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چکیده
مقدمه :مستندسازي تجربیات ،نوعی مدیریت دانش است .مسئله اصلی چگونگی مستند نمودن سرمایه فکري و تجارب متخصصان
در جهت بهرهگیري از گنجینه دانش در راستاي حفظ منابع و عدم تکرار اشتباهات گذشته میباشد .هدف پژوهش ،تعیین خطمشی
طرحهاي توسعه منابع آب شرکت آب منطقهاي فارس ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مستندسازي دانش تجربی
متخصصان با اهداف اختصاصی اولویتبندي مراحل اجراي طرحها در سه سطح ،ملی ،استانی و نقش دانش تجربی متخصصان
است.
روششناسی :جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان معاونت طرح و توسعه در سه استان فارس ،بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد
شامل  36نفر بودند .این پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی و کمی) انجام شده است .در روش کیفی از روش
مصاحبه و پانل دلفی و در روش کمی از پرسشنامه در مقیاس لیکرت استفاده گردید.
یافتهها :یافتهها نشان داد که افراد پانل در رابطه با اولویتبندي مراحل اجراي طرحها به ترتیب در سطح ملی ،استانی و با در نظر
گرفتن نقش دانش تجربی متخصصان اتفاق نظر داشته و در نهایت ،مستندسازي طرح بهعنوان خدمات مکمل براي تمام مراحل
باید انجام شود.
نتیجهگیری :بنابراین فقدان سیستم مدیریت دانش طرحها باعث بروز مشکالتی همچون عدم اولویتبندي و عدم استفاده از
دانش تجربی کارکنان شده است.
کلید واژه :مدیریت دانش ،دانش تجربی ،متخصصان آب ،مستندسازي دانش ،طرحهاي توسعه منابع آب
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 .3استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)Ajowkar2003@gmail.com ،
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه ،یکی از مهمترین سرمایههاي سازمانهاي پیشرو ،کارمندان هوشمند و با دانش آنها هستند
که با خلق فرایندهاي سازمانی جدید و بهکارگیري فناوريهاي نوظهور ،سازمان را بهسوي دستیابی به
مدیریت رقابتی پایدار راهنمایی میکنند ( .)Jiebing, Bin, & Yongjiang, 2013پیتر دراکر از نخستین
افرادي بود که در کتاب خود تحت عنوان پسا سرمایهداري توجه عموم را به ارزش دارائیهاي فکري جلب
نمود (داونپورت و پروساک .)1379 ،از دیدگاه ( )Smith, 2001; Jones, 2003; Choo, 2005مدیریت
داراییهاي فکري شامل پایگاههاي داده ،مستندات و تجارب موجود در ذهن افراد را بسیار مهم شمردهاند.
مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل در رقابت میان شرکتها در عصر اطالعات است (عبدي،
صفایی.)1393 ،
تحقیقات پژوهشگرانی مانند (King, 2005; Brent, & Vittal, 2007؛ سپهري1393 ،؛ سهرابی،
فروزنده ،رئیسی وانانی )1390 ،نشان داد که در مدیریت دانش عوامل کلیدي متعددي بر فرایند تبادل دانش
تأثیرگذار میباشند .آنان یکی از گامهاي راهبردي فرایند مدیریت دانش را در «تسهیم دانش سازمانی»
میدانند .از نظر آنان نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش سازمانهاي دولتی چنان مهم است که بعضی از
نویسندگان اظهار میدارند که وجود «مدیریت دانش براي پشتیبانی از تسهیم دانش است» .تسهیم دانش
عبارت است از فرهنگ تعامالت دانشمحور که شامل تبادل دانش نهان و آشکار ،تجارب و مهارتهاي
کارکنان بین واحدهاي سازمانی یا در کل سازمان میشود (.)Jung-Chi, 2006
انسانهاي یادگیرنده امروز با بهرهگیري از تجربیات گذشتگان از سطح باالتر تجربه و علوم برخوردار
میشوند ،فراتر از گذشتگان خود اندیشیده و بهدنبال تغییر ،اصالح و تکامل افکار و رفتار خود میباشند.
اهمیت این موضوع به حدي است که بسیاري از پژوهشگران ،یادگیري از طریق تجربه را مورد تأکید
قرار دادهاند (الهی ،بهاري فر ،صالحی .)1384 ،از آنجا که واژه  Experienceو  Expertاز یک فعل التین
به معناي «به بوته آزمایش گذاشتن» ریشه گرفتهاند ،تجربه و تخصص را میتوان دو واژه مرتبط به یکدیگر
دانست .بنابراین «متخصص» به کسانی اطالق میشود که در زمینهاي خاص ،از دانش عمیق برخوردارند
و نیز با تجربهاي که در مقاطع و شرایط خاص آموختهاند ،در عمل آزموده و بهروز شدهاند (نامداران،
 .)1395مستندسازي تجربیات و انتشار آن نوعی مدیریت دانش است .میتوان گفت که مستندسازي
تجربیات باعث میشود تا دانش ذهنی افراد که در رفتار و درک انسان قرار دارد و از تعامل افراد ظهور
مییابد به دانش آشکار که دانش مستند و عمومی است و میتوان آن را از طریق فناوري اطالعات
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تسهیم کرد ،تبدیل شود و با تبادل تجربیات و دانش آشکار ،جامعه به دانشهاي جدیدي دست پیدا
کند (الهی و دیگران .)1384 ،متأسفانه بسیاري از مدیران امروزي نسبت به تجربیات گذشته بیتفاوت و
حتی مخالف هستند ،در صورتیکه دانش کسب شده از خطاها ،اغلب ابزاري براي رسیدن به موفقیتهاي
آینده است (الهی ،جعفري ،اخوان .)1389 ،چنانچه کارشناسان سازمان تجارب ،آموختهها و اندوختههاي
تجربی و عملی خود را مکتوب ننمایند ،این امر سبب هدر رفتن سرمایههاي دانشی آن سازمان میشود .از
سوي دیگر با توجه به ماهیت دانش و سرمایه فکري که در ذهن این افراد پنهان است ،با خروج آنان از
سازمان (بهدلیل بازنشستگی ،انتقال ،تعدیل )... ،این دانش نیز از سازمان خارج میشود .از جمله مقوالتی که
هم اکنون نگرانیهایی را براي اغلب سازمانها ایجاد کرده است موضوع جابجایی و خروج متخصصان از
سازمان و از دست رفتن تجربه و دانش آنان و در نتیجه ،کاهش کارآمدي و افزایش فعالیتهاي تکراري
است.
مستندسازي دانش تجربی 1بهعنوان بخش مهمی از ساختار مدیریت دانش سازمانی در فرآیند مدیریت
طرحها نمود پیدا کرده است .متأسفانه در طرحهاي کشورمان رویکرد مناسبی نسبت به ثبت و بهرهبرداري و
مستندسازي دانش تجربی طرحها وجود ندارد و این امر میتواند عامل مهمی در تکرار اشتباهات ،دوباره-
کاريها ،افزایش هزینههاي مربوطه و حتی شکست طرحها باشد .دانش تولید شده در سازمانها که عمدتاً
از طریق دانش طرحها بهدست میآید بهعلت عدم تبدیل دانش تجربی به آشکار ،قابل بازیابی نمیباشد و
در طول زمان از بین میرود .در سازمانهایی مانند آب منطقهاي وزارت نیرو ،طی سالهاي متمادي طرحهاي
بسیاري در زمینه آب و موضوع هاي مربوطه که بسیار گسترده هستند انجام شده یا در حال انجام میباشد .از
نخستین گام تدوین طرحها تا مرحله تحویل و اجرا ،افراد مختلف با تخصصها و دانشهاي گوناگون درگیر
بوده و مشارکت میکنند که حاصل کار آنها عالوه بر تولید فیزیکی که قابل رؤیت است ،تولید دانش جدید
یا نوسازي دانش موجود است که حجم زیادي از دانش مزبور قابل رؤیت نیست ،در نتیجه سازمانهاي
مربوطه و جامعه از آن نصیبی نمیبرد .دانش زمانی قابل استفاده است که ساخت یافته و قابل دسترسی در
پایگاههاي اطالعاتی باشد.
یکی از تنگناهاي بنیادین در مدیریت طرحهاي عمرانی در کشور که توسعه و کاربري فنآوريهاي
به هنگام را دشوار و یا گاهی غیرممکن میسازد ،کمبود مستندات در طرحهاي ملی و استانی است که قبالً

 .1مستندسازي دانش تجربی در طرحها به عبارتی همان «مدیریت درس آموخته پروژه» ( )Lesson Learnedمیباشد.
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به اجرا درآمدهاند و انبوهی از خالقیتهاي مهندسی را تجربه کردهاند؛ اما بهعلت عدم تهیه مستندات،
دوبارهکاريهاي زیادي رخ میدهد که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ زمانبندي پیامدهاي نامطلوبی را
موجب میشوند .مستندسازي فنی طرحهاي عمرانی اجرایی در سطح ملی و استانی با در نظر گرفتن دانش
تجربی متخصصان ،ابزاري است براي انتقال مهارتها و فنآوريهاي آن گروه از مهندسین که در شرایط
دشوار کارگاهی ،عهدهدار احداث بودهاند.
مستندسازي تحت یک برنامهریزي مدون و مطلوب ،نهتنها کمک میکند که اندیشهها تحت یک
نظم منطقی و علمی درآیند بلکه به فرد امکان میدهد که به چگونگی ایجاد پیوندهاي جدید میان تجربههاي
گذشته نیز آگاهی یابد .با مستندسازي است که میتوان بنیانهاي تفکرات مهندسی در زمان بروز آن دسته
از دشواريها و مشکالت پیشبینی نشده در زمان مطالعه و طراحی را مورد استفاده دیگران قرار داد .به همین
جهت در دنیاي جدید علم و فنآوري ،بهعلت اهمیت کاهش هزینهها براي مقبولیت طرحها ،مستندسازي
فنی جایگاه رفیعی یافته است.
با توجه به اینکه سرزمین ایران از مناطق کم باران و نسبتاً کم آب است .محدودیت منابع آب در
بخشهاي عمدهاي از سرزمین موجب شده است که انسان ایرانی از دیرباز تدابیر هوشمندانهاي براي بهدست
آوردن ،ذخیره ،بهرهبرداري و مصرف متناسب آب بیاندیشد (میرشکرایی .)1380 ،از طریق مستندسازي
تجارب کارشناسان طرحهاي توسعه منابع آب و استفاده از آنها در مدیریت صحیح منابع آب میتوان دوره
کم آبی را با مسائل کمتر گذراند زیرا بدون مستندسازي و ذخیره دانش موجود ،دانشی براي استفاده و
یادگیري در سازمان باقی نخواهد ماند بنابراین با توجه به سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی در رابطه
با ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین که مصوب
گردیده ،اما تا امروز به مرحله اجرا نرسیده است؛ و عدم ثبت و ضبط مراحل طرحها بر اساس دانش تجربی
کارشناسان ،خأل مستندسازي مراحل طرحها همچنان احساس میگردد.
هدف پژوهش
با توجه به مسئله اصلی یاد شده ،هدف کلی ،تعیین خطمشی طرحهاي توسعه منابع آب شرکت سهامی
آب منطقه اي فارس ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مستندسازي دانش تجربی متخصصان آب
با اهداف اختصاصی نگرش متخصصان آب به اولویتبندي مراحل اجراي طرحها در سه سطح ،ملی ،استانی
و نقش مستندسازي دانش تجربی متخصصان آب در طرحها میباشد
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پرسشهای پژوهش
 .1از دیدگاه متخصصان آب ،اولویتبندي مراحل اجراي طرحهاي توسعه منابع آب در سطح ملی چگونه
است؟
 .2از دیدگاه متخصصان آب ،اولویتبندي مراحل اجراي طرحهاي توسعه منابع آب در سطح استانی چگونه
است؟
 .3از دیدگاه متخصصان آب ،نقش دانش تجربی متخصصان در طرحها به چه میزان میباشد؟
 .4اهمیت مستندسازي دانش تجربی متخصصان آب در موفقیت سیاستها و راهبردهاي طرحهاي توسعه
منابع آب به چه میزان است؟
پیشینه پژوهش
در تعاریف مبحث سلسله مراتبی دانش (هرم دانش) که در پایگاههاي اطالعاتی موجود است ،توجه اصلی
به دانش است .دانش عبارت است از اطالعات دستهبندي شده و مرتبط که در سازمان کاربرد اجرایی و
عملی یافتهاند ( )Davenport & Prusakt, 1998که شامل دانش آشکار و نهان میشود.
شکلهای آشکار 1و نهان 2دانش

از آنجایی که تمایز بین دانش نهان و آشکار نباید بهعنوان دو دانش مجزا از یکدیگر در نظر گرفته
شود ،آن دو را میتوان

دو وضعیت ممکن دانش شمرد ( .)Guia,1999نوناکا و تاکه اوچی ( & Nonaka

 )Takeuchi, 1995در کتاب معروف «سازمان

دانشآفرین»3

از دو نوع دانش آشکار و نهان نام برده و بین

آنها تمایز قائل میشود .این دو نوع دانش در واقع دو روي یک سکهاند و مجموع دانش را شکل میدهند؛
لذا سازمانها جهت رشد و رقابت در عصر دانشمحور به هر دو دانش نیاز دارند.
دانش آشکار یا صریح :رویههاي سازمانی ،نرمافزارها ،فیلمها ،گزارشهاي سازمانی ،بیانیه مأموریت ،نمودار
سازمانی و امثال آنها بسترهایی براي ذخیره و کسب دانش آشکار بهشمار میروند .این نوع دانش به سادگی
قابل پردازش رایانهاي ،انتقال الکترونیکی و ذخیره در پایگاههاي داده است .شاخصهاي سنجش این نوع
دانش نیز سخت و شمارش پذیر است (سوري.)1385 ،

1. Explicit knowledge
2. Implicit knowledge
3. The Knowledge - Creating Company
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دانش نهان یا ضمنی :دانش نهان را میتوان مجموعهاي از تجربهها ،مهارتها ،دیدگاههاي کاري و نظام
ارزش و ذهنی در درون فرد دانست که قابل گفتن نبوده و در هیچ پایگاه دادهاي ذخیره نشده است بلکه
جایگاه آن در ذهن آدمی میباشد و فعالیتهاي او را تشکیل میدهد (قربانیزاده و خالقینیا.)1388 ،
مستندسازی دانش تجربی

مستندسازي ،تهیه و تدوین مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از
شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهرهبرداري و نگهداري را ،با تحلیل و ارزیابی مربوط نشان میدهد .در واقع،
مستندسازي ابزاري است که امکان استفاده و بهکارگیري از تجربیات فردي و گروهی را جهت توسعه
سازمانی فراهم میسازد .مفهوم مستندسازي در مدیریت و بهویژه مدیریت طرح با مفهوم این اصطالح از
دیدگاه مدیریت دانش متفاوت است .مستندسازي طرح ،رویدادي برنامهریزي شده و از قبل پیشبینی شده
است؛ در حالیکه در مستندسازي از دیدگاه مدیریت دانش ،هر تصمیم ،رویداد و فعالیت مؤثر بر سازمان
که در برگیرنده دانش آشکار و بهویژه نهان سازمان است ،ارزش مستندسازي دارد (بهمنی .)1391 ،بنابراین
در ابتدا الگوها و روشهاي مستندسازي دانش و ثبت درسها یا تجربههاي آموخته شده در سازمانهاي
«طرح محور» بهطور مختصر بیان میگردد -1 :سازمان پیمان آتالنتیک

شمالی (ناتوNATO-JALLC., ( )1

 ،)2011الگوي ناسا( 2سازمان ملی هوانوردي و فضا) (-3،)Hoffman, & Boyle, 2015الگوي اینتل( 3درو
کردن دانش طرح) -3 ،الگوي مدیریت دانش شورون -4،)Derr, 1999( 4الگوي مدیریت دانش شل
( -4 ،)Bhushan, 2001الگوي مدیریت دانش بی پی (بریتیش پترولیوم).5
خطمشی مدیریت دانش بریتیش پترولیوم یک چارچوب سادهاي را در بر میگیرد که چرخه یادگیري را
قبل ،حین و بعد از هر عملکرد که با ابزارهاي ساده حمایت میشوند ،توصیف میکند (شکل .)1

1. NATO
2. NASA
3. Intell
4. Chevron
)5. BP (British Petrolium
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شکل  .1الگوی مدیریت دانش شرکت بریتیش پترولیوم (پسند و فقیهی)1392،

هم راستایی این مدل با پژوهش حاضر موجب شد تا پژوهشگر این مدل را سر لوحه پژوهش خویش
قرار دهد زیرا تمرکز تجربیات شرکتهاي آب منطقهاي مانند بریتیش پترولیوم بر چرخه یادگیري ناشی از
موقعیتهاي عملیاتی میباشد.
گروهی از پژوهشگران مانند :استوور ( ،)Stover, 2004دان و براد استریت ( & Dun
) ،Bradstreet, 2008العدایله و العطاوي ( ،)Al‐Adaileh & Al‐Atawi, 2011بر همکاري و تعامل در
کارهاي گروهی بهمنظور تبادل و انتقال دانش تأکید داشتند .گروهی دیگر همچون اونگان (،)Ungan, 2006
نظري ،مرتهب و آقالو ( ،)Nazari, Mortaheb & Aghalou, 2012دافیلد و وایتی ( Duffield & Whitty,

 ،)2012یوان و اسکایک ( ،)Yuan & Skaik, 2014آندل و آتاالي (،)Andell & Atallay, 2017
مستندسازي فرآیند کار از طریق درس آموختههاي سیستماتیک و کسب دانش در سازمانهاي طرح محور
را یکی از روشهاي سودمند در استخراج دانش تجربی متخصصان میدانند که حاصل آن ،نمایی از رابطه
میان فعالیتهاي مختلف نیروي انسانی ،اطالعات و دانش سازمانی به صورتی منسجم و کامالً واضح است.
آنان با تأکید بر اهمیت مستندسازي دانش تجربی کسب شده در طرحها و نقش آن در رفع مشکالت آتی به
بررسی دانش و تجاربی پرداختهاند که طی اجراي طرحها بهدست میآیند و آنرا امري حیاتی در توسعه
سبک مدیریتی طرحهاي فعلی و آتی دانسته که از مشکالت بالقوهاي مانند هزینه و زمانبر بودن آن
جلوگیري میکند .در تحقیقاتی که بر اساس الگوي شرکتهاي بزرگ نفتی مانند شل ،شورون و بریتیش
پترولیوم انجام گرفته است نیز پژوهشگران دیگري مانند عبداهلل حسن ،حی ایوسوح و نوري

( Abdollah

 )hasan, Hayiyusuh & Nouri, 2011زعفریان ،اسماعیلزاده و شاهی ( ،)1387توالیی ،طاهري و اصفهانی
( ،)1393پسند و فقیهی ( ،)1392دامغانیان ،زارعی و روزبان ( )1392دریافتند که با استقرار مدیریت دانش از
طریق ثبت و مستندسازي دانش خبرگان میتوان موجب کارایی و اثربخشی و جلوگیري از اتالف هزینههاي
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گزاف در صنایع کشور گردید .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در سازمانهاي طرح محوري همچون آب
منطقهاي ضرورت مستندسازي دانش تجربی متخصصان بهمنظور کسب ،انتقال و ثبت درس آموختههاي
پروژههاي عمرانی ملی و استانی ،کامالً احساس شده و جزء الینفک مدیریت دانش طرحها میباشد.
آنچه از پژوهشهاي صورت گرفته قابل استنتاج است این میباشد که مستندسازي دانش تجربی در
اکثریت آنها با استفاده از دانش خبرگان در گروههاي کاري و به اشتراکگذاري و تبادل دانش نهفته
سازمانی از طریق استانداردسازي فرآیندهاي کاري مورد تأکید قرار گرفته است .در نتیجه میتوان گفت که
اتکاي صرف به فرآیندهاي مدیریت دانش نمیتواند تضمینکننده موفقیت برنامههاي مدیریت دانش باشد
و باید مستندسازي فرآیندهاي دانش تجربی طرحها نیز در جهت اجراي موفقیتآمیز برنامههاي مدیریت
دانش مدنظر قرار گیرد.
روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی و کمی) انجام شده است .در روش کیفی از
روش مصاحبه و پانل دلفی و در روش کمی در ابتدا از پرسشنامه نیمه ساخت یافته در مقیاس لیکرت مبتنی
بر نشریه مستندسازي طرحها (سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور )1379 ،براي گردآوري دادهها استفاده
گردید .جامعه آماري این پژوهش شامل معاونهاي طرح و توسعه ،مدیران دفاتر قراردادها و متخصصان
طرحهاي آب شرکت آب منطقهاي وزارت نیرو در سه استان فارس ،بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به تعداد
 36نفر بودند که در مراحل پانل دلفی شرکت داده شدهاند .دلفی یکی از روشهاي کسب دانش گروهی
است که با وجود برخورداري از فرایند مشخص بهدلیل فقدان چارچوب نظري از سوي افراد مختلف
با عناوین متفاوتی توصیف گردیده است؛ دلفی رسیدن به اجماع گروهی از طریق مجموعهاي از مرحله-
هاي پرسشنامهاي و بازخورد نظرات به اعضاي پانل است (احمدي ،نصیریانی و اباذري.)1387 ،
بهمنظور بررسی روایی ،از روایی بیرونی و براي تعیین پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده
است .ضریب آلفاي کرونباخ در مرحله دوم طرحهاي ملی ،استانی و بر اساس دانش تجربی متخصصان آب
به ترتیب  0/74 ،0/71 ،0/75و در شاخصهاي میزان اهمیت مستندسازي 0/71 ،بوده که در حد نسبتاً باال
است.
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تجزیه و تحلیل یافتهها
بهمنظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شده است .در این
پژوهش 52/8 ،درصد از افراد مورد بررسی کارشناس و بقیه کارشناس ارشد میباشند .بررسی سابقه کار
افراد مورد بررسی نشان میدهد که  58/3درصد آنها بیش از  15سال سابقه کار دارند ،در حالیکه سابقه
کمتر از  6سال وجود ندارد.
بررسی نگرش متخصصان نسبت به اولویتبندی مراحل اجرای طرحهای توسعه منابع آب در سطح
ملی

میانگین بررسی نگرش متخصصان نسبت به اولویتبندي طرحهاي منابع آب در سطح ملی از حداقل
 3/97تا حداکثر  4/78در مقیاس لیکرت در نوسان میباشد .براي آزمون معنیداري تفاوت میانگین نمره
پاسخگویان در این مرحله ،از آزمون فریدمن استفاده گردید .میانگین رتبهاي کلیه شاخصها بیش از نمره
مالک بوده و نشانگر توافق الزم بین افراد پانل در مورد شاخصهاي ملی است جدول (.)1
جدول  .1آزمون معنیداری تفاوت میانگین نمره متخصصان از اولویتبندی مراحل اجرای طرحهای
منابع آب در سطح ملی
شاخص ملی
 1گویه ملی
 2گویه ملی
 3گویه ملی
 5گویه ملی
 7گویه ملی
 11گویه ملی
 12گویه ملی
 14گویه ملی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

4/78

1/99

3

1/01

4/36

1/97

3

1/03

4/33

1/97

3

1/03

4/32

1/96

3

1/04

4/25

1/94

3

1/06

4/14

1/92

3

1/08

3/97

1/86

3

1/14

4

1/86

3

1/14

میزان خی دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

34/03

1

/000

32/1

1

/000

32/1

1

/000

30/25

1

/000

28/44

1

/000

25

1

/000

18/78

1

/000

18/78

1

/000

مستندسازي دانش تجربی آب251 ...

سال  ،9شماره  ،1بهار و تابستان 1398

براي بررسی این مسئله که آیا میانگین نمره شاخصهاي انتخابی بیش از  3بوده و با آن تفاوت معنی-
دار دارد یا نه از آزمون فریدمن استفاده شد .میانگین نمره پاسخگویان در کلیه شاخصها ،از نمره مالک ()3
بیشتر و با آن تفاوت معنیدار دارند؛ بنابراین افراد پانل در مورد کلیه شاخصها اتفاق نظر داشتند.
بررسی نگرش متخصصان نسبت به اولویتبندی مراحل اجرای طرحهای توسعه منابع آب در سطح
استانی

بر اساس نظر خبرگان ،براي اولویتبندي اجراي طرحهاي منابع آب در سطح استان  6مرحله در نظر
گرفته شده بود که میانگین شاخصها از  3/97تا  4/36در نوسان بوده و همگی در حد باال هستند .نتیجه
آزمون فریدمن نشان میدهد که میانگین نمره آنها در مورد اولویت کلیه مراحل در مرحله دوم بیش از نمره
مالک یعنی  3بوده و با آن تفاوت معنیدار دارد .بنابراین ،پاسخگویان در این مرحله ،اتفاق نظر دارند (جدول
.)2
جدول  .2آزمون فریدمن نمره متخصصان از اولویت مراحل اجرای طرحهای منابع آب استانی با نمره
مالک در مرحله دوم
شاخص استانی
 4گویه استانی
 6گویه استانی

 8گویه استانی

 9گویه استانی

 10گویه استانی

 13گویه استانی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

4/36

1/96

3

1/04

4/28

1/97

3

1/03

4/19

1/93

3

1/07

4/11

1/93

3

1/07

4

1/ 9

3

1/ 1

3/97

1/86

3

1/14

میزان خی دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

30/25

1

/000

33/11

1

/000

26/69

1

/000

26/69

1

/000

23/36

1

/000

18/78

1

/000

بررسی نگرش متخصصان نسبت به اولویتبندی مراحل طرحهای آب بر اساس نقش دانش تجربی
متخصصان

در این مرحله ،میانگین شاخصها از  4/11تا  4/47در نوسان میباشد که همگی در حد باال هستند.
نتیجه آزمون فریدمن نشان میدهد که میانگین نمره کلیه شاخصها از نمره مالک بیشتر و با آن تفاوت
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معنیدار دارد .بنابراین ،در مرحله دوم نیز بین کلیه پاسخگویان در مورد شاخصها اتفاق نظر وجود دارد
(جدول .)3
جدول  .3آزمون فریدمن نمره متخصصان از شاخصهای نقش دانش تجربی متخصصان در مرحلهبندی
طرحها در مرحله دوم
شاخص دانش تجربی
 .15گویه دانش تجربی
 .16گویه دانش تجربی
 .17گویه دانش تجربی
 18.گویه دانش تجربی
 19.گویه دانش تجربی
 .20گویه دانش تجربی
 .21گویه دانش تجربی
 .22گویه دانش تجربی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

4/47

1/99

3

1/01

4/39

1/99

3

1/01

4/36

1/97

3

1/03

4/28

1/94

3

1/06

4/11

1/96

3

1/04

4/14

1/93

3

1/07

3/97

1/82

3

1/18

3/97

1/83

3

1/17

میزان خی دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

34/03

1

/000

34/03

1

/000

32/2

1

/000

28/44

1

/000

30/25

1

/000

26/69

1

/000

14/69

1

/000

0/16

1

/000

میانگین شاخصهاي تعیین اهمیت و چگونگی مستندسازي دانش تجربی نمایندگان مجري از 4/44
تا  4/64در نوسان میباشد ،بنابراین از نظر آنها مستندسازي دانش تجربی متخصصان آب اهمیت زیادي دارد.
نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که پاسخگویان در مورد میزان اهمیت و چگونگی مستندسازي دانش
تجربی نمایندگان مجري طرحهاي آب اتفاق نظر دارند بهطوري که تفاوت میانگین رتبهاي نمره پاسخگویان
با نمره مالک ( )3در کلیه شاخصها تفاوت معنیدار دارند.

مستندسازي دانش تجربی آب253 ...
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جدول  .4آزمون فریدمن از شاخص میزان اهمیت مستندسازی دانش تجربی
متخصصان طرحهای آب در مرحله دوم
شاخص مستندسازی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

4/69

1/97

3

1/03

4/44

1/97

3

1/03

4/ 5

1/98

3

1/02

4/ 5

1/94

3

1/06

 23گویه مستندسازي
 24گویه مستندسازي
 25گویه مستندسازي
 26گویه مستندسازي

میزان خی دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

32/11

1

/000

32/11

1

/000

34/03

1

/000

28/44

1

/000

بهمنظور تأیید اولویتبندي مراحل طرحها در سطح ملی توسط خبرگان از آزمون فریدمن استفاده
شد .نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد که میانگین رتبهاي شاخصهاي اولویتبندي مراحل اجراي
طرحهاي ملی منابع آب از ( 3/73مربوط به شاخص  )12تا  6/11مربوط به شاخص اول در نوسان میباشد.
بر اساس جدول  5تنها میانگین رتبهاي در شاخص آخر برعکس شده است .رتبهبندي سایر شاخصها سیر
نزولی دارد .همانگونه که در جدول مشاهده میشود میانگین رتبهاي دو شاخص آخر نیز چندان اختالفی با
هم ندارند .این نتایج با توجه به میزان خی دو بهدست آمده ( )X2 = 23/86در سطح  95درصد معنیدار و
این نتیجه که در اکثر موارد اولویتبندي مراحل اجراي طرحهاي منابع آب در سطح ملی که توسط پژوهشگر
انتخاب شده بود توسط افراد پانل نیز تأیید شد.
جدول  .5آزمون معنیداری تفاوت میانگین رتبهای مراحل اجرای طرحهای منابع آب در سطح ملی
شاخص ملی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

 1گویه ملی

4/78

6/11

 2گویه ملی

4/36

4/69

 3گویه ملی

4/33

4/67

 5گویه ملی

4/32

4/65

 7گویه ملی

4/25

4/36

 11گویه ملی

4/14

3/94

 12گویه ملی

3/97

3/73

 14گویه ملی

4

3/ 9

میزان خی دو

23/86

درجه آزادی

7

سطح معنیداری

/001
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بهمنظور تأیید اولویتبندي مراحل طرحها در سطح استانی توسط خبرگان با آزمون فریدمن ،تفاوت
معنیداري بین میانگین رتبهاي مراحل اجراي طرحهاي منابع آب در سطح استان وجود ندارد ،بهطوري که
سطح معنیداري حاصل از این آزمون  0/17است که بیش از  0/05یعنی حد مجاز میباشد .اما با مشاهده
جدول  6میتوان دریافت که هم میانگین عددي و هم میانگین رتبهاي مراحل اجراي طرحهاي منابع آب در
سطح استان سیر نزولی دارند.
جدول  .6آزمون معنیداری تفاوت میانگین رتبهای مراحل اجرای طرحهای منابع آب در سطح استانی
شاخص استانی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

 4گویه استانی

4/36

4

 6گویه استانی

4/28

3/85

 8گویه استانی

4/19

3/58

 9گویه استانی

4/11

3/42

 10گویه استانی

4

3/08

 13گویه استانی

3/97

3/07

میزان خی دو

درجه آزادی

7/65

سطح معنیداری

0/17

5

با توجه به میزان خی دو بهدست آمده ( )X2=20/8در اکثر موارد اولویتبندي مراحل اجراي طرحهاي
منابع آب بر اساس نقش دانش تجربی متخصصانی که از سوي پژوهشگر انتخاب شده توسط افراد پانل نیز
تأیید میگردد .با توجه به جدول  ،7تفاوت میانگین عددي و رتبهاي شاخصهاي پنجم و ششم نیز چندان با
هم تفاوت ندارند.
جدول  .7آزمون معنیداری میانگین رتبهبندی مراحل اجرای طرحهای منابع آب بر اساس دانش تجربی
شاخص دانش تجربی
متخصصان

میانگین
عددی

میانگین رتبهای

 15گویه دانش تجربی

4/47

5/35

 16گویه دانش تجربی

4/39

5/14

 17گویه دانش تجربی

4/36

5/07

 18گویه دانش تجربی

4/28

4/71

 19گویه دانش تجربی

4/11

4/18

 20گویه دانش تجربی

4/14

4/26

 21گویه دانش تجربی

3/97

3/67

 22گویه دانش تجربی

3/97

3/62

میزان خی

درجه

دو

آزادی

20/8

7

سطح معنیداری

/004

در رابطه با پرسش چهارم پژوهش ،نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد که تفاوت معنیداري
بین شاخص هاي اهمیت و چگونگی مستندسازي دانش تجربی نمایندگان مجري طرحهاي توسعه وجود
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ندارد .بهطوري که سطح معنیداري حاصل از این آزمون  0/5است که بیش از  0/05یعنی حد مجاز میباشد
بنابراین تمامی شاخصها از اهمیت یکسانی برخوردارند (جدول .)8
جدول  .8آزمون معنیداری تفاوت میانگین نمره متخصصان از شاخصهای
میزان اهمیت مستندسازی دانش تجربی متخصصان
شاخص مستندسازی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

 23گویه مستندسازي

4/69

2/76

 24گویه مستندسازي

4/44

2/33

 25گویه مستندسازي

4/ 5

2/ 4

 26گویه مستندسازي

4/ 5

2/ 5

خی دو

2/ 3

درجه آزادی

3

سطح معنیداری

0/ 5

بحث و نتیجهگیری
با توجه به بحران آب در سطح خاورمیانه و کشور ما ،مهمترین چالشها و تصمیمگیريها در رابطه
با حفاظت از منابع آب ،ابتدا باید در سطح ملی تغییر یابد؛ این مهم در این مرحله از پژوهش نیز با توجه به
نظر خبرگان مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است و نتایج با پژوهشهاي خارجی استوور ( )Stover, 2004و
عبداهلل حسن و دیگران ( )Abdollah hasan et al., 2011که معتقدند قبل از ایجاد گروههاي کاري باید از
تبادل دانش صاحبنظران بین سازمانی ،اطمینان حاصل کرده و استانداردسازي فرآیند کار را مورد تأکید
قرار دادهاند؛ و در تحقیقات داخلی با پژوهش پسند و فقیهی ( )1392در یک راستا میباشد که تأکید بر
ایجاد گروههاي کاري بهصورت استانداردسازي فرآیند کار دارند .آنان پیادهسازي روش مدیریت دانش را
جهت برنامهریزي در هنگام بروز حوادث ناگواري مانند سیل ،خشکسالی ،زلزله و  ...توسط سازمانهاي
مربوطه ،بهمنظور جلوگیري از خسارتهاي مالی وارده بر طرحها بسیار حیاتی دانستهاند.
نتایج نگرش متخصصان نسبت به اولویتبندي مراحل اجراي طرحهاي آب در سطح استانی نشانگر
آن است که تمامی مراحل داراي اهمیت یکسان بوده اما با تشخیص افراد پانل ،اولویتبندي آنها تعیین شده
است .بنابراین در مرحلهبندي طرحهاي منابع آب و با توجه به سیاستهاي ملی ،پس از تصمیمگیريهاي
کالن میبایست در هر استان به فراخور موقعیت جغرافیایی و وضعیت منابع آبی ،تصمیمگیريهاي استانی
جهت اختصاص اعتبارات به نوع طرحها انجام گرفته و کارگروههاي مشترک استانی در راستاي سند چشم-
انداز آمایش سرزمین تشکیل گردد و شاخصها و ارزیابی آنها با توجه به تغییرات آب و هوایی بهصورت
سالیانه انجام گیرد.
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نتایج بهدست آمده با پژوهشهاي عبداهلل حسن و همکاران ( ،)2011نظري و دیگران ( )2012که
ایجاد فرآیندهاي کاري با استفاده از کارگروههاي مشترک درگیر در کار را ضروري دانسته ،و با
پژوهشهاي داخلی زعفریان و دیگران ( ،)1387پسند و فقیهی ( ،)1392که ایجاد گروههاي کاري مشترک
سازمانی و استانداردسازي فرآیند کار را در سازمانهاي طرح محور مورد تأیید قرار دادهاند ،در یک راستا
میباشد.
نتایج نگرش متخصصان نسبت به اولویتبندي مراحل اجراي طرحهاي توسعه منابع آب بر اساس
نقش دانش تجربی متخصصان نشان میدهد که در مرحلهبندي فرآیند طرحهاي توسعه منابع آب تا چه اندازه
استفاده از دانش تجربی کارشناسان درگیر در طرحها میتواند در موفقیت یک طرح از جنبه صرفهجویی در
زمان و هزینهها مؤثر بوده و از دوبارهکاريها در هنگام بروز مشکل در طرحهاي مشابه جلوگیري نماید.
نتایج بهدست آمده از این مرحله با پژوهشهاي دان و براداستریت (،)Dun & Bradstreet, 2008
العدایله و العداوي ( ،)Al‐Adaileh & Al‐Atawi, 2011دافیلد و وایتی ( )Duffield & Whitty, 2012و
یوان و اسکایک ( )Yuan & Skaik, 2014در یک راستا است که معتقدند مدیریت درس آموختههاي
کارشناسان طرحها و خلق و اشتراکگذاري دانش تجربی آنها در حد باال ،میتواند از دوبارهکاريها
جلوگیري کند؛ همچنین با پژوهشهاي زعفریان و دیگران ( ،)1387توالیی و دیگران ( ،)1388دامغانیان و
دیگران ( )1392در یک راستا میباشد که معتقدند فقدان سیستم مدیریت دانش طرحها باعث بروز مشکالتی
همچون عدم اولویتبندي و عدم استفاده از دانش تجربی کارکنان ،مخفی کردن اطالعات ،احتکار دانش
بهجاي ازدیاد آن و نبود ساختار مناسب براي تسهیم دانش طرحها ،موجب بروز مشکالت بسیاري شده است.
نتایج میزان اهمیت مستندسازي دانش تجربی نمایندگان مجري در موفقیت سیاستها و راهبردهاي
طرحهاي توسعه منابع آب بر اساس نظر متخصصان نشانگر آن است که تفاوت معنیداري بین شاخصهاي
اهمیت مستندسازي دانش تجربی نمایندگان مجري طرح وجود نداشته ،بنابراین تمامی شاخصها از اهمیت
یکسانی برخوردارند.
با توجه به نتایج حاصل از این مرحله میتوان نتیجه گرفت که نقش دستگاههاي اجرایی از همکاري
در مرحله برنامهریزي طرح شروع و با مسئولیت مشخص در مطالعه ،طراحی ،اجرا ،تحویل و راهاندازي خاتمه
مییابد در این ارتباط ،مستندسازي طرح نیز بهعنوان خدمات مکمل براي تمام مراحل باید انجام شود .نتایج
حاصل از این مرحله با پژوهش اونگان ( ،)Ungan, 2006دان و براداستریت (،)Dun & Bradstreet, 2008
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دافیلد و وایتی ( ،)Duffield & Whitty, 2012یوان و اسکایک ( ،)Yuan & Skaik, 2014توالیی و دیگران
( )1388و دامغانیان و دیگران ( )1392در یک راستا میباشد.
با توجه به سیاستهاي ملی ،پس از تصمیمگیريهاي کالن میبایست در هر استان به فراخور موقعیت
جغرافیایی و وضعیت منابع آبی ،تصمیمگیريهاي استانی جهت اختصاص اعتبارات به نوع طرحها انجام
گرفته و کارگروههاي مشترک استانی در راستاي سند چشمانداز آمایش سرزمین تشکیل گردد و شاخصها
و ارزیابی آنها با توجه به تغییرات آب و هوایی بهصورت سالیانه انجام گیرد .آنچه در این مرحله در هر
استان ضروري تشخیص داده شده آن است که قبل آنکه هرگونه تصمیمی جهت بستن قرارداد بهمنظور
طرحی جدید صورت گیرد ،ابتدا میبایست طرحهاي اجرا شده قبل مورد پایش و اندازهگیري قرار گرفته تا
از هرگونه دوبارهکاري و هدر رفت منابع آبی و هزینهها جلوگیري بهعمل آید.
دانش تجربی کارشناسان درگیر در طرحها میتواند در موفقیت یک طرح از جنبه صرفهجویی در
زمان و هزینهها مؤثر بوده و از دوبارهکاريها در هنگام بروز مشکل در طرحهاي مشابه جلوگیري نماید .از
سوي دیگر ،میزان تأثیر تبادل دانش سازمانی در چرخه دانش سازمان و مدیریت درسآموختههاي طرحها
در موفقیت طرحها آشکار میگردد .فقدان سیستم مدیریت دانش طرحها باعث بروز مشکالتی همچون عدم
اولویتبندي و عدم استفاده از دانش تجربی کارکنان ،مخفی کردن اطالعات ،احتکار دانش بهجاي ازدیاد
آن و نبود ساختار مناسب براي تسهیم دانش طرحها ،موجب بروز مشکالت بسیاري شده است.
بنابراین ،نقش دستگاههاي اجرایی از همکاري در مرحله برنامهریزي طرح شروع و با مسئولیت
مشخص در مطالعه ،طراحی ،اجرا ،تحویل و راهاندازي خاتمه مییابد .در این ارتباط مستندسازي طرح نیز
بهعنوان خدمات مکمل براي تمام مراحل باید انجام شود .با توجه به استاندارد مستندسازي طرحهاي آب
(نشریه  208سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور )1379 ،چنانچه مراحل تکوینی طرحهاي بخش آب داراي
فعالیت مستندسازي نیز باشد ،مشکالت و تنگناها نیز بهصورت مستند ،مدون گردیده و براي انجام هر مرحله،
در فواصل زمانی بعدي از این مستندات استفاده و از دوبارهکاريها پرهیز و در هر دوره اطالعات و آمار
مراحل قبلی تکمیل میگردد .فنآوري ثبت و مستندسازي دانش میتواند به کارکنان کمک کند تا دانش
مورد نیاز به کار خود را در زمان و مکانی که به آن احتیاج دارند بهراحتی بهدست آورند و در زمان و مکان
الزم به همکاران خود انتقال دهند و این چیزي نیست جز مدیریت دانش .الزم به ذکر است که این مهم
تاکنون مورد توجه نبوده و اهمیت آن نادیده گرفته شده است.
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سازمان باید بکوشد با بهرهمندي از نیروهاي با تجربه در طرحهاي آب ،فرآیندهاي مربوطه را شناسایی
و مستندسازي نماید .البته سنجش اثربخشی فرآیندهاي موجود و ارتقاء آنها بهعنوان یک هدف استراتژیک
در سطح ملی و منطقهاي داراي ضرورت میباشد .مسلماً مدیریت علمی طرحهاي بزرگ و گروههاي
پژوهشی آن ،نیاز به هماهنگیهاي مدونی دارد تا نتایج کار همه گروهها با یکدیگر هدف طرح را محقق
نماید .در این راستا نگرشهاي عملیاتی طرحهاي مزبور که در مستندات مربوطه ثبت شده ،میتواند براي
طرحهاي مشابه در سطح ملی نیز بهکار برده شود.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در راستاي سیاستهاي ملی در رابطه با حفاظت از منابع آب ملی و
طرحهاي توسعه منابع آب در سطح کشور و استانها میباشد ،ضرورت توجه به هدفمند ساختن مراحل
طرحهاي منابع آب در کشور از اولویت بسیار باالیی برخوردار است .با در نظر داشتن نتایج فوق از این
مرحله ،پیشنهاد میشود ،در سند چشمانداز منابع آب در سطح ملی ،تفویض اختیاراتی به هر استان جهت
تصمیمگیريهاي استانی با در نظر گرفتن موارد فوق داده شود .زیرا آنچه از نتایج نظرات خبرگان بهدست
میآید ،این است که عدم تفویض اختیارات به مدیران استانی در مصوبه سیاستهاي ملی ،یکی از عواملی
است که اجرایی شدن این مصوبه را به تأخیر انداخته زیرا با وضعیت اقلیمی هر استان بهطور کامل هماهنگ
نمیباشد و دست مدیران مربوطه استانی را در مدیریت منابع آبی استان ،بسته نگاه میدارد که خود میتواند
از عوامل اجرایی نشدن این سیاستها باشد.
علیرغم مطالعات آکادمیک بسیار در زمینه مدیریت دانش ،پژوهشهاي بسیار اندکی در زمینه
مدیریت دانش تجربی خبرگان طرحهاي توسعه منابع آب در کشور صورت گرفته است و به ندرت میتوان
سازمانهایی را پیدا کرد که موفق به استفاده از دانش تجربی کارشناسان خود شده باشند .ثبت دانش تجربی
کارشناسان به نام خودشان در پایگاه مدیریت دانش بسیار مفید میباشد؛ زیرا با این کار انگیزه کارکنان براي
به اشتراکگذاري دانش افزایش مییابد .بنابراین توجه جدي به کتابخانهها و آرشیوهاي فنی در سازمانها؛
بهمنظور ثبت و مستندسازي دانشهاي تجربی گردآوري شده در قالب پایگاه اطالعاتی ضروري میباشد.
پیشنهاد میگردد پژوهشهاي آینده بیشتر در راستاي مدیریت دانش فنی خبرگان با محتواي مستندسازي
قرار گیرد و تنها معطوف به پژوهشهاي فنی نباشد.
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