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 تدوین نقشه راه مدیریت دانش مبتنی بر ارزیابی سطح بلوغ در شرکت گاز

استان البرز

نجمه ضیاعی1 ، احسان آفریده ثانی2 ، منصور قلی نژاد3 ، انسیه باقری4 

         چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و تدوین 
نقشه راه مدیریت دانش با هدف بهبود سطح مدیریت دانش در 
شرکت گاز استان البرز انجام شده است. جمع آوری داده ها در دو 
مرحله با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و تکمیل چک لیست 
منطبق بر مدل بلوغ مدیریت دانش انجام شد. در مرحله اول با 
استفاده از پرسشنامه های استاندارد تعریف شده در مدل سنجش 
بلوغ مدیریت دانش 37 و 58 سؤال داده های کّمی جمع آوری 
فرمول  از  استفاده  با  و  مدل  اساس  بر  آماری  نمونه  تعداد  شد؛ 
کوکران برابر 87 محاسبه شد که با توزیع پرسشنامه  به صورت 
تصادفی در بین کارکنان تعداد 91 پرسشنامه جمع آوری و مورد 
تحلیل قرار گرفت. پایایی پاسخ های دریافت شده از پرسشنامه ها 
بر اساس ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/955 محاسبه گردید 
تکمیل  برای  دوم  مرحله  در  است.  پذیرش  مورد  عدد  این  که 
اساس  بر  دانش  مدیریت  معیارهای  زمینه  در  اطالعات 
چک لیست سنجش بلوغ مدیریت دانش با شش نفر از کارکنان 
و  تکمیل  مربوطه  چک لیست های  و  شد  مصاحبه  مدیران  و 
قرار  تحلیل  مورد  بلوغ  مدل  اساس  بر  به دست آمده  اطالعات 
گرفت و وضعیت مدیریت دانش در هر یک از بعدهای 8 گانه 
مدیریت دانش تحلیل و جایگاه فعلی شرکت گاز استان البرز در 
بلوغ مدیریت دانش تعیین شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد 
که شرکت گاز استان البرز در سطح 2 بلوغ مدیریت دانش قرار 
تکنولوژی  معیار  بلوغ،  سنجش  بعد  هشت  ازنظر  است.  گرفته 
و  مشارکت  معیار  امتیاز،  باالترین   3/05 امتیاز  با  زیرساخت  و 
فرهنگ با امتیاز 2/35 در رتبه دوم، معیار رهبری و حمایت با 
امتیاز  با  شایستگی ها  و  افراد  معیار  سوم،  رتبه  در   2/48 امتیاز 
1/80 در رتبه چهارم، معیار ساختارهای دانش و فرم های دانشی 

با امتیاز 1/67 در رتبه پنجم و معیارهای "استراتژی و اهداف 
دانشی"، "فرآیندها و نقش ها و سازمان" و "محیط و شراکت ها" 
ششم  رتبه های  در  امتیازهای 1/42، 1/38، 1/12  با  ترتیب  به 
حاصله  نتایج  و  کیفی  داده های  براساس  دارند.  قرار  هشتم  تا 
اقدامات بهبود و نقشه راه مدیریت دانش در شرکت گاز استان 
البرز در بازه زمانی 5 ساله در چارچوب هر یک از ابعاد مدیریت 
مهم ترین  اساس  این  بر  گردید.  هدف گذاری  و  طراحی  دانش 
فرصت های بهبود در زمینه مدیریت دانش شامل نبود فرایند 
رسمی و نظام مند شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و به کارگیری 
شناسایی  در  یکپارچه  زیرساخت های  نبود  شرکت،  در  دانش 
دانش ها و توانمندی های کارکنان، مشاوران و پیمانکاران، نبود 
استراتژی مدون در زمینه مدیریت دانش و دانش و نبود سامانه 
مدون و متولی رسمی مستندسازی دانش و تجربیات در شرکت 

است.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش؛ بلوغ مدیریت دانش؛ شرکت 

گاز استان البرز، نقشه راه.

         مقدمه

فناوري،  سریع  پیشرفت  جهانی سازي،  دلیل  به  اخیر  قرن 
اهمیت علوم جدید در پیشرفت جوامع و غیره به عنوان دنیاي 
تغییرات سریع نام گذاری شده است. ماهیت غیرقابل پیش بینی 
این تغییرات سازمان های متعددي را بر آن داشته تا از طریق 
از  متفاوت  راهبردهایی  اتخاذ  و  گوناگون  راه هاي  به کارگیري 
رقبا، عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشیده و بدین طریق از 

رقباي خود پیشی گیرند )لوکاس و ریوا،2006(.
در دنیایی که همه چیز براي سازمان مبهم و نامشخص است، 
با  مواجهه  در  سازمان  بقاي  براي  مهمی  عامل  رقابتی  مزیت 
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 4.  شرکت گاز استان البرز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-208-fa.html


39 فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره سیزده _ بهار 1401

شرایطی  چنین  در  می رود.  شمار  به  محیطی  متناوب  تغییرات 
سازمان هایی  و  می شود  محسوب  رقابتی  مزیت  بهترین  دانش 
موفق خواهند بود که به طور مستمر دانش جدید خلق کرده و آن 
تجسم  به سرعت  و  کنند  منتشر  سازمان  در  گسترده  به صورت  را 
هر  دهند.  نشان  جدید  خدمات  و  محصوالت  در  را  آن  واقعی 
سازمانی گنجینه اي عظیم از دانش است که اغلب به دلیل اینکه 
بخش اعظمی از این دانش به صورت نهان است، مورد بی توجهی 
قرار می گیرد و این سرمایه ارزشمند سازمانی که می تواند موجب 
گرفته  نادیده  شود،  سازمان  در  نوآوري  و  خالقیت  گسترش، 
می شود. در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه صنعت و خدمات 
به  سریع  و  به موقع  دسترسی  اجتماعی  کالن  حوزه هاي  حتی  و 
دانش معتبر و موثق، یک مزیت رقابتی براي سازمان ها است و 
دانش  مدیریت  به کارگیري  کار،  بهترین  مزیت،  این  ایجاد  براي 
فراگیر در سازمان ها است. ازاین رو مدیریت دانش اهمیت فراوانی 
مدیریت  فرآیند  در  می کند.  پیدا  سازمانی  مهم  مسائل  حل  براي 
به  می گیرند،  کار  به  را  آن  که  ذهن هایی  طریق  از  دانش  دانش، 
وجود می آید )دانپورت و پوداکس،1998(. بر این اساس سازمان ها 
برای پایداری و جهانی شدن باید فرآیندهای الزم جهت رشد و 
پرورش دانش را فراهم کنند، زیرا در غیر این صورت احتمال از 

دست رفتن دانش زیاد است )نوروزی، 2017(.
مدیریت  اجرای  پیشرو  سازمان های  اصلی  ویژگی های  از  یکی 
دانش قوی است که این امر در گرو استفاده از یک مدل سنجش 
بلوغ مدیریت دانش مناسب سازمان است. در این راستا طراحی 
با  متناسب  است  ضروری  دانش،  مدیریت  بلوغ  مدل  انتخاب  و 
شرایط سازمان باشد. سازمان هایی که از چنین مدل هایی استفاده 
می کنند سریع تر رشد کرده و موفق تر از رقبای خود عمل می کنند 

)حمیدی زاده و فدائی نژاد، 2010(.

از  مختلفی  دانش  مدیریت  بلوغ  مدل های  گذشته،  مطالعات  در 
جمله مدل بلوغ مدیریت دانش زیمنس، مدل بلوغ مدیریت دانش 
بهره وری  و  کیفیت  مرکز  دانش  مدیریت  بلوغ  مدل  کچیکار1، 
آمریکا، مدل بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیا و مدل 
بلوغ مدیریت دانش عمومی ارائه شده است )پی و کان کان هالی2 
مدل های  از  یک  هر   .)2016 سرنکو4،  2014؛  لوتی3،  ،2009؛ 
بلوغ نقشی اساسی و موثر در توسعه و موفقیت مدیریت دانش در 
سازمان ها داشته اند و سطوح بلوغ متفاوتی را با استفاده از مدل های 
قبلی و مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان توسعه داده و رویکردهای 

مختص به خود را برای تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش سازمانی 
تعریف کرده اند.

مدل  براساس  را  البرز  استان  گاز  شرکت  دارد  قصد  تحقیق  این 
توسعه یافته سنجش بلوغ مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار داده و 
براساس نتایج حاصله برنامه و نقشه راه توسعه مدیریت دانش در 
این شرکت را مبتنی بر رشد و تعالی در سطوح بلوغ مدیریت دانش 

تعریف نماید.

          مبانی نظری و پیشین پژوهش

دانش  از  استفاده کنندگان  و  دانش  صاحبان  کارکنان،  امروزه 
دانش  مدیریت  می شوند.  تلقی  سازمان ها  سرمایه  مهم ترین 
به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری کند و نظم 
و پویایی بخشد و در کل سازمان گسترش دهد، اهمیت یافته است 
)مارفو5 ،2016( در اقتصاد نوین، دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی 

بازده  شود،  استفاده  بیشتر  دانش  از  میزان  هر  است.  صنعتی  و 
صعودی دارد. هر اندازه که بتوان از دانش در بنگاه های اقتصادی 
بیشتر استفاده کرد بر ارزش آن افزوده می شود و چرخة بالندگی به 

وجود می آورد )کالرک6 ، 2005(.

        دانش و انواع آن

دادهها اولین سطح از هرم دانش را تشکیل می دهد و عبارت است 
از توصیف مقدماتی از چیزها، اتفاقات، فعالیت ها و مبادالت که ثبت 
و ضبط، دسته بندی و ذخیره شده است، ولی حامل هیچ معنی و 
مفهوم خاصی نیست )کشاورزی،1394(. اطالعات داده های کمی 
پردازش شده است که گروه بندی، ذخیره، پاالیش و سازمان دهی 
می شود تا بتواند معنی دار شود. معمواًل دسترسی به اطالعات یکی 
که  می رود  به شمار  سازمان ها  در  رقابتی  مزیت  اساسی  اجزای  از 
مستلزم صرف هزینه های فراوان است. اطالعات به صورت منبع 
نامشهود سازمانی، ویژگی های خاصی دارد که آن را از دانش جدا 
میکند. اطالعات به زمینهای محدود است که در آن ایجاد میشود 

و بر زمان مبتنی است؛ ولی دانش فراتر از زمینه عمل میکند.
تعاریف متعددی از دانش است که در یکی از معروف ترین آن ها 
ارزش ها،  ساختار،  دارای  تجربیات  از  سیالی  "ترکیب  به  دانش  از 
اطالعات مفهومی و بینش تخصصی یاد شده است که ساختاری 
برای ارزیابی و تلفیق اطالعات و تجربیات جدید فراهم میکند" 
و  درک  قابل  اطالعات  دانش،   .)1998، پروساک7  و  )داونپورت 
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ارزشمندی است که در پرتو تجربه و بسترهای آگاهانه فرد شکل 
میگیرد و نهادینه میشود. دانش، مجموعه ای هدفمند از اطالعات 
تلقی  مؤثر  و  تعیین کننده  عاملی  و  است  سودمند  ماهیتاً  که  است 
الیه،  چند  موضوعی  یعنی  "دانش،  است:  معتقد  بالکلر  میشود. 
پیچیده، پویا و انتزاعی که در ذهن انسان نهفته است" )بالکلر1 ، 

.)23 :2014
پوالنی2 دانش را به دو دسته دانش آشکار3  و دانش نهان4 تقسیم 
مهارت ها،  تجربه ها،  از  مجموعه ای  می توان  را  نهان  دانش  کرد. 
دیدگاه های کاری و نظام ارزشی و ذهنی در درون فرد دانست که 
بلکه  نمی شود؛  ذخیره  داده ای  پایگاه  هیچ  در  و  نیست  بیان  قابل 
جایگاه آن را ذهن آدمی و فعالیت های او تشکیل می دهد. دانش 
روش ها،  سیاست ها،  مانند  قالب هایی  در  که  است  دانشی  آشکار، 
اسناد و نرم افزارها مستند می شود و بدون نیاز به تعامل بین فردی 
کتابی  متخصص  یک  که  زمانی  مثال،  برای  است؛  انتقال  قابل 
می نویسد، دانش خود را در قالب دانش آشکار در می آورد و بدون 
سازمان ها  کرد.  کسب  را  دانش  آن  می توان  نویسنده  به  مراجعه 
تمرکز  آشکار  دانش  تسهیم  و  ذخیره  کسب،  بر  بیشتر  گذشته،  در 
می کردند؛ ولی امروزه هر دو نوع دانش و به ویژه دانش نهان بیشتر 

مورد توجه سازمان ها است )کشاورزی، 1389(.

         مفهوم مدیریت دانش

صدها  و  ندارد  وجود  عام  توافق  دانش  مدیریت  تعریف  زمینة  در 
را  آن  از  ابعادی  یک  هر  که  دارد  وجود  دانش  مدیریت  از  تعریف 
نمایش می دهد. اغلب تعاریف مدیریت دانش نشان دهنده جریان و 
فرایندی است که نشأت گرفته از ماهیت سیال دانش است )عالم 
در  دانش  مدیریت  به کارگیری  راهبردی  دیدگاه  از   .)1387 تبریز، 
راهبردی  نقش  که  دارد  نیاز  نظاممند  دیدگاه  به  سازمان  سراسر 
دانش و ارتباط آن با تصمیمات کلیدی و فرایندها را به درستی درک 
)اوگی  کند  کمک  دانش  از  استفاده  و  تسهیم  تولید،  ارتقای  به  و 
داده  مدیریت  مفاهیم  پایه  بر  فناوری محور  دیدگاه   .)2015  ، یال5 
افراد  ذهن  دانش  و  اطالعات  دیدگاه،  این  از  و  است  اطالعات  و 
باید به کمک سامانههای اطالعاتی و ارتباطی ذخیره و منتشر شود 
)پیپارد6 ،2016(. در تعریف مدیریت دانش بر اساس دانش سازمانی 
تمامی  که  است  دیدگاه  این  از  دانش  مدیریت  به  نگاه  جمعی،  و 
داده  توسعه  هوشمند  سازمان  خلق  به منظور  سازمانی  راهبردهای 

مدیریت  تعاریف  رایج ترین  از  یکی   .)2015، )ویلنسکی7  میشود 
دانش، راهبرد فراهم کردن دانش مناسب، برای افراد مناسب، در 
زمان مناسب و کمک به آن ها برای تسهیم دانش و به کارگیری 
و  )اودل  است  سازمان  عملکرد  بهبود  به منظور  اطالعات  عملی 
گرایسون 8، 1998(. در تعریف دیگری مدیریت دانش، "فرایندی 
است که به وسیله آن، سازمان از دانش و سرمایه فکری خود، ثروت 
تولید میکند". تعریف سازمان بهره وری آسیایی از مدیریت دانش 
بهبود  به منظور  دانش  به کارگیری  و  تسهیم  تولید،  جامع  "روش 

بهره وری، سودآوری و رشد سازمانی" است.
مدیریت دانش موجب توانمندسازی نوآوری میشود و فعالیت های 
میسازد )کاکونن9،  را توانمند  نوآوری  منابع  مدیریت دانش،  مؤثر 
2004(، مدیریت دانش به افزایش انگیزه کارکنان به عنوان عاملی 
را  اعتماد  دانش  مدیریت  میکند.  کمک  نوآوری  برای  الزامی 
افزایش میدهد و افزایش اعتماد بین افراد، موفقیت گروهها را در 

تولید دانش در سازمان افزایش میدهد )فورد10 ، 2001(.

         الگوها و مدل های مدیریت دانش

دارد  وجود  دانش  مدیریت  ادبیات  در  بسیاري  مدلهاي  و  الگوها 
صنعت  و  سازمان  به  توجه  با  خاصـي  مؤلفههاي  به  یک  هر  که 
مورد بررسي اشاره ميکند که ما در ادامه به برخي از آنها اشاره 

ميکنیم:
است.  هیسیگ  مدل  دانش،  مدیریت  معروف  مدلهاي  از  یکي 

مدل هیسیگ11  )2000(
از چهار فرایند خلق، ذخیره، انتشار و بهکارگیري دانش تشکیل شده 

است:
• خلق دانش: این امر به توانایي یادگیري و ارتباط برميگردد. در 

توسعه این قابلیت، تجربه تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایدههـا و 
ایجـاد ارتبـاط بـین موضـوعات، از اهمیت کلیدي برخوردار است.
•  ذخیره دانش: قابلیت ذخیره دانش سازمانیافته است کـه امکـان 
جسـتجوي سـریع اطالعات، دسترسي به اطالعات براي کارکنان 
سامانه،  این  در  ميشود.  فـراهم  دانـش  مـؤثر  تسـهیم  و  دیگـر 

دانشهاي الزم باید بهآساني براي استفاده همگان ذخیره شود.
•  انتشار دانش: فرایند انتشار دانش به توسعه یک روح جمعي که در 
آن افراد بهعنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، 
یکدیگر  به  فعالیتهایشان  در  و  داشته  هم  به  پیوستگي  احساس 

9. Kakkonen
10.  Ford
11. Heissig
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1. McElroy
2. Probst

3. Wibowo
4. Martin

وابستهاند، کمک ميکند.
• بهکارگیري دانش: این فرایند از این ایده آغاز ميشود که ایجاد 
این  است.  میسر  جدید  دانش  عیني  کاربرد  توسط  بیشتر  دانش، 
عنصر، دایره فرایند مرکزي مدیریت دانش متحد را تکمیل ميکند 

)مقربي، 1392، ص 37(.

مک الروي و همکاران1  )2002(، یک چارچوب فکري با نام دوره 
عمر دانش تعریـف کرده اند که در آن، فرایند ایجاد دانش را به دو 

فرایند تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم ميکند:
• تولید دانش: فرایند خلق دانش سازماني جدید است که بهوسیله 
یادگیري گروهـي، کسب دانش و اطالعات و ارزیابي دانش انجام 

ميگیرد. این فرایند مترادف یادگیري سازماني است.
• پیوسته کردن دانش: از طریق برخي فعالیتها که پخش و تسهیم 

دانش را تجویز ميکنند، انجام ميگیرد. این عمل، کارهاي از قبیل 
توزیع دانش )از طریـق برنامـه و غیره(، جستجو، تدریس، تسهیم 
دانش و دیگر فعالیتهاي اجتماعي را کـه موجـب برقراري ارتباط 

ميگردد، شامل ميشود.
 )2000( همکارانش  و  پروبست2  توسط  ساختمان  پایههاي  مدل 
معرفي شده اسـت. طراحان این مدل، مدیریت دانش را بهصورت 
جزء،  هشت  شامل  آن،  مراحـل  کـه  مـيبیننـد  پویایي  چرخه 
دروني  سیکل  است.  بیروني  و  دروني  سیکل  دو  از  متشکل 
تسهیم،  توسعه،  کسب،  )شناسایي(،  کشف  بلوکهاي  بـهوسـیله 
کاربرد و نگهداري دانـش سـاخته ميشود و سیکل بیروني شامل 
بلوکهاي اهداف دانش و ارزیابي آن است. کاملکننـده این دو 

سیکل، بازخورد است.

مدل بلوغ مدیریت دانش

مدل بلوغ مدیریت دانش، یک مدل اندازهگیری، ارزیابی و توسعه 
اجرای مدیریت دانش در سازمان است )ویبیو3 ، 2015(. سطوح 
عملکرد  ضعف  و  قوت  نقاط  تحلیل  دانش،  مدیریت  بلوغ  مدل 
مدیریت دانش در سازمان است و وظیفه کنترل و ارزیابی ارزش 
دارد.  برعهده  را  دانش  مدیریت  اجرای  طی  در  تولیدشده  افزوده 
مدیریت  توسعه  سطح  شناسایی  برای  دانش  مدیریت  بلوغ  مدل 
نیاز  بلوغ  سطح  هر  و  است  قبول  قابل  معیارهای  براساس  دانش 
ارزیابی  روش  یک  دانش،  ممیزی  دارد.  دانش  ممیزی  فرایند  به 
مدیریت  استراتژی   « جمله  از  مواردی  که  است  سیستماتیک 

دانش   « دانش«،  »جریانهای  فکری«،  ویژگیهای   « دانش«، 
مورد نیاز مبتنی بر توسعه فعالیتهای آینده« و »رفتار و فرهنگ 
میشود  شامل  را  دانش«  خلق  و  اشتراکگذاری  به  در  سازمانی 
)مارتین4 ،2005؛ سرنکو5 ،2016( بنابراین، میتوان بیان کرد که 

مدیریت  فعاالن  به  که  است  ابزاری  دانش،  مدیریت  بلوغ  مدل 
دانش این امکان را میدهد که تمامی ابعاد برنامه مدیریت دانش 
خود را اندازهگیری کرده و فرصتهای بهبود جهت تکامل برنامه 
کلی،  بهطور   .)2017، )راگزداله6  کنند  شناسایی  را  خود  دانشی 
مدلهای بلوغ مدیریت دانش مختلفی در تحقیقات گذشته ارائه 

شده است. جدول 1، این مدلها را بهطور خالصه نشان میدهد.

هدف های دانشیارزیابی
بازخور

شناسایی

کسب

توسعه تسهیم

نگهداری

استفاده

)Probst / Raub / Romhard 2002( شکل 1: مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش

5. Serenko
6. Ragsdale
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سطوح بلوغتعداد سطوحابعاد مطالعهنویسنده )سال(مدل

مدل بلوغ سهگانه
Gallagher & Hazlett 

)1999(
زیرساخت دانش، فرهنگ دانش، 

آگاهی، مدیریتشده، تواناشده، 4فنآوری دانش
بهینهشده

مدل بلوغ مدیریت 
دانش )اینفوسیس(

Kochikar )2000(5افراد، فرآیند، فنآوری
پیش فرض، واکنشپذیر،
آگاهی، متقاعدشده، به

اشتراکگذاری

مدل مرحلهای 
مدیریت دانش 

سازمانی
Lee & Kim )2001(

دانش سازمانی، فرآیند مدیریت 
دانش، کارکنان دانشی، سیستم 

فنآوری اطالعات
ابتدایی، انتشار، یکپارچه، 4

شبکهسازی

مدل بلوغ مدیریت
دانش )زیمنس(

Ehms & Langen 
)2002(

اهداف استراتژی و دانش، 
محیط زیست و مشارکت، 

افراد و شایستگیها، همکاری 
و فرهنگ، رهبری و حمایت، 

ساختارها و اشکال دانش، 
فناوری و زیرساخت، فرایندها، 

نقش ها و سازمان ها

اولیه، تکرارشده، تعریف شده، 5
مدیریتشده، بهینه سازی

مدل بلوغ قابلیت
Kulkarni & Freeze 

)2004(
یادگیری، تخصص، داده، دانش 

سخت، ممکن، تشویق شده، توانا 6ساختارمند
شده، مدیریت شده، بهبود مستمر

مدل بلوغ مدیریت 
دانش

Mohanty & Chand 
اولیه، هدفمند، ابتکار،5افراد، فرآیند، فن آوری)2005(

هوشمند، نوآورانه

مدل بلوغ مدیریت
دانش تفسیری

Desouza )2006(،مدیریت منابع، مدیریت تحلیلی
تک کاره، تکرارپذیر، تعریف شده، 5مدیریت حقایق، مدیریت عملیات

مدیریت شده، بهینه شده

مدل بلوغ مدیریت 
دانش مبتنی بر 

سیستم

Kruger & Snyman 
اولیه، تکرارپذیر، تعریف5عمومی)2007(

شده، مدیریت شده، بهینه سازی

مدل بلوغ مدیریت 
دانش

Rasula et al. )2008(تهی، اولیه، تکرارپذیر، تعریف 5زیرساخت، فن آوری اطالعات
شده، یکپارچه شده

مدل بلوغ مدیریت
دانش عمومی

Pee & Kankanhalli 
اولیه، آگاهی، تعریف شده،5افراد، فرآیند، فن آوری)2009(

مدیریتشده، بهینه سازی

مدل بلوغ مدیریت
دانش )مرکز 

کیفیت و بهره وری 
آمریکا(

Hubert & Lemons 
اولیه، توسعه، استاندارد،5عمومی)2010(

بهینه سازی، نوآورانه

مدل بلوغ سیستم
مدیریت دانش

Svetlana & Rober-
tas )2010(

فرآیند مدیریت دانش، دانش، 
فرهنگ، رهبری استراتژیک،
زیرساخت های سازمانی، 

یادگیری
سازمانی، زیرساخت های 

تکنولوژیکی

5
پیش فرض، هرج و مرج،

تجزیه شده، هماهنگ شده، 
پیشگیرانه

مدل بلوغ مدیریت 
دانش

Kuriakose et al. 
)2010(

افراد، فرآیند، فن آوری، دانش، 
5نرخ بازگشت سرمایه

پیش فرض، ابتدایی،
توسعه کیفی، توسعه کمی،

بلوغ و بلوغ سازمانی توسعه یافته

جدول 1: بررسی کلی مدلهاي بلوغ مدیریت دانش
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سطوح بلوغتعداد سطوحابعاد مطالعهنویسنده )سال(مدل

مدل بلوغ مدیریت 
دانش

Chen & Fong 
)2012(

مکانیسم مدیریت دانش،
5فرآیندهای مدیریت دانش

نوزادی، نابالغ، در حال
توسعه، توسعه یافته، بسیار

پیشرفته

مدل بلوغ مدیریت
دانش )سازمان های 

برزیلی(
Lotti Oliva )2014( ،ساختار، اطالعات، فرهنگ

کافی، ساختارمند، درونی، یکپارچه4همکاری، مشارکت

مدل بلوغ مدیریت 
دانش

Wibowo & Waluyo 
اولیه، باتجربه، مدیریت4عمومی)2015(

شده، بهبود مستمر

مدل بلوغ مدیریت 
دانش

Serenko et al. 
)2016(

استراتژی مدیریت دانش، ارتقاء 
هرج و مرج، وجدان، متوسط، 5مدیریت دانش، ارزیابی مدیریت

پیشرفته، یکپارچه

         معماري نقشة راه و تمایز آن با چارچوب و مدل

قبل از بیان معماری و ساختار کلي نقشة راه، الزم است تمایز آن 
با چارچوب و مـدل بیـان شـود. چارچوب، مباحث کلیدی شامل 
عاملها، سازهها و متغیرهایي که بایـد مطالعـه شـوند، همـراه بـا 
روابط مفروض بین آنها را توصیف ميکند. چارچوب ميتواند بسیار 
چارچوب  باشد.  تئوری  بر  مبتني  و  تخصصـي  بسیار  یا  مقدماتي 
آن  از  کـه  مـيشـود  تعریـف  ایدههایي  و  حقایق  از  مجموعهای 
ایدههای بیشتری توسعه ميیابد و تصمیمات اتخاذ ميگردند. با 
وجود اهمیت این مفهوم، تعریـف مشترکي از آن ارائه نشده است. 
چارچوب، مسئلهای را با توجه به هدفي مشخص مطرح ميکنـد، 
رویکـرد  و  ميشود  موقعیت  از  جامع  دیدگاهي  درک  موجب 
از  ميدهد.  ارائه  مدنظر  مسـئلة  مـدیریت  بـرای  سـاختارمندی 
خروجـيهـای  از  یکي  مدل،   )1995( اسمیت1  و  مارچ  دیدگاه 
کـه  اسـت  اطالعاتي  سیستمهای  حوزة  طراحي  علـم  رویکـرد 
مجموعهای  مـدل  مـيگویـد.  سـخن  پدیـدههـا  چگـونگي  از 
بیان  را  سازهها  میان  ارتباط  که  است  حالتهایي  و  فرضیهها  از 
درک  که  آنجا  از  و  هستند  واقعیتها  از  انتزاعي  مدلها  ميکند. 
دنیای واقعي بسیار پیچیده است، بهکار برده مـيشـوند. در تفاوت 
مدل و چارچوب باید بیان کرد که مدل پویا است، ارتباطات و تأثیر 
آشـکار  مـيدهـد.  نشـان  را  متغیرها  سایر  بر  متغیر  یک  تغییرات 
اسـت کـه ویژگـيهـای مـدل، برخـي از ویژگيهای چارچوب 
را دارد؛ ولي برعکس آن لزوماً درست نیسـت. بنـابراین منطقـي 

اسـت کـه استدالل کنیم مدل نوع خاصي از چارچوب است.
در  سازمانها  برای  راهنمایيهایي  و  جهتگیریها  راه  نقشة 
سازمانها  به  و  ميآورد  فراهم  مـدنظـر  ابتکـارات  پیـادهسـازی 

کمک ميکند که بدانند از کجا شروع کنند و باید چه گـامهـایي 
را برای بهبود دنبال کنند. ارائه مرحلهای مدل بلوغ، به ارائه مسیر 
فعالیتها  مجموعه  آن  در  که  ميپردازد  بلوغ  راه  نقشه  یا  بهبود 
باید  بلوغ  از  خاصـي  سـطح  به  دستیابي  برای  که  فرایندهایي  و 
پیادهسازی شوند، شناسایي ميشود )والدس2  و همکاران، 2011(. 
نقشة راه، موفقیت پیادهسازی ابتکـار مـدنظر را بـا بـهکـارگیری 
اولویتبندی  به  و  دارد  بهدنبال  انجامشده  اقـدامات  بهتـرین 
پیادهسازی اقدامات حیاتي حـوزة مربوطـه مـيپـردازد و گامهایي 
را نیز برای پیادهسازی در دنیای واقعي نشان مـيدهـد )جانسـون 
و کانـگ3 ، 2011(. بـا بهکارگیری نقشة ارائهشده در مدل بلوغ، 
میزان  و  قضاوت  فرایندهایش  خصـوص  در  مـيتوانـد  سـازمان 
بـه  و  کنـد  پیگیـری  را  خـاص  حـوزه ای  در  اهداف  به  دستیابي 
در   .)2013، آمر5  )احمد4،  بپردازد  بهبود  فرصتهای  شناسایي 
مبتنی  دانش  مدیریت  راه  نقشة  اساسي  عناصر  پـژوهش،  ایـن 
بر ابعاد مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش توسعه داده می شود و 
راهکارهای بهبود برای رشد بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز 

استان البرز پیشنهاد می شود.

         روش شناسی پژوهش

باتوجه به اینکه هدف اصلي پژوهش، تعیین مدل سنجش بلوغ 
مدیریت دانش متناسب با شرایط شرکت گاز استان البرز و طراحی 
حوزة  در  شرکت  این  رشد  و  ارتقا  برای  دانـش  مـدیریت  نقشه 
کاربردی  ـ  بنیادی  نوع  از  هدف،  براساس  است،  دانش  مدیریت 
بهشمار ميرود؛ چراکه نخست بهدنبال ساخت مدل سنجش بلوغ 
مدیریت  توسعه  و  پیـادهسـازی  برای  راه  نقشة  طراحی  سپس  و 
بهمنظور  اول  مرحلة  در  پژوهش،  مسئله  حل  برای  است.  دانش 

1 . March & Smith
2 . Valdes

3. Johnson & Kang
4. Ahmad

5. Amer
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مدل  چارچوب  از  اقتباس  با  بلـوغ،  مؤلفههای  و  ابعاد  استخراج 
CMM 1 و مدل بلوغ KMMM 2 )زیمنس(، شامل 5 سطح کیفی 

و 8 زیر بعد 1. استراتژی، اهداف دانش 2. محیط، شراکت ها 3. 
حمایت 6.  رهبری،  فرهنگ 5.  مشارکت،  شایستگی ها 4.  افراد، 
ساختار های دانش، فرم های دانشی 7. تکنولوژی، زیرساخت و 8. 
فرآیندها، نقش ها و سازمان به منظور ارزیابی بلوغ مدیریت دانش 

در شرکت گاز البرز توسعه داده شد.
در مرحلة دوم، براساس مدل توسعه دادهشده با استفاده از روش 
بلوغ  فعلی  جایگاه  و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  سازمان  پیمایش، 
مدیریت دانش در شرکت تعیین شد. بر این اساس در گام بعدی 
نقشه راه توسعه مدیریت دانش براساس سطح فعلی بلوغ مدیریت 

دانش شرکت برای رشد و دستیابی به سطوح باالتر طراحی شد.

نمونـه  انتخـاب  بـرای  ارزشیابي،  و  خبرگان  از  نظرسنجي  برای 
استفاده  است،  غیراحتمالي  روشي  که  هدفمند  نمونهگیری  از 
جامعه  از  بخشي  گزینش  مستلزم  قضـاوتي  نمونـهگیـری  شـد. 
کارشناسـان  )یـا  محقـق  داوری  پایـة  بـر  آن  اعضای  که  است 

و متخصصان( مشخص ميشود )دانایيفر، الواني و آذر، 1387(.
جامعه آماری تحقیق شرکت گاز استان البرز است. در رویکرد کمی، 
جامعه  در  کوکران  فرمول  از  مناسب  نمونه  حجم  تعیین  بهمنظور 
محدود استفاده شد )Momeni & Fa'al Gayomi, 2013( که 
تعداد 87 نفر بهعنوان حجم نمونه مشخص شدند و نمونهگیری 
بهصورت تصادفی طبقهبندیشده انجام شد. در رویکرد کیفی، از 

روش نمونهگیری هدفمند استفاده شده است.

1 . Capability Maturity Model
2 . Knowledge management maturity model

شکل 2: فرآیند ارزیابی بلوغ مدیریت دانش
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ابزار اندازهگیری در پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه است. از آنجا 
که پرسشنامه های تعریف شده در این مدل از روش فراترکیـب 
و مرور سیستماتیک ادبیات استخراج شده است، روایي محتوایي 
پرسشنامهها،  پایـایي  سـنجش  بـرای  این،  با وجود  دارد.  را  الزم 
دادههـای  از  استفاده  با  سپس  شدند،  پیشآزمون  نمونههایي 
بـهدسـتآمـده، میـزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ در 
نرم افزار SPSS محاسبه شد. این مقدار برای پرسشنامه ها 0/955 

بهدست آمد که نشان دهندة پایایي مناسب آنهاست.

         یافته های پژوهش

باتوجه به جنبه کاربردی  مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش 
و همچنین به عنوان یک مدل کامل که نکات مثبت کلیه مدل ها 
را در بر می گیرد، مدل اتخاذ شده برای پروژه پیاده سازی مدیریت 

ساختمانی  پایه های  مدل  البرز،  استان  گاز  شرکت  در  دانش 
رمهاردت1  و  روب  پروبست،  توسط  شده  ارائه  دانش  مدیریت 
)2002( می باشد. همچنین به منظور سنجش بلوغ مدیریت دانش 

که   KMMM بلوغ مدل  و   CMM مدل مبنای  بر  ترکیبی  الگوی 
سطح  شامل 5  که   CMM بلوغ مدل  چارچوب  از  اقتباس  با  خود 

کیفی می باشد، استفاده شده است.
مدیریت  بلوغ  الگوی  با  نتایج  ارزیابی،  کلی  نمره  کسب  از  پس 
آمادگی  سطح  شناخت  ارزیابی،  نتایج  می شود.  مقایسه  دانش 
برای مدیریت دانش در شرکت را میسر می کند. بلوغ شرکت در 
زمینه مدیریت دانش باتوجه به میانگین نمره شرکت در معیارهای 
هشتگانه مدیریت دانش، ممکن است در یکی از سطوح پنجگانه 
به  "بهینه سازی"  تا  سطح  پایین ترین  عنوان  به  "آغاز"  سطح  از 

عنوان باالترین سطح متفاوت باشد.

لیکرت  طیف  از  مدل  این  در  پرسشنامه ها  در  اینکه  به  باتوجه 
استفاده شده و سپس به صورت کمی در بازه 0 تا 5 تبدیل شده 
است و نتایج هر معیار براساس ترکیب و میانگین چندین پرسش 
مطابق مدل محاسبه شده است، امتیاز هر معیار عددی بین 0 تا 5 و 
معادل سطوح بلوغ تعریف شده در نظر گرفته می شود. داده ها پس 
از شناسه گذاری و ورود به نرم افزار SPSS باتوجه به میانگین های 
پرسش های هر معیار محاسبه و نهایی شد و با توجه به نمره هر یک 

از هشت معیار، مطابق جدول شماره 2 نهایی شد. پس از بررسی 
نتایج مطابق شکل 3 بر اساس سطوح بلوغ تعیین شده شرکت گاز 
استان البرز در سطح دوم از پنج سطح بلوغ یعنی در سطح تکرار 
قرار دارد؛ بدین معنی که این شرکت پروژه های پایلوت و انجام 
مواردی خاص و محدود به نام مدیریت دانش انجام می دهد و نیاز 
طرح های  شروع  امکان  و  است  کرده  درک  را  دانش  مدیریت  به 

مدیریت دانش در این شرکت وجود دارد.

1. Probst, Raub & Romhard

جدول 2: سطوح پنجگانه بلوغ مدیریت دانش

شرحنامشماره سطح

1)Initial( آغاز
اتفاقی انجام می شود و تصویر مدون و  فعالیت های مدیریت دانش بهصورت غیر نظام مند و 

روشنی از این پدیده در سازمان وجود ندارد.

2)Repeated( تکرار
نام مدیریت دانش در سازمان  انجام مواردی خاص و محدود به  پایلوت و  کمکم پروژه های 

انجام می شود.

3)Define( تعریف کردن
به تدریج فرآیندهای استانداردی که توسط آن ها استفاده از مدیریت دانش به صورت مؤثر شکل 

می یابد، طراحی می شود.

4)Manage( اداره کردن
امکان کاربرد دانش در پهنه سازمان و یکپارچه شدن و گسترش آن در سطوح مختلف سازمان 

میسر می شود.

5)Optimizing(بهینه سازی
مدیریت دانش به صورت پیوسته و خودسازمانی گسترش می یابد. بدین ترتیب سازمان مبتنی بر 

دانش تکامل  یافته شکل می گیرد.
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جدول 3: امتیازات معیارهای هشتگانه بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان البرز

شکل 3: نتایج ارزیابی معیارهای هشتگانه بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان البرز

از نظر هشت بعد سنجش بلوغ، معیار تکنولوژی و زیرساخت با 
امتیاز  با  فرهنگ  و  مشارکت  معیار  امتیاز،  باالترین   3/05 امتیاز 
2/35 در رتبه دوم، معیار رهبری و حمایت با امتیاز 2/48 در رتبه 
سوم، معیار افراد و شایستگی ها با امتیاز 1/80 در رتبه چهارم، معیار 
ساختارهای دانش و فرم های دانشی با امتیاز 1/67 در رتبه پنجم 
و معیارهای "استراتژی و اهداف دانشی"، "فرآیندها و نقش ها و 
 ،1/42 امتیازهای  با  ترتیب  به  شراکت ها"  و  "محیط  و  سازمان" 

1/38، 1/12 در رتبه های ششم تا هشتم قرار دارند.
متوسط نمره هر دسته از معیارهای سنجش بلوغ، محاسبه و در 
نمودار راداری شکل 3 درج شده است. این نمودار، متوسط نمره هر 
دسته را در مقابل حداکثر نمره ممکن )5 نمره( نشان می دهد. این 
نمره ها، دسته هایی را که در وضعیت مناسبی قرار دارد و دسته هایی 
را که به بهبود نیاز دارد، مشخص می کند. بر اساس نتایج ارزیابی، 

حوزه های نقاط قوت و فرصت های بهبود، شناسایی می شود.
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باتوجه به رتبه های هشت معیار مورد بررسی به ترتیب به تحلیل 
پرداخته  آن ها  بلوغ  سطح  به  عنایت  با  معیارها  از  یک  هر  کلی 

می شود.
مدارک  و  اسناد  بررسی  با  دانش  اهداف  و  استراتژی  معیار  در 
باالدستی و استراتژی کالن شرکت لحاظ شدن موارد مرتبط با 
مدیریت دانش در بخشی از استراتژی و اسناد راهبردی شرکت 
آغازین  گام های  در  شرکت  اینکه  به  باتوجه  می خورد.  چشم  به 
است  بدیهی  می باشد،  دانش  مدیریت  سیستم  استقرار  برای 
برخی از قسمت های اسناد استراتژی براساس ساختار و ابزارهای 
گیرد.  قرار  بازنگری  مورد  می بایست  دانش  مدیریت  دسترس  در 
از طرفی توجه هرچه بیشتر در این خصوص در اسناد استراتژی 
موجب موفقیت هر چه بیشتر مدیریت دانش در شرکت خواهد بود.
گاز  شرکت  ماهیت  به  باتوجه  شراکت ها  و  محیط  معیار  در 
استان البرز به عنوان یک شرکت خدماتی، لزوم کسب دانش در 
حوزه های دانشی مختلف به منظور پیشبرد اهداف شرکت و توسعه 
فنی امری غیرقابل انکار است. بر این اساس کسب دانش از منابع 
و  است  برخوردار  شرکت  برای  باالیی  اهمیت  از  برون سازمانی 
کسب،  شناسایی،  برای  مشخصی  برنامه های  و  اقدامات  بایستی 
ارزیابی ها،  به  باتوجه  شود.  تدوین  آن ها  از  استفاده  و  دسته بندی 
و  مراجع  ذی نفعان،  با  شرکت  ارتباط  خصوص  در  که  اقداماتی 
منابع علمی، پیمانکاران، مشاوران، مشتریان و کانال های ارتباطی 
بیرونی صورت پذیرفته است، از میزان ایده آل که می توان برای 
شرکت متصور بود کمی فاصله دارد. باتوجه به اهمیت این حوزه بر 
این اساس می توان گفت شرکت، نیازمند بازنگری جدی و تدوین 
منابع  از  دانش  کسب  و  شناسایی  به منظور  عملیاتی  راهکارهای 

بیرونی و مشتریان است.
که  کرد  اذعان  این گونه  می توان  شایستگی ها  و  افراد  معیار  در 
آموزش های تخصصی برگزارشده در سطح شرکت )آموزش های 
عمومی بدو ورود، حین خدمت و مهارت آموزی( در سطح خوبی 
و  مؤثرتر  آموزشی  نیازسنجی  لزوم  این  وجود  با  ولی  دارد.  قرار 
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای هر یک از حوزه های 
کاری به منظور توسعه مداوم تخصص ها و توانایی کارکنان امری 
ضروری است. عالوه بر این مباحث فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ 
این رو  از  یابد؛  پایان  شرکت  در  که  نیست  موضوعی  مشارکتی 
ارائه برنامه توسعه فرهنگ مشارکتی با هدف به اشتراک گذاری 
تجربیات و دانش های کلیدی می بایست در دستور کار شرکت قرار 

گیرد.
در معیار مشارکت و فرهنگ می توان گفت فرهنگ، به عنوان قلب 
یک سازمان موفق دانش محور و از زیرساخت های مهم مدیریت 
دانش است. فرهنگ مناسب مدیریت دانش، فرهنگي است که 

در آن خالقیت و نوآوري ارزش شمرده می شود، به کارکنان اجازه 
تالش و خطا و تجربه و یادگیري داده می شود و تمام افراد با شور 
و شوق تمام در پي یادگیري و انتقال آموخته هایشان به دیگران 
هستند و براساس سهمي که در رشد دانش و سازمان داشته اند، 
تداوم  لزوم  به  توجه  با  مي گیرند.  قرار  تشویق  و  ارزیابي  مورد 
به منظور  مدون  برنامه  ارائه  فرهنگ سازی،  برنامه های  این گونه 
توسعه فرهنگ مشارکت، به خصوص در حوزه های تبادل دانش و 
ایجاد فرهنگ دانش محور به منظور نهادینه نمودن این فرهنگ در 
اذهان کارکنان می بایست در اولویت های برنامه های آتی شرکت 
گاز استان البرز قرار گیرد. اشتراک دانش در موفقیت شرکت گاز 
استان البرز، عاملی کلیدي است چراکه می تواند سبب گسترش 
سریع تر دانش به بخش هایی از شرکت که قادر به بهره وري از آن 

هستند شود.
در معیار رهبری و حمایت از نتایج به دست آمده از ارزیابی می توان 
در  و  دارند  اعتقاد  دانش  مدیریت  به  ارشد  مدیران  که  گفت 
صورت تقویت و استمرار آن می توان به عنوان یکی از مزیت های 
استراتژیک شرکت گاز استان البرز از آن یاد کرد؛ لیکن بایستی 
مشارکت مدیران ارشد در فرایندهای مدیریت دانش توسعه یابد. 
مدیریت  پیاده سازی  در  نه تنها  کلیدي  نقش  یک  ارشد  مدیریت 
دانش بلکه در طول کل پروژه ایفاء می کند. در این حوزه می توان، 
با مشارکت بیشتر مدیران ارشد در مدیریت دانش، ارائه و پیگیری 
ایجاد  و  شرکت  رهبران  سطح  در  دانش  مدیریت  گزارش های 
راه کارهایی برای ابراز اعتقاد مدیران به سطوح مختلف، به بهبود 

چشم گیری دست یافت.
در معیار ساختارهای دانش و فرم های دانش باتوجه به گام های 
در  الزم  زیرساخت های  عماًل  شرکت  در  دانش  مدیریت  آغازین 
برخی  در  این وجود  با  ندارد.  وجود  نظام مند  به صورت  حوزه  این 
از واحدهای شرکت، حوزه ها و منابع دانشی به صورت موردی و 
زیرساخت  ایجاد  لزوم  بنابراین  است؛  شده   شناسایی  جزیره ای 
نقشه های  انواع  ترسیم  و  دانش  منابع  شناسایی  برای  یکپارچه 
منسجم  برنامه  تدوین  و  ارائه  لذا  است.  ضروری  امری  دانش 
به منظور تدوین انواع نقشه های دانش موردنیاز شرکت و شناسایی 
منابع دانش در تمامی سطوح می بایست در دستور کار شرکت قرار 
گیرد. از طرفی ازآنجاکه فرمت های ثبت دانش به صورت یکپارچه 
و همگون در شرکت وجود ندارد، لذا شرکت نیازمند برنامه ریزی 
یکپارچه  و  نظام مند  به صورت  دانش  فرم های  طراحی  به منظور 
است؛ بنابراین توسعه و برنامه ریزی این حوزه یکی از اولویت ها و 

الزمه توسعه مدیریت دانش در شرکت است.
در معیار تکنولوژی و زیرساخت در حال حاضر وضعیت زیرساخت 
تکنولوژیک و امنیت شبکه شرکت گاز استان البرز در حد نسبتًا 
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خوبی ارزیابی می شود؛ لیکن برنامه ریزی و اجرای موفق برنامه هایی 
از جمله استفاده از سیستم های اطالعات مدیریت، به روزرسانی و 
بهبود سیستم های اطالعاتی و ایجاد زیرساخت های تکنولوژیک 
تبادل دانش می تواند تأثیر قابل توجهی در وضعیت زیرساخت های 
تکنولوژیک مدیریت دانش داشته باشد. باتوجه به وجود زیرساخت 
مناسب تکنولوژی، ایجاد و توسعه بستر الکترونیکی ثبت و بازیابی 
دانش های شرکت و کارکنان امری ضروری در این حوزه است که 
شرکت می بایست به منظور توسعه زیرساخت های مدیریت دانش 

در دستور کار خویش قرار دهد.
باالی  اهمیت  به  باتوجه  سازمان  و  نقش ها  فرآیندها،  معیار  در 
این حوزه و کسب امتیاز 1/38 و کسب رتبه هفتم نسبت به سایر 
معیارها در شرکت گاز استان البرز بایستی تالش بیشتری در جهت 
بهبود شاخص های این حوزه به منظور ارتقای سطح خود در این 
امتیاز  می شود  مشاهده  که  همان طور  طرفی  از  باشد.  داشته  بعد 
متناسب  شرکت  در  شده  تعیین  عمومی  بلوغ  سطح  با  حوزه  این 
نیست؛ از این رو شناسایی نیازهای دانشی از اهمیت بسیار زیادی 
حوزه  این  اهمیت  به  باتوجه  و  کلی  به صورت  است.  برخوردار 
بایستی برنامه ریزی جدی به جهت ارتقای شاخص-های این حوزه 

صورت پذیرد.
به منظور تعیین سطح بلوغ کلي سازمان، باید عوامل اختصاص داده 
شده، در سطح مربوط به خود، سطح قابلیت مطلوبي داشته باشند تا 
سازمان از آن سطح عبور کند )والدس1 ،2011(. بنابراین در صورتي 
مي توان گفت که سازمان سطح خاصي از بلوغ را پشت سر گذاشته 
قابلیت  سطح  از  بلوغ،  سطح  آن  به  مربوط  عوامل  تمام  که  است 
عابدجعفري،  و  پور  حسنقلي  باشند )خطیبیان،  برخوردار  مطلوبي 
2010 (. براي مثال در صورتي که سطح قابلیت کدهاي سطح دوم 
مطلوب نباشد، با اینکه کدهاي آنها سطح قابلیت باالتر از 3 را دارند 
و مختص به سطوح بعدي هستند، سطح کلي بلوغ سازمان هنوز 

2 است. باتوجه به اطالعات به دست آمده، بین کدهاي مربوط به 
سطح دوم در شکل 3، معیارهای رهبری و حمایت، تکنولوژی و 
زیرساخت، مشارکت و فرهنگ، استراتژی و اهداف دانش در سطح 
2 قرار دارند و سایر معیارها در سطوح پایین تر هستند که می بایست 
برای ارتقا و متناسب سازی آن ها برنامه مدونی در قالب نقشه راه 
بهبود  اولویت  در  و  شود  تدوین  و  طراحی  دانش  مدیریت  توسعه 

برنامه توسعه مدیریت دانش قرار گیرند.

          طراحی نقشه راه منطبق با ارزیابی سنجش بلوغ 
مدیریت دانش

به  دستیابي  راستاي  در  دانش  مدیریت  بلوغ  راه  نقشه  توسعه 
در  سازمان هـا  موفقیت  میزان  ارزیابي  و  استراتژیک  هم راستایي 
ضروري  امري  دانشي،  مدیریت  پروژه هاي  پیاده سازي  و  توسعه 
راهنمایي هایي  و  جهت گیري ها  دانش،  مدیریت  راه  نقشه  است. 
براي سازمان ها در پیـاده سـازي ابتکـارات مدنظر فراهم مي آورد 
و به سازمان ها کمک مي کند که بدانند از کجا شروع و باید چه 
پیاده سازي  راه  نقشه  کنند.  دنبال  بهبود  براي  را  گـام هـایي 
مدیریت دانش براساس نتایج حاصله از ارزیابی و شناسایی نقاط 
قوت و بهبود در هر یک از معیارهای سنجش بلوغ طراحی شده 
و با ترکیب چرخه بهبود مستمر در این نقشه موفقیت و عملکرد 
توسعه  راه  نقشه  رویکرد  این  با  می نماید.  تضمین  را  برنامه  این 
مدیریت دانش در شرکت گاز استان البرز عماًل منطبق بر توسعه 
را  دانش  مدیریت  بلوغ  مسیر  و  کرده  عمل  دانش  مدیریت  بلوغ 
و  معیارها  تمامی  وضعیت  همسان سازی  سبب  و  می نماید  طی 
رشد متناسب و یکنواخت در همه معیارها خواهد شد و از توسعه 
تک محوره جلوگیری می نماید و اولویت های توسعه و برنامه های 
مدیریت دانش را بر اساس ارزیابی ها و حوزه های کمتر توسعه یافته 
متمرکز می نماید. نقشه راه بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز البرز 

در شکل 4 نمایش داده شده است.

1. Valdes
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          نتیجه گیری و پیشنهادات

به  را  تحقیقات  دانش،  مدیریت  سیستمهای  ابتکارات  شکست 
کرده  ترغیب  ابتکارات  ایـن  موفقیـت  حیـاتي  عوامل  سمت 
ایـن  در  منظـور  بـه همـین   ،)2014 همکـاران،  و  )آلـه1  اسـت 
بلوغ،  مدل  و  موفقیت  حیاتي  عوامل  بهکارگیری  بـا  پـژوهش 
راه،  نقشه  است.  شده  پرداخته  دانش  مدیریت  راه  نقشـه  ارائه  به 
ساختارمند  شیوه ای  به  دانش  مدیریت  پیادهسازی  سبب  نهتنها 
ميشود، بلکه به سازمان امکان ميدهد موقعیـت فعلـي خـود را 
مناسبي  عملي  برنامههای  و  بسنجد  دانش  مدیریت  اقـدامات  بـا 
تدوین  دانش  مـدیریت  بـاالتر  سـطوح  بـه  دسـتیابي  برای  را 
این  یافتههای   .)2006 ، اَلقاساني2  کاریلو،  آنومبا،  کند )رابینسون، 
پژوهش بـه تصـمیمگیـران کمـک ميکند تا بتوانند در خصوص 
اینکه بر چه فرایندهایي، چگونه و در چه مراحلـي از توسعه مدیریت 
دانشتمرکـز کنند، تصمیم بهتری بگیرند. بهطور خالصه ميتوان 
دانشافزایيهای این مقالـه را بـدین ترتیـب بیان کرد: باتوجه به 
اینکه ابعاد بهکاررفته برگرفته از روش فراترکیب است، نقشة راه 
ارائهشده نـهتنهـا دربرگیرنـدة بهترین تجارب بینالمللي در حوزة 
خبرگـان  نظـر  اعمـال  با  بلکه  است؛  دانش  مدیریت  پیادهسازی 
شده  داده  توسعه  داخلي  سازمانهای  وضعیت  با  متناسب  داخلي 
در  پیشنهادی  مدل  عام،  و  کلي  ماهیت  بهدلیل  طرفی  از  است؛ 
سازمانها و صنایع مختلفي چون سازمانهای خدماتی و صنعتي 

و غیره، قابلیت کاربرد دارد.
)ناتارجـان3،  هسـتند  مفهومي  عمدتاً  مطرحشده  بلوغ  مدلهای 
2005؛ رابینسـون4  و همکـاران، 2006 و بوتواکیونا5  و همکاران، 
2011( یا ابعاد معدودی از رویکرد جامع مدیریت دانش را پوشـش 
سـرنا8،  2007؛   ، لـین7  2004؛   ، هازلـت6  و  )گـاالگر  داده انـد 
از  یکي  چندبعدی  دیـدگاه   .)2012 فانـگ9،  و  چـن  و   2012
ویژگي های اساسي این پژوهش محسوب مي شود. از لحاظ اجزای 
مدل، عوامل استراتژیکي، مدیریتي، محیطي، ساختاری، فرایندها، 
زیرساختي، محتوایي و افراد در کانون توجـه قرار گرفته و کمابیش 

تمام ابعاد مدیریت دانش در این مدل لحاظ شده است.
باتوجه به اینکه شرکت گاز استان البرز در سطح دوم بلوغ قرار دارد، 
بهمنظور دسـتیابي به سطح باالتر و همگام سازی سایر معیارها با 
امتیاز کمتر، باید سطح قابلیت معیارهای محیط و شراکت ها، افراد 
فرآیندها  دانش،  فرم های  و  دانش  ساختارهای  شایستگی ها،  و 
پیشـنهاد  منظـور  همـین  به  دهد،  بهبود  را  سازمان  و  نقش ها  و 

ميشود شرکت گاز استان البرز به توصیههای زیر عمل کند:
1. تخصیص منابع کافي به فعالیتهای مدیریت دانش، اطمینان 
از منابع مـالي کـافي، ارائـة پیشبینيهای مالي مربوط به اقدامات 
مدیریت دانش بهصـورت دوره ای، شناسـایي هزینـههـای اصلي 
توسعة  بهمنظور  دانش  مدیریت  کلیدی  فعالیت های  با  رابطه  در 
سرمایهگـذاریهـا و توسـعة سیاستها و رویههای مالي در حوزة 
شرکت  مـدیریت  بلوغ  در  توجهي  شایان  تأثیر  دانش،  مدیریت 
بهمنظور  دوره ای  بهصورت  زماني  برنامة  توسعة  داشت.  خواهد 
پیشـبرد فعالیـتهـای مدیریت دانش و در اختیار قرار دادن زمان 
جمله  از  دانشـي،  فعالیـتهـای  انجام  برای  کارکنان  به  کافي 
اقدامات مناسب برای بهبود مدیریت زماني پروژة مدیریت دانش 

در سازمان خواهد بود.
مدیریت  ارتباطي  ابزارهای  نهادینهکردن  چون  فعالیتهایي   .2
دانش ماننـد چـت روم، ایمیـل، پیامهای فوری و...، در ارتباطات 
پـروژه هـای  موفقیت  مستندسازی  سازمان،  در  افراد  بین 
ابتـدایي مدیریت دانش، بهبود کانالهای انتقال دانش و انتخاب 
واحدها،  و  کارکنان  میـان  هماهنگي  ایجاد  و  آن ها  مناسبترین 

موجب بهبود سطح قابلیت ارتباطات و جریان دانش خواهد شد.
مـدیریت  توسعه  برای  مناسب  ساالنة  بودجهبندی  تدوین   .3
مـدیریت  فعالیتهای  به  مختص  بودجـههـای  توسعه  دانـش، 
مـالي  تحلیـل  دانـش،  مـدیریت  پـروژههـای  برمبنـای  دانـش 
نیز  و  دانش  مدیریت  سرمایهگذاریهای  مزایای  مستندسازی  و 
مدیریت  حوزة  در  اقدامات  پیـادهسـازی  منطـق  مشخصکـردن 
دانش بر مبنای ارزش دانش، به بلوغ این عامل کلیدی ميانجامد.
شـرکت  بـه  افـراد،  درگیرکردن  و  مشارکت  بهبود  بهمنظور   .4
پیشـنهاد مـيشـود بـه توسـعة سازوکارهای تشویقي کارکنان به 
مشارکت در برنامهریزیها، تشویق کارکنان به مشارکت فعاالنه 
بهمنظور  رویههایي  توسعة  دانش،  مدیریت  پروژههای  ارزیابي  در 
و  دانش  اشتراک  محیط  خلق  در  مشـارکت  بـه  کارکنـان  الـزام 
کارکنان،  مشارکت  مستمر  بهبود  بهمنظور  سازوکارهایي  توسعة 

اقدام کنند.
یافتههای هر پژوهشي باید بتواند راهي را برای مطالعات کمي و 
کیفي پس از خود باز کند، از این رو باتوجه به برخي از نتایج مهم و 
جدید پژوهش حاضر، به محققان آتي توصیه ميشـود بـه اجرای 
پیادهسازی  راه  نقشة  و  بپردازند  مقایسهای  ـ  تحلیلي  تحقیقات 
مـدیریت دانـش را در تمـام سازمانها، اعم از دولتي و خصوصي 

بهکار برند و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنند.
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