهایی کارساز نیست و
اگر منبع و عامل اصلی که همانا دانش است ،وجود نداشته

باشد ،توسعهای تحقق نخواهد یافت[ .]2مدیریت دانش
فرایندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش

و یا سرمایه فکری خود میپردازد[ .]16در دستهبندی که از

سوی صاحبنظران کسبوکار ارائه گردیده؛ دهه  1980را دهه

جنبش کیفیت (تاکید بر این که برای دستیابی به کیفیت بهتر،
همهی کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند)؛

دههی  1990را دهه مهندسی مجدد (استفاده از فناوری برای

بهبود فرایندهای کسبوکار و کاهش هزینهها) و دههی 2000

را دههی مدیریت دانش لقب دادهاند[ .]7سازمانهای هوشمند

مدیریت دانش آشنا نمایند .بنابراین ،هدف اصلی در این نوشتار

اجتماعی 1بهعنوان یک شایستگی سازمانی ،این دانش را به

در شرکت گاز مازندران بهعنوان اولین و اصلیترین گام در

و نظارت ،تقسیم نظریات خوب و همکاری و تشریک مساعی

بهعبارت دیگر ،بررسي سطح آمادگي سازماني “شرکت گاز”

میشوند[ .]7بررسیها حاکی از آن است که مدیریت دانش،

سازمان برای بهبود مدیریت دانش جزء اهداف اصلی پژوهش

بر دانش مورد نیاز سازمان تسط پیدا کرده و با ایجاد سرمایههای
مرحله اجرا میگذارند .این فرهنگ سازمانی با آموزش ،مشاوره
و اعتماد بهجای رقابت با یکدیگر ،باعث افزایش یادگیری

موضوعی است که در بخش خصوصی متولد و رشد یافته و

راستای پیادهسازی مدیریت دانش در این شرکت میباشد.

برای استقرار مدیریت دانش و بررسی نقاط قوت و فرصتهای
حاضر قلمداد میگردد.

مورد سازمانهای دولتی ،نوپا بوده و در مراحل ابتدایی میباشد

میکنند بهشدت تغییر یافتهاند .سازمانها ناگزیرند بهمنظور

منبع مزیت رقابتی پایدار در آینده ،دانش خواهد بود  .دانش،

تجدیدنظر کنند و نیاز دارند که در مقابل تغییرات محیط،

دانش در سازمانهای دولتی ،اظهار داشتهاند که این موضوع در

و باید توجه ویژهای به آن بشود[ .]1بهنظر پیتر دراکر 3تنها

سازمانهای دولتی و محیطی که این سازمانها در آن فعالیت
سازش با محیط درحال تغییر و پر از رقابت ،در ساختار خود

تنها منبعی است که هرچه از آن استفاده بیشتر شود ،خود

انعطافپذیری بیشتری نسبت به گذشته از خود نشان دهند

بخش دولتی به این منبع عظیم به دلیل دستیابی آسان به

سرمایههای دانشی خود را مدیریت کنند .آنها مجبورند

نیز افزایش مییابد .بهنظر میرسد که دستیابی سازمانهای
اعتبارات دولتی ،با کندی همراه بوده است[ .]12پيادهسازي
و مديريت پويا و فعال دانش براي افزايش نوآوري و عملكرد

و همچنین نیاز به شیوههای پیچیدهتری دارند تا بتوانند
که چرخهی دانش خود را (مراحل تولید و انتشار دانش)

بهطور موثر کنترل کنند و همچنین از فرایندهای اجتماعی

توگاز (كه در بسياري از موارد مبتني بر تجربه است) و
نف 

رقابتپذیری در بخش دولتی تبدیل شده است .خدماترسانی

آورند[ .]11دانش بهیک عامل حیاتی تعیینکننده برای

نقش پررنگ سرماية دانش در حفظ رقابتمندي شركتها،

و سیاستگذاری دو فعالیت اصلی دولتها هستند .در یک

توگاز قرار گيرد .شرکت گاز مازندران با توجه
در صنعت نف 

بینالمللی و حتی ملی مواجهاند .مسائل اقتصادی ،سیاسی و

بهنام انرژی گاز و ارائه ایمن آن به جامعه و شهروندان ،مدیریت

سرعت تحوالت و تغییرات محیطی بیشتر از آن است که به

موجب شدهاست مديريت دانش موردتوجه شركتهاي بزرگ

به ماهیت دولتی خود و با عنایت به ارائهی خدمات برجسته

اقتصاد دانشمحور ،دولتها بهشدت در هر زمینه با رقابت

فرهنگی پیچیدهای پیرامون سازمانهای دولتی وجود دارد و

دانش را بهعنوان یک استراتژی مناسب بهمنظور کسب ایدهها

تصور درآید .پیچیدگی و سرعت بههمراه ارتباطات جهانی– که

به شهروندان و شناسایی ،بازنگری ،و اصالح فرایندهای کاری

خطیر روبرو ساخته است ،آنان برای تصمیمگیری در چنین

و اندیشههای کارکنان خود در راستای ارائه خدمات شایسته
اتخاذ نموده و از سال 1390نسبت به استقرار و جاریسازی

مدیریت دانش بهعنوان یک ابزار مناسب مدیریتی ،همت

گماره است .هرچند این شرکت در مسیر پیادهسازی نظام
مدیریت دانش با مسائل و چالشهایی مواجه میباشد ،اما عزم

و تالش مدیران و کارکنان در این راستا چشمگیر بوده و تالش

مینمایند با جلب مشارکت کارکنان و برگزاری کالسهای

آموزشی متعدد ،افراد سازمان را با اهمیت و ضرورت استقرار

مرز کشورها را در مینوردد ،خطمشیگذاران را با مسئولیتی
فضایی باید مجهز به ابزارها و شیوههای جدید باشند و برای

تحقق این هدف باید دانش جدیدی را در خطمشیگذاری
بنیاد گذارند[ .]3دانش یک موضوع اجتماعی و انسانی

است و برخالف اطالعات به فناوری وابسته نیست .با خروج

نیروهای تحصیلکرده و حرفهای از سازمانهای دولتی(بهدلیل
بازنشستگی ،ترک حرفه ،جابجاییها  )...عم ً
ال بخشی از دانش

که سازمان دولتی سالها برای آن سرمایهگذاری کرده است،
1. Social Capital
2. Cong & Pandya
3. Peter Drucker
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توگاز
سازماني ضروري است[ .]33گستردگي شركتهاي نف 

که به ایجاد دانش منجر میشوند ،حمایت موثرتری بهعمل

در سطح جهان ،تعداد زياد كاركنان آنها ،نوع دانش در صنعت
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صحبت شده است .کانگ و پاندیا 2با مرور پیشینه مدیریت

  2بیان مسئله

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در مورد پیشینه مدیریت دانش در سازمانهای دولتی کمتر

سنجش میزان آمادگی یا سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش

از سیستم خارج میشود و این میطلبد که از طریق الگوهای

میبایست جهت تشویق کارکنان به ارائه نظر و اندیشه و

ملی محسوب میشوند ،جلوگیری نمود[.]1

ساختار پویا حرکت نماید .انعطافپذیری یک سازمان ارگانیک

مناسب مدیریت دانش از اتالف این سرمایهها که سرمایههای

امروزه ،سازمانها برای پیادهسازی مدیریت دانش بسیار

همچنین پیادهسازی اثربخش مدیریت دانش ،بهسوی یک

(پویا و انسانی) منوط به آزادی عملی است که به افراد داده

تالش میکنند و در این مسیر هزینههای زیادی را هم

میشود تا نظرها و عقاید جدیدی ارائه نمایند .در سازمانهای

مدیریت دانش ،چگونگی اجرای آن است .بسیاری از شرکتها

تقویت و تایید میشود .مدیران رده میانی و پایین سازمان

متقبل میشوند[ .]27یکی از دغدغههای اصلی در زمینهی

و سازمانهایی که سعی در پیادهسازی مدیریت دانش دارند،

ارگانیک فرایند نوآوری و خالقیتی که مسیر رو به باال بیپماید
نظم و عقاید جدیدی ارائه میکنند ،زیرا به آنان آزادی عمل

چالشهای فراوان فراروی سازمانها برای پیادهسازی مدیریت

غیرمتمرکز است و افراد از استقالل و آزادی عمل نسبی
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دربارهی تعیین بهترین رویکرد جهت پذیرش آن اطمینان

نسبی داده شدهاست تا نظراتی را عرضه و آنها را بیازمایند .در

بر اساس نوآوریهای انقالبي .از اين مراحل تکاملي مديريت
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دانش تعبير ميشود؛ بهعبارتي ،الزم است مديريت دانش به

باشند[ .]21در همین راستا ،بهمنظور استقرار مدیریت دانش

که به شکل مستحکمي در سازمان مستقر شده است ،تبديل

توجه به ماهیت دولتی این شرکت ،بسیاری از ایدهها و نظرات

کافی ندارند[ .]14شواهد تجربی و تحقیقات در این زمینه از

دانش حکایت میکند[ .]19اجرای مديريت دانش برای
رسيدن به کمال مطلوب ،نيازمند تغييرات فراوان و معنادار
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برخوردارند تا بتوانند نظرات و عقاید جدیدی را عرضه کنند.

ساختار ارگانیک ،دارای سطح افقی گسترده است و از تیمهایی

در فرايند ،زيرساختها و فرهنگ است؛ بنابراين غيرمحتمل

تشکیل شده است که اعضای آنها دارای تخصصها و در سطوح

مستمر بر پايه مراحل تکاملي و گا م به گام شکل ميگيرد ،نه

است و از شبکه بسیار گسترده اطالعاتی برخوردارند .شبکه

دانش که در خالل زمان شکل ميگيرد ،به بلوغ مديريت

افراد میتوانند در فرایند تصمیمگیری مشارکتی فعال داشته

است که در يک خيز ناگهاني حاصل شود؛ از اين رو بهبود

بلوغ برسد و از يک حالت جمود به يک کارکرد بين بخشي
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سازمانهایی که ساختار ارگانیک دارند فرایند تصمیمگیری

شود[ .]13بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقال

مختلف سازمانی قرار گرفتهاند ،رسمیت در سطح بسیار پایینی
ارتباطی مسیر باال به پایین ،پایین به باال و افقی میپیماید و

در شرکت گاز میبایست از میزان رسمیت کاسته شود زیرا با

با توجه به محدودیتهای قانونی و حقوقی با شکست مواجه

آنها بین بخشهای مختلف ،چالش جدیدی برای ابقای دانش

میشوند .بنابراین ،بهمنظور استقرار مدیریت دانش در این

میکند .به مرور زمان کارمندان فعلی دولت ،بازنشسته خواهند

سازمانی با تاکید بر تمرکززدایی ،کاهش پیچیدگی ،و کاهش

از دولتهاست .سازمانهای دولتی نیازمند این هستند که

با توجه به توضیحات مطروحه میتوان اذعان داشت ،ارزیابی

و حفظ سازمانی و متعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد

شد .این مهم بهعنوان یک مشکل اصلی پیشروی بسیاری
با ابتکار عمل ،دانش کارکنان ارشد را حفظ کنند؛ زیرا در

غیر این صورت ارائه خدمات به بخش عمومی دچار مشکل

خواهد شد .در همین راستا ،شرکت گاز مازندران بین سالهای

 1394-1398شاهد بازنشستگی و خروج بسیاری از کارکنان

شرکت ،مدیران میبایست نسبت به مهندسی مجدد ساختار
رسمیت همت گمارند.

وضعیت سطح بلوغ مدیریت دانش میتواند بهعنوان یک الزام

و استراتژی اساسی برای شرکتها و سازمانهای دولتی قلمداد
گردد ،مشروط بر آن که مدیریت دانش از جنبه مدگرایی در
این شرکتها فاصله گرفته و به یک باور بنیادین در اندیشه و

با تجربه خود میباشد و شایسته است با استقرار و پیادهسازی

رفتار مدیران و کارکنان مبدل گردد .از طرفی دیگر ،قبل از

را ثبت و ذخیرهسازی نمود تا کارکنان جدید بتواند از این

شایسته است در ابتدا موانع و میزان سطح بلوغ مدیریت دانش

و ارائه خدمات شایسته به شهروندان استفاده نمایند.

و راهبردهای مناسب نسبت به استقرار مدیریت دانش همت

مدیریت دانش در این شرکت بتوان دانش و تجربه این کارکنان

دانش ذخیره شده بهمنظور احصاء و بازنگری فرایندهای کاری

شرکت گاز به دلیل ماهیت دولتی و ساختار مکانیکی خود

استقرار و پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی
در این سازمانها مشخص گردد ،و سپس با اتخاذ سیاستها
گمارد.

  3مرور ادبیات  

در سالهای اخیر پژوهشگران چندی متوجه شدهاند که

دانش و قابلیتهای سازمانی اشکالی از داراییهای راهبردی
هستند که اهداف بلندمدت سازمان را از حیث رقابتی و

اقتضائات محیطی ارتقا میدهند و در محیطهای پویا کاربرد
راهبردی دارند[ .]23بعد از مطرح شدن مفاهيم مهندسي

مجدد و مديريت کيفيت جامع ،مفهوم جديدی بهنام “مديريت
دانش” و بهتبع آن “سيستمهای مديريت دانش” پا به عرصهی

وجود گذاشتند[ .]18سازمانهای بسياری شروع به معرفي

از منابع دانش کردهاند؛ اما بيشتر پروژههای مديريت دانش
شکست خوردهاند .نرخ باالی اين شکستها تا حد زيادی

ميتواند به اين دليل باشد که بسياری از سازمانها تنها بر
روی فناوری تمرکز ميکنند .بنابراين ،موفقيت مديريت دانش

مستلزم اين است که سازمانها نيازهای دانشي خود را بشناسند

و از روشهای مناسب برای رفع اين نيازها استفاده کنند[.]20

بیش از دو دهه از مطرح شدن مديريت دانش در سطح

جهان ميگذرد و شركتهاي بزرگ نفتي مانند شل ،شورون

و بريتیش پترولیم در زمینهی مديريت دانش گوی سبقت را از

يكديگر و ساير شركتهاي نفتي دنیا ربودهاند .شركت بريتش
قرار داده است ،خطمشی مدیریت دانش  BPیک چارچوب

سادهای را دربر میگیرد ،که چرخهی یادگیری را قبل ،حین و

بعد از هر عملکرد توصیف میکند .فعالیتهای مدیریت دانش

در شرکت شورون که یک شرکت چندملیتی است از سال

 1996بهعنوان گامی در جهت بهبود کیفیت اغاز گردیده است
و این فعالیتها در چهار حوزهی کاهش عدماطمینان ،کاهش

هزینه ،ارزش افزوده و ایجاد ارزش جدید میباشد[ .]5تيلور و

رايت )2000(4عوامل حياتى شامل :راهبرد ،سنجش ،فرآيند
و فرهنگ را در اجرای مديريت دانش ضرورى ميدانند[.]30

وانگ و اسيین وال )2005( 5تعداد عوامل مدیریتی را که بر
پیادهسازی موفق مدیریت دانش مؤثرند ،در قالب  66مورد

بیان کردهاند .عوامل استخراج شده از سوی وانگ و اسيین

بهاین شرح است :رهبری و حمایت رهبری ،فرهنگ ،فناوری

اطالعات ،اهداف و راهبرد ،ارزیابی ،زیرساختهای سازمانی،

فعالیتها و فرایندهای سازمانی ،مشوقها ،منابع ،آموزش و
مدیریت منابع انسانی[.]31

8. Probst, Raub& Romhardt
9. Nonaka & Takeuchi
10. Holt
11. Ross

و آمیدون ( )1997هفت عامل شامل :الزام کسب و کار به
6

اجرای مدیریت دانش ،وجود چشمانداز و نقشهی دانش،

رهبری دانش ،فرهنگ ایجاد و تشریک دانش ،یادگیری مستمر،
زیرساخت تکنولوژیک(فناورانه) مناسب و فرایندهای نظاممند

دانش سازمانی را شناسایی کردهاند[ .]10سازمان بهرهوری

آسيايي ( )2009فهرستي از ابزارها و فنون مديريت دانش
7

تهيه و آنها را در دو دسته ابزارهای فناوری اطالعات و ابزارهای
غيرفناوری اطالعات طبقهبندی کرده است .بر اساس عناصر
اصلي چارچوب مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي ،هفت

دسته مميزی در ابزار ارزيابي مديريت دانش اين سازمان وجود

دارند که عبارتاند از :رهبری مديريت دانش ،فرآيند ،افراد،
فناوری ،فرآيندهای دانشي ،يادگيری و نوآوری و نتايج مديريت

دانش[.]17

پروبست ،رب و رومهارد ( )2000الگویی را بهنام “الگوی
8

پایههای(سنگبنای) ساختمان مدیریت دانش” را طراحی

57

نمودند .آنها مدیریت دانش را بهعنوان سیکلی دینامیکی(پویا)
میدانند که در چرخش دائم است .این الگو از هشت جزء شامل:

تعیین هدفهای دانشی ،ارزیابی دانش ،شناسایی دانش ،کسب
دانش ،توسعه دانش ،اشتراک و توزیع دانش ،نگهداری دانش

و استفاده از دانش تشکیل میگردد .نانوکا و تاکوچی ()1997
9

بر دو نوع دانش آشکار(صریح) و پنهان(ضمنی) تاکید دارند.
دانش صریح دانشی است که میتواند به اشتراک گذاشته شود،

انتقال یابد ،و نوشته شود و در پایگاه دانش ذخیره شود .دانش

ضمنی در ذهن افراد جای دارد و بهطور مدارک ساختاریافته
وجود ندارد .دانش ضمنی بهسختی تفسیر میگردد و انتقال

مییابد[ .]۲۵هالت )2000(10آمادگي سازمان را از بُعد نگرش
در مورد تغيير سازمان برای مديريت دانش ميسنجد که شامل

پنج عامل :اشخاص ،زمينه تغيير ،محتوای تغيير ،فرايند تغيير،

گرايش به مديريت دانش (آمادگي) است[ .]۲۲راس ()2005
11

الگویی براى آمادگى سازمان براى مديريت دانش در يک

محيط نظامى ارائه کرد .شاخصهای مربوط به آمادگى طبق
اين الگو به شرح زير است :مديريت دانش پاداش داده شود،

منابع انسانى ،فناوریهای مديريت دانش ،ساختار فرايندهاى
4. Taylor & Wright
5. Wong & Spinwall
6. Skyrme & Amidon
)7. Asian Productivity Organization (APO

سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش

پترولیم يادگیري در عمل را در سرلوحه مديريت دانش خود

و نیز سطح رضایت اجرایی را افزایش دهند[ .]26اسکریم
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برای پشتيباني از اين فرايندهای مديريت دانش برای استفاده

اجرایی ،اطالعات دقیق و به موقع را برای افراد فراهم آورند

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

فرايندهای مديريت دانش و سرمايهگذاری سنگين فناوری

دولتها میتوانند از طریق ابتکار مدیریت دانش ،بهبود کارایی

سازمان ،اهداف بلندمدت ،کار گروهي ،زمان مناسب براى

سه بعد شامل ساختار ،فرهنگ و فناوری نقش اساسی دارند

مناسب براى مديريت دانش ،پشتيبانى مديريت ارشد ،مديريت

را در زمینهی تصمیمگیری براي تدوين استراتژيهاي دانشي

پخش دانش ،فرهنگ مناسب براى پخش دانش ،وضعيت مالى
دانش داراى اولويت باال باشند و مزاياى مديريت دانش شناخته

سازماني ياري دهد[.]5

یافتههای پژوهش قلیچلی و ابراهیمی ( )1395بیانگر آن است

  4چارچوب نظری تحقیق و دالیل انتخاب آن

الگوی ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهرهوری آسیایی در سطح

دانش اتخاذ کردهاند ،الگوهای مختلفی شکل گرفته است

مديريت دانش در پايينترين سطح یعنی “سطح واکنش” قرار

سازمان بستگی دارد .در حوزهی مدیریت دانش الگوهای

شده باشد[.]28

که سطح بلوغ مديريت دانش در شرکت دامداران بر اساس
سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش

پایینی است؛ يعني ميزان آمادگي شرکت دامداران در زمينه

دادهها ،پردازش داده و توسعه دانش مشتري بر مدیریت

58

توسعه دانش مشتري و توسعه دانش بر دریافت دادهها تاثیر
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و الگوی طراحی شده میتواند مديران عالي صنعت نفت ایران

دارد و اين بدان معنا است که سازمان نسبت به اينکه مديريت

دانش چيست و در بهبود بهره وری و رقابتپذيری چه اهميتي
دارد ،آگاه نيست[.]13

با توجه به نگرشی که صاحبنظران نسبت به مدیریت

و اثربخشی هر یک از این الگوها به موقعیت و جایگاه آن

مختلفی همچون :الگوی هیسیگ ( ،)2000الگوی بکمن

( ،)1999الگوی مارک ام .مکالروی ( ،)2002الگوی

) ،7c (1996الگوی بکو ویتز و ویلیامز ( ،)1999الگوی نوناکا و

1996

یافتههای تحقیق حاجیکریمی و منصوریان ( )1391نشان داد

تاکوچی ( ،)1995الگوی پروبست ،روب و رمهاردت (،)2002

بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر میگذارد .همچنین ،دریافت

الگوی استیوهالس ( )2001وجود دارد .همه اين الگوها سعي

ارتباط با مشتري اثرگذارند .از طرف دیگر ،پردازش دادهها بر

و با ارائهی سواالتي براي هر عامل اقدام به ارزيابي مديريت

که دریافت دادهها ،توسعه دانش و مدیریت ارتباط با مشتري

الگوی رنجانستون ( ،)2000الگوی ادل و گراسیون (،)1998

دارند تا عوامل كليدي موثر در مديريت دانش را معرفي كرده

دانش نمايند .در هر صورت آنچه حائز اهميت ميباشد انتخاب

میگذارند .این تحقیق نشان داد که در بانک تجارت دریافت
دادهها بر پردازش دادههاي مشتري و متعاقباً پردازش دادهها

كافي با مفاهيم مديريت دانش است.

یافتههای پژوهش جدیدی و همکاران ( )1391در شعب

ارزيابي مديريت دانش ،در ادامه الزم است تا الگوی مناسبي

و تاکوچی بیانگر آن است که بین مدیریت دانش با سطوح

گردد .الگوی مناسب در این تحقیق بهعنوان چارچوب نظری

بر بهبود عملکرد سازمانی اثر نمیگذارند[.]8

بانکهای منتخب در استان لرستان بر اساس الگوی نانوکا
یادگیری سازمانی و نیز بین مدیریت دانش و هر یک از سطوح

یادگیری سازمانی رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد[.]6

الگوی ارزيابي مناسب بر اساس شناخت سازمان و آشنايي

با توجه به موارد مطرحشده مبني بر معرفي الگوهاي معتبر

براي ارزيابي مديريت دانش در شركت مورد مطالعه مشخص

مطالعه برگرفته از الگوی دیوید اسکیرم ]29[ 12میباشد .دالیل

انتخاب این الگو بهعنوان چارچوب نظری مطالعه بهشرح زیر

یافتههای پژوهش رزمی و راضیزاده ( )1395نشان میدهند

میباشد:

اطالعات بهترتیب اهمیت شامل ارزیابی دانش ،ارتقا دانش،

• الگوی  10محوري.

که مراحل الگوی پیادهسازی مدیریت دانش در صنعت فناوری
برنامهریزی دانش ،فرهنگ دانشمحور ،استراتژیهای مدیریت
دانش ،فرایندهای مدیریت دانش ،زیرساختهای مناسب دانش،

سازمان دانشمحور و نمایش دانش میباشند و نیز اقداماتی در

• استفاده شده از بهترين تجارب جهاني.
• كوتاه و همراه با سواالت مفهومي.

• راهنماي كامل تكميل پرسشنامه.
• سهولت اجرا و به شيوه كارگاهي.

هر یک از این مراحل وجود دارند که در پیادهسازی موفق این

• تشخيص مستمر پيشرفت (در ابتداي اجراي مديريت دانش

یافتههای پژوهش پسند و فقیهی ( )1390بیانگر آن است که

• اجرايي و تجربه شده.

مراحل نقش موثری ایفا مینمایند[.]9

در طراحی الگوی مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران،

و در حين آن).

• محكزني داخل سازمان.
12. David Skyrme: Know-All 10: A Quick KM Assessment

• شكل پاسخهای كمي.
• پرسشنامه  50سوالي.

زيرساختهاي تكنولوژيكي است.
رﻫﺒﺮي

اين الگو براي ارزيابي سيستم مديريت دانش 10 ،بعد را مورد

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر

بررسي قرار ميدهد .اين الگو در هر بعد  5سئوال در نظر گرفته
است كه مجموعاً با طرح  50سوال ارزيابي مديريت دانش در

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

يك سازمان انجام ميشود .براي هر سوال يك امتياز از صفر

تا  4درنظر گرفته شده و با محاسبه مجموع امتياز در هر
محور ميتوان وضعيت مديريت دانش را بر اساس ابعاد مطرح

داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺶ

وﺟﻮد ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي داﻧﺶ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزار

مطرح شده در اين الگو عبارتند از:

اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
آﻧﺎن

• رهبري :انجام مديريت دانش در يك سازمان مستلزم وجود

رهبري آگاه و تاثيرگذار در سازمان است.

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

• فرهنگ و ساختار :فرهنگ و ساختار سازماني بايد پشتيبان
سيستم مديريت دانش در سازمان باشد.

• فرآيندها :منظور از فرآيندها در مديريت دانش ،جمعآوري

شکل  .1الگوی مفهومی تحقیق

و سازماندهي دانش سازمان و بهرهبرداري و حفاظت از اين

  5روششناسی

• دانش آشكار :اين بخش از مديريت دانش از دو جنبه نگهداري

پژوهش كاربردي ،و بر حسب نحوه گردآوري دادهها ،يك تحقيق

• دانش پنهان :يكي از مشكالت در زمينه مديريت دانش،

استفاده میکند ،زیرا هدف اصلی در پژوهش حاضر سنجش

قابليتهاي افراد نهفته است.

و در این راستا ،محقق دادههای کمی و عددی و همچنین

سرمايههاي دانشي كسب شده است.

و قابل دسترس بودن مورد توجه است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و هدفي كه دنبال ميكند از نوع

• وجود كانونهاي دانش :كانونهاي دانش در سازمانها ،مكان

ماهیت پدیده موردمطالعه یعنی مدیریت دانش را با استفاده از

• تقويت بازار :بسياري از اقدامات دانشي سازمانها براي كاهش

تحقيق حاضر ،جهت نمونهگيري از روش نمونهگيري تصادفي

مانند بهبود در خدمات و محصوالت و يا ارائه خدمات مبتني بر

جامعه تحقيق شامل كاركنان و مدیران :مدیریت بهرهبرداری،

بهتر نيز ميتواند حاصل شود.

مدیریت مالی ،و واحدهای ستادی مستقل ميباشد .حجم و

پرسشنامه گردآوری و مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .در

دوبارهكاريها و بهبود فرايندها است .اين مهم با شيوههايي

طبقهای استفاده شده است .بر همين اساس ،نمونه مورد نظر از

دانش و استفاده از دانش مشتري براي ارائه محصول و خدمات

مدیریت مهندسی و اجرای طرحها ،مدیریت منابع انسانی،

• اندازهگيري :يكي ديگر از پارامترهاي پيشبرنده مديريت

تعداد نمونه مورد نظر بر اساس جدول کهن ،مورگان و کرجسی

مديريت دانش است.

• افراد درگير و مهارتهاي آنان :مهارت كاركنان سازمان در
تمامي سطوح ،براي موفقيت سازمان بسيار ضروري است.

• زيرساختهاي تكنولوژيكي :حوزه ديگري كه سازمانها براي
موفقيت در مديريت دانش بايد مورد توجه قرار دهند ،حوزه

مشخص شده است.

سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش

مديريت بر دانش پنهان سازمان ،يعني دانشي كه در ذهن و

دانش ،اندازهگيري تاثير خدمات و فعاليتهاي در زمينهی
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پیمایشی است .پژوهش حاضر از راهبرد پیمایشی (زمینه یابی)
آمادگی شرکت در راستای استقرار مدیریت دانش است

جمعآوري ،سازماندهي و انتشار دانش هستند.
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ابعاد مختلف مديريت دانش مورد محك و بررسي قرارداد .ابعاد

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شده مورد ارزيابي قرار داد و نقاط ضعف و قوت سازمان در

داﻧﺶ آﺷﮑﺎر

است .هر چند در برخي محورها اختالف ناچيزي وجود دارد

جدول  .1حجم جامعه آماری و حجم نمونه آماری
واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي
سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

60

ﺗﻌﺪاد

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺳﻬﻢ

ﻧﺴﺒﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ

237

53%

31

8%

72
22
80

442

16%
5%

18%

100%

که اين موضوع نشاندهنده توقع و انتظار و دقت بيشتر مديران

ﺗﻌﺪاد

نسبت به کارشناسان است.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

جدول  .2نتايج ارزيابي وضعيت سطح بلوغ مديريت دانش
شرکت از ديدگاه کارشناسان و مدیران

109
33
16

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

10

اﺑﻌﺎد

205

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر

0/39

داﻧﺶ آﺷﮑﺎر

0/34

ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي داﻧﺶ

0/24

ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

0/37

37

رﻫﺒﺮي

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

برای گردآوری اطالعات پژوهش حاضر ،از روش اسنادی یا
کتابخانهای و میدانی استفاده میشود .در روش کتابخانهای با

مطالعه کتابها مقاالت و پژوهشها به منظور تدوین چارچوب

نظری در جهت پاسخ به مساله در نظر گرفته شدهاست و در

روش میدانی براساس روش پژوهش پیمایشی به جمعآوری

اطالعات پرداخته میشود .در همین راستا ،جهت جمعآوری
اطالعات از پرسشنامهی استاندارد مدیریت دانش اسکیرم

13

داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

اﻫﺮمﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﻣﺪﯾﺮان
0/48

0/42
0/40
0/43
0/28
0/22
0/36

37/1

CORREL= 0/817994

0/43
0/38
0/36

0/50
0/28
0/26

0/40
0/31
0/31
34/5

( )1999استفاده شده است که بر این اساس مدیریت دانش از

منظر  10بعد مورد سنجش قرار میگیرد.

 6نتايج ارزيابي وضعيت مديريت دانش در
شرکت مورد مطالعه  

در این بخش ،در جداول و نمودارهاي مختلف نتايج اندازه هر

محور نشان داده شده است و اندازه هر محور مورد ارزيابي

که در مجموع وضعيت سطح بلوغ مديريت دانش شرکت را

نشان ميدهد .اين نتايج به تفکيک نتايج حاصله از ديدگاه

مديران و کارشناسان شرکت است .براي دقت باال در محاسبه

شکل  .2نمودار راداری مربوط به مدیران

نتايج در ابتدا نرمالسازي نتايج صورت گرفت و طي آن 6
پرسشنامه کارشناسان در کل حذف شد تا پراکنندگي کاهش

يافته و نتيجه واقعيتر باشد .در مجموع نمودارها و جداول
حاکي از آن است که هيچ کدام از محورها در شرکت داراي

امتياز باالي  0/5نيست که اين نشانه عدم وجود نقطه قوت
حتي به صورت خفيف است .همچنين ،با محاسبه ميزان درجه

همبستگي مابين نتايج ارزيابي کارشناسان و مديران ،شاهد
نزديکي نظر کارشناسان و مديران به ميران باالي 80درصد

بودهايم .اين ميزان نشاندهنده سطح تجربه شرکت گاز در

استقرار سيستمهاي مديريتي نظير سيستم مديريت کيفيت و
همزباني مديران و کارشناسان در زمينه سيستمهاي مديريتي

شکل  .3نمودار راداری مربوط به کارشناسان

13. http://www.skyrme.com

با توجه به ميانگين نتايج کارشناسان و مديران ميتوان عوامل

ايجاد کرد .با توجه به جدول  4مشاهده ميشود که ميانگين

به منفی شامل قوت ،قوت نسبی ،ضعف نسبی و ضعف مشخص

در صورت تغيير در دو عامل اول عنوان شده به ميزان باالتر

بوده و از منظر پيادهسازي و در نظر گرفتن عامل در الگوی

توجهاي رشد خواهد داشت .هر چند پرواضح است که تغيير در

مورد ارزيابي را بر اساس ميانگين نتایج بهصورت طیفی از مثبت
کرد .منظور از نقطه قوت ،عواملي است که داراي امتياز باال
اجرايي جايگاه بااليي دارند .نقطه قوت نسبی ،نشانگر امتياز
نسبتاً باال ،ولي با درجه اهميت کمتر در الگوی اجرايي مدیریت

 8عامل اصلي در مديريت دانش شرکت برابر با  0/38است که
از  0/5تغيير داشته باشد ،در نتيجه ميانگين به مقدار قابل
اين دو عامل موجب تغيير و اثر مثبت مستقيم در عوامل ديگر

نظير “دانش پنهان”“ ،دانش آشکار”“ ،فرآيندها”“ ،کارکنان و

و پايين از ديدگاه الگوی اجرايي مديريت دانش هستند .با

شکل است ،نشان ميدهد که دو محور “رهبري” و “فرهنگ

داراي امتياز پايين (زير  )0/5و به ترتيب داراي اهميت باال

توجه به اين موضوع ،کليهی عوامل به جز دو عامل “اهرمها”
و “تقويتکنندگان بازار” و “اندازهگيري دانش” که جزء نقاط

در ارزيابي مديريت دانش نيز به گونهاي نشات گرفته از اين
سازماني” به عنوان زيرساخت و زيربناي مديريت دانش در

سازمانها است .لذا با توجه به اينکه اين دو محور نيز در

ضعف نسبی هستند؛ ساير عوامل جزء نقاط قوت نسبی شرکت

شرکت مورد مطالعه جزء نقاط ضعف میباشد ،در نتيجه الزم

اينکه به اين عوامل بهتنهايي توجه خاصي شود ،همچين در

تکنولوژي” تمرکز خاص داشت و براي آنها نير برنامههايی در

راهکارهاي اجرايي براي آن مدنظر اساسي قرار گيرد.

اجرايي مديريت دانش شرکت گاز داشت.

گاز در زمينهی مديرت دانش بوده که الزم است عالوهبر
طراحي الگوی اجرايي مديريت دانش شرکت گاز اين عوامل و

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﺴﺒﯽ

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

اﻫﺮمﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

رﻫﺒﺮي ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن ،داﻧﺶ آﺷﮑﺎر ،ﻣﺮاﮐﺰ و
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي داﻧﺶ

با توجه به جدول  3ميتوان هشت نقطه ضعف را بهعنوان

محورهاي اصلي در جهت تمرکز بر آن در نظر گرفت .لذا در
اين مرحله الزم است تا با استفاده از يک تکنيک کاربردي

جهت اولويتبندي و بررسي تاثيرگذاري محورهايي که موجب
ايجاد مشکالت اساسي در مديريت دانش شرکت شدهاند،

مشخص کرد .براي اين منظور از “تحليل پارتو” استفاده شده
است .در نتيجه اين تحليل که در اصل گوياي  20درصد از

مشکالت ،علت  80درصد ديگر هستند ،ميتوان گفت دو عامل
“مراکز و کانونهاي دانش” و “زيرساختهاي تکنولوژيکي”

ميتواند بهعنوان عوامل اصلي شناسايي شده که الزم است تا با

تمرکز بر اين دو عامل بتوان تغييرات عمده و بهبود قابل قبولي

جهت بهبود وضعيت و همچنين تاکيد بيشتر در طراحي الگوی
61

جدول  .4دستهبندي  8عامل ضعف اصلي در شرکت گاز
مازندران بر اساس سير صعودي
ردﯾﻒ

ﻋﻮاﻣﻞ

اﻣﺘﯿﺎز

1

ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي داﻧﺶ

0/26

2

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

0/26

3

داﻧﺶ آﺷﮑﺎر

0/35

4

ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

0/39

5

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

0/39

6

رﻫﺒﺮي

0/43

7

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر

0/43

8

داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن

0/47

ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ

0/38

   7استخراج چالشهاي دانشي حال و آينده
شرکت بر اساس اجماع نظر خبرگان

با انجام مصاحبههاي ساختاريافته با خبرگان شرکت،
چالشهای دانشی مورد شناسایی قرار گرفت .در بخشي از فرم

مصاحبه ،سئواالتی مبني بر نيازمنديهاي دانشي و چالشهاي

پيشروي شرکت مطرح گردید .اين مصاحبه با انتخاب 46

خبره شرکت و در طي یک هفته انجام شد و در اين ميان در

سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش

جدول  .3نقاط قوت و ضعف شرکت گاز در حوزه عوامل مديريت دانش

است تا براي اين دو محور نيز همانند “کانونهاي دانش و
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اما منظور از نقاط ضعف و ضعف نسبی عواملي است که

اصلي مديريت دانش در سازمانها است و در واقع عوامل موثر

دو دسته قرار نميگيرند.

نشده بود .همچنين ،با توجه به شکل  1که نشاندهنده اجزاي

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

دانش است .با توجه به نتايج حاصله هيچکدام از عوامل در اين

مهارتها” خواهد داشت ،که در محاسبه فوق اين مقادير لحاظ

مجموع  58چالش براي واحد بهرهبرداري 88 ،چالش برای

بيانيه ماموريت و چشمانداز مديريت دانش در راستاي ماموريت

مختلف ستادی شرکت بهدست آمد .با غربالگري اين چالشها

ذيل تدوين شدهاست“ :سيستم مديريت دانش در شرکت ما

کل نتايج حاصله در جدول  5آورده شدهاست .پرواضح است

ارائه راهحل از طريق تشريک دانش خواهد بود که اثربخشترين

واحد مهندسي و اجرای طرحها ،و  93چالش در واحدهاي
و در نظر گرفتن چالشهاي دانشي شرکت و اجماع نظرات،
که با توجه به اين غربالگري ،تعداد چالشها کاهش يافته ،زيرا

سنجش میزان آمادگی شرکتهای دولتی در پیادهسازی مديريت دانش

هدف شناسايي چالشهاي دانشي است .از اين چالشها در
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شبکهاي از افراد توانمند ،آگاه و خبره در امر تصميمگيري و
و کارآمدترين تصميمات را در حوزه پوشش گازرساني شهري،

روستايي ،صنعتي و در راستاي برنامه توسعه دولت و چشمانداز

تدوين استراتژيهاي دانشي شرکت گاز استفاده خواهد شد ،به

خود شرکت اتخاذ مينمايد”.

باشد ،يا اينکه بهطور غيرمسقيم به تعدادي چالش پاسخ داده

اهداف استراتژيک است .با توجه به اينکه هدف نهايي سيستم

نحويکه هر استراتژي بتواند گروهي از اين چالشها را پاسخگو

و آن را ارضاء کند.

جدول  .5چالشهای دانشی شرکت در واحدهای سازمانی مورد مطالعه
ﻧﺎم واﺣﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
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و چشمانداز و نقشه استراتژي شرکت گاز مازندران بهصورت

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
اﺟﺮاي
ﻃﺮح ﻫﺎ

ﺳﺘﺎدي
و
ﻣﺎﻟﯽ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي داﻧﺸﯽ
ﻋﺪم ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﻗﻮي ﻧﺒﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎ
در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداري ،ﻋـﺪم
ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎري ،ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﺑﺨﺶ اﻣـﺪاد،
ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﭘـﺮوژهﻫـﺎ و ﻧﺪاﺷـﺘﻦ دﯾـﺪ ﻓﻨـﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﺑﯽ ﻧﻈﻤـﯽ و ﻋـﺪم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎزي
ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺳﯿﺴــﺘﻤﯽ ،ﻓﺮﺳــﻮدﮔﯽ
ﺷــﺒﮑﻪﻫــﺎ ،ﻋــﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪي اﺳــﺘﻔﺎده از  GISدر ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﺧﺮاﺑﯽ valveﻫﺎ ،ﭘﺮﺗﯽﻫـﺎي زﯾـﺎد ﮔـﺎز ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﻋﺪم ﮐﺎﻟﯿﺮاﺳﯿﻮن ﮐﻨﺘﻮر  /ﻋﺪم اﺗﺼﺎﻻت و ﻧﺸﺘﯽ.

ورود ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺿﻌﯿﻒ در ﭘﺮوژهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﮓ ،ﻓﻘـﺪان اﺗﻮﻣﺎﺳـﯿﻮن ﻣﻨﺎﺳـﺐ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧـﺮماﻓﺰارﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﺑـﻪ روز ﻧﮑـﺮدن
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﯿﭗ ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﮐﻤﺒـﻮد ﻧـﺮماﻓـﺰاري ﻧﻤـﻮدن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫـﺎي
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ،ﻋﺪم ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺠـﺪد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران و ﻣﺸـﺎوران ﺑﻌـﺪ از
اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﺮوژه.

ﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ اﻧـﺪك ﺑـﺮاي ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي داﻧـﺶﻫـﺎي
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﺪم ﺛﺒﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ﺑـﺮاي
ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻋﺪم دﻗﺖ در اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و داﻧﺶ ﻣﺤﻮري ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﭘـﺮوري و
ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دورهﻫـﺎي اﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ
واﺣﺪ ،ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي  ،ITﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري ،ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺒﮑﻪ ﻧـﺮم
اﻓﺰاري ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﭘﺮوژه ﻫـﺎ ﮔـﺎز
رﺳﺎﻧﯽ)اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاري ،ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ،ﻋﻠﻤـﮏ ،ﻧﺼـﺐ ﮐﻨﺘـﻮر(،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﻮردﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﺑﯿﺮون ،ﻋﺪم دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـﺎي
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ،ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻧـﺮم اﻓـﺰار
ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي.

حرکت در راستاي چشمانداز مديريت دانش ،مستلزم تحقق
مديريت دانش در شرکت گاز ايجاد چرخه کامل مديريت دانش
در اين شرکت است ،لذا اهداف استراتژيک دانشي شرکت نيز

مبتني بر چرخه مديريت دانش يا همان فرايندهاي مديريت

دانش (شناسايي ،جذب ،ذخيرهسازي ،انتقال و انتشار و نهايتاً
استفاده دانش) تعريف ميشوند .همچنين ،در اين راستا الزم

است تا اهداف کالن شرکت را نيز در سند راهبردي آن مدنظر

گرفت .با مطالعه اهداف کالن شرکت ميبايست چند موضوع

دانشي نيز که در اين اهداف مدنظر بوده است در تعيين اهداف
دانشي شرکت لحاظ کرد.

جدول  .6اهداف استراتژیک مدیریت دانش شرکت
اﻫﺪاف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
داﻧﺶ

اﻫﺪاف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﯾﺎ
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ

اﻫﺪاف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي داﻧﺶ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎي
داﻧﺸﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در
ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﺬب داﻧﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐﻠﯿﺪي

ﺟﺬب ﯾﺎ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي داﻧﺶ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزي داﻧﺶ

اﻫﺪاف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل و
اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ

اﻫﺪاف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﺘﺪ اﺳﺘﻔﺎده
داﻧﺶ

اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ

اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ ﺑﺮوزاﻣﺪ و
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن

بر اساس تحلیل چالشهاي دانشي واحدهاي مختلف کاري

گمارده شد .شایسته بهنظر میرسد تا مدیران شرکت جهت

براي مديريت دانش شرکت گاز تعريف شود .اين استراتژيها

به اجرا و تحقق اهداف استراتژیک دانشی شناساییشده تعهد

شرکت ،در اين مرحله الزم است تا استراتژيهاي مناسب

نهادینهسازی و ارتقاء فرهنگ مدیریت دانش در شرکت ،نسبت

همچنين در راستاي اهداف و چشمانداز تعريف ميشوند تا

کافی خود را نشان داده و از حرکت بهسوی مدیریت دانش

دانش شرکت باشند .هر استراتژي بايستي بتواند گروهي از اين

بهبود عملکرد شرکت از طریق نشر و انتشار دانش و تجربیات

تضمينکنندهی تحقق ماموريت ،چشمانداز و اهداف مديريت
چالشها را پاسخگو باشد يا اينکه بهطور غيرمسقيم به تعدادي

چالش پاسخ داده و آنرا ارضاء کند.

آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
و اﺟﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎري

اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
ﺣﻔﻂ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﯾﺰش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن و داﻧﺶ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ داﻧﺶ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ

[ ]1ابطحی ،سیدحسین ؛ صلواتی ،عادل .)1385( .مدیریت
دانش در سازمان ،تهران :انتشارات پیوند نو ،صص .122-72

[ ]2الوانی ،سیدمهدی .)1386( .مدیریت عمومی ،تهران :نشر

نی ،ص .414

[ ]3الوانی ،سیدمهدی ؛ شریفزاده ،فتاح .)1379( .فرایند

خطمشیگذاری عمومی ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه

طباطبائی ،ص .169

[ ]4بیکر ،واین .)1382( .مدیریت و سرمایه اجتماعی،

سیدمهدی الوانی و محمدرضا ربیعیمندجین(مترجمان)،
تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،صص .28-27

[ ]5پسند ،محمدرضا ؛ فقیهی ،ابوالحسن .)1390( .ارايه مدل

مديريت دانش در شركت ملي نفت ايران ،فصلنامه مديريت

اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

منابع انساني در صنعت نفت ،سال چهارم ،شماره  ،15ص .11

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري زﯾﺎد و در ﺷﺮف
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

سیدمحمدباقر ؛ حسینیپاک ،سیدعلیمراد ؛ میزایی ،حبیب.

اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ

  8نتیجه

در این نوشتار ،سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز

مازندران در  10بعد مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و بر

این اساس شرکت در  8بعد شامل رهبری ،فرهنگ و ساختار،

فرایندها ،کارکنان و مهارتها ،دانش پنهان ،دانش آشکار ،و
مراکز و کانونهای دانش دارای ضعف میباشد .همچنین ،در
دو بعد اهرمها و تقویتکنندگان بازار و اندازهگیری دارای ضعف

خفیف میباشد .در همین راستا ،چالشهای دانشی حال و
آینده از دیدگاه خبرگان شرکت مورد شناسایی قرار گرفت

و سپس جهت پاسخگویی به نقاط ضعف دانشی شرکت و
همچنین چالشهای شناسایی شده ،نسبت به تعریف بیانیه
ماموریت دانش و اهداف استراتژیک دانشی شرکت همت
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[ ]6جدیدی ،مهرداد ؛ عالمزاده ،مهرداد ؛ محمدی پیراسته،
( .)1391تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری
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