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امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت پاالیش گاز ایالم
میالد مرادی ،1سکینه شاهی ،2یداله مهرعلی

زاده3

1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران (نویسنده مسئول)
 2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 3استاد ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت پاالیش گاز ایالم بود .روش تحقیق ،روش آمیخته
(کمی و کیفی) تبیینی و اجرای آن ،از دو مرحله متوالی پرسشنامه و مصاحبه تشکیل شده است .در این پژوهش از پرسشنامه
(عبدالفتاح ،)2013 ،که براساس مدل  s7مکینزی طراحی شده و با شرایط شرکت پاالیش گاز ایالم متناسبسازی شده،
استفاده شد .روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تأیید ،و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/97
محاسبه شد .جامعه آماری پژوهش ،مدیران و کارکنان شرکت پاالیش گاز ایالم ( )240نفر بودند که با استفاده از روش نمونه-
گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 148 ،نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد .در بخش کیفی پژوهش ،عالوه
بر آزمون کمی از مصاحبهای نیمهساختمند استفاده شد .روش نمونهگیری در بخش کیفی به صورت هدفمند صورت گرفت و
بعد از مصاحبه با  10نفر از مدیران ،محقق به اشباع نظری رسید .برای تجزیه و تحلیل دادههای کمی ،از روشهای آمار
توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و در قسمت آمار استنباطی ،از (آزمون  tتک نمونهای) استفاده شد.
همچنین برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده گردید .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد
سازمان (استراتژی ،سیستمها ،کارکنان ،مهارت ها و ارزشها) در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشت و بعد ساختار و سبک
مدیریت و فرهنگ در سطح نسبتاً نامطلوبی بودند .به همین منظور جهت بررسی شرایط موجود و بهبود وضعیت کنونی به
مصاحبه با مدیران شرکت پاالیش گاز ایالم پرداخته شد .درنهایت ،وضعیت ابعاد سازمانی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش
در سطح نسبتا مطلوبی گزارش شده است.
واژههای کلیدی :آمادگی سازمانی ،مدل  s7مکینزی ،استراتژی ،ساختار ،سیستمها ،سبک مدیریت و فرهنگ
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 .1مقدمه
ما در دنیایی زندگی میکنیم که به خاطر جهانی شدن و توسعه پرشتاب فنآوری اطالعات و ارتباطات ،در معرض تغییررات
سریع و اجتنابناپذیری است .در این شرایط ،سازمانهای کنرونی اهمیرت بیشرتری بررای درک ،انطباقپرذیری و مردیریت
تغییرات محیط پیرامون قائل شده و به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصوالت مطلوبتر بره اربراب رجوعران ،بره
کسب و بکارگیری دانش و اطالعات روزآمد میپردازند .چنین سازمانهایی نیازمند بکارگیری سبک جدیدی از مردیریت بره
نام«مدیریت دانش» میباشند.
در فضایی که فرآیند جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ ،شرکتها و سرازمانهرای زیراد و حتری رول پیکرر را از دور
رقابت خارج میکند ،استقرار مدیریت دانش یکی از ملزومات باقی ماندن در گردونه رقابرت اسرت .مردیریت دانرش راه حرل
جدیدی است که سعی در تغییر روشهای موجود در مدیریت کارکنان ،فرآیندها و اطالعات دارد .در این سیسرتم کارکنران
به «دانش کاران» تبدیل میشوند و به عنوان استعدادهایی که کسب دانرش مریکننرد ،مهرم تررین سررمایههرای سرازمان
محسوب میشوند .دانش فردی به سوی خرد جمعی و دانش سازمانی هدایت میشود و سازمانها به سازمانهای یادگیرنرده
تبدیل میشوند [ .]1در واقع ،مدیریت دانش به عنوان فرآیند به کارگیری یک رویکرد نظاممند بررای کسرب ،سراختاردهی،
مدیریت و توزیع دانش در سرتاسر یک سازمان به منظور انجام سریعتر کارها ،استفاده مجدد از بهتررین رویرههرا و کراهش
دوبارهکاریها میباشد[ .]2با توجه به توضیحات فوق ،اهمیت مدیریت دانش در سازمانهای امرروزی ،امرری یرقابرل انکرار
میباشد ،و شرط حفظ و بقاء سازمان بوده و همچنین مزیتی رقابتی به شمار میآید .بنابراین ،طبیعی است کره سرازمانهرا
برای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش میبایست از وضعیت موجود خود اطالع یابند ترا ایرن سیسرتم بره نحرو صرحیحی
استقرار یابد.
در این بین ،شرکت پاالیش گاز ایالم به عنوان تنها پاالیشگاه رب کشور ،تنها تولیدکننده گاز در رب کشور و در
استان ایالم میباشد که با بهرهگیری از دانش ،تخصص و تجربه متخصصان خود مشغول به پرروهههرای متنروعی در زمینره
تولید و بهرهبرداری گاز میباشد .در اجرای هر پروههای دانش کسب میشود ،اما به نظر میآید این دانش به حال خرود رهرا
میشود و در پایان فقط میزان تولید و سرمایههای فیزیکی و مالی افزایش مییابد .عدم تسهیم و به کارگیری مجردد دانرش
تولید شده در تجربیات و سرمایه های فکری و دانشی موجود در این سازمان ،در حقیقت باعث هدر دادن هزینه ها و نشران
دهندهی عدم بهرهوری در آن میباشد .بنابراین ،لزوم استفاده از مدیریت دانش ،درچنین فضایی و با هدف ترأییرگرذاری برر
شناسایی ،خلق ،ذخیرهسازی ،بازیابی ،تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان از اهمیت باالیی برخوردار میباشرد.
با توجه به اینکه بیش از  10سال از ایجاد این سازمان گذشته است و سازمان در دوران بلوغ خود به سر میبرد ،میتواند برا
استفاده از مدی ریت دانش ،زمینه تعالی خویش را در آینده فراهم نماید .بنابراین ،این سازمان با توجه به اهمیت موضروع ،در
نظر داشت که به اجرای سیستم مدیریت دانش بپردازد ،از این رو در پی بررسی وضعیت موجود سازمان و میزان آمادگی آن
برای این امر بود.
در همین راستا ،در پژوهش حاضر مدل ابعاد مدل  7Sمکینزی1جهت بررسی میزان آمادگی سازمان بررای اسرتقرار
سیستم مدیریت دانش مد نظر قرار گرفت .چهارچوب هفت اس مکینزی یرک مردل مردیریتی اسرت کره توسرط مشراوران
مشهور کسب وکار ،رابرت واترمن2و تام پیترز3در سال  1980پیاده شد .این مدل دیدگاهی استراتژیک به گرروههرا دارنرد ،از
جمله کسب و کارها ،واحدهای تجاری و تیمها .هفت اس عبارتند از :سراختار ،اسرتراتژی ،سیسرتمها ،مهرارتهرا ،سربکها،
کارکنان و ارزشهای مشترک .ابعاد مدل  S7مکینزی به 2دسته ابعاد نرم و ابعاد سخت دستهبندی میشوند .ابعراد سرخت،
عبارتند از :ساختار ،استراتژی و سیستمها ،که به راحتی در سازمانها در قالب بیانیه استراتژی سازمانی ،طرحها و برنامههای
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سازمانی ،چارت سازمانی و سایر مستندات به صورت ملموس قابل شناسایی و مشاهده میباشند .درصورتی که ابعاد نررم بره
راحتی قابل درک و فهم و مشاهده نیستند .توانمندیها ،ارزشها و مولفههای فرهنگ سازمانی ،همواره توسرط افررادی کره
وارد سازمان میشوند در حال تغییر و تحول میباشد[.]3

چشم انداز و مأموریت
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شکل  -1مدل  7sمکینزی جهت ارزیابی آمادگی سازمان (حنفی زاده و رواسان.)1390 ،
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 .2سواالت پژوهش

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سؤاالت کمی پژوهش
میزان آمادگی شرکت پاالیش گاز ایالم در بعد استراتژیهای چه اندازه میباشد؟
میزان آمادگی شرکت پاالیش گاز ایالم در بعد ساختار چه اندازه میباشد؟
میزان آمادگی شرکت پاالیش گاز ایالم در بعد سیستمها چه اندازه میباشد؟
میزان آمادگی شرکت پاالیش گاز ایالم در بعد سبک مدیریت و فرهنگ چه اندازه میباشد؟
میزان آمادگی شرکت پاالیش گاز ایالم در بعد مهارتها چه اندازه میباشد؟
میزان آمادگی شرکت پاالیش گاز ایالم در بعد کارکنان چه اندازه میباشد؟
میزان آمادگی شرکت پاالیش گاز ایالم در بعد ارزشهای مشترک چه اندازه میباشد؟
میزان آمادگی کلی شرکت پاالیش گاز ایالم بر اساس ابعاد  7Sمکینزی چگونه است؟

 سؤاالت کیفی پژوهش
 .1چرا آمادگی سازمان جهت پیادهسازی مدیریت دانش در این سطح قرار گرفته است؟
 .2چگونه می توان به بهبود این شرایط کمک نمود؟

 .3پیشینه پژوهش
نادیزاده اردکانی و ادیبی سده ( )1397پژوهشی با عنوان امکانسنجیشناخت عوامل مویر بر اسرتقرار مردیریت دانرش در
شهرداری سده لنجان انجام دادند .نتایج آزمون بدین صورت حاصل گردید که یکی از فرضیههرای دسرته مراحرل مردیریت
دانش که مربوط به زمینه توزیع دانش بود ،رد گردید و بقیه فرضیهها مورد پذیرش قرار گرفتند .همچنین در دسته مولفره-
های مویر بر مدیریت دانش ،فرضیههای فرهنگ و فناوری اطالعات پذیرفته و فرضریه سراختار سرازمانی رد شرد .در نهایرت
نتایج آزمون نشان داد که امکان پیادهسازی نظام مدیریت دانش در شهرداری سده لنجان وجود دارد.
محرابی ،دکامنی و نصیری ( )1396به مطالعهای با عنوان بررسی امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت دانرش در
استانداری (همدان) پرداختند .نتایج نشان داد که میزان آمادگی الزم برای استقرار سیسرتم مردیریت دانرش در اسرتانداری
همدان وجود دارد.
پناهی و صداقت پور ( )1393به آسیب شناسی سازمانهای متولی گردشرگری برا مردل 7Sمکینرزی پرداختنرد.
نتایج بررسی نشان داد که علیر م وجود سیستمهای خوب ،ضعف عمردهای در وضرعیت متغیررهرای (اسرتراتژی ،سراختار،
فرهنگ ،کارکنان ،مهارتها و ارزشها) و نیز مضاعفکاری بین این سازمان وجود دارد.
نجفی ( ) 1391به بررسی میزان آمادگی شرکت ایران خوردرو دیزل برای استقرار مدیریت دانرش پرداخرت .نترایج
نشان داد که میزان آمادگی شرکت ایران خوردرو دیزل جهت استقرار مدیریت دانش در مجموع در سرطح متوسرطی مری-
باشد .همچنین وضعیت استقرار مدیریت دانش در سه زیرساخت ساختار سازمانی ،فنآوری اطالعات و فرهنگ سرازمانی در
سطح متوسط بوده و زیرساخت منابع انسانی به طور معنیداری پایین میباشد.
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عبد الفتاح )2013(4در پژوهشی به ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای سیستم آمروزش الکترونیکری برر اسراس
مدل  7Sمکینزی در دانشگاه موصل عراق پرداخت .نتایج نشان میدهد که شاخصهای مهم از قبیرل یرادگیری ،آمروزش و
پرورش ،مهارتها و اعتقادات دانشجویان در جهت اشتراک گذاشتن آنها پیش میرود .درصد مطلوبیت هر یرک از ابعراد 7S
به شرح زیر است  :استراتژی  82درصد ،ساختار  82/33درصد ،سیستمها  75/75درصد ،فرهنرگ  76/25درصرد ،کارکنران
 67/5درصد ،مهارتها  63/67درصد و ارزشهای مشترک  62/5درصد.

 .4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است .روش تحقیق ،روش آمیخته (کمی و کیفی) تبیینری و اجررای
آن ،از دو مرحله متوالی پرسشنامه و مصاحبه تشکیل شده است .جامعه آماری پژوهش ،مدیران و کارکنان شررکت پراالیش
گاز ایالم ( )240نفر بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 148 ،نفرر از آنهرا
به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید .در ایرن پرژوهش از پرسشرنامه (عبردالفتاح ،)2013 ،کره
براساس مدل  s 7مکینزی طراحی شده و با شرایط شرکت پاالیش گراز ایرالم متناسربسرازی شرده ،اسرتفاده شرد .روایری
پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تأیید ،و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/97محاسبه شد .در بخرش
کیفی پژوهش ،از مصاحبهای نیمهساختمند استفاده شد .روش نمونهگیری در بخش کیفی به صورت هدفمند صورت گرفت
و بعد از مصاحبه با  10نفر از مدیران ،محقق به اشباع نظری رسید .برای تجزیه و تحلیل دادههای کمی ،از روشهرای آمرار
توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و در قسمت آمار اسرتنباطی از (آزمرون  tترک نمونرهای) اسرتفاده شرد.
همچنین برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده گردید.

 .5یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است .این نتایج نشران
میدهد که بیشترین میانگین ،مربوط به بعد استراتژی و کمترین میانگین مربوط به بعد ساختار است .همچنین میرانگین و
انحراف معیار آمادگی سازمانی (کل ابعاد  )7Sبه ترتیب  3/18و  0/66است.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار ابعاد  7sمکینزی
ابعاد 7s

استراتژی

ساختار

سیستم

فرهنگ

کارکنان

مهارت ها

ارزش ها

آمادگی

میانگین

3/40

2/77

3/20

3/10

3/24

3/16

3/17

3/18

انحراف معیار

0/81

0/50

0/67

0/89

0/78

0/83

0/94

0/66

تعداد

148

148

148

148

148

148

148

148

4

)Abdul-Fattah (2013
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در این قسمت بر اساس سواالت کمی مطرح شده پژوهش ،یافتههای استنباطی حاصل از آزمرون  tترک نمونرهای
ارائه میگردد.

جدول  -2نتایج آزمون  tجهت مشخص کردن میانگین میزان مطلوب بودن ابعاد  s7مکینزی
میانگین

انحراف معیار

T

Df

سطح معنی داری ()p

استراتژیها

3/40

0/81

6/11

147

0/001

ساختار

2/77

0/50

-5/44

147

0/001

سیستمها

3/20

0/66

3/70

147

0/001

سبک و فرهنگ

3/10

0/89

1/41

147

0/159

کارکنان

3/24

0/78

3/77

147

0/001

مهارتها

3/16

0/83

2/33

147

0/021

ارزشها

3/17

0/94

2/24

147

0/026

آمادگی سازمانی

3/18

0/66

3/30

147

0/001

متغیر

معنیداری در سطح 0/05

نتایج مندرج در جدول  2نشان میدهد که ،میانگین بدست آمده برای ابعاد استراتژیهرا ،3/40سیسرتمهرا ،3/20
کارکنان  ،3/24مهارتها  3/16و ارزشها  3/17است .به دلیل اینکه میانگین این ابعاد بیشتر از میانگین فرضری  3اسرت ،از
این رو این ابعاد در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند .همچنین با توجه بره سرطح معنراداری ایرن ابعراد بره ترتیرب، 0/001 ،
 0/021 ،0/001 ،0/001و  0/026در فاصله اطمینان  0/95اختالف بین میانگین آنها و میرانگین فرضری  3معنرادار اسرت.
()P<0/05
میانگین بدست آمده برای بعد سبک مدیریت و فرهنگ برابر با ( )3/10اسرت ،امرا برا توجره بره سرطح معنراداری
 0/159در فاصله اطمینان  0/95این میانگین با میانگین فرضی اختالف معنیداری نداشت)P<0/05( .
میانگین بعد ساختار سازمان برابر با  2/77است .همانطور که مشاهده مریگرردد میرانگین بدسرت آمرده کمترر از
میانگین فرضی  3است ،بنابر این بعد ساختار در سطح نسبتاً نامطلوبی قررار دارد .همچنرین برا توجره بره سرطح معنراداری
 0/001در فاصله اطمینان  0/95اختالف بین میانگین نمونه 2/77و میانگین فرضی  3معنادار است)P<0/05( .
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  2مشاهده مریشرود کره میرانگین بدسرت آمرده بررای آمرادگی سرازمانی
(براساس ابعاد  7Sمکینزی) در شرکت پاالیش گاز ایالم برابر  3/18است .با توجه بره اینکره ایرن میرانگین  3/18بیشرتر از
مقدار آزمون ( ) 3است ،بنابراین این رقم بیانگر این است که ابعاد مختلف شرکت پاالیش گاز ایالم در سطح نسربتاً مطلروبی
جهت استقرار سیستم مدیریت دانش قرار دارند .از طرف دیگر مقدار  pبدست آمده  0/001کمتر از خطای α= 0/05اسرت

و نشان میدهد اختالف بین میانگین نمونه  3/18و میانگین فرضی معنادار است)P<0/05( .
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 .6بحث
در زیر به تبیین نتایج بدست آمده برای هر یک از سواالت پژوهش براساس پیشینه نظری ،پژوهشهای پیشین و مصراحبه-
های صورت گرفته با مدیران سازمان پرداخته شده و در نهایت نتیجهگیری کلی ارائه گردیده است :
با توجه به نتایج جدول ،2میانگین بدست آمده برای بعد استراتژیهای شرکت برابرر برا ( )3/40اسرت و ایرن امرر
نشان میدهد که این بعد از سازمان در وضعیت فعلی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد .نتیجه سؤال اول پژوهش برا یافتره-
های عبدالفتاح ( ،)2013همخوانی دارد .از طرفی با یافتههای پناهی و صداقتپور ( ،)1393همخوانی ندارد.
در تبیین نتایج فوق باید اذعان داشت که استراتژی عبرارت از برنامرههرای دسرتیابی بره اهرداف تعیرین شرده و
تصمیمات و اقدامات برنامهریزی شده برای کسب مزیت قابل توجه در برابر رقبا است[ .]4از این رو در این شرکت این نیراز
به وضوح دیده میشود که با ترسیم چشمانداز معطوف به آمادگی سازمانی در جهرت بهررهگیرری از تغییررات گرام برردارد.
همچنین باید اشاره کرد که با مدون سازی اهداف مدنظر در تغییرات سازمانی و توجیه اهداف برای کارکنان ،میزان آمادگی
شرکت میتواند در سطح باالتری قرار گیرد.
همانگونه که در جدول 2مشاهده میشود ،میانگین بدست آمده برای بعد ساختار شرکت برابر با ( )2/77است کره
میتوان نتیجه گرفت وضعیت فعلی بعد ساختار شرکت پاالیش گاز ایالم در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد .نتیجه سرؤال
دوم پژوهش با یافتههای پناهی و صداقت پور ( ،)1393همخوانی دارد .از طرفی با یافترههرای نجفری ( )1391و عبردالفتاح
( ،)2013همخوانی ندارد.
باتوجه به اینکه ساختار مکانیکی (رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی نسبتاً زیاد) برای محیط های بایبرات و قابرل پریش
بینی و ساختار ارگانیک (رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی نسبتاً کم) در محیطهای متالطم و دارای تغییر قابرل اسرتفاده اسرت
[ ،]5می توان بیان داشت که ساختار این شرکت در حالتی بین مکانیک و ارگانیک بودن قرار دارد ،چراکه این سازمان دارای
تمرکز و رسمیت باالیی است اما دارای پیچیدگی نسبتا کم و تفکیک افقی مریباشرد .سراختار ایرن سرازمان هماننرد سرایر
نهادهای دولتی از تمرکز باالیی برخوردار بوده و این امر باعث شده که این شرکت در بوروکراسی اداری ررق شرده و رونرد
انجام امور با مقداری تأخیر صورت گیرد ،که الزم است مقداری از تمرکز درونی سازمان کاسرته شرود ترا کارهرا برا سررعت
بیشتری صورت گیرد و اجرای طرحهای نوین به تعویق نیفتد.
همانطور که در جدول 2مالحظه میگردد ،میانگین بدست آمده برای بعد سیستمهای شرکت برابر با ( )3/20است
که میتوان نتیجه گرفت وضعیت فعلی بعد سیستمهای شرکت پاالیش گاز ایالم در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد .نتیجه
سؤال سوم پژوهش با یافتههای پناهی و صداقت پور ( )1393و عبدالفتاح ( ،)2013همخوانی دارد .از طرفری برا یافترههرای
نجفی ( ،)1391همخوانی ندارد.
فناوری به ویژه فناوری اطالعات یکی از مهمترین عوامل ارتباط بین بخشهرای گونراگون سرازمان و زمینره سراز
انتقال دانش است [ ]6و نظام فناوری اطالعات به عنوان لوازم اصلی و بسترهای مورد نیاز مدیریت دانش در سازمان به شمار
میرود و موفقیت اجرای طرحهای مدیریت دانش در سازمان ،وابسته به آن میباشرد [ .]7در ایرن شررکت زیرسراختهرای
فناوری به نحو نسبتاً مطلوبی آماده است ،اما متأسفانه مستندسازی اطالعات و دانش به عنوان یکی از مهمترین بخرشهرای
مدیریت دانش در این سازمان به صورت مطلوبی صورت نمیگیرد ،و از نرمافزارها و سخت افزارهای موجرود اسرتفاده کرافی
صورت نمیگردد .بنابراین با وجود مناسب بودن این زیرساختها نیاز هست تا کارکنان نسبت به امر مستندسازی و استفاده
بهینهتر از این امکانات موجود تر یب گردند تا سازمان را به سمت جلو پیش برند.
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با توجه به جدول  ،2میانگین بدست آمده برای بعد سبک مدیریت و فرهنگ برابر با ( )3/10است ،اما این میانگین
با میانگین فرضی اختالف معنی داری نداشت .بنابراین وضعیت فعلی شرکت پاالیش گاز ایرالم در ایرن بعرد دارای وضرعیت
نسبتا نامطلوبی است .نتیجه سؤال چهارم پژوهش با یافتههای نجفری ( ،)1391پنراهی و صرداقت پرور ( ،)1393همخروانی
دارد .از طرفی با یافتههای عبدالفتاح ( ،)2013همخوانی ندارد.
با توجه به اینکه رهبری یکی از عوامل مؤیر بر فرهنگ سازمانی میباشد ،و به عبارت دیگر رهبرری ،یعنری فرراهم
کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند ،از طریق سرمایه تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار ،به
طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری بیشتری تر یب نماید [ ]8و از طرفی ،رهبران باید طراحی ساختارهای سازمان و خط
مشیهای آن را شکل دهند تا بهترین رسالت مشترک حاصل شرود [ ،]9بنرابراین همرواره و در هرسرازمانی نیراز هسرت ترا
رهبری برای سازمان باشد تا بتواند فرهنگ ،ارزشها و در کل سازمان را در جهت اهداف مرد نظرر هردایت نمایرد .از سروی
دیگر اگر زمین فرهنگی طرح مدیریت دانش ،حاصل خیز نباشد ،نه مقدار فناوری و نره محتروای دانرش و نره داشرتن یرک
مدیریت طرح خوب ،هیچکدام موفقیتی در بر نخواهند داشت [ ،]10بنابراین مادامی که فرهنگ آمرادگی سرازمانی در یرک
سازمان شکل نگرفته باشد ،آن سازمان موفق نخواهد بود از تغییررات بهرره الزم را ببررد .همچنرین اینکره سربک مردیریت
سازمان همواره در شکل گیری روابط درونسازمانی ،میزان اعتماد به نفس افراد درون سرازمان و در کرل فرهنرگ سرازمانی
ایرگذار می باشد .زمانی که مدیریت به شیوه مشارکتی بوده و از تصمیمات دیگر مدیران و افرراد سرطوح پرایینترر اسرتفاده
گردد؛ روحیهی جمعی و فردی باال رفته ،راهحل مناسبتر ارائه میگردد ،فرهنگ اعتماد شکل گرفتره و در نهایرت انتقرال و
اشتراک اطاالعات و دانش سازمانی در تمام سطوح صورت خواهد گرفت.
همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،میانگین بدست آمده برای بعد کارکنان سازمان برابر برا ( )3/24اسرت،
بنابراین این امر نشان میدهد که این بعد از شرکت پاالیش گاز ایالم در وضعیت فعلی در سرطح نسربتاً مطلروبی قررار دارد.
نتیجه سؤال پنجم پژوهش با یافتههای عبدالفتاح ( ،)2013همخوانی دارد .از طرفی با یافتههای نجفری ( )1391و پنراهی و
صداقت پور ( ،)1393همخوانی ندارد.
زمانی که صرف یادگیری می شود رابطه مستقیمی با میزان دانش دارد و یادگیری سازمانی در فرآیندی پیچیرده،
مداوم ،مستمر و پویا آشکار میگردد و حاصل این فرآیند ،دانش سازمانی اسرت [ .]11همرواره و مرادامی کره یرک سرازمان
بخواهد به عمر خویش ادامه دهد و در بازار رقابتی دنیای کنونی جایی برای خود دست و پا کند نیازمند کارکنانی برا دانرش
بهروز می باشد ،بنابراین لزوم آموزش و فراهمآوری شرایط یادگیری مستمر برای کارکنان امری یر قابل اجتناب مریباشرد.
از سوی دیگر آموزش کارکنان و سطح تحصیالت آنان به عنوان یکی از عوامل اصلی زمینه ساز پیشبرد و موفقیت مردیریت
دانش در سازمان ها قلمداد میشود [ .]12در سازمانی که کارکنان آن به لحاظ تحصیلی در سطح باالیی قرار گرفته و دانش
فنی و تخصصی باالیی دارند ،میتوان از قابلیتهای آنها استفاده نمود و برای رسیدن به اهداف مرورد نظرر برا سرازمانهرای
دیگر رقابت نمود ،که این نکته مثبت در شرکت پاالیش گاز ایالم دیده میشود.
همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،میانگین بدست آمده برای بعد مهرارتهرای سرازمان برابرر برا ()3/16
است ،بنابراین می توان گفت که این بعد از شرکت پاالیش گاز ایالم در وضعیت فعلری در سرطح نسربتاً مطلروبی قررار دارد.
نتیجه سؤال ششم پژوهش با یافتههای عبدالفتاح ( ،)2013همخوانی دارد .از طرفری برا یافترههرای پنراهی و صرداقت پرور
( ،)1393همخوانی ندارد.
مهارتها قابلیت های متمایز و شایستگیهای کارکنان سازمان میباشد .به عبارت دیگر مهارتها عبارتند از ویژگی
های متمایز سازمان میباشد و این که سازمان چه کاری را بهتر از همه انجام میدهد و چگونه ویژگیهای متمرایز خرود را
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حفظ میکند [ .]4مهارتهای کارکنان و مدیران یک سازمان میتواند در قالب مهارتهای فنی ،ارتبراطی و  ...قررار گیررد و
افراد و سازمانها با توجه به این مهارتها در جایگاه خاص خود قرار می گیرند .این مهارتها از دو عامرل تجربره و تخصرص
نشأت میگیرد .تخصصی که از دانش و سطوح تحصیلی فرد میباشد در حین زمان نیازمنرد برهروزرسرانی اسرت ترا سرطح
مهارتی فرد حفظ گردد و تجربه ای که نیاز هست تا ذخیره گردد و از آن استفاده شود تا رونرد رو بره رشرد سرازمان حفرظ
گردد .در این شرکت سطح مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان نسبتاً باالست و از طرفی نیز سطح مهارتهای ارتبراطی در
سطح مطلوبی قرار دارد و این دو عامل شرکت رو در وضعیت مطلوبی قرار داده است ،با این وجود همرواره نیراز بره آمروزش
تخصصی بیشتر و انگیزه بیشتر برای باال بردن سطح مهارتها در شرکت احساس میگردد .از طرف دیگر نیراز هسرت ترا در
این شرکت تجربیات حاصل از کار و مهارتهای افراد با تجربه یبت گردد تا در آینده از این مزیتها اسرتفاده بهینره گرردد،
کاری که به خوبی صورت نمیگیرد.
میانگین بدست آمده برای بعد ارزشهای سازمان برابر با  3/17است ،بنرابراین بعرد ارزشهرای سرازمان در سرطح
نسبتاً مطلوبی قرار دارند .نتیجه سؤال هفتم پژوهش با یافته های عبدالفتاح ( ،)2013همخوانی دارد .از طرفی با یافترههرای
پناهی و صداقت پور ( ،)1393همخوانی ندارد.
ارزشهای مشترک عبارت از باورها ،اعتقادات و مفروضاتی است که شکلدهنده رفتار افراد در سازمان و فرهنرگ
سازمانی میباشند .ارزشهای مشترک همان چیزی است که در سازمانها موجب ایجاد اعتماد میشرود[ ،]4از ایرن رو هرر
اندازه ارزشهای مشترک سازمانی در جهت پیشفرضهای اساسی الزم جهت آمادگی سازمانی سوق پیدا کنرد ،سرازمان برا
سهولت بیشتری میتواند آماده بهرهگیری از تغییرات شود ،بنابراین الزم میآید تا در شرکت پاالیش گراز ایرالم برا افرزایش
انگیزه کارکنان؛ که یکی از عوامل مهم در جهت حرکت دادن افراد به سوی هدف است؛ در جهت باال برردن سرطح آمرادگی
سازمانی گام بردارد.
با توجه به جدول  ،2میانگین بدست آمده برای آمادگی سازمان براسراس ابعراد مکینرزی برابرر برا ( )3/30اسرت،
بنابراین می توان گفت که شرکت پاالیش گاز ایالم دارای آمادگی نسبتا مطلوبی جهت پیادهسازی سیسرتم مردیریت دانرش
است .نتیجه سؤال هشتم پژوهش با یافتههای عبردالفتاح ( ،)2013نرادیزاده اردکرانی و ادیبری سرده ( )1397و محرابری،
دکامنی و نصیری ( ،)1396همخوانی دارد .از طرفی با یافتههای پناهی و صداقت پور ( )1393و بابرایی و طراهری (،)1393
همخوانی ندارد.
هالت5آمادگی را به عنوان پیشنیازی ضروری برای سازمان برای اینکه در مواجه با تغییرر سرازمانی موفرق باشرد،
تعریف کرده است [ .]13از این رو میتوان گفت هرگونه تغییر مثبت در شرکت پراالیش گراز ایرالم نیازمنرد فررآهم سرازی
آمادگی سازمانی میباشد .هماهنگی بین ابعاد مختلف سازمانی جهت به وجود آمدن سطح مطلوب از آمادگی سازمانی امری
ضروری و مهم به شمار میآید ،و همانطور که نتایج به دست آمده نشان مریدهرد ایرن سرطح از مطلوبیرت در حرد نسربتا
مناسبی در این سازمان فراهم آمده است و این امر می تواند به سازمان در جهت بهرهگیرری از تغییررات ،برهویرژه مردیریت
دانش به صورت مناسب کمک کند.

5

Holt
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 .7نتیجهگیری
همانگونه که میدانیم سازمانها هرساله تعداد زیادی از نیروهای خود را به دالیل مختلفری ماننرد بازنشسرتگی و ...از دسرت
میدهند .در این میان با از دست دادن کارکنانشان دانش ناشی از تجربه آنان را نیز از دست میدهند .این خود لرزوم وجرود
روشی برای حفظ و تبادل دانش را الزم و ضروری مینماید .در این بین سازمانها با استفاده از مدیریت دانش سعی دارند با
حفظ و گسترش دامنه ی تجربی کارکنان خود و نیز با حفظ و تبادل دانش تجربی ،از تکرار خطاهرا و اشرتباهات جلروگیری
کنند .این عامل و همچنین عوامل دیگر باعث شده است که سازمانها در تالش برای بدست آوردن بهتررین روشهرا بررای
اجرای مدیریت دانش باشند[ .]14از سوی دیگر ،در شرایط محیطی متالطم حاکم بر سازمانهای عصر حاضر ،شدت یافتن
رقابت در بین سازمانهای داخلی و خارجی و اهمیت روزافزون فرآوردههای نفتی در جهان ،دست یافتن به مزیت های نوین
راهبردی و ایجاد شایستگیهای ممتاز و متمایز ،شرط اصلی سبقت گرفتن از رقیبان است و این امر مستلزم بهررهگیرری از
تغییرات بهروز برای پیشبرد اهداف سازمانها در سطح منطقهای و جهانی میباشد .بیشک ،در این شرایط بهرهگیری بهینه
و مناسب از تغییرات بهروز نیازمند آمادگی باالی سازمان میباشد .از این رو ،آگاهی از میزان آمادگی سازمان برای اسرتفاده
از تغییرات ،بهویژه مدیریت دانش به عنوان اقدامی ضروری و مؤیر به شمار میآید.
در این بین شرکت پاالیش گاز ایالم به عنوان یک سازمان جوان ،به لحاظ ابعاد سازمانی در سطح نسربتاً مناسربی
جهت استقرار سیستم مدیریت دانش قرار دارد و تنها به لحاظ ساختار و سبک مدیریت و فرهنگ نیازمند اصالحاتی جهرت
بهبود شرایط کنونی میباشد تا هر چه سریع تر نسبت به پیادهسازی این سیستم اقردام کنرد و از مزیرتهرای آن اسرتفاده
کرده و در جهت تعالی خویش گام بردارد.
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