
  ستاري شهید هوایی دانشگاه مدیریت دانشکده
  انسانی منابع مطالعات فصلنامه

 بیست و دو شماره ششم، سال
 95 زمستان

 28-1 صص

 

ا استفاده از آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان ب
سازمان صنعت ،  :مورد مطالعههاي پایا مدل سیستم

  معدن و تجارت استان البرز
  3ساسانیان اصل.شیرین  ،2زرندي.سعید ، 1قربانی زاده.اهللا  وجه

  چکیده
توانند به حیات خود هایی میبه این حقیقت واقفیم که عصر حاضر، عصر دانش است نه کاال. بنابراین، سازمانهمگی 

ادامه دهند که به دانش و مدیریت اثربخش آن، به عنوان یک منبع سازمانی، توجه نمایند؛ چرا که مدیریت صحیح دانش 
شدن بر رقبا خواهد شد. از این رو، این پژوهش در صدد  ها و در نهایت پیروزباعث کسب مزیت رقابتی براي سازمان

آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز است تا نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی 
کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی  قرار دهد. جامعه آماري این پژوهش

هاي . دادهنفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند20نمونه گیري هدفمند، تنها روش که بر اساس  باشندان البرز میاست
آسیب شناسی مدیریت  دست آمدند.هاي کانونی بههاي باز و نیمه ساخت یافته در گروه پژوهش نیز از طریق مصاحبه

و راهکارهاي مطلوب و اثربخشی ورد بازشکافی قرار گرفت هاي پایا مدانش در این پژوهش با بهره مندي از مدل سیستم
ارائه شد که نه تنها از لحاظ منطقی داراي مطلوبیت بودند بلکه از لحاظ فرهنگی نیز قابلیت پیاده سازي در سازمان را 

  داشتند. 
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  مقدمه 

هایی که به مدیریت اثربخش آن، فرصت مناسبی است براي سازماندر عصر حاضر، دانش و 
هایی کنند در عین حال تهدیدي جدي است براي سازمانشناسند و مدیریت میخوبی آن را می

چرا . ) 96، 1390(نکودري و یعقوبی، شناسندرا نمی نآکه به تحوالت محیطی کم توجه بوده و 
ها به وجود تواند شرایط مطلوبی را براي سازمانآن می که توجه به مدیریت دانش و حمایت از

سبقت را از رقباي خود  آورد تا عالوه بر حیات مستمر در یک محیط پیچیده رقابتی بتوانند گوي
  هاي مختلف فعالیت باشند. ربوده و پیشتاز عرصه

ریت مدی دولتی، از نهادهاي بسیاري براي رقیب وجود عدم به دلیل نخست، نگاه در شاید
 کارکردها، جایگاه، در نظر دقت ولی نگیرد، قرار توجه مورد سازمان رقابتی ارزش ایجاد در دانش

 دهدمی نشان نهادها، این اختیار در هايسرمایه میزان و اثرگذاري سطح فرآیندهاي حاکم،
 ترینکلیدي بخواهیم اگر .است دوچندان برخوردار اهمیت از نهادهاي دولتی در دانش مدیریت

 از زیر بیش دالیل شاید برشمریم، را دانش مدیریت به ایران دولتی بزرگ نهادهاي نیازمندي علل
  :)3، 1388متولیان و همکاران، (باشد توجه مورد علتی هر
 ؛دولتها جابجایی دلیل به مدیریتی مختلف سطوح در اساسی تغییرات .1

 ؛نیاز مورد زمان در نیاز مورد سند به دستیابی عدم و سازمانی مستندات گستردة حجم .2

 ؛متخصصان جابجایی و خروج .3

  .دولتی هايطرح در هاگذاري سرمایه باالي حجم .4
دانش اندوخته شده در نهادهاي دولتی با گذشت سالیان طوالنی از عمر دولت، حاصل فعالیت 

مدیریت باشد. از این رو، عدم توجه به بسیاري از مدیران عالی، مدیران میانی و کارشناسان می
ي دانش اندوخته شده در این نهادها، می تواند باعث صرف منابع بسیار براي آزمودن دوباره

مدیریت هاي آسیب  شناسایی به همین دلیل . )3، 1388 (متولیان و همکاران،ها شودآزموده
دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، به عنوان یک نهاد دولتی، به یک الویت 

ي دانش و مدیریت در حوزهبتوان راهکارهاي مطلوب و اثربخشی را تحقیقاتی تبدیل شده است تا 
فرهنگی ارائه کرد که نه تنها از لحاظ منطقی داراي مطلوبیت باشند بلکه از لحاظ در سازمان آن 

  باشند.نیز قابل پیاده سازي 
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  مبانی نظريمروري بر  
  در عصر حاضر مدیریت دانشجایگاه 

ها به . سازمانها در دنیاي پویا و رقابتی امروز استي جدید سازمانمدیریت دانش، دغدغه
نظیر این باشد. لذا مسائلی شان در درازمدت می اند که دانش تنها مزیت رقابتیاین امر پی برده

ها چگونه دانش را خلق یا کسب، ذخیره، نگهداري، محافظت و توزیع نموده و آن را به که سازمان
ها شده چنین چگونه آن را مدیریت کنند، تبدیل به مسائل مهمی براي آنکار برند و هم

کند تا ها کمک می). چرا که مدیریت دانش به سازمان26، 1384 اخوان و جعفري،(است
باشند و بدون ساختار مشخص ي سازمان میهاي مهمی که بخشی از حافظهات و تخصصاطالع

درك بهتر  برايدر سازمان وجود دارند را شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع و منتقل نمایند. 
  پردازیم:، اطالعات و دانش میهاي دادهم مدیریت دانش ابتدا به تعریف واژهومفه

، 2009، ١روسو وهمکاراناز حقایق عینی و مشخص از یک حادثه هستند(اي ها، مجموعهداده
-ها و یا ارقامی هستند که از مشاهدات، تجارب و یا محاسبات عددي بدست می)، یعنی کمیت9

  ).2008، ٢هالوچ و سلطانآیند(
هاي مرتبط با یک هدف، حادثه ها و تفاسیر و تحلیلاي از دادهاطالعات، برخاسته از مجموعه

توان آن را ترکیبی از داده و )، در واقع می2008هالوچ و سلطان، ویا فرآیندي مشخص است(
زمینه دانست که بایستی سه ویژگی در زمان مناسب، در دسترس بودن و کامل بودن را داشته 

  ).2002، ٣پاتکیباشند(
ها و دادهها و اقدامات سازمانی به مراتب بیش از دانش، به واسطه نزدیک بودن به تصمیم

ها را بهبود تواند باعث بهبود عملکرد شود و در نتیجه کیفیت خدمات سازماناطالعات می
توان گفت دانش اطالعاتی است که با هدف افزایش ). در واقع می48، 2001، ٤مک درموتبخشد(

) واز منابعی همچون 2008هالوچ و سلطان، شوند(آگاهی، درك، خبرگی، مرتب و تلفیق می
  ).491، 2008، ٥ویلد و گریگزشود(گفتگو حاصل میوها، بهترین اقدامات و بحث، انبار دادهاسناد
  
  

                                                             
1- Rosu et al 
2- Hallouch & Sultan 
3- Pataki 
4- Mc Dermott 
5- Wild and Griggs 
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  مفهوم مدیریت دانش
دانشگاهی مطرح و  بار در مجامع علمی براي نخستین 1997مدیریت دانش در سال 

در  توان گفت مدیریت دانش رویکردي است که به سرعتمیاز این رو ). 1388،10شد(فراپائولو، 
هاي اخیر براي افزایش کارائی و بهبود اثربخشی فرایندهاي تجاري حال تکامل بوده و به چالش

گیرد و نیاز به آن، از این واقعیت سرچشمه می همراه با نوآوري مستمر، توجه زیادي دارد محور،
-که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار عنصري مهم تلقی می

  ).3، 2001، 1داونپورت و گراورشود(
ابتدایی ترین تعریف براي مدیریت دانش عبارت است از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، 

  ).1383، ترجمه جمشیدي، 2چنگکسب، اشتراك و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن(
سازماندهی پردازش ي علمی که به ارتقاي در تعریف دیگري مدیریت دانش بعنوان یک رشته

پردازد، تعریف شده است که در واقع شکل فدرتمندتري از مدیریت اطالعات است که دانش می
توان ). بنابراین می117، 2005، 3هافمن، هولچر و شریف( کندها را فراهم میمدیریت فعالیت

شرایط  هایی است که از طریق بهینه کردنها، راهبردها و تکنیکسیاستگفت مدیریت دانش 
-پذیري در سازمان حمایت میبراي افزایش کارایی، خالقیت و همکاري میان کارکنان، از رقابت

  ).315، 2006، 4سوسا و هندریکسکند (
  مفهوم آسیب شناسی

شود که معناي عنوان می 5ي پاتولوژيآسیب شناسی در علم پزشکی  با به کار بردن واژه
ي در علم مدیریت عالوه بر واژه پاتولوژي، واژهها است. تحت اللفظی آن، مطالعه آسیب

رود و عبارت است از شناسایی ماهیت و علت چیزي به خصوص یک نیز به کار می 6دیگنوسیس
توان آسیب شناسی را  ). از این رو،  می10، 1388سجادي، مسأله و مشکل یا علت یک نقص (

سازمان و  جهت ارزیابی وضعیت جاريهاي مفهومی علوم رفتاري  ها و مدل کاربرد روشفرآیند 
بیسل و (تعریف کرد ا افزایش اثربخشی سازمانبهایی براي حل مشکالت خاص  یافتن راه حل

  ).7، 2008، 7کیم

                                                             
1- Davenport & Grover 
2- Chang 
3- Haffman, Hoelscher & Sheriff 
4- Sousa & Hendriks 
5- Pathology 
6- Diagnosis 
7- Bissel & Keim 
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ي شناسی سازمانی و ارائه در این راستا، جهت مدون کردن، طبقه بندي کردن و ریشه یابی آسیب
یک مدل آسیب شناسی سازمانی به عنوان ابزاري توان از ها میهاي مناسب جهت اصالح آنحلراه

هاي آسیب شناسی جهت تشخیص عوامل سازمانی مهم و از مدلتنوع وسیعی ارزشمند سود برد. 
اند. اي بنا شدههاي ویژهي تئوري یا تئوريها وجود دارند که هر یک بر پایهروابط متقابل میان آن

،  2هاي پنجگانه(اجراکه داراي سیستم 1پایا هايبااین حال، در این پژوهش از مدل سیستم
براي آسیب شناسی مدیریت دانش در  ،باشد) می6گذاريو سیاست 5، توسعه 4، کنترل 3هماهنگی

مدیران را به منظور حرکت در تا  خواهیم گرفتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بهره 
-و از حاد شدن مشکالت، کاهش بهره نماییماثربخشی سازمانی یاري  يراستاي حل مشکالت و ارتقا

  عمل آوریم.ه وري سازمانی و افول آن جلوگیري ب
  هاي پایامدل سیستم
زمان با انتشار ، هم1972در سال هاي آسیب شناسی هاي پایا به عنوان یکی از مدلمدل سیستم

مدل سیستم پایا  ). 1985، 1979، ٩،1972بیرمعرفی شد( 8، توسط استافورد بیر" 7مغز بنگاه "کتاب 
-هاي فیزیک و زیستدر رشته پایا بر اساس اصول سایبرنتیک طراحی شده است و به طور گسترده

توان گفت مدل سیستم پایا از ). پس می2012، 11؛ کالدول1984، 10اشبیشناسی کاربرد دارد(
هاي سازمانی عنوان جایگزینی براي مدل)و به 1957اشبی، گیرد(ي سایبرنتیک نشأت مینظریه

  .)2008، ١٤؛ هاورزتیدت2011، ١٣؛ اسپجو و ریس2012، ١٢پرز ریوزبسیار رقابتی پیشنهاد شده است(

                                                             
1- Viable System Model (VSM) 
2- Implementation 
3- Co-ordination 
4- Control 
5- Intelligence 
6- Policy 
7- Brain of the Firm 
8- Stafford Beer 
9- Bear 
10- Ashby 
11- Caldwell 
12- Peres Rios 
13- Espejo & Reyes 
14- Hoverstadt 
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باشد که هر کدام نقشی سیستماتیک را بر عهده دارند مدل سیستم پایا داراي پنج سیستم متمایز می
 ایـده  ).21، 2012ریـوز،  پرز تعـادل بـاقی بمانـد(   و در تعامل مستمر با یکدیگرند تا سیستم در حالت 

اصلی بیر تعریف پنج سیستم براي کنترل عملیات درون یـک سـازمان و در نتیجـه واکـنش بهتـر در      
 و بـه  )2008، ٣؛ هاورزتیـدت 2011، ٢؛ اسپجو و ریـس 2012، ١پرز ریوزاست(برابر پیچیدگی محیطی 

که به ترتیب با کارکردهاي اجـرا، همـاهنگی،    5و  4، 3، 2، 1هاي سادگی این پنج سیستم را سیستم
    ).21، 2012یوز، رپرز کند(باشند، نامگذاري میگذاري متناظر میکنترل، توسعه و سیاست

 مسئول تولید و تحویل کاال یا خدمات سازمان به محـیط مربوطـه   1 سیستم :) S1-1اجرا(سیستم

از خودمختـاري   واحدها داراي درجه بـاالیی از سه واحد اصلی عملیاتی تشکیل شده است. این و است
توان گفـت  پس به صراحت می .)25، 2012 پرز ریوز،(به منظور انطباق با تغییرات محیط خود هستند

-فعالیـت  ) و90، 1991، ٤فلود و جکسـون د(نشـو به طور مستقیم به اجرا مربوط می  1تمساجزاي سی

، ٥پریس، شـاو و هایاشـی  د(نـ کناهـداف اجـرا مـی   جهت دستیابی بـه   را نهاي اصلی مورد نیاز سازما
2013 ،211.(  

کند و قواعد و مقرراتی دارد کارکرد هماهنگی را تأمین می 2سیستم ):  S2-2هماهنگی(سیستم
به صورت متعهد و یکپارچه عمل کنند و مزاحمتی  1شوند عملکرد اجزاي سیستم که موجب می

توان گفت در نتیجه می ).126، 1391ر شریعتی، ترجمه ناص جکسون،(براي یکدیگر نداشته باشند
-را که مکمل یکدیگرند، تضمین می S1راهماهنگ و رفتار عناصر  S1هاي اصلی ، فعالیت2سیستم 

  ).211، 2013، ٦پریس، شاو و هایاشیکند(
  

                                                             
1- Peres Rios 
2- Espejo & Reyes 
3- Hoverstadt 
4- Flood & Jackson, 1991 
5- Preece,Shaw&Hayashi 
6- Preece,Shaw&Hayashi 
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  )1985مدل سیستم پایا(بیر،  -1شکل 

  
جکسـون، ترجمـه   (داردرا بـر عهـده    1مشخصاً کنترل سیستم  3سیستم : ) S3-3کنترل(سیستم

ایـن سیسـتم بـه طـور      گیـرد. ) و روي محور عمودي فرماندهی جاي مـی 127، 1391ناصر شریعتی، 
 ، مسئولیت تعیین اهداف هر یک از واحدهاي عملیـاتی 5و در انطباق با سیستم  4مشترك با سیستم 

)، به اشتراك گذاري منابع در دسترس میان واحـدها نیـز از   هادستورالعملعهده دارد( ررا ب 1سیستم 
هـاي پاسـخگویی واحـدهاي    م). عالوه بـر ایـن، بـا تعیـین مکانیسـ     مذاکره منابعوظایف آن می باشد(

یابد، بـه طـوري کـه در مـورد اینکـه واحـدهاي عملیـاتی        گسترش می 3سیستم  عملیاتی، مسئولیت
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پـرز ریـوز،    ()پاسخگوییحد مطابق اهداف مربوطه هستند، آگاهی دارد( کنند و تا چهمیچگونه عمل 
2012 ،32(.  

ي آن ایفاي نقـش ممیـزي اسـت تـا بـه ایـن وسـیله        است و وظیفه 3در خدمت سیستم  3*سیستم 
جکسون، ترجمه ناصـر  شوند(رعایت می 2اطمینان حاصل شود که مقررات اعالم شده توسط سیستم 

کسب اطالعات در مورد چگونگی کارکرد سیسـتم   3*سیستم ماموریت اصلی  ).127، 1391شریعتی، 
بتواند عملکرد، کیفیت، رعایـت مقـررات    3، تا از این طریق سیستم )35، 2012پرز ریوز، (می باشد 1

  ).127، 1391جکسون، ترجمه ناصر شریعتی، مالی و غیره را با سرعت بیشنر کنترل نماید(
 )، بنابراین2003جکسون، (وظیفه توسعه را بر عهده دارد 4سیستم : ) S4-4توسعه(سیستم
). 39، 2012پرز ریوز، شود(میو محیط (خارجی) سازمان مربوط  به آینده آنمسئولیت اصلی 

کند و همراه بااطالعات خارجی که درباره دریافت می 3، اطالعات داخلی رااز سیستم 4سیستم 
 .)92، 1991 فلود و جکسون،(دهدقرار می "اتاق عملیات"محیط کلی سازمان است در یک 

گذشته(بااستفاده از داده هاي مربوط به تاریخچـه  گیري است، که محیطی براي تصمیماتاق عملیات  
سازمان، عمدتا دوره هایی که شامل تغییرات مهم بوده است)؛ زمان فعلی سازمان(از طریق دسترسـی  

مربوط به کارکرد سازمان در زمان واقعی، توسط دسترسی به پایگـاه هـاي داده و منـابع     به داده هاي
را مـورد  ) داده گوناگون)؛ و آینده(از طریق اطالعاتی که توسط مطالعات آینده نگـري ارائـه مـی شـود    

بـه   4تـرین کـارکرد سیسـتم    توان گفت مهمدر نتیجه می .)43، 2012پرز ریوز، (توجه قرار می دهد
ي اطالعات محیطی مرتبط با کل سازمان است تا به سازمان کمک کند که خـود را  آوردن همه دست

  ).128، 1391جکسون، ترجمه ناصر شریعتی، به محیط معرفی نماید(
ها، مسئول ایجاد و حفظ هویت سیستم یعنی ارزش 5سیستم :   S5)-5گذاري (سیستمسیاست

و به همین دلیل تنها سیستمی است که ظرفیت )1995 بک فورد،باشد(اعتقادات و انتظارات آن می
. یک وظیفه مهم و )46، 2012پرز ریوز، ست(را دارا 4و سیستم  3تنظیم تعامالت بین سیستم 

ها و انتظارات درونی و بیرونی برقراري هماهنگی وتوازن بین کشمکش 5ضروري براي سیستم 
که وظیفه خودسامان عملیات جاري را  3سیستمباید میان  5سازمان است.براي این منظور سیستم 

که با توجه به ارتباطاتی که با محیط دارد جهت گیري بیرونی داشته و  4عهده دار است و سیستم 
، 1391جکسون، ترجمه ناصر شریعتی، (چشم به آینده دارد تعادل برقرار نموده و حکمیت نماید
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خارجی مؤثر بر سازمان جهت متعادل کردن حال هر دو جنبه داخلی و به  5سیستم ). بنابراین، 128
  ). 151، 2006، 1شوایننگرتوجه دارد(و آینده آن 

  پیشینه پژوهش
در عصر حاضر، مدیریت دانش به عنوان یکی از مباحث داغ مدیریتی مطرح است که تحقیقات 

رویکرد مدل بیشماري نیز در این زمینه انجام شده است. با این حال عدم انجام مطالعه اي با 
هاي پایا، محقق را بر آن داشت تا از این منظر به آسیب شناسی مدیریت دانش در سازمان سیستم
  بپردازد.

 "پایا: توجه به مدیریت دانش مدل سیستم"تحت عنوان  1999در مقاله اي که در آگوست سال 
ها، نشان دهد سازمان یاهاي پامطرح شد، نویسنده به دنبال آن بود تا با استفاده از مدل سیستم

-ها و افراد، همه و همه براي انطباق با محیط پیرامون خود نیاز به تغییر دارند و این امر سازمانشبکه

 هاي پایاتوان گفت مدل سیستمها را ملزم به تغییر در دانش و مدیریت مؤثر آن کرده است . لذا  می
یت دانش مربوط به سازمان، شبکه و افراد و مدل هاي مدیرابزاري مؤثر براي بحث در مورد تمام جنبه

  .)19، 1999، 2( لئوناردها به صورت پویا در طول زمان استسازي آن
منتشر شد که  2007در سال  "هاي پایا به مدیریت دانشدیدگاه سیستم"اي دیگري با عنوان مقاله

پایاي استافورد بیر پیشنهاد  در آن چارچوبی براي مدیریت دانش سازمان بر اساس مدل سیستم
بندي ي سازنده، اداري، کارآفرینی و انتقالی طبقهدسته 4گردید که بر آن اساس دانش سازمانی به 

بندي  توان به عنوان چارچوبی براي ردهتوان گفت یک سیستم مدیریت دانش را میشد. بنابراین می
  .)648، 2007، 3(یانگ و یندانش در نظر گرفت

  
  
  
  
  

                                                             
1- Schwaninger 
2- Leonard 
3- Yang & Yen 
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  شناسی پژوهش  روش

هاي مدیریت دانش در سازمان صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان    هدف از این پژوهش شناسایی آسیب
باشـد. بـا   پـذیر مـی  هاي مطلوب و امکاني راه حلهاي پایا جهت ارائهبا استفاده از مدل سیستم البرز

تواند دستاوردهاي جدیـدي  ، این پژوهش میمدل سیستم پایااي با رویکرد توجه به عدم انجام مطالعه
تواند . در عین حال، نتایج پژوهش از نظر کاربردي میداشته باشد دنبالي مدیریت دانش به در زمینه

ریزان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مورد بهـره بـرداري   گذاران و برنامهاز سوي سیاست
  گیرد. ي تحقیقات کاربردي قرار میزمرهقرار گیرد. بنابراین این پژوهش بر اساس هدف تحقیق در 

-به منظور تحلیل وضعیت فعلـی سـازمان مصـاحبه   هاي پژوهش از سوي دیگر، براي دستیابی به داده

هاي باز و نیمه ساخت یافته) بـا مـدیران عـالی، مـدیران میـانی و کارشناسـان       هاي گروهی( مصاحبه
ربیات خود را بازگو نمایند. بنابراین این پـژوهش  سازمان صورت گرفت تا این افراد بتوانند نظرها و تج

  گیرد. هاي کانونی قرار میها در زمره گروهبر اساس روش گردآوري داده
تجربـه و   ، کارشناسـان بـا  مـدیران میـانی  ، عـالی  تمـامی مـدیران  شامل  پژوهش این آماري يجامعه

  باشند.تجارت استان البرز میکارشناسان تازه وارد در ادارت مختلف سازمان صنعت، معدن و 
روش نمونه گیري هدفمند( نمونه گیري از  هابراي انجام مصاحبه با توجه به گستردگی جامعه آماري،

، براي در نمونه گیري هدفمند شود) استفاده شد.غیر احتمالی، هدفدار و کیفی نیز نامیده می
می کند که در زمینه ي موضوع تحت  محقق با افرادي تماس برقرار ،اطالعاتها و دادهگردآوري 

به اشباع نیز  حجم نمونه بررسی یا جنبه هایی از آن داراي اطالعات و شناخت مناسب و کافی باشند.
، به این ترتیب که هر گاه محقق به این نتیجه برسد که پاسخ بستگی داردمصاحبه نظري سواالت 

مطلع به اندازه اي به همدیگر شباهت دارند که هاي داده شده و یا مصاحبه هاي انجام شده با افراد 
منجر به تکراري شدن پاسخ ها و یا مصاحبه ها شده و داده هاي جدیدي در آنها وجود ندارد، تعداد 

ي آماري این پژوهش در جدول حجم نمونه .مصاحبه ها را کافی دانسته و دست از مصاحبه می کشد
  آمده است. 1
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  نمونه آماري حجم - 1 جدول

  کارکنان تازه وارد  کارشناسان با تجربه  مدیران و معاونان
  نفر 9   نفر 8   نفر 3

  
 جمعی برگزاري جلسات همچنین و مصاحبه ها، داده آوري جمع ابزار ترین اصلی پژوهش که این در

 و بحث از پس کارکنان توافق ها وآن نظرات اجماع است، کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی با
 آوري جمـع  هـاي  داده و مصاحبات پایایی عامل بعنوان کانونی، گروههاي در موضوع برروي مذاکره

در  موضـوع  خبرگـان  و اسـاتید  بـا  منابع متعدد،  مشـاوره  ، هم چنین مطالعهشود می محسوب شده
  کند.روایی آن را تأیید می، مصاحبه سواالت طراحی

هاي پایا براي شناسایی خطاهاي طراحی یک سیستم پیشـنهادي  جا که استفاده از مدل سیستماز آن 
کـه   "1تشخیص سیستم پایا"ها از روش و یا یک سازمان واقعی کامالً پیچیده است، براي تحلیل داده 

. چرا که بـه زعـم اسـتافورد بیـر     ه ایم) معرفی شده است، استفاده کرد1991(2توسط فلود و جکسون
شـماري  هاي پایا و اجتناب ازاشتباهات بـی استفاده عملی از مدل سیستمتواند به کاربرد این روش می

  نمایند.توانند رخ دهند، کمک که در تشخیص و ارزیابی نتایج حاصل از کاربرد آن می
  

  هاي پژوهشیافته

  سازي مدل سیستم پایا در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرزپیاده

صنعت، معدن و تجارت استان البرز، سه عنصر اصـلی را   در سازمانپایا  در تصویر سازي مدل سیستم
شود) و مـدیریت( کـه بـه عنـوان     گیریم: محیط، سازمان( که عملیات یا سیستم نامیده میدر نظر می

    ).2 فراسیستم شناخته شده است)(شکل

  

                                                             
1- Viable System Diagnosis(VSD) 
2- Flood and Jackson 
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تـوان آن را بـه   باشد کـه مـی  ترین عامل در مدیریت اثربخش فرآیندهاي سازمانی میمحیط، مهم

 محیط درون سازمانی و محیط برون سازمانی تقسیم کرد:

محیط درون سازمانی، مدیران و معاونان سازمان، کارشناسان باتجربه و تازه وارد، اداره امور 
 گیرد.ر مالی را در بر میچنین اداره اموکارکنان، بخش آموزش و هم

هـاي صـنعتی، سـازمان    هاي شـهرك محیط برون سازمانی، دفاتر پیشخوان دولت، سازمان 
هـا را  محیط زیست، مؤسسات مالی و اعتباري، اداره امور مالیاتی، متقاضیان و ارباب رجـوع 

  در بر می گیرد. 

پـژوهش حاضـر کارشناسـان،     گیرد که بـه ترتیـب در  را در بر می 3و  2، 1هاي سیستم سازمان، 
 باشند.سیستم هاي اطالعاتی دبیر و بهین یاب ومدیران میانی می

گیرد که به ترتیب در پـژوهش حاضـر مـدیران میـانی،     را دربر می 5و  4، 3هايسیستم مدیریت، 
 باشند.ریزي و مدیران عالی سازمان میها و برنامهي طرحاداره

 عملیات

 محیط 

 مدیریت

 عناصر اصلی مدل سیستم پایا -2شکل 
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سازمان(سیستم) و هم در مدیریت(فرا سیستم) جـاي دارد،   هم در 3باید توجه داشت که سیستم 
ي ارتباطی میان کارشناسـان  از این رو در پژوهش حاضر مدیران میانی سازمان مورد مطالعه حلقه

  باشند.  سازمان ومدیران عالی آن می
ي هـاي پنجگانـه  تحلیل هر یـک از سیسـتم   به "تشخیص سیستم پایا"در ذیل بااستفاده از روش 

بـا طـرح    کـه  باشـد اي مـی مراحل متـوالی . این روش شامل ان مورد مطالعه خواهیم پرداختسازم
تـوان آن را بـه دو   پردازد. با این حال مـی به تجزیه و تحلیل سیستم مورد مطالعه میهایی پرسش

  فعالیت تقسیم کرد:
 ماهیت سیستم   .1

 آسیب شناسی سیستم   .2

  هاماهیت سیستم
  ؛ در الزم است شناسایی یا تعیین هدف(اهـداف) دنبـال شـود   در هر متدولوژي واحد ابتدا

هاي مدیریت دانـش در سـازمان صـنعت، معـدن و     پژوهش حاضر هدف شناسایی آسیب
 باشد.میتجارت استان البرز 

  توجه به هدف مشـخص شـده، سیسـتم مـرتبط بـراي دسـتیابی بـه هـدف را تعیـین          با
در  گیـرد؛ قـرار مـی   1و در سـطح   شودنامیده می "سیستم مورد نظر"کنید.این سیستم 

 باشد.پژوهش حاضر سیستم مورد نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز می
  ها اجزایی هسـتند کـه   این از سیستم مورد نظر را مشخص کنید. 1اجزاي پایاي سیستم

گیرنـد؛ در پـژوهش حاضـر اجـزاي     قرار مـی  2سازند و در سطح سیستم مورد نظر را می
وري تولیـد، اداره  صـنعتی، اداره نظـارت وبهـره    عبارتند از: اداره خدمات 1سیستم پایاي 

 ... .صنایع معدنی و 
           سیستم پایایی را مشـخص کنیـد کـه سیسـتم مـورد نظـر بخشـی از آن محسـوب مـی

گیـرد؛ درپـژوهش   قرار مـی  0سطح ، این سیستم در شود(سیستم بزرگتر، محیط و غیره)
 باشد.هاي ایران میوزارتخانهحاضر سیستم بزرگتر 
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 سطح تو در توي صفر

 

 

 

 

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

. . . 

1سطح تو در توي   

 

 

 

 اداره خدمات صنعتی 

 اداره نظارت و بهره وري تولید 

 اداره صنایع معدنی 

 . . 
. 

2سطح تو در توي   

سطوح تو در توي مورد مطالعاتی پژوهش -3شکل   
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  هاآسیب شناسی سیستم
  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 1سیستم 
) در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز کارشناسان واحدهاي مختلف سازمان S1(1سیستم 

ي کاري خـود( بخـش صـنعت، معـدن و تجـارت)، در راسـتاي اهـداف        که هر یک در حوزهباشند می
ي سازمان براي انجـام  کنند. کارشناسان باتجربهسازمان و در چارچوب قوانین و مقرات آن فعالیت می

ي خـود در چـارچوب قـوانین و مقـررات تـدوین شـده از سـوي        وظایف کاري خود از دانش و تجربـه 
ي کاري خود کنند. کارشناسان تازه وارد نیز براي کسب آگاهی از حوزهوع استفاده میي متبوزارتخانه

ي شود(شـامل همـه  بار برگزار مـی  2که هر ساله  "هاي آموزشی کارمند دولتدوره"عالوه بر گذراندن
 ي کاري خود سؤال کنندي سازمان در حوزهتوانند از کارشناسان باتجربهباشد) میکارکنان دولت می

  و دانش خود را از این طریق افزایش دهند. 
هاي کانونی، پژوهشگر پی برد که به دلیل وجـود روابـط غیـر رسـمی و     هاي مکرر در گروهبا مصاحبه

-ها بسیار مؤثر است و سـازمان هـیچ  دوستانه میان کارشناسان، روش پرسش و پاسخ در یادگیري آن

تعیین نکرده است. تنها در صورت تغییر روش کار یا  واردهاي آموزشی مشخصی براي تازهگونه برنامه
هـاي آموزشـی   هاي جدید از سوي وزارتخانه، با توجه به شرایط و ضوابط مقرر، دورهابالغ دستورالعمل

ي انجام کار را به کارشناسان آموزش دهد، البته بایـد گفـت هـیچ    کند تا شیوهروزه برگزار می 2یا  1
  ها وجود ندارد.ن دراین دورهاجباري براي حضور کارشناسا
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  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 1سیستم  -4شکل 

  

  

  

  

  

  



هاي پایاآسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم    
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  1آسیب شناسی سیستم   -2جدول 

  
  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 2سیستم 
هاي اطالعاتی ماننـد سیسـتم   ) در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز سیستمS2(2سیستم 

هاي سـازمان و الزامـات قـانونی آن طراحـی     باشند که در راستاي سیاستیاب میدبیر و سیستم بهین
هـاي اصـلی   ازمانی شـوند و از ایـن طریـق فعالیـت    اند تا منجر به عملکرد یکپارچه واحدهاي سـ شده

یاب در سازمان دو هدف هاي اطالعاتی دبیر و بهینکارشناسان را هماهنگ کنند. پیاده سازي سیستم
ي ) صـرفه جـویی در وقـت و هزینـه    2) کوتـاه شـدن فرآینـد انجـام کـار و      1کرد: عمده را دنبال می

در سازمان رایج اسـت و کارهـا صـد درصـد بـه صـورت        متقاضیان. با این حال هنوز استفاده از کاغذ
ي بازرگانی چرا کا اغلب افراد تحصیالت پـایین و یـا سـن    شود به ویژه در حوزهالکترونیکی انجام نمی

هاي مذکور را ندارند و از منافع حاصل از پیاده سـازي  باالیی دارند، از این رو دانش استفاده از سیستم
  کنند .همین دلیل در مقابل یادگیري مقاومت میها آگاه نیستند و به آن 

یف
رد

  

  (کارشناسان سازمان) 1آسیب شناسی سیستم 
  راه حل  آسیب

1  
هــاي حمــایتی و عــدم وجــود سیاســت

تشـویقی ســازمان از انتقـال دهنــدگان   
  دانش

  هاي مدون با محتواي تشویقیبرنامهاجراي 
  ارائه تقدیرنامه به انتقال دهندگان دانش 
 هاي رسمیتشویق مادي و معنوي در مراسم  

هاي آموزشی مشخص عدم وجود برنامه  2
  براي تازه واردها

 هاي آموزشی کوتاه مدت و کاربرديبرگزاري دوره 
 هـاي تـوجیهی بـراي تـازه واردهـا      برگزاري کالس

ها، قوانین و وظـایف شـغلی   آشنایی با ارزشجهت 
  خود

ترس از دست دادن جایگاه سازمانی بـا    3
  انتقال دانش و اشتراك آن در سازمان

   ــالس ــه در ک ــان باتجرب ــوت از کارشناس ــاي دع ه
 هاي تخصصیتوجیهی و همایش

      معرفی کارشناسـان باتجربـه بعنـوان پیشکسـوتان
  سازمان و مشاوران تازه واردها
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  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 2سیستم  -5شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



هاي پایاآسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم    
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  2آسیب شناسی سیستم   -3جدول 

یف
رد

  

  هاي اطالعاتی سازمان)(سیستم 2آسیب شناسی سیستم 
  راه حل  آسیب

  مقاومت در برابر تغییر روش کار  1
  بکارگیري نیروهاي جوان و تحصیلکرده 
     بازگویی منافع حاصـل از پیـاده سـازي روش

  جدید

به نیازهـاي   عدم توجه جدي واحد آموزش  2
  آموزشی سازمان

 هاي آموزشی بـه منظـور ارتقـاء    برگزاري دوره
 سطح علمی و فنی کارکنان

  هـاي آموزشـی   شناسایی و بکارگیري نـوآوري
 ها سایر سازمان

 هــاي راهنمــا در ســازمان در هتوزیــع دفترچــ
  صورت تغییر روش کار 

  
  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز  3سیستم 
باشـند کـه   ) در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مدیران میانی سازمان مـی S3(3سیستم 

) سـه  S3مـدیران میـانی(  ها در نمودار سازمانی بر روي محور عمودي فرماندهی قرار دارد. جایگاه آن
ي اصلی بر عهده دارند؛ اوالً مسئول تعیین اهداف کارشناسان هـر یـک از واحـدهاي سـازمانی،     وظیفه

باشـند (دسـتورالعمل)،   ، مـی هاي ابالغ شده از سوي وزارتخانـه هاي سازمان و آئین نامهطبق سیاست
هـاي مـرتبط بـا وظـایف کارشناسـان      ثانیاً اشتراك گذاري منابع مالی، منابع اطالعاتی و دستورالعمل

باشد(چانه زنـی منـابع)، ثالثـاً مسـئول پاسـخ خـواهی ازکارشناسـان        ها می) از وظایف آنS1سازمان(
  گویی).ها می باشند(پاسخي کاري آنسازمان در حوزه

) تشکیل S1) به طور معمول هر دو هفته یک بار جلساتی را با کارشناسان مربوطه(S3مدیران میانی(
ها بـه تبـادل نظـر بپردازنـد و از نظـرات      هاي ارجاعی به آنها و پروندهدهند تا پیرامون درخواستمی

ها کارشناسـان سـازمان   هاي متقاضیان جویا شوند زیرا به زعم آني درخواستکارشناسان خود درباره
ي میـان  فـت رابطـه  توان گتري نسبت به روند انجام امور دارند. از این رو میدر مدح کارند و دید کلی
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) نه تنها استبدادي نیست بلکه در جهت تأمین دموکراسـی سـازمانی   S1(1) و سیستم S3(3سیستم 
  است.

هاي مکرر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البـرز حـاکی از آن بـود کـه درسـازمان      مصاحبه
یم نـدارد تـا دربـاره    مذکور هیچ واحد مجزایی بر روند انجام امور کارشناسان سـازمان نظـارت مسـتق   

هـا نظـارت کنـد. البتـه     ي برخورد با متثاضیان و رسیدگی به شـکایات آن ها، نحوهمشکالت کاري آن
کردند اما به زعم پژوهشگر، واحـد  برخی کارکنان واحد حراست سازمان را یک واحد بازرسی تلقی می

ین رو ایجـاد واحـد بازرسـی بـه     حراست بر مسائل اعتقادي و بینشی کارکنان سازمان تأکید دارد، از ا
  منظور نظارت مستقیم بر روند انجام امور کاري در سازمان باید در دستور کار مدیریت قرار گیرد.

  

 
  

در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 3سیستم  -6شکل   

 

 



هاي پایاآسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم    
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  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز  4سیستم 
باشـد.  میریزي ها و برنامهي طرح) در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادارهS4(4سیستم 

ي آن تـرین وظیفـه  ریزي مستقیماً با ریاست سـازمان در ارتبـاط اسـت و مهـم    ها و برنامهي طرحاداره
ریـزي بـین معـاونتی)    ریزي بین گروهی، برنامـه ریزي بین پرسنلی، برنامهریزي سازمانی( برنامهبرنامه

، اموربازرگـانی، پشـتیبانی و ..)   باشد، ازاین رو کارشناسانی از واحدهاي کاري گوناگون (امور صنایعمی
هاي مختلف از دانـش تمـامی   ریزي در حوزهپردازند تا به هنگام برنامهي مذکور به فعالیت میدر اداره

-هـا و برنامـه  ي طـرح ترین کارکرد ادارهتوان گفت مهمکارشناسان سازمان استفاده شود. بنابراین می

تواند با برگزاري جلسـات متنـاوب(   است چرا که می ریزي تسهیل فرآیند تصمیم سازي براي سازمان
هاي مختلـف سـازمان اطالعـات داخلـی را دریافـت کنـد و بـا        هر ماه یک بار) با مدیران میانی بخش

  گیري واقعی فراهم سازد.ي محیط کلی سازمان دارد، محیطی را براي تصمیماطالعاتی که درباره
  
  

  

  یف  رد

  (مدیران میانی سازمان) 3آسیب شناسی سیستم 
  راه حل  آسیب

هـاي ارائـه شـده در    ایـده توجهی بـه  بی  1
  سازمان

 ایجاد فضاي باز در سازمان 
 احترام به نظرات کارشناسان 
 هاهاي آناستقبال از ایده  

وجود فاصله میان کارشناسان و مـدیران    2
  ها آن

     استفاده از پارتیشن به جـاي دیوارهـاي بلنـد و
  درهاي بسته 

عدم وجود واحد مجزایـی بـراي بازرسـی      3
  ایجاد واحد بازرسی(ممیزي) در سازمان    روند انجام امور کاري 

3آسیب شناسی سیستم  -4جدول   
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معدن و تجارت استان البرزدر سازمان صنعت،  4سیستم  -7شکل   

  4آسیب شناسی سیستم  -5جدول 

یف
رد

  

  ها وبرنامه ریزي سازمان)(اداره طرح 4آسیب شناسی سیستم 
  راه حل  آسیب

گذاران استان و تشویق آنان به عدم جذب سرمایه  1
  گذاري براي جذب سرمایه گذاران استانتشکیل دفتر سرمایه   گذاريسرمایه

2  

  سازمان با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیعدم ارتباط 

 اي مبنی بـر پیونـد صـنعت بـا مراکـز تحقیقـاتی و       امضاء تفاهم نامه
 دانشگاهی

     ارسال نیازهاي تحقیقاتی سازمان به مراکـز تحقیقـاتی و دانشـگاهی
 براي جلب همکاري با اساتید

  بکارگیري فارغ التحصیالن ممتاز مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهت
  سطح علمی سازمانارتقاء 

تشکیل اتاق فکر در سازمان براي بهره مندي از دانش و تجارب کارکنان در   نبود فضاي پویا براي تقویت تفکر و اندیشه کارکنان  3
  بهبود روند کار

  ابالغ شرح شغل و حدود اختیارات از سوي وزارتحانه  ها و برنامه ریزيعدم ابالغ شرح شغل اداره طرح  4



هاي پایاآسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم    
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  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرزدر  5سیستم 
باشند کـه در رأس  سازمان می عالیدر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مدیران  5سیستم 

گـذاري در سـازمان   توان گفت مـدیران عـالی مسـئول سیاسـت    هرم سازمانی قرار دارند، از این رو می
شده از سوي وزارتخانـه. وجـود قـوانین و مقـررات     هستند، البته در چارچوب قوانین و مقررات تدوین 

سازمانی از یک سو، رسمیت باال در سازمان از سـوي دیگـر منجـر بـه کـاهش ارتباطـات و تعـامالت        
  گردد. اثربخش میان کاکنان سازمان و در نتیجه عدم دسترسی آسان به دانش سازمانی می

ریـزي دریافـت   ها و برنامـه ي طرحه از ادارههاي سازمانی را بر اساس اطالعاتی کسیاست عالیمدیران 
سـازي توسـط کارشناسـان واحـدهاي سـازمانی      ها را جهت پیادهنمایند و آنکنند، جمع بندي میمی

عـالوه بـر تعیـین چشـم انـداز،       عـالی نمایند. بنابراین مدیران ها ارائه میمختلف به مدیران میانی آن
هـا و  ي برقـراري همـاهنگی و تـوازن بـین کشـمکش     مأموریت و اهداف اسـتراتژیک سـازمان وظیفـه   

انتظارات درونی و بیرونی را بر عهده دارند. براي این منظور مدیران عالی بایـد بـین مـدیران میـانی و     
  ریزي تعادل برقرار نموده و حکمیت نماید.ها و برنامهي طرحاداره
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  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 5سیستم  -8شکل 

  5آسیب شناسی سیستم  -6جدول 

یف
رد

  
  (مدیران عالی سازمان) 5آسیب شناسی سیستم 

  راه حل  آسیب

ساده سازي قوانین و کاهش رسمیت در جهت تسهیل جریان    تأکید مدیریت بر انجام امور در چارچوب قوانین و مقررات  1
  دانش در سازمان

کارشناسان هاي مشخص براي حفظ و نگهداري عدم وجود مکانیسم  2
  باتجربه

 رسمی شدن استخدام نیروهاي قراردادي و شرکتی  

انتخاب افراد بر اساس شایسته ساالري براي تصاحب مناصب    هاي بیش از حد سازمانی در دولت نهم و دهمجاییوجود جابه  3
  سازمانی

4  

 مستند سازي تجربیات کارشناسان باتجربه    عدم توجه جدي مدیریت به دانش و انتقال آن درسازمان
 توجه به دانش در برنامه ریزي استراتژیک سازمان 
 هاي تخصصی در زمینه دانش و برگزاري سمینار و همایش

  مدیریت آن در سازمان
  پیاده سازي نظام پیشنهادات روي شبکه سازمانی    عدم ارتباط مستقیم کارشناسان با مدیران عالی سازمان   5



هاي پایاآسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم    
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  و پیشنهادها  نتیجه گیري 

ي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و تصویر گانههاي پنجپس از تحلیل هر یک از سیستم
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به سبب دریافتیم که ها به صورت جداگانه، سازي آن

در تمام وجوه سازمانی یک حاکمیت فرهنگ سنتی، رسمیت باال و جاري بودن قوانین و مقررات 
ریزي در سازمان که مدت اندکی است ها و برنامهسازمان کامال بوروکراتیک است. اما وجود اداره طرح

فعالیت خود را آغاز کرده است حکایت از آن دارد که سازمان مورد مطالعه در حال حرکت به سمت 
ریزي در سازمان که همراستا با برنامهها و ي طرحاست چرا که وجود اداره دانش محورهاي سازمان

-ریزي سازمانی است میي آن برنامهترین وظیفهمدیران عالی سازمان به فعالیت مشغول است و مهم

گذاران استان، ي الزم را براي ارتباط سازمان با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، سرمایهتواند زمینه
توان گفت سازمان مورد مطالعه به محیط سازد. بنابراین میهاي علم و فناوري و ... فراهم اعضاء پارك

کند و به دنبال آن است که تغییراتی را در فرآیندهاي سازمانی پیرامون خود بیش از قبل توجه می
-چرا که به زعم پژوهشگر با گذر زمان، در صورت بی توجهی به آسیب هاي سیستمبه وجود آورد. 

خطر خواهد افتاد. از این رو، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  ، حیات سازمان بهگانههاي پنج
تواند با تغییر در ساختار، فرآیندهاي سازمانی و نگرش کارکنان خود و هم چنین الهام از راه البرز می

هاي ارائه شده توسط پژوهشگر، بقاي خود را در دنیاي امروز که توجه به دانش و مدیریت آن در حل
  هاي مادي و فیزیکی در الویت است، حفظ کند.قایسه با  سرمایهسازمان در م
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