زيرساخت هاي سازماني استقرار نظام مديريت دانش -لحاظ نمودن امور مالي مترتب بر مديريت دانش
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ستاد طرح ها و پروژه هاي ويژه وزارت نفت

مطابق آنچه در شماره هاي قبل به رشته تحرير درآمد ،پيش نياز ها و زيرساخت هاي استقرار نظام مديريت دانش در پروژه
هاي بخش ساخت صنعت نفت به تفكيك حوزه هاي سازماني ،انساني ،فناوري و برون سازماني قابل دسته بندي مي باشند.
ضمنا اشاره شد كه دسته اول(زيرساخت هاي حوزه امور سازماني) در چند محور از جمله ايجاد فرهنگ دانش بنيان ،شناخت،
اعتقاد و حمايت مديران ،تدوين سياست ها و استراتژي ها ،تعريف جايگاه سازماني ،ساختار داخلي و طراحي فرآيندها ،اعمال
تغييرات در امور استخدام ،ارتقاء ،حقوق و مزايا و تدوين مقررات ،ضوابط و دستورالعمل هايي كه به نحوي با مديريت دانش
مرتبط هستند ،حيطه بندي مي شوند .نهايتا آخرين عنواني كه در اين مبحث مطرح مي شود ،لحاظ نمودن امور مالي مترتب
بر مديريت دانش است كه در شماره حاضر مورد بحث قرار مي گيرد.
با عنايت به اهميت ويژه مسائل اقتصادي و مالي درسازمان ها ،توجه به هزينههاي مترتب بر مديريت دانش يكيي ديگير از
عوامل مؤثر و زيرساختهاي الزم جهت راه اندازي مطلوب آن ميباشد .بديهي است عدم التفات به ايين مهيو و در نتيجيه
استنباط ضررده بودن آن ميتواند يك عامل تهديد اساسي در به خطر انداختن مديريت دانش در كل سازمان باشد.
البته نبايد فراموش كرد كه با توجه به مطالب مطرح شده تا اينجا و به ويژه مباحث مربوط به اهميت مديريت دانش ،چنيين
هزينه هايي نوعي سرمايه گذاري در سازمان است كه در صورت اجرا و پياده سيازي صيحي  ،سيودآوري قطعيي و بيااليي
خواهن د داشت و نبايد آنها را هزينه هاي اضافي تلقي نمود ،چرا كه ضمن استفاده از نتايج و خروجي هاي مديريت دانش در
كارها و پروژه هاي آتي ،اين سرمايه ها با ميزان مناسبي سود ،باز خواهند گشت و از بروز ضررها و عيدم النفيه هيايي كيه
ممكن است در سط گسترده اي به وجود آيد ،جلوگيري خواهد شد.
بعضي محور هاي مالي و هزينه اي قابل طرح در زمينه مديريت دانش ،صرفا به عنوان مثال هايي -كه متناسب با شيرايط،
موضوعيت و قطعيت خواهند يافت -از اين قرارند :امور فرهنگ سازي و تبليغاتي ،آموزش و ايجاد مهارت ،تامين امكان ،ابزار
و تجهيزات مور د نياز مديريت دانش ،امور حوزه فناوري و مديريت اطالعات ،امور قراردادي و آييتو ثبيت ،تيدوين و انتقيال
دانش در پيمان پروژه ها(فهارس بها و  ،)...تامين دانش مورد نياز ،امور سازماني ،فرآيندي ،ارزيابي و ...

در نظر گرفتن اين مهو به ويژه براي شركت ها و سازمان هايي كه تامين مالي آنها از طريق اخذ و اجراي پروژه هيا انجيام
مي پذيرد و از اعتبار ساالنه دولتي خاصي برخوردار نمي باشند ،به طور مضاعف اهميت و موضوعيت دارد .در هميين راسيتا
پيش بيني هزينه هاي امور مديريت دانش در پروژه ها موضوع ضروري است كه البته زمينه تحقق آن لحاظ نمودن مسائل
مالي و هزينه هاي مربوطه در سط كالن و نظام فني اجرائي كشور و صنعت نفت است.
به عنوان يك مثال كاربردي ،پيشنهاد اعمال آيتو انتقال دانش در فهارس بهاي پروژه هاي حوزه ساخت صينعت نفيت كيه
تجربه نگارنده نيز مؤيد آن است ،ارائه مي شود .به اين معنا كه هزينه هاي تدوين و ارائه دانش و تجربيات به دست آمده در
پروژه ،با در نظر گرفتن مباني مربوطه و اعمال تناسبات الزم پرداخت گردد .توضي بيشتر مربوط بيه ايين آييتو در بخيش
زيرساخت هاي برون سازماني مطرح خواهد شد.
خوشبختانه در صنعت نفت ،موضوع در نظر گرفتن هزينه هاي بخش پژوهش ،برقرار و مسيبوق بيه سيابقه اسيت .در ايين
خصوص به نظر مي رسد با توجه به ماهيت عملياتي مديريت دانش ،تخصيص سهو معيني بابت اعتبارات مديريت دانش در
بودجه ساالنه بخش هاي تابعه وزارت نفت ضروري مي باشد.
بي مناسبت نيست اشاره شود كه در همين راستا بنا به پيشنهاد ستاد طرح ها و پروژه هاي ويژه وزارت نفت كه با هماهنگي
اداره مديريت دانش معاونت پژوهش و فناوري و به واسطه پي گيري قابل تقدير معاونت برنامه رييزي و نظيارت بير منيابه
هيدروكربوري و به ويژه اداره كل هماهنگي بودجه و سرمايه گذاري مطرح شد ،اختصاص اعتبارات مالي مديريت دانيش در
پيشنهاد وزارت نفت نسبت به اليحه بودجه سال  2931كل كشور ،تقديو مجلس شوراي اسالمي گشت كه همين امر ميي
تواند مبنايي –هرچند مقدماتي -براي عملياتي شدن اين زيرساخت مهو در سال آينده و سال هاي پس از آن باشد.

