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Abstract: 
According to “Porter value chain” approach to the organization, knowledge 
management stands as a supporter of value-generating units in the organization. With 
a "process approach" to the organization, knowledge management tailored to the 
mission of the organization can be seen as the core process of the organization, leading 
to organizational productivity enhancement. 
 The main purpose of this research is investigating the role of knowledge management 
in the productivity dimensions of Gas Company. To accomplish this research, by 
experts in the Gas Company, six categories of Gas Company productivity factors were 
identified. Then, using interpretive structural modeling and questionnaire, factors were 
classified into six groups. 
In this study, firstly, by reviewing the literature on knowledge management and 
productivity of the Gas Company, its dimensions and components were identified and 
in the next stage, these dimensions were analyzed in an integrated way. The result has 
led to the design of a knowledge management role model for Gas Company 
productivity. The research questionnaire has been completed by 7 experts from Gas 
Company. The results show that knowledge management has the most influence on 
other factors affecting productivity and stand at the first level of the model. Human 
resources and capital are at the second level and are directly influenced by knowledge 
management. All factors of production at third level, intermediate consumption factor 
at fourth level and finally factor of productivity at fifth level are the most effectiveness. 
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 وري: الگو و تجربهپشتیبانی مدیریت دانش از بهره

 شرکت انتقال گاز ایران

 
 )1/12/98تاریخ پذیرش:    4/8/98(تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی

 

  
 دانشجوي دکتري مدیریت فناوري اطالعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان سولماز سلطانی

استادیار گروه تحویل و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام  روح اله توالیی
 حسین (ع)، تهران

 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان علیرضا اسالمبولچی
 حسین (ع)، تهراناستادیار گروه مدیریت، مدیریت دانشگاه جامع امام  یاسر قاسمی نژاد

 2چکیده
مولد ارزش در  يواحدها بانیدانش به عنوان پشت تیریبه سازمان، مد "ارزش پورتر رهیزنج" کردروی براساس

 تواند بهیسازمان م تیدانش متناسب با مامور تیریبه سازمان، مد "يندینگرش فرآ". با ردیگیسازمان قرار م
 ق،یتحق یگردد. هدف اصل یسازمان وريهرهمنجر به ارتقاء ب تیسازمان محسوب شده، در نها یاصل ندیعنوان فرا

پژوهش، با استفاده از نظر  نیانجام ا يباشد. برا یشرکت گاز م يوردانش در ابعاد بهره تیرینقش مد یبررس
شدند سپس با استفاده از  ییشرکت گاز شناسا يورمتخصصان و خبرگان شرکت گاز، شش دسته از عوامل بهره

 ق،یتحق نیشدند. در ا يبندابزار پرسشنامه، عوامل در شش گروه دسته قیطر زو ا يریتفس يساختار يسازمدل
 ییآن شناسا يهاشرکت گاز، ابعاد و مؤلفه يوردانش و بهره تیریمد نهیدر زم اتیادب یاول با بررس يدر مرحله

ل نقش مد یطراح بهمنجر  جهیقرار گرفتند. نت لیمورد تحل کپارچهیابعاد به صورت  نیا يبعد يشدند و در مرحله
 لینفر از خبرگان شرکت گاز تکم 7توسط  ق،یتحق يشرکت گاز شده است. پرسشنامه يوردانش در بهره تیریمد

داشته و در  يورهعوامل موثر بر بهر رینفوذ را بر سا نیشتریدانش ب تیریدهد که مدینشان م جیشده است که نتا
 تیریاز مد مایاند و مستقدر سطح دوم قرار گرفته هیو سرما ینسانسطح اول مدل قرار گرفته است. عوامل منابع ا

عامل  تیدر سطح چهارم و در نها يادر سطح سوم، عامل مصارف واسطه دی. کل عوامل تولرندیپذیدانش اثر م
 را دارد.   يریاثرپذ نیشتریدر سطح پنجم قرار گرفته و ب يوربهره

 

 يساختار يسازمدل ،يامصارف واسطه د،یعوامل تول ،يوردانش، بهره تیریمد ،یمنابع انسان :کلیدي واژگان
 .يریتفس
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 مقدمه -1
شود که این سبب افزایش ها به نوآوري منجر میاقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت 

اي .  مسئله)1393(گرجی زاده و شریفی رنانی  بیکاري خواهد شدها و کاهش تورم و درآمد ،وريبهره
هایی که در شرکت وجود دارد ناشناخته وجود دارد این است که بسیاري از دانش هااکثر شرکتکه در 

کنان یکی از هاي کارشوند. تجارب و مهارتهاي فردي ظاهر میهستند و به صورت تجربیات و مهارت
-، باید مدیریت شود. مدیریت دانش داراییهاهاي ارزشمند این شرکت است که مانند سایر داراییدارایی

دلیل گرایش روز  وري در دراز مدت شود.نماید تا باعث افزایش بهرههاي دانشی را حفظ و هدایت می
ا هجستجو کرد که براي این سازمانتوان در مزایایی هاي مختلف به مدیریت دانش را میافزون سازمان
 :)1390(جعفري, اخوان و اختري  :به همراه دارد

 ،وآوريقابلیت ایجاد ن، یادگیري سریع تر کارکنان و سازمان، ترگیري بهتر و سریعتصمیم، وريبهبود بهره
 ننندگاکل جریان مناسب دانش بین تامینتسهی، ري اطالعات و تحویل فقط آنچه مورد نیاز استگغربال

تسهیل اشتراك دانش میان کارکنان و باز داشتن آنان ، کنندگان بدون محدودیت زمان و مکانو دریافت
هاي ایجاد تغییرات سازمانی از طریق تسهیل و تسریع گام، هاافزایش همکاري، از اختراع دوباره چرخ

ثبت و ذخیره دانش کارکنان پیش از ، هاي آموخته شدهدرسگیري فراهم آوردن امکان ثبت و به کار
این که سازمان را ترك نمایند، اطمینان یافته از این که دانش با ارزش به هنگام ترك افراد از دست 

ها براي ارتقاي موقعیت رقابتی با کمک به سازمان،هاي دانش خودافزایش آگاهی سازمان از خأل،رودنمی
 .بهبود خدمات مشتري، شانز راهبردها، محصوالت و بهترین کارکردهاي رقیبانافزایش آگاهی آنان ا

 ترینهاي مربوط به آن است، مهمشود منابع دانشی و تکنولوژيآنچه در مدیریت دانش، مدیریت می
ها است و باید به طور مستمر آموزش داده ي دانشمنبع در مدیریت دانش، انسان است که منبع همه

جود بیاورد وبستري به اند دانش بدست آمده را کاربردي نماید، شرکت انتقال گاز ایران باید، شود تا بتو
 ورتدر غیر اینصهاي خود را به اشتراك بگذارند اي باال بتوانند دانشتا کارکنان با توانمندي و انگیزه

وري ه کاهش بهرهي خود منجر بهاي بدست آمده از بین خواهد رفت این به نوبهحجم زیادي از دانش
ي ظریفی در مفهوم مدیریت دانش وجود دارد این که موفقیت یک سازمان و عواملی گردد. نکتهمی

همچون کیفیت محصوالت و خدمات، خالقیت و نوآوري، افزایش رضایت مشتریان و غیره در گرو استفاده 
در  کنند وکنند آن را معنادار میکارآمد از دانش برتر است. زمانی که کارکنان، دانشی را شناسایی می

-وري میگیرند این موضوع منجر به افزایش بهرههاي جدیدتري را به کار میانجام کارهاي خود، روش
مطابق تعریف سازمان بین المللی کار، محصوالت مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، .گردد

وري است. مل به تولید معیاري براي سنجش بهرهشود. نسبت این عوادهی حاصل میکار و سازمان
وري اروپا، بهره وري را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید دانسته و معتقد است آژانس بهره

خواهد آنچه در حال حاضر موجود است را بهبود وري یک دیدگاه فکري بوده که همواره میکه بهره
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ها عمدتاً منجر به نتایج مدیریت دانش در سازمان. )1393نیا, مداحی و رحمانی زاده  (نصراله بخشد
گردد. یوري بیشتر مگیري مدیران عالی و در نهایت بهرهخلق دانش، افزایش مزیت رقابتی، بهبود تصمیم

دانش سازمانی براي سازي ها، بهینهوري، بهبود عملکرد وکاهش هزینهاي براي بهرهمدیریت دانش شیوه
 .(Xu, and Li, 2009) افزایش عملکرد است

 رانتاریخچه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ای
 باشد:در شرکت انتقال گاز ایران به شرح زیر می )1(نمودار  سیر تاریخی مدیریت دانش

افزارهاي مدیریت دانش و نیز فرهنگ الزم در این ساخت مشخص و قوي در حوزه سخت رزی دوره اول:
 زمینه وجود نداشته است.

افزارها و این زیرساخت فیزیکی شامل سخت زیرساخت فیزیکی کامًال ایجاد شده است؛ دوره دوم:
گذاري دانش و اطالعات بوده و در زمان دسترسی به دانش، افزارها یا به طور کلی بستر به اشتراكنرم

 شده است.صرفه جویی 
بدین معنا که تا حدي افراد در  زیرساخت فرهنگی تا حدي امکان بروز پیدا کرده است؛ دوره سوم:

اند و جریان مزایاي به اشتراك گذاري دانش شخصی در حوزه موضوعات تخصصی سازمان قرار گرفته
زش ن، تمایل و انگی. اما هنوز کارکنابرنامه ریزي براي محرك هاي انگیزشی در انتقال دانش صورت گرفت

 الزم را جهت مشارکت در انتقال دانش ندارند.
استقرار سیستم مدیریت دانش و ارائه مدل کاربردي در شرکت انتقال گاز ایران مورد  :چهارمدوره 

براي طراحی و تدوین یک مدل  3پرابست-راب-رامهاردبررسی قرار گرفته است. براي این کار از مدل 
اختار بندي ساز جمعکاربردي براي استقرار مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران استفاده شده است. 
شامل  ايپرسشنامهجریان اطالعات در صنعت گاز و تعاریف متعددي در حوزه ي مدیریت دانش، 

 مدیریت دانش(شناسایی ده شد که در آنمتغیرهاي مدل پرابست و ابعاد سه گانه مدیریت دانش استفا
هاي دانش، کسب دانش، توسعه دانش، تسهیم دانش، نگهداري دانش، استفاده دانش، ارزیابی و هدف

 امه،در این پرسشن.انتخاب شدندگانه مدیریت دانش(افراد، فرآیند و فناوري اطالعات) ابعاد سه دانشی) و
گ است، فرآیند شامل ابعاد ساختاري و فیزیکی و فناوري افراد شامل ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهن

هاي پرسشنامه، میزان حضور یا عدم که در سوال باشنداطالعات شامل ابعاد فنی، ابزاري و تکنولوژي می
 حضور بستر الزم در شرکت انتقال گاز ایران براي این متغیرها بررسی شدند.

وري آسیایی به تعیین سطح بلوغ ریت دانش سازمان بهرهبا استفاده از ابزار ارزیابی مدی :پنجمدوره 
ها، سطح بلوغ شرکت در آوري و تحلیل پرسشنامهشرکت انتقال گاز ایران پرداخته شد که پس از جمع

شرکت انتقال گاز ایران در این زمینه تعیین همچنین نقاط قوت و ضعف  ،قرار گرفت توسعهمرحله 
 گردید.
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ظر گیري از نبه این دوره اختصاص دارد با استفاده از ادبیات علمی و بهره که تحقیق حاضر :ششمدوره 
خبرگان و با رویکرد مدلسازي ساختاري تفسیري به ارائه مدلی در زمینه نقش مدیریت دانش بر ابعاد 

وري ارائه خواهد ها و راهکارهایی جهت تقویت بهرهوري شرکت انتقال گاز ایران پرداخته و سیاستبهره
 .شد

 

 
 تاریخچه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران -1نمودار 

 
هاي هاي از متخصصان رشتگیري از دانش، تخصص و تجربه طیف گستردهشرکت انتقال گاز ایران، با بهره

هاي متعددي با موضوعات هاي مختلف مشغول به انجام پروژهمختلف از جمله تعمیر و نگهداري، در بخش
ها (به ویژه به دلیل گستردگی باشند. در این شرکتدر ارتباط با صنعت گاز کشور میبسیار متنوع 

شود که قسمتی از این دانش در هاي مختلف تولید میها)، حجم عظیمی از دانش با اجراي پروژهفعالیت
 به صورت گردد و قسمتی از آن نیزثبت می هاها، نرم افزارها، دستور العملقالب اسناد و مدارك، گزارش

ها، بینش ها در ذهن افراد پنهان مانده و احتمال اندکی ناملموس بوده و در قالب تجربیات، روابط، مهارت
ا هیري مجدد دانش تولید شده در فعالیتگیابند. عدم تسهیم و بکارگیري مجدد میبراي انتقال و به کار

ساختاري و  ارتباطی)، در حقیقت  ،انسانی هايهاي دانشی موجود در صنعت گاز (شامل سرمایهو سرمایه
باشد. از سوي دیگر، از آنجا که وري در این صنعت میي عدم بهرهها و نشان دهندههدر دادن هزینه

بخش مهمی از دانش موجود در صنعت گاز، ناملموس بوده و به صورت سرمایه فکري در ذهن افراد، 
ا نیز از هدلیل بازنشستگی، انتقال، تعدیل) عمالً این دانشپنهان است، با خروج این افراد از صنعت (به 

1390 1392 1394 1396 1398 1400

تاریخچه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران

مرحله ارائه مدل

تعیین سطح بلوغ  

استقرار مدیریت دانش

زیر ساخت فرهنگی

زیر ساخت فیزیکی

بدون زیر ساخت مشخص در
حوزه مدیریت دانش 
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هایی را براي شرکت انتقال گاز ایران اکنون نگرانیشود لذا از جمله مقوالتی که همصنعت، خارج می
ایجاد نموده است از دست رفتن تجربه و دانش مدیران و کارشناسان خبره این شرکت با خروج آنان 

 است.
اکنون در صنعت گاز از جمله شرکت انتقال گاز ایران وجود دارد، ئله اساسی که همدر همین زمینه مس

هاي مختلف و حتی گذاري دانش بین بخشعدم وجود ارتباطات اطالعاتی و دانشی مناسب و به اشتراك
باشد این در حالیست که ساختارهاي رسمی صنعت گاز که در تابعه با مأموریت مشابه می يهاشرکت
 دهد.هاي واقعی دانش در صنعت گاز را نشان نمیهاي سازمانی نمود می یابد، قطعاً کل جریاننمودار

هاي مدیریت دانش باید جریان دانش را تسهیل نمایند. با این ارزش دانش به کاربرد آن است. استراتژي
 مان به اشتراكاي که در شرکت انتقال گاز ایران وجود دارد ترغیب کارکنان سازترین مسئلهوجود مهم

 باشد.هایشان میگذاشتن دانش
از وري شرکت گوري و مدیریت دانش، ابعاد بهرهدر این تحقیق، با بررسی ادبیات موضوع در زمینه بهره

ازي سي گاز، با استفاده از روش مدلشناسایی شدند سپس براساس نظرات خبرگان و متخصصان حوزه
وري گاز تعیین شدند و در نهایت به صورت یک مدل یکپارچه ساختاري تفسیري روابط بین ابعاد بهره

وري شرکت گاز است. همچنین سازي نقش مدیریت دانش در بهرهارائه گردید. نوآوري این تحقیق، مدل
ي هاي مثبت و قابل توجه حوزهدر این تحقیق از جنبه ISMهاي نوین مدیریت استفاده از یکی از روش

وري در صنعت گاز، یک مدل جامع ارائه نشده است. لذا مسئله اصلی تاکنون از ابعاد بهره مدیریتی است.
وري شرکت انتقال گاز ایران و ارتباط بین آنها در یک الگوي جامع و این تحقیق، شناسایی ابعاد بهره

الت تحقیق هاي تعیین شده شرکت انتقال گاز ایران سوابا توجه به اهداف و استراتژي یکپارچه است. 
 حاضر به شرح زیر است:

 وري نقش داشته است؟ها و چگونه در افزایش بهرهلفهؤمدیریت دانش در این شرکت از طریق کدام م -
مدیریت دانش چگونه می تواند نقاط قوت و ضعف را شناسایی نماید تا مدیران ارشد بتوانند در جهت  -

 وري، اقدامات الزم را انجام دهند؟افزایش بهره

 ادبیات نظري -2
 مدیریت دانش  2-1

هاي ملموس خود مانند پول، منابع ها سازمان ها داراییهاي سازمان است.براي قرندانش یکی از دارایی
هاي ناملموس ها توجه خود را به داراییردند. اخیراً سازمانکانسانی، اموال و تجهیزات را مدیریت می

مشتریان، تنوع و استعداد و توانمندي کارکنان، توانایی انجام کارها به نظیر خوشنامی، مالکیت فکري، 
(نوري و صفاري کنند صورت امن و پایدار و اینکه چگونه دانش خود را مدیریت نمایند، معطوف می

1397(. 
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ي ایجاد مزیت رقابتی، تحول ترین سرمایه و داریی یک سازمان و محرکی براامروزه دانش به عنوان مهم
. اساس )1394(الوانی, صلواتی و رستمی نوروز آباد  رودسازمانی، نوآوري و غیره در سازمان به شمار می

البی, (طها در اقتصاد کنونی از منابع ناملموس پیشین به دانش تبدیل شده است رقابتمندي سازمان
ها و شرایط است. هاي اقتصاد دانشی، تغییر دایمی موقعیت. یکی از ویژگی)1390سلیمی و ترکمانی 

ها باید پیوسته دانش خود را غنی کرده، دانش جدید ایجاد نمایند و این دانش را در بنابراین، سازمان
 .)1392(مقیمی و رمضان  فرآیندها، تولیدات و خدمات به کار ببرند

 کند:هاي دانش: دانش شش ویژگی دارد که آن را از اطالعات متمایز میویژگی
 دانش یک عمل انسانی است. .1
 باقیمانده تفکر است. .2
 شود.در لحظه حال خلق می .3
 به اجتماعات متعلق است. .4
 هاي مختلفی در گردش است.از طریق اجتماعات به روش .5
 .)1395(قلیچ لی  شودمرزهاي قدیمی خلق میدانش جدید در  .6

) در رابطه با دانش انجام شده است، به منظور 1995( 4بندي که توسط کروق و ونتیندر جدول زیر گروه
 .)1392(اخوان و دهقانی  گرددبازنمودن ابعادي از موضوع دانش ارائه می

 
 )1995بندي دانش توسط کروق و ونتین(تقسیم بندي انواع دانش بر پایه ابعاد آن گروه 2-2جدول 

 توضیح دانش نویسندگان
)؛ 1967پوالنی(
)؛ نوناکو و 1991نوناکو(

)1995تاکوچی(  
 5پنهان

تواند توضیح دهد. نحوه داند نمیفرد تمامی آنچه را می
 پیچیده است. انتقال(مستندسازي) این نوع دانش سخت و

)؛ 1995)؛ بلکلر(1988زوبوف(
)1995نوناکو و تاکوچی(  

 آید(کار پروژه اي)با درگیر شدن در کار به دست می 6درونی شده

)؛ 1995)؛ بلکلر(1988زوبوف(
)1993کولینس(  

 7کد شده
اي است که به صورت کتاب، و یا دانش مستند و مکتوب شده

مشتریان، نحوه انجام کار و بانک اطالعات در رابطه با کارکنان، 
 شود.ها ارائه میشرتولید، گزا

                                                      
4 Krogh & Ventin 
5 Tacit 
6 Embodied 
7 Encode 
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)؛ پراها لد و 1995بلکلر(
)؛ 1988بتیس(

)1978آرگریس(  
 8مفهومی(ادراکی)

ا تواند بنوعی توانایی و قابلیت است که فرد به کمک آن می
 موضوعات جدید و نامشخص برخورد مناسب داشته باشد.

)؛ آستلگ و 1994برگر(
)؛ 1992زوافو(

)1993کولینس(  
 9جامعه پذیر

ها، این نوع دانش ساختاري اجتماعی دارد و از طریق گروه
هاي مختلف ایجاد شده استها و فرهنگزبان  

)1996کروق و رووس( .آیدبا توجه به رخدادهاي درونی و بیرونی به دست می 10رخداد   

)1994)؛ بوهن(1995زندر( ايرویه   
است. می دانیم اگر چنین بشود، برخالف رخداد، حالتی شرطی 

دهد.چه اتفاقی رخ می  
 

ازآنجایی که ارتباطی بین دانش، دانشگاهیان و محیط کار وجود دارد این موضوع سبب شده که این 
 (Alegre, Sengupta and Lapiedra 2013)ارتباطات را تحت رشته مدیریت دانش بررسی کنند 

(Darroch 2005) (Gaviria-Marin, Merig and Baier-Fuentes 2018)  و این به دلیل نقش دانش
هاي نامشهود شرکت است وري ، ایجاد مزیت رقابتی پایدار ، ایجاد و حمایت از داراییدر بهبود بهره

(Alegre, Sengupta and Lapiedra 2013)  ؛(Gaviria-Marin, Merig and Baier-Fuentes 
2018) (Lopes, et al. 2017)  

د بخشیدن به اثربخشی و ها و فرآیندهاي سازمان است که با بهبومدیریت دانش نشان دهنده فعالیت
 ,.Baluch(گردد می کارایی منابع دانشی و با هدف رهاسازي پناسیل فکري سازمان هدایت

Mohammed Udin  وSaqib 2017(. معنا بخشیدن به "با رقابتی شدن اقتصاد و کسب و کار موضوع
مرکز توجه کارشناسان فناوري اطالعات و متخصصان  "داده هاي سازمانی و تسهیل فرآیند تصمیم سازي

اید بتوانند ها براي به دست آوردن مزیت رقابتی بسازمان. )1395(رضائیان  علم مدیریت قرار گرفته است
 .(Tavallaei and Fadaei 2016) هاي دانشی خود را به درستی مدیریت نمایندها و سرمایهدارایی

گرفت، امروزه ممکن است مدیریت دانش براي هر سازمانی ضروري است زیرا آنچه که دیروز انجام می
در یک اقتصاد مبتنی بر  )1395(موسی زاده, کرمی و شادمانی  .بازار پسندي خود را از دست داده باشد

وري، افزایش شود که این خود سبب افزایش بهرهها به نوآوري منجر میدانش، گسترش دانش و مهارت
انی, نقش اقتصاد دانش بنیان در (گرجی زاده و شریفی رن درآمدها و کاهش تورم و بیکاري خواهد شد

 .)1393کنترل تورم 

                                                      
8 Embrained 
9 Embedded 
10 Event 
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 وريمدیریت دانش و بهره  2-2
در شرایط متغیر و پیچیده امروزي که بر محیط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی حاکم است یکی از عواملی 

 .)1387سوخکیان و میرنژاد (طواري,  وري استتواند به بقاي سازمان کمک کند مسئله بهرهکه می

ها موجب می شود نیروي انسانی بهتر فکر کند، خلق کند و نوآوري ایجاد بهبود بهره وري در سازمان
گیري آن به جاي حال و گذشته، خلق آینده اي که هدفنماید و نگرشی سیستماتیک پیدا کند، اندیشه

 .)1395(نوري و نصیر  است
هاي گوناگونی به آن توجه شده است اي است که در سطوح مختلف و از دیدگاهوري مفهوم گستردهبهره

ها و ها اصول راهنما و روش خاص خود را دارد. درك، دانش، تجربه، زمینهکه هر یک از این دیدگاه
ف است. بیشتر تعاری هاي مختلف شدهوري به شیوهها از بهرهشرایط محیطی موجب تعریف و تفسیر آن

وري شامل کارایی، اثربخشی، سودآوري، کیفیت، نوآوري، کیفیت زندگی، فرهنگ و مانند آن است. بهره
وري مجهز گردیم، الزم است دانش آن را در جامعه گسترش دهیم. در کل براي اینکه به اندیشه بهره

 Carneiro) یابد دانش نیز توسعه می دانش و توسعه اثر متقابل بر هم دارند. در جامعه توسعه یافته،
2010). 

ا هامروزه اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک سالح مهم براي حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان
هاي متعدد صورت گرفته در نقاط مختلف دنیا حاکی از اثر به رسمیت شناخته شده و نتایج پژوهش

چه کیفیت دانش سازمانی خوب نباشد، به طوري که چنادیریت دانش بر بهبود عملکرد میمستقیم م
 Zaied)  توان انتظار داشت که عملکرد مدیریت و سازمان به میزان قابل توجهی بهبود یابد باشد، می

and Soliman Hussein 2012) . اي در استراتژي در زمینه کار بالقوهاي مدیریت دانش نقش واسطه
کند. مدیریت دانش موفق نقش زیادي در ارتقاي مزایاي رقابتی وري سازمان ایفا میسازمان بر بهره

(حورعلی و نقاشیان  ها داردسازمان، توجه به مشتریان، ارتباط با کارمندان، توسعه نوآوري و کاهش هزینه
1391( . 

اقع ووري از جمله مفاهیمی هستند که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگی قرار دارند درمدیریت دانش و بهره
شوند که منابع انسانی توانمند گردند و این باعث مزیت رقابتی موجب می و خاصیت هم افزایی دارند

 شود.ها میسازمان
ه صرفاً متکی بر پیوندهاي آشکار باشد. بنابراین، بتواند وري نمیبررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهره

کنند. عواملی ) باید به دنبال عواملی بود که این رابطه را تقویت می2001اعتقاد استیندل و استیروح (
مانند تغییر در آموزش، تجربه نیروي کار یا ساختار سرمایه، قابل سنجش بوده و عواملی مانند دانش 

هاي مدیریتی، کاهش در ناکارآمدي و تخصیص اي سازمانی خاص یا تکنیکعمومی، مزایایی ساختاره
(نوري و  (Vladimír and Andrea 2014) اند هاي با بهره وري باالتر نامشخصمجدد منابع به کاربري

 .)1395نصیر 
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وري در سطح فردي، رابطه نزدیکی با آموزش، یریت دانش و بهرهمدار، رابطه بین مداز دیدگاه دانش
هاي جدید، کارکنان نیاز به آموزش دارند. خالقیت و پیشتازي دارد. به منظور تسهیم دانش و کار با ایده

 ياها در تفکر بیرون از جعبه، توانایی تفکر در مواقع بحرانی، توانایی تفکیک مسائل ریشهاصالح مهارت
کند هاي جدید کمک میها و نوآورياز عالئم و اجراي راهکارهاي پیشنهادي، همه به تولید بهتر ایده

 .)1395(نوري و نصیر 
وري در شرکت انتقال گاز ایران، شناسایی شده سپس در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، ابعاد بهره

ي سازوري، اعتباریابی شده است. با استفاده از مدلمتخصصین، مدل بهره براساس نظرات خبرگان و
 .وري تعیین و شبکه روابط طراحی شده استروابط بین ابعاد بهره (ISM)ساختاري تفسیري 

 وريبهره  2-2-1
 باشند:هاي زیر میشامل مدلکه مختلفی وجود دارد  شاخص هايوري، مدلبراي بهره

 11کرایمر-کندریکالف) مدل 
 12هریس-ب) مدل کریگ

  13ج) مدل مرکز بهره وري آمریکا
 

 (Gupta R. and Dey S. K,2010)وري هاي مختلف بهرهمزایا و محدودیت مدل -1جدول

 محدودیت مدل مزیت مدل تعریف مدل نام مدل بهره وري

کرایمر-مدل کندریک  

وري کل براي دوره شاخص بهره

خروجیمورد نظر = 
ورودي

 

 :وري جزئیشاخص بهره و
وري نیروي کار، سرمایه و بهره 

 اي(مواد مصرفی) مصارف واسطه
 وري جزئی= شاخص بهره

هر ÷خروجی براساس قیمت پایه 
کار،سرمایه، مصارف ورودي(نیروي

اي(مواد مصرفی)) براساس واسطه
 قیمت پایه

مناسب براي محاسبه 
وري در هاي بهرهشاخص

 هاي بزرگسطح سازمان

 راي محاسبه شاخصب

TFP  در مورد صنایع
مناسب نیست زیرا تمام 

هاي مربوط به ورودي
صنعت مانند انرژي ، 
خدمات تجاري را در 

 .گیردنظر نمی

هریس-مدل کریگ  
𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑡𝑡  ÷ (𝐿𝐿 + 𝐶𝐶 + 𝑅𝑅 + 𝑄𝑄) 

 که در آن:
وري مناسب محاسبه بهره
هاي براي سطح شرکت

 براي محاسبه وضعیت

TFP  در صنعت چاي

                                                      
11 Kendrick-Creamer Model 
12 Craig-Harris Model 
13 American Productivity Center Model(APC) 
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 𝑃𝑃𝑡𝑡وري کل در دوره مورد : بهره
 نظر
𝑄𝑄𝑡𝑡 ستانده کل در دوره مورد نظر :

 قیمت ثابتبر مبناي 
L  : نهاده نیروي انسانی در دوره

-مورد نظر که معادل است با هزینه
هاي نیروي انسانی بر مبناي 

 هاي دوره پایهقیمت
C نهاده سرمایه در دوره مود نظر :

 هاي دوره پایهبر مبناي قیمت
R :  نهاده مواد اولیه در دوره مورد

 نظر 

کوچک و بخش خدمات و 
 وري فیزیکیتولید بهره

 

مناسب نیست زیرا تمام 
هاي مربوط به ورودي

یک صنعت چاي را در 
 گیرد.نظر نمی

وري مدل مرکز بهره
 آمریکا

وري این مدل، سودآوري را با بهره
-و عامل بهبود قیمت مرتبط می

 سازد.
عامل  ×سودآوري= بهره وري 

 بهبود قیمت

مناسب براي محاسبه 
وري در سطح کسب بهره

و کار و محاسبه آسان 
هاي وري با دادهبهره

مدیریتی مانند سودآوري 
 و عامل بهبود قیمت

براي استفاده صنعتی 
 مناسب نیست.

 
اي هتري با شاخصارتباط نزدیک و استفاده شده است کندریک کرایمر صشاخ در این تحقیق از مدل

 مورد نظر در صنعت نفت و گاز دارد. 
 : )1393(نصراله نیا, مداحی و رحمانی زاده  وري ارائه شده استهاي بهرهدر ادامه شاخص

 که شامل موارد زیر است: 14وري جزئیهاي بهرهالف) شاخص
 کار)وري منابع انسانی (نیروي . بهره1
 وري سرمایه (مالی). بهره2
 ايوري مصارف واسطه. بهره3

 15وري کل عوامل تولیدب) شاخص بهره
 وري:هاي جزئی بهرهشاخص
 به شرح زیر است:  )1393(نصراله نیا, مداحی و رحمانی زاده وري هاي جزئی بهرهشاخص

 وري نیروي کار:شاخص بهره

                                                      
14 Partial Factor Productivity 
15 Total Factor Productivity (TFP) 
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توان از نسبت ارزش افزوده به تعداد وري نیروي کار در سطح یک بخش اقتصاد میگیري بهرهبراي اندازه
ترین مقیاسی است که در مورد اقتصاد، صنعت و یا یک جوري نیروي کار رایشاغلین استفاده کرد. بهره

سطح  تغییروري نیروي کار به دالیل مختلفی نظیر شود. تغییرات بهرهواحد تولیدي به کار برده می
کیفی نیروي کار به واسطه آموزش، کسب تجربه و تخصص در کار، تغییر شرایط کار، مهارت در مدیریت 

 و غیره می باشد.
 وري سرمایه:شاخص بهره

نسبت ارزش افزوده به موجودي سرمایه  وري سرمایه در یک بخش از اقتصاد، ازگیري بهرهبراي اندازه
حاسبه این شاخص ابتدا ارزش افزوده و ارزش موجودي سرمایه ثابت، از شود. معموالً در ماستفاده می

هاي ثابت سال پایه تبدیل و سپس از تقسیم ارزش افزوده بر موجودي سرمایه، هاي جاري به قیمتقیمت
 ردد.گوري سرمایه به قیمت ثابت حاصل میبهره

 اي:وري مصارف واسطهشاخص بهره
 رسند:اقتصاد به سه طریق به مصرف میکاالها و خدمات تولید شده در 

 توسط خانوارها یا دولت خریداري و مصرف می شوند.-1
 به خارج از کشور صادر می شوند.-2
هاي مختلف اقتصادي خریداري شده تا تبدیل و تکمیل گردند و یا به همان صورت توسط بخش -3

 فروخته شده و یا براي مصرف در آینده کنار گذاشته شوند.
اول و دوم در اصطالح حسابداري ملی، مصرف نهایی نامیده می شود. مورد سوم یعنی خرید کاال مورد 

(بیگ زاده و شهسواري پور شود هاي مختلف اقتصادي، مصرف واسطه نامیده میو خدمات توسط بخش
1396(. 

 وري عوامل تولیدشاخص بهره
ا ه(نیروي کار و سرمایه به صورت توأم) به مفهوم نسبت ستانده به دادهوري کل عوامل شاخص بهره

باشد و در واقع بیانگر متوسط تولید به ازاي هر واحد از کل منابع تولید است. این شاخص بیانگر می
باشد. رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا وري نیروي کار و سرمایه میبرآیند تحوالت بهره

 گیرد:هاي اقتصادي از طریق دو منبع انجام میوده در هر یک از بخشارزش افز
 ]نیروي کار و سرمایه[هاي . افزایش نهاده1
(نصراله نیا,  ]ماشین آالت و تجهیزات، بهبود کیفیت نیروي کار و مدیریت و غیره[. بهبود ساختارها 2

 .)1393مداحی و رحمانی زاده 

 پیشینه پژوهش  2-3
وري و مدیریت دانش پرداخته هاي انجام شده در رابطه با بهرهدر این بخش به معرفی برخی از پژوهش

 شود. می
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 خارجی ) –پیشینه پژوهش ( داخلی  -2جدول

هاي تحقیقیافته سال انجام تحقیق محقق عنوان تحقیق  

وري بر رشد تأثیر بهره
اقتصادي صنایع تولیدي ایران 

رهیافت داده هاي ترکیبیبا   

فطرس، دهقانپور و 
 ده موبد

1390 

که صنایع ایران  دادنتایج پژوهش نشان  
تخمین تابع  با 1379-1386هاي در سال

 4/12به طور متوسط تولید کاب داگالس، 
درصد  1/16درصد رشد داشته است؛ که 

وري کل عوامل آن ناشی از رشد بهره
نیروي کار درصد ناشی از رشد  69تولید، 

درصد به رشد موجودي سرمایه  5/13و 
 مربوط بوده است.

بررسی رابطه بین بلوغ 
وري مدیریت دانش با بهره

نیروي انسانی شعب بیمه اي 
سازمان تأمین اجتماعی 

 جنوب تهران

 1392 سربلند و عزیزي

نتایج نشان داد که بین بلوغ مدیریت 
وري نیروي انسانی دانش و ابعاد آن و بهره

اي سازمان تامین اجتماعی شعب بیمه
جنوب تهران رابطه مثبت و معناداري 

 وجود دارد.

هاي سازمانی بر اثر توانمندي
عملکرد رقابتی با توجه به 

 نقش میانجی مدیریت دانش
 1393 آرزمجو و همکاران

فرهنگی،  که توانمندي دادنشان  نتایج
داري با عملکرد همبستگی مثبت و معنی

هاي رقابتی سازمان دارد. همچنین یافته
تحقیق تأثیر میانجی مدیریت دانش را 

 کند.تأیید می
-رشد اقتصادي و رشد بهره

وري عوامل تولید در کشور 
 نیجریه

 2006 16گادفري
که رشد منفی تولید، با  دادنتایج نشان 
بهره وري عوامل تولید همراه رشد منفی 
 بوده است.

وري کل عوامل تولید رشد بهره
بخش خدمات در مالزي طی 

با  1986-2007سال هاي 
استفاده از روش تحلیل 
پوششی داده ها و شاخص مالم 

 کوئیست

 2011 17جاجري

وري کل که رشد بهره دادن نتایج نشا
عوامل تولید در بخش خدمات مثبت بوده 

عمدتاً به دلیل رشد مثبت و این رشد 
کارایی فنی بوده و در مقابل رشد 

 تکنولوژي منفی بوده است.

مدیریت دانش و عملکرد: 
توسعه یک رویکرد نظري به 

وري کارکنان دانشی، و بهره
 ابزارهاي عملی براي مدیران

آدریانسن و 
 18همکاران

2016 

که هفت گزاره  دادنتایج پژوهش نشان 
وري (یک نظریه کوچک)براي بهره

 کارکنان دانش وجود دارد.

                                                      
16 Godfrey 
17 Jajri 
18 Adriaenssen et al 
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هاي تحقیقیافته سال انجام تحقیق محقق عنوان تحقیق  
تاثیر فرایندهاي مدیریت 
دانش به نوآوري مبتنی بر 

وري دانش: نقش میانجی بهره
 نیروي کار

شوجاهت و 
 19همکاران

2017 

وري نیروي کار که بهره دادنتایج نشان 
بین دو فرآیند مدیریت دانش (ایجاد 

برداري از دانش)و نوآوري، دانش و بهره
 کند. وساطت می

تاثیر مدیریت دانش بر 
وري نیروي کاربهره  

آنیو کیانتو و 
 20همکاران

2018 

که ایجاد دانش و  دادنشان  نتایج
وري کارکنان برداري از دانش، بهرهبهره

ه طور مثبت و معنادار دانشی را ب
 .دهدتاثیر قرار میتحت

تعامل مدیریت دانش فردي، 
وري نیروي کار و عملکرد بهره

هاي دانش نوآوري در سازمان
بنیان: مفاهیم فرآیندهاي 

هاي مبتنی بر دانش و سیستم
 دانش

 2018 21بات و همکاران

وري نیروي کار که بهره داد نتایج نشان
بین تعامل مدیریت دانش فردي و 

 کند.نوآوري، به عنوان میانجی عمل می

اشتراك دانش از طریق 
هاي اجتماعی سیستم
هاي محرك :(ESN)سازمانی

ها بر انگیزشی و تاثیر آن
 وري کارکنانبهره

 2018 22عبدالماجد

 ESNدهد که استفاده از نتایج نشان می
براي به اشتراك گذاري دانش داخلی و 

وري توجهی بر بهرهخارجی تاثیر قابل
کارکنان دارد. تحلیل تجربی نشان 

به جاي  ESNدهد که استفاده از می
توجهی هاي سودمند، به طور قابلانگیزه
هاي لذت گرایانه قرار تاثیر انگیزهتحت

 گیرد.می

مدیریت دانش، بهره وري 
فزایش ساخت و تولید را ا

دهد.می  

ام آ منصور و 
 23همکاران

2018 

هاي الزم براي تولید که در این مقاله، داده
در یک مخزن دانش گنجانده شده اند 
سپس توسط یک ابزار ارزیابی مورد 

گیرند، مورد بحث قرار استفاده قرار می
 ت.سگرفته ا

هاي ها و ظرفیتتوانایی
مدیریت دانش، صادرات و 

وندرل هیررو و 
 24همکاران

2019 

نتایج مطابق با تحقیقات قبلی نشان  
هاي سیگنال دهی سود دهد که قابلیتمی

کنند، اما تاثیر وري را تولید میبهره

                                                      
19 Shujahat et al 
20 Aino Kianto et al 
21 Butt 
22 Aboelmaged 
23 M. A. Mansor et al. 
24 Vendrell-Herrero et al 
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هاي تحقیقیافته سال انجام تحقیق محقق عنوان تحقیق  
-پارادوکسوري: کشف بهره

 هاي آفریقایی
هایی که در بازارهاي داخلی شرکت

تر از تاثیر براي کنند قويخدمت می
 صادرات است.

 
اي ههاي متنوعی در سازمانشود که مدیریت دانش از جنبهمرتبط، استنباط می هايبا مطالعه پیشینه

وري شرکت انتقال گاز ایران، مطالعه نقش مدیریت دانش در بهره مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
کنون در این صنعت بررسی نشده است. مقایسه تحقیقات انجام شده گویاي آن موضوعی نو است که تا

دهد که در رابطه خارجی محدودتر است و  نشان می اتداخلی نسبت به مطالع اتتعداد مطالعاست که 
اي در داخل کشور وجود دارد. تفاوت عمده این تحقیق با سایر با موضوع این تحقیق، شکاف گسترده

ماهنگی هکند بلکه وري در صنعت گاز توجه میتحقیقات انجام شده در این است که نه تنها به ابعاد بهره
وري آن ابعاد با مدیریت دانش را نیز مورد توجه قرار داده و در نهایت نقش مدیریت دانش را در بهره

 سنجد.می شرکت انتقال گاز

 روش شناسی تحقیق -3
هاي این پژوهش براي پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، تحقیق کاربردي است؛ زیرا از کاربرد نتایج یافته

ی توصیفی تحلیل ،و از نظر روش شودوري در شرکت انتقال گاز ایران استفاده میحل مسائل خاص بهره
 هاي مرتبط با موضوع این تحقیقدر پژوهش حاضر، ابتدا با مطالعه ادبیات نظري و پیشینه پژوهشاست. 

عوامل  ،هاي مرتبطها و کتابنامهاي و مراجعه به مقاالت فارسی و التین، پایاناز طریق مطالعات کتابخانه
شده است. در ادامه با استفاده از روش وري شناختهکلیدي تاثیرگذار بر تاثیر مدیریت دانش بر بهره

وري )، اقدام به طراحی نهایی الگوي نقش مدیریت دانش در بهرهISMتفسیري ( -مدلسازي ساختاري
 است. نموده شرکت انتقال گاز ایران

و نهایی شده است. براي داده شده  با استفاده از نظرات خبرگان تشخیص زوري صنعت گاابعاد بهره 
ها و استفاده از روش مدلسازي ساختاري تفسیري، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ابعادنهایی کردن 

نفر از خبرگان شرکت گاز توزیع گردید. اطالعات جمعیت شناختی خبرگان بدین  10اي بین پرسشنامه
نفر داراي مدرك کارشناسی،   2سال سابقه، از نظر تحصیالت  30تا  20از نظر تجربه بین صورت است که 

هاي مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع که نفر دکتري در رشته 3ارشد و نفر داراي مدرك کارشناسی 5
 جزء مدیران و خبرگان شرکت گاز بودند.

ISM به انسان است تا بهتر درك کند به  به عنوان فرآیندي معنا شده است که هدف آن کمک کردن
هاي سیستمی مدل ISMداند. فرآیند چه چیز اعتقاد دارد و به طور شفّاف تشخیص دهد چه چیز را نمی

) ISMسازي ساختاري تفسیري(مدل کند.تبدیل می هاي نمایانبنیان را به مدلناواضح ذهنی سست
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است، که یک مشکل یا مسئله را مشخّص روشی اثبات شده براي شناخت روابط بین مواردي خاص 
اي توسط محقّقان به منظور . این رویکرد به طور فزاینده(Jharkharia and Shankar 2005)کنند می

اران تاکار و همک بیان کردن روابط متقابل میان عناصر گوناگون مرتبط با موضوع استفاده شده است.
ود که شخبرگان تصمیم گرفته می این روش هم تفسیري است (بدین معنا که براساس قضاوت )2008(

، چگونه با هم ارتباط داشته باشند)، هم ساختاري (بدین معنا که ساختاري کلی از یک کدام متغیرها
ین (بدسازي کند) و هم یک تکنیک مدلاستخراج می مجموعه پیچیده از متغیرها را براساس ارتباطات،

قاسمی ( گذاردویژه متغیرها و همچنین ساختار کلی را در یک مدل گرافیکی به نمایش میمعنا که روابط 
 (Thakkar, Kanda and Deshmukh 2008) )1396میري نژاد و صادقی مال

ر گونه عناصگیرد که آیا و چهقضاوت گروه تصمیم می کهباشد چنانشناسی، تفسیري میاین روش
اختار گیرد؛ یک سمتفاوت به هم مرتبط هستند. این ساختاري است که براساس روابط مشترك شکل می

سازي است، در نتیجه روابط ي مدلشود. این یک شیوهکلّی که از تعدادي عناصر پیچیده استخراج می
شوند. این روش به اعمال ترتیب و جهت اف به تصویر کشیده میخاص و ساختار کلّی در یک مدل گر

این روش   . (Singh, et al. 2003) کندبر پیچیدگی روابط میان عناصر مختلف یک سیستم کمک می
وانند تي اول به عنوان یک فرآیند یادگیري گروهی درنظر گرفته شده است، اما اشخاص نیز میدر درجه

 از آن استفاده کنند.
ISM یزي ر. این فرآیند سیستماتیک است؛ کامپیوتر برنامه1کند، از جمله: مزایاي گوناگونی را فراهم می

شده است تا تمام روابط دو به دوي محتمل عناصر سیستم را درنظر بگیرد؛ چه روابط مستقیمی که از 
. این فرآیند کارآمد 2شوند. که از تعدي استنتاج می هاییکنندگان ناشی شده است و چه آنپاسخ شرکت

هاي مورد نیاز و نمایش داده است؛ بسته به زمینه، استفاده از استنتاج متعدي ممکن است تعداد رابطه
کنندگان به هیچ دانشی از فرآیند اساسی نیاز ندارند؛ . شرکت3کاهش دهد.   %80تا  50شده را بین 

ید درك کافی را از سیستم مقصود داشته باشند تا بتوانند به مجموعه سؤاالت باها خیلی ساده میآن
. این فرآیند مذاکرات گروهی را بر سر مسائل 4شود، پاسخ دهند. ارتباطی که توسط کامپیوتر تولید می

یافته . این فرآیند یک مدل ساخت5کند. دهی میپیچیده به نحوي کارآمد و سیستماتیک ثبت و جهت
ت تواند به طور مؤثّرتري به موضوعاکند که میمایش گرافیکی را از وضعیت مشکل اصلی تولید مییا ن

ي وضعیت مشکل اي و فردي را در زمینهرشته. این روش کیفیت روابط میان6دیگر مرتبط شود. 
 Attri, Dev) بخشدکنندگان به یک سؤال خاص در یک زمان بهبود میي جلب توجه شرکتوسیلهبه

and Sharma 2013) . 
 دهد:سازي تفسیري ساختاري را در قالب یک الگوریتم نشان میفرآیند مدل 1شکل 
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 )1397سازي تفسیري ساختاري  در قالب یک الگوریتم(بهشت آیین و همکاران، فرآیند مدل -1شکل 

ISM ت به کار رود. همتواند در سطح باالیی از انتزاع مانند نیاز به برنامهمیتواند چنین میریزي بلندمد
تري براي فرآیندسازي و جزئیات ساختار مرتبط با مشکل یا فعالیت مانند طرّاحی فرآیند، در سطح واقعی

هاي مالی، منابع گیريطرّاحی محصول، فرآیند مهندسی مجدد، مشکالت تکنیکی پیچیده، تصمیم
.  (Attri, Dev and Sharma 2013) انسانی، تجزیه و تحلیل رقابتی و تجارت الکترونیکی به کار رود

هد. دسازي ساختاري تفسیري یکی از ابزارهایی است که تعامل میان متغیرهاي مختلف را نشان میمدل
ابراین، دهد؛ بنروابط متغیرها را به صورت روابط سلسله مراتبی نشان میمدل سازي ساختاري تفسیري، 

این روش به منظور شناسایی و نشان دادن روابط بین اجزاي مختلف که ممکن است روابط پیچیده اي 
سازي اینکه رویکرد مدل. به دلیل (Charan, Shanka and Baisya 2008) رودداشته باشند، به کار می

ساختاري تفسیري براي شناسایی و خالصه سازي روابط بین متغیرهاي تحقیق که یک مسئله یا موردي 
شود، در این تحقیق از این رویکرد استفاده شده است چرا که این نمایند، به کار گرفته میرا تعریف می

نماید و ابهام موجود در روابط را به دي میرویکرد، متغیرهاي کیفی مورد نظر در تحقیق را اولویت بن
، روابط بین ابعاد مسئله مورد نظر تعیین ISMدهد. درواقع با رویکرد طور واضح و شفاف نشان می

 شود.گردد و شبکه روابط به صورت یکپارچه طراحی میمی

 هاي تحقیقیافته -4
 باشد:ري به شرح زیر میسازي تفسیري ساختاهاي مدلهاي این پژوهش در قالب گامیافته
 : تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري: 1گام 
شود که مربوط به مساله یا ي فهرستی از متغیرهایی شروع میسازي ساختاري تفسیري با تهیهمدل

 توسط در تحقیق آذر و بیات، ابعاد موضوع فرآیندمحوري، .)1393(الفت و شهریاري نیا  موضوع هستند.
سازي ساحتاري صورت پذیرفته است و مدل با استفاده از روش دلفیموضوع، خبرگان و متخصصین 

ابتدا با ، نیز تحقیق این در .)1387(آذر و بیات  تفسیر روابط بین ابعاد به کار رفته است رايتفسیري ب
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وري در شرکت انتقال گاز ایران شناسایی شده است سپس بررسی ادبیات تحقیق در زمینه ابعاد بهره
وري شرکت گاز با استفاده نفر از خبرگان و متخصصین موضوع بهره 10هاي حاصله توسط ابعاد و شاخص

 ارائه شده است. 1در جدول  از روش دلفی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابعاد حاصل از ادبیات موضوع
 عوامل مورد استفاده در مدلسازي ساختاري تفسیري-1جدول

 عامل ردیف
)(شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و به کارگیري دانش مدیریت دانش 1                       
(کارکنان شاغل در شرکت انتقال گاز ایران) منابع انسانی 2                                
موجودي سرمایه صنعت گاز)( سرمایه 3  
هاي خرید کاال و خدمات توسط بخشمواد مصرفی:( ايمصارف واسطه 4

 )مختلف اقتصادي
(کار، سرمایه، مواد و انرژي مصرفی در صنعت گاز) عوامل تولید 5  
 )اي(مواد مصرفی)نیروي کار، سرمایه و مصارف واسطه(بهره وري 6

 تعاملی–ماتریس خود
ها با استفاده از چهار حالت ي آنوري و مدیریت دانش و مقایسههاي بهرهساختاري از ابعاد و شاخص 

روابط مفهومی تشکیل شده است. این ماتریس توسط خبرگان و متخصصین فنّاوري اطّالعات تکمیل 
 .)1387(آذر و بیات  گردیده است

جر من«ي مفهومی روابط بین عوامل مورد بررسی به شکل دو به دو و با استفاده از رابطهدر این مرحله 
  دشونمورد تحلیل قرار گرفته است. در سطر و ستون اول این ماتریس ابعاد به ترتیب ذکر می» به

(Sarkis, Gonzalez-Torre and Adenso-Diaz 2010) . 
 ي مفهومی عبارت است از:عالئم مورد استفاده در این رابطهها و حالت

Vریعنی متغی : i منجر به j شودمی. 
Xبراي نشان دادن تأثیر دو طرفه :. 
A ریعنی متغی :j  بهi شود.منجر می 
O ربراي نشان دادن عدم وجود رابطه بین دو متغی : (Thakkar, Deshmukh, et al. 2007). 

 ماتریس خود تعاملی ساختاري -2جدول

No. Factors 1 2 3 4 5 6 
 v v v v v  مدیریت دانش 1

 o v v v   منابع انسانی 2

 v x v    سرمایه 3

 o v     مصارف واسطه اي 4

 v      عوامل تولید 5

        وريبهره 6
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 : تشکیل ماتریس دستیابی: 2گام 
) حاصل یک-تعاملی ساختاري به یک ماتریس دو ارزشی(صفر-تبدیل ماتریس خود ماتریس دستیابی از

 (آذر و بیات شودي حاصله ماتریس دستیابی نامیده میگردد. پس از تبدیل تمام سطرها، نتیجهمی
1387(. 

 ).2006و همکاران 25توان به ماتریس دستیابی اولیه دست پیدا کرد(فیسال برحسب قواعد زیر می
ي مربوطه در ماتریس دستیابی گرفته است، خانه V تعاملی ساختاري نماد-در ماتریس خود (i,j) اگر خانه

 گیرد.) عدد صفر میj,iي (ي آن یعنی خانهي قرینهگیرد و خانهعدد یک می
ي مربوطه در ماتریس گرفته است، خانهA تعاملی ساختاري نماد -در ماتریس خود (i,j) هاگر خان

 گیرد.) عدد یک میj,iي (ي آن، یعنی خانهي قرینهگیرد و خانهدستیابی عدد صفر می
ي مربوطه در ماتریس گرفته است، خانهX تعاملی ساختاري نماد -در ماتریس خود (i,j) اگر خانه

 گیرد.) هم عدد یک میj,iي (ي آن، یعنی خانهي قرینهگیرد و خانهیک میدستیابی عدد 
ي مربوطه در ماتریس گرفته است، خانهO تعاملی ساختاري نماد -در ماتریس خود (i,j) اگر خانه

 گیرد.) هم عدد صفر میj,iي (ي آن، یعنی خانهي قرینهگیرد و خانهدستیابی عدد صفر می
 گیرد.ي مربوطه در ماتریس دستیابی عدد یک میباشد، خانه i=jدر صورتی که 

در این ماتریس، ستون قدرت نفوذ از جمع سطري حاصل شده است؛ و میزان وابستگی از جمع 
 ها حاصل گردیده است.ستونی شاخص

 
  ماتریس دستیابی -3جدول

 6 5 4 3 2  1 عامل ردیف
 1 1 1 1 1  1 مدیریت دانش 1

 1 1 1 0 1  0 منابع انسانی 2

 1 1 1 1 0  0 سرمایه 3

 1 0 1 0 0  0 ايمصارف واسطه 4

 1 1 1 0 0  0 عوامل تولید 5

 1 0 0 0 0  0  وريبهره 6

 
کردن ماتریس دستیابی(تشکیل ماتریس دستیابی نهایی): پس از آنکه ماتریس دستیابی اولیه به  رسازگا

با هم در ارتباط باشند و نیز  (i,j)دست آمد، باید سازگاري درونی آن برقرار شود. بدین صورت که اگر 
(j,k) با هم رابطه داشته باشند، آنگاه(i,k) با هم در ارتباط هستند (Ravi and Shankar 2004)   در .

                                                      
25 Faisal  
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شود. با شناسایی روابط ثانویه و اصالح این مرحله، روابط ثانویه(خاصیت ترایایی ماتریس) کنترل می
آید. ستون قدرت نفوذ از جمع ماتریس دستیابی، ماتریس دستیابی اصالح شده (نهایی) بدست می

 )1387(آذر و بیات  ها حاصل گردیده استصسطري و سطر وابستگی از جمع ستونی شاخ
 

 ماتریس دستیابی نهایی -4جدول

 فوذنقدرت  6 5 4 3 2 1 عامل ردیف
 6 1 1 1 1 1 1 مدیریت دانش 1
 4 1 1 1 0 1 0 منابع انسانی 2
 4 1 1 1 1 0 0 سرمایه 3
 2 1 0 1 0 0 0 ايمصارف واسطه 4
 3 1 1 1 0 0 0  تولیدعوامل  5
 1 1 0 0 0 0 0 وريبهره 6

  6 4 5 2 2 1 میزان وابستگی 

 ):26بندي عوامل مؤثّر(تشکیل ماتریس مخروطی: تعیین روابط و سطح3گام 
 و  27ها(دستیابی)ي خروجیوري، باید مجموعهبندي عوامل مؤثّر بر بهرهبراي تعیین روابط و سطح

ي را براي هر عامل از ماتریس دستیابی استخراج نمود. مجموعه 28نیاز)ها(پیشوروديي مجموعه
ها شامل خود ي وروديپذیرد. مجموعههایی است که از آن تأثیر میها شامل خود عامل و عاملخروجی

ي هر یک از عوامل ي روابط دوطرفهگذارند. سپس مجموعهعامل و عواملی است که بر آن تأثیر می
 ي ورودي و خروجی تکرار شده است. گردد؛ یعنی عواملی که در دو مجموعهشخّص میم

طور معمول، عواملی که شوند. بهبندي میهاي حاصله سطحپس از این عوامل براساس مجموعه
ي یکسان داشته باشند، سطح باالي سلسله مراتب را ي روابط دوطرفهي خروجی و مجموعهمجموعه

ح که سطبنابراین عوامل سطح باال، منشأ هیچ عامل دیگري نخواهند بود. هنگامیدهند؛ تشکیل می
ي یک فرآیند همسان، سطوح واسطهشود. سپس بهباالیی تعریف گردید، از دیگر عوامل تفکیک می

 .(Agarwal, Shankar and Tiwari 2007) شوند بعدي مشخّص می
 دي عوامل موثرسطح بن -5جدول

 سطح ي مشتركمجموعه ي وروديمجموعه ي خروجیمجموعه عوامل

 V 1 1 6و5و4و3و2و1 . مدیریت دانش1
 IV 2 2و1 6و5و4و2 . منابع انسانی2

                                                      
26 Conical matrix 
27 Rechability set 
28 Antecedent set 
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 IV 3 3و1 6و5و4و3 . سرمایه3
 II 4 5و4و3و2و1 6و4 . مصارف واسطه اي4
 III 5 5و3و2و1 6و5و4 . عوامل تولید5
 I 6 6و5و4و3و2و1 6 وري. بهره6

 
 : رسم نمودار(مدل ساختاري یا دیاگراف):4گام 
از  استفاده با .کنیممی مرتّب پایین به باال از دست آمده به اولویت طبق را معیارها سطح، اساس بر ابتدا

و  هاگره وسیله به ساختاري مدل سطوح، اساس شده بر مرتب دریافتی ماتریس از شده حاصل ماتریس
 ,Thakkar)  شود. مشخّص می jبه   iاز  پیکانی وجود دارد، با jبه   i از ايرابطه اگر .شودمی رسم خطوط

Deshmukh, et al. 2007)  
 

 
 يتفسیري نقش مدیریت دانش در بهره ور-مدل ساختاري -2شکل

 ):MICMAC: تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی(5گام 
شود. نامیده می MICMACبندي، به صورت مختصر تأثیر متقابل ضرب ماتریسی اعمال شده به طبقه

این است که قدرت نفوذ و و میزان وابستگی عوامل را بررسی کند.  MICMACهدف تجزیه و تحلیل 
 . (Attri, Dev and Sharma 2013) باشدبرمبناي خواص ضرب ماتریسی می MICMACاصول 

بھره وری

مصارف واسطھ

عوامل تولید

نیروي انسانی

مدیریت دانش

سرمایه
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ه وري استخراج شده که با توجمیزان وابستگی عوامل(ابعاد) مؤثّر بر بهره-در این گام ماتریس قدرت نفوذ
اند از: اند. این چهار ناحیه عبارتبندي شدهبه قدرت نفوذ و میزان وابستگی در چهار ناحیه تقسیم

قل ا. عواملی که حدأقل میزان وابستگی و حد(عدم وابستگی)32و نفوذ 31، ارتباط30، وابستگی29استقالل
ي استقالل گویند. این قرار گرفتند که آن را ناحیه 1ي قدرت نفوذ را به دیگر عوامل داشتند، در ناحیه

هستند و ارتباطات کمی دارند. ابعادي که میزان وابستگی زیاد و  مجزاعوامل تا حدودي از سایر عوامل 
ي وابستگی نامند. قرار گرفتند که آن را ناحیه 2ي قدرت نفوذ کم به دیگر ابعاد داشتند، در ناحیه

ي دوطرفه داشتند، در ناحیه هایی که قدرت نفوذ زیاد و میزان وابستگی زیاد و در واقع رابطهعامل
نامند؛ هرگونه تغییري در این نوع عوامل موجب تغییر در سایر  3ي دارند که آن را ناحیه ارتباطات قرار

ي نفوذ (عدم گردد. در نهایت متغیرهایی که نفوذ زیاد و وابستگی کمی داشتند، در ناحیهعوامل می
ت نفوذ معروف است. بر همین اساس نتایج تجزیه و تحلیل قدر 4ي وابستگی) قرار گرفته که به ناحیه

 و میزان وابستگی عوامل تحقیق حاضر در شکل زیر نشان داده شده است:

 
 ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی -3شکل

 
گونه که در این شکل مشخّص است،  عامل مدیریت دانش، عامل نیروي انسانی و عامل سرمایه در همان

ي، اکم هستند. همچنین عامل مصارف واسطه اند لذا داراي نفوذ زیاد و وابستگیناحیه نفوذ قرار گرفته
اند و داراي وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کم عوامل تولید و عامل بهره وري در ناحیه وابستگی قرار گرفته

 به دیگر ابعاد هستند.

                                                      
29 Autonomous 
30 Dependence 
31 Linkage 
32 Independence 
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 گیرينتیجه -5
صاد به کار وري در قرن حاضر براي ارزیابی عوامل تولید (کار، سرمایه، مواد و انرژي) در اقتمفهوم بهره

 وريهاي اخیر در کشورهاي مختلف، حرکت براي ارتقاء این مفهوم با جنبش بهرهگرفته شده و در دهه
اي انجام شده است. وري ملی و منطقهبهره هاياي به وسیله سازمانهاي گستردهمطرح گردیده و فعالیت

 به طور پیوسته و مستمر آنچهکند وري یک نگرش، شیوه، منش فکري و دیدگاه است که سعی میبهره
 اي چند بعدي بوده وهوري پدیده اند که بهرهرا که بوده و هست بهبود بخشد. متخصصان بر این عقیده

به معناي استفاده مؤثر و مفید از تمام منابع از جمله منابع انسانی، سرمایه، مواد مصرفی، انرژي، زمان، 
 باشد. اطالعات و غیره می

اند. دوري تنها بر کمیت متمرکز نبوده و مقوله کیفیت را نیز حائز اهمیت میت که بهرهباید توجه داش
از آنجا که براي ارتقاء کیفیت، باید وجوه اجتماعی، روانی و اقتصادي متعددي مورد توجه قرار گیرد، 

زه اهمیت وشوند. امرکار، رضایت شغلی و غیره نیز در این حیطه مهم تلقی میمسائلی مثل کیفیت محیط
هاي خاص ها و بینشوري به حدي است که این مفهوم را به عنوان یک فرهنگ، با ارزشو ارزش بهره

 گر ساخته است. خود جلوه
وري در سطح ملی، هاي زیادي جهت بهبود و ارتقاء بهرهگذاريدر حال حاضر بسیاري از کشورها سرمایه

اند. در اکثر این کشورها، سازمان یا مراکز ملی ادهبخشی،  منطقه اي و حتی واحدهاي کوچک انجام د
وري، مشاوره و به طور خالصه ترویج فرهنگ  وري وجود دارد که مسئولیت تحقیق و توسعه بهرهبهره
هاي سازمان یافته و سیستماتیک وري بین تمامی اقشار جامعه را بر عهده دارد. در حال حاضر فعالیت بهره

طریق استقرار نظام مدیریت دانش آغاز شده است. مدیریت دانش با تمرکز بر  وري ازبراي ارتقاء بهره
شود. اما وري میاء بهرهقگذاري دانش و به کاربرد رساندن دانش موجب ارتخلق دانش، به اشتراك

 چگونگی این اثرگذاري موضوع مورد بحث در این مقاله بوده است.
ار هاي تاثیرگذسازي با استفاده از فاکتوروري به مدلدر این مقاله تالش شد ضمن معرفی اهمیت بهره

ها بپردازیم. بدین منظور براي شناسایی فاکتورهاي موثر با استفاده وري و برقراري ارتباط بین آنبر بهره
برگان سازي نظرات خسازي ساختاري تفسیري به یکپارچهاز بررسی ادبیات و در نهایت با استفاده از مدل

 و ارتباط آنان پرداخته شد. 
اند. عامل مدیریت دانش براساس نتایج تحقیق حاضر، عوامل شناسایی شده در پنج سطح قرار گرفته

عوامل منابع انسانی و مالی در  ،بیشترین نفوذ را بر سایر عوامل داشته و در سطح اول مدل قرار گرفته
پذیرند. عوامل تولید نیز در سطح سوم و ما از مدیریت دانش اثر میاند و مستقیسطح دوم قرار گرفته

وري در سطح پنجم قرار گرفته و بیشترین اي در سطح چهارم و در نهایت عامل بهرهمصارف واسطه
 اثرپذیري را دارد.  
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ام گوري در مندي از تاثیرات مدیریت دانش در بهرهبر همین اساس شرکت انتقال گاز ایران براي بهره
اشتراك و کاربرد دانش تمرکز نماید و  ،نخست بایستی بر روي توانمندسازي منابع انسانی در خلق

حمایت مالی مورد نیاز را براي آن انجام دهد. همچنین بستر الزم براي جذب سرمایه گذاري خارجی 
 روي کل عوامل فراهم نماید. این شرکت در گام بعد در خصوص تاثیرات سرمایه انسانی و عامل مالی بر

اي موجود در شرکت تولید در انتقال گاز تمرکز کرده و آن را بهبود دهد. در گام بعد نیز مصارف واسطه
نعت وري در صمهم است تا در بکارگیري عوامل تولید مورد توجه قرار گیرد. نظام دستمزد مبتنی بر بهره

یی براي بخش تحقیق و توسعه اختصاص هاگاز را طراحی کند، در راستاي افزایش دانش جدید، هزینه
هاي نفت و گاز براي سنجش نقش مدیریت تواند در هر سازمان و شرکتهاي این تحقیق میدهد. یافته

 وري و افزایش عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. دانش در بهره
صر پذیري در عوري و رقابتدهد که شرکت انتقال گاز ایران براي بهبود بهرههاي پژوهش نشان مییافته

وري قرار دهد. شرکت انتقال گاز ایران دانش محور، مدیریت دانش را جزء مهم ترین عوامل افزایش بهره
بایستی مخاطره پذیري و اشتباه افراد سازمان را فرصت یادگیري تلقی کند و براي افکار افراد در شرکت، 

اید تا با یادگیري از اشتباهات گذشته بر یادگیري مستمر ها را تشویق نمارزش و اعتبار قائل شود و آن
 يخود تمرکز نمایند و در روند یادگیري، بهبود حاصل شود. تعداد اندکی عملکرد سازمانی خود در زمینه

کنند؛ لذا براي بهبود عملکرد شرکت از ها روند نزولی طی میمدیریت دانش وجود دارد که برخی از آن
وري، می توان با اجراي مستندسازي و حفظ سوابق و به دنبال آن افزایش بهرهطریق مدیریت دانش 

اقدامات در این زمینه با درس گرفتن از اشتباهات و ابتکارات گذشته، روند نتایج مدیریت دانش را بهبود 
 داد.

 ت تا با بهمند به طور کامل وجود ندارد و الزم اسدر شرکت انتقال گاز ایران، استفاده از فرآیند نظام
هاي اجراي مدیریت دانش را با خلق کارگیري بهتر فرآیندهاي موجود با دیدگاه مدیریت دانش، زمینه

وري را به دنبال دارد. با توجه به اینکه در ي خود، افزایش بهرهدانش جدید فراهم نمود که این به نوبه
توجه جدي به بهبود منابع انسانی از شود لذا ترین عامل محسوب میمدیریت دانش، نیروي انسانی مهم

د ي حیاتی بایاي برخوردار است. با توجه به اهمیت نقش مدیریت عالی به عنوان یک مؤلفهاهمیت ویژه
تر در شرکت انتقال گاز ایران انجام گیرد و رفتار تسهیم دانش مدیران سازمان، شناسایی بررسی دقیق

تري قرار دارد بررسی شود و در جهت رفع در سطح پایین شود و علت اینکه تسهیم دانش توسط مدیران
 ها اقدامات الزم صورت پذیرد.آن

ی ترین و تأثیرگذارترین عنصر در دسترسايهاي تحقیق، مدیریت دانش،  به عنوان پایهبا توجه به یافته
تگذاري ویت سیاسوري شرکت انتقال گاز به دست آمد، لذا این شرکت باید مدیریت دانش را در اولبه بهره

خود قرار داده و با توجه به نبود فرآیند رسمی شناسایی، خلق و ...، و  نیز عدم تمایل کارکنان شرکت 
ها مندي آنکنندگان دانش یا بهرههاي تشویقی (مثآلً دادن پاداش به تسهیمسیاستبه تسهیم دانش ...،  

 تخاذ گردد. هاي فکري) در این زمینه ااز قوانین حمایت از دارایی
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همچنین با توجه به آنکه سرمایه در سطح بعدي به عنوان یک عاملی که بر اکثر عوامل ایجاد کننده 
گذارد، لذا در نظر گرفتن تدابیري چون  ایجاد زیرساخت وري در شرکت انتقال گاز ایران تأثیر میبهره

 رسد.به نظر میگذاري دانش در این زمینه در این شرکت حیاتی و سامانه به اشتراك
عنصر نیروي انسانی نیز همانند عناصر مدیریت دانش و سرمایه در ناحیه نفوذ قرار دارند داراي بیشترین  

نفوذ است. به این ترتیب شرکت انتقال گاز ایران، همواره بایستی در نظر داشته باشد که نیروي انسانی، 
هاي الزم ي آنان، تالشهاي ویژهی و مهارتباشد و براي حفظ دانش ضمنترین دارایی سازمان میمهم

هی، هاي گروها را با استفاده از بحثرا نماید تا بتواند به اکتساب دانش ضمنی آنان پرداخته و دانش آن
واند به تسازي بستر مناسب براي دانش افزایی سازمان میذخیره نماید. شرکت انتقال گاز ایران با فراهم

واند تد. شرکت انتقال گاز ایران با شناسایی دانش متخصصان کلیدي سازمان میوري بیشتر دست یاببهره
 آن دانش را در پایگاه دانشی ذخیره نماید تا در زمان مناسب به افراد مناسب انتقال یابد.

باشد که به عوامل تولید که در سطح سوم مدل قرار دارد نیروي کار و سرمایه (به صورت توأم) می
 به آن در قسمت قبل اشاره گردید. توضیحات مربوط

ر هاي کاوري جزئی عوامل تولید همراه با قیمتهاي عوامل، در توضیح تغییرات در هزینههاي بهرهشاخص
-ها در نشان دادن صرفه جوییدیگر، این شاخص و سرمایه در واحد تولید اهمیت خاصی دارند. به بیان

اما به هر حال،  .شود، مفید هستندواحد تولید حاصل می هایی که به مرور ایام در هر یک از عوامل در
د وري کل عوامل تولیکند و ازسوي دیگر، بهرهوري تک تک عوامل تولید را معین نمیها، بهرهاین نسبت

ان در گررکار کاي به جا(سطه رف وا). جانشینی مصا1390دهد (امینی و فرهادي کیا، را نیز نشان نمی
ي اـفعالیتهاز ی ـبرخري پاـسونبر  ه) به آن معنی است کهبنگاي فعالیتهااز شی ـبخري پاـسون نتیجه بر

باشد. لذا در موارد تخصصی مورد نیاز، باید از ر میکاوي نیروري هشد بهررالیل دجمله شرکت گاز از 
 .اي استفاده کردبرون سپاري یا مصارف واسطه

 
 ردد:گگیري در شرکت انتقال گاز ایران ارائه میي به کارهاي پژوهش، پیشنهادهاي زیر برابا بررسی یافته

توان براي این مؤلفه، اقداماتی ي اجراي مدیریت دانش می. با توجه به اهمیت مدیریت عالی در زمینه1
اندار دانشی براي نظارت و پیگیري امور مدیریت دانش در شرکت، یک واحد مدیریت دانش نظیر چشم

ش ایجاد نمود. این باعث افزای ایشانزیر نظر مدیریت عالی شرکت انتقال گاز ایران و با حمایت مستقیم 
فردي یابد و در زمان مناسب و مکان مناسب با گردد چرا که دانش خلق شده، توسعه میوري میبهره

ا، هي خود باعث صرفه جویی در هزینهاین به نوبه ،شودکه به این دانش نیاز دارد به اشتراك گذاشته می
 گردد.وري میها و افزایش بهرهکاريکاهش دوباره

ي مدیریت دانش، آموزش داده شوند. همچنین با جمله مدیران عالی در زمینهاز  کارکنان. الزم است 2
ي اي الزم براي تسهیم دانش به طور فعاالنهدهی در شرکت انتقال گاز ایران، زمینهایجاد نظام پاداش 

 دهد.میان افراد شرکت را افزایش می
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. اقدامات الزم براي شناسایی فرآیندهاي دانشی از قبیل شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و به کارگیري 3
کارکنان شرکت انتقال گاز ایران قبل از  مستندسازي دانش همچنینهاي مهم و مفید انجام شود. دانش

 آن که آنها شرکت را ترك نمایند.
 . تشویق کارکنان اشتغال در شرکت انتقال گاز ایران به مشارکت آنان در اجراي مدیریت دانش4
 . فرهنگ سازي براي ثبت دانش کلیدي کارکنان شرکت انتقال گاز ایران و تجربیات افراد5

در نظر گرفته شد  ISMامل توانمندسازي مدیریت دانش براي طراحی مدل در این تحقیق تنها شش ع
با متغیرهاي  ISMدیگري را براي طراحی مدل  مدیریت دانش توانمندساز توانند متغیرهايمحققان می
یریت هاي نوین مداز روش استفادهتوانند با ترکیب نمایند. همچنین محققان می این تحقیق مورد مطالعه

وري شرکت را مورد بررسی قرار دهند. در تحقیقات آینده، نقش مدیریت دانش در بهره SSMمانند 
ري وسازي معادالت ساختاري، به بررسی نقش مدیریت دانش و بهرهگیري رویکرد مدلتوان با به کارمی

 در سازمان پرداخت.
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