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        چکیده 

یکي از نکات حائز اهمیت باتوجه به اثبات اهمیت مدیریت دانش 
استقرار  موانع  مقاله  این  در  پیشرو،  و  بین المللی  شرکت های  در 
شناسایی  کرمان،  استان  شمال  توزیع  شرکت  در  دانش  مدیریت 
پیشنهاد  دانش،  مدیریت  پیاده سازی  برای  راهکارهایی  و  گردید 
شد. بدین منظور با استفاده از مصاحبه های عمقی با افراد خبره و 
تجربه کارکنان مدیریت شرکت توزیع برق شمال استان کرمان 
به بررسی موانع استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته شده 
است. نتایج نشان داد که پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان ها 
وابستگي فراوانی  به شرایط اختصاصـي سـازمان دارد..اسـتقرار 
سیسـتم مـدیریت دانش نمي تواند با تکیه صرف بر دانش هاي 
آکادمیک مدیریت دانش و یا آشنایي با تجارب پیاده سازي آن در 
سایر سازمان ها به موفقیت دست یابد و براي اثرگذاري مطلوب آن 
باید عالوه بر شناخت خصوصیات منحصر به فرد هـر سـازمان، 
بـه محـدودیت هـا و فرصـت هـاي پیشرو در تدوین راهبردهاي 
دانشي و نیز ارتباطات میان واحدهاي سازماني واقف بـود. بنا بر 
مدیریت  استقرار  موانع  مهم ترین  به عنوان  انسانی  عوامل   نتایج 
دانش شناخته شده اند که شامل عدم اعتماد نیروی انسانی، عدم 
آشنایی مدیران و کارکنان با مدیریت دانش و نبود فرهنگ مشارکت 
به  می توان  موانع نیز  از دیگر  می باشند.  سازمان  و کارگروهی در 
وجود ساختارهای سلسله مراتبی، عدم وجود زیرساخت های فناوری 
یک  ناگهاني  ورود  دیگر  سوی  از  اما   نمود  اشاره  تکنولوژیکی  و 
تکنولوژي و فرآیند جدید، ممکن است همراه با ذوق فـراوان،  تـر 
س و یـا ناامیـد ي باشـد. به منظور رفع این عوامل و پیاد ه سازی 
مدیریت دانش در شرکت توزیع شمال استان کرمان راهکارهایی 
مانند تغییر دیدگاه نیروی انسانی، تعیین موضوعات دانشی توسط 

مدیران شرکت و ایجاد فرهنگ اشتراک گذاری دانش، الگوبرداری 
از سازمان های خصوصی و ایجاد زیرساخت های فناوری و تهیه و 
تدوین دستورالعمل و فرایند انتقال و مدیریت دانش پیشنهاد گردید .

کارگروهی،  انسانی،  نیروی  سازماني،  فرهنگ  کلیدی:  واژگان 
حمایت مدیریت عالي، ارتباطات، یادگیري، مدیریت دانش.  

         مقدمه 

مباحث  در  را  شگرفی  تحوالت  جدید،  عصر  در  دانش  مدیریت 
مدیریتی ایجاد کرده است. مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش، 
خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازي، بازیابی 
و نگهداري دانش به عنوان دارایي هاي سازمان است. به گفته پیتر 
دراکر "راز موفقیت سازمان ها در قرن حاضر مدیریت دانش است". 
بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی برتر امکان اتخاذ 
تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهاي مبتنی 
بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانایی مقوله اي مهم تر از 
خود دانایی محسوب می شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا 
نحوه چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته هاي فردي و سازمانی را 
به دانش و مهارت هاي فردي و گروهی تبیین و روشن نماید . هر 
چند در حال حاضر سازمان هاي بسیاري در زمینه توسعه دانش در 
سطوح مختلف سرمایه گذاري کرده و موفق بوده اند؛ اما سازمان هاي 
بسیار زیادي نیز با شکست مواجه شده اند. عدم وجود مکانیزم هاي 
صحیح ارزیابی و پیاده سازي مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاري 
را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است. 
از این رو سازمان ها باید محیطی را براي اشتراک، انتقال و تقابل 
دانش در میان اعضاي خود به وجود آورند و افراد را در جهت افزایش 
تعامالتشان آموزش دهند و سعی در ایجاد بسترسازي و شناسایی 

عوامل زمینه اي جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند. 

پیاده سازی  مدیریت دانش و روش های رفع موانع آن در شرکت توزیع برق شمال 

استان کرمان
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سازمان دانشي به توانمندي هایي دست مي یابـد کـه قـادر است 
از نیروي اندک قدرتي عظیم بـسازد . مدیریت دانش تالش نوین 
قرن موسوم به عـصردانایي، براي حفظ، هدایت و افزایش هدفمند 
سرمایه هـا ي دانــشي ســازما ن هــا اســت و بــه ایــن اشــاره 
دارد کــه سرمایه گذاري در علم بهترین و بیـشترین سـود را بـه 
بـار مي آورد . مدیریت دانش فرایندي است که به سازمان ها یاري 
و  سازماندهي  گزینش،  بیابند،  را  مهـم  اطالعـات  تـا  مي دهـد 
منتشر کنند. مدیریت دانش تخصصي است که براي فعالیت هایي 
و  راهبردي  برنامه ریزي  پویا،  آموختن  مـشکالت  حـل  چـون 
موفقیت  موجـب  عاملي  چه  اینکه  است.  ضروري  تصمیم گیري 
استقرار مدیریت دانـش در سـازمان هـا مـي شـود، پرسش مهمي 
است که پژوهش گران مـدیریت را بـه خـود مشغول داشـته اسـت. 
فنـاوري  سـازماني،  ساختار  قبیـل  از  مـواردي  مطالعـه  بـه  آنهـا 
اطالعـات، ارتبـاط سـازماني بـا محیط خـارجي پرداختـه انـد. در 
صورت  مدیریت  پژوهش گران  توسط  کـه  گونـاگوني  مطالعـات 
گرفته اسـت، عـواملي مانند ساختار سازماني، فناوري اطالعـات 
و محـیط خـارجي مورد بررسي قرار گرفته اند، ولي عامل مهمي 
که در بعـضي از تحقیقات بدان پرداختـه شـده اسـت فرهنـگ 
سـازماني مي باشـد. بـه ایـن دلیـل کـه فرهنـگ سـازماني بـر 
تمـام جنبه هاي سازماني تأثیر گذاشته است، براساس اعتقـادات و 
ارزش هاي مشترک، به سازمان ها قدرت مـي بخـشد و بـر نگرش 
رفتار فردي، انگیزه و رضایت شـغلي و سـطح تعهـد نیـروي انـساني، 
طراحـي سـاختار و نظـام هـاي سـازماني، هدف گذاري، تدوین و 
اجراي خط مشي ها، استراتژي هـا و ... تأثیر مي گذارد. بنابراین تنها 
با بررسي، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازماني مناسب و انعطاف پذیر 
است که مي توان به تدریج الگوي تعامل بین افراد را در سازمان تغییـر 
داد و از مدیریت دانایي به عنوان یک مزیـت رقـابتي بهـره گرفـت 
. تغییر فرهنگ اشاره به زمینه هایي دارد کـه در آن زمینه، سازمان 
ارزش هاي مشترک، باورهـا و رسـوم خود را بررسي و در صورت 
لزوم انتقـال مـي دهـد. فرهنـگ هویت ذهني مؤسسه نزد دیگران 
ارزش هـا  تولیدات،  استراتژي ها،  از  اسـت  تصوري  یعني  است؛ 
وخـدمات کـه در ذهـن کارکنان، مشتریان و مدیران اجرایي وجود 
دارد. طبق تحقیقات انجام شده توسط وان کرو1  یکـي از موانع عمده 
استقرار مدیریت دانش در سازمان ها، فرهنگ سازماني مي باشد و 
بحث تغییر فرهنگ یکي از مهم ترین جنبه هاي هر نظام مدیریت 
دانـش بـه شـمار مـي رود .وجـود فرهنگ دانش گـرا و زیربنـاي 
انـساني مناسـب )فرهنـگ(، مهم ترین دلیل موفقیـت پیـاده سـازي 

مـدیریت دانـش در سازمان ها است. آمـارهـا حـاکي از آن هـستند 
کـه 50% از مشکالت پیاده سـازي مـدیریت دانـش مربـوط بـه 
فـاکتور فرهنگ و نیروي انساني بوده و مشکالت مرتبط بـه حـوزه 
از   . دارنـد  نقـش  تنهـا %25  کـدام  هر  تکنولوژیکي  و  ساختاري 
مطالب فوق مـي تـوان این چنین نتیجـه گرفـت کـه درک درسـتی 
از فرهنـگ و مؤلفه هاي آن در سرتاسر سـطوح مختلـف سلـسله 
مراتـب شـرکت، گـامي حیـاتي بـراي پیـاده سـازي موفقیـت آمیـز 

مدیریت دانش مي باشد .
مدل یکپارچه فرهنگ سازماني و مدیریت دانش گراي و دنستن2  
مـي باشـد.  دانـش  مـدیریت  و  سـازماني  فرهنـگ  از  ترکیبـي 
رهبري  اهمیت  بـر  تأکیـد   )CVF( ارزش هـا  رقـابتي  چـارچوب 
مدیریت رفتارها داشته که توسعه اعتمـاد و تعلق پذیري در یـک 
مــي کنــد.  کمــک  اطالعـات  تـسهیم  بـه  قـومي  فرهنـگ 
بــه همــین صــورت، در فراینــدهــاي جامعه پذیري در مدل 
ضمني دانش، ذخیره دانـش ضـمني الزم اسـت. سیـستم هـاي 
بـاز فرهنـگ چـارچوب رقـابتي ارزش ها )CVF( با انعطـاف پـذیري، 
نـوآوري، خالقیت مشخص و مبني بر توسعه ارتباطات خـارجي 
دانش  تبدیل  در  خارجي  فرایندهاي  کردن  درگیر  بـا  همخـوان 
اجتماعی سازی4،    ) دانش3  ضمني  )مدل  است  آشکار  به  ضمني 

آشکارسازی5،  ترکیب6  و درونی سازی7  .
مدیریت  بر  فرهنـگ  تأثیر  خود  مدل  در  بالتازار8 )2004(  و  کوک 
و  کوک  مدل  حـال  هـر  به  داده اند.  قرار  بررسي  مورد  را  دانش 
بالتازارد تعدادي از نتایج )پیامدهاي( مختلـف مانند انعطاف پـذیري 
سـازماني، وضـوح نقـش و کیفیـت ارتباطات را معرفي کرده تا بتواند 
به سرعت محـیط هـاي یادگیري سازماني و مدیریت دانش را آماده 
سازد. با وجـود این که اثربخشي سازماني متأثر از عوامل بـسیاري 
اسـت، فرهنگ سازمان می تواند موجب تقویت فعالیت های مدیریت 
دانش شده و یا مانع آن شود. ارزش ها و باورها، هدایت کننده رفتارها 
و عملکردهای کارکنان در سازمان بوده و تغییر آن ها بسیار دشوار 
و زمان بر است و این چالش بزرگی برای متولیان مدیریت دانش 
به حساب می آید. هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به ایـن پرسـش 
اساسـي است که چه باید بکنیم که در شرایط موجود بتوان مدیریت 

دانش را در شرکت جاری ساخت و چه موانعی داریم؟

        مدیریت دانش در  شرکت هاي توزیع

به طور کلي مدیریت دانش داراي سه عامل منابع انساني، فرهنگ 
سازماني و فناوري اطالعات است که از طریق ایجاد پیوند بین این 
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سه عنصر، دست یابي به اهداف دانشي سازمان صورت مي گیرد. 
لذا اولین گام پیش از پیاده سازي مدیریت  دانش در سازمان ارزیابي 
فناوري  و  سازماني  فرهنگ  سازماني،  ساختار  بعد  سه  از  سازمانها 
و  شده  استخراج  موجود  هاي  چالش  و  موانع  تا  است  اطالعات 
راهکاري عملي جهت استقرار مدیریت دانش ارائه شود . همچنین 
جهت  شده  ریزي  برنامه  هاي  فعالیت  که  گرفت  نتیجه  توان  مي 
استقرار مدیریت دانش از سازماي به سازمان دیگر متفاوت است و 
باید هر سازماني با توجه به ساختار داخلي خود بستر سازي مناسب 

را انجام دهد.  
شرکتهاي توزیع برق به عنوان یکي از شرکتهاي زیر مجموعه توانیر 
در مسائل ساختاري و فناوري اطالعات و حتي فرهنگ  با توجه به 
زیر ساختهاي مشابه با مشکالت مشترکي روبه رو هستند . لذا مي 
توان اینگونه ارزیابي کرد که با بررسي چالش هاي یکي از شرکت 
هاي توزیع مي توان نقاط ضعف و چالش ها را براي سایر شرکتهاي 

توزیع نیز تعمیم داد .

        موانع اجرایی مدیریت دانش در شرکت توزیع برق شمال 
استان کرمان 

شمال  برق  توزیع  شرکت  در  گرفته  صورت  بررسی های  براساس 
استان کرمان پیرامون موانع استقرار مدیریت دانش و مصاحبه با 
مدیران و کارشناسان شرکت و همچنین باتوجه به مطالعات قبلی که 
در سازمان ها و شرکت های مختلف صورت گرفته، مهم ترین موانع 

استقرار مدیریت دانش در این سازمان به شرح زیر دیده شد:

عدم اعتماد نیروي انسانی  

توزیع  شرکت  در  دانش  مدیریت  استقرار  موانع  مهم ترین  از  یکی 
شمال استان کرمان که از آن به عنوان مهم ترین عامل یاد می شود، 
مقاومت نیروی انسانی در به اشتراک گذاشتن دانش می باشد. در 
شرکت توزیع برق شمال استان کرمان حفظ و ارتقای موقعیت شغلی 
بستگی به دانش افراد دارد و دانش کسب شده به آنان قدرت می دهد، 
به همین دلیل اشتراک دانش برابر با به خطر افتادن و آسیب پذیری 
موقعیت شغلی فرد تلقی می شود. همچنین کارکنان شرکت دانش 
و مهارت های فنی خود را به عنوان تضمین شغلی خود در سازمان 
فرض نموده و به همین دلیل انتشار آن را نوعی تقلیل قدرت برداشت 
می کنند. با چنین دیدگاهی آنان حاضر به اشتراک گذاشتن دانش 
خود در سازمان نخواهند بود و سعی در حفظ آن دارند.  بنابراین از به 

اشتراک گذاشتن دانش و تخصص خود، خودداری می کنند.

وجود ساختارهاي سلسله مراتبی 

از دیگر موانع می توان به عوامل سازمانی اشاره کرد، ساختارهای 
سلسله مراتبی و غیرمنعطف در سازمان های دولتی نمی توانند بستر 
مناسبی برای استقرار مدیریت دانش باشند. با توجه به اینکه شرکت 
توزیع برق شمال استان کرمان در سال های نه چندان دور به عنوان 
شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو عمل می کرد؛ لذا هنوز ساختار 
سازمانی آن مانند سازمان های دولتی دارای سلسله مراتب متعددی 
می باشد. در این راستا شرح شغل های نامناسب و مشاغل تکراری، 
ابهام و تعارض در ساختار سازمان هم برای مدیریت دانش نامطلوب 

خواهد بود.  

چالش هاي موجود در ساختار سازماني: 

• عدم تخصیص زمان مناسب به ثبت تجربیات در مقایسه با سایر 

فرآیندهاي کاري    
• عدم قرار داشتن ثبت تجارب در اهداف کلیدي سازمان و سازمانهاي 

باالدست    
•  عدم وجود نظام نامه مدون و مبتني بر عملکرد دانشي افراد در ارتقا 

و ارزیابي    
•  تعداد کم نشست هاي تبادل تجربیات دانشي و عدم وجود برنامه 

نظام مندي براي آنها    
•  عدم وجود دستورالعملهاي ارزیابي عملکرد افراد بر مبناي شیوه 

روي  بر  موجود  ارزیابي  هاي  مکانیزم  صرف  تکیه  و  کارها  انجام 
خروجي ها  

•  عدم وجود رویه هاي مدون جهت ثبت تجربیات و دروس آموخته 

شده شامل شکستها و تفاوتهاي انجام کار در آینده نسبت به گذشته 
به  و  اخذ  هاي  نامه  نظام  و  دستورالعملها  مطلوب  کارایي  عدم    •

کارگیري نظرات اعضاي سازمان تا تبدیل شدن به  نتایج عملي 
•  عدم وجود رویه  هاي مشخصي در جهت آشنایي افراد جدید با 

اعضاي کلیدي و واحدهاي سازمان    
•  عدم کارآیي و ایجاد تقابل میان واحدها در ارزیابي عملکرد به دلیل 

انجام ارزیابي توسط خود واحدها و صحه گذاري توسط اعضاي سایر 
واحدها 

•  وجود دستورالعمل هاي بعضا زائد و زمانبر که منجر به دوباره کاري 
و اتالف زمان میشوند    

•  وجود دستورالعمل هاي با سلسله مراتب تایید زیاد که از سوي 

سازمانهاي باالدست ابالغ شدهاند    
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•  عدم وجود رویه هاي مشخصي جهت ارزیابي مبتني بر دانش 

عملکرد افراد توسط مدیران    
•  عدم وجود روي ههاي الزام آور ثبت تجربیات

عدم آشنایی مدیران و کارکنان با مدیریت دانش 

برق  توزیع  شرکت  در  دانش  مدیریت  استقرار  موانع  از  دیگر  یکی 
شمال استان کرمان، عدم آشنایی مدیران با اهمیت و مزایای مدیریت 
دانش در این شرکت می باشد. همچنین با توجه به اینکه راهبری 
بخش های مختلف شرکت به عهده مدیران می باشد، بنابراین دیدگاه 
آنها از مدیریت دانش اهمیت دارد. عدم آشنایی با این موضوع سبب 
عدم انتشار دانش مربوط به آن مدیریت و در نتیجه عدم استقرار 

مدیریت دانش خواهد گردید.  

 نبود فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان  

در  دانش  اشتراک  عمده  موانع  از  یکی  قبلی  مطالعات  براساس 
سازمانی  فرهنگ  است.  موجود  سازمانی  فرهنگ  سازمان ها، 
ایدئولوژی ها، اعتقادات و ارزش های عمیقی است که در هر سازمانی 
وجود دارد و دستورالعملی است که کارمندان برای روش انجام کار 
در آن سازمان دارند .تحقیقات نشان می دهند که رابطه مثبتی بین 
فرهنگ  داشتن  و  دارد  وجود  دانش  مدیریت  و  سازمانی  فرهنگ 
هر  در  دانش  مدیریت  پیاده سازی  در  مهمی  نقش  دانش  اشتراک 
سازمانی ایفا می کند. اشتراک گذاری دانش نیازمند کارمندانی است 
که به طور دلخواه دانش خود را وارد حافظه سازمان کنند. فرهنگ 

به عنوان یک منبع کلیدی در تشویق افراد به این امر خواهد بود . 

چالش هاي موجود در فرهنگ سازماني 

• مقاومت در برابر ثبت تجربیات به دلیل عدم آشنایي با شیوه هاي 

ثبت دانشي و زمانبر بودن آن    
• عدم اعتماد به سازمان در لحاظ نمودن عملکرد دانشي افراد    

• عدم وجود احساس امنیت شغلي به دلیل تصور اعمال سلیقه هاي 

شخصي در نظام ارتقا و ارزیابي عملکرد    
• عدم وجود باور کافي به کارآیي نشست هاي علمي    

• عدم وجود اعتقاد قابل توجه به لزوم اجراي فرآیندهاي کاري بر 

مبناي متدولوژیها و الگوهاي علمي    
• وجود فرهنگ تمایل به پنهان نمودن شکست هابه دلیل تصور از 

دست دادن احترام و موقعیت شغلي    
• نقش بسیار زیاد نظرات مدیران در برنامه ریزیهاي سازماني و عدم 

تفویض اختیار مناسب از سوي آنان    
• ترس اعضاي سازمان از تفویض اختیار    

•  عدم آشنایي افراد با رویه هاي تایید مستندات در سازمان

عدم توجه کافی برخی از مدیران ارشد به آموزش هاي کارکنان  

آموزش به عنوان مهم ترین رکن پرورش دانش در افراد و همچنین 
عامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی، آنچنان که باید مورد توجه قرار 
نگرفته و از سوی برخی از مدیران ارشد، جدی تلقی نمی شود. تغییر 
سیاست های کلی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان در ادوار 
مختلف و عدم وجود سیاست ثابتی جهت انجام اقدامات طراحی 
شده از سوی واحد آموزش شرکت، موجب عدم ثبات رویه آموزش و 

پرورش کارکنان گردیده است. 

عدم وجود زیرساخت هاي فناوري و تکنولوژیکی 

نبود زیرساخت های الزم دانشی، عدم وجود نرم افزارهای مدیریت 
و  اطالعات  جمع آوری  جهت  دانشی  پورتال های  کمبود  دانش، 
دانش افراد به صورت هماهنگ در کل مجموعه موجب می گردد 
دانش های سازمان به صورت پراکنده باشند و نتوان آنها را مدیریت 

نمود. 
اما از طرفی ورود ناگهاني یک تکنولوژي و فرآیند جدید، ممکن است 
همراه با ذوق فـراوان،  تـر س و یـ ا ناامیـد ي باشـ د. خوشـحال 
ي و رضـاي ت از یـ ک تکنولوژي در اثر به کاربندي آن به منظور 
توسعه ي فني کارهاي جاري حاصل مي گردد. اگر مرحله ي اجراي 
آن ،مراحل خسـته کننـد ه و ماللت آور شوند و هیچ گونه تغییر و 
تحولي در سازمان رخ ندهد، این امرباعث بروز ناامیدي و بیم خواهد 

شد . 

چالش هاي موجود  فناوري اطالعات: 

• عدم وجود سیستمي جهت ثبت و گردش تجربیات و اخذ نظرات 

سایر اعضا در خصوص آنها    
• عدم وجود سیستم ذخیره سازي تجربیات با قابلیت رهگیري دانشي    
• عدم وجود بستر فناوري اطالعات مناسب جهت برگزاري نشست هاي 

مجازي    
• عدم وجود سیستم گزارش گیري از فعالیتهاي کاري در حین انجام 

آنها    
• عدم وجود راهکار راهکاري مبتني بر فناوري اطالعات جهت اعالم 

شکستها و تجربیات و دروس آموخته شده    
• بدون نیاز به اطالع یافتن افراد غیر مرتبط 

• عدم وجود سیستمي جهت رهگیري ایدهها و پیگیري نظرات در 

خصوص آنها    
سازماني  سیستمهاي  در  موجود  اطالعات  در  هایي  نقص  وجود   •

واحدهاي  و  کلیدي  اعضاي  با  جدیدالورود  افراد  آشناسازي  جهت 
سازمان  

•  عدم استفاده از فناوري هاي کار گروهي مبتني بر وب    
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• عدم وجود سیستمهاي ارزیابي عملکرد و تخصیص پاداش بر مبناي 
دانش  

سازي  برطرف  جهت  پیشنهادي  عملیاتي  راهبردهاي  و  اهداف 
چالش هاي موجود:  

در تدوین راهبردها بایستي ابتدا با اهداف کلي سازمان آشنایي داشت 
و سپس با توجه به اهداف سازمان راهبردهاي عملیاتي در پیشبرد 
اهداف سازمان را تدوین نمود. اهداف کلي شرکتهاي توزیع به شرح 

ذیل آورده شده است:  
1- تعالي سازماني  

2- توسعه و بهسازي نیروي انساني 
3- کاهش زمان انتظار متقاضیان 

4- کیفیت انرژي 
5- استمرار انرژي 

6- کاهش تلفات انرژي 
7- افزایش راندمان 

8-  انجام اقتصادي فعالیت ها 
9-  افزایش وصول مطالبات مشترکین 

با دانستن اهداف سازمان و چالش هاي پیش روي استقرار مدیریت 
دانش مي توان راهبردهاي عملیاتي را به نرتیب اولویت به شرح زیر 

تدوین نمود: 
1- جلوگیري از خروج دانش افراد در هنگام خروج از سازمان 

2- ارتقاي وضعیت کسب دانش از منابع بیروني  
3- فراهم آوردن بستر الزم جهت استخراج دانش خبرگان  

4- ارتقاي وضعیت اعتماد اعضاي سازمان به یکدیگر جهت فراهم 
آوردن امکان تسهیم دانش  

5- آشنایي کارکنان با روش هاي مستندسازي تجارب و دانش هاي 
کسب شده از انجام پروژه ها و مطالعات  

6- ارتقاي بکارگیري دانش هاي کسب شده  
7- بهینه کاوي فرایندها و مستندسازي بهترین تجارب   

8- افزایش سهم فزاینده دانش در کیفیت خدمات   
9- جلوگیري از کسب دانش هاي تکراري ناشي از تکرار اشتباهات 

قبلي   
01- گسترش قابلیت هاي منابع انساني و بهره گیري از آن   

11- بهره مندي بهینه از سرمایه هاي ناملموس و دانشي سازمان در 
راستاي بهبود بهره وري  

21- تسهیل اشتراک دانش میان کارکنان   
31- بکارگیري دانش براي ایجاد نوآوري   

41- تدوین نقشه شبکه متخصصین  

برق  توزیع  دانش در شرکت  استقرار مدیریت  راهکارهای  ارائه 
شمال استان کرمان 

از آنجا که علت انجام این تحقیق رسیدن به راهکارهای اجرایی جهت 
تحقق مدیریت دانش در شرکت توزیع برق شمال استان کرمان بوده 
است در این بخش متناسب با موانع شناخته شده، راه کارهایی برای 
پیاده سازی مدیریت دانش و غلبه بر موانع روبه روی آن ارایه می شود. 
پیشنهادها از باال به پایین دارای درجه اهمیت باالتر می باشند که نیاز 

است تا سازمان به ترتیب آنها را بررسی و اجرا نمایند.  
برای از میان برداشتن مانع عدم اعتماد نیروی انسانی باید به تغییر 
دیدگاه نیروی انسانی از این برداشت غیرصحیح پرداخت. عدم وجود 
امنیت شغلی در کارکنان موجب عدم تسهیم دانش شخصی آنان با 
دیگران خواهد بود. در این رابطه مدیر باید با تشویق و تقویت تعهد 
سازمانی، تولید دانش در شرکت توزیع برق شمال استان کرمان را 
تسهیل نماید و سازمان نیز با ایجاد شرایط امن شغلی، ترس از دست 
دادن شغل و جایگاه سازمانی را از کارکنان دور کند. نوناکا اشاره کرده 
است که تعهد کارمندان و تطبیق دادن خود با مأموریت، ارزش ها، 
استراتژی ها و اهداف سازمان در خلق دانش حیاتی است و  شکست 
و موفقیت سیستم مدیریت دانش را وابسته به درجه تعهد کارمندان 

می دانند. 
بدین ترتیب کارمندانی که تعهد زیادی نسبت به شرکت توزیع برق 
شمال استان کرمان دارند، تالش بیشتری را در تسهیم دانش خود 
انجام می دهند. همچنین ثبت دانش حاصل شده به نام فرد صاحب 
دانش، تقدیر و قدردانی از این افراد و یا حتی چاپ مقاالت و کتاب های 
آنان می تواند موجب ترغیب صاحبان دانش به انتقال و ثبت آن در 

مجموعه سازمان گردد. 
همچنین عالوه بر ایجاد انگیزه و آموزش می بایست الزام سازمانی نیز 
به انتقال دانش و مستندات شغلی برای هر پست سازمانی به صورت 
دوره ای ایجاد گردد و هر فرد موظف باشد دانش و مستندات مربوط 
به حیطه وظایف خود را به صورت دوره ای به مدیر مربوطه تحویل 

نماید. 
الگوبرداری و بررسی تجربیات سازمان های خصوصی می تواند به 
شرکت توزیع برق شمال کرمان در پیاده سازی فرایند مدیریت دانش 
کمک کند. باتوجه به اینکه شرکت توزیع برق شمال کرمان هنوز 
استراتژی خاصی برای مدیریت دانش تدوین نکرده است، می تواند 
با بررسی سازمان های خصوصی و موفقیت ها و شکست های آنها 
در پیاد ه سازی فرایند مدیریت دانش، از آنها الگو گرفته و مدیریتی 

اثربخش بر دانش این شرکت داشته باشد. 
عامل اصلی که مسبب عدم توجه به مدیریت دانش در شرکت توزیع 
برق شمال کرمان شده است، آشنا نبودن مدیران با مدیریت دانش، 
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مزایای آن و فرایند پیاده سازی آن در این شرکت می باشد. پیشنهاد 
می گردد مدیران شرکت توزیع برق شمال کرمان بتوانند موضوعات 
دانشی شرکت را تعیین نمایند، فرایندها را بازنگری کنند و فرایندهایی 
که بیشترین ارزش را ایجاد می کنند، شناسایی کنند. این امر نیازمند 
این است که مدیران عالی شرکت توزیع برق شمال کرمان باتوجه 
بیشتر به مسئله مدیریت دانش، مدیران ارشد این شرکت را آموزش 
دهند و آنها را به سمت مدیریت دانش در مدیریت هاي خود سوق 

دهند.  
در  دانش  گذاشتن  اشتراک  که  است  فرهنگی  ایجاد  دیگر  مورد 
شرکت توزیع برق شمال کرمان را رواج داده، بر آن ارزش گذاشته و 
به آن پاداش دهد. مدیران عالی شرکت توزیع برق شمال کرمان باید 
برای تسهیم دانش، انگیزش و ساز و کارهای الزم را ایجاد کنند تا 
کارمندان آن را برای شغل خود مفید پنداشته و با استفاده از آن توانایی 
خود را در انجام کارها بهبود بخشند . تغییر فرهنگ فکری کارکنان 
و مدیران به این امر که تسهیم دانش قدرت است نه تحکیم آن، 
تشویق کارکنان به گسترش تعامالت، ایجاد روحیه اشتراک گذاری 
دانش و تأثیر آن بر ارتقاء شغلی و مواردی از این قبیل، می تواند در 
ایجاد چنین فرهنگ دانشی مؤثر باشد که این امر نیازمند یک رهبری 

سازمانی قوی است.  
ایجاد زیرساخت های فناوری به منظور جمع آوری دانش، طبقه بندی و 
مدیریت نمودن آن، ایجاد کتابخانه های دانشی و زمینه سازی جهت 
مذاکره و مصاحبه با افراد صاحب دانش از طریق پورتال های مجازی، 
به منظور گردآوری نظرات خبرگان و صاحبان دانش، می تواند یکی از 

راهکارهای مفید در این زمینه باشد. 

           نتیجه گیري 

بررسی موانع استقرار مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت پیاده سازی 
آن در شرکت توزیع برق شمال کرمان با استفاده از تجربیات افراد 
صورت  کرمان  شمال  برق  توزیع  شرکت  تحقیقات  دفتر  در  خبره 
گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مهم ترین موانع استقرار 
مدیریت دانش در شرکت توزیع برق شمال کرمان، مربوط به عوامل 
انسانی می باشند. عوامل انسانی شناسایی شده شامل عدم اعتماد 
نیروی انسانی، عدم آشنایی مدیران و کارکنان با مدیریت دانش و نبود 
فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان می باشند. همچنین وجود 
ساختارهای سلسله مراتبی و عدم وجود زیرساخت های فناوری و 
تکنولوژیکی نیز از دیگر موانع استقرار مدیریت دانش شناخته شده اند. 
برای رفع موانع و عوامل انسانی استقرار مدیریت دانش در شرکت 
نیروی  دیدگاه  تغییر  راهکارهای  کرمان  شمال  برق  نیروی  توزیع 
ایجاد  و  شرکت  مدیران  توسط  دانشی  موضوعات  تعیین  انسانی، 
فرهنگ انتشار و اشتراک گذاری دانش و تهیه و تدوین دستورالعمل 
انتقال و مدیربت دانش برای پست های سازمانی پیشنهاد گردیده 
است. برای بهبود ساختار شرکت و رفع موانع تکنولوژیکی نیز به 
ترتیب الگوبرداری و بررسی تجربیات سازمان های خصوصی و ایجاد 
کمک  دانش  مدیریت  استقرار  به  می تواند  فناوری  زیرساخت های 
نماید. دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق شمال استان کرمان پس 
از استقرار مدیریت دانش و اجرای دستور العمل تدوین شده نتایج 
حاصله را به صورت مقاله جهت استفاده پژوهشگران منتشر خواهد 

کرد.
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