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 چکیده
در  راهبردیسرآمدی مدیریت دانش  سازی یکپارچه الگویپژوهش حاضر با هدف تدوین 

نظر نوع روش، پژوهشی آمیخته )کمی ـ کیفی( . پژوهش، ازشدشرکت گاز استان خوزستان انجام 
نظر حقیقی اکتشافی ـ توصیفی و ازها، ت نحوه گردآوری و ماهیت داده براساساست. این تحقیق 

تن از خبرگان دانشگاهی و  91. جامعه آماری روش کیفی، استای ـ کاربردی  توسعه ،هدف
ایند، تیم مدیریت نفر از کارکنان دانشی )صاحبان فر 341صنعت و جامعه آماری روش کمی را 

دهند که به  کنندگان دانش، گروه راهبری( شرکت گاز استان خوزستان تشکیل می دانش، تسهیل
های روش کیفی با استفاده  . اعتبار دادهندشدنمونه انتخاب  عنوان بهنفر  974کمک فرمول کوکران 

با استفاده از ضریب  ترتیب بهو پایایی و روایی روش کمی نیز  شد تأییدروش اعتباریابی نیومن از 
شد. در بخش کیفی )طراحی الگو( تحلیل  تأییدی محاسبه و تأییدآلفای کرونباخ و تحلیل عاملی 

شده به کمک  آوری های جمع و در بخش کمی داده بنیاد داده نظریهها با استفاده از  داده
 مورد سنجش قرار گرفت.  LISRELو  SPSSافزارهای  نرم

کلیدی  مؤلفهسه  با راهبردیسرآمدی مدیریت دانش  سازی یکپارچه نیز، الگوی درنهایت
متغیر بازدارنده،  4ساز و  متغییر زمینه 4زیرمعیار،  941معیار،  91)راهبردها، فرایندها، نتایج(، 

امتیاز را  9717همچنین، نتایج تحلیل کمی نشان داد که شرکت گاز استان خوزستان  .شد طراحی
امتیازی را  103کسب نموده است که این نتیجه شکاف  راهبردیاز مدل تعالی مدیریت دانش 
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 مقدمه
گاز در دنیا بیش از یک دهه است که از مزایای استقرار مدیریت دانش و صنایع نفت

صنایع فوق تغییرات سریعی را در زمینه پیشرفت سریع  ،کنند. در این دوران برداری می بهره

محیطی  تمرکزبر مسائل زیست و فناوری، توسعه حفاری دریایی، رشد اعتماد به منابع خارجی نفتی

 و سپاری، شراکت جدید جدید، برون فناوریبا  وگاز نفتصنایع  ،که نمایند. زمانی را تجربه می

تواند شرکت را در مقابل این  های مدیریت دانش می شوند، فعالیت مقررات دولتی مواجه می

بر دانش و  مبتنیدر اقتصاد عصر حاضر که  (.7117، 9)اِی پی کیو سی تغییرات حمایت کند

های ناملموس دانشی خود  داراییها آنهایی هستند که از  ترین بنگاه های دانشی است، موفق سرمایه

 ،سازی مدیریت دانش نحو کارآمدی استفاده کنند. اما استفاده از دانش سازمانی بدون پیاده به

یند خلق نگرش افر ،شدان راهبردریزی  . برنامه(7199و همکاران،  7)ممقانی پذیر نیست امکان

جهت ها و منابع در شده و سازماندهی فعالیت معماری مدیریت دانش طراحی ،دانش سازمانی

 از استفاده با تا کند کمک سازمان به باید درنهایت دانش مدیریت .(7113 ،)کیم استاجرای آن 

. کند عمل موفق خود وکار کسب عمده های راهبرد و اهداف به رسیدن در خود معنوی های دارایی

 از متفاوت معنایی دارای هزینه رهبری یا هزینه کاهش راهبرد با هایی سازمان برای دانش مدیریت

 های راهبرد با دانش مدیریت راهبرد تنگاتنگ رابطه موضوع این. است تمایز راهبرد با هایی سازمان

 .دهد می نشانرا  وکار کسب کالن

گذاری  ریزی و هدف ست که با برنامها ای پیوسته ، فرایندیراهبردی مدیریت دانش سرآمد

و  نواقص شده، نتعیی های مداوم و استفاده از اهداف ازپیش شود و در طول مسیر با ارزیابی آغاز می

را پیشنهاد اصالحات الزم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت کرده و  مشخصرا  ها نارسایی

نگر است که برای ارزیابی سطوح تعالی  کل ابزارالگوی یکپارچه تعالی سازمانی یک  دهد. می

رود و حاوی معیارهای ارزیابی، خطوط راهنما برای پیشرفت و  کار می هها ب ها و سازمان بنگاه

 (. 9319عملکرد متعالی سازمان است )خلج، طرفدارمقدم، 
 

1. American Productivity & Quality Center 

2. Mamaghani 
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 انعنو به را خود انسانی سرمایه توسعه، و آموزش امر در متعالی های سازمانطرفی، از

 های متعالی، سازمان کنند. می تلقی خود رقابتی مزیت حفظ و و کسب توسعه عامل ترین مهم

 یندهایافر و شمارند می بر خود اهداف تحقق عامل کلیدی را توانمند و یافته توسعه انسانی منابع

 های شایستگی و نگرش دانش، مهارت، در توسعه اصلی رویکردهای ازجمله را توسعه و آموزش

 در متعدد ایجادشده تغییرات و تحوالت د.پندارن می وکار کسب محیط در مدیران و کارکنان

 ها سازمان فنعان، ذی انتظارات تنوع ،فناوریپیشرفت  جوامع، سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ساختار

 را سرآمدی و تعالی راه و نموده تنظیم مند نظامنگرش  یک با را خود عملکرد تا سازد می ملزم را

تعداد اندکی  داخل کشور شده در های انجام براساس بررسی .(9311)آبتین و همکاران،  بپیمایند

یدک و سسات علمی، پژوهشی و فناوری ازجمله شرکت ملی پتروشیمی، سایپاؤپژوهش در م

گذاری بر افراد و افزایش سرمایه  شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گویای این است که سرمایه

دانش، تجربه و مهارت( از راه آموزش کارکنان موجب افزایش سرمایه اجتماعی سازمان و انسانی )

 .(9311همکاران،  قابلیت سازمان در تولید دانش خواهد بود )امیرخانی و

اگرچه الگوهای متفاوت و متنوعی از سرآمدی )سازمان، منابع انسانی، اخالق، دانش، 

کدام از  ، اما هیچکار گرفته شده است که در شرکت گاز استان خوزستان به آموزش( وجود دارد

رغم  یک از آنها علیرمین ساخته و هأنظر را تهای مورد تنهایی نیازهای و خواسته آنها نتوانستند به

ها و  الگومطالعه هریک از این  ،همراه داشته است. بنابراین هایی را به داشتن نقاط قوت کاستی

تک  کردن نقاط ضعف تک ظرفیت برطرفدادن نقاط قوت آنها در کنار یکدیگر، قرار درکنارهم

به  الگو باتوجهویژه آن که این  تواند اهداف موردنظر را برآورده سازد، به را داشته و می ها الگو

  .ه استشدطراحی و تدوین  ،ها و شرایط موجود در شرکت گاز استان خوزستان زمینه

اربرد کها باشد.  برای سازمان تهدیدی بالقوه تواند تا به امروز می هشپژو چنین فقدان لذا

شمار  قدر به نسوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارآیی این ماده گرا عنوان بهگاز طبیعی 

مدیریت دانش  اهمیت با سازمان ارشد مدیران کند،تا می کمک حاضر رود. پژوهش می

 تدویننمایند.  گذشته از بیش توجهی آن به و کنند تری پیدا علمی و تر دقیق آشنایی راهبردی
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و تعالی آموزش و توسعه  MAKEبراساس مدل تلفیقی  راهبردیمدی مدیریت دانش آالگوی سر

(TDEMبه ) بعد اساسی اقدامات تا نماید، می کمک شرکت گاز استان خوزستان مدیران( 

که مدل تعالی آموزش و توسعه و چرا ؛گیرندکار  به سازمان جهت تعالیعملکردی( را در

MAKE های سازمانی  ه ابعاد و فعالیتمحور در کلی منظر مدیریت دانشاز  به ارزیابی سازمان

فکری به محصوالت، خدمات و   و سرمایه  طریق تبدیل دانشنفعان از منظور خلق ارزش برای ذی به

 پردازد های پیشرو می ر تجربیات سازمانب های عملیاتی مبتنی و ارائه توصیهراهکارهای بهتر 

در  راهبردیدانش  واقع، مدیریتدر نیز مسئله اصلی پژوهش حاضر ،بنابراین (.9319زاده،  )شفیعی

9شرکت گاز استان خوزستان و تلفیق دو الگوی سرآمدی 
MAKE  7و

TDEM  و پاسخ به  است

براساس مدل تلفیقی  3یراهبردسرآمدی مدیریت دانش سازی  یکپارچهال که الگوی ؤاین س

MAKE ( و تعالی آموزش و توسعهTDEM در شرکت گاز استان خوزستان چگونه شکل )

 یابد؟  می

 

 و مبانی نظری  پژوهش پیشینه

 پیشینه پژوهش
زمینه  با نگاهی به پیشینه موضوع، در این بخش، به بررسی برخی از مطالعاتی که در

 .پردازیم میاند،  مطالعه در این پژوهش پرداختهمورد

 راهبرد( اجرای CSF)بررسی عوامل بحرانی موفقیت " (، در7194) 4فرزین و همکاران

ش از بخش خدمات ایران و های پژوه پردازند. داده ها میCSFبه بررسی  "مدیریت دانش

. نتایج شدآوری  باشد، جمع بزرگترین بخش از این خدمات که صنعت بانکی می بربر تمرکز با

 عواملمدیریت دانش بود.  راهبردسازی  برای ارائه چارچوب پیاده CSF 74پژوهش استخراج 

 

1. Most Admired Knowledge Enterprise 

2. Training & Development Excellence Model 

3. Strategic Knowledge Management Excellence Model (SKMEM) 

4. Farzin & et al  
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 9. یوکاکترک و ویالردشدشده سبب افزایش اثربخشی سازمانی، بهره وری و رقابت پذیری  یافت

و  راهبردیبر مدیریت دانش   ERPهای مدیریت اطالعات و سیستم تأثیر"( در پژوهش7193)

 راهبردیبر مدیریت دانش  ERPهای  مدیریت اطالعات و سیستم تأثیربه بررسی  ،"یریتصمیم گ

 بود که شرکت 11نمونه و حجم  شدهای ترکیه انتخاب  پردازد. جامعه آماری از میان شرکت می

های پژوهش  شده بود. یافته ها ایجاد در این شرکت 9117و  9113های  بین سال ERPسیستم 

اطالعات یکپارچه سبب کاهش  سامانهبا استقرار  ERPهای  حاکی از این است که سیستم

و همچنین باعث  شدهای سازمان، کاهش زمان تحویل، افزایش کیفیت و تنوع محصول  هزینه

 7همکاران های واقعی سازمان و افزایش مزایای رقابتی برای سازمان شد. اکبری و ظرفیتشکوفایی 

در  راهبردیبررسی رابطه بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش "عنوان (، در پژوهشی با7197)

 راهبردی، به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش "دانشگاه آزاد کرمانشاه

 بوطهمر  دانشگاه ی(آموزش ی)رؤسا، معاونین و مدیران گروها قیتحق نیا یجامعه آمارپردازد.  می

نفر است.  91و حجم جامعه آماری  شود یشامل مرا 9311ماه دوم سال  9برای یک دوره را 

ساختار سازمانی  مؤلفهدار و مثبتی میان هر سه  یهای پژوهش حاکی از این بود که رابطه معن یافته

ـ  نیکوالی و مرونوـ  وجود دارد. لوپز راهبردی)تمرکز، رسمیت و پیچیدگی( و مدیریت دانش 

. به بررسی "مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد راهبرد" عنوان(، در پژوهشی با7199) 3کردان

سازمان  391مطالعه علمی بین پردازد. این  های مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد می راهبرد

دانش   های مدیریت راهبردهای پژوهش حاکی از این است که  ه است. یافتهشدانجام  اسپانیایی

مستقیم باعث بهبود نوآوری و صورت مستقیم و غیر شخصی سازی( به راهبردتدوین و  دراهبر)

 د.شو های انسانی می عملکرد سازمانی، بهبود فرایند و توسعه قابلیت

 مبانی نظری پژوهش
شود که نیازمند مدیریت  و دارایی مطرح می راهبردیدانش منبع ارزشمند  ،راهبردیدانش 

 

1. Uçaktürk and Villard  
2. Akbari and Eslampanah and Baharestan and Mohammadi   
3. Lopez - Nicolas and Merono - Cerdon  
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نیز اضافه نماییم، اهمیت  رقابت شدید موجود در بازارهای جهان را است. اگر به این شرایط

چندان محور کنونی دو یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش عنوان بههای سازمان  کردن دانش مدیریت

کردن  در توسعه و پیشرفت و در توانمند ها به جایگاه آنها بودن دانش راهبردیواقع، در .شود می

 (.9311دژ و تاجدینی،  )کهن گردد میبر تحقق تعالیو همچنین نقش آنها در  سازمانیک 

نشان داده شده  9 دارای طیفی از ویژگی خاص و ویژه است که در شکل راهبردیدانش 

 .است

 
 (9311دژ و تاجدینی،  )کهن راهبردیهای دانش  . ویژگی9 شکل

 

تولید یک رویکرد جدید جهت شناسایی شکاف  ،در شرکت راهبردی دانش تأثیرترین  مهم

یزی داند و چه چ چه چیزی میسازمان که است. شکاف دانش یعنی این راهبردیدانش و شکاف 

های موجود است و  های آموزشی جهت پرکردن نقص کننده فرصت باید بداند که این شکاف بیان

 راهبردیدانش  ،واقعدر (.7117، 9)نیکوالسکو نظر گرفتهایی را جهت آموزش در مهباید برنا می

تشخیص   راهبردیتنظیم رفتار سازمان یا فرد در تعامل با محیط است و مدیریت دانش 

 جهت تحقق منابع نهفته در آن استهای اصلی و متمرکزکردن منابع سازمان در فرصت

جمله واحدهای ازبرداری و بخش فنی و مهندسی  فرایندهای دو واحد بهره (.9300زاده،  )حمیدی
 

1. Nicolescu 

دانش  
 راهبردی

 بی بدیل

عملی و  
 واقع بین

تولیدکننده 
 ارزش افزوده

دشواری  
تولید مجدد  
 و جایگزینی

 پویا

مبتنی بر یک  
فرایند 

 یادگیری
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که فرایندهایی نظیر: گازرسانی به ؛ چراباشند شرکت گاز استان خوزستان می راهبردیهایی  بخش

های مسکونی، طراحی شبکه تغذیه و توزیع، طراحی خطوط تغذیه صنایع استان،  صنایع و مجتمع

نواحی  برداری نقل و بهرهو حمل طراحی خطوط انتقال، خدمات فنی و فروش عمده، امدادرسانی،

 شود. و مرکز استان در این دو بخش انجام می

و مدیریت دانش  به افزایش اهمیت مدیریت دانش امروزه باتوجه ،9راهبردیمدیریت دانش 

های  صورت روزافزونی از این مفهوم در سازمان وکار، به در موفقیت واحدهای کسب راهبردی

وجود، هنوز رویکرد جامعی برای تعیین  بااین شود. قابتی پایدار استفاده میپیشرو برای خلق مزیت ر

و بالطبع آنچه باید انجام دهند تا به  راهبردی ها در زمینۀ مدیریت دانش وضعیت فعلی سازمان

مدیریت  تعالی های شاخص متخصصان ،جایگاه مطلوب برسند، وجود ندارد. برای رفع این خأل

که بر بستر مفاهیم مدیریت کیفیت و مهندسی  ها شاخصاند. این  پیشنهاد کردهرا  راهبردی دانش

 یندهای دانشی و ارزیابی ساختارهای مدیریت دانشااند، در کنترل فر یندها شکل گرفتهافر

مدیریت  (.7191، 7نژاد زاده و فدایی )حمیدیکنند  ها کمک می و بهبود آنها به سازمان راهبردی

است همچنان که نیازهای  سازمانسانی در فرصتی برای افزایش اثربخشی مدیریت منابع ان ،دانش

سازد. یعنی اینکه کارکنان بیشتر برای  کارکنان را برآورده می قشنیل به استعدادها و امکانات ن

نحو  ها به نتیجه استخدام، انتخاب، آموزش و بهبود اعضای سازمانشوند و در کار تحریک می

ت دانش در آموزش، آموزش تحرک هدف مدیری. (7191، 3)لنجن شود می پذیر امکان بهتری

)پترووا و  است بینی و پیشرفت پیوسته پیش ت دیدن جهان با روند تغییرات غیرقابلای، قابلی حرفه

 اند: نظراتی را مطرح کرده قینحقمای از  عده راهبردی(. در مورد مدیریت دانش 7191، 4همکاران
ها   است که طی آن شرکت هایی مرتبط ساختایندها و زیربه فر راهبردیمدیریت دانش 

و اتخاذ  راهبردگذارند و از این طریق به تدوین  کنند و به اشتراک می دانش را اکتساب و خلق  می

دانشی سازمان رویه کلی را تصریح  راهبرد(. 7117، 1پردازند )زاک می راهبردیتصمیمات 
 

1. Stratgic Knowledge Management (SKM) 
2. Fadaeinejad  &  Hamidizadeh 
3. Lendzion 
4. Petrova & et al 
5. Zack 
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ساختن  اش برای برآورده شیهای دان دهنده تمایل سازمان به تخصیص منابع و قابلیت و نشان کند می

نتیجه شکاف دانش موجود بین آنچه سازمان برای انجام خود سازمان است. در راهبردالزامات 

 (.7117)نیکوالس،  یابد داند کاهش می باید بداند و آنچه نمی راهبرد

جهت و متمرکزکردن منابع سازمان در های اصلی شخیص فرصتت راهبردیدانش  ،واقعدر

 (.9317زاده،  )حمیدی نهفته در آن استتحقق منابع 

 های تعالی سازمانی مدل

9تعالی
؛ کیفیت حد باالترین . کسب7 ؛برآمدن و بلندشدن. 9ست: ا  دارای چهار الیه معنایی 

توان  می که آنچه ،بنابراین .. میل به برتری در تعالی4 ؛برجسته ویژگی و برتری فضیلت،. کسب 3

، ایجاد اطمینان برای جامعه و مشتریان و نیز تعالی که است این داشت نظر اتفاقدرباره آن 

)میرکمالی و  کارکنان سازمان در باالترین سطح عرضه کیفیت و نوآوری در محصوالت است

جهت های مدیریتی در ها در توسعه و افزایش قابلیت به سازمان های تعالی الگو (.9313همکاران، 

 نماید. الگوی ارزیابی و پذیری کمک می فزایش رقابتدستیابی به سطوح باالی عملکرد و ا

درآوردن جریان  حرکت های بهبود حاصل از آن، سازوکاری برای به و پروژه تعالیخودارزیابی 

شروع حرکت طراحی  .سازمانی است تعالیزا در مسیر  ن صورت درو له بهئحل مس یابی و لهئمس

خصوص بررسی در 9101شناسان غربی در سال ع کارجام های های تعالی سازمانی به پژوهش مدل

های الگو(. 9309)رازانی، عبدالمحمد،  گردد های پس از جنگ برمی علل پیشرفت ژاپن در سال

و مداری، رهبری  گرایی، مشتری های بنیادی همچون نتیجه بر پایه ارزشکیدأتتعالی سازمانی با

، مشارکت و توسعه منابع انسانی،  یندهااها و فر مبنای واقعیتثبات در مقصد و هدف، مدیریت بر

مند و  عی سازمان، نگاهی نظامها و مسئولیت اجتما یادگیری، نوآوری و بهبود، توسعه مشارکت

کنون که تاـ  های تعالی سازمانی گیرد، اما مشکل اصلی در استفاده از مدل جانبه صورت می همه

ها، وزن معیارها  ین است که در تمامی مدلاـ  باشد مدل در کشورهای گوناگون دنیا می 91بیش از 

فاصله  جمله اینکه معموالًکند؛ از ئله مشکالتی را ایجاد میاز قبل تعیین شده است و این مس

 

1. Excellence 
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توسعه مثل ایران، با استانداردهای  ویژه در کشورهای درحال هعملکرد واحدهای حقیقی ب

رسد و حتی  عقول به نظر نمیهای ایرانی م که در بیشتر سازمانالمللی خیلی زیاد است و دیگر این بین

شده  مشخص یک سازمان بر اوزان ازپیش های گوناگون و حتی واحدهای نظری بین سازمان اتفاق

جای ارزیابی مطلق از ارزیابی  شود به شود و ترجیح داده می نمی الملی دیده در استانداردهای بین

ها، دستیابی به اهداف پایدار را در  ن سازمانای .(9301)جهانشاهلو و ملک،  نسبی استفاده کنند

سازمانی یکپارچه شده  تعالیهای  شاخصدانند که در چارچوب  گرو اجرای رویکردهائی می

 (.9313)میرکمالی و همکاران،  باشند و همواره بهبود یابند

MAKEجایزه جهانی 
سازی  پیادههای متعهد به  بر تقدیر از سازمان ن جایزه، عالوههدف ای ،9

ای در حوزه  هایی که به کارآیی برجسته محور و معرفی آن دسته از سازمان مدیریت دانش

اند، ایجاد بستری برای به  تجربیات مدیریت دانش، نوآوری و سرمایه فکری دست یافته

المللی در حوزه  های پیشرو در سطح بین های ایرانی و نیز سازمان گذاری تجربیات سازمان اشتراک

هایی است که در خلق ارزش برای  دنبال شناساندن سازمان این جایزه به .بنیان است دیریت دانشم

 های فکری صریح و ضمنی به محصوالت/ ها و سرمایه طریق تبدیل دانشنفعان خود از ذی

 الگوی جهانی ،حقیقتری دارند. درهای دیگر برت راهکارهای بهتر نسبت به سازمان خدمات/

MAKE، ریزی و هدایت منابع  و برنامه تحلیل موقعیت دانشی سازمانو شناختن تجزیه رسمیت به

جمله دیگر های سازمان، از اقدامات و فعالیتجهت رسیدن به سطح دانشی مطلوب در کلیه در

 د. نمای ها را در آن جهت هدایت می سازمان MAKE های مهمی است که ارزیابی جهانی شاخصه

فرهنگ ؛ محور رهبری دانش( شامل: MAKE) دانشی برترهای جایزه سازمان  مؤلفه

طریق مشتریان و خلق ارزش سازمانی از؛ محیط تعاملی برای تسهیم دانش؛ محور سازمانی دانش

توانمندی توسعه و ارائه خدمات، محصوالت و ؛ سازی ارزش سرمایه فکری بیشینه؛ نفعان ذی

نفعان  داران، ذی سهام یخلق ارزش برا؛ دهگیرنایجاد و حفظ سازمان یاد؛ محور اهکارهای دانشر

 .است سازمان یا جامعه

 

1. Most Admired Knowledge Enterprise 
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ای است جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه، جایزه ،(TDEMمدل تعالی آموزش و توسعه )

های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه  ها، اقدامات و دستاوردهای سازمانکه به برترین تالش

های ایرانی و لزوم همپایی  های تعالی در سازمانالگوشود. تجربه موفق کاربست کارکنان اعطا می

راستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی، نقطه آغازی بر  و هم

های متعهد به  های ایرانی است. کلیه سازمان طراحی، توسعه و استقرار این جایزه در سطح سازمان

و عالقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع مفاهیم تعالی 

جایزه تعالی آموزش و توسعه مولود ند. توانند داوطلب شرکت در این جایزه باشانسانی می

احساس نیاز حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به طراحی و توسعه الگوی مفهومی و زبان 

های ایرانی است.  های آموزش در سازمان لکرد مدیریتایگاه و عمج یمشترک، با هدف ارتقا

نام دانشگاهی، مطلعین کلیدی و تعالی با همکاری اساتید ب الگوییابی به این مهم، برای دست

مبنای پنج اصل بنیادی توسعه یافته بر الگواین  طراحی و تدوین شده است. ،خبرگان صنعت کشور

زیرمعیار دارد  77معیار و  1یندها و نتایج طراحی شده است. مدل و در سه بخش توانمندسازها، فرا

 ارزیابی خواهد شد. 9111و با استفاده از منطق امتیازدهی رادار و روی بازه امتیازی 

فرهنگ ؛ رهبری آموزش و توسعههای جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه شامل:  مؤلفه

ریزی  طراحی و برنامه؛ ارزشیابی آموزشی؛ آموزشیسنجی نیاز؛ آموزش راهبرد؛ یادگیری و توسعه

 .  است نتایج عملکردی آموزش؛ نتایج کلیدی سازمانی؛ موزشآمدیریت اجرایی ؛ آموزشی
 . ابعاد تمایز الگوهای تعالی9جدول 

 اهداف مدل مدل تعالی اهداف مدل تعالی  مدل
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 ؛از دانشها در مسیر خلق ارزش  هدایت سازمان

محور در  منظر مدیریت دانشاز  ارزیابی سازمان

 ؛های سازمانی کلیه ابعاد و فعالیت

  طریق تبدیل دانشنفعان از خلق ارزش برای ذی

 / خدمات فکری به محصوالت/  و سرمایه

 ؛راهکارهای بهتر

در حوزه مدیریت دانش، ها  هدایت سازمان

 ؛نوآوری و سرمایه فکری
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ها در عرصه آموزش  توسعه شبکه تعامل سازمان

 و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق؛

ها  ریزی جایگاه حوزه آموزش در برنامه یارتقا

 های کالن اقتصادی و سازمانی؛ سازی و تصمیم

ها به سمت تعالی  حرکت و هدایت سازمان

 آموزش واستقرار نظام آموزش متعالی؛

زی فرایندهای آموزشی در محیط دسااستاندار

 وکار. کسب
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 شناسی پژوهش روش

 ه است:شدمطرح  فرعی سؤالال اصلی و سه ؤیک سدر قالب  االت تحقیقؤس

 یست؟چ راهبردیسرآمدی مدیریت دانش  سازی الگوی یکپارچه :اصلی سؤال

  ت فریی:سؤاال

 کدامند؟ راهبردیسرآمدی مدیریت دانش  سازی یکپارچه زیرمعیارهای کلیدی الگوی. 9

 کدامند؟ راهبردیسرآمدی مدیریت دانش  سازی معیارهای کلیدی الگوی یکپارچه. 7

 کدامند؟ راهبردیسرآمدی مدیریت دانش  سازی های کلیدی الگوی یکپارچه مؤلفه. 3

نحوه گردآوری  ازنظرکمی( است.  ـ  )کیفی نظر نوع، پژوهش آمیختهحاظر از پژوهش

 .استکاربردی  ـ  ای نظر هدف پژوهش، پژوهشی توسعهتوصیفی و ازـ  یها، پژوهشی اکتشاف داده

 در نمونه حجم برای خاصی راهنمایی یا محض قاعده اگرچه ؛جامعه آماری در روش کیفی

 واحدهای شامل کلی گونه به کیفی برداری نمونه ندارد، اما وجود بنیاد داده سازی مفهوم راهبرد

منظور تعیین نمونه آماری، در بخش تحلیل کیفی این پژوهش  بهاست.  عمقی مطالعه در کوچک

خصوص انتخاب افراد، آشنایی استفاده شده است. معیار قضاوت درگیری قضاوتی  از روش نمونه

سازی فرایندهای مدیریت دانش و الگوهای کیفیت  ها در حوزه طراحی و پیادهو سابقه فعالیت آن

های راهبردم مقاومت در برابر تغییر، آگاهی از پاسخگویی، عد  ویژگی بوده است و دارای

 باشند. متخصص در حیطه کاری خود می و های کارکنان، آگاهی از شایستگیوکار کسب
و کارشناسان شرکت گاز استان  مدیران از تن 91حجم نمونه برای انجام مصاحبه،  ،بنابراین

از اعضای کمیته مدیریت دانش دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا بوده و  که خوزستان

 های سابقهو   بوده مشغول خدمت مدیریتی های پست در اًاکثر 9313 تا 9303 سال از که  سازمان

 .شد انتخاب ،داشتند مدیریت بخش در سال 91 از بیش

کارکنان دانشی )صاحبان جامعه آماری در روش کمی،  ؛جامعه آماری در روش کمی

کنندگان دانش، گروه راهبری( شرکت گاز استان خوزستان  تسهیلیند، تیم مدیریت دانش، افر

فرمول کوکران،  براساسباشد. حجم نمونه در این مرحله  نفر می 341باشند. تعداد این افراد  می
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صورت هدفمند صورت گرفت. براساس متغیرهای  گیری به روش نمونه .شدنفر انتخاب  974

درصد مرد بودند؛  9/03درصد زن و  1/99نسیت لحاظ جمتخصصان پاسخگو ازشناختی،  جمعیت

 درصد کارشناسی داشتند. 11.17درصد کارشناسی ارشد و دکترا و  3/41لحاظ تحصیالت از

باشد.  و پرسشنامه می  ها مصاحبه ابزار گردآوری داده ؛ها ابزار گردآوری داده

 دریافتی اطالعات در رارتک به بعد، 1 مصاحبه شماره از پانزده مصاحبه انجام شد کهکلی  طور به

 انتهایی مصاحبه 9 کرد. پیدا ادامه مصاحبه نیز دیگر تن 9 با اطمینان برای شد. اما مشاهده

اطالعات  آوری است. جمع نظری اشباع مشخصه که بود تکراری کامالً های داده دهنده نشان

 ها مالقات قرار در تغییر یا و تأخیر مدیران، مشغله به باتوجه و شد آغاز 9313 ماه آذر از میدانی

 پایان تا مدیران، کار محل تا محقق استقرار محل مسافت بعد نیزه، نشد بینی موارد پیش دلیل به

 از شونده مصاحبه خاطر اطمینان برای و مصاحبه از قبل .انجامید طول به 9313 اسفند ماه

 امضای به ای نامه موافقت مصاحبه، ضبط اجازه برای کسب نیز و دریافتی اطالعات ماندن محرمانه

 بود. دقیقه 91 تا 31 از شونده مصاحبه تمایل به بسته مصاحبه، هر زمان رسید. مدت می طرفین

 مورد بار چندین و شدند پیاده کاغذ روی کلیدی نکات استخراج و برای ضبط ها مصاحبه تمامی

 .گرفتند قرار بررسی و رفت و برگشت

گرفتن وضعیت شرکت گاز استان خوزستان، با درنظررحله ارزیابی الگوی سرآمدی در م

اختیار خبرگان و ادی با استفاده از روش پیمایش درها، معیارها و زیرمعیارهای پیشنه مؤلفه

متخصصان حوزه مدیریت دانش قرار گرفت. در این مرحله، جامعه آماری متشکل از متخصصان 

های مدیریت دانش و افرادی که در این  علمی، مدیران پروژه اعضای هیئت مدیریت دانش، اعم از

 931گیری تصادفی،  نامه و مقاله داشتند، بوده است که با استفاده از روش نمونه زمینه پایان

های مستمر  پرسشنامه با پیگیری 974 درنهایت( میان آنان توزیع شد و سؤال 941)حاوی  پرسشنامه

 برگشت داده شد. 

به آنکه اعضای پانل )خبرگان دانشگاهی و  یفی، باتوجهدر بخش ک. ؛روایی و پایایی ابزار

شود. در  )روایی( محتوا تضمین می نظر هستند، اعتبارنماینده گروه یا حوزه دانش مورد صنعت(
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به آنکه نتایج  شد و باتوجهپژوهش حاضر از معیار اعتبار اعضا در شیوه اعتباریابی نیومن استفاده 

گردد،  اعتبار  شود و نظر آنها مجدداً دریافت می گشت داده میمربوط به هر مرحله به خبرگان بر

  اعضا برقرار است.
های پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  منظور بررسی پایایی داده در بخش کمی، به

 7/1آمده است، مقدار آلفای کرونباخ برای تمامی معیارها باالی  7 که در جدول گونه . همانشد
های  منظور بررسی روایی ابزار است. همچنین به تأییدپایایی ابزار مورد  ،بنابراینکسب شد، 

حوزه  مجرب شناسانمدیران و کارنظرات خبرگان و  براساست سؤاالسنجش در روش کمی، 
د. همچنین جهت اطمینان از روایی شو پیشینه پژوهش طراحی  راهبردیمدیریت دانش مدیریت 
 .شد تأییدی محاسبه و ییدتأپرسشنامه، تحلیل عاملی 

 . نتایج ضریب آلفای کرونباخ2جدول 
های کلیدی  مؤلفه

 SKMEMمدل 
  تسؤاالتعداد  معیار

ضریب آلفای 
 کرونباخ

ضریب آلفای 
 مؤلفهکرونباخ هر 

 راهبردها

 130/1 1 رهبری سرمایه فکری

094/1 
 749/1 9 ها رهبری آموزش و توسعه توانمندی

 097/1 4 و خدمات پس از فروشها  رهبری در فراورده
 797/1 1 راهبرد آموزش

 فرایندها

 199/1 97 توانمندسازی کارکنان

174/1 

 113/1 93 تعالی عملیات
 041/1 1 ساختار مناسب بازخوردی

 744/1 4 نیازسنجی و ارزشیابی آموزش
 091/1 1 محور توسعه محصوالت و راهکارهای دانش

 077/1 3 سازمان یادگیرندهایجاد و حفظ 
 194/1 97 توسعه فرهنگ مدیریت دانش

 114/1 99 آفرینی فرهنگ دانش
 179/1 1 ها کننده مینأتوسعه و بهبود روابط با ت

 079/1 0 قرابت با مشتری
 001/1 1 مالحضات فیزیکی

 نتایج

 /011 4 نتایج کلیدی سرمایه فکری

114/1 
 117/1 1 کسب مزیت پایدار

 791/1 4 نتایج کلیدی آموزش و توسعه
 701/1 9 نفعان داران و ذی نتایج کلیدی برای سهام
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 ها تحلیل داده

بنیاد در سه مرحله  داده نظریه در بخش کیفی از ؛)تدوین مدل تعالی( بخش کیفی

سازمان دانشی )باز، محوری، انتخابی( استفاده شد. در پژوهش پیش رو محقق جایزه  کدگذاری

های مبنا قرار داده  مدل عنوان به( را TDEM( و جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه )MAKE) برتر

 جستجوی منظور پژوهش به های سؤال تعیین از پس ،مبانی نظری مند نظام مطالعۀ روش در است.

 شد تالش این کار برای .شود مشخص وجو جست محدودة باید چیز هر از قبل مند، نظام

 دانش، الگوهای سرآمدی و مدیریت حوزة برتر های نشریه در منتشرشده های مقاله مجموعۀ

 وجوی جست موتور از معتبر مستخرج های مجله سایر در منتشرشده های مقاله همراه به مدیریت

 شده انتخاب کلیدی های کلمه شود. تحلیل و بررسی 7191 تا 7111 های سال فاصله در گوگل

های مدیریت  راهبرد، راهبردیدانش، مدیریت دانش  مدیریت های واژه از ترکیبی جستجو، برای

 نظریهدانش. الگوهای سرآمدی، آموزش و توسعه، مدیریت کیفیت و بررسی جوایزه کیفیت، 

 و  ، آموزش، یادگیری، طراحیراهبرد: همچون هایی واژه همراه بنیاد و روش دلفی به داده

 که شد شناسایی مقاله 911 ،درمجموع وجو، اولیۀ جست نتایج اسبراس است. بوده سازی، پیاده

 کیفیت و محتوا و دسترسی محتوا، چکیده، عنوان، مختلفی مانند عوامل ارزیابی از بعد درنهایت

  ماند. باقی ارزیابی نهایی برای مقاله 44 شناسی، روش

بر  مؤثر عوامل است شده تالش بنیاد، داده کدگذاری نظریۀ براساس پژوهش، این در

 ها داده بندی طبقه و گذاری نام ها، داده دقیق تحلیل با راهبردیمدی مدیریت دانش آالگوی سر

  آید. دست به

 مقایسه گروه یک عنوان به مصاحبه هر پژوهش، این دربراساس مرحله کدگذاری باز، 

 باشند خوزستان میتن از مدیران شرکت گاز استان  91شوندگان  است. مصاحبه گرفته قرار مدنظر

باشند و نسبت به موضوع  ها، این بود که عضو کمیته مدیریت دانش شرکت میو دلیل انتخاب آن

 در اولین .شدمطرح  سؤالپژوهش تخصص و آگاهی الزم را دارا بودند. در هر مصاحبه هفت 

شد.  پدیدار کد 714 ،در کدگذاری باز مصاحبه نخست 1انجام و مطالعه  از مطالعه پس چرخه
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 ها مقوله و مفاهیم مؤید و تکرار که بود بیانگر اطالعاتی طریق این از ها مصاحبه مطالعه سیر

 برای اما است نزدیک نظری اشباع که مرحله یافت، دست نتیجه بدین محقق ،بنابراین بودند.

 روایی ارتقای درنتیجه، و جدید روابط شاید و از کدها برخی گرفتن نادیده از جلوگیری

 جدیدی مقوله گیری شکل به ها مصاحبه این اگرچه شد. انجام نیز دیگر مصاحبه شش ،پژوهش

میان برخی از مفاهیم را در مدل پژوهش فراهم  روابط وجود بر دال شواهدی اما نشد، منجر

 . شدارائه  کدهای اولیه ای از نمونه اختصار رعایت منظور آورد.

 باز( )کدگذاری مصاحبه متون از اولیهکدهای  گیری ای ازشکل نمونه .3 جدول

 تعداد کد دارند سؤالبه ارتباطی که با هر  ها باتوجه آمده از مصاحبه دست همفاهیم ب  ت مصاحبهسؤاال

نظر جناب عالی  به

ترین مسائل مربوط  مهم

به مدیریت دانش 

سائل کدامند؟ از میان م

یک  شده کدامیاد

 باشند؟ می راهبردی

 نامناسبساختار سازمانی 

 سازی مدیریت دانش کارکنان از مزایای پیادهعدم آگاهی کافی 

 های مدیریت دانش راهبردسازی  عدم پیاده

 گذاری دانش عدم وجود فرهنگ به اشتراک

 عدم حمایت کافی از سوی مدیران ارشد

 های انگیزشی و پاداشی سامانهنبود 

 افراد کشیدن دانش چالش ها و به گی افراد در جایگاهعدم شایست

 های سازمانی عدم توزیع دانش در پست

 ثبت تجربیات سامانهعدم وجود 

 نبود سازوکار مناسب برای تسهیم دانش

 دادن پست و مقام دم تسهیم دانش به علت ترس ازدستع

 سرعت پایین فرایندهای خلق دانش

 راستایی واحد آموزش و مدیریت دانش عدم هم

 

به نظر جناب عالی 

مربوط ترین مسائل  مهم

سعه به آموزش و تو

کدامند؟ و از میان 

یک  شده کدام مسائل یاد

 باشند؟ می راهبردی

 ساختار سنتی آموزش

 های آموزشی تکراری دوره

 عدم نیازسنجی مناسب آموزش

 های آموزش عدم ارزیابی اثربخشی دوره

 نظریههای  تمرکز بر آموزش

 های ابالغی توجه بیشتر به برگزاری دوره

 های آموزشی نامناسب دوره زمان و مکان

 کارکنانهای آموزشی براساس سطح دانش  بندی دوره عدم طبقه

 عدم طبقه بندی مباحث آموزشی

1 
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 ابعاد ظهور زمینه پایدار، مقایسه فن از استفاده با، کدگذاری محوریبراساس مرحله 

 از مرحله این اصلشد. حخواهد پذیر مکانا ،تمحوری اس کدگذاری همان که مفاهیم مشترک

 است، دوم مرحله که محورى کدگذارى .بود خواهد معیارهای مدل گیری شکل پژوهش، یندافر

 شوند و مى مرتبط یکدیگر به ابعادشان و ها ویژگى براساس ها آن کد طى که است فرایندى

 پژوهشگر توانایى باز مبناى کدگذارى دیگر، سخنى شوند. به مى ساخته فرعى و اصلى معیارهای

 است؛ استوار کردن مقایسه بر آنان توانایى بر کدگذارى محورى بنیاد و است توصیف در

. (9311)استراوس و کوربین،  است تحلیل مبناى خود که منسجم و پیوسته هاى ساو مقی توصیف

)مفاهیم(  زیر معیار 941ها( و  )مقوله معیار 91آمده در  دست هکد ب 714در این مرحله از پژوهش 

 شد.بندی  دسته
 

 بنیاد داده نظریۀ رویکرد براساس آمده دست به مفاهیم و نهایی کدهای از ای . نمونه4 جدول

معیارهای الگوی 

 سرآمدی
 زیرمعیارها

  رهبری سرمایه

 فکری

 های مدیریت دانشراهبردمشارکت رهبران در فرایند طراحی و اجرای .  9

 نقش فعال رهبر سرمایه فکری در توسعه فرهنگ.  7

 کارکناننقش رهبر سرمایه فکری برای افزایش رضایت، انگیزه و تعهد.  3

 مدیریت فرایند تغییر و تحول سازمانی توسط رهبر سرمایه فکری.  4

 حمایت و اعتقاد رهبران به مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش و مزایای آن.  1

رهبری آموزش و 

 ها توسعه توانمند

 گذاری حوزه آموزش سازمان یندهای خط مشیامشارکت فعال در فر.  9

 نفعان سازمان به منافع کارکنان و ذی انداز حوزه آموزش باتوجه أموریت و چشماطمینان از م.  7

 های بنیادین آموزش اطمینان از تدوین اصول و ارزش.  3

دیریت دانش و تشویق و ترغیب مدیران ارشد و مدیران آموزش به تعامل فعال در رهبری فرایندهای م.  4

 آموزش و افزایش بینش و آگاهی مدیران نسبت به مدیریت دانش

تای یندها در راسااند و  فر درستی تعریف شده ها و اهداف مدیریت دانش به ارزش اطمینان از اینکه.  1

 باشند. ها و اهداف می تحقق این ارزش

 شود ورد میآگیری و بر ایج سازمانی اندازهاطمینان حاصل نمایند که سهم نظام اموزشی در دستیابی به نت.  9

 

، از استخراج معیارها و زیرمعیارهای الگوی سرآمدی، پس کدگذاری انتخابیبراساس 
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های اصلی مدل در سه سطح،  مؤلفهد. نتیجه استخراج شبندی  محقق معیارهای مدل را نیز دسته

برگرفته از مدل تعالی آموزش و توسعه ها  مؤلفهنظر گرفته شد. این دها و نتایج دریناراهبردها، فر

(TDEM )است. 

رهبری شامل معیارهای:  مؤلفههای سازمانی است. این  راهبردثر، ؤم مؤلفهراهبردها: نخستین 

ها و خدمات پس از  رهبری در فرآورده، ها رهبری آموزش و توسعه توانمندی، سرمایه فکری

 .است راهبرد آموزشو  فروش

شامل معیارهای:  مؤلفهمربوط به  فرایندهای سازمانی است. این دوم  مؤلفهفرایندها: 

نیازسنجی و ارزشیابی ، ازخوردیب مناسب ساختار، تعالی عملیات، کارکنان سازیتوانمند

توسعه ، ایجاد و حفظ سازمان یادگیرنده، محور محصوالت و راهکارهای دانش توسعه، آموزشی

قرابت با ، ها کننده مینأتوسعه و بهبود روابط با ت، آفرینی فرهنگ دانش، فرهنگ مدیریت دانش

 .است مالحظات فیزیکی و مشتری

نتایج کلیدی شامل معیارهای:  مؤلفهسوم مربوط به  نتایج سازمانی است. این  مؤلفهنتایج: 

نتایج کلیدی برای سهامداران ، نتایج کلیدی آموزش و توسعه، پایدارت کسب مزی، سرمایه فکری

 .مانو ذینفعان ساز

 همانند توان می را مفهومی پژوهش مدل مرحله، این در آمده دست به های یافته به باتوجه

معیار و  91اصلی )راهبرد، فرایند، نتایج(،  مؤلفهشده دارای سه  لگوی ارائه. اکرد ترسیم 3 شکل

ساز و متغیرهای  کردن متغیرهای زمینه ط به مشخصباشد. اما تحقق این الگو منو زیر معیار می 941

چرا که الزم است سازمان از این موضوع آگاه باشد که چه عواملی ممکن است  است؛بازدارنده 

 ،اساس نمایند. براین ی تحقق الگو ایجاد میمانعی در تحقق الگو و چه عواملی زمینه مناسب را برا

متغیر بازدارنده را  4ساز و  متغیر زمینه 4 شده در مراحل قبل، آوری های جمع محقق، براساس داده

 گذارند.  می تأثیریندها و راهبردها امستقیم بر فرصورت غیر لگو اضافه نمود. این دو متغیر بهنیز به ا

های پژوهش  بهنجاربودن دادهشناختی،  های جمعت در بخش کمی نیز به جهت بررسی داده

ها   و اطمینان از روایی داده و برای SPSSزار اف اسمیرنوف از نرمـ  طریق آزمون کلموگروفاز
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سازی معادالت  ی، تحلیل مسیر و برازش مدل مفهومی پژوهش از مدلتأییدطریق تحلیل عاملی از

های مدل و برازش  مؤلفهروابط بین  تأیید( استفاده شده است که نشان از LISREL) ساختاری

 خوب مدل بود.

  راهبردیامتیاز مدل تعالی مدیریت دانش 

امتیاز زیرمعیارها و معیارهای مدل تعالی مدیریت  درنهایتبراساس سه مرحله کدگذاری، 

پس از نظرسنجی  راهبردیمدل تعالی مدیریت دانش  درنهایتو  شدمحاسبه  راهبردیدانش 

 امتیاز را کسب نمود. 7741بنیاد،  داده نظریهطریق برگان دانشگاهی و خبرگان صنعت ازتوسط خ

 

 
 راهبردیسرآمدی مدیریت دانش  سازی یکپارچه الگویمدل پیشنهادی در مرحله توسعه  .2 شکل

 

 شده توسط شرکت گاز استان خوزستان از مدل تعالی تعیین وزن معیارهای کسب

دهی به هر معیار، محقق جهت  و وزن راهبردیپس از طراحی مدل تعالی مدیریت دانش 
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زستان و مقایسه وضعیت جامعه موردمطالعه با استان خوگیری وضعیت فعلی شرکت گاز  اندازه

سطح  پرسشنامه در 974شده توسط خبرگان دانشگاهی و صنعت، اقدام به توزیع  الگوی استخراج

برگیرنده زیرمعیارهای الگوی تعالی بود که به سنجش میزان شده در جامعه نمود. پرسشنامه توزیع

 فنطریق شده از آوری های جمع پس از تحلیل داده. وجود زیرمعیارها در جامعه پرداخته است

  امتیاز را کسب نمود. 9717دلفی فازی، شرکت گاز استان خوزستان از مدل تعالی، 

 
 ها با الگوی سرآمدیوزن معیارها و شکاف آن. 1جدول 

 معیار مؤلفه
تعداد 
 معیار

وزن معیار 
 مدل تعالی

وزن معیارها در  
 شرکت گاز

شکاف 
 معیار

دها
هبر

را
 

 34 49 01 1 رهبری سرمایه فکری

 40 40 19 9 ها رهبری آموزش و توسعه توانمندی

 77 37 94 4 ها و خدمات پس از فروش رهبری در فراورده

 31 49 01 1 راهبرد آموزش

دها
راین

ف
 

 917 01 917 97 توانمندسازی کارکنان

 01 991 710 93 تعالی عملیات

 39 41 01 1 ساختار مناسب بازخوردی

 91 41 94 4 نیازسنجی و ارزشیابی آموزش

 79 90 944 1 محور توسعه محصوالت و راهکارهای دانش

 73 71 40 3 ایجاد و حفظ سازمان یادگیرنده

 994 910 777 97 توسعه فرهنگ مدیریت دانش

 

 971 939 719 99 آفرینی فرهنگ دانش

 31 49 01 1 ها کننده مینأتوسعه و بهبود روابط با ت

 73 11 970 0 قرابت با مشتری

 37 40 01 1 مالحضات فیزیکی

یج
نتا

 

 70 39 49 4 نتایج کلیدی سرمایه فکری

 14 11 944 1 کسب مزیت پایدار

 70 39 94 4 نتایج کلیدی آموزش و توسعه

نفعان  نتایج کلیدی برای سهامداران و ذی
 سازمان

9 19 44 17 

 103 9717 7741 941 مجموع کل
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 . شکاف امتیاز شرکت گاز خوزستان با مدل تعالی9نمودار 

 

شده به کمک  حال به بررسی جزییات مدل ازطریق مدل برآورد ؛اعتباریابی مدل پژوهش

شده بارهای عاملی  مقادیر برآوردنشانگر  7پردازیم. نمودار  افزار معادالت ساختاری لیزرل می نرم

 باشد.  می

 رهبری سرمایه فکری
 …رهبری آموزش و 

 …ها  رهبری در فراورده

 راهبرد آموزش

 توانمندسازی کارکنان

 تعالی عملیات

 …ساختار مناسب 

 …نیازسنجی و 

 …توسعه محصوالت و 
 …توسعه فرهنگ  …ایجاد و حفظ سازمان 

 آفرینی فرهنگ دانش

 …توسعه و بهبود روابط 

 قرابت با مشتری

 مالحضات فیزیکی

 …نتایج کلیدی سرمایه 

 کسب مزیت پایدار

 …نتایج کلیدی آموزش 
 …نتایج کلیدی برای 

 گازخوزستان سرآمدی.الگوی
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 آزمون ضرایب استاندارد مدل. 2نمودار 

 
 داری مدل ی. آزمون معن3 نمودار
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 آزمون مدل از حاصل نتایج .6 جدول

 گیری نتیجه Β T-Value متغیر

 تأیید 7.37 1.70 فرایندها  ←راهبردها   

 تأیید 7.19 1.04 نتایج  ←فرایندها   
 

                  و tضریب  = 37/7و مقدار بحرانی =  04/1 و =  70/1 تأثیربه ضرایب  باتوجه

باشد،  می 19/9که بزرگتر از  9( گزارش شده در جدول -t>1.96 < 1.96) tضریب  = 19/7

 است. تأییدتوان نتیجه گرفت که روابط بین مدل مورد  می

 های نیکویی برازش مدل آزمون
 آن به نوبت بعد مرحله در ،باشد برخوردار مناسبی نظری پشتوانه از مدل یک وقتی

د. براساس شو بررسی ،است کرده آوری جمع محقق که هایی داده با مدل این که تناسب رسد می

 دهنده برازش خوب مدل است. نشان مذکور مدل های شاخص 7نتایج جدول 
 

 های برازش مدل پژوهش . شاخص7جدول 

NNFI NFI CFI AGFI GFI RMR RMSEA P-value X2/df شاخص 

 مقدار 13/9 111/1 140/1 134/1 13/1 17/1 11/1 11/1 19/1

 

 و پیشنهادهاگیری  نتیجه

های مشهود و فیزیکی از  آفرین در مقایسه با سایر دارایی عامل ارزش دانش ،در این دوره

های دانشی آنها  ها ریشه در قابلیت ه است و موفقیت بالقوه سازمانشداهمیت بیشتری برخوردار 

یافته و بر اطالعات، فناوری اطالعات،  انگیزی تغییر طور شگفت وکار به کسبط نتیجه محیدارد. در

ها، تحقیقات و نوآوری،  افزارها، برندها، حق اختراع های تجارت الکترونیک، نرم یرساختز

های نامشهود و  گی از داراییها که جملربایی و مانند این نفعان، فرصت آفرینی برای ذی ارزش

 .تمرکز یافته است ،هستند ها محور سازمان دانش

که  یابیم دست ای نظریه به بنیاد داده نظریه از استفاده با شد تالش ،کیفی پژوهش این در

 نتایج کند. شرکت گاز استان خوزستان تبیین را در راهبردیالگوی سرآمدی مدیریت دانش 
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دانش شرکت و اعضای کمیته مدیریت  مدیران با مصاحبه 91 و کدگذاری تحلیل از که پژوهش

 پژوهش، این . هدفشد تدوین الگوی سرآمدی منجر به ،شد استخراج گاز استان خوزستان

درخصوص بررسی و ارائه الگوی  دانشگاهی نظران ادراک مدیران، اعضای کمیته دانش و صاحب

 طورخاص به پژوهش بود. این شرکت گاز استان خوزستان در راهبردی مدیریت دانش سرآمدی

درخصوص ارائه الگوی  سازمانی و دانشگاهی نظران صاحب فهم و نظرات بود که این دنبال به

بر مدیریت دانش کیدأتسازی با ایده این مدل .دکنشناسایی  را راهبردیسرآمدی مدیریت دانش 

های مدیریت دانش  حاصل شده است. امروزه تمرکز بر موضوع ،های تعالی و مدل راهبردی

یک منبع مهم مزیت رقابتی و  عنوان بهزیرا دانش  ،وری استو الگوهای سرآمدی ضر راهبردی

یک عامل  عنوان بهکلی، طور صر ضروری برای توسعه پایدار و بهیک عن عنوان بهسرآمدی 

 سرآمدی، سمت به پیشروی هایی با آمال جهانی شناخته شده است. در کننده برای شرکت تعیین

 را نشان خودارزیابی به توجه اهمیت له،ئمس این که شوند می آشکار زیادی موانع و مشکالت

 معرفی ها ن سازما بهبود و برای ارزیابی اولیه چارچوبی عنوان به های تعالی چرا که مدل ؛دهد می

های تعالی ملی و جهانی،  گیری از مدل با بهره راهبردیاند. الگوی سرآمدی مدیریت دانش  شده

های  ای از ارزش بر مجموعه جامع مبتنیاین مدل یک چارچوب  .دشطراحی و آماده اجرا 

، آموزش و راهبردیمحوری، معیارها و زیرمعیارها در حوزه منابع انسانی سازمان، مدیریت دانش 

ها، فرایندها  کند با ارزیابی مستمر راهبرد توسعه و سرآمدی است که به مدیران سازمان کمک می

ها را  وت، ضعف، تهدیدها و فرصتنقاط ق راهبردیو نتایج الگوی سرآمدی مدیریت دانش 

 به باتوجهد. ریزی نماین شناسایی و برای بهبود آنها و رسیدن به سازمان متعالی و توسعه یافته برنامه

یک  ارائه ،رسد می نظر به ها، سازمان نفعان ذی تغییر انتظارات و بشری جامعه روزافزون تغییرات

 و باشد پاسخگو تواند نمی های آنها سازمان و کشورها تمامی برای تعالی مدل واحد نسخه

 مدل نماید. پر می را موجود هایخأل تاحدزیادی بومی، مدل از یک گیری بهره ،میان دراین

 های سازمان در توسعه منابع انسانی و سرآمدی را جهت زمینه است قادر پژوهش این در شده ارائه

دانش و  مدیریت نظام شناسی جامع آسیب ضمن تا سازد قادر را آنها و نموده ایران فراهم دولتی
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 فرایند در را خود موقعیت و نموده استخراج را اقدامات بهبود و ها طرح و توسعه آموزش

برخورداری  ضمن پژوهش این در شده ارائه الگوی سرآمدی. دهند قرار ارزیابی مورد سرآمدی

 از همچنین باشد. تعالی می های مدلدر  نوین گیری جهت دارای جامع مند نظام ساختار یک از

 اصلی، مؤلفهسه  با نهایی مدل و گرفته قرار پاالیش مورد خبرگان نیز ازنظر کافی، نظری پشتوانه

 تواند می پژوهش این در شده ارائه الگوی. گرفت قرار ییدأت مورد زیرمعیار 941و  معیار 91

 مورد ارزیابی دولتی های سازمان در را انسانی منابع عملکرد واحدهای وضعیت مدیریت دانش و

 مطرح ایران دولتی های سازمان در راهبردیالگوی سرآمدی مدیریت دانش  عنوان هب و داده قرار

 شود.

 های مزیت دهنده نشانیک الگوی کاربردی و  ،راهبردیالگوی سرآمدی مدیریت دانش 

کارگیری  هب با و پژوهش این انجام یابد. با دست آنها به باید متعالی سازمان یک که است پایداری

را در  خود موفقیت میزان سو ازیک تواند می ، سازمانراهبردیالگوی سرآمدی مدیریت دانش 

 و قرار دهد ارزیابی زمانی مورد مختلف مقاطع در بهبود مدیریت دانش و تعالی های برنامه اجرای

. کند مقایسه هاآن بهترین ویژه به های متعالی، سازمان سایر با خود را عملکرد دیگر، ازسوی

 توانند می اعضای سازمان همه و مشارکت فراگیر کیفیت دادنقرارمحور با تعالی های مدل

 سازمانی و فردی یادگیری حال، عیندر نموده، فراهم را نفعان ذی منافع و جلب را رضایت مشتری

 هدف با که پژوهش این نتایج ازاستفاده  با .کنند ترویج و تشویق ،نوآوری و بر خالقیت باتکیه را

 و گاز استان خوزستان هاست، شرکت سازمان در تعالی سمت به حرکت در تغییر الزامات شناسایی

 زمینه تواند می سرآمدی است، یندهایافر بخشیدن تحقق در در اندیشه که هر سازمانی طورکلی به

 هایی برنامه توان می این پژوهش نتایج به مهیا سازد. باتوجه را تعالی برای استقرار فرایندهای الزم

 قوت و متناسب و شناسایی نفاط بهبود های پروژه تعریف ازطریق وضعیت موجود بهبود برای را

 مدیریت با تعالی سمت به حرکت این طریق، از و و ارائه نمود تعریف آنها بندی اولویت و ضعف

براساس نتایج این  .کردتسهیل  را ها سازمان سرآمدی در سازی راهبردها و فرایندهای ثر و پیادهؤم

هایی، سرآمد خواهند بود که قادر باشند تمامی معیارهای الگوی  توان گفت سازمان پژوهش می
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 سازی و توسعه نمایند.  را به نحو بهینه پیاده راهبردیسرآمدی مدیریت دانش 

مزایای زیر را  استان خوزستان دانش در شرکت گاز سازی الگوی سرآمدی مدیریت پیاده

 پی داشته است:در

 ریزی برای بهبود آن در سازمان؛ بردن به نقاط قوت و ضعف مدیریت دانش و برنامه پی. 9

 ریزی برای بهبودآن در سازمان؛  بردن به نقاط قوت و ضعف آموزش و برنامه پی. 7

 )سازمان دانشی برتر( نمایند؛  MAKE اقدام به دریافت جایزه جهانی. 3

 ( نمایند.TDEMاقدام به دریافت جایزه ملی آموزش و توسعه ). 4

 هایی جهت بهبود عملکرد شرکت گاز استان خوزستان. حل . ارزیابی عملکرد و ارائه راه1

نمودن بستر مناسب برای سرآمدی و پیوستن شرکت شده، مهیا اینکه الگوی ارائه درنهایتو 

 پی خواهد داشت.رهای سرآمد را د زستان به سازمانگاز استان خو

الزمه سرآمدی در این سازمان این است که از معیارهای الگوی سرآمدی مدیریت دانش 

در انجام فرایندهای کاری سازمان استفاده نمایند. الگوی سرآمدی مدیریت دانش در  راهبردی

نشان داده شده است. در مدل پیشنهادی، الگوی سرآمدی در سه بعد راهبرد، فرایند،  7شکل 

، شرکت گاز دشو . براساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشدزیرمعیار حاصل  941معیار  و  91تایج، ن

های  کارگیری روش ههای سرآمدی مدیریت دانش و ب منظور اجرای برنامه استان خوزستان به

های سرآمد، فرایندهای  به اهمیت وجودی سازمان ، باتوجهطرفیصحیح و کارآمد تالش نماید. از

یند پژوهش، فرایندهای دو واحد امحقق طی فرتحقق سرآمدی در سازمان نهادینه شود.  مربوط به

شرکت گاز استان خوزستان  راهبردیهایی  بخش عنوان بهبرداری و بخش فنی و مهندسی را  بهره

ترین فرایندهای شرکت در این دو بخش متمرکز شده  هسته مرکزی و مهم ،واقعشناسایی نمود. در

بخش توجه خاصی داشته باشند. برای بهبود  الزم است مدیران سازمان به این دو ،است. بنابراین

ساز را مورد توجه قرار داده  وضعیت این دو بخش و موفقیت در این امر الزم است متغیرهای زمینه

شود  بین ببرند. همچنین پیشنهاد میبازدارنده را کاهش داده  و یا ازو تالش نمایند متغیرهای 

ربوط به مدیریت دانش و آموزش و توسعه را که طی مصاحبه در مرحله اول مشکالت م
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، مورد بررسی قرار داده و برای رفع این مشکالت تالش شدکدگذاری باز توسط محقق استخراج 

صورت  را به راهبردینمایند و پس از آن کلیه نتایج حاصل از الگوی سرآمدی مدیریت دانش 

که ؛ چراهای قبل مقایسه نمایند وضعیت خود را با دورهو ار دهند ای مورد ارزیابی مجدد قر دوره

گذار بر مدیریت دانش و سرآمدی تأثیرهای  مؤلفهنماید تا وضعیت  مدل این پژوهش کمک می

  د.شومشخص 
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 منابع
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