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       چکیده 

سازمان  یک  اصلی  سرمایه  به عنوان  پرسنل  دانش  امروزه 
خلق،  رویکرد  با  دانش  این  می بایست  که  می شود  محسوب 
بر  تاکید  دلیل  شود.  مدیریت  منظم  به طور  به کارگیری  و  انتشار 
این ضرورت، تحمیل مستمر عوامل بیرونی و داخلی تاثیرگذار بر 
سازمانها است که باعث عدم ثبات و پایداری در شرایط محیطی 
گردیده است، در چنین شرایطی تصمیم گیری درست و به موقع 
محدودیت  با  که  خدمت رسان  سازمان های  برای  مخصوصاً 
شرکت  است.  اهمیت  حائز  و  مشکل  بسیار  هستند  همراه  منابع 
توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی بنا به دالیل فوق و با 
درنظرگرفتن مزایای حاصل از مدیریت دانش، تصمیم به استقرار 
و  برنامه ریزی  برای  بود  الزم  ولی  گرفت؛  دانش  مدیریت  پروژه 
میزان  لحاظ  از  سازمان  فعلی  موقعیت  راهبری،  برنامه  تدوین 
بر  سازمان  ارزیابی  بنابراین  می شد.  سنجیده  اجرا  برای  آمادگی 
مبنای مدلAPO3 صورت پذیرفت و تاکنون این ارزیابی چهار بار 

انجام شده است.
میزان  سپس  می شود،  تشریح   APO مدل  ابتدا  مقاله  این  در 
پرسشنامه  توسط  دانش  مدیریت  استقرار  برای  سازمان  آمادگي 
تعیین می گردد. یافته ها نشان داد، در سه ارزیابی اول سطح بلوغ 
شرکت "توسعه" بوده است، یعني سازمان در زمینه مدیریت دانش 
در سطح خوب قرار دارد و بدان معنا است که سازمان نسبت به 
اینکه مدیریت دانش چیست و چه اهمیتي دارد، آگاه است و از آن 
استفاده می کند. باتوجه به انجام فعالیت های توسعه ای جهت رشد 
و استقرار مدیریت دانش، نتایج آخرین ارزیابی سطح "پاالیش" 
سازمان  در  دانش  مدیریت  پیوسته  اجرای  آن  مفهوم  که  است 

است.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، سطح بلوغ، ارزیابی، معیار

        مقدمه

مدیران  توجه  اکنون  جهانی،  عرصه  در  داده  رخ  تحوالت  با 
فکری  دارایی های  به  پیش  از  بیش  مدیریت  نظریه پردازان  و 
اهمیت   کنونی،  سازمان های  است.  شده  معطوف  سازمان ها 
محیط  تغییرات  مدیریت  و  انطباق پذیری  درک،  جهت  بیشتری 
پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری  دانش و اطالعات 
محصوالت  و  خدمات  ارائه  و  عملیات  بهبود  به منظور  روزآمد 
مطلوب تر به ارباب رجوعان  پیشی گرفته اند. چنین سازمان هایی 
نام«مدیریت  به  مدیریت  از  جدیدی  سبک  به کارگیری  نیازمند 
دانش» می باشند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها 
و  سازماندهی   گزینش،  بیابند،  را  مهم  اطالعات  می کند  یاری 
حل  چون  فعالیت هایی  برای  که  است  تخصصی  و  کنند  منتشر 
تصمیم گیری  و  راهبردی  برنامه ریزی   پویا،  آموختن  مشکالت، 
همچون  سازمان   در  دانش  مدیریت  پیاده سازی  است.  ضروری 
پیاده سازی هر روش دیگری، بایستی در یک فرایند گام به گام و 
آرام صورت گیرد. مهم ترین هدف به کارگیری مدیریت دانش در 
انواع مؤسسات، انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون به منظور 
مدیریت  نتیجه،  در  می باشد.  بیشتر  سودآوری  و  کارآیی  ارتقاء 
در  دانش  به کارگیری  و  انتشار  خلق،  چگونگی  فرایند  به  دانش 
دانش  مدیریت  نهایی  هدف  دیگر  به عبارت  دارد.  اشاره  سازمان 
شامل تسهیم دانش  میان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده 
دانش موجود در سازمان  می باشد. )ابراهیمیان و دیگران، 1400( 
برای اینکه مشخص کنیم در کجا قرار داریم و به کجا می خواهیم 
کارگروه های  تشکیل  با  شرکت  استراتژیک  برنامه  برویم 
و  پایش  مستمر  به طور  که  شد  پیاده سازی  و  تدوین  تخصصی 

 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان

شمالی با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی

ملیحه برومند1، مهران قوامی2

1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – گرایش مدیریت تحول

2. کارشناس ارشد مدیریت دولتی – گرایش مدیریت تحول تحول
1 . Asian Productivity Organization
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مدیریت  حوزه  در  اول  سوال  به  پاسخ  برای  می گردد.  بروزرسانی 
موقعیت  بررسی  هدف  با  جانبه ای  همه  ارزیابی  بود  الزم  دانش 
توانیر  محترم  شرکت  تکلیف  به  بنا  که  گردد  انجام  شرکت  فعلی 
)نهاد باالدستی(، شرکت های توزیع برق، مکلف به اجرای مدیریت 
 APO دانش در سازمان بر مبنای مدل سازمان بهره وری آسیایی
هستند. در این مدل برای ارزیابي اولیه از میزان آمادگي سازمان ها 
کمک  با  است.  شده  طراحي  کمکی،  ابزار  به عنوان  پرسشنامه ای 
این پرسشنامه و نتایج حاصل از آن، نقاط قوت و نواحی قابل بهبود 
شناسایی شد، سطح بلوغ سازمان مشخص گردید که بر این اساس 
برنامه راهبری استقرار مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان شمالی تدوین گردید. 

          اهداف پژوهش

بررسي میزان آمادگی شرکت و تعیین سطح بلوغ سازمان از اهداف 
به  بهبود  قابل  نواحی  و  قوت  نقاط  شناسایی  همچنین  و  اصلی 
تفکیک هر معیار و ارائه راهکارها، از اهداف فرعی این پژوهش 

می باشد.

         مبانی نظری و پیشینه نظری

دانش  واژه  دانش،  مدیریت  حوزه  در  موجود  منابع  از  بسیاری  در 
تعاریف مختلف و وسیعی دارد. ولی یک مفهوم کلی که می توان از 
همه آنها استنباط کرد این است که هر چیزی که به فرد از لحاظ 
درک مفاهیم برای عملکرد مثبت و اثربخش کمک کند، دانش 
نامیده می شود. دانش سازمانی اگر به طور منظم و مستمر مدیریت 
شود و به طور فرایندی، شناسایی، خلق، ذخیره، توزیع و به کارگیری 
گردد، گام موثری جهت رسیدن به بلوغ سازمانی برداشته می شود، 
سازمان برای تصمیم گیری صحیح و به موقع در شرایط مختلف 
از  و  باشد  پیشتاز  و  پیشرو  می تواند  دارد،  اختیار  در  که  دانشی  با 
محیطی  ناپایدار  شرایط  از  ناشی  تحمیلی  و  ناخواسته  تغییرات 
فاصله گیرد، هر چند رسیدن به این مرحله به راحتی اتفاق نمی افتد 
قطعاً مسائل فرهنگی، میزان حمایت مدیران ارشد سازمان، وجود 
حوزه  این  در  زیادی  بسیار  عوامل  و  پاداش  و  انگیزشی  مکانیزم 
موثر است که شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در مسیر 
اجرای فعالیت های خود برای استقرار مدیریت دانش این موارد را 
تا حدودی تجربه کرده است و با شناسایی موانع و اقدام جهت رفع 

آنها سعی بر پیشبرد صحیح پروژه داشته است.
قابلیت های دانش یک سازمان، اثربخشی آن را در خلق ارزش برای 
سازمان از طریق فرایندهای دانش تعیین می کند. موفقیت سازمان 
فرایندها  این  اثربخش تر  چه  هر  اجرای  در  آن  توانایی  به  کاماًل 
بستگی دارد. اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و فرایندهای 

دانش مربوط به آنها برای تعیین اثربخشی اقدامات مدیریت دانش 
ضروری است. با ارزیابی قابلیت های دانش سازمان و با پیشرفت 
به سمت سطوح بلوغ باالتر، یک سازمان می تواند به صورت کاراتر 

به اهداف خود تحقق بخشد )بلیر1 ، 2007(.
دانش  مدیریت  زمینه  در  که  فعالیت هایي  به  باتوجه  سازمان  هر 
سطح  این  که  مي گیرد  قرار  بلوغ  از  سطحي  در  است،  داده  انجام 
وضعیت جاری سازمان در زمینه مدیریت دانش را نشان مي دهد. 
دغدغه  که  است  اساسي  سؤال  دو  به  پاسخ  به منظور  تحلیل  این 

ذهني بسیاری از مدیران و رهبران سازمان ها است:
• وضعیت جاری سازمان در زمینه مدیریت دانش چگونه است؟

• برای بهبود و ارتقای وضعیت جاری سازمان در زمینه مدیریت 
دانش چه کاری باید صورت گیرد؟ )حسنقلی پور و همکاران،1388(
بررسی  فوق  پرسش  دو  شمالی  خراسان  برق  توزیع  شرکت  در 

گردیده است که در ادامه مطالب به پاسخ آن اشاره می گردد. 
محمدی و همکاران )2009( مطالعه ای نظام مند به منظور تعیین 
پنج  آنها  داده اند.  انجام  متوسط  و  کوچک  سازمان  آمادگی  میزان 
عامل سازمانی شامل: دیدگاه مناسب برای تغییر، زیرساخت فنی، 
ساختار سازمانی، پشتیبانی از تغییر، فرهنگ سازمانی را در ارزیابی 
عوامل را با  میزان آمادگی مدیریت دانش لحاظ کردند. آنها این 
استخراج  دانش  مدیریت  پیشین  مدل های  کاوشگرانه  مطالعه 

کردند. )قلیچ چی، بهروز و ابراهیمی، شیما، 1395(
کرمی )1394( در پژوهشی به تشریح سطح بلوغ مدیریت دانش 
در صنعت برق با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی 
فرایندهای  و  دانش  مدیریت  داد  نشان  پژوهش  این  در  پرداخت. 
پنج گانه دانشی درست، پایدار و به صورت نظام مند اجرا شده است. 
مشابه این پژوهش به صورت مطالعه موردی برای برق منطقه ای 
برق  تولید  شرکت های  و  همکاران،1394(  و  )دشتی  تهران 
هرمزگان )ارزانی و سایه بانی، 1394( انجام شد که ارزیابی بلوغ 
مدیریت دانش به ترتیب مراحل آغازین و توسعه برآورد گردید که 
همین نتایج حاکی از پیشرو بودن شرکت های تولید برق هرمزگان 

در اجرای فراگیر مدیریت دانش است )سرمدی و عفتی، 1398(.
اولیه  ارزیابی  هدف  با  پژوهشی  در   )1398 عفتی،  و  )سرمدی 

پیاده سازی  برای  تهران  شهرداری  آمادگی  میزان  و  بلوغ  سطح 
مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی و نیز 
فرایندهای پنج گانه چرخه دانشی معرفی شده، نشان داد وضعیت 
دانش  مدیریت  دوم  سطح  از  گذر  حال  در  تهران  شهرداری  بلوغ 
واکنشی(،  )مرحله  اول  سطح  از  تهران  شهرداری  یعنی  است 
و  بهره وری  افزایش  در  دانش  مدیریت  نقش  از  اطالع  مرحله 
ایجاد مزیت سازمانی، عبور نموده و نسبت به استقرار این سیستم 
مدیریتی احساس نیاز می کند. امتیاز کسب شده در تجزیه و تحلیل 

1. Blair

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 13

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-213-fa.html


فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره سیزده -  بهار 1401 112

نظرات مشارکت کنندگان در خصوص وضعیت فرایندهای چرخه 
دانشی نشان داد که به ترتیب فرایندهای «ذخیره و نگهداری»، 
«شناسایی«، »تسهیم دانش» در مقایسه با فرایندهای «به کارگیری 

دانش»و «خلق دانش» در وضعیت بهتری در سازمان قرار دارند. این 
بدان معناست که دو فرایند با رتبه های پایین )خلق و به کارگیری 
دانش( در سازمان با موانع مواجه هستند که از جمله آن می توان 
به نبود مواردی چون مطلوبیت دانش، ارتباط مناسب با نهادهای 
دانشی برون سازمانی، تأثیر کافی فعالیت های پژوهشی بر بهبود 
خبرگان  شناسایی  دانش،  نقشه  تهران،  شهرداری  کار  کیفیت 
سازمان جهت تسهیل در دسترسی دانش، توجه به ایده های عنوان 
شده توسط کارکنان و نیز اختصاص منابع کافی اشاره نمود؛ اما در 
کل مراحل پنجگانه چرخه دانشی در سازمان در وضعیت خوبی 

قرار دارند.
انتقال  شرکت   )1400 همکاران،  و  )سلطانی  دیگر  پژوهش  در 
گاز ایران را طبق مدل APO ارزیابی نموده است که نتایج نشان  
قرار دارد و این به این معنی  می دهند در سطح واکنش )انفعال( 
مدیریت  ابعاد  از  یک  هیچ  در  ایران  گاز  انتقال  شرکت  که  است 
دانش وضعیت مناسبی ندارد و بایستی برای ارتقاء به سطوح بعدی 
اقدامات بهبود موثری را برنامه ریزی و اجرا نماید که در آن پژوهش 

توصیه و پیشنهادهایی ارائه شده است.
پژوهش های زیادی مشابه موارد فوق انجام شده است که هر کدام 
باتوجه به شرایط حاکم در سازمان مربوطه نتایج متفاوتی دارد و قطعًا 
نقاط قوت و موانع بررسی شده هم متفاوت می باشد؛ ولی می توان با 

شبیه سازی شرایط از نتایج و پیشنهادهای آن ها بهره جست.

          الگوی مفهومی

از  دانش  مدیریت  بلوغ  سطح  اندازه گیری  جهت  پژوهش  این  در 
مدل سازمان بهره وری آسیایی بهره گرفته شده است. این مدل 
شرح مختصری از عناصر اصلی، مفاهیم و اصولی است که باید 

 APO در هنگام اجرای مدیریت دانش درنظر گرفته شود. چارچوب
مدیریت  حوزه های  توضیح  به  بخشیدن  سهولت  و  کمک  برای 
دانش و نحوه اجرای آن در یک سازمان در نظر گرفته شده است. 
آسیایي  بهره وری  سازمان  دانش  مدیریت  چارچوب   1 شکل  در 

نشان داده شده است.
ماموریت،  چشم انداز،  شناخت  مدل  این  چارچوب  شروع  نقطه 
اهداف سازمانی و مسیرهای راهبردی است. این کار به سازمان 
و  تجزیه  را  خود  اصلی  قابلیت های  و  توانایی ها  تا  می کند  کمک 
تحلیل نماید و آن دسته هایی را که نیاز به بهبود و توسعه دارند، 
شناسایی کند. چهار تسریع کننده )افراد، فرایندها، فناوری، رهبری( 
می توانند به سازمان کمک کنند تا درک کند که به چه میزان این 
و  هستند  اثرگذار  سازمان  در  توانمندساز  و  تقویت کننده  عوامل 
می توانند سازمان را در استفاده و به کارگیری موفق مدیریت دانش 
کمک کنند. پنج فرایند اصلی دانش شامل شناسایی، خلق، ذخیره، 
فعالیت های  از  اولیه  ارزیابی  یک  دانش،  به کارگیری  و  تسهیم 
موجود مرتبط با مدیریت دانش را فراهم می کند که در زمان اجرای 
مدیریت دانش می توان آنها را به گونه ای مؤثر به کار گرفت. نتایج 
تالش های مدیریت دانش، اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش 
را که به وسیله عوامل حیاتی موفقیت )تسریع کننده ها، چشم انداز 
و ماموریت( پشتیبانی می شوند، می سنجد. این نتایج باید قادر به 
نشان دادن بهبود یادگیری و نوآوری باشد که قابلیت های فردی، 
بهبود  به  سرانجام  و  می کند  ایجاد  اجتماعی  و  سازمانی  تیمی، 
کیفیت خدمات، بهره وری، سوددهی و رشد سازمان منجر می شود 

)یونگ ، 2010(.
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این ابزار شامل هفت معیار است که در هر معیار شش سوال مطرح 
شده است و پاسخ دهنده با استفاده از طیف لیکرت 5 درجه ای به هر 
سوال پاسخ خواهد داد. سازمان مورد نظر با توجه به نمره اکتسابی 
و با استفاده از مدل بلوغ مدیریت دانش رده بندی شده و در یکی 

از سطوح بلوغ جای خواهد گرفت )سلطانی و همکاران،1400(.
1. رهبری: این معیار، توانایی رهبری سازمان را در پاسخگویی به 
چالش های دانش محور مورد ارزیابی قرار می دهد. رهبری مدیریت 
دانش در قالب خط مشی ها و استراتژی های مدیریت دانش ارزیابی 
می شود که نتیجه آن تدوین و پیاده سازی دستیابی به رفتارهای 

دانشی در میان دانشکاران سازمان می باشد.
در  دانش  مدیریت  از  استفاده  چگونگی  فرایندها  معیار  فرایند:   .2
مدیریت، اجرا و بهبود فرایندهای کلیدی سازمان را بیان می کند. 
هم چنین این معیار میزان محدوده و گستره ای که بانک به صورت 
برای  را  خود  کاری  فرایندهای  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  مستمر 
بهبود  مشتریان،  برای  ارزش  ایجاد  و  باالتر  عملکرد  به  دستیابی 

داده را مورد سنجش قرار می دهد.
3.  افراد: این معیار، توانایی سازمان را در خلق و حفظ یک مجموعه 
دانش محور و با فرهنگ یادگیری مورد ارزیابی قرار می دهد. در این 
معیار تالش های سازمان در جهت تشویق کارمندان برای مشارکت 
در اجرای فرایندهای مدیریت دانش مانند به اشتراک گذاری دانش 
و هم چنین توسعه دانش محور کارمندان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به کارگیری  و  توسعه  در  را  سازمان  توانایی  میزان  فناوری:   .4
راهکارهای دانش محور مبتنی بر فناوری مانند ابزارهای مشارکتی 

و سیستم های مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار می دهد. 
5. فرایندهای دانشی: فرایند شکل گیری دانش و توانایی سازمان 
به کارگیری  و  اشتراک گذاری  ضبط،  و  ثبت  خلق،  شناسایی،  در 
به  معیار  این  در  هم چنین  می گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  دانش 
اشتراک گذاری بهترین تجربیات و دانش حاصل از پروژه ها برای 
کاهش و حداقل نمودن اختراع مجدد چرخ و دوباره کاری ها مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
تشویق،  در  سازمان  توانایی  معیار،  این  نوآوری:  و  یادگیری   .6
پشتیبانی و تقویت یادگیری و نوآوری از طریق ایجاد فرایندهای 
سیستماتیک دانش را مورد ارزیابی قرار می دهد. هم چنین در این 
معیار تالش های مدیریتی در ایجاد ارزش های یادگیری و نوآوری 
و تأمین زیرساخت ها و محرک های الزم برای به اشتراک گذاری 

دانش مورد سنجش قرار می گیرد.
ایجاد  در  سازمان  توانایی  معیار  این  در   : دانش  مدیریت  نتایج   .7
ارزش های مشتری  مداری از طریق بهبود محصوالت و خدمات مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. توانایی بانک در افزایش بهره وری، کیفیت و 
نتایج  به  عنوان  منابع  مؤثر  به کارگیری  و  پایدار  رشد  و  سودآوری 
یادگیری و نوآوری را مورد پرسش قرار می دهد. )کوچک پور، 1400(
در مدل سازمان بهره وری آسیایی 5 سطح برای سنجش وضعیت 
سازمان وجود دارد که بعد از جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها، نتایج 
به تفکیک معیارها مشخص می شود که وضعیت سازمان در نمودار 
رادار قابل نمایش است. در نهایت امتیاز نهایی سطح بلوغ سازمان 
براساس سطوح پنج گانه مدل محاسبه می شود. واکنش پایین ترین 

شکل 1: چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایي
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سطح و بلوغ باالترین سطح است.
در  آن  نقش  و  دانش  مدیریت  از  سازمان  یک )واکنش(:  سطح   •

افزایش بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی آگاه نیست. 
• سطح دو )آغاز(: سازمان شروع به تشخیص نیاز به مدیریت کردن 

دانش کرده است.
و  شده  اجرا  کامل  به طور  دانش  مدیریت  )توسعه(:  سه  سطح   •

توسعه یافته است.
• سطح چهار )پاالیش(: اجرای مدیریت دانش پیوسته برای بهبود 

مستمر ارزیابي مي شود.
• سطح پنج )بلوغ(: مدیریت دانش به طور کامل در داخل سازمان 

در جریان است.

         روش پژوهش

تقسیم  دسته  سه  به  تحقیق  هدف  اساس  بر  علمی  تحقیقات 
توسعه  و  تحقیق  و  کاربردی   تحقیق   ، بنیادی  تحقیق  می شوند: 
. پروژه حاضر از نوع کاربردی می باشد و از لحاظ روش گردآوری 

توصیفی - پیمایشی است. 

        جامعه آماري

جامعه آماری پژوهش حاضر به منظور انجام مطالعات میدانی شامل 
کلیه کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی به تعداد 
120 نفر است که پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش را پاسخ داده اند. 

        ابزار گردآوری اطالعات 

مطالعه  از  نظری،  مبانی  زمینه  در  اطالعات  جمع آوری  برای 
کتابخانه ای استفاده شده است و از آنجا که پژوهش حاضر از نوع 

توصیفی است، برای جمع آوری اطالعات مورد نظر از پرسشنامه 
آسیایی  بهره وری  سازمان  از  دانش  مدیریت  ارزیابی  استاندارد 
اول  بخش  است.  بخش  دو  شامل  که  است  شده  استفاده   APO

شامل 42  دوم  بخش  و  دربرمی گیرد  را  جمعیت شناختی  سواالت 
گویه که به هفت معیار مرتبط می شود. هر کدام از معیارها دارای 
6 گویه می باشد. رهبری، فرایند، افراد، فناوری، فرایندهای دانشی، 

یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش.

        آزمون پایایی

وارد  و  آماری  جامعه  بین  در  توزیع  از  پس  پرسشنامه  داده های 
نمودن اطالعات آن در نرم افزارSPSS  نسخه 19، ضریب پایایي 
)آلفاي کرونباخ( محاسبه گردید. فرمول محاسبه آلفاي کرونباخ به 

شرح زیر است: 
k = تعداد سؤاالت                                                                                     

               = مجموع واریانس سؤاالت 

            = واریانس نمره هاي خام آزمودني ها

در تحقیقات علمی پرسشنامه ای، اگر دامنه اعتبار 0/7 قابل قبول و 
بیش از 0/8 خوب تلقي مي شود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد 
یک نزدیک تر شود بهتر است. در تحقیق مورد نظر از روش آلفای 

کرونباخ برای اعتبار پرسشنامه استفاده شده است.

جدول 1: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش

متغیرهای مکنون
ضریب آلفای کرونباخ

)Alpha>0.7(

0/888رهبری مدیریت دانش

0/841فرایند

0/885افراد

0/846فناوری

0/870فرایندهای دانشی

0/829یادگیری و نوآوری

0/902نتایج مدیریت دانش

0/971)ارزیابی مدیریت دانش )42 سوال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 13

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-213-fa.html


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

باتوجه به مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش 
می توان نتیجه گرفت پرسشنامه تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار 

است. 

          روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفي )آمار 
توصیفی شامل تنظیم داده ها در جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار 
آنالیز  آزمون  و  میانه(  و  تمرکز )میانگین  شاخص های  محاسبه  و 

واریانس از نرم افزار Spss  نسخه 20 استفاده شده است.   

         آمارهاي توصیفي  

نحوه توزیع کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی 
از نظر جنسیت

عمومي  یا  جمعیت شناختي  اطالعات  به  مربوط  بخش  نخستین 
استان  برق  توزیع  شرکت  کارکنان  جنسیت  به  مربوط  کارکنان 
خراسان شمالی مي باشد که نتایج آن پس از گردآوري در جدول 

2 ارائه شده است. 

جهت برازش یک مدل گرافیکی به نتایج حاصل از جدول 2 نمودار 
ستونی تهیه شده که گزارش آن در نمودار 1 آمده است. این شکل 

نتایج به دست آمده در جدول فوق را به خوبی نمایان می سازد.

نحوه توزیع کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی از نظر سابقه کاری

اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها، فراوانی آزمودنی ها براساس وضعیت سابقه کارکنان، در جدول و نمودار زیر ارائه می گردد. 

درصد فراوانيفراوانيجنسیت

65زن

11495مرد

120100مجموع

جدول 2: فراواني و درصد جنسیت کارکنان 

نمودار 1: درصد فراوانی جنسیت کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی
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جدول 3: فراواني و درصد سابقه کاری کارکنان   

نمودار2: درصد فراواني سابقه کاری پاسخگویان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی

درصد فراوانيفراوانيسابقه کاری

108/3بین 1 تا 5 سال

1512/5بین 6 تا 10 سال

2621/7بین 11 تا 15 سال

4537/5بین 16 تا 20 سال

2016/7بین 21 تا 25 سال

43/3باالتر از 25 سال

120100مجموع

نحوه توزیع کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی از نظر سن

اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها، فراوانی آزمودنی ها براساس وضعیت سنی کارکنان در جدول و نمودار زیر ارائه می گردد. 
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جدول 4: فراواني و درصد سن کارکنان  

نمودار3: درصد فراواني سن کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی

جدول 5: فراواني و درصد کارکنان شرکت 

درصد فراوانيفراوانيسن

32/5بین 20 تا 30 سال

7058/3بین 31 تا 40 سال

3730/8بین 41 تا 50 سال

108/3باالتر از 50 سال

120100مجموع

درصد فراوانيفراوانيمدرک تحصیلی

108/3کاردانی

8570/8کارشناسی

2520/8کارشناسی ارشد و باالتر

120100مجموع

نحوه توزیع کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی از نظر مدرک تحصیلي

در این قسمت تعداد و درصد کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی از نظر مدرک تحصیلي بررسي شده است. 
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نمودار 4: درصد فراواني کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی به پرسشنامه از نظر میزان تحصیالت

جدول6: امتیازات معیارهای هفت گانه میزان آمادگی مدیریت دانش

میزان آمادگی مدیریت دانش در سازمان براساس امتیازات معیارهای هفت گانه 

باتوجه به آزمون فراوانی )میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر و مجموع ( برای هر یک از معیارهای هفت گانه، میزان آمادگی مدیریت 

دانش مشخص گردید. معیار فناوری با میانگین 23/35 دارای بیشترین و معیار افراد با میانگین 19/74 دارای کمترین میانگین بود. 

مجموعحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگینمعیار

21/48334/850688302578رهبری مدیریت دانش

23/25833/9609311302791فرایند

19/74175/025148302391افراد

23/35004/493978302802فناوری

20/85004/3495410302502فرایندهای دانشی

21/31674/4115611302558یادگیری و نوآوری

22/38334/4290512302686نتایج مدیریت دانش
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نمودار5: امتیازهای کسب شده پرسشنامه به تفکیک هر معیار

جدول 7: جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به ارزشیابی مدیریت دانش و سن پاسخگویان

جدول 8: جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به ارزشیابی مدیریت دانش و تحصیالت پاسخگویان

بررسی سطح بلوغ دانش در سازمان

نمره به دست آمده براساس میانگین امتیازی کلیه پرسشنامه ها و جمع امتیازی همه معیارها براساس پاسخ 120 نفر از کارکنان مقدار 
152/38 بوده است. از این رو شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی در سطح پاالیش و کنترل قرار دارد. به عبارتی در این شرکت اجرای 
مدیریت دانش در سازمان پیوسته ارزیابی شده و بهبود داده می شود. در ادامه ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش با میزان سابقه کاری، سن 

و تحصیالت پاسخگویان آورده شده است. 

باتوجه به آزمون آنالیز واریانس جهت بررسی تفاوت میانگین بین وضعیت سنی و ارزشیابی مدیریت دانش مقدار سطح معناداری 0/371 
که گویای بیشتر بودن این مقدار از 0/05 بوده، از این رو مدیریت دانش در بین کارکنان با سن مختلف تفاوت میانگین معناداری وجود 

ندارد. 

سطح معناداریآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع تغییرات

4091/5785818/3161/0870/371بین گروهی

85806/788114752/691درون گروهی

89898/367119 کل

سطح معناداریآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع تغییرات

1081/1333360/3780/4710/703بین گروهی

88817/233116765/666درون گروهی

89898/367119 کل
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باتوجه به آزمون آنالیز واریانس جهت بررسی تفاوت میانگین بین تحصیالت پاسخگویان و ارزشیابی مدیریت دانش مقدار سطح معناداری 
0/703 که گویای بیشتر بودن این مقدار از 0/05 بوده، از این رو مدیریت دانش در بین کارکنان با تحصیالت مختلف تفاوت میانگین 

معناداری وجود ندارد. 

باتوجه به آزمون آنالیز واریانس جهت بررسی تفاوت میانگین بین 
معناداری  سطح  مقدار  دانش  مدیریت  ارزشیابی  و  کاری  سابقه 
این رو  از  بوده،  از 0/05  مقدار  این  بودن  0/469 که گویای بیشتر 
تفاوت  مختلف  کاری  سابقه  با  کارکنان  بین  در  دانش  مدیریت 

میانگین معناداری وجود ندارد. 

         نتیجه گیری

میزان  و  بلوغ  سطح  اولیه  ارزیابی  اصلی  هدف  با  پژوهش  این 
جهت  شمالی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  آمادگی 
استقرار مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی 
در معیارهای رهبری، فرایندها، افراد، فناوری، فرایندهای دانشی، 
که  پذیرفت  صورت  دانش  مدیریت  نتایج  و  نوآوری  و  یادگیری 
که  معناست  بدان  این  می دهد،  نشان  را   152/38 امتیاز  یافته ها، 
به عبارتی  دارد.  قرار  کنترل  و  پاالیش  سطح  آغاز  در  شرکت  این 
اجرای مدیریت دانش در سازمان پیوسته ارزیابی شده و بهبود داده 
می شود. روش اجرای کار مشخص و به همه کارکنان ابالغ شده 
است. در این شرایط می توان میزان آمادگی شرکت را برای استقرار 

پروژه مدیریت دانش خوب تلقی کرد. 
می دهد  نشان  معیارها  رتبه بندی  براساس  آزمون  نتایج  همچنین 
که معیار "فناوری" باالترین امتیاز و معیار "افراد" پایین ترین امتیاز 
در  سازمان  توانایی  فناوری  حوزه  در  یعنی  است؛  کرده  کسب  را 
فناوری،  بر  مبتنی  دانش محور  راهکارهای  به کارگیری  و  توسعه 
مانند ابزارهای مشارکتی و سیستم های مدیریت محتوا، فعالیت و 
اقدامات موثری انجام شده و میزان دسترسی به ابزارها و محتوای 
آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در معیار افراد یا کارکنان الزم 
سازمان  یک  حفظ  و  خلق  در  سازمان  توانایی  رشد،  جهت  است 
دانش محور با فرهنگ یادگیری بهبود یابد و تالش های سازمان 
فرایندهای  اجرای  در  مشارکت  برای  کارمندان  تشویق  جهت  در 
مدیریت دانش مانند به اشتراک گذاری دانش و همچنین توسعه 

دانش محور کارمندان حائز اهمیت است.
مانند  مواردی  به  افراد  معیار  در  پرسشنامه  سواالت  بررسی  با 
برنامه های تربیتی، آموزشی و توسعه شغلی سازمان، مهارت ها و 
اشاره شده است که با بررسی  کارکنان  شایستگی های مورد نیاز 
نقاط قابل بهبود و نقاط قوت این معیار مواردی در قسمت پیشنهاد، 

ارائه می گردد.
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی باتوجه به اینکه 
را  دانش  مدیریت  بتواند  اینکه  برای  است،  پاالیش  مرحله  آغاز 
پیاده سازی کند و به مرحله بلوغ برسد می بایست اقدامات موثری 
را متناسب با هر معیار تعریف کند. این فعالیت ها در همه معیارها 
همه  در  متوزان  تعالی  و  رشد  و  باشند  منطبق  هم  به  نسبت  باید 
معیارها رمز موفقیت است. البته نکته ای که نباید از آن غافل شویم 
این است که در هر پروژه ای که به سطح خوبی از رشد و تعالی 
رسیدیم حفظ و نگهداری آن نیاز به صرف وقت و انرژی بیشتری 
دارد، برای اینکه بتوانیم از افول در این سطح اجتناب کنیم نیازمند 
تغییرات  که  شرایطی  در  هستیم.  اثربخش  و  دقیق  برنامه ریزی 
هم  بر  جهان،  پیوسته  هم  به  ماهیت  به دلیل  سازماني  و  محیطي 
اثر گذاشته و تشدید مي شوند، تالش و تدبیر جهت ایجاد ثبات و 
پایداری شرایط مطلوب موجود، امری ضروری است تا بتوان راه را 

برای رشد و تعالی و صعود به سطح بعدی هموار نمود.
است  الزم  آتی،  فعالیت های  برنامه ریزی  در  توزان  ایجاد  برای 
پژوهش  نتیجه  به  باتوجه  که  گردد  بررسی  معیارها  سایر  شرایط 
امتیاز معیارها به ترتیب از باال به پایین به این شرح است: فناوری، 
فرایند، نتایج مدیریت دانش، رهبری مدیریت دانش، یادگیری و 

نوآوری، فرایندهای دانشی، افراد.
با بررسی سوابق ارزیابی های قبلی مشخص می شود که تمرکز در 
حوزه فناوری و فرایند بیشتر از سایر معیارها بوده است. همچنین 
کسب  را  امتیازها  کمترین  دانشی  فرایندهای  و  افراد  معیارهای 
دانش  شکل گیری  فرایند  دانشی،  فرایندهای  معیار  در  کرده اند. 

جدول 9: جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به ارزشیابی مدیریت دانش و تحصیالت پاسخگویان

سطح معناداریآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع تغییرات

1154/8332577/4160/7610/469بین گروهی

88743/534117758/492درون گروهی

367/89898119 کل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 13

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-213-fa.html


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

و  اشتراک گذاری  ثبت،  خلق،  شناسایی،  در  سازمان  توانایی  و 
به کارگیری مورد ارزیابی قرار می گیرد که با شناسایی نواحی قابل 
بهبود، دلیل اصلی امتیاز پایین عدم وجود زیرساخت های نرم افزاری 
که  بود  شرکت  در  دانش  مدیریت  صحیح  چرخه  ایجاد  جهت 
خوشبختانه باتوجه به فراهم شدن بستر نرم افزاری در سال گذشته، 
مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است و در حال حاضر نقطه هدف 
برای  تجارب  این  به کارگیری  ویژه  توجه  معیار  این  در  رشد  برای 
کاهش و به حداقل رساندن اختراع مجدد چرخ و دوباره کاری ها 

است.
جهت  واریانس  آنالیز  آزمون  به  پژوهش  نتایج  از  دیگری  بخش 
بررسی ارتباط متغیرهای تحصیالت، سن و سابقه کاری پاسخگویان 
نشان  یافته ها  که  می شود  مرتبط  دانش  مدیریت  ارزیابی  نتایج  با 
می دهد ارتباط معناداری بین آنها وجود ندارد. رشد و توسعه سطح 
محیطی  ایجاد  براساس  دانش  مدیریت  حوزه  در  سازمان ها  بلوغ 
کاربردی  و  صحیح  گردش  جهت  پویا  و  نظام مند  ساختاریافته، 
مهارت های  نوآوری،  و  خالقیت  است،  دانش  مدیریت  چرخه 
شایسته ای هستند که افراد براساس تجربه ای که دارند می توانند 
تاثیر مهمی در سطح بلوغ سازمانی داشته باشند. البته همیشه افراد 
باتجربه ای در سازمان وجود دارند که از دانش خود به عنوان قدرت 
استفاده می کنند و حاضر به نشر آن به سایر همکاران نمی باشند. 
این موضوع می تواند ناشی از عدم اطالع رسانی درست و به موقع 
مختلف  سطوح  در  افراد  انگیزه بخشی  برای  ارتباطی  مکانیزم 
تحصیالت و سابقه کار و یا ممکن است نیاز به گذر زمان جهت 

کسب اعتماد این افراد به سازمان باشد.
اصالح  فرهنگ سازی،  مناسب،  زیرساخت های  ایجاد  که  آنجا  از 

فرایندها و روش های انجام کار، آموزش و مهم تر از همه، حمایت 
مدیران ارشد در سازمان و تدوین نظام انگیزشی برای اجرای این 
پروژه الزم هستند تا به تسهیل جریان های دانشی و نهادینه کردن 
یادگیرنده  سازمان  به سوی  حرکت  و  سازمان  فرایندهای  در  آن 
کمک می کنند. از این رو باتوجه به بررسی نقاط قوت و قابل بهبود 
به ازای هر معیار، مواردی جهت کارامدی بیشتر استقرار سیستم 
کارگروه  مصوبات  و  خبرگی  تکنیک  براساس  دانش  مدیریت 
تخصصی مدیریت دانش مطرح شده است که در ادامه به آن اشاره 

می گردد. 

         پیشنهادها

• افزایش مشارکت پرسنل در روند پروژه های تحقیقاتی و انتشار و 
کاربردی سازی دستاوردهای حاصل از آن. 

سایر  و  دانشگاه ها  صنعت،  با  بیشتر  سازنده  تعامل  و  ارتباط   •

شرکت های دانشی.
سطوح  همه  برای  فناوری  زیرساخت های  و  امکانات  برقراری   •

کارکنان.
حوزه های  در  کارکنان  ارزنده  و  مصوب  تجارب  کاربردی سازی   •

مرتبط.
• برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای توانمندی کارکنان در 

خلق، انتشار و به کارگیری دانش و تجارب.
• افزایش آگاهی همه کارکنان از روش انجام کار و مزایای استفاده 

از سیستم مدیریت دانش.
• تبدیل اشتباهات پرسنل به فرصت های سازمانی و ایجاد انگیزه و 

توانمندی در کلیه پرسنل.
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