
  باسمه تعالی
  

  پرسشنامه ارزیابی وضعیت فعلی مدیریت دانش 
  شرکت توزیع نیروي برق مازندران

  
  همکار گرامی؛

  با سالم
با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در شرکت توزیـع نیـروي بـرق مازنـدران تهیـه شـده        رساند پرسشنامه ذیل به استحضار می

تواند کمک زیادي به برنامه هاي آینده سازمان براي بهبـود وضـعیت فرآینـدهاي     پاسخ دقیق به پرسشها میبا عنایت به اینکه . است
ضمناً پاسخهاي شما کامالً محرمانه خواهد ماند و فقط بـراي تجزیـه و   . نماید، خواهشمند است با دقت به سؤاالت پاسخ دهیدخود 

  .ه و همکاري شما بسیار سپاسگزاریمپیشاپیش از بذل توج. تحلیل نتایج استفاده خواهد شد
  

  با تقدیم احترام فراوان
  دبیرخانه مدیریت دانش

  
  :دستورالعمل تکمیل پرسشنامه

، پرسشنامه شده هاي مطرح و با توجه به گزاره براساس امتیازبندي انجام شده در جدول ذیل ،لطفاً با درنظرگرفتن وضعیت شرکت
  .براي هر پرسش در ستون مربوطه درج نماییدرا تکمیل کنید و عدد موردنظر خود را 

  
  5  4  3  2  1  امتیاز

به هیچ وجه انجام نمی شود یا خیلی   گزینه پاسخ
  .انجام می شود ضعیف

بطور ضعیف انجام 
  .می شود

به اندازه کافی 
  .انجام می شود

خوبی انجام ه ب
  .شود می

بسیار خوب انجام 
  .شود می

   
  

  5امتیاز شما از   شرح پرسش  ردیف

  به میزان زیادي این شرکت، دانش، دیدگاه و راهبرد مربوط به چشم انداز، مأموریت و اهداف سازمانی را   1
  .با کارکنان تسهیم کرده است

  

2  
و مانند ایجاد دبیرخانه (مدیریت دانش ساختار در این شرکت، هماهنگی سازمانی براي به رسمیت شناختن 

هاي  آوري ارتباطات و بهبود کیفیت، و طراحی و استقرار شبکه فنهاي  کمیته مدیریت دانش، تشکیل تیم
  .انجام شده است) دانش

  

    .دانش در شرکت اختصاص داده شده استو ساختار مدیریت  منابع مالی الزم به ابتکارات  3



  5امتیاز شما از   شرح پرسش  ردیف

حق اختراع، مدیریت و امنیت  مانند حق تألیف،(شرکت یک سیاست مشخص براي محافظت از دانش خود   4
  .دارد) دانش

  

و  وقت زیادي را صرف توزیع اطالعات اي تسهیم دانش و کارگروهی هستند وارزشهمدیران سازمان، الگوي   5
  .تسهیل جریان دانش بین کارکنان کلیه واحدهاي سازمان می نمایند

  

خلق دانش و نوآوري را مورد توجه قرار تسهیم و   ، بهبود عملکرد، یادگیري فردي،ارشد شرکتمدیریت   6
  .دهد دهد و براي بهبود آنها پاداش می می

  

را مشخص نموده و آنها را با ) قابلیتهایی که از جنبه استراتژیک مهم می باشد(شرکت، قابلیتهاي اصلی خود   7
  .مأموریت و اهداف راهبردي خود هماهنگ می کند

  

بهبود شرکت، سیستمهاي کاري و فرآیندهاي کلیدي خود را جهت خلق ارزش براي ذینفعان و دستیابی به   8
  .عملکرد، طراحی می کند مستمر

  

    .و تسهیم دانش را مورد توجه قرار می دهدآوري جدید  شرکت در طراحی فرآیندهاي کاري، فن  9

موقعیتهاي بحرانی یا رخدادهاي پیش بینی نشده دارد این شرکت، یک سیستم سازماندهی شده براي مدیریت   10
  .کند وقفه، جلوگیري از وقوع مشکالت و نیل به بهبود مستمر را تضمین می مستمر و بی که انجام عملیاتهاي

  

کند تا اطمینان حاصل شود که به نیازهاي ذینفعان  این شرکت، فرآیندهاي کلیدي خود را اجرا و مدیریت می  11
  .مانند می شود و نتایج کلیدي پایدار میپاسخ داده 

  

12  
تا به عملکرد بهتري دست  دهد این شرکت، بطور مستمر فرآیندهاي کاري خود را ارزیابی کرده و بهبود می

، انحرافات را کاهش دهد، محصوالت و خدمات را بهبود دهد و اطالعات روزآمد مربوط به آخرین یابد
  .ت مربوطه را داشته باشندها و دستوراروندهاي علمی، بهبود

  

  هاي موردنیاز براي کارکنان را ایجاد  هاي آموزشی و توسعه شغلی شرکت؛ دانش، مهارتها و شایستگی برنامه  13
  .کنند و در عملکرد باالي سازمان سهم دارند و نیل به اهداف کلی سازمان را پشتیبانی می

  

  مند آشناسازي براي کارکنان جدید دارد که شامل آشنایی آنان با مدیریت  این شرکت، یک فرآیند نظام  14
  . ها و ابزارهاي موجود می باشد سیستمدانش و مزایاي آن، 

  

    .می باشد همکار به همکار گري و آموزش کارکنان، مربی از مشاوره اخذاین شرکت، داراي فرآیندهاي   15
    .شود اي تشویق شده و پاداش داده می و کارگروهی بطور فعاالنه شرکت، تسهیم دانشدر این   16
    .باشد از قابلیتهاي کارکنان می این شرکت، داراي بانک اطالعات  17

سازماندهی  )ها کمیته  مانند حلقه هاي کیفیت، تیمهاي بهبود کار و(کارکنان شرکت در گروههاي کوچک   18
  .هاي شرکت پاسخ دهند و نگرانیتا به مشکالت  اند شده

  

مانند اینترنت،(آوري اطالعات  زیرساختهاي فن مدیریت دانش اثربخش،فرآیند مدیریت سازمان، براي تسهیل   19
    .ایجاد نموده است) سایت اینترانت و وب

  

    .باشد آوري اطالعات با راهبرد مدیریت دانش هماهنگ می زیرساختهاي فن  20
      
      



  5امتیاز شما از   شرح پرسش  ردیف
    .در این شرکت، همه به رایانه دسترسی دارند  21
    . همه به مانند اینترنت، اینترانت و پست الکترونیک دسترسی دارند  در این شرکت،  22
    .شود اطالعات موجود در وب سایت و اینترانت شرکت، بطور مرتب بروز می  23

بعنوان یکی از منابع اصلی ارتباطات در کل سازمان براي انتقال دانش یا  )Public(پابلیک شبکه اینترانت و   24
  .تسهیم اطالعات استفاده می شود

  

    .تسهیم و بکارگیري دانش وجود دارد براي شناسایی، خلق، ذخیره، مند در این شرکت، فرآیندهاي نظام  25
    .یک مخزن دانش دارد  خود، دانشی و منابع داراییها ،آوري و نگهداري اطالعات براي جمعاین شرکت،   26
    .خاتمه یافته، مستند شده و در اختیار همگان قرار می گیرد هاي در این شرکت، دانش حاصل از پروژه  27
    .شود کنند، در داخل سازمان حفظ و نگهداري می دانش و تجربه کارکنانی که شرکت را ترك می  28

تسهیم  شرکترا در کل  موزشیآدانش حاصل از دوره هاي و  روشهاي انجام کار ، بهترینهمه واحدها  29
  .دهد کاریها و اتالف منابع بطور مستمر در آن رخ نمی د، به نحوي که دوبارهنکن می

  

شود و نتایج آن براي بهبود عملکرد  انجام می )داخل و خارج صنعت برق( الگوبرداري از دیگر شرکتها  30
  .سازمانی و خلق دانش جدید استفاده می شود

  

    .کند این شرکت، ارزشهاي مربوط به یادگیري و نوآوري را بطور مستمر تشریح و تقویت می  31

این موارد  زمانی کهکند؛ تا  پذیري و بروز اشتباه را بعنوان یک فرصت یادگیري تلقی می این شرکت، مخاطره  32
  .تکرار نشوند) مخاطرات و اشتباهات(

  

    .اي از معاونتهاي مختلف براي حل مسائل سازمانی تشکیل شده است هاي بین وظیفه ها و کمیته تیم  33
    .اند که سازمان براي نظرات و فعالیتهاي آنان ارزش قائل است و بر این عقیده نندک افراد احساس توانمندي می  34
    .مدیریت ارشد سازمان مایل به آزمایش ابزارها و فنون جدید فنی و مدیریتی است  35
    .گیرد شرکت براي کارکردن افراد با یکدیگر و تسهیم اطالعات آنان با هم، مشوقهایی را در نظر می  36

مشابه را این شرکت، سابقه اقدامات انجام شده در زمینه اجراي موفق مدیریت دانش و سایر ابتکارات   37
  .کند نگهداري می

  

    .استهایی طراحی شده  در این شرکت، براي ارزیابی تأثیر ابتکارات دانشی و سهم افراد در آنها، شاخص  38

، بهبود اثربخشی، استفاده مؤثرتر از  جویی بیشتر در هزینه شرکت از طریق کاهش زمان چرخه عملیات، صرفه  39
  .وري باالتر دست یافته است ها به بهره و افزایش تعداد نوآوري افتهمنابع، فرآیند تصمیم گیري بهبود ی

  

    .داده است وري، کیفیت و رضایت ذینفعان، سودآوري خود را افزایش بهره شرکت در نتیجه بهبود  40

  بهبود  ،کیفیت خدمات خود و ، روابط با ذینفعانفرآیندهاتوانسته است در  شرکت درنتیجه بکارگیري دانش،  41
  .چشمگیري ایجاد نماید

  

    .وري باالتر، افزایش سودآوري و کیفیت بهتر خدمات به رشد پایدار دست یافته است شرکت در نتیجه بهره  42
  


