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چکیده
امروزه دانش و اطالعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش بهه
عنوان یکی از آخرین مباحث سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است .خصوصاً با ابالغ سیاست های کلی نظها اداری توسه
مقا معظم رهبری (فروردین  )6531و ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مدیریت دانهش ،و افهیایش تاکیهد دولهت بهر
ایجاد جامعه دانشی و اولویت حرکت به سوی اقتصاد های دانش محور در سند چشم انداز  02ساله کشور و برنامه های چههار
و پنجم توسعه ،مسئله مهمی که بوجود آمده درک این موضوع است که چگونه از دانش به عنوان یک منبع مهم مییت رقهابتی
استفاده کنیم .در این میان بسیاری از سازمان ها تالش خود را بر این مسئله متمرکی نموده اند که چگونه مهی تواننهد دانهش را
در سازما ن مدیریت نمایند .مدیریت دانش میایای بسیاری برای سازمان ها به همراه دارد که از آن جملهه مهی تهوان بهه بهبهود
کیفیت کار ،دراختیار داشتن اطالعات به روز شده ،افیایش کهارایی ،بهبهود ا هر ب،شهی ،بهبهود تصهمیم گیهری ،افهیایش تهوان
پاس،گویی نسبت به نیاز های مشتریان ،افیایش توان پاسخ به نیازهای اساسهی و توسهعه ای کشهور و امکهان ت ییهر و تطبیه
پذیری سریع اشاره نمود .در این مقاله ضمن تبیین مفهو مدیریت دانش ،سعی گردیده ابتدا به تعاریف مدیریت دانهش ونقهش
آن در بهبود عملکرد سازمان های دولتی پرداخته شود و میایای سازمانهای دانش محور بیان گردد .در ادامه بطهور م،تصهر بهه
موانع اجرائی نظا مدیریت دانش در سازمانها اشاره شده و راهکارهایی بهرای نهادینهه کهردن آن در سهازمان پیشهنهاد گردیهده
است.

واژه های کلیدی :مدیریت دانش ،بهبود عملکرد سازمان ،سازمان دولتی
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 -1مقدمه
عصر دانایی یا دانش ،عنوان جدیدی اس ت که به زمان حاضر و آینده نیدیک اطالق می شود .به منظور استفاده بهینه از سهرمایه
دانش در سازمان ها رشته جدیدی از مدیریت بنا مدیریت دانش پدید آمده است ،تها ضهمن بهبهود ب،شهیدن بهه فرآینهدهای
دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان واستراتژی مدیریت دانش درتامین دانش مناسب ،در زمان مناسب ،برای فرد مناسب بهه
حفظ مییت رقابتی سازمان کمک کند .امروزه در ادبیات مدیریت و اقتصاد به وفور شاهد تاکید بر نقش دانهش بهه عنهوان یهک
منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری می باشیم (نوناکا .6111,ص.)61
مدیریت دانش به سازمانها کمک میکند تا فرایند دانش مؤ ری داشته باشند .سازمانها برای انت،اب بازار باید از دانش موجود
و ایجاد دانش جدید بهره جویند و مدیریت دانش در این امر کمک شایانی به آنها میکند .امها شهرکتهها بایهد در نظهر داشهته
باشند که برقراری هر سیستم در سازمان با توجه به شرای م،تلف آن سازمان مقدمات خاص خهود را مهیطلبهد و در صهورت
عد مهیا بودن آن ،برقراری موفقیتآمیی آن امکانپذیر نیست.
مدیریت دانش در عصر جدید تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند ،بسیاری از سازمان ها و شرکت ههای جههان
با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود ،درصدد ارتقای جایگاه رقابتی و افیایش ا رب،شی و بههره وری خهود هسهتند .در راسهتای
رسیدن به این اهداف ،مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش ،خرد و تجربیات با ارزش افیوده کارکنان و نیی پیاده سازی ،بازیهابی
و نگهداری دانش به عنوان دارائی های سازمان می باشد .بدون شک امروزه دانش مهمترین ابیار رقابت در بازارهای حال و آینده
می باشد .هر چند در حال حاضر سازمان های بسیاری در زمینه توسعه دانش در سطوح م،تلف سرمایه گذاری کهرده و موفه
بوده اند اما سازمان های بسیار زیادی نیی با شکست مواجه شده اند .عد وجود مکهانیی ههای صهحیح ارزیهابی و پیهاده سهازی
مدیریت دانش ،این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هیینه اضافی تبدیل نموده است(بالوگون .)336 :0221,
عد تسهیم و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در تجربیات و سهرمایه ههای فکهری و دانشهی موجهود در صهنعت نفهت ،در
حقیقت هدر دادن هیینه ها و نشان دهنده ی عد بهره وری در این صنعت می باشهد .مهدل ههای مهدیریت دانهش ،درچنهین
فضایی و با هدف تأ یر گذاری بر شناسایی ،خل  ،ذخیره سازی ،بازیابی ،تسهیم و به کارگیری دانش مهورد نیهاز در سهازمان بهه
وجود آمدند .فراگرد مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را بهه خهوبی انجها داده و بهه چشهم انهداز و
اهداف خود دست پیدا کنند.
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امروزه خل و به کهارگیری دانهش بهههرای رقابهت گرایی و حیات سازمان ها و صنایع ضروری شناخته شده است .دانهش نمهی
تواند به سادگی دیگر منابهع ،ذخیهره و یا تصاحهب شود؛ و نمهی توانهد به سادگی آنها ،به طور سیستماتیک مدیریت و بهه کهار
گرفته شود .تا کنون در اغلب سازمان های کشور از جمله ب،ش های م،تلف صنعت نفت ،فناوری اطالعات بیشترین سهم را در
مدیریت دانش داشته ،به طوری که در پشت تمامی فعالیت های مدیریت دانش ،فناوری اطالعات نهفته بوده اسهت .لهیکن بایهد
توجه داشت که فناوری پردازش اطالعات تنها مولفه مدیریت دانهش نیسهت و تحهول در فراینهدهای تصهمیم گیهری ،سهاختار
سازمانی و نحوه انجا امور از دیگر اجیای این مدیریت محسههوب می شود .سازماندهی براساس دانش می تواند اساسهاً متفهاوت
با سازماندهی براساس مییت های رقابتی سنتی باشد(.سنگی،اسکارمر)012:0226 ،
 -2بیان مسئله و اهمیت آن
امروزه دانش جیء الینفک موفقیت سازمان ها محسوب می شود .این مسئله در سازمان های فرهنگی که سرمایه ههای فکهری و
دارایی های نامشهود در این نوع از سازمانها بسیار با اهمیت می باشد ،دانش نقش حیاتی می باشد .اگر رونهد ت ییهر و تحهوالت
دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد ،این نتیجه مهم حاصل می شود که جامعه فراصهنعتی امهروز جامعهه ای
اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نیروافهیا جهای خهود را بهه فنهاوری ههای دانهش افهیا مهی دهنهد (احمهد پهور
داریانی،6536،ص .)630.در محی پویا و پیچیده امرو ز ،برای سازمان های فرهنگی ضروری است کهه بهه طهور مهداو دانهش
جدید را به شکل ایجاد ،اعتبار ب،شی و کاربرد ،در محصوالت و خدمات خود به کار گیرنهد .در همهین زمینهه پیتهر دراکهر مهی
گوید" :راز موفقیت سازمان ها در قرن  06همان مدیریت دانش است" .بنابراین مدیریت دانش مقوله ای مهمتر از خهود دانهش
محسوب می شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته ههای فهردی و سهازمانی را بهه
دانش و مهارت های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید (پروست،0222،ص .)615از این رو سازمان ها باید محیطی را بهرای
اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و افهراد را در جههت بها مفههو کهردن تعامالتشهان آمهوزش
دهند(نوناکا , 6111,ص )02.و سعی در ایجاد بستر سازی و شناسائی عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش در سازمان
نمایند .مسئله و چالشی که در اینجا وجود دارد این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است ،مقوله ای کهه اجهرای
موفقیت آمیی آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل م،تلف سازمانی است .از طرفی به دلیل مطرح شدن مدل هها و
روش های بسیار متعددی برای به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها ،گاهی این مدل ها موجب گهیج شهدن مهدیرانی مهی
شوند که به دنبال پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود هستند .در این راستا بسهیاری از سهازمان هها اقهدا بهه سهرمایه
گذاری گسترده در زمینه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نموده اند .اما باید توجه داشت که پیاده سازی موفقیت آمیی مدیریت
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دانش مستلی این است که عوامل سازمانی م،تلهف موجهود در یهک سهازمان از جملهه سهاختار سهازمانی ،فرهنهی سهازمانی،
تکنولوژی و منابع انسانی دارای ویژگی ههای خاصهی بهوده و از انسهجا و همهاهنگی الز برخهوردار باشهند و وجهود شهکاف و
ناهماهنگی در بین این عوامل مانع پیاده سازی موفقیت آمیی مدیریت دانش خواهد شد .بنابر این بهرای پیهاده سهازی موفقیهت
آمیی مدیریت دانش باید به سازمان به عنوان یک کل نگاه کرد و همه این عوامهل را مهورد توجهه قهرار داده و وضهعیت آنهها در
سازمان شناسایی و تحلیل شود.
 -3مدیریت دانش
تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست .نویسندگان م،تلف از دیدگاه های م،تلف و با رویکرد های متفاوت به تعریف مهدیریت
دانش پرداختهاند.از دیدگاه رابیتی مدیریت دانش ،شامل همه ی روش هایی است که سازمان ،دارایی های دانش خود را اداره می
کند که شامل چگونگی جمع آوری ،ذخیره سازی ،انتقال ،بکار گیری ،به روز سازی و ایجهاد دانهش اسهت.گراور و مهدهاو نیهی
مدیریت دانش را مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط بهه ایجهاد ،سهازماندهی ،انتشهار و اسهتفاده و
اکتشاف دانش تعریف کرده اند(وحیده علی پور،ص)5-0
پرز معتقد است مدیریت دانش عبارت است از گردآوری دانش،قابلیت های عقالنی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیهت
بازیابی برای آنها به عنوان یک سرمایه سازمانی.نیومن بر این باور بود که مدیریت دانش مجموعه ای از پدیهده ههایی اسهت کهه
پدیدآوری،اشاعه و بکارگیری دانش ذهنی و عینی در یک سازمان را در بر می گیرد(.منصور دهقان نجم6533،ص.)11-13
 -4چرخه مدیریت دانش
فراینههد مههدیریت دانههش شههامل  1مرحلههه مههی باشههد کههه در سههازمان بههه صههورت فراینههد زیههر انجهها مههی گیههرد:
در مرحله اول باید دانهش موجهود در سهطح سهازمان و منهابع آن(اعهم از دانهش تصهریحی و تلهویحی نهید افهراد ،بانهک ههای
اطالعاتی،مستندات و )...مورد شناسایی واقع شده و سپس جمع آوری گشته و به صورت مناسبی ذخیره سازی شود.سپس برای
اینکه دانش با ارزش شده و به هم افیایی و زایش مجدد منجر کردد،باید دانش میان افراد به اشتراک گذاشهته شهود.پس از ایهن
مرحله باید از دانش کسب شده در جهت اهداف سازمان استفاده شود.و در مرحله آخر با ورود اطالعات جدید به سیسهتم خله
دانش انجا می گیرد(میثم نوروزیان،6531،ص.)01
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شکل:6چرخه مدیریت دانش
 -5کلیات مدیریت دانش
یک ی از مبانی اصلی مباحث مرتب با دانش ،درک مفهو سه جیء داده ،اطالعات ،دانش و تعامل بین آنهاسهت .گهاهی بهه ایهن
مثلث ضلع چهارمی بنا معرفت یا فضیلت نیی افیوده می شود .بطورکلی باید گفت" :مجموعه داده ها اطالعات نیست ،مجموعه
اطالعات دانش نیست ،مجموعه دانش خرد نیست و مجموعه خرد حقیقت نیست" .جریان دانش مجموعه فرایندها ،رویهدادها و
فعالیت هایی است که از طری آن اطالعات ،دانش و فرا دانش یا خرد از یک وضعیت به وضعیت دیگر تبدیل مهی شهود .بهدین
ترتیب هرگونه بحث در زمینه دانش باید از داده ها آغاز شود( .دی بات،گانب)6536،
 -6تعریف مدیریت دانش
ابتدائی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت است از :یافتن راهی جهت خل  ،شناسایی ،آشکارسازی ،اشتراک و توزیع دانش
سازمانی به افراد نیازمند آن( .دی بات،گانب)6536،
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 -7مفهوم مدیریت دانش
تعامل بین فناوری ،فنون و انسان مفهو مدیریت دانش را عم می ب،شد ،زیرا الگوی تعامل بین فناوری ،فنون و انسان برای
هر سازمان منحصر به فرد است ،که به راحتی قابل داد وستد یا تقلید توس سازمان های دیگر نیست .بطورکلی هر گونه ت ییر
دریک سازمان ،ناظر به سه ساحت مرتب با یکدیگر است .این سه ساحت همانطورکه گفته شد شامل ساختار ،تکنولوژی و
انسان می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل :0ساحت های سه گانه ا ر گذاری مدیریت دانش در سازمان

 -8ماهیت دانش سازمانی
مهارت های افراد برای پایگاه دانش سازمان حیاتی اند .دانش سازمانی برخالف دانش فردی پویا است و بهه وسهیله ی نیروههای
م،تلف جابجا می شود .توانایی تبدیل داده به دانش و استفاده از آن در جهت منفعت سازمان ،کارکنان را به عوامل اولیه دانهش
سازمان تبدیل می کند .اما ت،صص فردی افراد ،تنها نوع ت،صص نیست .بیشتر فرایندهایی کهه بهرای فعالیهت سهازمانی موفه
ضروری اند ،وابستگی بیشتری به عناصر گروهی دانش دارند .پایگاه دانش سازمانی ،دارایی دانش فردی و گروهی را شهامل مهی
شود که سازمان در انجا وظایف خو د می تواند از آن ها استفاده کند .پایگاه دانش همچنین داده و اطالعاتی را شامل می شهود
که بر اساس آن ها سازمان بنیان نهاده می شود .محی دانشهی کهه امهروزه سهازمان هها بایسهتی در آن عمهل کننهد ،ازلحها
ساختاری خیلی پیچیده تر ازمحی چند قرن گذشته است( .مینی یو ،چنی)6531،

6

 -9دالیل بکارگیری
درکلیه سازمانهای خدماتی باید بدانیم آیا سرمایه هایی دانشی تحت کنترل ماست یا نه؟ علت اصلی پیاده سهازی یهک سیسهتم
جامع همانند مدیریت دانش این است که بدانیم آیا همانگونه کهه چنهدین برنامهه در « برنامهه ریهیی اسهتراتژیک» « ارزیهابی
عملکرد سازمانی» « ،افیایش بهره وری» ،و  ...داریم و در بسیاری موارد واحدها ،نر افیارهها و سهاختارهایی بهرای حسهابداری ،
انبارداری و  ...جهت افیایش و نگهداری و مدیریت سرمایه های ملموس خود داریم ،در مدیریت سرمایه های نها ملمهوس خهود
که اصلی ترین آن دانش است کاری کرده ایم .جالب آنجاست که مدیریت سرمایه های نها ملمهوس بسهیاری از سهازمانها باعهث
رشد های چشمگیر و باور نکردنی شده است.
 -11اهمیت و مزایای مدیریت دانش در سازمان های دولتی
سرعت باالی توسعه تکنولوژی های جدید و ارتباطات دیجیتال منجر به افیایش اهمیت مدیریت دانهش بهه عنهوان یهک منبهع
حیاتی برای کسب مییت رقابتی گردیده است(ان.دی لال،0262،ص.)166نبود فضای رقابتی در بین سازمان های دولتی دلیلهی
برای عد توجه به مقوله مدیریت دانش نیست.سازمان های دولتی باید با مقایسه بین وضعیت کنونی و گذشته خهود سهعی در
بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوع بوده و تالش کنند تا فرایندهای درونی خود را به نحو ا رب،شی انجا دهند.مدیریت دانش بها
ت سهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می تواند کارکنانی دانشی بهار آورد کهه پاسه،گوی
نیاز مراجعین خود باشد.مراجعینی که روز به روز آگاه تر می شوند و توقعات باالتری را از سهازمان هها دارنهد.در چنهین فضهایی
خل و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمان های دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم گیهری ههای منطقهی تهر مهی
باشد(.ان.دی.لال،0262،ص.)166
 -11عملکرد سازمانی
اگر چه اهمیت مفهو عملکرد و نیی مباحث گسترده تری چون بهره وری سازمان  ،به طور وسهیعی شهناخته شهده اسهت  :امها
مباحث مربوط به عملکرد  ،یکی از پیچیده ترین مسایلی که پیش روی محققان ایهن امهر قهرار دارد (لیهائو و وو .)13 :0221 ،
پاسخ گویی سازمان ها به فرایند ها از طری گیارش ارزیابی عملکرد مش،ص می شود  .تحقیقات بسهیار زیهادی در سهال ههای
اخیر در مورد ماهیت و روش شناسی اندازه گیری عملکرد در سازمان ها انجا گردیده است  .نتایج این تحقیقات از ایهن جههت
ارزشمند است که می توان وضعیت فعلی سازمان ها را درک نمود و همچنین چالش های آینده ی انهدازه گیهری عملکهرد را از
آن طری مورد بررسی قرار داد ( مهرگان و شاهبندرزاده . ) 623 : 6531
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برای اندازه گیری عملکرد سازمان ها الگوهای م،تلفی وجود دارد  .الگو هایی نظیر  :سینک 6و تاتل ، 0کارت امتیازی متهوازن ،
هر عملکرد  ،ماتریس اندازه گیری عملکرد  ،مدل های تعالی سازمان و  ...نمونه هایی از این الگو ها هستند ( اعرابی و رفعهت ،
 . ) 6531:31یکی از روش هایی که در تحقیقات بسیاری مورد مطالعه قرار میگیرد  ،روش تجییه و تحلیل نسبت ههای مهالی
است .در این روش با استفاده از داده ها و ستاده های سازمان ها نسبتی تهیه می شود که صهورت آن سهتاده و م،هرن آن داده
است که حاصل آن کا رایی است  .این نسبت ها می تواند با نسبت هایی که برای واحد سازمانی مورد نظر مناسب بهه نظهر مهی
رسند ( شاخص های عملکرد ) مقایسه شوند و یها وضهعیت آنهها در درون سهازمان معهین گهردد (کاشهانی پهور و قاضهی زاده ،
. ) 6531:11
 -12ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها  ،نیروی عظیم هم افیایی )  ( synergyایجاد میکند که این نیرو ها می تواند پشتیبان برنامهه
رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود  .دولت ها و سازمان ها و موسسات تالش جلو برنهده ای را در ایهن مهورد
اعمال می کنند  .بدون بررسی و کسب آگاهی از مییان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش ههای پهیش روی
سازمان و کسب بازخور و اطالع از مییان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبهود جهدی نیهاز دارنهد ،
بهبود مستمر عملکرد میسر ن،واهد شد  .تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست .
لرد کلوین فیییکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید  (( :هرگاه توانستیم آنچه در باره آن صحبت کنهیم انهدازه
گرفته و در قالب اعدادو ارقامبیان نماییم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چییهایی میدانیم  .در غیر ایهن صهورت آگهاهی و
دانش ما ناقص بوده و هرگی به مرحله بلوغ ن،واهد رسید )) ( رحیمی  ، 6533 ،ص ) 51
علم مدیریت نیی مبین مطالب مذکور است  .هرچه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمیتوانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم
کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر ن،واهد بود  .موضوع اصلی در تما تجییه و تحلیل های سازمانی  ،عملکرد اسهت و بهبهود
آن مستلی اندازه گیری است و از این رو سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد .
همچنین ص احبنظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد  ،موضوع اصلی در تماما تجییه و تحلیهل ههای سهازمانی اسهت و
تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد  ،مشکل است  .ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشهمندی
سیستم و برانگی،تن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و ب،ش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است .
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 -13تعریف ارزیابی عملکرد
از واژه «ارزیابی عملکرد» تعاریف بسیاری ارائه شده است .به منظور درک صحیح ههر پدیهده یها موضهوع الز اسهت آن پدیهده
تعریف تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود .موضوع ارزیابی عملکرد نیی از این قاعده مستثنی نیست .الز بهه ذکهر اسهت بها
توجه به تشابه نسبی ،مفهو ارزیابی در بعد کارکنان ،سپس در بعد استفاده از منابع و امکانات ،و نهایتاً در قالب سازمانی تعریف
گردد.
وردر و دیویس معتقدند :ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازهگیری میشود و هنگامیکهه درسهت انجها
شود کارکنان ،سرپرستان ،مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهرهمند خواهد شد.
کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظا دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گهروه در رابطهه بها اجهرای وظهایف محولهه تعریهف
میکند.
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخصهای کارایی بیان میشهود .اگهر در سهادهتهرین تعریهف،
نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم ،نظا ارزیابی عملکرد در واقع مییان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه
از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد.
ارزیابی عملکرد در بعد س ازمانی معمو ًال مترادف با ا رب،شی فعالیتها اسهت .منظهور از ا رب،شهی میهیان دسهتیابی بهه اههداف و
برنامهها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است( .رحیمی ،6533 ،ص )51
به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازهگیری عملکرد دستگاهها در دورههای مش،ص به گونهای که انتظهارات و
شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شده باشد ،اطالق میگردد».
 -14فرایند ارزیابی عملکرد
هر فرایندی شامل مجموعهای از فعالیتها و اقدامات با توالی و ترتیب خهاص منطقهی و هدفهدار مهیباشهد .در فراینهد ارزیهابی
عملکرد نیی هر مدل و الگویی که انت،اب شود ،طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیتهای ذیل ضروری میباشد.
 -6تدوین شاخصها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.
شاخصها مسیر حرکت سازمان ها را برای رسیدن به اهداف مش،ص میکند .نگاه اول در تدوین شاخصها متوجهه چشهمانهداز
( ،)Visionمأموریت ( ،)Misionاهداف کالن ،راهبردهای بلندمدت و کوتاهمدت و برنامههای عملیاتی ،و به فعالیتهای اصهلی
متمرکی می شود .منابع احصاء و اقتباس برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی ،قوانین و مصوبات مجلهس
و هیات دولت و برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین سند چشمانداز بیست ساله کشور و استراتژی توسعه
9

صنعتی کشور میباشد .در ب،ش غیردولتی اساسنامه و برنامههای عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان میباشهد
مالک قرار میگیرد.
شاخصهای ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سیستم  SMART & Dرا داشته باشند که عبارتند از:
) )Specificم،صوص ،معین و مش،ص باشد .یعنی شاخص جامع و مانع ،شفاف و ساده و واضح و رسا و صریح باشد بطوریکهه
برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.
) )Measurableقابل اندازهگیری باشد .سنجش آنها به سادگی مقدور باشد .یعنی عهالوه بهر عملکهرد کمهی ،قابلیهت تعریهف
عملکرد کیفی شاخص در قالبهای مت یر کمی را نیی داشته باشد.
)) Achievableقابل دستیابی باشد.
) )Realesticواقعگرایانه باشد .یعنی با فعالیتها و ماموریتها و خ مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزههای حسهاس
و کلیدی عملکرد سازمان مرتب باشد.
) ) Time frameچهارچوب و محدودة زمانی ،یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد.
) )Databaseبانک اطالعاتی ،یعنی دادهها و اطالعات الز و مربوط به شاخص وجود داشته باشد( .رحیمی ،6533 ،ص)51
 -0تعیین وزن شاخصها ،به لحا اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه.
به این معنا که اهمیت هر کدا از ابعاد و محور شاخصها چقدر است؟ آیا شاخصها اهمیت یکسان دارنهد یها متفاوتنهد؟ کهدا
شاخص از بیشترین و کدا یک از کمترین اهمیت برخوردار است؟ برای تعیین ضرایب و اوزان شاخصهها روشههایی از جملهه
میتوان روش لیکرت ،روش گهروه غیرواقعهی ) ،)NGTروش بهوردا ( ،)Bordaروش انت،هاب نظریهات کارشناسهان ( Expert
 )choiceو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy Process) AHPرا میتوان نا برد.
 -5استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
تعیین معیار عملک رد و مقدار تحق شاخص بصورت کمی یا کیفی ،و نرخ رشد عملکرد در سال های گذشته بصورت میهانگین و
یا میانگین متحرک برای دو یا چند سال گذشته ،با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیدههای مهؤ ر در
نحوه تحق آن شاخص ،است،ران و معین میگردد .در تعیین وضعیت مطلوب عملکرد شهاخص بایهد واقهعگرایانهه و غیهر بلنهد
پروازانه عمل کرد و تواف واحدهایی که وظیفه انجا و عمل به آن شاخص را بعهده دارند جلب نمود.
 -1ابالغ و اعالن انتظارات و شاخصها به "ارزیابی شونده".
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در روش های متداول ارزیابی عملکرد معموالً بدون اینکه ارزیابی شونده از شاخص های ارزیابی مطلع باشد ناگههان بها نمهرات و
قضاوت های ارزیابی روبرو می شود .اگر هدف اساسی ارزیابی را رشد و توسعه ارزیابی شونده بهدانیم ،بنهابراین ضهرورت دارد کهه
قبل از شروع دوره ارزیابی انتظارات مورد نظر در قالب شاخص ها به پرسنل سازمان اعال گهردد تها آنهها بتواننهد برنامههریهیی،
سازماندهی ،برقراری ارتباط مناسب و سایر فرآیندهای عملکرد مورد انتظار را محق نمایند.
 -3سنجش و اندازهگیری از طری مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی ،با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
در این مرحله فعالیت ها و دستاوردهای کارکنان سازمان در ارتباط با هر شاخص مورد سنجش قرار میگیرد .همچنین برای هر
شاخص ،عملکرد واقعی را با استفاده از مجموع واقعیت های موجود مش،ص و با استاندارد عملکرد مطلوب مقایسه مهی کنهیم و
نسبت به وضعیت تحق اهداف آن شاخص بررسی های الز انجا می شود .در این مرحله قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیهدات
سازمانی در راستای حصول به اهداف مورد نظر شناسایی میشوند.
 -1است،ران و تحلیل نتایج.
در نهایت تحلیل الز انجا و در صورت الز باید اقدامات اصالحی جهت بهبود عملکرد در آن شاخص را معین نمود .یک نکتهه
اینکه در نتایج عملکرد ،مع موالً رویکرد و دیدگاه حاکم در ارزیابی عملکرد مورد توجه خاص قرار مهیگیهرد .مهثال :اگهر ارزیهابی
عملکرد یک فرایند مورد توجه باشد ،نتایج این اندازه گیری منتهی به تعیین وضهعیت مطلهوب یها نهامطلوب بهودن عملکهرد آن
فرایند میگردد .اگر فرایند موجب افیایش ارزش افیوده برای سازمان شود عملکرد آن مطلوب ،و گرنه علت منفی بودن عملکهرد
فرایند را باید بررسی کرد .برای علتیابی هم میتوان از تکنیک طراحی آزمایشها)  )DOEو برای کهاهش خطها از Six segma
که در سازمانهای پیشرو بیشتر عملی می باشد ،استفاده نمود .همچنههههین بههههرای بهبهود داخهل فراینهد از روش بهههههههبود
مستههمر فههههرایند ) )CPIو جهت بهبهههههود کلی و عههههههوامل خههههههارجی فرایند نیاز به مهندسی مجدد ) )BRPاست.

 -15دامنه کاربرد مدیریت دانش
دامنه و حدود دانش در یک سازمان باید با شکل سازمان وسیاست های کارکنان آن تناسب داشته باشد .پس از تعیهین اههداف،
الز است ب،ش کارکنان یا مسئولیت های خاصی از سازمان جهت اجرای فرایند دانش بصورت آزمایشی انت،اب گردنهد و پهس
از بازخورد گیری و موفقیت آمیی بودن آن ،به حوزه های بیشتر یا افراد دیگر تعمیم داده شود( .برجیون)0225
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 -61سازماندهی مدیریت دانش
فر ایندهای مدیریت دانش در سازمان باید دارای این توانایی باشند که بطور ا ر ب،ش و کارآمد دانش مهورد نیهاز جههت تحقه
فرایندهای کسب و کار سازمانی را پردازش کنند .این امر نیازمند هماهنگی بین جریان کار در سهازمان بها فراینهدهای سهازمان
است که این فرایندها یکپارچگی الز را با جریان فعالیتها داشته باشند.
 -61روش کار
روش پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به ساختار سازمانی و فرهنی حاکم بر یک سازمان متفاوت است .پیاده سازی مدیریت
دانش بر مبنای هدف و چشم انداز صورت می گیرد .در تعیین روش کار باید به دو جنبه مهم مدیریتی و فرهنگهی توجهه ویهژه
شود.
 -81موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها
عوامل متعددی در سازمانها باعث می شود تا استقرار مدیریت دانش با کندی صورت گیهرد و از کهارآئی آن بکاههد .تعهدادی از
مهمترین این موانع را به شرح زیر می توان نا برد:
 -1یکی از موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها که از آن بعنوان مهمترین عامل یاد میشود ،مقاومت نیهروی انسهانی در بهه
اشتراک گذاشتن دانش می باشد زیرا دانش را قدرت میداند و از دست دادن و یا به اشتراک گذشتن آن را نوعی تقلیهل قهدرت
برداشت میکند و دانش خود را عامل تضمین ش لی میدانند لذا از به اشتراک گذاشتن دانش و ت،صص خود خودداری میکنند.
بههرای از میههان برداشههتن ایههن مههانع بایههد بههه ت ییههر دیههدگاه نیههروی انسههانی از ایههن برداشههت غیههر صههحیح پرداخههت.
 -2از دیگر موانع می توان به عوامل سازمانی اشاره کرد ،ساختارهای سلسله مراتبی و غیر منعطف نمیتوانند بستر مناسبی برای
استقرار مدیریت دانش باشد ،از سایر عوامل ساختاری می توان به عد اعتماد و حمایت مهدیریت عهالی از فعالیهت هها و برنامهه
های مدیریت دانش و سبک های نامناسب رهبری نیی اشاره کرد در این راستا شرح ش لهای نامناسب و مشاغل تکراری ،ابهها و
تعارض در ساختار سازمان هم برای مدیریت دانش نامطلوب خواهد بود .در این خصوص اصالح سیستم های حقهوق و دسهتمید
که انگییه مالی را در نیروها افیایش دهد هم ضرورت دارد.
 -3عامل فرهنی هم می تواند بسیار نقش بسیائی در استقرار مدیریت دانش داشته باشد و در صورتی کهه فرهنهی مشهارکت و
اعتماد متقابل در فرهنی سازمانی نب اشد مدیریت دانش را با چالش های ناگوار روبهرو خواههد کهرد .لهذا مسهئولین و مهدیریت
سازمان باید تالش کنند تا فرهنی توزیع و تسهیم دانش در سازمان تقویت شود.
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 -81راهکارهای الزم جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان
پس از بررسی میایای مدیریت دانش و موانع استقرار آن در یک سازمان ،راهکارهائی را برای استقرار مدیریت دانش در سازمان
بیان میگردد:
 -1منابع انسانی و ساختار سازمانی از مهمترین عوامل استقرار کامل مدیریت دانش در یک سازمان است زیرا این دو عامل برای
سایر عوامل تا یر گذار هستند .در حوزه منابع انسانی و در فرایند است،دا از نیروهای استفاده شود که تمایل به یادگیری ،خل
و تبادل دانش را دارند و در سیستم ارزیابی عملکرد برای ارزیابی مشارکت کارکنان باید بهر اسهاس فراینهد تبهادل و اسهتفاده از
دانش این ارزیابی صورت گیرد .سیستم های آموزشی باید بر اساس ایجاد انگییه یادگیری عمی تر و بکارگیری آموختهه هها در
محی کار و انتقال به همکاران طراحی شود .سیستم پاداش دهی مادی باید بر اساس تشوی و تقدیر از کسانی باشد که زمینهه
انتقال دانش و ایجاد مشارکت بین افراد را ایجاد کرده اند .برگیاری همایش های علمی برای انتقهال تجهارب نیروههای موفه و
بازنشسته به سایر نیروها نیی در استقرار مدیریت دانش در سازمانها میتواند موف باشد.
 -2جایگاه مدیریت دانش در ساختار سازمان باید مش،ص باشد و استاندارهای الزمه در سازمانها تدوین و طراحی شود .آگهاهی
و اطالع کارکنان از ت ییرات و میایای حاصل از استقرار دانش افیایش یابد .فرهنی مهدیریت مشهارکتی و پرسهش و مطالعهه در
سازمانها نهادینه گردد .فرایندها ،رویه ها و دستور العمهل هها مسهتمر ًا بهازنگری گهردد و نقهایص رفهع گهردد .از سیسهتم هها و
تکنولوژی جدید در ساختار سازمان استفاده شود و در ساختار سازمان با ایجهاد واحهد سیسهتم هها و روش هها کهه در ارتبهاط
مستقیم با مدیریت دانش می باشد به طراحی سیستم و روشهای جدید بپردازند .و مدیران ارشد با سازمانهای که در این زمینهه
موف بوده اند ارتباط و مشارکت مو ر داشته باشند.
البته دانش پژوهان و اندیشمندان فعال در زمینه مدیریت دانش راه های زیادی را برای نهادینه کردن مدیریت دانهش پیشهنهاد
می کنند که عموماً در دو حوزه باال مطالب بیشتری مطرح گردیده.

 -02دستاوردهای مدیریت دانش
یادگیری فرآیند کسب و بکارگیری اطالعات و مهارتهای جدید به عنوان عنصر حیاتی در توسعه مداو نوآوری برای سهازمانهای
خدماتی به شمار می رود .تنها زمانی سازمان نتایج مطلوبی از استفاده مدیریت دانش کسب می کنهد کهه بها شهناخت کامهل و
دقی وضعیت دانشی ،اقدا به برنامه رییی و پیشبرد اهداف کرده باشد.
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 -21نتیجه گیری و پیشنهادات
آنچه از مطلعات فوق برمی آید بیانگر آن است که امروزه اطالعات و دانش برای سازمان ها به یک منبع مهم تبدیل شهده اسهت
بطوریکه سرمایه سازمان را تشکیل داده است .بطوریکه می توان ادعا نمود سازمانهای خدماتی بدون دانش نو نمی تواننهد خهود
را سامان دهند و به عنوان شرکتی پویا و زنده در محی متالطم امروزی خهودرا حفهظ نماینهد ،علیهرغم اینکهه در سهازمانهای
دولتی امک انات زیربنایی فنی و همچنین افراد صاحب دانش و تجربه در رشته های م،تلف زیاد است ،اغلب افراد و کارکنهان در
گفتگوهای غیررسمی در راهروهای سازمان دانش خود را با هم رد و بدل می کنند که ممکن است پس از مهدتی اتهالف وقهت،
دانش موردنظر خود را کسب نکنند .مهندسان در واحدهای اجرایی و فنی یاطراحی و همچنهین مت،صصهین در سهایر واحهدها
ممکن است برای حل مشکالت خاص در رابطه با نقشهایی که به عهده دارند ،هفته ها وقت صرف کنند تها دانشهی کهه مشهکل
گشای آنهاست بدست آورند .حال آنکه اگر فرصت و امکانات الز فراهم باشد می توانند بدون هدردادن وقت گرانبهای خهود در
سریع ترین زمان ازمنبع ،دانش مورد نیاز خودر را کسب نمایند.
اجرای مناسب و موف دانش ،سازمان را در دستیابی به اهداف و نیل به چشم انداز یاری می نماید و دسهتاوردهای خهوبی را در
پی خواهد داشت .پیشنهاد می شود در یک سازمان خدماتی از ابیار تکنولوژیک و ایجاد انگییه های مالی در شروع کار اسهتفاده
کرد تا با ایجاد عالقه در افراد به نتایج مورد نظر دست یافت .در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش باید توجه داشت کهه پیهاده
سازی بر اساس شرای ساختاری و فرهنگی سازمان بصورت اقتضایی صورت بگیرد .اطالعات باید همواره با ارزش باشند ودر ههر
زمان و مکانی در دسترس باشد .زیرساختهای تکنولوژیک با حمایت همه جانبه مدیریت ارشد مهیا شود تا بتهوان پیهاده سهازی
مدیریت دانش را با موفقیت و سرعت بیشتر به پایان رساند.
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