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نام سازمان :شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نوع صنعت :برق

تعداد كاركنان (نفر)221 :

آيا در سازمان شما برنامه هاي مديريت دانش ،قبالً اجرا شده است يا خير؟ بله

اگر بلی از چند سال پيش؟ 4سال

عناوين كلی اين برنامه ها را ذكر كنيد -1 :تشکيل كارگاه آموزشی -2 ،تشکيل كميته مديريت دانش -3 ،تهيه نظام نامه
مديريت دانش -4فرهنگ سازي مديريت دانش از طريق تشکيل كالس ها و ارسال مطالب به كليه كاركنان  -5تشکيل
گروه تلگرام در جهت افزايش اطالعات علمی -تعداد پرسشنامه تکميل شده در ارزيابی فعلی250 :

نمره كل

مديريت دانش سازمان (از حداكثر ممکن 126.5 :)210
لطفاً عالوه بر تكميل و ارسال جدول زير ،نمودار راداري ارزيابي مديريت دانش سازمان ،و شرح خالصه يک صفحه اي
براي هر يک از برنامه هاي مديريت دانش اجرا شده يا در حال اجرا در سازمان را نيز ارسال فرماييد.

جدول امتيازات معيارهاي هفت گانه ميزان آمادگي مديريت دانش
شماره
گروه
معيار

ستون شماره 1
نام گروه معيار

ستون شماره 2
نمره كسب

حداكثر نمره

شده توسط

ممکن

سازمان
1

رهبري مديريت دانش (سؤاالت )6-1

20.5

30

2

فرايند (سؤاالت)7-12

17.5

30

3

افراد (سؤاالت )13-11

11.5

30

4

فناوري (سؤاالت )11-24

16.4

30

5

فرايند هاي دانشی (سؤاالت )25-30

17.5

30

6

يادگيري و نوآوري (سؤاالت )31-36

16.6

30

ستون شماره 3
رتبه بندي گروهها (از  1تا )7
 =1باالترين رتبه=7 ،پايين ترين رتبه

7

نتايج مديريت دانش (سؤاالت )37-42

11.5

30

جمع نمرات

126.5

210

جدول مقايسه سطح مديريت دانش شرکت با سال 94
رديف

سال

جمع

مالحظات

1

1314

104

مرحله آغاز

2

1315سه ماهه اول

116.1

مرحله آغاز با  9.21افزایش

3

 1315سه ماه دوم

126.5

مرحله توسعه

ابزار ارزيابي مديريت دانش سازمان بهره وري آسيايي

ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی ،بر اساس چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره
وری آسیایی تهیه شده است .این ابزار یک پرسشنامه است که برای کمک به سازمانها برای یک ارزیابی
اولیه و سریع از آمادگی برای مدیریت دانش ،طراحی شده است .این ارزیابی در ابتدای برنامه مدیریت
دانش انجام می شود .قبل از شروع سفر مدیریت دانش ،الزم است سازمان؛ نقاط قوت و فرصت های بهبود
خود را بداند.
پس از ارزیابی ،سازمان می تواند روی برنامه های مدیریت دانش خود برای رفع کمبودهای شناسایی شده
از طریق ارزیابی ،تمرکز کند.
چرا از اين ابزار استفاده کنيم؟

ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی ،روشی را برای شناسایی حوزه هایی که سازمان می
بایست ابتکارات مدیریت دانش خود را متمرکز کند ،ارائه کرده است .نتیجۀ ارزیابی با این ابزار ،نقاط قوت
سازمان؛ و حوزه هایی را که نیاز به بهبود دارند مشخص می کند .اهداف خاص ابزار ارزیابی مدیریت دانش
سازمان بهره وری آسیایی عبارتند از:

الف :تعیین این که آیا مدیریت دانش از قبل در سازمان در حال اجرا بوده یا نه ،و اینکه در چه سطحی
بکار گرفته شده است.
ب :تعیین این که آیا سازمان ،شرایط مناسب برای ایجاد و استمرار نظام-مند فرایندهای مدیریت دانش را
دارد یا خیر؟
پ :شناسایی نقاط قوت و فرصتهای سازمان برای بهبود مدیریت دانش.
چگونگي استفاده از اين ابزار

پرسشنامه ارزیابی می بایست توسط  07تا  07درصد از کارکنان سازمان که از همۀ سطوح و همۀ بخش ها
باشند ،جواب داده شود .پاسخ دهندگان می بایست حداقل شش ماه يا بيشتر سابقه کار در سازمان داشته باشند.
این شرط به این دلیل است که اطمینان حاصل شود که پاسخ دهندگان با سازمان آشنا بوده ،و قادر به پاسخ
گویی به بیشتر سؤاالت می باشند .البته در صورتی که امکان پاسخ دادن توسط  07تا  07درصد افراد سازمان
نباشد ،با گرفتن یک نمونه حداقل که تعداد آن بر اساس فرمول آماری تعیین تعداد نمونه در جامعه محدود
محاسبه شده باشد ،می توان این کار را انجام داد.
متوسط نمره هر دسته (از هفت دسته تشریح شده در پرسشنامه) محاسبه شده ،و به شکل نمودار راداری مانند
نمودار زیر نشان داده می شود.

نمودار راداري ارزيابي مديريت دانش

این نمودار ،متوسط نمره کسب شده واقعی برای هر دسته را در مقابل حداکثر نمره ممکن آن دسته نشان
می دهد.
این نمرات ،دسته هایی را که در وضعیت مناسبی قرار دارند ،و دسته هایی که نیاز به بهبود دارند؛ مشخص
می کنند .بر اساس نتایج ارزیابی ،حوزه های نقاط قوت و فرصتهای بهبود ،شناسایی می شوند (جدول
شماره .)9
فرصتهای بهبود ،حوزه هایی را نشان می دهند که می بایست ابتکارات مدیریت دانش بر آنها متمرکز شوند.
سپس نمره کلی ارزیابی ،با مدل بلوغ مدیریت دانش که در جدول شماره ( ).نشان داده شده است؛ مقایسه
می شود .این کار ،سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان را نشان می دهد .نتایج ارزیابی ،شناخت سطح آمادگی
برای مدیریت دانش در سازمان را میسر می کند.
سطوح آمادگی سازمان ،ممکن است از سطح "واکنش" به عنوان پایین ترین سطح ،تا "بلوغ" به عنوان
باالترین سطح؛ متفاوت باشد .شرایطی که هر یک از این سطوح را تشریح می کنند ،در حقیقت مربوط به
وجود ،نبود ،یا ضعف چهار تقویت کننده ،یادگیری ،و نوآوری ،و نتایج مدیریت دانش در سازمان باشد.
جدول ( :)1نقاط قوت و فرصتهاي بهبود مديريت دانش
ماتريس نقاط قوت دانش و فرصتهاي بهبود
طبقه (دسته)

نقاط قوت

فرصتهاي بهبود
آموزش کارکنان ،تبین مدیریت

طبقه :1رهبري مديريت دانش

مدیران با تحصیالت باال

طبقه  :2فرايند

فرآیند خوب است

شناسایی فرایند به کلیه کارکنان

طبقه :3افراد

نیروی جوان

انتقال دانش

طبقه  :4فناوري

نیروهای متخصص

اطالع رسانی و تهیه نرم افزار

دانش در شرکت با تاکید
مدیرعامل شرکت

مدیریت دانش و نصب آن در

وبسایت
نیاز به شناسایی و تبلیغ در بین

طبقه  :5فرايندهاي دانش

فرآیند ها تهیه شده است

طبقه  :6يادگيري و نوآوري

نیروهای جوان با تحصیالت تهیه مخزن دانش و ایجاد مشوق

کارکنان دارد

طبقه  :7نتايج مديريت دانش

خوب

های الزم

در مرحله آغاز می باشد

حرکت به سمت توسعه

سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان براساس نمره کل کسب شده توسط سازمان در ارزیابی مطابق جدول
شماره ( ).تعیین می گردد.
چه زماني از اين ابزار استفاده کنيم؟

ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی ،می بایست قبل از این که سازمان ابتکار مدیریت
دانش را شروع کند؛ استفاده شود .این کار به سازمان کمک می کند تا کمبودهای موجود در زمینه مدیریت
دانش را شناسایی کرده و بر آنها تمرکز کند .همچنین بعد از اجرای برنامه مدیریت دانش نیز می توان از این
ابزار برای سنجش میزان تأثیر برنامه اجرا شده بر سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان استفاده کرد.
جدول شماره ( :)2سطوح پنج گانه بلوغ مديريت دانش

نمره ارزيابی

سطح بلوغ

111-210

بلوغ

147-111

پااليش (كنترل)

126-146

توسعه

شرح
مديريت دانش در سازمان غالب است.
اجراي مديريت دانش پيوسته در سازمان ارزيابی شده و بهبود داده می
شود.

استان البرز در مديريت دانش)

*****
14-125

اجراي فراگير مديريت دانش در سازمان *** (جايگاه شركت توزيع

آغاز

شروع به درک نياز به مديريت دانش در سازمان

واكنش (انفعال)

24-13

ناآگاهی در خصوص چيستی مديريت دانش ،و اهميت آن در بهبود بهره
وري و رقابت پذيري.

پرسشنامه ارزيابي مديريت دانش سازمان بهره وري آسيايي
همکار گرامی
سالم علیکم
ضمن تشکر از بابت وقتی که برای پاسخ به سؤاالت صرف می کنید ،پرسشنامه زیر با هدف ارزیابی
وضعیت مدیریت دانش در سازمانها تهیه شده است .با عنایت به اینکه پاسخ دقیق به سؤاالت می تواند
کمک زیادی به برنامه های آینده سازمان تان برای بهبود وضعیت فرایندهای کاری بنماید ،خواهشمند
است با دقت به سؤاالت پاسخ دهید .ضمناً پاسخهای شما کامالً محرمانه خواهد ماند و فقط برای
تجزیه و تحلیل کلی استفاده خواهد شد.

دستورالعمل تكميل پرسشنامه:

لطفاً با در نظر گرفتن سازمان خود ،و بر اساس امتیازبندی انجام شده در زیر ،و با توجه به گزاره های
مطرح شده؛ و بر مبنای اطالعاتی که دارید ،پرسشنامه را تکمیل نمایید و عدد مورد نظر خود را برای
هر سؤال در ستون مربوطه درج نمایید.
امتياز

1

3

2

گزينه

به هيچ وجه انجام نمی شود يا به طور ضعيف

پاسخ

خيلی ضعيف انجام می شود.

شماره
گزاره

انجام می شود.

4

به اندازه كافی به خوبی انجام
انجام می شود.

شرح سؤال

می شود.

5
بسيار خوب
انجام می شود

ميانگين
250
ارزياب
از 5

9

اين سازمان ،دانش ،ديدگاه و راهبرد مربوط به چشم انداز ،مأموريت ،و اهداف سازمانی را به ميزان زيادي با 720
كاركنان تسهيم كرده است.

.

در اين سازمان ،هماهنگی سازمانی الزم براي رسميت بخشيدن به ابتکارات مديريت دانش (از قبيل :ايجاد واحد 723
هماهنگی مركزي براي مديريت دانش ،انتصاب مدير عالی دانش ،تشکيل تيمهاي فناوري ارتباطات و بهبود
كيفيت ،و طراحی و استقرار شبکه هاي دانش) انجام شده است.
720

7

منابع مالی الزم به ابتکارات مديريت دانش در سازمان اختصاص داده شده است.

4

اين سازمان يک سياست براي محافظت از دانش خود (براي مثال ،حق تأليف ،حق اختراع ،مديريت دانش ،و 7
امنيت دانش) دارد.

5

مديران سازمان ،الگوي ارزشهاي تسهيم دانش و كار گروهی هستند .آنها (مديران) وقت زيادي را صرف توزيع 723
اطالعات و تسهيل جريان دانش بين كاركنان كليه واحدهاي سازمان می نمايند.

3

مديريت سازمان ،به بود عملکرد ،يادگيري فردي و سازمانی ،تسهيم دانش ،و خلق دانش و نوآوري را مورد .21
توجه قرار می دهد و براي بهبود آنها پاداش می دهد.

0

سازمان ،قابليتهاي اصلی خود را ( قابليتهايی كه از جنبه راهبردي مهم بوده و مزيت رقابتی ايجاد می كنند) .20
مشخص می كند و آنها را با مأموريت و اهداف راهبردي خود هماهنگ می كند.

0

سازمان ،سيستمهاي كاري و فرايندهاي كليدي خود را براي خلق ارزش براي مشتريان و دستيابی به تعالی .20
عملکرد ،طراحی می كند.
.20

1

سازمان در طراحی فرايند هاي كاري ،فناوري جديد ،و تسهيم دانش را مورد توجه قرار می دهد.

97

اين سازمان ،يک سيستم سازماندهی شده براي مديريت موقعيتهاي بحرانی يا رخدادهاي پيش بينی نشده دارد كه .20
انجام عملياتهاي مستمر و بی وقفه ،جلوگيري از وقوع مشکالت ،و نيل به بهبود را تضمين می كند.

99

اين سازمان ،فرايندهاي كاري كليدي خود را اجرا كرده و مديريت می كند ،تا اطمينان حاصل شود كه به 72.
نيازهاي مشتريان پاسخ داده می شود و نتايج تجاري ،پايدار می مانند.

9.

اين سازمان ،به طور مستمر فرايندهاي كاري خود را ارزيابی كرده و بهبود می دهد ،تا به عملکرد بهتري دست 72.
يابد ،انحرافات را كاهش دهد ،محصوالت و خدمات را بهبود دهد ،و اطالعات روزآمد مربوط به آخرين
روندهاي تجاري ،بهبودها و دستورات مربوطه را داشته باشند.

97

برنامه هاي تربيتی ،آموزشی ،و توسعه شغلی سازمان؛ دانش ،مهارتها ،و شايستگی هاي مورد نياز براي كاركنان 729
را ايجاد می كنند؛ و نيل به اهداف كلی سازمان را پشتيبانی می كنند ،و در عملکرد باالي كاركنان سهم دارند.

94

اين سازمان ،يک فرايند نظام-مند آشناسازي براي كاركنان جديد دارد ،كه شامل آشنايی آنان با مديريت دانش 727
و مزاياي آن ،سيستم مديريت دانش ،و ابزارهاي مديريت دانش می باشد.
727

95

اين سازمان ،داراي فرايند هاي رسمی مشاوره كاركنان ،مربی گري و آموزش می باشد.

93

در اين سازمان ،تسهيم دانش و كار گروهی به طرز فعاالنه اي تشويق شده و پاداش داده می شوند يا اصالح می 72.
شوند.
.21

90

اين سازمان ،داراي يک بانک اطالعات از قابليتهاي هاي كاركنان می باشد.

90

كاركنان سازمان ،در گروههاي كوچک (مانند حلقه هاي كيفيت ،تيمهاي بهبود كار ،تيمهاي بين-وظيفه اي ،و .20
جوامع كاري) سازماندهی شده اند؛ تا به مشکالت و نگرانيهاي محيط كار پاسخ دهند.

91

مديريت سازمان ،براي توسعه قابليتهاي الزم براي تسهيل مديريت دانش اثربخش ،زيرساختهاي فناوري .20
اطالعات (از قبيل اينترنت ،اينترانت ،و وب سايت) ايجاد نموده است.

.7

زيرساخت فناوري اطالعات سازمان ،با راهبرد مديريت دانش سازمان هماهنگ می باشد.

.20

.9

در اين سازمان ،همه افراد به رايانه دسترسی دارند.

7

..

در اين سازمان ،همه افراد به اينترنت ،اينترانت ،و آدرس پست الکترونيک دسترسی دارند.

.23

.7

اطالعات موجود در وب سايت و اينترانت سامان ،به طور مرتب روزآمد می شود.

.20

.4

اينترانت سازمان (يا يک شبکه مشابه آن) ،به عنوان يک منبع اصلی ارتباطات در كل سازمان؛ براي پشتيبانی .20
انتقال دانش يا تسهيم اطالعات ،استفاده می شود.
.21

.5

در اين سازمان ،فرايند هاي نظام-مند براي شناسايی ،خلق ،ذخيره ،تسهيم ،و بکارگيري دانش وجود دارد.

.3

اين سازمان ،براي شناسايی ،جمع آوري و نگهداري اطالعات دارائيهاي دانشی و منابع دانشی در كل سازمان؛ .21
يک مخزن دانش دارد.

.0

در اين سازمان دانش حاصل از كارها يا پروژه هاي اتمام يافته ،مستند شده و تسهيم می شود.

.20

.0

دانش حياتی مربوط به كاركنانی كه سازمان را ترک می كنند ،در داخل سازمان حفظ و نگهداري می شود.

.20

.1

اين سازمان ،بهترين روشهاي انجام كار و دروس آموخته شده را در كل واحدها تسهيم می كند ،به نحوي كه 729
دوباره كاريها و اختراع مجدد چرخ به طور مستمر در آن اتفاق نمی افتد.

77

الگوبرداري از داخل و بيرون سازمان انجام می شود ،و نتايج آن براي بهبود عملکرد سازمانی؛ و خلق دانش 729

جديد استفاده می شود.
.20

79

اين سازمان ،ارزشهاي مربوط به يادگيري و نوآوري را به طور مستمر تشريح و تقويت می نمايد.

7.

اين سازمان ،مخاطره پذيري و مرتکب اشتباه شدن افراد را به عنوان فرصت يادگيري تلقی می كند؛ تا زمانی كه .20
اين موارد (مخاطره و اشتباه) ،تکرار نشوند.

77

تيمهاي بين وظيفه اي براي مقابله با مسائل يا مشکالتی كه در واحدهاي مختلف درون سازمان اتفاق می افتند.20 ،
تشکيل می شود.

74

افراد احساس توانمندي می كنند ،و اين احساس را دارند كه عموماً سازمان براي فکرهاي آنان و سهم آنها در .23
كار؛ ارزش قائل می شود.

75

مديريت سازمان ،مايل به آزمايش ابزارها و فنون جديد است.

7

73

سازمان براي كار كردن افراد با يکديگر و تسهيم اطالعات آنان با هم ،مشوقهايی را در نظر می گيرد.

.20

70

اين سازمان ،سابقه اقدامات انجام شده در زمينه اجراي موفق مديريت دانش؛ و ساير ابتکارات مشابه را 727
نگهداري می كند.

70

در اين سازمان ،براي ارزيابی تأثير ابتکارات دانشی ،و سهم افراد در آنها ،شاخص هايی ساخته شده؛ و بکار 72.
گرفته می شوند.

71

سازمان از طريق كاهش زمان چرخه عمليات ،صرفه جويی بيشتر در هزينه ،بهبود اثربخشی ،استفاده كارآتر از 72.
منابع (از جمله دانش) ،تصميم گيري بهبود يافته ،و افزايش سرعت نوآوري؛ به بهره وري باالتر دست يافته
است.

47

اين سازمان در نتيجه بهبود هاي مربوط به بهره وري ،كيفيت ،و رضايت مشتري؛ سود آوري خود را افزايش داده 727
است.

49

سازمان در نتيجه بکارگيري دانش ،براي بهبود فرايند هاي تجاري ،يا روابط با مشتريان؛ كيفيت محصوالت و يا 727
خدمات خود را بهبود داده است.

4.

سازمان در نتيجه بهره وري باالتر ،افزايش سودآوري ،و كيفيت بهتر محصوالت و خدمات؛ به رشد پايدار دست 72.
يافته است.

دستورالعمل امتياز بندي پرسشنامه ارزيابي مديريت دانش سازمان بهره وري آسيايي
 - 1در ستون ( ،)1نمره كل هر گروه (از گروههاي هفت گانه) را بنويسيد.
 - 2نمره كل هر گروه را با حداكثر نمره آن گروه كه در زير ستون ( )2درج شده است ،مقايسه كنيد.
 - 3در پايين ترين رديف زير ستون ( ،)1نمره كل گروهها را محاسبه كرده و با حاصل جمع حداكثر نمرات گروهها
كه در پايين ترين رديف ستون ( )2درج شده است؛ مقايسه كنيد.
 - 4در ستون ( ،)3گروهها را از  1تا  7رتبه بندي كنيد .عدد  1را به گروهی كه باالترين نمره را دارد ،و عدد  7را
به گروهی كه پايين ترين نمره را دارد؛ اختصاص دهيد.
- 5حاصل جمع كل نمرات كسب شده همه گروهها را با سطوح پنج گانه بلوغ مديريت دانش (جدول شماره )2
مقايسه كنيد و سطح سازمان خود را از نظر بلوغ مديريت دانش تعيين كنيد.
جدول امتيازات معيارهاي هفت گانه ميزان آمادگي مديريت دانش
شماره

ستون شماره 1

گروه

ستون شماره 2
نام گروه معيار

معيار

نمره

حداكثر نمره

كسب

ممکن

شده
1

رهبري مديريت دانش (سؤاالت )6-1

20.5

30

2

فرايند (سؤاالت)7-12

17.5

30

3

افراد (سؤاالت )13-11

11.5

30

4

فناوري (سؤاالت )11-24

16.4

30

5

فرايند هاي دانشی (سؤاالت )25-30

17.5

30

6

يادگيري و نوآوري (سؤاالت )31-36

16.6

30

7

نتايج مديريت دانش (سؤاالت )37-42

11.5

30

جمع نمرات

126.5
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ستون شماره 3
رتبه بندي گروهها (از  1تا )7
 =1باالترين رتبه=7 ،پايين ترين رتبه

تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار  spssنموه پیوست جهت استحضار

