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        چکیده

در سازمان های پروژه محور که به صورت کارفرمایی عمل نموده 
و نقش ناظر عالی را دارا می باشند، انجام پروژه ها پس از شکست 
)تامین کنندگان(  دیگر  سازمان های  یا  و  شرکت ها  به  آن ها 
محول می گردد، بدین لحاظ استفاده از دانش روز و همچنین 
از  آمده  بهدست  تجارب  بکارگیری  و  مدیریت  ضبط،  و  ثبت 
حاصل  چه  و  کارفرما  طریق  از  چه  پیشین  پروژه های  اجرای 
ارتقای  در  به سزایی  نقش  می تواند  تامین کنندگان  فعالیت  از 
کیفیت، کاهش هزینه ها و همچنین کاهش زمان و جلوگیری از 
دوباره کاری ها داشته باشد. در همین راستا در این مطالعه نسبت 
به بررسی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در تامین کنندگان 
شرکت برق منطقه ای اصفهان، براساس مدل ارزیابی سازمان 
بهره-وری آسیایی همت گمارده شده است. بدین منظور در این 
پژوهش تعداد 22 تامین کننده با استفاده از پرسشنامه استاندارد 
شده سازمان بهره وری آسیا به روش میدانی و از طریق مخاطب 
قراردادن مدیران و کارشناسان آنها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 
نتایج بهدست آمده در میان هفت بعد مدیریت دانش نشانگر آن 
است که بعد فناوری اطالعات باالترین امتیاز و ابعاد رهبری و 

منابع انسانی پایین ترین امتیاز را بهدست آورده اند. 

       واژگان کلیدي: مدیریت دانش، تامین کنندگان، سازمان 
بهره وری آسیایی، بلوغ مدیریت دانش، صنعت برق

        مقدمه

کارکنان،  و  مشتریان  نیازهای  به  پاسخگویی  حاضر،  عصر  در 
تنها با اتکا به دانش  روز و همگام با اطالعات جهانی، استفاده 

از فناوری های جدید و صرفه جویی در زمان و منابع امکان پذیر 
که  است  استراتژیک  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  دانش  است. 
می تواند موجب پایداری و سودآوری سازمان شده و باتوجه به 
اینکه از گوناگونی، گستردگی و ابعاد مختلفی برخوردار است، 
به عنوان یک دارایی ارزشمند استراتژیک موجب کسب مزیت 
 .)1390 باقری،  و  )اخوان  می شود  سازمان ها  برای  رقابتی 
مدیریت دانش تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و تسهیم 
چارچوب   .)2016 صفایی،  و  )محمدی  است  سازمان  در  آن 
مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی برای کمک به توضیح 
حوزه های مدیریت دانش و نحوه اجرای آن در یک سازمان در 
نظر گرفته شده است. این چارچوب شرح مختصری از عناصر 
اصلی، مفاهیم و اصولی است که باید در هنگام اجرای مدیریت 

دانش در نظر گرفته شود )رونالد، 1391(. 
شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو، با بهره گیری از دانش، 
رشته های  متخصصان  از  گسترده ای  طیف  تجربه  و  تخصص 
مدیریت،  صنایع،  مواد،  شیمی،  مکانیک،  برق،  از  اعم  مختلف 
می  تشکیل  را  آن  تامین کنندگان  مجموعه  که   ... و  کامپیوتر 
دهند، مشغول به انجام پروژه های متعددی با موضوعات بسیار 
این گونه  در  می باشند.  کشور  برق  صنعت  با  ارتباط  در  متنوع 
سازمان ها )به ویژه به دلیل گستردگی فعالیت ها(، حجم عظیمی 
از دانش با اجرای پروژه های مختلف تولید می شود که قسمتی 
نرم افزارها،  گزارش ها،  مدارک،  و  اسناد  قالب  در  دانش  این  از 
دستورالعمل ها و ... ثبت و تحویل می گردد؛ ولی بخشی از آن نیز 
به صورت ناملموس بوده و در قالب تجربیات، روابط، مهارت ها، 
بینش ها و ... در ذهن افراد پنهان مانده و شانس اندکی برای 
انتقال و به کارگیری مجدد می یابند. عدم تسهیم و استفاده مجدد 
از دانش تولید شده توسط سرمایه انسانی سازمان، منجر به هدر 

 -)APO( تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در تامین کنندگان مبتنی بر مدل

مطالعه موردی شرکت  برق منطقه ای اصفهان 

سیدعلیرضا زنجانی غیور1 ، سعید شریفی2 

1. نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری، شرکت برق منطقه ای اصفهان. ghauor.ar@gmail.com، شماره 

تماس:09134045467

saeed.sharifi2003@gmail.com 2. استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران
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دیگر،  سوی  از  است.  بهره وری  عدم  نشان دهنده  و  منابع  دادن 
از آن جا که دانش ناملموس در ذهن افراد پنهان است، با خروج 
این افراد از سازمان )به هر دلیلی( و یا پایان یافتن پروژه عماًل 
سیستم های  می شود.  خارج  سازمان  دسترس  از  نیز  دانش  این 
مدیریت دانش در چنین فضایی و با هدف تاثیرگذاری بر فرآیند 
شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، انتقال و به کارگیری دانش 

موردنیاز در سازمان به وجود آمده ا ند. 
مدیریت  شاخص های  بلوغ  سطح  بررسی  مقاله  این  از  هدف 
دانش در تامین کنندگان شرکت  برق منطقه ای اصفهان براساس 

مدل ارزیابی سازمان بهره وری آسیا )1APO ( می باشد.
در قسمت بعدی مدل )APO( تشریح شده، سپس روش پژوهش 
بیان و نتایج ارایه می گردد، در ادامه بحث و در پایان نتیجه گیری 

ارائه خواهد گردید.

         مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مدل بهره وری آسیایی یک مدل مدرن جهانی برای اندازه گیری 
مدیریت دانش است که پس از پنج ماه پژوهش توسط سازمان 
مدیریت  ابزارهای  و  تکنیک ها  توسعه  برای  آسیایی  بهره وری 
دانش، طراحی گردیده است. تیم پژوهش متشکل از کارشناسان 
تایلند،  مالزی،  چین،  هند،  سنگاپور،  ژاپن،  از  دانش  مدیریت 
ویتنام و فیلیپین بوده است. این مدل شامل یک چارچوب کلی 
ابزار  و  دانش  مدیریت  اندازه گیری  ابزار  دانش،  مدیریت  برای 

همکاران،  و  )شامیا2  می باشد  دانش  مدیریت  بلوغ  اندازه گیری 
2018(. شکل یک، چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری 

آسیایی را نشان می دهد.
نقطه شروع چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی، 
مسیرهای  و  سازمانی  اهداف  ماموریت،  چشم انداز،  شناخت 
راهبردی است. چهار تسریع کننده شامل افراد، فرآیندها، فناوری 
و رهبری می توانند به سازمان کمک کنند تا درک نمایند که به 
اثرگذار  سازمان  در  موثر،  و  تقویت کننده  عوامل  این  میزان  چه 
مدیریت  موفق  به کارگیری  در  را  سازمان  که  باشند  می  قادر  و 
شناسایی،  شامل  دانش  اصلی  فرآیند  پنج  رسانند.  یاری  دانش 
خلق، ذخیره، تسهیم و به کارگیری دانش، یک ارزیابی اولیه از 
فعالیت های موجود مرتبط با مدیریت دانش را فراهم می کنند که 
در زمان اجرای مدیریت دانش می توان آن ها را به گونه ای موثر 
به کار گرفت. ممکن است سازمان ها بدون اینکه بدانند، مدیریت 
دانش را به کار گرفته باشند. نتایج تالش های مدیریت دانش، 
اثربخشی فرآیندهای دانش را می سنجد. این فرآیندها به وسیله 
ماموریت(  و  چشم انداز  موفقیت )تسریع کننده ها،  حیاتی  عوامل 
پشتیبانی می گردد. نتایج باید قادر باشند بهبود یادگیری و نوآوری 
را نشان داده، قابلیت های فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی را 
ایجاد نموده و سرانجام به بهبود کیفیت محصوالت و خدمات، 
بهره وری، سوددهی و رشد سازمان منجر  شود )شامیا و همکاران، 

2018؛ رونالد3 ، 1391(.

1. Asian Productivity Organization
2. Shamia et al.
3. Ronald

شکل 1: چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی )شامیا و همکاران،2018(
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موفقیت  در  دانش  مدیریت  اهمیت  افزایش  به  توجه  با  امروزه 
در  مفهوم  این  از  روزافزونی  به صورت  کار،  و  کسب  واحدهای 
استفاده  پایدار  رقابتی  مزیت  خلق  برای  پیشرو  سازمان های 
می گردد. با وجود این هنوز رویکرد جامعی برای تعیین وضعیت 
فعلی سازمان ها در زمینه مدیریت دانش و اینکه چه باید انجام دهند 
تا به جایگاه مطلوب برسند وجود ندارند. برای پر کردن این خالء 
در سال های اخیر، توسط متخصصین ذیربط مدل هایی با الهام از 
پیشنهاد  دانش  مدیریت  بلوغ  مدل های  عنوان  با  بلوغ  مدل های 
گردیده است. این مدل ها که بر بستر مفاهیم مدیریت کیفیت و 

مهندسی فرآیندها شکل گرفته اند، در کنترل فرآیندهای دانشی 
و ارزیابی ساختارهای مدیریت دانش و بهبود آن ها به سازمان ها 
کمک می کنند. عالوه بر این می توان از این مدل ها برای پشتیبانی 
یادگیری سیستماتیک مدیریت دانش در زیرمجموعه های مختلف 

هر سازمان استفاده نمود )محمدی و صفایی، 2016(.
با  همراه  دانش  مدیریت  بلوغ  مدل های  از  برخی   ،1 جدول  در 
ابعاد هر یک درج شده است )مانیان و همکاران، 1393، اخوان و 

همکاران، 1395، جامی پور و همکاران، 1395(.

جدول 1: مدل های بلوغ مدیریت دانش و ابعاد آن ها

ابعاد بلوغتحقیقات بلوغ مدیریت دانشردیف

زیرساخت دانش، فرهنگ و تکنولوژیگاالگر و هازلت1 )2000(1

لی و کیم2 )2001(2
دانش سازمانی، کارکنان دانشی، فرآیندهای مدیریت دانش، فناوری 

اطالعات

آمادگی فرآیندهای کسب و کار، زیرساخت فناوری، رهبریناتاراجان3 )2005(3

لین4  )2007(4
فرآیندهای مدیریت دانش، اثربخشی مدیریت دانش، پشتیبانی فنی 

اجتماعی

کروگر و اسنیمن5 )2007(5
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت اطالعات، مسائل 

مدیریت دانش )اصول، سیاست ها و استراتژی(، پیاده سازی مدیریت 
دانش، دانش فراگیر و ارزیابی رشد مدیریت دانش

استراتژی، افراد، فرآیند، محتوا و تکنولوژیمرکز بهره وری و کیفیت آمریکا6 )2008(6

افراد، فرآیند و تکنولوژی مدیریت دانشپی و کانکانهالی7 )2009(7

8
خطیبیان، حسنقلی پور و عابدی جعفری8 

)2010(
استراتژی، رهبری، فرهنگ، ارزیابی، ساختار سازمانی، فناوری 

اطالعات، فرآیند، منابع انسانی

1. Gallagher & Hazlett
2. Lee & Kim
3. Natarajan
4. Lin
5. Kruger & Snyman
7. Pee & Kankanhalli
8. Khatibian & Hasan gholoi pour & Abedi Jafari
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1. Serna
2. Zhao & Ordonez de Pablos & Qi 
3. Chen & Huang
4. Asian productivity organization (APO)   

فنون  و  ابزارها  از  فهرستی   )2009( آسیایی4  بهره وری  سازمان 
فناوری  ابزارهای  دسته  دو  در  را  آن ها  و  تهیه  دانش  مدیریت 
اطالعات و ابزارهای غیر فناوری اطالعات طبقه بندی کرده است. 
سازمان های  موفق ترین  که  است  ابزارهایی  حاوی  فهرست  این 
استفاده  آن ها  از  دانش  مدیریت  اجرایی  ابتکارات  در  جهان 
سازمان  دانش  مدیریت  چارچوب  ابزارها  این  از  یکی  کرده اند. 
بهره وری آسیایی است که سطح بلوغ مدیریت دانش را در سازمان 
بهره وری  سازمان  دانش  مدیریت  چارچوب  می کند.  اندازه گیری 
آسیایی برای کمک به توضیح حوزه های مدیریت دانش و نحوه 
اجرای آن در یک سازمان در نظر گرفته شده است. این چارچوب 
شرح مختصری از عناصر اصلی، مفاهیم و اصولی است که باید در 
هنگام اجرای مدیریت دانش در نظر گرفته شود )رونالد، 1391(. 
براساس عناصر اصلی چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری 
آسیایی، هفت دسته ممیزی در ابزار ارزیابی مدیریت دانش این 
سازمان وجود دارند که عبارت است از: رهبری، فرآیندها، کارکنان، 
تکنولوژی، فرآیندهای مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری، نتایج 

مدیریت دانش )شامیا و همکاران، 2018؛ رونالد، 1391(.
الف. رهبری: این دسته، قابلیت رهبری سازمان را برای پاسخگویی 
به چالش های اقتصاد دانش بنیان ارزیابی می کند. رهبری مدیریت 
گرفته  به کار  راهبردهای  و  دانش  مدیریت  سیاست های  دانش، 
شده در سازمان را مورد توجه قرار داده و همچنین در زمینه های 
سازمان  در  دانش  مدیریت  فعالیت های  تداوم  و  راهبری  شروع، 

ارزیابی های الزم را به عمل می آورد.
ب. فرآیندها: این دسته چگونگی استفاده از دانش در مدیریت و 
اجرا و بهبود فرآیندهای کاری اصلی سازمان را ارزیابی می کند. 
همچنین بررسی می نماید که سازمان دائما به چه میزان فرآیندهای 

کاری خود را برای رسیدن به عملکرد بهتر بهبود بخشیده است.
ج. کارکنان: در این دسته، توانایی سازمان برای ایجاد و حفظ یک 
فرهنگ دانشی و یادگیری آن، تالش های سازمان برای تشویق 

کارکنان  توسعه  همچنین  و  تشریک مساعی  و  دانش  تسهیم  به 
دانشی ارزیابی می شود.

و  توسعه  برای  سازمان  توانایی  فناوری،  دسته  تکنولوژی:  د. 
اجرای راه حل های دانش محور مانند ابزارهای تشریک مساعی و 
سیستم های مدیریت محتوا را بررسی نموده و همچنین قابلیت 

اطمینان و دسترس پذیری این ابزارها ارزیابی می شود.
ه. فرآیندهای مدیریت دانش: در این بخش توانایی سازمان برای 
دانش،  نظام مند  به کارگیری  و  تسهیم  ذخیره،  خلق،  شناسایی، 
ارزیابی می شود. همچین تسهیم بهترین روش های انجام کار و 
درس های آموخته شده برای حداقل کردن دوباره کاری ها و پرهیز 

از اختراع مجدد چرخ صورت می پذیرد.
ی. یادگیری و نوآوری: این دسته، توانایی سازمان برای تشویق، 
فرآیندهای  طریق  از  نوآوری  و  یادگیری  تقویت  و  پشتیبانی 
نظام مند دانشی را تعیین می کند. همچنین تالش های مدیریت 
برای نهادینه نمودن ارزش های یادگیری و نوآوری و فراهم کردن 

مشوق ها برای تسهیم دانش ارزیابی می شوند.
برای  را  سازمان  توانایی  دسته،  این  دانش:  مدیریت  نتایج  ن. 
خدمات  و  محصوالت  با  مشتری،  برای  تولیدشده  ارزش  بهبود 
جدید و بهبودیافته اندازه گیری می کند. همچنین توانایی سازمان 
با  رشد  روند  حفظ  و  سودآوری  کیفیت،  بهره وری،  افزایش  برای 
استفاده اثربخش از منابع و در نتیجه یادگیری و نوآوری را ارزیابی 
می نماید. چارچوب مدیریت دانش APO به سازمان هایی که در 
حال گام گذاشتن در مدیریت دانش با توجه به تمام عناصر آن 
برای دستیابی به اجرای موفق و اثربخش مدیریت دانش هستند، 
که  می دهد  را  اطمینان  این   APO چارچوب کرد.  خواهد  کمک 
قابل  وظایف  برای  دانش  مدیریت  پیچیدگی  و  تنوع  کاهش  با 
مدیریت، هیچ جنبه مهمی از مدیریت دانش نادیده گرفته نخواهد 

شد )سازمان بهره وری آسیایی، 2013(.
در ادامه برخی از پژوهش ها در خصوص مدل APO مرور می گردد. 

مدیریت منابع، مدیریت تحلیلی، مدیریت معنا، مدیریت اقدامسِرنا1  )2012(9

ژائو، اردونز دی پابلوس و کی2  )2012(10
مدیریت دارایی های دانشی، مدیریت فعالیت های دانشی، فرآیندهای 

ارتقای مدیریت دانش، محرکه های مدیریت دانش

سازوکارهای حاکمیت دانش و فرآیندهای دانشچن و هانگ3 )2007(11
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خواجویی و خواجویی )2017( به بررسی این موضوع برای استفاده 
در بیمارستان کرمان پرداختند. نتایج تحقیق نشان داده است که 
برای  آسیا  بهره وری  مدل  به  مربوط  تکنیک   26 از  تکنیک   12
به کارگیری در بیمارستان مناسب هستند و 11 تکنیک آن به طور 

قابل توجهی قابلیت پیاده سازی دارند. 
سلطانی و همکاران )1400( به بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش 
بر مبنای مدل بلوغ بهره وری آسیایی در شرکت انتقال گاز شهر 
از  گاز  انتقال  شرکت  که  گرفتند  نتیجه  آن ها  دادند.  انجام  تهران 

لحاظ بلوغ سازمانی در سطح واکنش قرار دارد.
عزیز ی پور و همکاران )1399(، نیز به سنجش بلوغ سازمانی در 
شرکت گاز استان هرمزگان پرداختند که در نتیجه این پژوهش، 

شرکت یادشده در سطح دوم بلوغ یعنی سطح آغاز قرار داشت.
شفیعی و همکاران )1397(، به ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش 
براساس چهارچوب APO در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای 
دانشگاه رازی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان آمادگی 

کتابخانه برای قبول مدیریت دانش در سطح آغاز می باشد.
یادگاری دهکردی )1395( ( در مطالعات خود در شرکت گاز استان 
دانش  مدیریت  بلوغ  سطح  که  داد  نشان  بختیاری  و  چهارمحال 
در آن شرکت در مرحله توسعه )اجراي فراگیر مدیریت دانش در 
سازمان( مي باشد. عوامل بلوغ مدیریت دانش به ترتیب میانگین 
انساني،  منابع  دانش،  مدیریت  رهبري  فرآیند،  از:  بودند  عبارت 
و  نوآوري  و  یادگیري  دانش،  مدیریت  نتایج  اطالعات،  فناوري 
فرآیند هاي دانشي که میانگین ابعاد رهبري، فرآیند، منابع انساني، 
فناوري اطالعات، یادگیري و نوآوري و نتایج مدیریت دانش باالتر 
از حد متوسط و فرآیند دانشي در حد متوسط بوده است. همچنین 
استخدام  وضعیت  جنسیت،  برحسب  دانش  مدیریت  ابعاد  بین 
تفاوت معنادار نبوده؛ اما بین ابعاد فناوري اطالعات و فرآیندهاي 
دانشي برحسب مدرک تحصیلي، فناوري اطالعات برحسب سابقه 
کار، فرآیندهاي دانشي برحسب وضعیت شغل و رهبري مدیریت 
دانش، منابع انساني، فناوري اطالعات، یادگیري و نوآوري و نتایج 

مدیریت دانش برحسب سن تفاوت معنادار وجود داشته است.
شرکت  آمادگی  وضعیت  بررسی  به   )1395( ابراهیمی  و  قلیچ لی 
دامداران برای استقرار مدیریت دانش پرداختند. محققان با استفاده 
از یک مطالعه میدانی، به این نتیجه رسیدند که سطح بلوغ مدیریت 
آمادگی  میزان  یعنی  است،  واکنش  سطح  شرکت،  این  دانش 
سازمان در زمینه مدیریت دانش در پایین ترین سطح یعنی سطح 
واکنش قرار دارد و این بدان معناست که سازمان نسبت به اینکه 
مدیریت دانش چیست و در بهبود بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی 

چه اهمیتی دارد، آگاه نیست.

تعداد اندکی از پژوهش ها به بررسی مدیریت دانش در صنعت برق 
پرداخته اند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می گردد. 

دشتی و همکاران )1394( در پژوهشی در شرکت برق منطقه ای 
و  قوت  نقاط  تعیین  و  مذکور  سیستم  وضعیت  ارزیابی  به  تهران 
فرصت های سازمان برای بهبود مدیریت دانش و تعیین سطح بلوغ 
مدیریت دانش بر مبنای مدل APO در سال 1393 پرداختند. نتایج 
تحقیق نشان داده است که وضعیت بلوغ مدیریت دانش در این 

شرکت، در سطح آغاز است.
ارزانی و سایه بانی )1394( نیز طی پژوهشی در شرکت مدیریت 
این  در  دانش  مدیریت  بلوغ  سطح  میزان  هرمزگان،  برق  تولید 
و  راه  نقشه  آن  به وسیله  تا  دادند  قرار  ارزیابی  مورد  را  شرکت 
فرآیند استقرار و کاربردی سازی این سیستم را مورد بررسی قرار 
داده و تغییرات مورد نیاز جهت دستیابی به نتیجه مطلوب یعنی 
نهادینه سازی فرآیند کسب اشتراک گذاری و توسعه دانش شغلی، 
شرکت  که  است  داده  نشان  پژوهش  یافته های  گردد.  شناسایی 
مدیریت تولید برق هرمزگان در مرحله توسعه یعنی مرحله اجرای 
شاخص های  و  گرفته  قرار  سازمان  در  دانش  مدیریت  فراگیر 
فناوری، یادگیری و نوآوری، رهبری مدیریت دانش، فرآیند، نتایج 
مدیریت دانش، افراد و فرآیندهای دانشی، به ترتیب در جایگاه اول 

تا جایگاه آخر قرار دارند. 
عملیاتی  فرآیندهای  در  تامین کنندگان  مهم  نقش  به  توجه  با 
شرکت های برق منطقه ای و ضرورت و منافع حاصله از مدیریت 
دانش در این بخش، نیاز به بررسی بلوغ مدیریت دانش در این حوزه 
مشهود گردید. نویسندگان و پژوهشگران این مقاله، پژوهشی که 
به بررسی سطح بلوغ مدیریت دانش در تامین کنندگان شرکت های 

برق منطقه ای صورت پذیرفته باشد را نیافتند.

         روش پژوهش

این پژوهش، کمی و از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی 
و از لحاظ ماهیت مساله توصیفی بوده و از لحاظ روش، میدانی 
می باشد. از آن جا که بررسی داده های مرتبط در برهه ای از زمان 
صورت می پذیرد، تحقیق از نوع مقطعی محسوب می شود. جامعه 
تامین کنندگان  کارشناسان  و  مدیران  حاضر،  پژوهش  آماری 
شرکت برق منطقه ای اصفهان در حوزه های احداث خط، احداث 
پست، تامین کنندگان لوازم و قطعات و امور ساختمانی به تعداد 35 
شرکت در سال 1397 بوده است. به منظور محاسبه حجم نمونه با 
استفاده از روش تصادفی، ابتدا نمونه مقدماتی به تعداد 30 نمونه 
پاسخ ها  واریانس   1 شماره  رابطه  از  استفاده  با  سپس  گردید  اخذ 

به دست می آید. 
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در رابطه شماره N ،2 حجم جامعه آماری، d مقدار خطا و σ2 مقدار 
واریانس می باشد )آذر و مومنی، 1378، ص 71-72(.  

در این پژوهش حجم جامعه آماری برابر با 310 نفر، مقدار خطا 
 z1-α/2 برابر با 0/05 و باتوجه به سطح معنی داری 0/05 مقدار
برابر با 1/96 می باشد. پس از انجام محاسبات حجم نمونه به تعداد 

116 به دست آمد.
سازمان  دانش  مدیریت  استاندارد  پرسشنامه  از  میدانی  بخش  در 
 42 حاوی  پرسشنامه  این  است.  گردیده  استفاده  آسیا  بهره وری 
سئوال در 7 بعد بوده و هر بعد خود شامل 6 سئوال می باشد که 

حداکثر امتیاز برای هر بعد 30 نمره در نظر گرفته شده است.
سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان براساس نمره کل کسب شده 

توسط سازمان، در ارزیابی مطابق جدول 2 تعیین می¬گردد.
در این پژوهش باتوجه به استاندارد بودن پرسشنامه نیاز به تایید 
روایی وجود نداشته و پایایی پرسشنامه  نیز به روش آلفای کرونباخ 
و با استفاده از نرم افزار SPSS برای هر یک از مولفه های تحقیق 

می باشد.
باتوجه به آن که اعتبار فراتر از 70 درصد مطلوب است و ضریب 
پایایی کل پرسشنامه  و ابعاد آن براساس 30 نمونه مقدماتی، بیش 
بسیار  اعتبار  از  پرسشنامه   که  گفت  می توان  است،  درصد   70 از 

باالیی برخوردار است و در اصطالح پایا می باشد. 

تعداد 200 پرسشنامه برای 35 شرکت تعیین شده ارسال گردید که 
از این بین تنها 29 شرکت نسبت به تکمیل و عودت پرسشنامه ها 
به تعداد 180 عدد اقدام نموند. پس از دریافت پرسشنامه ها نسبت 
 22 پرسشنامه های  آنها  بین  از  که  گردید  اقدام  آنها  برازش  به 
شرکت به تعداد 150 عدد مورد تایید واقع شد و در پژوهش حاضر 

مورد استفاده قرار گرفت.
اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به شرح زیر می باشد:

توزیع جنسیت پاسخ دهندگان: )71/6 درصد( مرد، )28/4 درصد( 
زن

توزیع سن پاسخ دهندگان: )15/5 درصد( 30 سال و کمتر، )48/3 
درصد( 31 تا 40 سال، )23/3 درصد( 41 تا 50 سال، )12/9 درصد( 

بیش از 50 سال
توزیع سطح تحصیالت پاسخ دهندگان: )2/6 درصد( دیپلم، )8/7 
فوق  درصد(   25/2( لیسانس،  درصد(   63/5( دیپلم،  فوق  درصد( 

لیسانس و دکترا
سال،   5 از  کمتر  درصد(   13/9( پاسخ دهندگان:  کار  سابقه  توزیع 
)20/0 درصد( 6 تا 10 سال، )29/6 درصد( 11 تا 15 سال، )36/5 

درصد( 16 سال به باال
 56/5( مدیر،  درصد(   43/5( پاسخ دهندگان:  شغلی  سمت  توزیع 

درصد( کارمند
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جدول 2: سطوح پنچ گانه بلوغ مدیریت دانش 

نمودار 1: میانگین امتیاز کسب شده در هر بعد توسط تامین کنندگان شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرحسطح بلوغنمره ارزیابی

مدیریت دانش در سازمان غالب استبلوغ189-210

)پاالیش )کنترل147-188
 اجرای مدیریت دانش پیوسته در سازمان ارزیابی

شده و بهبود داده می شود

اجرای فراگیر مدیریت دانش در سازمان توسعه126-146

شروع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمانآغاز84-125

واکنش )انفعال(24-83
نا آگاهی در خصوص چیستی مدیریت دانش و 
اهمیت آن در بهبود بهره وری و رقابت پذیری

نشانگر   1 نمودار  می شود.  ارائه  پژوهش  نتایج  قسمت  این  در 
میانگین امتیازات کسب شده در ابعاد مختلف توسط تامین کنندگان 

شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد.
همان گونه که در نمودار 1 مشخص است بعد فناوری اطالعات 

باالترین و بعد منابع انسانی کمترین امتیاز را به دست آورده اند.
در جدول شماره 3 نمره کلی ارزیابی هر یک از 22 شرکت و سطح 
بلوغ آنها به همراه امتیاز کسب شده توسط هر یک از آنها در ابعاد 

هفت گانه مدل ارایه گردیده است.
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جدول 3: سطح بلوغ مدیریت دانش و امتیاز کسب شده در هر بعد برای تامین کنندگان شرکت برق منطقه ای اصفهان 

تامین کنندگان
نمره کلی 

ارزیابی
بعد فرآیندبعد رهبریسطح بلوغ

بعد منابع 
انسانی

بعد فن آوری 
اطالعات

بعد 
فرآیندهای 

دانشی

بعد یادگیری 
و نوآوری

بعد نتایج

1187/1
پاالیش 
)کنترل(

26/927/126/526/72627/426/5

15/6722/3318/3320/6715/6719/6719/33توسعه2131/67

18/401917/422/616/218/618/4توسعه3130/6

13/415/41120/616/81414/2آغاز4105/4

16/51012/511/517/58/59آغاز585/5

6149
پاالیش 
)کنترل(

20/3322/672024/332019/6722

18/217/420/617/818/816/219آغاز7124/2

242624/525/5262724/5پاالیش)کنترل(8177/5

25/2262728/82726/623/2پاالیش)کنترل(9183/8

15/6719/3311/3315/3312/671616/67آغاز10107

19/3322/3318/6723/3325/332425پاالیش)کنترل(11158

16/9218/921620/9217/6217/1520توسعه12127/54

12/614/811/82214/81414/4آغاز13104/4

28/227/427/227/82827/627/6بلوغ14193/8

14/414/215/214/814/613/813/6آغاز15100/6

23/4252620202125پاالیش)کنترل(16160/4

12/2516/751222/514/7515/7514/75آغاز17108/75

17/619/415/623/21917/818/4توسعه18131

9/2510/59/518/259/510/2510/5واکنش)انفعال(1977/75

16/2218/3315/1124/7817/2216/4417/11آغاز20125

14/816/615/623/816/418/417/8آغاز21123/4

22/323/720/526/522/322/423/1پاالیش)کنترل(22160/8

18/7020/1418/2422/6019/2219/1619/70توسعه137/59میانگین
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الزم به ذکر است اعداد ستون نمره کلی ارزیابی برابر با مجموع 
نمرات در ابعاد هفت گانه مدل می باشد.

آزمون  از  داده ها  بودن  نرمال  تعیین  به منظور  راستا  همین  در 
کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که براساس این آزمون 
از  بنابراین  نمی گردد.  رد  جامع  بودن  نرمال  بر  مبنی  صفر  فرض 

آزمون پارامتریک t برای تحلیل نتایج بهره برده شد.

براساس آزمون t با فرض اولیه برابر با عدد نظری 3 برای هر یک 
 4 جدول  براساس  است.  گردیده  ارایه   4 جدول  در  نتایج  ابعاد  از 
مشخص می شود فرضیه صفر مبنی بر برابری با عدد 3، در ابعاد 
رهبری و منابع انسانی رد نمی شود؛ ولی در ابعاد فرآیند، فن آوری 
اطالعات، فرآیندهای دانشی،یادگیری و نوآوری فرضیه صفر رد 

می گردد.

در این تحقیق میانگین امتیاز 22 شرکت تامین کننده در هر یک از 
ابعاد هفت گانه به دست آمده که در نمودار 1 ارائه گردید. همان گونه 
که از نمودار 1 مشخص است تامین کنندگان شرکت برق منطقه ای 
به دست  اطالعات  فناوری  بعد  در  را  امتیاز  باالترین  اصفهان 
مناسب سخت افزاری و  آورده اند. این امر نشان دهنده بستر نسبتاً 
نرم افزاری می باشد که با توجه به ممیزی های سخت گیرانه شرکت 
برق منطقه ای اصفهان در انتخاب تامین کنندگان، این نتیجه قابل 
مالحظه  شده،  یاد  نمودار  به  باتوجه  دیگر  سوی  از  است.  تبیین 
می گردد که کمترین امتیاز ها در ابعاد منابع انسانی و رهبری است. 
از این موضوع می توان نتیجه گرفت که سازمان های مورد بررسی 
توجه  نرم افزاری  و  سخت افزاری  توسعه  به  که  میزان  همان  به 
نموده اند، به ابعاد نیروی انسانی چه در سطح نیروی کار و چه در 
سطح عالی و رهبری توجه نداشته اند. در این راستا برای ارتقای 
را  موضوع  اهمیت  بایستی  نخست  گام  در  دانش  مدیریت  سطح 
برای منابع انسانی شرکت روشن نموده و دانش و حمایت ایشان 
را در این زمینه افزایش داد. طبیعتاً با حمایت مناسب منابع انسانی 

به صورت  شرکت ها  این گونه  تا  داشت  انتظار  می تواند  سازمان 
مناسب تری در سایر ابعاد رشد نمایند.

شده  بیان  تامین کنندگان  از  یک  هر  کلی  وضعیت   3 جدول  در 
مشاهده  مذکور،   جدول  از  شده  حاصل  نتایج  به  باتوجه  است. 
می گردد که 4/5% از شرکت ها در سطح بلوغ، 32% از شرکت ها 
سطح  در  شرکت ها  از  درصد   %18 )کنترل(،  پاالیش  سطح  در 
توسعه، 41% از شرکت ها در سطح آغاز و 4/5% از شرکت ها نیز 
در سطح واکنش )انفعال( قرار دارند. در حقیقت تعداد بیشتری از 
شرکت ها در سطح آغاز قرار دارند و این بدین معناست که اکثریت 
تامین کنندگان باتوجه به نوع فعالیت های خود بایستی در جهت 
مدیریت  فراگیر  اجرای  سازمان،  در  دانش  مدیریت  به  نیاز  درک 
دانش به صورت پیوسته و ارزیابی و بهبود آن و در پایان مدیریت 
کارآمد و اثربخش آن در سازمان های خود همت گمارند. جدول 5 
میانگین امتیازات کسب شده برای تامین کنندگان در هر کدام از 

ابعاد را نشان می دهد.

جدول 4: نتایج آزمون t با در نظر گرفتن عدد نظری 3
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واکنش،  سطح  در  است  مشخص   5 جدول  در  که  همان گونه 
اختالف امتیاز زیادی بین بعد فناوری اطالعات و سایر ابعاد وجود 
دارد که نشان دهنده عدم توازن در توسعه مدیربت دانش سازمان ها 
می باشد. به طور میانگین سازمان ها در سطح آغاز و توسعه همانند 
میانگین کل، بیشترین امتیاز را در بعد فناوری و کمترین امتیاز را 
در بعد منابع انسانی کسب کرده اند. این در حالی است که به طور 
بعد  در  را  امتیاز  کمترین  پاالیش،  سطح  در  سازمان های  میانگین 
شرکت  تنها  سازمان ها،  سایر  برخالف  همچنین  دارند.  رهبری 
این  از  و  دارد  رهبری  سطح  در  را  امتیاز  باالترین  بلوغ  سطح  در 
در  رهبری  بعد  در  مذکور  تامین کننده  که  دریافت  می توان  نتیجه 
سطح بسیار خوبی قرار دارد و قدرتمند عمل کردن مدیریت عالی 
موجب بهبود در سایر ابعاد شده و در نتیجه، شرکت در سطح بلوغ 
مدیریت دانش قرار می گیرد که این امر نشان دهنده اهمیت باالی 

تاثیر گذاری بعد رهبری می باشد.

          نتیجه گیری و پیشنهادها

پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح بلوغ شاخص های مدیریت 
دانش در تامین کنندگان شرکت برق منطقه ای اصفهان مبتنی بر 
مدل ارزیابی سازمان بهره وری آسیا )APO( انجام شده است. در این 
تحقیق سطح بلوغ 22 تامین کننده و همچنین وضعیت شرکت های 
 APO با استفاده از پرسشنامه ،APO مذکور در ابعاد هفت گانه مدل
بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان 
تامین کنندگان بوده است.ابعاد هفت گانه بلوغ مدیریت دانش عبارت 

است از:

•  بعد رهبری
•  بعد فرآیند

•  بعد منابع انسانی
•  بعد فن آوری اطالعات
•  بعد فرآیندهای دانشی
•  بعد یادگیری و نوآوری

•  بعد نتایج
براساس یافته ها نتیجه گرفته شد که تنها یک مورد از شرکت ها در 
سطح بلوغ قرار دارد و اکثر شرکت ها در سطح آغاز جای گرفته اند. 
همچنین به طور کلی در میان ابعاد هفت گانه، بعد فناوری اطالعات 
باالترین میانگین و ابعاد منابع انسانی و رهبری پایین ترین میانگین 
را به دست آورده اند. این پژوهش از یک سو برای مدیریت شرکت 
برق منطقه ای اصفهان به منظور ارزیابی بهتر تامین کنندگان از نظر 
مدیریت دانش و تصمیم گیری مناسب تر به منظور ادامه همکاری با 
آن ها در پروژه های آتی مناسب است و از سوی دیگر برای مدیران 
تامین کنندگان به منظور تعیین وضعیت خود در سطح دانش و انجام 
خواهد  کاربرد  فعلی  بلوغ  سطح  براساس  دانش  توسعه  اقدامات 

داشت.
باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر ارایه می گردد.

•  در خصوص توسعه رهبری پیشنهاد می گردد که این شرکت ها 

به تقویت بعد رهبری از طریق تسهیم دیدگاه مربوط به چشم انداز و 
ماموریت شرکت با کارکنان مبادرت ورزند.

•  توزیع اطالعات، تسهیم جریان دانش و توجه به یادگیری فردی 
و سازمانی توسط مدیریت شرکت.

جدول 5: میانگین امتیازات کسب شده برای تامین کنندگان در ابعاد مختلف

بعد فرآیندبعد رهبریسطح بلوغردیف
بعد منابع 

انسانی

بعد فن آوری 

اطالعات

بعد 

فرآیندهای 

دانشی

بعد 

یادگیری و 

نو آوری

میانگین کلبعد نتایج

28/227/427/227/82827/627/627/68بلوغ1

2
پاالیش 
)کنترل(

23/0624/6823/3125/0223/8024/0124/1824/01

17/4619/9617/1122/0017/5418/4819/1718/82توسعه3

14/8915/8713/8919/2015/9514/7915/1715/68آغاز4

5
واکنش 
)انفعال(

9/2510/59/518/259/510/2510/511/11
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مدیریت  ابتکارات  به  بخشیدن  رسمیت  برای  الزم  هماهنگی    •

دانش از جمله انتصاب مدیر عالی دانش، تشکیل تیم های فناوری 
ارتباطات، بهبود کیفیت و طراحی و استقرار شبکه های دانش.

• برگزاری جلسه های مشترک میان کارکنان واحدها و بخش های 
مختلف با مدیریت سازمان برای هم اندیشی و انتقال تجربه ها و 

پیشنهادهای سازنده.
• بهبود مدیریت شایستگی و رعایت و لزوم شایسته ساالری توسط 
مدیریت سازمان از طریق شناسایی، استخدام، جذب و به کارگیری 

افراد شایسته و استفاده از دانش، تخصص و مهارت های آن ها.
• مهندسی مجدد ساختار و فرآیندها به صورت شبکه ای در قالب 

کار تیمی با استفاده از ابرمتن ها و شبکه های دانش.
فرهنگ  ایجاد  و  جدید  دانش  به  دستیابی  برای  انگیزه  ایجاد   •

تسهیم دانش بین کارکنان از طریق تدوین سیستم پاداش دهی.
یادگیری  انگیزه  ایجاد  براساس  آموزشی  سیستم های  ایجاد   •

عمیق تر و به کارگیری آموخته ها در محیط کار.
شبکه های  ارتباطات،  نظیر  زمینه هایی  در  کارکنان  آموزش   •

نرم افزاری، یادگیری از همکاران، تیم سازی، همکاری و همیاری 
و تفکر خالق.

در  مشارکت  به  کارکنان  تشویقی  سازوکارهای  توسعه   •

مدیریت  پروژه های  ارزیابی  در  فعاالنه  مشارکت  برنامه ریزی ها، 
مشارکت  مستمر  بهبود  به منظور  سازوکارهایی  توسعه  و  دانش 

کارکنان.
از  استفاده  در  کارکنان  حرفه ای  و  فنی  مهارت های  ارتقاء   •

سیستم های اطالعاتی و همچنین آشنایی بیشتر آن ها با کاربردها 
برگزاری  طریق  از  اطالعاتی  سیستم های  از  یک  هر  مزایای  و 

کالس ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی.
بلوغ  سطح  ارزیابی  تا  گردد  می  پیشنهاد  آتی  پژوهش های  برای 
مطالعه  مورد  آماری  جامعه  در  دانش  مدیریت  شاخص های 
براساس مدل های بلوغ دیگر صورت پذیرد. همچنین شناسایی و 
اولویت بندی استراتژی های ارتقای بلوغ سازمانی در جامعه آماری 
تحقیق مدنظر قرار گرفته شود. از سوی دیگر پیشنهاد می گردد 
در  یادشده  تحقیق  دانش،  مدیریت  روز افزون  اهمیت  به  باتوجه 
حوزه های مختلف صنعت برق و از جمله سایر شرکت های برق 
منطقه ای و یا شرکت های توزیع برق نیز صورت پذیرد. همچنین 
پیشنهاد می گردد به منظور ارزیابی و رتبه بندی بهتر تامین کنندگان 
با استفاده از مدل APO، از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره 

نیز استفاده شود.
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