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چکیده
هدف این پژوهش ،آسیبشناسی بلوغ مدیریت دانش با رویكرد استراتژیمحور در شرکت برق منطقهای خوزستان
میباشد .روش این پژوهش ،توصیفی– پیمایشی بود .ﺟامﻌه آماری شامل  48نفر از متخصصان این شرکت مرتبط با فرایند
مدیریت دانش بود  ،که با توﺟه به محدودیت ﺟامﻌه ،از کل شماری استفاده شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه ارزیابی بلوغ
مدیریت دانش استراتژیمحور کروگر ،بود که پس از محاسبه روایی و پایایی ،بین ﺟامﻌه پژوهش توزیع و به منظور تجزیه و
تحلیل داده ها از نرمافزار  SPSS20و روشهای آمار توصیفی شامل میانه و میانگین و انحراف استاندارد و کمینه و بیشینه
استفاده گردید .الزم به ذکر است که برای ارزیابی میزان بلوغ تک تک گویههای مدیریت دانش استراتژیمحور از مقایسه
میانه با حد متوسط (چارک دوم مﻌادل نقطه  50درصدی) استفاده شد .نتایج نشان داد این شرکت از مراحل ششگانه بلوغ،
در چهار مرحله تصمیمگیری ،تدوین سیاستها ،تدوین استراتژیها و پیادهسازی استراتژیهای مدیریت دانش و از 97
شاخص در  34شاخص امتیازی کمتر از حد متوسط کسب کرده است که به عنوان آسیبهای بلوغ مدیریت دانش شرکت
گزارش شدند و میبایست استراتژی موﺟود شرکت بازنگری شود و مدیریت دانش به عنوان یكی از ستونهای اصلی
استراتژی سازمان قرار گیرد.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،بلوغ ،استراتژی.
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مسئول مكاتباتm48r52@gmail.com :
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 -1مقدمه
محیط اطراف ما به سرعت در حال تحول و دگرگونی است .آهنگ فﻌلی تغییر چنان سریع است که
تأخیر داشتن در آن ممكن است بسیار گران و فاﺟﻌهآمیز باشد و هر چقدر آهنگ تغییر تندتر شود،
مسائل بیشتر تغییر میکنند و عمر راهحلهای ابداعی ما کوتاهتر میشود ( .)1حیات و بقا هر سازمانی
در گرو درک واقﻌیتهای محیط متغیر و بهرهوری به اندازه و بجا از امكانات بالقوه آن ،برای رسیدن به
اهداف سازمان است .برای تحقق این مهّم ،سازمانها دست به تدوین استراتژیهایی میزنند که اﺟرای
آنها اهداف سازمانها را محقق میسازد ( .)2اﺟرای استراتژیها نیازمند به ابزارهای مختلف مدیریتی
است ،یكی از این ابزارها ،مدیریت دانش است که در محیط متغیر امروزی ،سازمانها را به اکتساب و
به روز رسانی دانش به منظور کسب مزیت رقابتی ملزم کرده است ( .)3به گونهای که به عنوان سﭙری
در برابر این ﺟریانها و تغییرها پدیدار گشت و در کمتر از چند دهه ،به یكی از موﺿوعهای ﺟالب و
گیرای مدیریتی تبدیل شد ( ،)4و در هر دو زمینه علمی و عملی به موﺿوع بسیار محبوبی در سازمانها
تبدیل شده است ( )5،6،7و امروزه آن را به عنوان منبع استراتژیک برای تصمیمگیرندگان سازمانها
ﺟهت بهبود فرایندهای استراتژیک ،مهارت های اصلی عملكرد کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده مورد
استفاده قرار میگیرد و مﻌموالً به عنوان مدیریت دانش استراتژیک نام برده میشود (.)8،9،10،11
امّا مدیریت دانش فرآیندی بسیار دشوار و چالش برانگیز است ( ،)12زیرا شناخت ارزش واقﻌی آن
دشوار بوده و دشوارتر از آن ،ایجاد تناظر متناسب بین اهداف و چشمانداز سازمان و استراتژی 1مدیریت
دانش میباشد ( .)13بسیاری از مدیران مسئلة مدیریت دانش را به ﺟای استراتژی کالن سازمانی ،به
شكل مدی زودگذر در نظر میگیرند .مطالﻌات نشان داده است  80درصد از ابتكارهای پیادهسازی
سیستمهای مدیریت دانش ،به دلیل نداشتن استراتژی تﻌریف شده بـا شكست مواﺟه شده اند (.)3
تدوین استراتژی پویا ،کلیدی برای بقاء سازمانها است و اﺟرای موفقیتآمیز آن ،که از یک ماهیت کل -
نگر و متوازن منتج شود ،کلید اثربخشی فﻌالیتهای مدیریت دانش است ( ،)12در واقع وقتی سازمان
شما رو به پیشرفت است ،برای اینكه پیشرفت سازمان را چندین برابر کنید باید استراتژی خود را در
شرایط ایجاد شده ،متناسب با آن تغییر دهید .این بدین مﻌنا است که اهداف و استراتژیهای مدیریت
دانش میبایست منﻌكس کننده اهداف و استراتژیهای سازمان باشد ( .)14با این حال بیشتر سازمانها
هنوز نمیدانند که تالش برای مدیریت دانش را چگونه و از کجا آغاز نمایند ،علیالخصوص در حوزة
تصمیمگیری و تدوین استراتژی (.)15
درک مطلوب از تدوین استراتژی کسب و کار برای ایجاد استراتژی کارآمد و مؤثر مدیریت دانش و
بالﻌكس در سازمانها و بویژه شرکت برق منطقهای خوزستان امری ﺿروری است .یک چنین انطباقی
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شرکت را قادر میسازد تا به حداکثر سرمایهگذاری و هماهنگی با طرحها و استراتژی کسب و کار دست
یابد .بدون دستورالﻌمل کافی ،مدیران قطﻌاً مدیریت دانش را ﺟدا از تدوین استراتژی در نظر میگیرند
و این منجر به انحراف اهداف مدیریت دانش از اهداف شرکت می شود ( .)16به یقین مطالﻌة بیشتر
پژوهشگران در هر یک از حوزههای انتخابی ،بر توسﻌهیافتگی و ارتقای سطح کیفی پروژههای مدیریت
دانش در سازمانهای دولتی کشور میافزاید ،امّا س ؤالی که در این میان به صورت ابهام یا نقد به ذهن
عالقهمندان به حوزة مدیریت دانش در سازمانهای دولتی خطور میکند ،این است چرا با اینكه دو دهه
از توﺟه مدیریتی به همراستایی استراتژیک در حوزة سیستمهای اطالعاتی به طور عام و مدیریت دانش
به طور خاص میگذرد ،این بحث همچنان دغدغة اصلی مدیران است؟ چرا در عمل ارتباط مدیریت
دانش و استراتژی به میزان زیادی اﺟرایی نمیشود و بسیاری از مدیران برای ایجاد ارتباط بین
استراتژی سازمان خود و سرمایههای دانشی سازمانشان با چالش مواﺟهاند؟ چرا مدلهای ارائه شده در
این حوزه با انتقادهایی همچون نادیده گرفتن ابﻌاد و اصول ،سیاستها و استراتژیهای پیادهسازی
مدیریت دانش مواﺟهاند؟
با توﺟه به اینكه مفهوم بلوغ مدیریت دانش چه در حوزة بخش خصوصی و چه در حوزة بخشدولتی
ابﻌاد و زوایای متﻌددی دارد ،پژوهشگران داخلی و خارﺟی عالقهمند به بلوغ مدیریت دانش بر حسب
عالیق ،ﺿرورت موﺿوع و سایر عوامل در مطالﻌات خود بخشهایی از این مفهوم را انتخاب کردند.
( .)17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29با وﺟود تالشها و پژوهشهایی که در سطوح ملی
و بینالمللی برای بیان مؤلفهها ،شفافسازی تأثیر ابﻌاد و عوامل توسﻌه بلوغ مدیریت دانش شده است.
ولی فضای مسأله در سطح وزارت نیرو و بویژه شرکت برق منطقهای خوزستان هنوز از ابهام تأثیر
مؤلفهها و عوامل همراستا با استراتژی سازمان رنج برده و حاکی از نوعی بخشینگری در این زمینه بوده
است .از طرف دیگر به نظر میرسد اکثر پژوهشهای انجام شده ،دارای روشهای کلی ،مبهم و بدون
ارائة نقشة راه بهبود میباشند و به دلیل پیچیدگی دانش در مفهوم زمانی ،مدیریت دانش و استراتژی به
عنوان مكمل یكدیگر ،مدنظر پژوهشگران قرار گرفته نشده است .این بخشینگری در بسیاری از
مقالههای چاپ شده در حوزة مدیریت دانش نیز مشهود است که گواه آن ،تأکید بر یک یا چند مﻌیار و
بررسی همبستگی و مﻌنیداری تأثیر مؤلفة مدنظر در استقرار موفقیتآمیز مدیریت دانش است .در آن
دسته از پژوهشهایی که میتوان ردپای دو حوزة دانش و استراتژی را به صورت توأمان یافت ،با
مجموعهای از مﻌیارهای صرفاً تجربی یا بر اساس عرف در واحد مورد مطالﻌه مواﺟه میشویم که در آن،
روششناسی کمی موﺿوع ،یﻌنی اولویتبندی اهداف و مﻌیارهای مدیریت دانش درکانون توﺟه بوده
است .بدون آن که به نقش تكاملی و توانمندساز دانش و استراتژی توﺟه شده باشد .به همین علت
مسأله اصلی پژوهش حاﺿر همانا فقدان انجام پژوهشی با رویكردی استراتژیمحور و ابهام در ابﻌاد و
مؤلفهها ،نوع و سهم تأثیر آنها بر توسﻌه بلوغ مدیریت دانش است .این در حالی است که در اسناد
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باالدستی از ﺟمله سند تحول راهبردی وزارت نیرو ،مصوب سال  ،1392برخورداری از مدیریت
دانشمحور و ظرفیتهای غنی مغزافزاری ،نرمافزاری ،سختافزاری و سازمانی و مشارکت مؤثر بخش
غیردولتی ،در حوزههای سرمایه های انسانی متخصص و کارآمد و توسﻌه نظام مدیریت دانش و فناوری
به عنوان یكی از استراتژیهای مهّم صنﻌت آب و برق تأکید بسیاری شده است ( .)30در این راستا
شرکت برق منطقهای خوزستان نیز به عنوان یكی از شرکت های تابﻌه وزارت نیرو ،می بایست در مسیر
تحقق استراتژیهای ابالغی ،به سمت بلوغ مدیریت دانش حرکت نماید .امّا این شرکت اساساً برنامهای
مشخص یا چارچوبی مدون ،برای مدیریت دانش نداشته است یا اگر هم به صورت پراکنده وﺟود داشته،
چندان عملیاتی نشده است .بنابراین چارچوب پژوهش حاﺿر میتواند به طور مؤثری دورنمای مشخصی
از مفهوم استراتژی و مدیریت دانش برای بخشهای قانونگذار و تصمیمگیر وزارت نیرو و به طور خاص
برای مدیران شرکت برق منطقهای خوزستان تدوین نماید .و سازمان را به سطح باالیی از بلوغ و توانایی
در زمینه مدیریت دانش هدایت کند .در همین راستا ،پژوهش حاﺿر ،ابتدا میزان بلوغ مدیریت دانش
شرکت مورد مطالﻌه ،را مورد ارزیابی قرار می دهد و سﭙس با قرار دادن اصول ،سیاستها و استراتژی -
های مدیریت دانش در یک مدل تكاملی و در یک نظم زمانی ،از دیدگاه استراتژیک /مدیریتی به تبیین
پیشرفت تالشهای مدیریت دانش میپردازد.
بنابراین پژوهش حاﺿر نسبت به سایر پژوهش های پیشین انجام شده ،از دو بﻌد عملی و علمی،
دارای نوآوری است ،ارائه رهنمودهای اﺟرایی برای استراتژیستها ،برنامهریزان و متولیان پیادهسازی و
توسﻌه مدیریت دانش ﺟهت قرار دادن اصول مدیریت دانش در استراتژیهای سازمان ،کمک به
پیشرفت بلوغ مدیریت دانش در یک محیط سازمانی از منظر استراتژیک /مدیریتی ،نه از دیدگاه
تكنولوژی ،کمک به زمینه سازی برای در نظر گرفتن نقش تواناساز دانش در تدوین استراتژیهای
سازمان و بالﻌكس ،نظاممند کردن پیادهسازی و توسﻌه بلوغ مدیریت دانش با توﺟه به اصول ،مالکها و
مﻌیارهای مدیریت دانش ،کمک به زمینهسازی ﺟهت رشد قابلیتها و شایستگیهای مدیران و تصمیم -
گیرندگان در ﺟهت دستیابی به بلوغ مدیریت دانش و گسترش بﻌد نظری و یا ارزش علمی ،به همراه
سنجش عملی میزان بلوغ مدیریت دانش سازمانها ،از نوآوری عملی این پژوهش است و ارزیابی بلوغ
مدیریت دانش از منظر استراتژیک/مدیریتی از ویژگیهای اساسی و نوآوریهای علمی این پژوهش
محسوب میشود .از لحاظ اﺟزاء مدل ،عوامل استراتژیک /مدیریتی ،اصول ،سیاستها ،زیرساختها،
فرآیندها و ا فراد در کانون توﺟه قرار گرفته و کمابیش تمام ابﻌاد مدیریت دانش در این مدل لحاظ شده
است .در نهایت اینكه مدل پیشنهادی ،توﺟیهی برای کنارگذاشتن نظامهای دانشی که از دید
متخصصان بازدهی مناسبی ندارند ،فراهم میکند و می تواند چارچوبی برای پیشگیری از پذیرش
اﺟباری ،ناقص و ناکارآمد نظامهای مدیریت دانش باشد .از سوی دیگر ،شناسایی عوامل مؤثر بر بلوغ و
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مد نظر قرار دادن آنها همزمان با آغاز پروژههای توسﻌة نظامهای مدیریت دانش ،به فرایند پیادهسازی
اینگونه نظامها سرعت میبخشد.
از این رو نقش اصلی این پژوهش آوردن انسجامی مفهومیتر در زمینه مدیریت دانش و استراتژی
سازمان است که سبب انتقال دانش و توانمند کردن مدیران و کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان
و در سطح گسترده تر نهادهای باالدستی مانند وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر برای اقدامات
زیر میشود:
• فهم عمیقتر در مورد نقش مهمّی که دانش در سازمانها به عنوان منبع استراتژیک ایفا

میکند.
• فهم عمیقتر این موﺿوع که مﻌیارهای اندازهگیری مناسبی وﺟود دارند که نه تنها تﻌیین
کننده اثربخشی و کارآمدی مدیریت دانشاند بلكه تﻌیینکننده سطح بلوغ مدیریت دانش

کسب شده نیز می باشند.
• ایجاد مﻌیاری در ﺟهت نهادینهسازی موفق مدیریت دانش ،فراتر از مرزهای سازمانی.
• درک ابﻌاد و عواملی که از دیدگاه استراتژیک /مدیریتی در نهادینهکردن مدیریت دانش نقش

دارند.
به یقین این پژوهش و مطالﻌات بیشتر در این زمینه بر توسﻌهیافتگی و ارتقاء سطح ادراکی مدیران
سطوح مختلف وزارت نیرو ،شرکت مادر تخصصیتوانیر و شرکتهای تابﻌه و بویژه شرکت برق منطقهای
خوزستان میافزاید ،به مدیران استراتژیک این سازمانها کمک خواهد کرد که با رویكردی استراتژیک و
ﺟامع به مدیریت دانش و ابﻌاد آن توﺟه کنند و از تک بﻌدی و خطی نگری به مفاهیم مدیریت دانش
پرهیز کنند .و در نخستین گام به سوی مدیریت دانش ،در انتخاب و تدوین استراتژی نهایت دقت را به
عمل آورند .روشی برای استراتژیسازی مدیریت دانش با رویكرد پویا برای آنها فراهم آورده ،که بتوانند
در تدوین استراتژی مدیریت دانش ،کلیه عوامل تأثیرگذار و چگونگی تأثیرگذاری آنها را در نظر بگیرند
و ابزارهای الزم را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند .همچنین مطالﻌه حاﺿر به خالً پژوهش علمی
با رویكرد استراتژیمحور در سازمانهای دولتی ،پایان خواهد داد ،زیرا کما بیش هیچ وﺟهی از پدیدة
مدیریت دانش بر دیگری ارﺟحیت ندارد و از همه مهمّتر ،با استناد به نمونههای موفق ﺟهانی (همچون
نیوزیلند ،کانادا ،سوئد ،فنالند و هلند) ،استقرار موفقیتآمیز پروژههای مدیریت دانش در هر کشور
منوط به توﺟه استراتژیک و همزمان به تمام زوایای مربوط به این مهّم است ( .)31بر این اساس ،هدف
از پژوهش ،تبیین مؤلفههای مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش و شناسایی آسیبهای احتمالی آن است .در
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راستای تحقق این هدف ،از مدل بلوغ مدیریت دانش 1استراتژیمحور کروگر ( )2008به مثابة مبنای
مدل پیشنهادی ،که در حوزة ادبیاتی کمتر به آن توﺟه شده ،بهره گرفته شده است .این مدل با قرار
دادن اصول ،سیاستها و استراتژیها مدیریت دانش در یک ترتیب زمانی ،پیشرفت مدیریت دانش را از
منظر استراتژیک/مدیریتی ،مورد سنجش قرار داده و بـه تصمیمگیرندگان شرکت به مثابة ابزاری برای
ارزیابی بلوغ مدیریت دانـش و شناسایی ﺿﻌفها و قوتهای آن از دید متخصصان ،کمک میکند.
مرور ادبیات و پژوهشهای پیشین

بلوغ سازمان در مدیریت دانش ،میزان قابلیتها و توانمندیهای یک سازمان در ابﻌاد مختلف مؤثر
بر مدیریت دانش است .هر سازمان ،با توﺟه به فﻌالیت های صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش ،در
سطحی از بلوغ قرار میگیرد که این سطح نشاندهندة وﺿﻌیت ﺟاری سازمان در زمینه مدیریت دانش
است .سطح بلوغ ،یک سطح از توانمندیهای سازمان را نشان می دهد که توسط دگرگونسازی یک یا
چند بخش از فرآیندهای سازمانی به دست آمده است ( .)32مدل های بلوغ ،توسﻌه یک ماهیت را در
طول زمان توصیف میکنند پیشنهادات و رهنمودهایی که بتوانند فﻌالیتهای مورد نیاز مدیریت دانش
را مورد توﺟه قرار دهند ،میتوانند به وسیله مدلهای بلوغی که مشابه آنها هماینک در صنایع مختلف
وﺟود دارد ارائه گردند .مدلهای بلوغ ،مدلهای مفهومیاند که مسیر تحول مطلوب ،منطقی ،طبیﻌی و
قابل پیشبینی را به سمت بلوغ نشان میدهند .مدلهای بلوغ ،چگونگی توسﻌه یک موﺟودیت را در
طی زمان تشریح مینمایند که این موﺟودیت میتواند هر موﺿوع مورد عالقهای اعم از انسانها ،یک
واحد سازمانی ،فناوری ،فرآیند یا  ...را در بر گیرد ( .)33در پژوهش پیشرو موﺟودیت موردنظر
«مدیریت دانش» میباشد .در ساخت یک مدل ایدهآل بلوغ مدیریت دانش ،محققان ،نیازمندیهای
مختلفی را مشخص کردند -1 :نخست آنکه مدل باید برای اهداف و حیطههای مختلف قابل کاربرد
باشد  -2مدل باید رویكرد نظاممند و ساختیافتهای ایجاد نماید که شفافیت روند و قابل اعتماد بودن
نتایج ارزیابی را تضمین نماید -3 :خروﺟی های مدل باید به صورت نتایج کمّی و کیفی قابل ارائه باشد:
 -4زیرساخت مدل باید ﺟامع بوده باشد و  -5مدل باید یادگیری و بهبود مستمر در سازمان را
پشتیبانی کند ( .)34یک مدل بلوغ از چندین سطح بلوغ تشكیل شده است که یک سازمان میتواند
گام به گام و در طول سالیان به آنها دست یابد .مدلهای بلوغ مدیریت دانش ،شناختی از سطوح بلوغ
مدیریت دانش هر سازمان بر اساس ارتباط آن با مجموعهای از فﻌالیتهای مدیریت دانش استاندارد
ایجاد میکند ،ارزیابی عینی از سطح فﻌالیتهای مدیریت دانش در هر سازمان ارائه میکند و اطالعات

)Knowledge Management Maturity Model (KMMM

1.
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ارزشمندی در زمینه اقدامات مناسبی که میبایست سازمان برای رسیدن به سطح بﻌدی بلوغ از نظر
توسﻌه مدیریت دانش انجام دهد ،را فراهم میسازد.
به طور کلی ،مدلهای بلوغ دارای این خصوصیات هستند -1 :تو سﻌه یک ماهیت واحد به وسیله
تﻌداد محدودی از سطوح بلوغ (مﻌموالً چهار تا شش سطح) توصیف داده میشود  -2برخی ملزومات
خاص خصوصیات این سطوح را تشكیل می دهند که هر ماهیت باید در سطحی خاص به آن دست پیدا
کند  -3سطوح به ترتیب و از سطح اولیه تا سطح پایانی مرتب شدهاند (و آخرین مرحله سطح مطلوب
بلوغ است) -4 .در طول توسﻌه ،ماهیت از یک سطح به سطح دیگر توسﻌه پیدا میکند و هیچ سطحی
حذف یا نادیده گرفته نمیشود ( .)32با توﺟه به این که مدلهای بلوغ توسط ساختار مرحلهای و گام
به گام خود به صورت تدریجی و مستمر ،سازمان را به سمت بلوغ هدایت میکنند و مدیریت دانش نیز
مقولهای نیست که سازمان ها قادر به بهبود یكباره آن باشند ،از این رو کاربرد مدلهای بلوغ در زمینه
بهبود عملكرد مدیریت دانش ،روشی مناسب و آزمون شده به شمار میآید .مدل بلوغ مدیریت دانش در
یک سازمان مراحلی از رشد را توصیف میکند که سازمان میتواند در راه توسﻌه مدیریت دانش انتظار
داشته باشد .با توﺟه به مرور ادبیات موﺿوع ،در واقع میتوان مدلهای بلوغ مدریت دانش در قالب دو
گروه ،مدلهای بلوغ قابلیت( 1فرآیند محور) و مدلهای بلوغ غیر قابلیت( 2محتوا محور) ،طبقهبندی
کرد (.)35
مدلهای بلوغ قابلیت :مدل بلوغ قابلیت برای ظرفیت نرمافزار چارچوبی است که عناصر کلیدی
فرآیند نرمافزار مؤثر را توصیف می کند .کرتیس و همكارانش مدل بلوغ قابلیت را بدین صورت تﻌریف
کرده اند یک مدل بلوغ قابلیت ،مدلی است که نقشه راهی را برای پیادهسازی تجارب موفق و حیاتی با
توﺟه به فرآیندهای مختلف سازمانی فراهم میکند مدلی است بنیادین که ﺟهت سنجش میزان بلوغ
سازمانها (به ویژه سازمانهای دارای فرآیندهای دانشبر همچون سازمانهای تولیدکننده نرمافزار) به
کار میرود .غالب مدل های بلوغ ،ساختار ابتدائی خود را از این مدل به عاریت گرفتهاند (.)35
سازماندهی مدل بلوغ قاب لیت در پنج سطح است که اقدامات مورد نیاز برای افزایش بلوغ فرآیند نرمافزار
را اولویتبندی میکند .ﺟدای از سطح اول ،حوزه های فرآیند کلیدی در هر سطح بلوغ شناسایی
شده.اند حوزههای فرآیند کلیدی ،مشخص کنندة همه آن مواردی هستند که برای دسترسی به سطح
بلوغ مورد نظر  ،الزامی هستند .یک حوزه فرآیند کلیدی ،مشخص کنندة یک گروه فﻌالیت به هم مرتبط
است که وقتی با یكدیگر انجام شوند ،مجموعهای از اهداف مهّم برای بهبود اثرگذار در آن حوزه را
تأمین میکند .از اینرو ،مدلهای بلوغی مطرح شدند که به صورت تخصصیتر به بحث بلوغ فرآیندها و

)Capability Maturity Model (CMM
Non-CMM Based Maturity Models

1.
2.

138

فصلنامه آموزش و توسﻌه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،18پاییز 1397

رویهها میپرداختند ( .)36در زمینه مدلهای بلوغ قابلیت (فرآیند محور) ،نیز پژوهشهای متﻌددی
صورت پذیرفته است که میتوان آنها را در قالب ﺟدول زیر طبقهبندی کرد (ﺟدول .)1
جدول شماره  :1برﺧی از پژوهشهای مرتﺒﻂ با مدلهای بلوغ قابلیت (فرآیند محور)
مطالعات بلوغ مدیریت دانش

ابعاد پیشنهادی مدلهای بلوغ

کوهلر و همكاران ()2015

فرآیندها و رویهها و فناوری

کریگان ()2013

ظرفیتها و قابلیتهای سازمان

سرنا )2012( 1

مدیریت منابع ،مدیریت تحلیلی ،مدیریت مﻌنا ،مدیریت اقدام

پی و کنكانهالی ()2009
مرکز بهرهوری کیفیت آمریكا ()2008

افراد ،فرایند و تكنولوژی مدیریت دانش
استراتژی ،افراد ،فرایند ،محتوا و تكنولوژی.

ژائو  2و همكاران ()2007

مدیریت منابع دانشی ،مدیریت فﻌالیتهای دانشی ،فرایندهای ارتقاء دانش،
محرکهای دانش

موهانتی و چاند )2003( 3

فناوری ،محتوا ،فرآیند ،کنترل ،ارزیابی

پالزن و پرک ()2002
امس و الگن )2002( 4

منطقه دانش ،منطقه مدیریت ،منطقه ساختار
فرآیند ،فﻌالیتها ،افراد ،ارزیابی ،توسﻌه

کلیمكو )2001( 5

فناوری و سازمان

کوچیكار ()2000

فرآیند ،رویه ها ،مﻌیارها ،سیستم ،فرهنگ

ﺟامیپور و شرکت ()1394

عوامل فـردی ،سازمانی ،رقابتی و فناوری  /اطالعاتی

منﺒع)20،48،19،18،17،49،50،51،52،53،54،55( :

مدلهای بلوغ غیر قابلیت :مدلهای بلوغ غیر قابلیت چارچوبی محتوا محور دارند که با پیادهسازی
سیستماتیک مدیریت دانش ،بلوغ بدست میآید و قبل از شروع سطح پیشرفتهتر بلوغ نیازی نیست که سازمان
به طور کامل با سطح بلوغ کامالً سازگار باشد ( .)35در ﺟدول زیر به برخی از پژوهشهای مرتبط با مدلهای
بلوغ غیر قابلیت محتوا-محوراشاره شده است (ﺟدول .)2

1.

Serna
Zhao
Mohanty & Chand
4. Ehms & Langen
5. Klimko
2.
3.
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جدول شماره  :1برﺧی از پژوهشهای مرتﺒﻂ با مدلهای بلوغ غیر قابلیت (محتوا محور)
ابعاد پیشنهادی مدلهای بلوغ

مطالعات بلوغ مدیریت
دانش
پاول و همكاران ()2017

استراتژی و سیاست ،مدیریت  ،سازمان و فرآیندها ،فناوری اطالعات ،مردم و فرهنگ

شوماخر  1و همكاران ()2016

ابﻌادپایه :محصول ،مشتری ،عملیات ،فناوری؛ ابﻌادسازمانی :استراتژی ،رهبری ،فرهنگ

کروگر و ﺟانسون ()2013
لی و کواک )2012( 2

بلوغ مدیریت دانش ،مدیران ارشد و میانی و اندازه سازمانی.
شرایط اولیه ،شفافیت اطالعات ،مشارکت باز ،همكاری باز ،و تﻌامل در همه ﺟا

هسه 3و همكاران ()2009

فرهنگ ،فرایند مدیریت دانش و فنآوری اطالعات

کروگر و اسنیمن ()2007

مدیریت فنآوری اطالعات ،مدیریت اطالعات ،اصول ،سیاستها و استراتژیهای
مدیریت دانش ،اﺟرای مدیریتدانش ،دانش فراگیر و ارزیابی رشد مدیریت دانش

لین ()2007
کاالگر و هازلت )2004( 4

فرایندهای مدیریت دانش ،اثربخشی مدیریت دانش ،پشتیبانی فنی ـ اﺟتماعی
زیرساخت دانش ،فرهنگ و تكنولوژی

لین و کیم )2001( 5

دانش سازمانی ،کارکنان دانشی ،فرایندهـای مدیریتدانش و فنآوری اطالعات

خطیبیان و همكاران ()2010

استراتژی ،رهبری ،فرهنگ ،ارزیابی ،ساختار ،فناوری اطالعات ،فرآیند ،منابع انسانی

مانیان و همكاران)1393( ،

راهبردی ،سازمانی/انسانی ،فنی و محتوایی

حسنقلیپور و همكاران،
()1388

استراتژی ،رهبری ،فرهنگ ،ساختار ،فناوریاطالعات

منﺒع)37،31،15،41،42،16،43،44،45،46،29،47( :

بررسی نهایی این مدلها (ﺟدولهای  1و  )2نشان داده است که محققین و اندیشمندان هر کدام
دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ کردند .به طور خالصه ،یكی از انتقادات وارد بر
مدلهای بلوغ در حوزة مدیریت دانش ،همانند مدلهای بلوغ در حوزة کلیتر سیستمهای اطالعاتی،
مشكالت مربوط به مطالﻌات مفهومی و عدم ارائة مدل ﺟامع و تكاملی با استفاده از روشهای مطالﻌاتی
دقیق است .دیگر اینكه برخی از مدلها ،دارای روش ارزیابی کلی مبهم و بدون ارائة نقشةراه
استراتژیکاند و در واقع به توصیف بهبود تدریجی سطوح محدود میشوند ،بیآنكه بر مدل ارزیابی برای
تﻌیین سطح بلوغ در رابطه با هریک از ابﻌاد بلوغ و رابطه آن با استراتژی سازمان تأکید شود .در نهایت،
مدلهای بلوغ مختلف اغلب بر فﻌالیتهای مجزا یا ابﻌاد متفاوت بویژه ابﻌاد تكنولوژیكی مدیریت دانش،
اشاره دارند .در ادبیات مدلهای بلوغ مدیریت دانـش ،مسئلة همراستاسازی فﻌالیتهای مدیریت دانش
و استراتژیهای سازمان چندان مورد توﺟه قرار نگرفته و خأل مدلی ﺟامع و تكاملی برای ارزیابی و
1.

humacher
Lee & Kwak
Hseih
4. Gallager & Hazlet
5. Lin & Kim
2.
3.
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پیادهسازی مدیریت دانـش همراستا بـا استراتژی سازمان در مطالﻌات علمی کامالً مشهود است.
میتوان دریافت که پژوهش ویژهای در مورد بلوغ مدیریت دانش با رویكرد استراتژی/مدیریتی و با در
نظر گرفتن فناوری اطالعات و مدیریت اطالعات به عنوان توانمندسازیهای مدیریت دانش ،در
پژوهشهای داخلی انجام نشده است و آنچه در پژوهشهای خارﺟی نیز صورت گرفته است به دالیل
مختلف ،از ﺟمله عدم همخوانی با فرهنگ سازمانهای دولتی ایران ،منجر به ارائه راهکارهای عملی و
چارچوب منسجم نگردیده است ،لذا با توﺟه به نقش بسیار مهم و کلیدی مدیریت دانش و لزوم توﺟه
به چالشها و موانع در موفقیت آن ،نگارنده مدل بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور کروگر ( )2008را
به عنوان مدل مبنایی پژوهش حاﺿر انتخاب کرده است .این مدل با قرار دادن اصول ،سیاستها و
استراتژیهای مدیریت دانش در یک ترتیب زمانی ،تالش میکند تا پیشرفت مدیریت دانش را از منظر
استراتژیک/مدیریتی مورد ارزشیابی قرار دهد .همچنین این مدل ،نه تنها قادر به ترکیب اصول،
سیاستها ،و استراتژیهای مدیریت دانش است ،بلكه فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت اطالعات
را نیز با مدیریت دانش ترکیب میکند.
چشم انداز

بلوغ
فرهنگ دانش
تحقق
چشم انداز
دانش

دانش در همه
ﺟا موﺟود

مرحله 6

پیاده سازی
استراتژیهای

تدوین

مدیریت دانش

استراتژیهای

تدوین و نهادینـه

مدیریت دانش

کردن سیاستها

مرحله 4

مرحله 3

مرحله 5

تصمیمگیری در
مورد اصول

IM & ICT

مرحله 2

مرحله 1

شکل شماره  :1مدل بلوغ مدیریت دانش
منﺒع)33( :

الزم به ذکر است در این مدل گذر و عبور از یک مرحله به مرحله دیگر به هیچ وﺟه به شكل بهم
پیوسته نیست و انشﻌاب در میان مراحل یک واقﻌیت است ( .)15بنابراین نباید این مدل را یک
چشمانداز دید و نباید آن را یک نگرش انحصاری برای تﻌیین بلوغ مدیریت دانش تلقی کرد .همانطور
که کاالگر و هازلت ( )2004مﻌتقدند این مطلب به این مﻌنی نیست که در تمام مراحل سازمانها باید
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با تالش برای رسیدن به سطح بﻌدی بلوغ تالش کنند .در شرایط خاص ،ممكن است که ابتدا وارد
سطح بﻌدی بلوغ شون د .با این حال ،چیزی که مشخص است این است که مراحل در طول یک محور
پیشرفت می کنند ،نه اینكه ﺟایگزین مرحله قبلی شوند ،پس با بلوغ مرحله اولیه پیش میروند و
سازمان را به هدف و آرمان خود نزدیک و نزدیکتر میکنند ،سازمانها نیاز دارند به طور مستمر مراحل
قبلی را بازبینی و اصالح کنند .اصول ،عوامل موفقیت ،سیاستها و استراتژیهای مدیریت دانش باید به
طور مداوم اصالح شوند و با تغییرات محیط داخلی و خارﺟی سازمان سازگار شوند (.)56
در مرحله اول بلوغ مقدار مﻌینی از فنآوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت اطالعات میبایست در
سازمان وﺟود داشته باشند ( .)44در گامهای ابتدایی ،سازمانها هنوز از قدرت دانش و اهمیت آن به
عنوان منبعاستراتژیک غافلاند ،فنآوری اطالعات و ارتباطات به شیوهای کارآمد و مؤثر مدیریت نمی
شود و نیاز به توسﻌه فهم و درک سیستم های فنآوری اطالعات و ارتباطات موﺟود ،ﺿروری است .در
گامهای پایانی این مرحله  ،توانایی تﻌیین نیازهای اطالعاتی ،توانایی تﻌیین ارزش و بهای اطالعات،
توانایی ﺟستجو ،ذخیره ،توزیع ،بازیابی ،اشتراک اطالعات و داشتن سیاست و استراتژی روشن و تﻌریف
شده برای مدیریت اطالعات ،پیش نیاز مدیریت موفق دانش است ( .)56در طول مرحله دوم بلوغ یﻌنی
تصمیمگیری در مورد اصول مدیریت دانش ،به مواردی از ﺟمله درک درستی از اهمیت دانش ،شناخت
عملكرد رسمی مدیریت دانش و وﺟود زمینه الزم برای پذیرش موﺿوع ،در کل سازمان نیاز داریم
( .)57،58،59،13،56برای شروع این مرحله میبایست سطح گرایش مدیریت دانش در سازمان تﻌیین
شود ،میزان دانش به عنوان منبع استراتژیک در سازمان ،ارزیابی شود و سازمان در راستای تﻌهد به
القای فرهنگ دانش به طور آگاهانهای حرکت نماید ( .)33تالشها در راستای مدیریت دانش با
شناسایی اصول ،عوامل موفقیت و عناصر نهادینه ساز فرهنگ دانش و مﻌماری مدیریت دانش در
سازمان آغاز میشود .)16( .در طول مرحله سوم یﻌنی تدوین سیاستهای مدیریت دانش ،به منزله
شناخت و ادراک اهمیت استراتژیک دانش در سازمان است .در این مرحله طرحها و سیاستهای ایجاد
فرهنگ دانش در سازمان تدوین میشود ( .)60بنابراین ،عناصر کلیدی این مرحله در واقع عبارتند از،
تصمیم آگاهانه برای عملكرد مدیریت دانش ،حوزههای دانش و انجمنهای ارائه دهنده مدیریت دانش
می باشند .هدف اصلی این مرحله در واقع تدوین سیاست مدیریت دانش در گستره سازمان است تا
چگونگی مدیریت سازمان ،امنیت و حفاظت از دان ش به عنوان منبع استراتژیک و دستورالﻌملهای
مخزن دانش سازمان به خوبی تدوین شوند ( .)33مرحله چهارم بلوغ به منزله تدوین
استراتژی/استراتژی های مدیریت دانش است .این سطح با تمرکز بر روی تﻌیین میزان شناخت سازمان
از منابع دانش سازمان (شناخت از محل نگهداری منابع دانشی ،شناخت از چرایی استراتژیک بودن
دانش) به منظور از بین بردن شكاف بین دانش فﻌلی و دانش مورد نیاز (طبق تدوین استراتژی کسب و
کار) ،آغاز می شود .سازمانها باید در این سطح بتوانند استراتژِیهای دانش و مدیریت دانش را تدوین
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نمایند ( .)56در اصل ،این به منزله توانایی تدوین استراتژی به منظور ﺟستجو ،ایجاد ،کسب و انتقال،
دریافت ،تدوین و توزیع دانش میباشد .این استراتژیهای مهم شامل فناوری اطالعات و ارتباطات،
مدیریت اطالعات ،منابع انسانی و ﺟنبههای دیگر آن میشود ( .)15مرحله پنجم ،پیادهسازی
استراتژیهای مدیریت دانش میباشد .در این سطح ،هدف فنآوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت
دانش همگرایی برای پیشرفت مداوم فرآیندها است .در مرکز تمام این استراتژی ها ،تالش برای نهادینه
سازی دانش و سیستمهای فنآوری می باشد که به طور تدریجی موﺟب بهبود اثربخشی و کارآمدی
توانایی سازمان میشود .تواناییهایی از قبیل ،ﺟستجو ،ایجاد ،ذخیره ،انتقال ،ثبت ،تدوین ،اشتراک و
توزیع دانش .در واقع ،این مرحله بیانگر سنگ بنای اصلی بلوغ مدیریت دانش در سازمان است .به
عقیده کروگر و ﺟانسون ( ،)2013فرهنگ اشتراک دانش در سازمان نهادینه شده است .امّا مرحله ششم
و نهایی بلوغ ،بدین مﻌنی است که دانش در همه ﺟای سازمان فراگیر شده است .یﻌنی زمانی که
سازمان دانش را در تمام بخشها مدیریت کرده باشد .در طول این مرحله ،مدیریت دانش باید به طور
یكﭙارچه با اکوسیستم شرکت هماهنگ شود .اکوسیستم شرکت عبارتند از مشتریان ،شرکای تجاری،
(سهامداران ،اتحادیهها) عاملین و فروشندگان ( .) 56این طرز فكر به این نیاز دارد که مﻌماری فنآوری
اطالعات و ارتباطات در سازمان ها توانایی و قدرتی فراتر از مرزهای سازمان داشته باشد .برای مثال باید
بتواند هم داده و هم اطالعات را به اشتراک بگذارد ،و هم درون زنجیره گسترده سازمان دانش و
تخصص را با سهامداران به اشتراک بگذارد .با این حال ،به ﺟهت هزینه و محدودیت های تكنولوژیكی،
بیشتر سازمان ها نمی توانند به سادگی به این نقطه بلوغ مدیریت دانش رسیده و از آن عبور کنند .چک
لیست تﻌیین رسیدن به این سطح از بلوغ نباید تنها به ای ن بسنده کند که آیا دانش در میان زنجیره
شرکاء به اشتراک گذارده شده یا خیر ،بلكه باید بسنجد که مدیریت دانش تا چه حد در میان شرکاء
نهادینه شده است .اگر سازمانی به این سطح نرسیده باشد ،سازمان باید به مرحله اول مدل بلوغ باز
گردد ،و دوباره مراحل را طی کند ،و این بار مرزهای دسترسی اشتراک دانش را به حالت مﻌقول
برگرداند.
 -2روش پژوهش
برای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با رویكرد استراتژی-محور در شرکت برق منطقهای خوزستان ،از
روش توصیفی پیمایشی استفاده گردید .در این مرحلة با در نظر گرفتن وﺿﻌیت شرکت ،مؤلفـههـا و
ابﻌاد پی شنهادی با استفاده از روش پیمایش در اختیار خبرگان و متخصصان حوزة مدیریت دانـش قرار
گرفت .در این مرحله ،ﺟامﻌة آماری متشكل از متخصصان مدیریت دانـش ،اعـم از اعضـای کارگروه
مدیریت دانش و کارکنانی کـه دارای مقالـه ،اثری یا در ایـن زمینـه مسئولیتی داشتند ،بوده است .که
به دلیل محدودیت تﻌداد خبرگان ،برای تﻌیین نمونه آماری مورد نظر ،از روش کل شماری استفاده شده است و 48
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پرسشنامه میان آنان توزیع شد و بـا پیگیـریهـای مسـتمر برگشـت داده شـد .از لحاظ متغیرهای
ﺟمﻌیتشناختی ،متخصصان پاسخگو از لحاظ ﺟنسیت  18/8درصد زن و  81/2درصد مرد بودند؛ از
لحاظ تحصیالت  87/5درصد کارشناسارشد و  12/5درصد دکتری داشتند و از لحاظ سابقه  1درصد
کمتر از  3سال 26/6 ،درصد بین  3تا  6سال و  70/3درصد بیشتر از  7سال در زمینة مدیریت دانش

فﻌالیت داشتند.
جدول شماره  :3جامعه آماری
ردیف

جامعه

تعداد

1

صاحبنظر یا مسئول در زمینه فنآوری اطالعات و مدیریت اطالعات

12

2

صاحبنظر یا مسئول اﺟرای مدیریت دانش

31

3

مدیران ارشد صاحبنظر یا متولی اﺟرای مدیریت دانش

5

مجموع

48

منﺒع( :محاسﺒات نگارندگان)

هدف و سؤاالت پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش ،آسیبشناسی برای یافتن نواقص و خألهای احتمالی در مسیر توسﻌه بلوغ
مدیریت دانش با رویكرد استراتژیمحور در شرکت برق منطقهای خوزستان میباشد بر این اساس،
سؤاالت اصلی پژوهش تﻌریف شده است.
سؤال اول :بر اساس استراتژی موﺟود شرکت برق منطقهای خوزستان ،فناوری اطالعات و ارتباطات
و مدیریت اطالعات به عنوان توانمندسازهای مدیریت دانش ،به چه میزان بلوغ یافته است؟
سؤال دوم :بر اساس استراتژی موﺟود ،تصمیمگیری در مورد اصول مدیریت دانش در شرکت برق
منطقهای خوزستان ،به چه میزان بلوغ یافته است؟
سؤال سوم :بر اساس استراتژی موﺟود ،تدوین سیاستهای مدیریت دانش درون سازمانی برای
ایجاد فرهنگ دانش در شرکت برق منطقه ای خوزستان ،به چه میزان بلوغ یافته است؟
سؤال چهارم :بر اساس استراتژی موﺟود ،تدوین استراتژی /استراتژیهای مدیریت دانش شرکت
برق منطقه ای خوزستان ،به چه میزان بلوغ یافته است؟
سؤال پنجم :بر اساس استراتژی موﺟود ،شرکت برق منطقهای خوزستان ،در پیادهسازی
استراتژیهای مدیریت دانش ،به چه میزان بلوغ یافته است؟
سؤال ششم :بر اساس استراتژی موﺟود ،شرکت برق منطقهای خوزستان به چه میزان قادر به رفتن
از مرزهای سازمان برای اشتراکگذاری دانش در سراسر زنجیره ارزش برای تمام ذینفﻌان می باشد؟
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ابزار پژوهش
برای گردآوری دادههای مورد نیاز ،از پرسشنامه ارزیابی بلوغ مدیریت دانش (کروگر)2008 ،
استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  103گویه ،و  5بخش زیربنایی و  12زیربخش و  97گویه بوده
است .که  87گویه از طیف چهار گزینهای ( =4بله ،مطمئنا=2 ،بله ،نه خیلی زیاد=1 ،خیر ،امّا در پنج
سال آینده خواهد بود ،و =0خیر)؛ و  10گویه از نوع دو گزینهای (بله= ،0و خیر= )2طبقهبندی شده
بودند (ﺟدول .)4
جدول شماره  :4زیر مقیاس های شش گانه بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژیمحور

ایجاد انگیزه برای فﻌالیتهای مدیریت دانش
نوآوری در تصمیمگیری برای فﻌالیتهای
مدیریت دانش

7

 26تا 32

 0تا 4

7

 33تا 39

 0تا 4

تﻌهد مدیریت ارشد به تدوین کارکرد رسمی

1

36

 0تا 4

تدوین سیاستهای تﻌریف شده

1

40

 0تا 4

توﺟه به نقش استراتژیک مدیریت دانش

3

 24تا 26

 0تا 4

تدوین استراتژیهای تﻌریف شده
انتقال استراتژیهای مدیریت دانش

1
1

41
42

 0تا 4
 0تا 4

توﺟه به عناصری کلیدی مدیریت دانش

4

 43تا 46

 0تا 4

نوآوری در پیادهسازی استراتژیها

9

 47تا 55

 0تا 4

مشارکت کارکنان در اشتراکدانش

4

 56تا 60

 0تا 4

مرحله  :5پیادهسازی

مستندسازی تجربیات کارکنان

3

 61تا 64

 0تا 4

استراتژیهای مدیریت دانش

ارزیابی فرآیندهای دانشی کارکنان
ایجاد فرهنگ دانش در بین کارکنان

4
3

 65تا 98
 69تا 71

 0تا 4
 0تا 2

مقاومت کارکنان در اشتراک دانش

7

 72تا 78

 0تا 2

مرحله  :6دانش در همه جا

تأکید سازمان بر دانش برونسازمانی

9

 79تا 87

 0تا 4

تهییج کارکنان برای تﻌامل در تسهیمدانش

10

 88تا 97

 0تا 4

و2

ارتﺒاطات و مدیریت اطالعات

مدیریت اطالعات

18

 5تا 22

 0تا 4

بخش 1

مرحله  :1فناوری اطالعات و

فنآوری اطالعات و ارتباطات

4

 1تا 4

 0تا 4

بخش 4

عناصر

تعداد

شماره

گویه ها

بخش 5

ابعاد

سؤاالت

امتیاز

مرحله  :2تصمیم گیری در
مورد اصول مدیریت دانش
مرحله  :3تدوین و نهادینه

بخش 3

کردن سیاستهای مدیریت
دانش
مرحله  :4تدوین استراتژی/
استراتژیهای مدیریت دانش

منﺒع( :محاسﺒات نگارندگان)
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برای محاسبه روایی صوری مقیاس ،این پرسشنامه در اختیار مدیران و کارکنان شرکت برق منطقه -
ای خوزستان قرار داده شد و پاسخهای آنان تأیید کننده روایی مقیاس بود .با استفاده از روش تحلیل
گویه ،نشان داد که کلیه گویهها (ﺿریب روایی=  )0/88از روایی مطلوبی برخوردارند .به عالوه در این
مرحله ﺟهت تﻌیین پایایی نیز از ﺿریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ﺿرایب به دست آمده در عناصر
ششکانه بلوغ مدیریتدانش  0/89و در ابﻌاد هیجدهگانه عناصر  0/90میباشد (ﺟدول .)5
جدول شماره  :5ضریب روایی و پایایی پرسشنامه ارزشیابی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی -محور
روایی اول (رابطه بین کل عناصر)

فناوری اطالعات و ارتباطات
و مدیریت اطالعات
تصمیم گیری در مورد اصول
مدیریت دانش
تدوین و نهادینه کردن
سیاستهای مدیریت
دانش
تدوین استراتژی/
استراتژیهای مدیریت
دانش

پیادهسازی استراتژیهای
مدیریت دانش

دانش در همه جا موجود

0/88
0/84

0/91

0/85

0/83

0/80

ردیف

عناصر

ﺿری
ب
روایی

روایی دوم (رابطه بین عناصر و ابﻌاد)
ﺿریب روایی
ابﻌاد

بﻌد

1
2
3
4
5

فنآوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت اطالعات
انگیزش برای مدیریت دانش
نوآوریهای مدیریت دانش
تﻌهد مدیریت ارشد

0/67
0/96
0/92
0/79
0/89

6

تدوین سیاستهای روشن

0/65

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نقش استراتژیک دانش
استراتژیهای تﻌریف شده
انتقال استراتژیها
عناصری کلیدی مدیریت دانش
نوآوریهای مدیریت دانش
فﻌالیتهای کارکنان
مستندسازی تجربیات
ارزیابی فرآیندهای دانش
تغییر فرهنگ سازمان
مشكالت پیادهسازی
تأکید بر دانش برونسازمانی

0/96
0/73
0/82
0/69
0/88
0/68
0/83
0/73
0/71
0/81
0/99

18

تهییج کارکنان

1/00

بین
ابﻌاد
0/70
0/69

0/90

0/83

0/79

0/63

ﺿریب
پایایی

0/87
0/92

0/78

0/68

/82

0/91

منﺒع( :محاسﺒات نگارندگان)

برای تجزیه و تحلیل اطالعات با توﺟه به کل شماری از ﺟامﻌه آماری ،از روش های آمار توصیفی
شامل میانه و میانگین و انحراف استاندارد و کمینه و بیشینه استفاده گردید .الزم به ذکر است که برای
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ارزیابی میزان بلوغ تک تک گویه های زیر بخش ها از مقایسه میانه با حد متوسط (چارک دوم مﻌادل
نقطه  50درصدی) استفاده شد و برای ارزیابی میزان بلوغ هر بخش و زیربخشهای آن از مقایسه
میانگینهای بدست آمده با میانگین مﻌیار ( ) 1/5برای سؤاالت چهار گزینهای و میانگین مﻌیار ( )1برای
سؤاالت دو گزینهای استفاده شد.
 -3یافتههای پژوهش
یافتههای به دست آمده از اﺟرای ابزارهای پژوهش مورد بررسی قرارگرفته و به ارائه نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش پرداخته میشود .به منظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از
نرم افزار  SPSS20استفاده شده تا تحلیلی گویا و روشن از دادههای بهدست آمده از پژوهش صورت
گیرد .با توﺟه به کل شماری از ﺟامﻌه آماری ،یافتههای پژوهش در قالب ﺟدول شماره ( )6ارائه شده
است.
جدول شماره  :6میزان بلوغ مراحل ششگانه مدل بلوغ استراتژی محور شرکت برق منطقهای ﺧوزستان
انحراف

میانگین

استاندارد

معیار
1/5

مراحل و زیربخش ها

تعداد

میانگین

مرحله  :1فناوری اطالعات و ارتﺒاطات و مدیریت اطالعات

12

1/73

0/39

بخش اول :فناوری اطالعات

12

2/83

0/91

1/5

بخش دوم :مدیریت اطالعات

12

1/48

0/38

1/5

مرحله  :2تصمیمگیری در مورد اصول مدیریت دانش

36

1/50

0/66

1/5

اهمیت ایجاد انگیزش برای فﻌالیتهای مدیریت دانش

36

2/18

1/03

1/5

نوآوری برای فﻌالیت های مدیریت دانش

36

0/81

0/49

1/5

مرحله  :3نهادینه کردن سیاستهای مدیریت دانش

36

0/79

0/51

1/5

تﻌهد مدیریت ارشد در زمینه مدیریت دانش

36

1/14

0/80

1/5

تدوین سیاستهای روشن و تﻌری شده برای مدیریت دانش

36

0/44

0/50

1/5

مرحله  :4تدوین استراتژیهای مدیریت دانش

36

0/63

0/37

1/5

اهمیت استراتژیک مدیریتدانش

36

1/50

0/75

1/5

تدوین استراتژیهای روشن و تﻌریف شده برای مدیریت دانش

36

0/39

0/49

1/5

انتقال استراتژیهای مدیریت دانش

36

0/31

0/47

1/5

توﺟه به عناصر کلیدی مدیریت دانش

36

0/11

0/40

1/5

مرحله  :5پیادهسازی استراتژیهای مدیریت دانش

36

0/44

0/22

1/5

مرحله  :6دانش در همه جا

36

1/67

0/10

1/5

منﺒع( :محاسﺒات نگارندگان)
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در مجموع میزان بلوغ مدیریت دانش ()1/12؛ در مقایسه با حد معیار متعارف شرکت ( )1/5ضعیف
گزارش شده است.

پایینترین میانگین مربوط به مرحله پیادهسازی استراتژیهای مدیریت دانش با ( ،)0/44و باالترین
میانگین مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت اطالعات با ( )1/73گزارش شده است .بر
اساس استراتژی موﺟود شرکت میتوان اظهار داشت میانگین فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت
اطالعات ( ،)1/73دانش در همه ﺟا موﺟود ( )1/67است ،که از حد مﻌیار ( )1/50باالتر است امّا بر
اساس استراتژی موﺟود شرکت ،توانایی تصمیمگیری در مورد اصول مدیریت دانش با میانگین (،)1/49
نهادینهکردن سیاستهای مدیریت دانش با میانگین ( ،) 0/79تدوین استراتژیهای مدیریت دانش با
( )0/63و پیادهسازی استراتژیهای مدیریت دانش با میانگین ( )0/44است .این میانگینها از میانگین
متﻌارف شرکت یﻌنی ( )1/5پایینتر است .در واقع ،این نتیجه نشانگر آن است که وﺿﻌیت استراتژی
موﺟود شرکت در زمینه توانایی تصمیمگیری در مورد اصول ،نهادینهکردن سیاستها و تدوین و پیاده -
سازیاستراتژیهای مدیریتدانش ﺿﻌیف میباشد .علیرغم وﺟود زیرساختهای اثربخش فناوری
اطالعات و ارتباطات که افراد در ارزیابی کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات اظهار داشته اند امّا به
نظر می رسد هنوز شرایط بلوغ سازمانی در شرکت برای تدوین استراتژی پویا و یا احساس نیاز درونی به
مدیریت دانش فراهم نشده است .این مسئله موﺿوع م ّهمی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد.
با بررسی امتیاز شاخصها و در نهایت امتیاز نهایی بخشها و مراحل بلوغ مدیریت دانش ،مشخص
گردید که شرکت مورد مطالﻌه از مراحل شش گانه بلوغ در چهار مرحله و از  97شاخص در  34شاخص
امتیازی کمتر از حد متوسط میانه مﻌیار ( )1/5برای سؤاالت چهار گزینهای و متوسط میانه مﻌیار ()1
برای سؤاالت دو گزینه ای (بلی و خیر) ،کسب کرده است و این به مﻌنای وﺟود آسیبهای ﺟدی در
این شاخصها و عوامل است که به شرح ﺟدول شماره  7گزارش شده است:
جدول  :7نتایج آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش استراتژیمحور شرکت برق منطقهای ﺧوزستان
مراحل
مرحله  :1فناوری اطالعات
و ارتباطات و مدیریت
اطالعات

آسیبها
 .1عدم تدوین سیاست ها و استراتژیهای روشن و تﻌریف شده برای مدیریت اطالعات.
 .2عدم تشخیص صحیح منابع و نیازهای اطالعاتی حیاتی و الزم کسب و کار.
 .3ﺿﻌف در آموزش کارکنان برای دسترسی به منابع اطالعاتی متناسب با شغلشان.
 .4دسترسی دشوار ذینفﻌان به اطالعات کلیدی.
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ادامه جدول  :7نتایج آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش استراتژیمحور شرکت برق منطقهای ﺧوزستان

مرحله  :2تصمیمگیری در
مورد اصول مربوط به
مدیریت دانش

مرحله  :3تدوین و نهادینه
کردن سیاستهای
مدیریت دانش
مرحله  :4تدوین
استراتژی /استراتژیهای
مدیریت دانش

 .1عدم مشارکت فﻌال مسئول مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب و کار شرکت.
 .2ﺿﻌف مدیریت ارشد برای بهبود مداوم فرآیند مدیریت دانش.
 .3ﺿﻌف مدیریت ارشد برای ارزشیابی افراد بر اساس توانمندی آنان در تسهیم دانش.
 .4ﺿﻌف در قدرت تصمیمگیری دقیق برای سرمایهگذاری روی مدیریت دانش.
 .5عدم توافق مورد نیاز به یک محیط ترکیبی (فنآوری و افراد) برای مدیریت دانش.
 .6کیفیت پایین گردهماییهای برگزار شده برای مدیریت دانش.
 .7سیستمهای انگیزشی نامناسب برای مشارکت دادن کلیه کارکنان در فرآیند تسهیم دانش.

 .1عدم تدوین سیاست های روشن و تﻌریف شده برای مدیریت دانش.
.2عدم تﻌهد باالی مدیریت ارشد به تدوین کارکرد رسمی مدیریت دانش.
 .1عدم تدوین استراتژی های روشن و تﻌریف شده برای مدیریت دانش.
 .2نهادینه نشدن استراتژیهای مدیریت دانش در سطح سازمان.
 .3عدم توﺟه کافی به عناصر کلیدی استراتژیهای مدیریت دانش.

استراتژیهای مدیریت

 .1عدم ایجاد واحد مرکزی هماهنگ کننده برای مدیریت دانش.
 .2عدم بكارگماری مسئول ارشد دانش با موقﻌیت اﺟرایی.
 .3عدم تأسیس شبكههای غیررسمی مدیریت دانش.
 .4عدم نهادینه کردن برنامه های آموزش و ارشادگری در زمیته مدیریت دانش.
 .5عدم تدوین طرحهای محرک (مشوق) برای تسهیم دانش.
 .6عدم برگزاری ﺟلسات اطالعاتی توسط کارکنان در زمینه مدیریت دانش.
 .7عدم استفاده از سیستم اطالعات از طریق درگاه های اینترنتی (ایمیل و .)....
 .8عدم وﺟود دفرچههای راهنمای آموزشی در زمینه ثبت تجارب موفق کاری.
 .9عدم تمرین روشهای ثبت تجارب موفق کاری.
 .10عدم وﺟود راهنماها در زمینه ثبت تجارب موفق کاری.
 .11عدم استفاده از شاخصها برای ارزیابی اﺟرای فرآیندهای مدیریت دانش.
 .12عدم استفاده از کارتهای امتیازی.
 .13عدم دریافت بازخورد شفاهی و کتبی از کارکنان بر روی دستاوردهای مدیریت
دانش.
 .14مقاومت گروه های خاصی از کارکنان در اشتراک گذاری دانش.
 .15دشواری در گرفتن دانش مستند نشده کارمندان (مﻌلومات خاص).
 .16نگرانی از دسترسی به اطالعات محرمانه سازمان توسط دیگر بخش ها و سازمانها.
 . 17دانش و مدیریت اطالعات است یک اولویت در برنامه نوسازی سازمان نبوده است.

مرحله  :6دانش در همه جا

 .1ﺿﻌف سازمان در تﻌامالت برون سازمانی در بین بخش ها و واحدهای مختلف سازمان،
دولت های محلی ،سازمانهای همكار ،دانشگاه  /مراکز تحقیقاتی ،پیمانكاران ،مشاورین
و . ...

مرحله  :5پیادهسازی
دانش

منﺒع( :یافتههای نگارندگان)
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 -4بحث و نتیجه گیری
بر اساس مرور پژوهشهای پیشین ،کمبود نظریهها و مدلهایی دربارة عوامل مؤثر بر بلوغ نظامهای
مدیریت دانش با رویكرد استراتژیک /مدیریتی ،مشهود است .از این رو ،مهّمترین هدف این پژوهش
شناسایی مؤلفههای مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش از سوی متخصصان با رویكردی استراتژیک/مدیریتی
است .در این راستا ،به منظور سنجش بلوغ مدیریت دانش ،به نظرسنجی از خبرگان و متخصصان
مدیریت دانش پرداخته شد کـه با بهرهمندی از روش حد متوسط میانه مﻌیار برای تحلیل دادهها و
برای ارزیابی میزان بلوغ هر بخش و زیربخشهای آن از مقایسه میانگینهای بدست آمده با حد مﻌیار
استفاده شد .همانطور که در ﺟدول  7مشاهده شد ،برخی از آسیبهای استخراج شده از مدل تكاملی
استراتژی محور ،در پژوهشهای پیشین سابقه نداشت و مؤلفههای بومی بودند که نوآوری اصلی این
پژوهش محسوب میشود.
بر اساس استراتژی موﺟود ،نتایج پژوهش در خصوص سؤال اول نشان داد که قابلیتها و
زیرساختهای مناسب و کارآمد فناوری اطالعات و ارتباطات و وﺟود سیاستها و استراتژیهای روشن
و تﻌریف شده در زمینه مدیریت اطالعات به عنوان توانمندسازهای مدیریت دانش ،میتواند به توسﻌه
بلوغ مدیریت دانش سازمان کمک کند .نتایج نشان داده است که شرکت برق منطقهای خوزستان ،هنوز
از قدرت دانش به عنوان یک منبع استراتژیک آگاه نیستند و مدیریت اطالعات و ارتباطات موﺟود
شرکت به شیوهای مؤثر و کارآمد مدیریت نمیشود .این نتایج با نتایج فﻌالیتهای پژوهشی کروگر
( )2008و کروگر و ﺟانسون ( ) 2013که مﻌتقدند تدوین سیاستها و استراتژیهای شفاف برای
مدیریت اطالعات از مهمّترین عوامل ایجاد سازمانهای دانشمحور است همﭙوشانی دارد .به اعتقاد آنها
موفقیت هر سازمان در پیادهسازی موفق مدیریت دانش ،تا حدود زیادی به قابلیتهای مدیریت
اطالعات آن سازمان بستگی دارد .مدیریت اطالعات ،به عنوان یكی از توانمندسازهای مهّم و اساسی
عناصر بلوغ مدیریت دانش ،پیش نیاز مدیریت موفق دانش میباشد .این پیشنیازها عبارتند از :توانایی
تﻌیین نیازهای اطالعاتی ،توانایی تﻌیین ارزش و بهای اطالعات ،توانایی ﺟستجو ،ذخیره ،توزیع ،بازیابی،
اشتراک ،حفاظت و ثبت اطالعات و تدوین سیاست و استراتژی شفاف برای مدیریت اطالعات است.
کروگر ( )2008و کروگر و ﺟانسون ( ) 2013بر این باورند که مدیریت مؤثر اطالعات و مدیریت مؤثر
فنآوری اطالعات و ارتباطات هر دو نقش مهمّی برای مدیریت دانش دارند .امّا با توﺟه به اینكه بﻌد
مدیریت اطالعات در توسﻌه یا نوسازی بلوغ مدیریت دانش بسیار اساسی و بنیادیتر میباشد .بروز
آسیب در این مرحله ،بر سایر مراحل بلوغ نیز تاثیر منفی میگذارد ( .)33،15کاالگر و هازلت (،)2004
ن یز بر این باورند که قبل از هر تالشی برای آغاز مدیریت دانش ،مقدار مﻌینی از فنآوری اطالعات و
ارتباطات و مدیریت اطالعات (عوامل مدیریت مؤثر دانش) باید در سازمان وﺟود داشته باشد (.)44
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بر اساس استراتژی موﺟود ،نتایج پژوهش سؤال دوم نشان داد که فرهنگ مشارکت کارکنان در
فرآیند تسهیم دانش ،چندان رﺿایت بخش نیست ،و مدیران شرکت ،در تشخیص صحیح اصول ،عوامل
موفقیت ،و عناصر مستﻌد برای اشاعه فرهنگ دانش و مﻌماری مدیریت دانش چندان موفق عمل نكرده
است و اهدافی همچون بهبود کارآمدی و یا بهرهوری کار با تسهیم سریعتر دانش درون سازمانی ،عدم
تمرکز قدرت ،انتشار سریعتر اطالعات برای در اختیار قرار دادن آن برای کارکنان ،ارتقاء یادگیری مادام
الﻌمر ،بهبود شفافیت و وﺿوح کاری ،بهبود روابط کاری و اعتماد درون سازمانی ،ﺟبران دانش از دست
رفته در سطوح باالی مدیریتی شرکت برق منطقهای خوزستان ،چندان مورد توﺟه قرار گرفته نشده
است .الدون و الدون ( ،)2004مﻌتقدند در طول این مرحله ،تصمیمگیری در مورد اصول مدیریت
دانش ،به مواردی از ﺟمله ،درک اهمیت دانش ،شناخت عملكرد رسمی مدیریت دانش و ایجاد موقﻌیت
و ﺟایگاه برای مدیریت دانش ،در سراسر سازمان نیاز است ( .)56ا ین نتایج در توافق با یافتههای ،تیلور
و تاتیالس ،)2000( ،1الدن والدن ،)2004( ،کروگر و ﺟانسون ( ،)2013روی ( ،)2015بولتمن و
بانكول )2017( ،می باشد .آنها بر این باورند که نه تنها سطح گرایش مدیریت دانش در سازمان مورد
ارزیابی قرار گیرد ،بلكه این گرایش باید به ط ور آگاهانه در راستای تﻌهد به القای فرهنگ دانش در
سازمان حرکت کند و سازمان با تمرکز بر روی تمام تالشهای مدیرت دانش باید با صراحت به بیان
دانش آینده (تدوین چشم انداز دانش) در درون سازمان بﭙردازد (.)58،56،15،11،8
بر اساس استراتژی موﺟود ،نتایج پژوهش سؤال سوم نشان داد که این آسیبها ،به منزله آن است
که شرکت برق منطقهای خوزستان سیاستهای روشن و تﻌریف شدهای ،در زمینه مدیریت دانش
تدوین نكرده است .در طول این مرحله درک مدیریت ارشد شرکت می بایست چنان عمیق باشد که
برای دانش یک اثر نمایی داشته باشد و دانش باید در سراسر سازمان به اشتراک گذاشته شده باشد.
دانش در صورتی که در بخشهای مختلف شرکت منزوی باشد را نمی توان مدیریت کرد .بنابراین،
عنصر کلیدی این مرحله اتخاذ تصمیم آگاهانه برای ایجاد کارکرد رسمی برای مدیریت دانش است.
هدف اصلی این مرحله تدوین سیاستها و دستورالﻌملهای شفاف برای مدیریت دانش سازمانی است.
در این سطح از بلوغ ،سیستمهای فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان ،باید به مرحلهای از تكامل
رسیده باشند که آنها قادر به فراتر رفتن از نقطه حمایت از عملیات به نقطه حمایت از تصمیمگیریهای
مدیریت دانش باشند .به نظر میرسد ک ه حمایت و باور مدیران ارشد کلید موفقیت مدیریت دانش در
این مرحله است .این نتایج با نتایج پژوهش های ،لوگان ( ،)2001کروگر ،)2008( ،و کروگر و ﺟانسون،
( ،)2013اگیال )2015( ،و وانگ و وانگ ( )2016که بر این باورند تدوین استراتژیهای شفاف برای
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مدیریت دانش ،در توسﻌه بلوغ مدیریت دانش سازمانها ،نقش بسیار مهّمی دارد .همسو و همراستا
میباشد (.)59،33،15،21،10
بر اساس استراتژی موﺟود ،نتایج پژوهش سؤال چهارم نشان داد که بروز آسیبهای این مرحله ،به
منزله آن است که شرکت برق منطقهای خوزستان بر عناصر کلیدی استراتژیهای مدیریت دانش مانند
ﺟنبههای فناوری (مدیریت اطالعات ،ﺟنبه های فناورانه اطالعات) ،ﺟنبههای مدیریت منابع انسانی
(محرکها ،استخدام ،آموزش و نظارت) ﺟنبههای سازمانی (اﺟتماعات کاربردی ،عدم تمرکز قدرت،
شبكه ها و  )...توﺟه چندانی ننموده است .به منظور پر کردن شكاف بین دانش فﻌلی و دانش مورد نیاز،
مدیران شرکت در این سطح باید قادر باشند استراتژیهای مدیریت دانش را تدوین کنند .و در ﺟهت
کشف ،ایجاد ،ذخیره ،ﺟذب ،اشتراک ،توزیع و انتقال استراتژیهای مدیریت دانش در بین کارکنان
اقدام نمایند .البته تحقق استراتژیهای مدیریت دانش در شرکت برق منطقهای خوزستان ،در گرو بلوغ
سایر عناصر کلیدی مدیریت دانش شامل فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت اطالعات ،منابع انسانی
و ﺟنبه های دیگر سازمانی است .در این سطح ،مﻌماری فناوری اطالعات و ارتباطات کارآمد و
زیرساخت های موﺟود شرکت باید در نظر گرفته شوند .در طول این مرحله ،مدیران میبایست از قدرت
نهفته دانش آگاه باشند .آنها باید آگاهانه هر گونه تالشی برای مدیریت دانش را تشویق کنند .و حتی
قادر به پشتیبانی از تصمیم گیری آگاه و همچنین گروه فﻌال تصمیم گیر باشند .عدم وﺟود این عامل -
ها ،در شرکت و تأثیر آن بر بروز آسیب در بلوغ مدیریت دانش با نتایج پژوهشهای ،کوچیكار،)2004( ،
کروگر و ﺟانسون ،)2013( ،کهكر و همكاران ( )2016و پاول و همكاران )2017( ،که بر این باورند
تدوین استراتژی های تﻌریف شده برای مدیریت دانش در توسﻌه بلوغ مدیریت دانش ،نقش بسیار
مهّمی دارد همسو و همراستا می باشد (.)60،15،20،37
بر اساس استراتژی موﺟود ،نتایج پژوهش سؤال پنجم نشان داد که مدیران شرکت برق منطقهای
خوزستان نسبت به مشارکت مؤثر و فﻌاالنه مدیر ارشد دانش در فرایند تدوین استراتژی سازمان درک
عمیقی نداشتند .همچنین قادر به تدوین استراتژیهای مدیریت دانش نبوده ،و استراتژیهای مدیریت
دانش منجر به طرح های مؤثر و کارامد در سطح شرک نشده است .به نظر میرسد کارکنان نسبت به
قابلیتهای خود ارزیابی نمیشوند و فرهنگ سودمندی برای اشتراک دانش در شرکت وﺟود ندارد .در
این سطح ،مدیران شرکت میبایست درک درستی از وابستگی فنآوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت
اطالعات و مدیریت دانش به عنوان نهادهای وابسته داشته باشند .زمانی که مدیران اشاره می کنند که
سرمایه دانشی نوین و بیشتری برای نهادینه سازی استراتژیهای سازمان در آینده مورد نیاز است ،آنگاه
مدیران شرکت برق منطقهای یا بای د از اهرم قدرت منبع دانش داخلی موﺟود استفاده کنند و یا دانش
آن حوزه خاص را افزایش دهند .برای تﻌیین اینكه آیا شرکت به این سطح از بلوغ رسیده یا خیر،
نمی شود تنها با استفاده از سؤاالت ،توانایی تدوین استراتژی سازمان را مشخص کرد ،بلكه عامل دیگری
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نیز باید مد نظر قرار گیرد ،یﻌنی ارزیابی شود که آیا شرکت برای تغییر ساختار دانش سازمان و
پشتیبانی ساختاری فنآوری اطالعات و ارتباطات ،قادر است طرح های کارآمد و مؤثر تدوین کند یا
خیر .در واقع ،این مرحله بیانگر سنگ بنای اصلی بلوغ مدیریت دانش است .عدم وﺟود این عوامل در
شرکت برق منطقهای خوزستان با نتایج پژوهشهای ،الدون الدون ( ،)2004کروگر ( ،)2008کروگر و
ﺟانسون ( )2013و پیِرا و همكاران ( ) 2018همسو و همراستا است .آنها بر این باورند ،ساختارهای
فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان باید از وﺿع موﺟود به حالت نیاز (آینده و مطلوب) تغییر یابد،
مدیریت فنآوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت دانش برای پیشرفت مداوم فرآیندها می بایست
همگرایی بیشتری داشته باشند و تالش برای نهادینه کردن مدیریت دانش و سیستم های فنآوری
اطالعات و ارتباطات ،محور تمام استراتژی ها و طرح های سازمان قرار گیرد ،به گونه ای که بتدریج
موﺟب بهبود اثربخشی و کارآمدی سازمان د ر زمینه قابلیت هایی از قبیل :ﺟستجو ،ایجاد ،کسب،
انتقال ،گرفتن ،تدوین ،اشتراک گذاری و توزیع دانش ،شود .همسو و هم ﺟهت می باشد
(.)56،33،15،25
و در نهایت بر اساس استراتژی موﺟود ،نتایج سؤال ششم نشان داد شرکت برق منطقهای خوزستان
با اینكه تا حدودی توانسته است دانش را در برخی از بخشها و واحدهای خود مدیریت کند ،امّا
مدیریت دانش به طور یكﭙارچه با اکوسیستم شرکت هماهنگ نشده است .اکوسیستم شرکت عبارتند از
مشتریان ،شرکای تجاری( ،سهامداران ،اتحادیه ها) عاملین و فروشندگان ،مشاورین و پیمانكاران .این
طرز فكر به این نیاز دارد که مﻌماری فنآوری اطالعات و ارتباطات شرکت توانایی و قدرتی فراتر از
مرزهای خود داشته باشد .با این حال ،به ﺟهت هزینه و محدودیت های تكنولوژیكی ،بیشتر سازمان ها
و بویژه شرکت برق منطقه ای خوزستان نمیتوانند به سادگی به این نقطه از بلوغ مدیریت دانش
رسیده و از آن عبور کنند .چک لیست تﻌیین رسیدن به این سطح از بلوغ نباید تنها به این بسنده کند
که آیا دانش در میان زنجیره شرکا به اشتراک گذارده شده یا خیر ،بلكه باید بسنجد که مدیریت دانش
تا چه حد در میان شرکاء نهادینه سازی ش ده است .با توﺟه به اینكه این شرکت به این سطح نرسیده
است ،باید به مرحله اول مدل بلوغ بازگردد ،و دوباره مراحل را طی کند ،و این بار مرزهای دسترسی
اشتراک دانش را به حالت مﻌقول برگرداند .با این حال ،آنچه مسلم است این است که مراحل توسﻌه
بلوغ در امتداد یک خط اند ،نه با ﺟایگزین کردن مراحل قبلی بلكه ،با ایجاد آگاهانه مراحل قبلی بلوغ
امكانپذیر است .این شرکت به طور مداوم نیاز به اصالح مجدد مراحل قبلی خود دارد .اصول مدیریت
دانش ،عوامل موفقیت ،سیاست ها و استراتژی های سازمان ،به طور مداوم نیاز به تجدید نظر برای
پایبندی به تغییرات در محیط داخلی و خارﺟی سازمان را دارد .عدم وﺟود این عوامل در سازمان و
تأثیر آن بر آسیب در بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور با نتایج پژوهشهای ،کاظمی و همكاران
( ،)2004کروگر و اسنیمن ( ،)2007لی و کواک ( )2012و پیرا و همكاران ( )2018همسو و همراستا
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اس ت .آنها بر این باوراند که ایجاد ،تولید بیشتر و پردازش داخلی دانش ،با استفاده از دانش شرکاء
سازمان امكان پذیر است .مدیریت دانش باید به طور یكﭙارچه با اکوسیستم شرکت (مشتریان ،شرکای
تجاری ،عاملین و فروشندگان و  ،)...هماهنگ شود .این طرز فكر به این نیاز دارد که مﻌماری فنآوری
اطالعات و ارتباطات در سازمان ها توانایی و قدرتی فراتر از مرزهای سازمان داشته باشد
(.)61،16،41،62
به طور خالصه مطالﻌه اسناد و مدارک باالدستی سازمان ،تحلیل پرسشنامهها و تجارب نگارندگان
نشان داد که ،عدم درک مطلوب وابستگی دانش و استراتژی ،عدم نهادینهکردن سیاستهای مدیریت
دانش ،عدم همسویی استراتژیهای سازمان ،فقدان مدل اﺟرای استراتژی مدیریت دانش ،عدم وﺟود
سیستم یكﭙارچه فناوری ،پیچیدگی دانش ،ساختار غیرمنﻌطف تصمیمگیری ،فقدان سیستم شایسته -
ساالری و ﺟانشینپروری ،عدم برگزاری برنامههای آموزش و ارشادگری سطح باال ،فقدان مدیر ارشد
دانش ،ﺿﻌف در تﻌامالت برون سازمانی و نبود سیستمهای انگیزشی کارآمد و عدم باور و حمایت
مدیران ارشد که دستاوردهای مدیریت دانش بیش از هر عاملی وابسته به تالش مدیریتی عمدی،
آگاهانه و محاسبه شده است ،از مهمّترین عوامل عدم توسﻌه بلوغ مدیریت دانش شرکت برق منطقهای
خوزستان بوده است.
پیشنهادها

در نهایت مدیران ،تصمیمگیرندگان و استراتژیستهای شرکت برق منطقهای خوزستان ،میبایست
قبل از هر عملی ،ﺟهت رفع نواقص و آسیب های به وﺟوده آمده در مسیر توسﻌه فرآیند بلوغ مدیریت
دانش اقدامات کاربردی زیر (ﺟدول  )8را انجام دهند:
جدول شماره  :8پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج آسیبها
آسیب

راهکار

عدم تدوین

تدوین سیاست ها و

سیاستهای روشن

استراتژیهای شفاف

برای مدیریت

برای مدیریت

اطالعات.

اطالعات.

عدم توانایی تصمیم
گیری دقیق بر روی
اصول مدیریت
دانش.

سرمایه گذاری و
تمرکز بر روی اصول
مدیریت دانش.

واحدهای اجرایی مسئول
این راهکار
دفتر فناوری اطالعات.

چگونکی اجرای راهکار
تدوین نظامنامه مدیریت اطالعات.

دفتر فناوری اطالعات.

یكیارچه کردن نرمافزارهای موازی.

دفتر آموزش.
دفاتر توسﻌه منابع انسانی/
دفتر فناوری

آموزش و توسﻌه درک عمیق کارکنان.
ایجاد محیط ترکیبی ( فناوری ،فرآیند و
انسان) ،برای مدیریت دانش.

دفاتر توسﻌه منابع انسانی/
دفتر فناوری

فنآوری و افراد در زمینه موﺿوع مدیریت دانش
به درک و توافق مشترک برسند.
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ادامه جدول شماره  :8پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج آسیبها

عدم نهادینه کردن

تدوین سیاستهای

سیاستهای

شفاف و تعریف شده

مدیریت دانش.

برای مدیریت دانش.

مدیرعامل ،اعضای هیئت
مدیره و کلیه مﻌاونین.

توافق همگی مدیران و کارکنان شرکت به این
که مدیریت دانش منجر به سودآوری میشود.

مدیرعامل ،اعضای هیئت
مدیره و کلیه مﻌاونین.

مشارکت فﻌال مسئول مدیریت دانش در تدوین
استراتژی شرکت.

مدیرعامل ،اعضای هیئت
مدیره و کلیه مﻌاونین.

پرورش مدیر ارشد دانش به عنوان هدایتگر
صریح و شفاف فﻌالیت های مدیریت دانش.

دفاتر منابع انسانی/
کارگروه مدیریت دانش.

برای ارزشیابی افراد بر اساس توانمندی آنان در
تسهیم دانش تصمیم گیری شود.

مدیرعامل ،اعضای هیئت
مدیره و کلیه مﻌاونین.

تدوین سیاست های روشن و تﻌریف شده برای
مدیریت دانش.

دفاتر منابع انسانی/
کارگروه مدیریت دانش.

بكارگیری اصول مدیریت دانش باید به عنوان
پایه و اساس مراحل نهادینه سازی.

دفاتر منابع انسانی

نهادینهکردن اصول مدیریتدانش در یک توالی-
زمانی.
قرار دادن مدیریت دانش به عنوان یكی از
اهداف و ستون های اصلی در استراتژی سازمان.
تدوین دستورالﻌملهایی برای کمک به تمرین
دهندگان و استراتژیست ها

دفتر استراتژیک.
عدم استراتژیهای
شفاف و قابل فهم
برای مدیریت دانش.

ضعف در پیادهسازی

تدوین استراتژی-
های شفاف و قابل

دفاتر منابع انسانی /کارگروه
مدیریت دانش.
دفتر آموزش  /کارگروه
مدیریت دانش.

آموزش عناصر کلیدی استراتژیهای مدیریت
دانش از ﺟمله :ﺟنبههای فناورانه ،ﺟنبههای -
منابعانسانی (استخدام /آموزش و ،)...ﺟنبههای
سازمانی ( عدم تمرکز قدرت ،شبكه ها و .) ....

مدیرعامل ،اعضای هیئت
مدیره و کلیه مﻌاونین.

ایجاد واحد مرکزی هماهنگ کننده برای
مدیریت دانش.

مدیرعامل ،اعضای هیئت
مدیره و کلیه مﻌاونین.

بكارگماری مسئول ارشد دانش با موقﻌیت
اﺟرایی.

دفاتر منابع انسانی

تدوین طرحهای محرک برای تسهیم دانش.

دفتر آموزش

نهادینه کردن برنامه های آموزش و ارشادگری

دفاتر منابع انسانی

تأسیس شبكههای غیررسمی مدیریت دانش.

دفاتر منابع انسانی /کارگروه
مدیریت دانش.

قرار گرفتن مدیریت دانش به عنوان اولویت
اصلی در برنامه توسﻌه سازمان.

دفتر آموزش

برگزاری کارگاههای روشهای ثبت تجارب.

دفتر آموزش

استفاده از راهنماها در زمینه ثبت تجارب.

دفاتر منابع انسانی /کارگروه
مدیریت دانش

دریافت بازخورد شفاهی و کتبی از کارکنان بر
روی دستاوردهای مدیریت دانش.

فهم برای مدیریت
دانش.

انتقال استراتژی/

استراتژی/

استراتژیهای

استراتژیهای

مدیریت دانش به

مدیریت دانش

کلیه کارکنان

منﺒع( :یافتههای نگارندگان)
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بنابراین این مطالﻌه به عنوان "مطالﻌه موردی" برای دریافت بینش و شناخت سطح بلوغ مدیریت
) ماهیت تاریخی اندازهگیری1(  در مطالﻌات بﻌدی این موارد در نظر گرفته شوند. دانش دیده شده است
 چنین،) تالش برای دادن زمان به مدیریت دانش تا بر عملكرد سازمانی تأثیر بگذارد2( ،عملكرد
 مانند نوع،) استفاده از مقیاسها3( .مطالﻌاتی باید چندین سال طول بكشند تا به نتیجه دلخواه برسند
 پیشنهاد به تكرار آزمایش و تغییر نقاط. ممكن است به طور مناسب دادهها را درگیر نكرده باشد،لیكرت
.برش توصیفی و یا تغییر تﻌداد نقاط برش مورد استفاده در مطالﻌات بﻌدی میشود
 پیشنهاد می شود که با استفاده از،به منظور فراهم ساختن پشتوانه تجربی و قابلیت تﻌمیم بیشتر
 ارزیابی ﺟامﻌی از میزان بلوغ مدیریت دانش در سطح کالن،مدل بكار گرفته شده در این پژوهش
 و به.وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های تابﻌه در پژوهشهای آتی صورت گیرد
. مبنای سایر پژوهشهای کابردی شرکت های تابﻌه وزارت نیرو قرار بگیرد،عنوان مدل مادر
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