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 ایدر شرکت برق منطقه محور یاستراتژ کردیبا رو نشدا مدیریتبلوغ ی اب یارزش ،پژوهش نیاهدف چکیده: 

 ،یو روش پژوهش در بخش کم یتعاقب حاتیاز نوع توض یمتوال ینییتب یبیروش پژوهش، ترکد. بو خوزستان

خوزستان  ایشرکت برق منطقهمدیران و کارشناسان شامل نفر،  48 شامل ریماآ جامعهبود.  یشیماپی – یفیتوص

تخصص یا دانش،  تیریدبلوغ م لاز مراح یکیدر کروگر  محور یاستراتژدانش  تیریبر اساس مدل بلوغ مد که بود

اطالعات،  یآورجمعاستفاده شد. ابزار  یاز کل شمار ،جامعه تیبر عهده داشتند و با توجه به محدود تیمسؤول

جامعه  نیب  ،ییایو پا ییکروگر، بود که پس از محاسبه روا استراتژی محوردانش  تیریبلوغ مد یاب یارز پرسشنامه

و  انهیشامل م یفیآمار توص یهاو روش SPSS 20افزار از نرم اهداده لیوتحلهیتجز منظوربهو  عیپژوهش توز

 تکتکبلوغ  زانیم یاب یارز ی. الزم به ذکر است که برادیاستفاده گرد نهیشیو ب  نهیو انحراف استاندارد و کم نیانگیم

 50معادل نقطه  مدو)چارک  متوسطبا حد  انهیم سهیاز مقا استراتژی محوری مدیریت دانش هابخش ریز هایهیگو

در چهار مرحله و از  ،گانه بلوغشش مراحلاز  خوزستان یامنطقهبرق نشان داد شرکت  جینتا( استفاده شد. یدرصد

 تیریبلوغ مدهای آسیب عنوانبهکه کسب کرده است کمتر از حد متوسط  یازیامت شاخص 39شاخص در  97

کنندگان بالقوه مشارکتبود.  مطالعه موردی چندگانهبخش کیفی،  روش پژوهش در. اندشدهگزارشدانش شرکت 

بودند. خوزستان  ایبرق منطقهکلیه مدیران و کارشناسان شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت  بخش، شامل نیا

 یاشباع نظر اساس و برنظران کلیدی صاحب و روش هدفمند گیرینمونه رویکرد کنندگان پژوهش، بامشارکت

در قالب  ساختمندنیمه عمیق طریق مصاحبه از استراتژی محورهای بلوغ مدیریت دانش آسیبانتخاب و علل بروز 

فراگیر، استخراج گردید و در قالب شبکه مضامین  نیمضام)اصلی( و  سازمان دهنده نیمضامپایه )اولیه(،  مضامین

های ها، استراتژییاستاز وابستگی دانش و استراتژی، عدم تدوین س مطلوب، عدم درک یطورکلبهترسیم شد. 

های بلوغ در علل بروز آسیب نیترمهممدیریت کارآمد و مؤثر مدیریت اطالعات از عدم شفاف برای مدیریت دانش و 

 اصلی یهاستون از یکی عنوانبه دانش مدیریت و شود بازنگری شرکت موجود راهبرد بایستبوده است که می

 .گیرد قرار سازمان راهبرد
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 مقدمه 

  شده لیتبد هاسازمان برای  یمهم اریبه موضوع بس یو عمل یعلم نهیدانش در هر دو زم تیریمدامروزه 

عامل مهمی برای یک سازمان است تا بتواند منابع و   شدهفیتعردارا بودن یک استراتژی روشن و . است

حقیقت این است که در امّا  .کند یدهسازمان  دانش مدیریت اهداف به دستیابی برای را خود هایتوانایی

  عملیاتی شود و بسیاری از مدیران ینم اجراییبه میزان زیادی مدیریت دانش و استراتژی عمل ارتباط 

  خل از  اند. این مشکلبا چالش مواجه سازمانشانهای دانشی برای بیان ارتباط بین استراتژی و سرمایه

ریشه   وکارکسب ساختن استراتژی دانش و استراتژی  راه جامع برای مرتبط نقشههای استراتژیک و مدل

فعلیِ تغییر چنان   است. آهنگِ دگرگونی و لتحو  حال در سرعتبه ما اطراف محیط. از طرفی گیردمی

آهنگ تغییر   هرچقدر و آمیز باشدسریع است که تأخیر داشتن در آن ممکن است بسیار گران و فاجعه

 (. 1391جکسون، ) شودتر میهای ابداعی ما کوتاهحلکنند و عمر راه مسائل بیشتر تغییر می  ،تندتر شود

  و بجا از امکانات بالقوه  اندازهبهوری و بهره متغیر های محیطدرک واقعیت درگروحیات و بقا هر سازمانی 

هایی  ها دست به تدوین استراتژی، سازمانمهم قق این برای تحت. رای رسیدن به اهداف سازمان اسب آن،

ها نیازمند  اجرای استراتژی (.Millar 2016) سازدها را محقق می ها اهداف سازمانزنند که اجرای آنمی

  وزی، مر ا متغیر محیطدر  که استدانش مدیریت  ،یکی از این ابزارها .ستبه ابزارهای مختلف مدیریتی ا

  .Ale et al)است  دهکر مملز قابتیرکسب مزیت  منظوربه نشدا یروزرسان به و بساکتابه را  هاسازمان

  است  شدهل یتبدها در سازماندر هر دو زمینه علمی و عملی به موضوع بسیار محبوبی  و (2014

(Ferraris et al. 2017; Defreitas 2017; Paliszkiewicz et al. 2017:). 

دانش و   تیریثر مدؤکارآمد و م  یاستراتژ  جادیا یبرا  وکارسب ک یاستراتژ  نیمطلوب از تدو درک

  ی انطباق نیچن کیاست.  یضرور  یامر  ای خوزستانشرکت برق منطقه ژهیوبه ها و سازمان در بالعکس

دست   وکارکسب یها و استراتژ با طرح  یو هماهنگ یگذار هیسازد تا به حداکثر سرمایشرکت را قادر م

و   رندیگیدر نظر م یاستراتژ نیدانش را جدا از تدو  تیریمد اًقطع رانیمد ،یکاف . بدون دستورالعملابدی

با توجه به   (.Millar et al. 2016شود )یماهداف شرکت  زدانش ا ت یری منجر به انحراف اهداف مد نیا

بخـش دولتی ابعاد و زوایای   حوزهبخش خصوصی و چه در  حوزهاینکه مفهوم مدیریت دانش چه در 

  و  موضوع ضرورت میزان عالیق، برحسب نیز کشور در مفهوم این به منددارد، پژوهشگران عالقه متعددی

موضوع را از منظر   نکهای بدون ،کردند انتخـاب را مفهـوم ایـن از  هاییبخش خود مطالعات در ،...

گران در  تر پژوهش بیش مطالعه نیقیبه ن روند تا امروز نیز ادامه دارد.نگاه کنند که ای یتیری/ مد کیاستراتژ

  در  شدان مدیریت هایپـروژه کیفی سطح ارتقای و افتگییعهتوس بـر انتخابی، هایک از حوزههر ی

  مندان ه ذهن عالقها نقـد بام یابه صورتبهؤالی که در این میان ا سامّ .افزایدمی کشور دولتی هایسازمان

دو دهه از توجه   نکهیبااچرا که  تاس  نای د،کنیم خطور دولتی هایسازمان در دانش مدیریت حوزه به

  طور بهطور عام و مدیریت دانش های اطالعاتی بهسیستم حوزهاستراتژیک در  ییراستاهممدیریتی به 

دانش و   تیریدر عمل ارتباط مد راچ ؟اصلی مدیران است دغدغهگذرد، این بحث همچنان خاص می

سازمان  ارتباط بین استراتژی  ایجادو بسیاری از مدیران برای  شودینم  ییبه میزان زیادی اجرا یاستراتژ 

  با  حوزه این در شدهارائه  هایمدل اند؟ چرامواجه  چالش با سازمانشان دانشی هایو سرمایهخود 
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دانش   تیری مد سازیاده یپ هایی و استراتژ  هااستسی اصول، و ابعاد گرفتن نادیده همچون انتقادهایی

 اند؟ مواجه 

با رویکرد ترکیبی در   استراتژی محورمدیریت دانش  بلوغ ارزیابیاساس، هدف از پژوهش، بر این   

 یراتژ تاس  1دانش   تیریبلوغ مد  لمد در راستای تحقق این هدف، از  است.    ای خوزستانشرکت برق منطقه

بهره  به آن توجه شده،  کمترادبیاتی  حوزهمبنای مدل پیشنهادی، که در  مثابهبه  (Kruger 2008) محور

  ب یترت کیدانش در  تیریها مدیها و استراتژ استی ، ساصولبا قرار دادن این مدل است.  شدهگرفته

ه  بو  دادهقرار  موردسنجش ،کیاستراتژ /یتیریاز منظر مد را دانش  تیریمد شرفتیپ ،یزمان

ایی  و شناس  شمدیریت دان بلوغابزاری برای ارزیابی  مثابهبه  شرکت مدیریت دانش  گیرندگان نظامتصمیم

 . کندمی، کمک  متخصصاناز دید    آنهای  هـا و قوتضعف

 

 مبانی نظری 

 و استراتژی  مدیریت دانش 

برخی   اذعان داشتند. )دانش( های پنهانبه قدرت داراییها، از استراتژیست، بسیاری ها طی این سالر د

در تدوین استراتژی  پنهان  هاییی دارا نقشبر  بایستمی ،برای حفظ مزیت رقابتی معتقدند کهمحققان 

.  (Bontis et al. 1999; Birchall & Tovstiga 1998; Thece 1998) داشت یجد دیتأک

بقا  رییبا تغ یسازگار ر،ییدائم تغ طیمح کیمتوجه شدند که در  1990 یها در اواخر سال هااستراتژیست

  ی که سازمان را بازساز  یندیآدر حال اجرا است، فر ندیفرآ کی یاستراتژ  نی. تدوکندینم نیرا تضم

  ر ییتغ دائم وکارکسب طیکه مح لیدل نیابه  (.Kruger & Snyman 2007) را بسازد ندهیکند تا آیم

 یو تحوالت یتکامل صورتبهبایست می محیط متغیر نیدر ا یاستراتژ  نیروش تدو نیپس بهتر کند،می

  و  نظمیبی در عیننظم ، هدفمندانه، نهفعاال یهاتیاز فعال یبیترک دیبا ندیفرآ نیاعبارتی به . باشد

طور که همان  .شودیاستفاده م  عتتوسط طبی  مدام  طوربه  هاروش  بهترینباشد.    سازگاری  در عین  یواکنش

  استراتژی نیز باید دائماً در حال تکامل و تغییر باشدافتد یاتفاق م مدام عتیتکامل در درون طب

(Thampson et al. 2005،) ک یاستراتژ تیریمد یبرا  انیبندانش در اقتصاد  ژهیوبه ت دانش قدر پس  

تکامل آن را   ندیو فرآ دهدیشکل م یدر اصل دانش به استراتژ  (. Getler 2003) است یاتیح یامر 

موفق   جهیجهت کسب نت ازیموردندانش  استراتژی و نیب یتعادل خوب ستباییامّا م بخشد می عیتسر

  شود  تیریمد دیآگاهانه است که با یندیبلکه فرآ ست،ین زیرقه نابغه آمج کی . چون دانشبرقرار شود

(Kruger 2008 .) 

بیان   مختصرو  وضوحبه دانشاثبات وابستگی متقابل بین استراتژی و  منظوربه 2000در سال  2تیوانا 

بر   فقموتدوین استراتژی  و دکنست که استراتژی دانش را هدایت می ا شما ستراتژی شرکتا"که کند می
ها نباید تنها به ارزیابی نقش دانش در  ، استراتژیستموفقبرای تدوین استراتژی  .گیردپایه دانش شکل می

 
1.Knowledge Management Maturity Model (KMMM) 

2.Tivana 
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ثر  ر تخصیص منابع جهت مدیریت مؤاستراتژی د ممیزینقش به تدوین استراتژی بسنده کنند، بلکه باید 
های مدیریت  نگ بنای تمام تالشس درواقعمتقابل بین دانش و استراتژی کنند. وابستگی  توجهدانش نیز 

 ;Zack 2001; Nonaka & Takeuchi 1995; Carneiro 2002) مثل نویسندگانی ."دانش است

Dove 1999; Kruger & Johnson 2013; Elbana 2016; Millar et al. 2016 )  در این زمینه که

کلید تدوین و توسعه استراتژی  بر این باورند که  هاآن . دارند ینظرات مشابه دانش مقدمه استراتژی است

بر پایه و اساس دانش نهفته است و استراتژی باید تعیین کند که اطالعات و دانش چگونه استفاده شود.  

 Tiwana 2000; Kruger & Snyman 2007; Kruger & Johnson) این نتایج با کارهای تحقیقاتی

ای از  که فرآیند تدوین استراتژی، با مجموعه رسیدند  به این نتیجهها است. آن راستاهمهمسو و ( 2013

 ها مرتبط است. های سازمانهای فکری و قابلیتدارایی

مدیریت دانش،   و استراتژی وکار کسب استراتژی  در موردهای مختلف دیدگاه کلیه لیوتحلهیتجز با

و وابستگی   دکننغذیه ترا  گریهمدو استراتژی مدیریت دانش باید  وکارکسب که استراتژی  مشخص شد

شرکت   آرمانها با فعالیت مقصد دهد کهاستراتژی مدیریت دانش باید تضمین  .ه باشندمتقابل داشت

همه در راستای حمایت از   ،و فرهنگ ها، مهارتها، منابع، نقشها، فناوریاست و فنون جهتهم همسو و

پیوند بین مدیریت دانش و    کهنیباوجودا  سفانه،(. متأKruger & Snyman 2007)  است  استراتژی سازمان

این   ای خوزستانشرکت برق منطقه ژهیوبه ها و سازمانا در بسیاری از است، امّ شدهشناختهاستراتژی 

  سازمان های مدیریت دانش با استراتژی برنامه یساز کپارچه ی .شودنادیده گرفته می وکارکسبمسئله در 

و عناصر  ها فناوری ،هامدیریت و هماهنگی فرآیند به دلیل مشکالت ذاتی در شایدبسیار سخت است، 

 . اجتماعی در سازمان است

 

 مطالعات پیشین

بلوغ مدیریت دانش، شناختی از سطوح بلوغ مدیریت دانش هر سازمان بر اساس ارتباط آن با   هایمدل

های  الیتارزیابی عینی از سطح فع، کند های مدیریت دانش استاندارد ایجاد میای از فعالیتمجموعه 

  بایستمیارزشمندی در زمینه اقدامات مناسبی که  اطالعاتکند و مدیریت دانش در هر سازمان ارائه می

  .سازدرا فراهم می توسعه مدیریت دانش انجام دهد ازنظرسازمان برای رسیدن به سطح بعدی بلوغ 

از   یاگسترهکرده و  دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ هرکداممحققین و اندیشمندان 

(.  Meyer & Marion 2013)  ای از دستورات عملی را ارائه کردندتا مجموعه  یفناور یهاحلراه 

ها در مدیریت  دارند که به دلیل مشارکت بسیاری از حوزههمچنین، بسیاری از اندیشمندان بیان می

، نیاز به  ی سازمانفرهنگنی و های انسا دانش، همچون فناوری، فرایندها و ساختار سازمانی، سرمایه

 Kruger & Snyman) ستاتحقیقات گسترده و عمیقی در زمینه دستیابی به بلوغ مدیریت دانش 

2007; Kruger & Johnson 2013.) 
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های  دو گروه، مدل مدریت دانش در قالببلوغ  هایمدل توانمی درواقعادبیات موضوع،  مروربهتوجه  با

مدل بلوغ   بندی کرد.طبقه )محتوا محور(، 2های بلوغ غیر قابلیت ور( و مدل )فرآیند مح 1بلوغ قابلیت

  . کندی م فیثر را توصؤافزار منرم ندیفرآ یدیاست که عناصر کل یچارچوب  افزاربرای ظرفیت نرم  تیقابل

  یک مدل بلوغ قابلیت، مدلی " : اندکرده  فیتعر صورتن یبدرا  تیمدل بلوغ قابل( 2016) انیواسوبرامانیس
سازی تجارب موفق و حیاتی با توجه به فرآیندهای مختلف سازمانی  پیاده است که نقشه راهی را برای

های دارای  سازمان ژهیوبه ها )مدلی است بنیادین که جهت سنجش میزان بلوغ سازمان .کندفراهم می
های بلوغ، ساختار  لب مدل. غا"رود افزار( به کار میهای تولیدکننده نرمبر همچون سازمانفرآیندهای دانش

های بلوغ غیر قابلیت چارچوبی محتوا محور دارند که  مدل .اندابتدائی خود را از این مدل به عاریت گرفته

تر بلوغ  پیشرفته سطح شروع از قبل آید ومی به دستسازی سیستماتیک مدیریت دانش، بلوغ با پیاده 

 . باشد  سازگار  کامالً  بلوغ  سطح  با  کامل  طوربه   سازمان  که  نیست  نیازی

دیدگاه متفاوتی در خصوص   هرکدامکه محققین و اندیشمندان  نشان داد هابررسی نهایی این مدل

ای از دستورات انسانی  افزاری تا مجموعهو نرم   انهور اهای فنحلای از راهمدیریت دانش اتخاذ کرده و گستره

مدیریت دانش، هماننـد   حوزههای بلوغ در لد بر مدخالصه، یکی از انتقادات وار طوربه  را ارائه کردند.

  ارائه های اطالعاتی، مشکالت مربوط به مطالعات مفهومی و عدم تر سیستمکلی حوزههـای بلـوغ در مـدل

، دارای  هامدلهای مطالعاتی دقیق است. دیگر اینکه برخی از با استفاده از روش مدل جامع و تکاملی

هستند و درواقع به توصیف بهبود تدریجی   استراتژیکراه  نقشه ارائهو بدون  روش ارزیابی کلی مبهم

و   آنکه بر مدل ارزیابی برای تعیین سطح بلوغ در رابطه با هریک از ابعاد بلوغشوند، بیسطوح محدود می

ـزا  های مجهای بلوغ مختلف اغلب بر فعالیت، مدلتیدرنهاتأکید شود.  وکارکسب رابطه آن با استراتژی 

های بلـوغ مـدیریت  مدیریت دانش، اشاره دارند. در ادبیات مدل انهفناور ابعاد  ژهیوبه یـا ابعاد متفاوت 

قرار   موردتوجهچندان    وکارکسبهای  های مدیریت دانش و استراتژیفعالیت  یراستاسازهم  مسئلهدانـش، 

  وکار کسب بـا  راستاهم ـدیریت دانـش سـازی م برای ارزیابی و پیـاده استراتژی محورنگرفته و خل مدلی 

دانش با   تیریدر مورد بلوغ مدمعدودی  یهاپژوهش که  افتیدر توانیم در مطالعات علمی مشهود است.

  ( و 1393)برای مثال: مانیان و همکاران  است شدهانجام در پیشینه داخلی  استراتژی محور کردیرو

لذا با توجه به نقش بسیار مهم  ت. منطبق نیسی ایران، های دولتسازمان بافرهنگ زین یخارج هایپژوهش

دانش    تیریمدل بلوغ مدنگارنده  ها و موانع در موفقیت آن،  و کلیدی مدیریت دانش و لزوم توجه به چالش

با  این مدل انتخاب کرده است. مدل مبنایی پژوهش حاضر  عنوانبهرا  (Kruger 2008) محور یاستراتژ 

  شرفتیپ  کند تامیتالش    ،یزمان  بیترت  کیدانش در    تیریمد  یها یها و استراتژ استی ، ساصولقرار دادن  

قادر  تنهانه همچنین این مدل، . شیابی قرار دهدز مورد ار کیاستراتژ / یتیریاز منظر مد رادانش  تیریمد

اطالعات و ارتباطات و   یدانش است، بلکه فناور تیریمد هاییو استراتژ هااستیاصول، س بیبه ترک

 .کندیم  بیدانش ترک  تیریبا مد  زیاطالعات را ن  تیریمد

 
1.Capability Maturity Model (CMM) 

2.Non-CMM Based Maturity Models 
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و   تنیس  وستهیپهمبه به شکل  وجهچیهبه دیگر  مرحلهبهمرحلهالزم به ذکر است در این مدل عبور از یک 

انداز  بنابراین نباید این مدل را یک چشم ؛ ( Kochikar 2004) انشعاب در میان مراحل یک واقعیت است

که   طورهمان یک نگرش انحصاری برای تعیین بلوغ مدیریت دانش تلقی کرد. دید و نباید آن را 

(Gallager & Hazlett 2004معتقدند این مطلب به این معنی نیست که در تمام مراحل سازمان )  ها

باید با تالش برای رسیدن به سطح بعدی بلوغ تالش کنند. در شرایط خاص، ممکن است که ابتدا وارد  

، چیزی که مشخص است این است که مراحل در طول یک محور  حالن یبااشوند. سطح بعدی بلوغ 

روند و سازمان  پس با بلوغ مرحله اولیه پیش می .کنند، نه اینکه جایگزین مرحله قبلی شوندپیشرفت می

و  مستمر مراحل قبلی را بازبینی  طوربه ها نیاز دارند سازمان .کنندتر میرا به هدف خود نزدیک و نزدیک

 (. Laudon. & Laudon 2004)  اصالح کنند

 

 
 

 بلوغ     

 

 

 

 فرهنگ دانش 

 

 

 تحقق 

 دانش  اندازچشم 

 جاهمه دانش در 

 موجود 

 یسازاده یپ

 یهای استراتژ

 دانش  تیریمد

 تدوین 

 یهای استراتژ

 دانش  تیریمد

 ن یتدو

 برای استیس

در   دانش تیریمد

 سراسر سازمان 

 

در  یریگم یتصم

 تیریمد اصول مورد 

 ICT & IM دانش 

 1مرحله  2مرحله  3مرحله  4مرحله  5مرحله  6مرحله 

 (. Kruger 2008) مدل بلوغ مدیریت دانش اقتباس از .1شکل 
 

 پژوهش  شناسیروش
ای  منطقهمحور در شرکت برق -بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی  در پژوهش حاضر جهت ارزشیابی

شود. منطق کلی استفاده از  می استفاده تبیینی متوالی از نوع توضیحات تعاقبی ترکیبی از طرح خوزستان

پاسخگوی   ییتنهابههای کمّی و یا کیفی طرح ترکیبی در این پژوهش به این دلیل است که یکی از طرح

کیفی نقش تبیین و توضیح  یهادادههای تبیینی آن است که . محور اصلی طرحستین مسئلهحل این 

، امّا در تحلیل شودیمکمی شروع  یهاداده . لذا پژوهش با دارندعهده های کمی بر بیشتری در باب داده

های کمی  پژوهشگر پس از گردآوری داده درواقع. شودی مهای کیفی نیز بهره گرفته های کمی از دادهداده

  کند یمای کمی که نیاز به تبیین بیشتری دارند را شناسایی هها، در بخش راهبرد، دادهو بررسی این داده

کنندگان در پژوهش است  ها و نظرات مشارکتهای کیفی که حاصل از دیدگاهو سپس با استفاده از داده

 های کمی اقدام خواهد کرد. به تبیین این داده

اندازچشم  
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در   ای خوزستان،رق منطقهمحور در شرکت ب-ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی منظوربه

و پرسشنامه استاندارد بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور کروگر   یشیمایپ یفیتوص روش از مرحله کمی،

ضریب  استفاده گردید.  1چندگانه  یفیک مطالعه موردیاز روش پژوهش از  کیفی در مرحلهو  (2008)

محور در همه ابعاد نیز باالتر  -ویکرد استراتژیارزشیابی بلوغ مدیریت دانش با رروایی و پایایی پرسشنامه 

 آمد که مقدار مناسبی است.   به دست  0.80از  

 

 هاافتهی
 بخش کمی 

و به ارائه نتایج  قرارگرفته یموردبررساز اجرای ابزارهای پژوهش  آمدهدستبههای یافتهدر مرحله کمی 

  پاسخگویی به سؤاالت پژوهش  منظور به شود. های پژوهش پرداخته میآماری داده  لیوتحلهیتجزحاصل از 

از پژوهش صورت   آمدهدست بههای تحلیلی گویا و روشن از داده تا  شدهاستفاده  SPSS 20 افزارنرم از 

  های توصیفی به تفکیک های پژوهش در قالب یافتهشماری از جامعه آماری، یافته کلبهگیرد. با توجه 

 است.   شدهائه ارها  و سپس خالصۀ این یافته  شدهانیب

مدیریت دانش  بلوغ گانه های مراحل ششها و توانمندی، مقایسه قابلیتنظرانصاحب با توجه به نظر 

  ای خوزستان، در مراحل که شرکت برق منطقه ( نشان داد5/1سازمان، با حد معیار ) در راستای استراتژی

  جا همه و مرحله ششم دانش در ( 73/1 میانگین، )با اطالعات تیریاطالعات و ارتباطات و مد یفناور اول 

  دوم توانایی  مراحل باالتر است امّا در شرکت شدهنییتع معیار حد از ( 67/1موجود، با میانگین )

های مدیریت دانش با  (، سوم تدوین سیاست46/1با میانگین ) دانش ت یریمد اصولدر مورد  یریگمیتصم

( و مرحله پنجم  63/0یریت دانش با میانگین )های مد(، چهارم تدوین استراتژی0/79میانگین )

 . استتر  ( پایین5/1معیار )   حداز  (  44/0های مدیریت دانش با میانگین )سازی استراتژیپیاده 

دانش، مشخص   تیرمدی بلوغ مراحل و هابخش یینها ازیامت تیدرنها و  هاشاخص ازیامت یا بررسب

شاخص   34در  صشاخ 97و از  مرحله چهارلوغ در ب گانهشش  مراحلاز  موردمطالعهکه شرکت  دیگرد

( برای  1و متوسط میانه معیار )  ی انه یچهارگزبرای سؤاالت    (5/1)  اریمع  انهیکمتر از حد متوسط م  یاز یامت

  ن یدر ا یجد یها بیبه معنای وجود آس نیکسب کرده است و ا )بلی و خیر(، یانهیدوگزسؤاالت 

 : است  شدهگزارش   (2و    1)  هایلجدو  شرح  به  که  است  عوامل  و  هاشاخص

 
1.Multiple Qualitative Case Study 
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 ای خوزستانشرکت برق منطقه محور یمدل بلوغ استراتژ گانهمراحل شش بلوغ زانیم .1جدول 

 

 ای خوزستانشرکت برق منطقه استراتژی محوربلوغ مدیریت دانش  یشناسبیآسنتایج  .2جدول 

 هاآسیب مراحل

ارتباطات  و اطالعات : فناوری1مرحله 

 اطالعاتو مدیریت 

برای  شدهفیتعر و روشن هایو استراتژی هااستیس . عدم تدوین1

 .اطالعات مدیریت

 الزم و و نیازهای اطالعاتی حیاتی عمناب  صحیح صیتشخعدم. 2

 .وکارکسب

 اطالعاتی منابع به دسترسی برای کارکنان آموزش . ضعف در3

 .شغلشان با متناسب

 .کلیدی اطالعات به ذینفعان دشوار . دسترسی4

 اصول مورد در یریگ میتصم: 2مرحله 

 دانش مدیریت به مربوط

 استراتژی ینتدو در دانش مدیریت مشارکت فعال مسئولعدم . 1

 شرکت. وکارکسب

 دانش. مدیریت فرآیند مداوم بهبود برای ارشد . ضعف مدیریت2

 آنان توانمندی اساس بر افراد ارزشیابی برایارشد  تیریمد . ضعف3

 دانش. تسهیم در

 روی گذاریسرمایه برای دقیق گیریدر قدرت تصمیمضعف . 4

 دانش. مدیریت

برای ( افراد و یفناور) ترکیبی طمحی یک به ازیموردن . عدم توافق 5

 دانش. مدیریت

 مدیریت دانش. برای برگزارشده های. کیفیت پایین گردهمایی6

 کارکنان کلیه دادن مشارکت برای های انگیزشی نامناسب. سیستم7

 دانش. تسهیم فرآیند در

  هایسیاست  تدوین: 3مرحله 

 دانش  مدیریت 

  برای مدیریت دهشف یتعر روشن و  یهااست ی س . عدم تدوین1

 دانش. 

  رسمی  کارکرد تدوین به ارشد تعهد باالی مدیریتعدم  .2

 دانش.  مدیریت

 اریمع حد انحراف استاندارد نیانگیم تعداد بلوغمراحل 

 5/1 39/0 73/1 12 فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت اطالعات: 1 مرحله

 5/1 66/0 49/1 36 دانش تیریمد اصولمورد  در یریگمیتصم: 2مرحله 

 5/1 51/0 79/0 36 دانش تیریمد یهااستیس: تدوین 3مرحله 

 5/1 37/0 63/0 36 دانش تیریمد یهایاستراتژ نیتدو: 4مرحله 

 5/1 22/0 44/0 36 دانش تیریمد یهایاستراتژ سازیادهی: پ5مرحله 

 5/1 10/0 67/1 36 موجود جاهمهدانش در : 6مرحله 
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 هاآسیب مراحل

  هایاستراتژی : تدوین4مرحله 

 دانش مدیریت

 برای مدیریت شدهفیتعرروشن و  یهایاستراتژ . عدم تدوین1

 دانش.

 در سطح سازمان. دانش مدیریت های. نهادینه نشدن استراتژی2

 های مدیریت دانش.افی به عناصر کلیدی استراتژی. عدم توجه ک3

  هایاستراتژی سازی: پیاده5مرحله 

 دانش مدیریت

 .دانش مدیریت برای کنندههماهنگ مرکزی واحد . عدم ایجاد1

 .اجرایی موقعیت با دانش ارشد مسئول یکارگماربهعدم . 2

 .دانش مدیریت غیررسمی هایشبکه تأسیسعدم . 3

 نهیزمدر  ارشادگری و آموزش یهابرنامه کردن نهادینهعدم . 4

 مدیریت دانش.

 .دانش تسهیم برای( مشوق) محرک هایطرح تدوینعدم . 5

اطالعاتی توسط کارکنان در زمینه مدیریت  برگزاری جلساتعدم . 6

 دانش.

 اینترنتی یهادرگاه طریق از اطالعات استفاده از سیستمعدم . 7

 (. ... و ایمیل)

ثبت تجارب  نهیزم درآموزشی  راهنمای یهادفترچه وجودعدم . 8

 موفق کاری.

 های ثبت تجارب موفق کاری.روش تمرین عدم .9

 وجود راهنماها در زمینه ثبت تجارب موفق کاری.عدم . 10

 فرآیندهای اجرای ارزیابی برای هاشاخص از استفادهعدم . 11

 .دانش مدیریت

 .امتیازی هایکارت از استفاده عدم .12

 روی بر کارکنان از کتبی و شفاهی دریافت بازخوردعدم . 13

 دانش. مدیریت دستاوردهای

 دانش. یگذاراشتراککارکنان در  از خاصی یهاگروه . مقاومت14

 معلومات) کارمندان نشده مستند دانش درگرفتن . دشواری15

 .(خاص

سازمان توسط  محرمانه /حساس اطالعات به دسترسی از . نگرانی16

 ها.و سازمان هابخشگر دی

. دانش و مدیریت اطالعات است یک اولویت در برنامه نوسازی 17

 نبوده است.سازمان 

 موجود جاهمه: دانش در 6مرحله 
 مختلف واحدهای سازمانی در بینبرون در تعامالتسازمان  ضعف. 1

 . مشاورین و ... تحقیقاتی، پیمانکاران، مراکز سازمان،
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 بخش کیفی 

ها،  بروز آن و عوامل در بخش کمی، برای کشف علل شدهمشخص های کیفی و بر اساس آسیب بخشدر  

  ی موردبررس 1روش تحلیل مضمون ها با استفاده ازمصاحبه لیوتحلهیتجزاز  آمدهدست بههای یافته

 با و شد سازیپیاده  مصاحبه جلسه از  شدهضبط روی صوت از مصاحبه متن و بر این اساس ابتدا  قرارگرفته

با  مصاحبه بر این مبنا، با  گردید. تکمیل مصاحبه جلسات در طی شده برداشته  هاییادداشت  از استفاده

ای  توانیر و شرکت برق منطقه تخصصینظران و مسئولین مدیریت دانش شرکت مادر صاحباز نفر  10

از   یک  هر برای ابتدا رد متون،  این  دقیق بامطالعه سپس رسید.کفایت به  هاخوزستان انجام مصاحبه 

، سازمان دهنده و فراگیر بیرون کشیده و در قالب شبکه  پایه مضامینتمامی  شدهه یتههای مصاحبه

 . است  شدهارائه ها  این یافته  و سپس خالصه  میترسمضامین  

 

های  کلیدی در حوزۀ آسیب نظرانصاحب در مرحله اول مصاحبه با  :استخراج کدهای اولیه  مرحله اول

ی مرحله اول بلوغ، فناوری اطالعات و  ها بی و عوامل بروز آس علل درمجموع مرحله کمی  شدهخص مش

های مرحله  برای آسیب ،کدهای اولیه 28توانمندسازهای مدیریت دانش تعداد  عنوانبه مدیریت اطالعات 

رحله سوم  های مبرای آسیب، کدهای اولیه 19گیری برای اصول مدیریت دانش تعداد دوم بلوغ، تصمیم

های مرحله  ، برای آسیبکدهای اولیه 21دیریت دانش تعداد های مبلوغ، توانایی نهادینه کردن سیاست

های مرحله  ، برای آسیبکدهای اولیه   14دانش تعداد  های مدیریت  چهارم بلوغ، تدوین استراتژی/استراتژی

های  ، برای آسیبکدهای اولیه  38 دیریت دانش تعدادهای مسازی استراتژی/ استراتژیپنجم بلوغ، پیاده

 خراج گردید. کدهای اولیه است  19موجود تعداد    جاهمهمرحله ششم بلوغ، دانش در  

 

برخی از کدهای اولیه هر   در این مرحله با ادغام، حذف و تغییر: استخراج مضامین پایه مرحله دوم 

 . مضمون پایه شکل گرفت  28بخش،  

 

مطابق با جداول شماره   ،با ترکیب مضامین مشترک: دهندهسازمان استخراج مضامین سوم مرحله 

مضمون سازمان  شناسایی و مضامین پایه مربوط به هر  مربوط به هر آسیب سازمان دهندهمضامین  (3)

 دهنده در مقابل آن نوشته شدند. 

 اطالعاتمربوط به فناوری اطالعات و مدیریت  یهابیآسدر ارتباط با علل  سازمان دهندهمضامین  .3جدول 

 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 

 ساختاری ناکارآمدرویکرد 
 عدم وجود سیستم یکپارچه فناوری اطالعات و ارتباطات

 اطالعات یفناور یشفاف برا هایاستیس نیعدم تدو

 
1.Thematic Analysis 
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 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 

 شناختی ناکارآمد رویکرد

 ضعف در شناخت وظایف مدیریت اطالعات

 دانشنبود رویکرد شناختی مشترک به مدیریت 

 تمایز بین دانش و اطالعات ضعف در

 در مورد اصول مدیریت دانش یریگ میتصممربوط به  یهابیآسدر ارتباط با علل  سازمان دهندهمضامین 

 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 

 ساختاری ناکارآمدرویکرد 
 یریگمیتصمساختار غیر منعطف 

 یتیریثبات مدعدم 

 ختیشنا ناکارآمد رویکرد

 عدم فهم استراتژیک دانش

 بودن دانش یچندبعدپیچیدگی دانش و 

 به دانش و استراتژی یبعدتکنگاه 

 فقدان تفکر سیستمی

 یعدم توسعه فرهنگ

 های مدیریت دانشمربوط به تدوین سیاست یهابیآسدر ارتباط با علل  سازمان دهندهمضامین 

 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 

 مدیریتی ناکارآمدکرد روی

 عدم باور و حمایت مدیران مدیریت دانش

 عدم تعهد مدیران ارشد

 یسازمان درونعدم اعتماد 

 های مدیریت دانشمربوط تدوین استراتژی یهابیآسدر ارتباط با علل  سازمان دهندهمضامین 

 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 

 ساختاری ناکارآمدرویکرد 

 های سازمانعدم همسویی استراتژی

 دانش تیریمد عدم استراتژی

 یساالرستهیشاعدم سیستم 

 های مدیریت دانشسازی استراتژیمربوط به پیاده یهابیآسدر ارتباط با علل  سازمان دهندهمضامین 

 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 

 ساختاری ناکارآمد رویکرد

 مدیریت دانش عدم مدل اجرای استراتژی

 یاستراتژ یاجرا یندهایفرا عدم

 شفاف مدیریت دانش یفرایندها عدم

 نبود مدیر ارشد دانش

 عدم تدوین دستورالعمل مدیریت دانش

 نبود روش ارزیابی مدیریت دانش

 عدم برگزاری آموزش و ارشادگری سطح باال

 موجود جاهمهط به دانش در مربو یهابیآسدر ارتباط با علل  سازمان دهندهمضامین 

 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 
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 مضامین پایه  سازمان دهندهمضامین 

 ساختاری ناکارآمدرویکرد 

 یسازمان گستردهفقدان تعامالت 

 انگیزشی کارآمد یهاستمیسعدم 

 دشواری در تمایل به تسهیم دانش

 

ازمان  س ن یمجموع مضام یدر مرحله نهائ: و فراگیر سازمان دهنده مرحله چهارم: مضامین پایه، 

بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور شرکت برق   ی توسعهها چالش ریدر قالب مضمون فراگ هیو پا دهنده

 است.   قرارگرفته(  4در جدول )خوزستان    ایمنطقه

 شرکت استراتژی محوری بلوغ مدیریت دانش هاچالش ریو فراگ سازمان دهندهپایه،  نیمضام .4 جدول

 مضامین پایه  هندهسازمان دمضامین  مضامین فراگیر
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 ساختاری ناکارآمد رویکرد
 عدم سیستم یکپارچه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 برای فناوری اطالعات شفاف سیاست نیتدوعدم 

 شناختی ناکارآمد رویکرد

 العاتضعف در شناخت وظایف مدیریت اط

 نبود رویکرد شناختی مشترک به مدیریت دانش

 تمایز بین دانش و اطالعات ضعف در

 ساختاری ناکارآمدرویکرد 
 یریگمیتصمساختار غیر منعطف 

 یتیریثبات مدعدم 

 شناختی ناکارآمدرویکرد 

 عدم فهم استراتژیک دانش

 بودن دانش یچندبعدپیچیدگی دانش و 

 به دانش و استراتژی یبعدتکنگاه 

 فقدان تفکر سیستمی

 عدم توسعه فرهنگی

 مدیریتی ناکارآمد رویکرد

 عدم باور و حمایت مدیران مدیریت دانش

 عدم تعهد مدیران ارشد

 یسازمان درونعدم اعتماد 

 ساختاری ناکارآمدرویکرد 

 های سازمانعدم همسویی استراتژی

 انشد تیریمد عدم استراتژی

 یساالرستهیشاعدم سیستم 

 ساختاری ناکارآمدرویکرد 

 عدم مدل اجرای استراتژی مدیریت دانش

 یاستراتژ یاجرا یندهایفرا عدم

 شفاف مدیریت دانش یفرایندها عدم

 نبود مدیر ارشد دانش

 عدم تدوین دستورالعمل مدیریت دانش

 نبود روش ارزیابی مدیریت دانش
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 مضامین پایه  هندهسازمان دمضامین  مضامین فراگیر

 برگزاری آموزش و ارشادگری سطح باالعدم 

 یشناخت ناکارآمد کردیرو

 

 یسازمان گستردهفقدان تعامالت 

 انگیزشی کارآمد یهاستمیسعدم 

 دشواری در تمایل به تسهیم دانش

 

 شبکه مضامین 

بلوغ مدیریت دانش با رویکرد   گانهشش ( شبکه مضامین عوامل بروز آسیب در مراحل 2شکل شماره )

   دهد. ای خوزستان را نشان میدر شرکت برق منطقه  تراتژی محوراس

 
 ای خوزستانشرکت برق منطقه استراتژی محور دانش تیریمدهای بلوغ . شبکه مضامین آسیب2شکل 

 

 ی ریگجه ینتبحث و 

  های رساختیو ز هاتیپژوهش در خصوص سؤال اول نشان داد که قابل جیموجود، نتا استراتژیبر اساس 

در   شدهفیتعرروشن و  یو راهبردها  هااستیوجود س اطالعات و ارتباطات و یسب و کارآمد فناورمنا

  تیریبلوغ مد طحبه توسعه س تواند ی مدانش،  تیریمد یتوانمندسازها عنوانبه اطالعات  تیریمد نهیزم

هنوز از   ،ای خوزستانمدیران شرکت برق منطقه  که دهنده آن است جینتااین  .دانش سازمان کمک کند
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  به  موجود شرکتاطالعات و ارتباطات مدیریت نیستند و آگاه  کیمنبع استراتژ کی عنوانبهقدرت دانش 

که معتقد است تدوین   (2008)نظر کروگر این یافته با  .شودینم  تیریثر و کارآمد مدؤم یاوه یش

های  ایجاد سازمانای مینهعوامل ز نیترمهم از مدیریت اطالعات شفاف برای  یها ها و استراتژیسیاست 

تا   دانش مدیریت موفق یساز ادهیپموفقیت هر سازمان در به اعتقاد وی است همپوشانی دارد. محور دانش 

از   یکی عنوانبه ، آن سازمان بستگی دارد. مدیریت اطالعات های مدیریت اطالعاتقابلیتحدود زیادی به 

. این  استموفق دانش  مدیریت ازینش یپدانش، بلوغ مدیریت عناصر توانمندسازهای مهم و اساسی 

توانایی تعیین نیازهای اطالعاتی، توانایی تعیین ارزش و بهای اطالعات، توانایی   از اندعبارت  ازهاینش یپ

شفاف  اطالعات و تدوین سیاست و استراتژی  ثبتجستجو، ذخیره، توزیع، بازیابی، اشتراک، حفاظت و 

 برای مدیریت اطالعات. 

که مدیریت مؤثر اطالعات و   باورندبر این ( 2013) 2( و کروگر و یوهانسن 2007) 1اسنایمن  کروگر و

توجه به   باامّا  هر دو نقش مهمی برای مدیریت دانش دارند. اطالعات و ارتباطات یفناور مؤثرمدیریت 

بروز  . است تریادیبنو  یاساس اری بس توسعه یا نوسازی بلوغ مدیریت دانشدر  مدیریت اطالعات که بعدنیا

( و کروگر  2004) 3گاالگر و هزلت گذارد.می منفی ریتأث زین بلوغ مراحل ریسا بر ،مرحله نیدر ا بیآس

اطالعات   یفناوربر این باورند که قبل از هر تالشی برای آغاز مدیریت دانش، مقدار معینی از  نیز (2008)

در بخش   باید در سازمان وجود داشته باشد. و ارتباطات و مدیریت اطالعات )عوامل مدیریت مؤثر دانش(

خوزستان در خصوص   ایو برق منطقه ریدانش شرکت توان تیریمد نظران صاحب مصاحبه با  جینتا ،یفیک

و   فناوری اطالعات و ارتباطاتدر مرحله  ار،ی موجود شرکت با حد مع هایبیعلل و عوامل بروز آس

عدم وجود سیستم یکپارچه   از اندعبارتمود که را آشکار ن یاساس  لیدل چهار مدیریت اطالعات

مدیریت اطالعات،   های شفاف برای فناوری وفناوری اطالعات و ارتباطات، عدم تدوین سیاست

ضعف در شناخت وظایف مدیریت اطالعات، نبود رویکرد شناختی مشترک به مدیریت دانش و  

 .ضعف در تمایز بین دانش و اطالعات 

مشارکت کارکنان در   فرهنگکه  دادنشان  نتایج پژوهش سؤال دومد، موجو استراتژیبر اساس 

  و  موفقیت عوامل اصول، و شرکت، در تشخیص صحیح نیست بخشت یرضاچندان  ،دانش میتسه ندیفرآ

و اهدافی    است نکردهعمل چندان موفق   دانش مدیریت  معماری و دانش فرهنگ اشاعه  برای مستعد عناصر

قدرت،   تمرکز ، عدمیسازماندرون دانش ترعیسر تسهیم با کار وریبهره یا و کارآمدی همچون بهبود

  ، بهبود العمرمادام  یادگیری کارکنان، ارتقاء  برای آن دادن قرار اختیار در برای اطالعات ترسریع انتشار

در سطوح   رفتهازدست  دانش ، جبرانیسازماندرون  اعتماد و کاری روابط  کاری، بهبود وضوح و شفافیت

   نشده است.  قرارگرفته  موردتوجهچندان    ای خوزستان،االی مدیریتی شرکت برق منطقه ب
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و   3یلور ا(، ت2004) 2(، کوچیکار 2004) 1(، الودن و الودن 2000های تیوانا )این نتایج در توافق با یافته

در این  که  بر این باورند هاآن( است. 2007( و کروگر و اسنایمن )2008(، کروگر )2000همکاران )

یعنی ارزیابی حد و میزانی که ؛ سطح گرایش مدیریت دانش در سازمان تعیین شود ستیبای ممرحله 

  ت یریمد نظرانصاحب مصاحبه با نتایج  ،یفیا در بخش کامّ شود.منبع استراتژیک تلقی می عنوانبهدانش 

موجود شرکت با   یهابیل بروز آسمدر خصوص علل و عوا  ای خوزستانشرکت توانیر و برق منطقه دانش

  اند عبارت که  یاساس لیدل هفت ،گیری در مورد اصول مدیریت دانشمرحله توانایی تصمیم، در معیار حد

بودن   یچندبعدپیچیدگی دانش و ، عدم ثبات مدیریتیگیری، ساختار غیر منعطف تصمیم  از

تمی  س ن تفکر سیبه دانش و استراتژی، فقدا یبعدتک عدم فهم استراتژیک دانش، نگاه دانش، 

 . را آشکار نمودو عدم توسعه فرهنگی 

  آن است که  منزلهبه  ها،که این آسیب دادنشان  نتایج پژوهش سؤال سومموجود،  استراتژیبر اساس 

فرهنگ دانش در سازمان   جادیا یبرا ، یاشده ف یتعری روشن و ها استیخوزستان س یاشرکت برق منطقه 

؛  کرد  تیریمد توانینمباشد را  یمنزو  شرکتمختلف  هایدر بخش کهی درصورت. دانش نکردند نیتدو

دانش   تیریمد یبرا یکارکرد رسم جادیا یآگاهانه برا میتصم اتخاذمرحله  نیا یدیعنصر کل ن،یبنابرا

(، لوگان  2000(، تیوانا )2001همکاران ) تایلور و (،1998) 4داونپورت  یهاپژوهش با نتایج  جینتااین .  است

که بر این باورند تدوین   (2013( و کروگر و یوهانسن ) 2008کروگر ) (،2004ودن و الودن )ال(، 2001)

ها، نقش بسیار مهمی  دانش سازمان در توسعه بلوغ مدیریتشفاف برای مدیریت دانش،  یهای استراتژ 

ت  مدیریت دانش شرک نظرانصاحبمصاحبه با  جینتا ،یفیدر بخش ک اامّ  .است راستاهمدارد. همسو و 

ها بر اساس استراتژی موجود شرکت برق  آسیببروز  لیدالدر خصوص ای خوزستان برق منطقهتوانیر و 

باور و حمایت  عدم  از اندعبارتکه  کردرا آشکار  یاساس لیدل سه ،حد معیاربا خوزستان  یامنطقه 

 . و عدم اعتماد سازمانی مدیران ارشدعدم تعهد مدیران ارشد،  

  عنوان به سازمان  آنچهکه تمرکز بر  دادنشان  نتایج پژوهش سؤال چهارمجود، مو  استراتژیبر اساس 

  ی هاجنبه، فناورانه اطالعات  یهاجنبه ، (اطالعات تیریمدهای مدیریت دانش )عناصر کلیدی استراتژی

  ،ی )اجتماعات کاربرد یسازمان ی هاجنبه ، آموزش و نظارت( ،تخدامس ا  ،هاحرک)م منابع انسانی تیریمد

شناسد ویژگی مهم این مرحله از سطح بلوغ مدیریت دانش  تا حدی می ...(و  هاشبکه تمرکز قدرت، عدم 

، مدیران  ازیموردنو دانش  یدانش فعل نیپر کردن شکاف ب منظوربهای خوزستان است. شرکت برق منطقه 

،  کشف هتدر ج و ،کنند نیدانش را تدو تیریمد یها یاستراتژ د ن قادر باش دیسطح با نیدر اشرکت 

در بین کارکنان اقدام   دانشهای مدیریت و انتقال استراتژی عیتوز، یگذار اشتراک به  ،کسب، جذب جاد،یا

با  ، در شرکت و تأثیر آن بر آسیب در بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور هاعامل عدم وجود این  نمایند.
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که بر این ( 2013وگر و یوهانسن )( و کر2007کروگر و اسنایمن )(، 2004کوچیکار ) یهاپژوهش  جینتا

ها،  در توسعه بلوغ مدیریت دانش سازمانبرای مدیریت دانش،  شدهفیتعر یهای استراتژباورند تدوین 

  ت یریمد نظرانصاحب مصاحبه با نتایج  ،یفیدر بخش ک .است راستاهم همسو و  نقش بسیار مهمی دارد،

با  شرکت موجود  یهابیل بروز آسموص علل و عوا در خص ای خوزستانشرکت توانیر و برق منطقه دانش

عدم همسویی  ؛را آشکار کرد  ی اساس لیدل سه های مدیریت دانشدر مرحله تدوین استراتژی ، حد معیار 

 . یساالرسته یشا سازمان، عدم استراتژی مدیریت دانش، عدم سیستمهای استراتژی

های شرکت برق  که استراتژیستاد نشان د نتایج پژوهش سؤال پنجم بر اساس استراتژی موجود، 

مدیر ارشد دانش در فرایند تدوین استراتژی  ای خوزستان باید نسبت به مشارکت مؤثر و فعاالنه منطقه

های  این استراتژی ؛دانش باشد مدیریت  هایتدوین استراتژی به قادرشرکت سازمان آگاهی داشته باشند. 

مؤثر و   یهاطرحتراتژی مدیریت دانش منجر به دانشی در واحدهای خاص شرکت موجود باشد و اس

های  افراد نسبت به قابلیت ؛باشدشرکت و حمایت از ساختار فناوری اطالعات و ارتباطات  کارآمد

وجود  خوزستان  یا منطقهشرکت برق شوند و فرهنگ سودمندی برای اشتراک دانش در  یابیخودارز

یر آن بر آسیب در بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور  عدم وجود این عوامل در شرکت و تأث .داشته باشد

(،  2001(، لوگان )2000(، تیوانا )2000تایلور وهمکاران ) (،1998) 1داونپورت ، یهاپژوهش  جیبا نتا

( و کروگر و  2008کروگر ) (،2004و همکاران ) 2کاظمی  (،2004الودن و الودن ) (، 2004کوچیکار )

بر این باورند، ساختارهای فناوری اطالعات و ارتباطات   هاآن  .است راستا همهمسو و  (2013یوهانسن )

اطالعات و   یفناورسازمان باید از وضع موجود به حالت نیاز )آینده و مطلوب( تغییر یابد، مدیریت 

همگرایی بیشتری داشته باشند و   ستیبای مارتباطات و مدیریت دانش برای پیشرفت مداوم فرآیندها 

اطالعات و ارتباطات، محور تمام   یفناور  یهاستمیسنه کردن مدیریت دانش و نهادیتالش برای 

شرکت توانیر    نظرانصاحب مصاحبه با  نتایج    ،یفیدر بخش ک  اامّ  سازمان قرار گیرد.  یهاطرح و    های استراتژ 

  مرحله در با حد معیار؛ موجود  هایبیآس نیبروز چن عواملدر خصوص علل و  ای خوزستانو برق منطقه

عدم مدل   از: اندعبارتآسیب اصلی را آشکار کرد که  هفتهای مدیریت دانش سازی استراتژیپیاده

ی شفاف  ندهایفرای، عدم استراتژ یاجرا یندها یفرا اجرای استراتژی مدیریت دانش، عدم

دانش، عدم تدوین دستورالعمل مدیریت دانش، نبود روش   ارشد ر یمدمدیریت دانش، نبود 

 ت دانش، عدم برگزاری آموزش و ارشادگری سطح باال. ارزیابی مدیری

خوزستان   یامنطقه بر اساس استراتژی موجود نتایج سؤال ششم نشان داد که زمانی که شرکت برق 

بلوغ مدیریت دانش مشخص   تیدرنها ،ها و واحدهای خود مدیریت کندبتواند دانش را در تمام بخش

یکپارچه با اکوسیستم شرکت هماهنگ  طوربهدانش باید یعنی در طول این مرحله، مدیریت  .شودمی

از مشتریان، شرکای تجاری، )سهامداران،   اندعبارت ای خوزستان شود. اکوسیستم شرکت برق منطقه
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  ی فناور ( عاملین و فروشندگان، مشاورین و پیمانکاران. این طرز فکر به این نیاز دارد که معماری  هاهیاتحاد

خوزستان توانایی و قدرتی فراتر از مرزهای خود داشته باشد.   یا منطقهرکت برق ش  اطالعات و ارتباطات

  ی امنطقه شرکت برق  ژهیوبهو  هاسازمان ، بیشتر فناورانه  یهاتیمحدود ، به جهت هزینه و حالن یباا

ود  به این نقطه از بلوغ مدیریت دانش رسیده و از آن عبور کنند. عدم وج یسادگبه توانندینمخوزستان 

های  پژوهش جیبا نتااین عوامل در سازمان و تأثیر آن بر آسیب در بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور 

  (، 2004کاظمی و همکاران ) (،2004الودن و الودن ) (، 2000کوچیکار )(، 2001(، لوگان )2000تیوانا )

بر این   هاآن است.    راستاهمهمسو و   (2013( و کروگر و یوهانسن )2008، کروگر )(2004گاالگر و هزلت )

  ر یپذامکان باوراند که ایجاد، تولید بیشتر و پردازش داخلی دانش، با استفاده از دانش شرکای سازمان 

بروز شکاف موجود   لیدر خصوص دال مدیریت دانش نظرانصاحب مصاحبه با  جینتا ،یفیدر بخش ک است.

  سه  ،حد معیاربا  ای خوزستانرکت برق منطقهش استراتژی محورمسیر بلوغ مدیریت دانش با رویکرد در 

های  سیستم عدم ،یسازمانگستردهفقدان تعامالت از؛  اندعبارترا آشکار نمود که  یاساس لیدل

 . تمایل به تسهیم دانش  انگیزشی کارآمد، دشواری در

  دانش سازی مدیریت پیادهدر  ای خوزستانکه شرکت برق منطقه دادها نشان نتایج بررسی تیدرنها

برای   به چالش اساسیدانش و استراتژی  ییراستاهممسئله  کهی طوربهچندانی نداشته است، موفقیت 

(،  1392نیرو ) وزارت 1404 اندازچشمسند راهبردی  برنامهمطالعه است.  شدهلیتبد مدیران آن سازمان

آموزش، پژوهش و   بخشو بخش برق و انرژی  یها و راهبردها ، ارزشانداز چشم مشتمل بر مأموریت، 

تسهیل و تقویت فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار با رویکرد  »، به صورتی شفاف بر فناوری

ارتقاء و  و مدیریت دانش نظام و توسعه  استقرارانتقال دانش و تجارب صنعت برق از طریق  ،مستندسازی 

  رغم یعلرسد ت. امّا به نظر میدر صنعت برق تأکید نموده اس «نظام یادگیری فردی و سازمانی توسعه

محور در صنعت  وزارت نیرو بر توسعه نظام مدیریت دانش اندازچشم تأکید شفاف و روشن راهبردهای سند 

های کالن وزارت نیرو  های سازمان با راهبردها و استراتژیاستراتژی یی راستاهمبرق، تالش چندانی برای 

 صورت نگرفته است. ای خوزستان  توسط مدیران شرکت برق منطقه 

ان و  زیربرنامهها، استراتژیست برای ییاجرا یرائه رهنمودهااعملی این پژوهش،  یهای نوآور از 

های  در استراتژی دانش مدیریت اصول دادن جهت قرار مدیریت دانش سازی و توسعهمتولیان پیاده

 از  نه  مدیریتی،  /استراتژیک  منظر  از  سازمانی  محیط  یک  در  دانش  مدیریت  بلوغ  پیشرفت  کمک بهسازمان،  

های  سازی برای در نظر گرفتن نقش تواناساز دانش در تدوین استراتژیکمک به زمینه، ی فناوردیدگاه 

و  هامالک اصول، با توجه به توسعه بلوغ مدیریت دانش و  یسازاده یپکردن  مندنظام  سازمان و بالعکس،

مدیران و   یها یستگیشاو  هات یرشد قابلجهت  یساز نهیزممک به مدیریت دانش، ک یها اریمع

علمی، به   ارزش یا و بعد نظری گسترشبلوغ مدیریت دانش و به  یابیدست در جهت  رندگانیگمیتصم

 . بود  هاسازمان  دانش  مدیریت  همراه سنجش عملی میزان بلوغ

بی با رویکرد پژوهش ترکی محور یاستراتژدر ادبیات مدیریت دانش، مدل بلوغ مدیریت دانش 

اینکه مدل پیشنهادی،   تیدرنها. ارائه نشده استبدین گستردگی تاکنون  های عمیق()استفاده از مصاحبه

بـازدهی مناسـبی ندارنـد، فـراهم   متخصصاندانشی که از دید  هاینظام کنار گذاشتنتوجیهی برای 
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  های مدیریت دانشنظام تواند چارچوبی برای پیشگیری از پذیرش اجباری، ناقص و ناکارآمدکند و میمی

های  با آغاز پروژه زمانهم هاآنقرار دادن  مدنظرو  بلوغباشد. از سوی دیگر، شناسایی عوامل مؤثر بر 

 د. بخشسرعت می  هانظامگونه  سازی اینمدیریت دانش، به فرایند پیاده   هاینظام  توسعه
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Abstract: The purpose of this study was to evaluate the knowledge management knowledge 

maturity with a strategy-oriented approach in Khuzestan Regional Electric Company. The 

research method was a sequential explanatory combination, a type of follow-up explanation 

and a research method in the quantitative, descriptive-survey field and in the qualitative section 

of Multiple Qualitative Case study. The statistical population included 48 experts and managers 

of this company related to the knowledge management process, because limitation of 

population, All of them were sellected. The research instrument was Kruger's Strategic-

Oriented Knowledge Management Maturity Assessment Questionnaire. The data gathering tool 

was Kruger's strategy-oriented knowledge management maturity assessment questionnaire. 

After calculating the validity and reliability, the distribution of the research population was 

distributed and SPSS20 software was used to analyze the data. It should be noted that for 

assessing the maturity of each individual item, the strategic knowledge-based sub-sectors of the 

KMMs were compared with the middle-level comparison (the second quartile was equivalent to 

50%). The results showed that the Company had grown from the six stages of maturity in four 

stages and out of 97 indexes in 34 indexes less than average, which was reported as the 

company's knowledge management maturity damages. The research method in the qualitative 

section was multiple case study. The potential contributors to this section included all the 

managers and experts of company. The research participants, with targeted targeting approach 

and the method of key reviewers based on saturation, were selected and the causes of the 

puberty damages of the strategy-oriented knowledge management were conducted through a 

semi-structured, in-depth interview, in the form of basic, The themes of the organizer and the 

general themes were extracted, and plotted in the form of a network of themes. In general, the 

lack of a clear understanding of the relationship between knowledge and strategy has been the 

most important cause of injury.The strategy of the company should be reviewd and knowledge 

management should be one of the main pillars of the organization's strategy. 

Keywords: Evaluation, Knowledge Management, Maturity, Mixed Method, Strategy. 
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