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  ت دانشیریمد ياده سازیدر پ يماد يزاننده هایبرانگنقش 

  1)شرکت گازاصفهان:  يمطالعه مورد( 
  

  2 یه شجاعی، مرض1يابزر يمهد
  

 و اقتصاد دانشگاه اصفهان يو استاد دانشکده علوم ادار یئت علمیعضو ه1
mabzari32@yahoo.com 

  واحد خوراسگان یدانشگاه آزاد اسالم یت دولتیریمد کارشناس ارشد2
Mshojaei.1363@gmail.com  

  
  

  : ده یچک
 یم         ت دانشیریمد ياده سازیژه در پیو يایها و مزا یافتیشامل مجموع در يماد یزشیر عوامل انگیتاث یق حاضربه دنبال بررسیتحق

( متشکل از کارکنان  شرکت گاز استان اصـفهان  يجامعه آمار ياست، دارا یشیمایپ یفیبر  روش توص ین پژوهش ، که مبتنیدر ا. باشد 
ساده انجـام   یوه تصادفیبا استفاده از ش يرینمونه گ. د ینفر محاسبه گرد 119نفر بوده که تعداد نمونه برابر  569با تعداد )شهر اصفهان

پرسشـنامه بـا    ییمحتـوا  ییروا. کرت استفاده شد یل ينه ایاطالعات از پرسشنامه محقق ساخته از نوع پنج گز يورجمع آ يگرفته و برا
. د یدرصد محاسبه گرد 94کرونباخ يق فرمول آلفایپرسشنامه از طر ییایپا. د قرار گرفت یید و کارشناسان  خبره مورد تایمراجعه به اسات

ـ یج نشان داد که عوامـل انگ ینتا. ره استفاده شده است یانس چند متغیل واریک طرفه و تحلی t از آزمون يل آماریه و تحلیجهت تجز  یزش
جه از نظـر کارکنـان شـرکت گـاز اسـتان      یدرنت. باالتر از حد متوسط قرار دارند  یژه در سطحیو يایها و مزا یافتیر مجموع درینظ يماد

ش از سطح متوسـط  ین شرکت بیت دانش در ایریمد ياده سازیآنان بر پ يکاردر هم يماد یزشیر عوامل انگیتاث)شهر اصفهان(اصفهان 
  . باشد یم
  

  يماد یزشیزش ، عوامل انگیت دانش ، انگیریدانش ، مد:  يدیواژگان کل
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 : مقدمه  - 1

ـ ا يدیـ ساخته شـوند ، نکتـه کل   یکامالًرقابت يبازارها رات و رقابت موثر دریین تغینکه آنها همراستا با ایا يبرا.ر مواجهندییوقفه با تغ یب 21سازمان ها در قرن       ن ی
د آمده است یپد )ت دانشیریمد(ن رشته یا. ت دانشیریبنام مد يدیرشته جد یعنیت کنند؛ یریرا مد ییو دانا يریادگین یرند و بتوانند ایاد بگیخواهد بود که چگونه آنها 

فرد مناسـب بـه    ين دانش مناسب در زمان مناسب برایت دانش در تامیریمد يسازمان و استراتژ ياستراتژ نیوند بیدانش و با پ يندهایدن به فرایتا ضمن بهبود بخش
ن فـاکتور کسـب   یتـر  یت دانش به عنوان اصـل یریزند مبحث مدیرقابت حرف اول را م یخصوص ينکه در سازمانهایبا توجه به ا .سازمان کمک کند یت رقابتیحفظ مز

با توجـه   کهت دانش توجه نشده است، یریمعنا بودن رقابت چندان به موضوع مد یبا توجه به ب یدر موسسات دولت یه قرار گرفته است ولشتر مورد توجیب یت رقابتیمز
شـود   یه مـ تجارت و ارتباطات هم به آن گفت يساز یجهان یجهان که به نوع ين سازمانهایدر ب ین المللیر کشورها و ارتباطات بیدر سا یدولت يشرفت سازمانهایبه پ

 یدولت يصورت گرفته بر سازمانها یو علم یقات دانشگاهیتحق. آورند يدانش محور رو يجاد سازمانهایا يدر کشور بسو یدولت يشود تا ناخواسته سازمانها یم باعث 
ت یریمـد  ياده سـاز یـ کـه هنگـام پ   ين مواردیهمتراز م .باشد یآن سازمانها م يباال ینه شده است نشان دهنده عملکرد موفق و بازدهیت دانش نهادیریکه در آنها مد

از دانش است و  يع و بهره برداریره ،توزیت دانش شامل ،خلق ،ذخیریند مدیدر فرا يآنها  جهت همکار يازهایو شناخت ن یبه آن توجه شود منابع انسان یستیدانش با
موثر در  يت دانش به عنوان ابزاریریاثربخش مد ياده سازیبه منظور پ جهیدر نت.ود آمده باشدزه الزم در آنها بوجینکه انگیکنند مگر ا ینم ين امر همکاریکارکنان در ا

 يزاننـده هـا  یت برانگیـ ت دانش و اهمیریزش در مدیبا توجه به نقش انگ .افتیدو چندان خواهد  یتیزش اهمیآن چون انگ يندهایسازمانها، مطالعه عوامل موثر بر فرا
. د کارکنان شرکت گـاز اسـتان اصـفهان پرداختـه اسـت      یت دانش از دیریمد ياده سازین عوامل بر پیر ایتاث یپژوهش حاضر به بررس کارکنان يدر جلب همکار يماد
 ن موضوع است که بـر خـالف نظـر   ین نشان دهنده ایت دانش موثر است که ایریمد ياده سازین عوامل از نظر کارکنان در پیق نشان داد که این تحقیج حاصل از اینتا

ن امر یالبته ا. ت دانش موثر باشدیریکارکنان در استقرار مد يت دانش در جلب همکاریریمد ياده سازیپ يتواند به خصوص در ابتدا یم يماد يزاننده هایبرانگ يعده ا
  . مختلف متفاوت باشد يتواند در جوامع با فرهنگها یم
  
 ت دانش یریف مدیتعر - 2

ت یریسندگان مدیاز نو یبعض. متفاوت پرداخته اند  یفیگوناگون به ارائه تعار يزه هایمتفاوت و انگ يدگاههایدانش با د تیریسندگان نسبت به موضوع مدینو      
ک یو تاکت ياست مرتبط با استراتژ یتیت دانش فعالیریمد"کند یان  میکه ب 1997در سال 2نگیف کرده اند مانند بروکیتعر یو انسان یدانش را از نقطه نظر اجتماع

که  1997در سال   3یت دانش پرداخته اند از جمله آلیریف مدیاطالعات به تعر يگر با تمرکز تکنولوژید يعده ا "یمتمرکز انسان يه هایت سرمایریجهت مد ییاه
گر آن را به ید يعده ا  " يرددانش و ارتباطات ف يریادگیک شرکت جهت کمک  به افراد در ی یوساختار درون يتکنولوژ": کند یف مینگونه تعریت دانش را ایریمد

دگاه یت دانش از دیریف مدیتعار )1(؛در جدول  ]8[ ت دانش پرداخته اندیریف مدیبه تعر يه معنویگر با تمرکز بر سرماید یف کرده و برخیند تعریک فرایعنوان 
  ]1.[صاحبنظران مختلف ارائه شده است

 
  ت دانشیریف مدیمجموعه تعار:  )1(جدول 

  فیتعر  محقق
  .کنند  یرا کسب م ییع و انتقال دانش مهارتهایو توز)کردن دانش یرونیب(دانش  يکدگذار) کردن دانش یدرون( يریادگینه یکه به واسطه آن سازمانها در زم يندیفرا  )1997(4مالهوترا

 ين قادر خواهند بود تا دانش کسب شده را به گونه هایدا کرده و همچنیطالعات و اطالعات به دانش را پل داده به ایتبد ییکه سازمانها به واسطه آن توانا يندیفرا  )2001(5وهالسیاست
  .رندیخود بکار گ يم هایموثر در تصم

م یو انتقال آن ها به تصم یرونیو ب یونط دریاز سازمان از محیمورد ن يو جذب داده ،اطالعات و دانش ها ییشناسا يالزم برا يندها یجاد فرایا یعنیت دانش یریمد  )2002( 6گیکارل و
  .ها و اقدامات سازمان و افراد

  ند سازمانیک فرای،اصالح و اشاعه دانش در تمام اشکال آن در  ياداره ،جمع آور يبرا یستمیس  )1996(7ندیبس کیل
  .ا در نظر گرفتن اهداف آن نهاد سرو کار داردک نهاد و بیدانش  يه هایو رشد سرما يریت دانش با به کارگیریمد يبه زعم و  )2000(8فراپائولو
 ید بر کار گروهیبا تاک يالت کاربرد تکنولوژیپشتوانه ساختار سازمان ،تسه یعنیماوم بر اساس دانش سازمان ، يت سازمان به طرف نوآوریریمد یعنیت دانش یریمد  )2001(9گمبل

  و انتشار دانش 
  . از علم مدون است يخته ایو سنت ها با آم ينش ، درك ، چگونه دانستن و به کار بستن ، تکنولوژیدانش ، بت دانش کار بسط یریمد  )2003(10چ یرتل بیما

ه م و نحوی، تسه يم و نحوه اثرگذاری، تسه يشامل ، خلق دانش ، کد گذار یاست که با تمام ابعاد دانش سازمان يت دانش مدل کسب و کار چند رشته ایریمد  )2003(11گرانیهردر و د
  .ت سروکار دارد یو خالق يریادگی يآن در ارتقا ياثرگذار

ن هدف که کارشان را بهتر انجام یهمه کارکنان است ، با ا يکم و کاست آن برا یب یجاد دسترسیدانش و اطالعات و ا يریت دانش مهار و به کارگیریهدف مد  )2000( 12هاکت
  .دهند

  .رد یپذ یرد ، صورت میار افراد مناسب قرار گیکه دانش درست در اخت يدر دسترس قرار دادن دانش ، به نحو ياست که برا ییتهایله فعایت دانش شامل کلیریمد  )1998(13داونپورت 
و عملکرد  يریادگیبد ، ایکه دانش استقرار  ییو کاربرد دانش است ، در هر جا يریج و جامعه پذیر ، تروید ، کسب ، تسخیا عمل تولیند یت دانش هر گونه فرایریمد  )1999( 14سوان

  .دهد یش میسازمان را افزا
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  ت دانش یریند مدیفرا - 3
دانش محور شود و کارکنان  ،ت ها در هر سازمانیخواهد بود تا فعال ییندهایفرا يکسریاز به یک سازمان نیدن به اهداف آن در یت دانش و رسیریگسترش مد يراب    

ن یـ ر چنـد نمونـه از ا  یف شده است که در جدول زیگوناگون تعر يدگاههایز از دیت دانش نیریمد يندهایفرا.  ]7[ شوندل یآن سازمان هم به کارکنان دانش محور تبد
  :]9[سه شده استیاز نظر صاحبنظران مختلف مقا يطبقه بند

  
  ت دانشیریمد يندهایسه فرایمقا) 2(جدول 

  7مرحله  6مرحله   5مرحله  4مرحله  3مرحله   2مرحله   1مرحله  مرحله/مدل
              خلق  ینوناکاوتاکوچ

    یابیارز  کاربرد  میتسه  يموجود  توسعه  نییتع  15گمنیو
  یابیارز  ينگهدار  کاربرد  میتسه  توسعه  جادیا  ییشناسا  16رومهاردت/پروبست
  محروم کردن  ينگهدار  یابیارز  مشارکت  يریادگی  استفاده  جادیا  17امیلیو/تزیبوکو

    خلق  درك  انتقال  يطبقه بند  شفاف کردن  خلق  18نوودیگر
          انتقال  نیتدو  خلق  19پروساك/داونپورت

        کاربرد  انتقال  حفظ  خلق  20کونراد/ومنین
  

  : ]10[ر نشان داده شده استیکند که در شکل ز یف میندرا تعریز چهار فراین) 2000( يعلو
  
  

  
  ت دانش یریمد يندهایفرا: )1(شکل شماره 

 
  :پرداخته شده است  يف علویت دانش بر حسب تعریریند مدیمراحل فراک از یح مختصر هر یدر ادامه به توض   
  خلق دانش - 3-1

در عرصه  يماندگار يبرا یو دانش سازمان یه هوشیش سرمایش سازمانها به افزایش از پیاز بیبا وجود  ن. ت دانش ،خلق دانش است  یریند مدین مرحله در فرایاول      
در شرکت ها در آمده است و شرکت  یک مشکل اساسینترنت ، خلق و کسب دانش به عنوان یطور روازانه در منابع مانند ااد اطالعات به یحجم ز یرقابت و از طرف

مربوط به ورود دانش  يتهایخلق دانش شامل فعال.  ]11[کسب دانش هستند  يجاد راهکارها و چارچوب هاین مشکل در صدد ایدر جهت فائق آمدن بر ا يادیز يها
که  يک با رفتارینزد يوندین پیو توسعه هم چن یکسب ،فراخوان: ریرا در بر دارد نظ یعیکه دامنه وس. ]12[شود  یم و کشف و بدست آوردن دانش مستید در سیجد

  . اربرد دانش بپردازد مانند کسب ، حفظ و ک ید صرفاً به مراحلیکند و نبا یخود را از خلق دانش حاصل م یاتیت دانش عنصر حیریمد. شود ؛ دارد یخوانده م ينوآور
د به یجد يندهایجاد فرایگر و ایکدیب قواعد جدا از یتازه و ترک يد ،شناخت الگوهایجد يده هایان است که شامل خلق ایپا یب يندیخلق دانش ،فرا یبه طور کل     

  . جادو خلق دانش است یمنظور ا
  
  دانش   یره و سازماندهیذخ - 3-2

ت دوام یشود که قابل یم ییتهاین شامل آن فعالیهم چن. » شود یستم میدانش بعد از ورود آن به س يکه منجر به بقا و نگهدار ییهاتیره دانش شامل تمام فعالیذخ     
کند و آن را حفظ  ياجزا یوستگیاشاره دارد که پ یا چارچوبیدانش در شکل و  يره ثبت ، ضبط و نگهدارین مرحله به ذخیا. ]12[کند  یستم حفظ میدانش را درون س

ن مرحله ، کمک یا ییهدف نها. انتقال و تبادل دانش است ينه الزم برایش زمین مرحله پیقت ایدر حق. توسط کارکنان سازمان را داشته باشد  و استفاده یابیت بازیقابل
  .م است یاخذ تصم يندهایبه دانش الزم در فرا یسازمان جهت دسترس يبه اعضا

  
  ع دانش یتوز - 3-3

ع و انتقال دانش یتوز. ]9[ند ارتباطات دارد ودر اغلب سازمانها مورد اغفال قرار گرفته شده است یبا فرا يادیز ياست که شباهت ها یدانش موضوع عیند توزیفرا     
دغام کردن دانش خود قسمت و ا يل افراد برایدشوار است وتما يع دانش کاریتوز.  ]12[شود  یگر میبه قسمت د یان دانش از قسمتیمربوط به جر يتهایشامل فعال

به فرد  يدارد و تبادل دانش از فرد یح دانش بستگیت دانش به تبادل صحیریت مدیدرصد از موفق 90قت یدر حق.  ]13[ت دانش است یریدر مد یاز موانع اصل یکی
فرهنگ  يبه جا "م دانش قدرت است یتسه"فرهنگ  سازمان ، مستلزم استقرار ين اعضایانتقال دانش ب. ت دانش اثربخش استیریچرخه مد یگر ، از لوازم اساسید
  . باشد  یم "دانش قدرت است"
  

 توزیع دانش کاربرد دانش ذخیره و سازماندهی دانش ایجاد دانش 
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  کاربرد دانش   - 3-4
آن ها را مطرح کرده است ، در صورت  ین که چه کسیدر مورد ا يریده ها و دانش بدست آمده ، بدون جهت گین مطلب دارد که ایبه کار بستن دانش اشاره به ا      

ت دانش یریمد يندهایتها و فرایبر اساس دانش نباشد همه فعال یسازمان يتهایل به عمل نشود و فعالیاگر دانش تبد. رد ید استفاده قرار گد بودن و مناسب بودن موریمف
کاربرد بوجود و  22با انجام دادن يریادگین برود و حلقه مهم بازخورد ، یاز ب 21ن دانستن با عمل کردنیشود شکاف ب یکاربست دانش باعث م. ثمر است  یم و بیعق

  .]14[سازمان  يبه کار بستن دانش و انعکاس آن در خدمات و کاالها یعنیختن دانش با عمل یند اشاره دارد به آمین فرایا یبه طور کل. دیآ
  
  ت دانش یریت مدیدر موفق يدیعوامل کل - 4
را که در  ین عواملیکردند بارزتر یطرح ها ، سع يان پس از دسته بندمحقق. ه پردازان ، گوناگون استیدگاه افراد و نظریت دانش از دیریت مدیعوامل موفق     

  :]15[دهد یگوناگون نشان م يدگاههایب دین عوامل را از ترکیا) 3(کنند جدول یید شناسایرس یت دانش موثر به نظر میریت مدیموفق
  
  

  ت دانش یریت مدیعوامل موفق): 3(جدول 
  منبع  تیعامل موفق

وتر ، نرم افزار ، یشبکه ، کامپ: متناسب شامل  ینف ير ساخت هایز
  ت دانشیریستم مدیمتخصصان س

ل ینزبرگ و کمبی، گ)1998(26، داونپورت و همکاران)2000(25، کروس و برد)2002( 24،بارنا)1999( 23ندریو ل يعلو
ن و و همکارای) 1999(30، سگ و رز)1998(29واالو همکاران ی، مندو)2000( 28، جنکس و الفمن)1999(27
31)2004(  

ندها ، یکاربران ، منابع ، فرا يازهایکه کاربران دانش ، ن یدانش ياستراتژ
  ت دانش رامشخص کندیرین دانش و مدیوند بیدانش و پ

، جنکس و الفمن )2000( ی، هولسپل و جاش)1999(لینزبرگ و کمبی، گ)2002(بارنا
  )   2004(و و همکاران ی) 1999(، سگ و رز )1998(واالو همکارانی،مندو)2001(ننی،کوسک)2003(

ان یمتداول که به طور واضح ب یالتیک ساختار دانش گسترده تشکیوجود 
  .قابل درك باشد  یشده و به آسان

، جنکس و الفمن )1999(ل ینزبرگ و کمبی، گ)1998(، داونپورت و همکاران )2000(32، کروس و برد )2002(بارنا 
  )1999(سگ و رز ، )1998(واالو همکاران ی، مندو)2000(

ل ینزبرگ و کمبی، گ)1998(، داونپورت و همکاران )2000(، کروس و برد )2002(،بارنا )1999(ندر یو ل يعلو  ق یزش و تعهد کاربران شامل تشویانگ
  )2004(و و همکاران ی، ) 2003(، مالهوترا و گالتا )2000(، جنکس و الفمن )1999(

و ی) 1999(، سگ و رز )2000(، جنکس و الفمن )1998(، داونپورت و همکاران )2002(،بارنا )1999(ندر یو ل يعلو   ت کندیم و کاربرد دانش حمایو تسه يریادگیکه از  یفرهنگ سازمان
  )2004(و همکاران 

و و همکاران ی، )2000(جنکس و الفمن ) 2000( ی، هولسپل و جاش)1998(، داونپورت و همکاران )2002(بارنا   و ارائه آموزش يشامل اختصاص منابع ، رهبر یران عالیت مدیحما
)2004(  

ت دانش و کاربرد یریستم مدیاثرات س یابیجهت ارز یوجود شاخص هائ
  .دانش 

  )1999(، سگ و رز )2000(، جنکس و الفمن )1998(، داونپورت و همکاران )1999(ندر یو ل يعلو

  )2000(،کروس و برد)1998(، داونپورت و همکاران )2002(،بارنا )1994( 33آکرمن  ت دانشیریستم مدیس يوجود اهداف واضح و روشن برا
  )2004(و و همکاران ی) 1999(، سگ و رز )2000(، کروس و برد )2002(بارنا   یسازمان يریادگی

ا منجر به کاربد یتدانش که آیریستم مدیاز س یابیق و بازیات تحقیعمل
  شود ؟ یآسان دانش م

  ،)1998(واالو همکاران ی، مندو)1999(ل ینزبرگ و کمبی، گ)1999(ندر یو ل يعلو

  )2000(، جنکس و الفمن )2000(، کروس و برد )2002(بارنا   .ق کندیکه کسب و کاربرددانش را تلف ییندهایفرا
  )1999(، سگ و رز )2000(جنکس و الفمن   ت دانشیحما/ ت یامن

  
  

  ت دانش  یریمد ياده سازیزش در پینقش انگ - 5
جه ین نتیران به ایرا با گذشت سالها مدیز  .باشد یزش  میت دانش از نظراکثر صاحبنظران ،انگیریت  مدین عوامل در موفقیاز مهمتر یکیور که مشاهده شد همانط     
تـام   یج الزم هماهنگینتا يریکارگ در به یزه کافیبا دانش ، تجربه ، تخصص و انگ یانسان يرویر است که نیامکان پذ یزمان یبه اهداف سازمان یابیده اند که دستیرس

   .داشته باشند
ابـزار   25 يخـود را بـر رو   يهـا  یج بررسـ ینتا 2007در سال ) تیرینه مشاوره مدیجهان در زم ين شرکت هایاز بزرگ تر( »34ین اند کومپانیب«شرکت  نهین زمیدر ا
سـال و   14شـروع شـد و در مـدت     1993از سال  ین بررسیا. ارائه کرد  ید درگزارشرنیگ یخود از آن بهره م یحل مشکالت سازمان يران برایکه معموال مد یتیریمد
، اروپـا ،   یشـمال  يکـا یدر مناطق آمر(ا یکشور دن 70ش از یقدرتمند در ب يران ارشد سازمانهایبر نظرات هزار نفر از مد یش گسترده در مجموع مبتنیمایدوره پ11 یط
زان کـاربرد ، رتبـه هشـتم را در جهـان بـه خـود       یـ ت دانش از نظر میری، مد یابزار مورد بررس 25ن یدر ب. ن شده است یتدو)ن یتال يکایانه و امریقا ، خاورمیا ، آفریآس

 يت منـد یزان رضـا یران در خصوص میاز مد ین بود که وقتیاما نکته جالب تر ا. هفت بود  ییایآس يت دانش در شرکت هایرین بود که رتبه مدیجالب ا. اختصاص داد
 [19]) ت کم یاد    رضایاقبال ز(را به خود اختصاص داد  22ت دانش رتبه یریسوال شد مد یتیریمد يابزارها يریها از به کارگآن
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 .ته اند ت دانش را نگرفیریمد يجه الزم از اجرایاز شرکت ها نت ياریت دانش در سازمانها ، بسیریاد مدیت زیرغم اهمین مطلب است که علین امر نشان دهنده ایا      
ت دانـش فقـط از   یرین است که در بدو امر به مدیا یتین نارضایک علّت مهم ای.افته است یخود دست ن یگاه واقعیهنوز به جا یک رشته علمیت دانش به عنوان یریمد

ت اطالعـات  یریمـد  يمـاورا  يزیاز مهارت کارکنان ،چ یاستفاده واقع يافتند که برایج سازمانها دریپنداشتند اما به تدر یم يک فناوریشد و آن را  ینگاه م يبعد فناور
ت یریز مـد یوجـه تمـا   ین عامل انسـان یرند و همیگ یت دانش قرار میریت مدی، در مر کز توسعه احراز موفق یکیو الکترون يانسانها در مقابل بعد فناور. از است یمورد ن

ن منبـع در سـازمان   یمهمتـر  ییاز به شناسایت دانش در سازمانها  نیریک از مراحل مدیز هر یمت آیموفق ياجرا. ت اطالعات استیریچون مد یم مشابهیدانش از مفاه
 یدانش با ذهن انسانها کسب م. دیآ یداشته باشد به وجود م یاز نحوه خلق آن آگاه یشود و بدون آنکه کس یخلق   م یدانش در اذهان انسان .دارد یمنابع انسان یعنی

  .شود یرفته اند به کار گرفته میکه آن را پذ ییت توسط انسانهایابد و در نهای یو اشاعه م کند یدا میشود و انتقال پ
ـ  یا دسترسی ين فن آوریرغم وجود بهتر یعلجه  یدر نت نه استین زمیدر ا یزه کافیت دانش مستلزم دارا بودن انگیریند مدیکارکنان در فرا يهمکار یاز طرف  یبه غن

  . ]16[کند ین   مییت دانش را تعیریستم مدیا شکست سیت یزه و تعهد کارکنان دانش اغلب موفقی، انگن انبار اطالعات مربوط یتر
 يروین طور کاربرد دانش بدون وجود نیع و همیره و توزیرا خلق دانش ، ذخیز. است  یند متجلین فرایمراحل ا یت دانش در تمامیریند مدیزش در فرایت انگیاهم     
  : باشد که یبه کسان یو پاداش ده یید قادر به شناسایق بایزش و تشویانگ يستم هایس.نخواهد برد  ییازه راه به جیبا انگ

 پردازد  یبه خلق دانش م . 
 دانش متعهد هستند يبه کسب و نگهدار. 
 پردازند یگران میم دانش با دیداوطلبانه به تسه. 
 رندیگ یف خود به کار میرا در انجام وظا يدیدانش جد . 
 کنند  یت میگران احساس مسئولیل آموختن دانش و انتقال آن به ددر قبا . 

. کننـد  یخـود احسـاس نمـ    ينه بـرا ین  زمیدر ا يرا تعهدیستند زید دانش نینداشته باشند قادر به خلق و تول یزش کافیجه همانطور که گفته شد، کارکنان تا انگیدر نت
. کنند  یبانیم دانش پشتیاز فرهنگ تسه یستیپاداش با ينظام ها. ]17[کند  یفا میو آشکار ا ین دانش ضمنار مهم در قسمت کردیبس یزه کارکنان نقشین انگیهمچن

ت دانـش را درك  یریمـد  يایمزا ینان شود که کارکنانیکنند و حصول اطم یپاداش داده شود که تجربه شان را ارائه م یند مهم است که به کارکنانین فرایبهبود ا يبرا
کـه   يا در مـوارد یـ ب کننـد ؟ آ یـ م دانش را ترغیند تسهیکنند که فرا یافت میدر یا کارکنان عالئمیآ: ر را از خودشان بپرسندیز يسوال ها  یستیزمانها باسا. کرده اند 

در  یمشـابه  يشد که خطاها یم شد از آن ها اجتناب کرد اگر دانسته یا اشتباهات رخ داده که میده است؟ آیم دانش سود برده است به اطالع عموم رسیسازمان از تسه
ت دانـش  یریت و عملکرد موفق مـد یرا موفقیز. کند  یزه کارکنان به کم کردن فاصله کاربرد دانش کمک میفهم بهتر تعهد و انگ یگذشته صورت گرفته است؟ از طرف

  .  ]18[ل کردن دانش به عمل مؤثر وابسته استیتبد ییاغلب به توانا
زش یموثر در انگ يرهایمتغ یران، بررسیمد يوه براین شیدترید مفیش دانش و فهم مان راجع به نحوه رفتار فرد در سازمان بایافزا يز معتقدند که برایلر نیپورتر و م                

ن یت ایموفق يبرا. کارکنان تالش کنند  زهیش تعهد و انگیافزا يت کرده و برایت دانش حمایرید در گفتار و رفتار خود بطور شفاف از مدیر ارشد سازمان بایمد]. 5[باشد
دهند  یع آن را ارتقاء میکه توسعه و اکتساب دانش و از همه مهمتر اشتراك و توز ییدر اهداف و چشم انداز و رسالت گنجانده شده ، رفتارها يکار يد مشوق هایامر با

 . رندیمد نظر قرار بگ کارکنان در محاسبه حقوق و دستمزد و در پاداش ها يها یابیدر ارزش یستیبا
زه در یـ جاد انگیا يق استراتژیاز طر یبه اهداف سازمان یابیت دانش عبارتست از دستیریمد: ف کرد ین تعریت دانش را چنیریتوان مد یبا توجه به موارد گفته شده م    

بـا اسـتفاده از منـابع اطالعـات موجـود ،مهـارت ،فرهنـگ        (ها و اطالعـات  ر داده یآن در تفس يریشان و به کارگیها ییش توانایبه منظور خلق و افزا) یدانش(کارکنان 
  .]6[ند معنابخش به داده ها و اطالعاتیک فرایق یاز طر...)ت ،احساسات و ی،شخص

  
  :  يماد یزشیعوامل انگ   - 6

رد در یگ یمورد استفاده سازمانها قرار م يبه صورت نقدن نوع پاداش که یا. است  ي، پاداش نقديادار يانجام دادن کارها يبرا یزشین عوامل انگیاز متداولتر یکی
از  ياریبه نظر بس یاز انواع آن است ول یکیفقط  يباشد و پاداش نقد ین باورند که عوامل پاداش گوناگون میبر ا يعده ا. ار مؤثر است یسازمان بس يشبرد هدفهایپ

ن یشود ، ا یم یزشیک عامل مهم انگیت پول به عنوان یآنچه موجب اهم. ر جوامع مختلف است ن عامل پاداش دین و مؤثرتریدانشمندان روان شناس ، پول مهمتر
ممکن  یحت. دیآ یت افراد به شمار میاز جوامع پول مظهر شخص ياریدر بس. د یآ یگوناگون افراد به شمار م يدن به خواسته هایرس يبرا يله ایاست که پول وس

مورد استفاده در  يماد ياز پاداش ها ير نمونه ایدر جدول ز .] 4[و احترام همراه داشته باشد  یآنان منزلت اجتماع يده سازد و براز برآوریاست حس احترام افرادرا  ن
  :] 2[سازمانها آورده شده است
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  يماد يانواع پاداش ها: )4(جدول

  رندید مد نظر قرار گیکه با ینکات  نوع پاداش
  ش حقوقیافزا

  )هیقوق پازان حیش میافزا(
شتر یش حقوق بیشود ، هر قدر افزا یمحسوب م يزه قویجاد انگیک عامل ایپول در کوتاه مدت *

  .شود یجاد میدر افراد ا يشتریزه بیباشد انگ
 .شود یکارکنان م یت شغلیزه و رضایش انگیباعث افزا*  ون و پاداش حسن خدمتیسیکم

  ه دشوار باشد یقوق پازان پاداش و ربط دادن آن به حین مییممکن است تع*
  پرداخت متناسب با عملکرد

دن به اهداف یبر عملکرد افراد در تحقق بخش یش منظم دستمزد مبتنیافزا(
  )مشخص 

 . باشد  یاتیمال یاثر بخش يک مشوق دارایتواند  یداردو م یزشیر انگیتاث*
 یزشیر انگیاز تاث جهیر باشد و در نتین نوع پاداش همراه با تاخیافت ایممکن است حصول و در*

  .آن کاسته شود
  د سهامیار خریاخت/سهام 

 یکمتر از ارزش واقع یمتید آن توسط کارکنان به قیا امکان خریسهام   ياهدا(
  )آن 

 .کند یت میبلند مدت و حس مشارکت را در افراد تقو يوفادار*
 یار اثر بخشیبس یزشیداشته باشد عامل انگ یقابل توجه یاز آن جا که ممکن است منافع مال*

  . است 
  ژه یو ينرخ ها

  )ر موارد یمه  ساینه رهن ، اجاره ، بیکمک درپرداخت هز( 
 ییدستبند طال«ار موثرند و گاه در حکم یبا سازمان بس يب کارمندان به ادامه همکاریترغ يبرا*
  کنند  یعمل م» 

  خانواده يبرا یبهداشت يایمزا
 يبرا یشخص ینه خدمات بهداشتیا پرداخت کل هزید یطرح پرداخت سوبس(

  . )خانواده کارمندان

 .داشتن کارمندان سالم به نفع خود سازمان خواهد بود*
ف یاز وظا یجزئ ین خدمات بهداشتیاد نباشد چون امروزه تامیآنها ممکن است ز یزشیارزش انگ*

  سازمان ها شده است 
      

ز بـوده  یـ ز توجه داشت که مورد توجه هرزبرگ نیژه نیو و یجانب يایر مزایش حقوق به سایعالوه بر پاداش و افزا یستیبا يماد يزاننده هاینه مشوق ها و برانگیدر زم 
شود بر خـالف آنکـه    یکارمندان م يکار یت زندگیفیش کیا باعث افزاین مزایا. باالخص در کشور ما دارد  یزشیانگ ینقش مهم يماد ير مشوق هایاست و مانند سا

و  يریشه ها را از نظر رفـاه کارکنـان ، تحـت عنـوان دسـتگ     ین اندیرخواهانه تریکاخیامر ینه بخش صنعتین زمیدر ا. ت آنها را درك نکرده اندینها اهماز سازما ياریبس
تـوان   یگرنمـ یا را دین نوع مزایا .ده است یدرصد دستمزد رس 25باً تا یکا تقریا در کشور امریل مزاین قبینه ایهز. کمک از زمان تولد تا مرگ مورد توجه قرار داده است 

مه و حق یمانند ب( ییار ابتدایبس یتیحما يایر مزایو سا یل بهداشتین وسایتام. است که به صورت حقوق درآمده است  يت آنها به حدیپاداش دانست ، بلکه اهم ینوع
کنند که سـازمان از   یان ، که اگر مداوم و روز افزون نباشد ، کارکنان تصور منه رفاه و سعادت کارکنیاست در زم ییکایابتکار امر ین نوعید سهام معیو حق خر) مسکن
  .  ]3[برگردانده است يآنان رو

ش حقوق ، پرداخت پـاداش ،  یتوان  به افزا ین عوامل میاز جمله ا. ار مناسب باشد یتواند بس یم يماد یزشیزعوامل انگیت دانش نیریز مدیت آمیموفق يدر جهت اجرا
د ، یـ زان تولیـ تواند بر اساس دانـش و م  یجبران دستمزد م ياز نظام ها یبخش. از دارد یمناسب کارکنان به ساختار مناسب پرداخت ن يهمکار. ا اشاره کرد یار مزیو سا

ک از کارکنـان ، از اهـرم   یـ هـر   ير مـذکور بـرا  یسنجش مقاد يبرا ییستهایه ها و چک لیجاد رویدانش محور با ا يسازمانها. رد یم و تبادل آن شکل گیا تسهیتوسعه 
بـه عنـوان   . ت سازمان وابسته است ین کار به نوع فعالیانجام ا يمختلف مورد استفاده برا يمدل ها. ندینما یت دانش استفاده میریمد ياده سازیپ يبرا يزش مادیانگ

شـرکت  . [19] ردیـ گ یدانش خود با همکارانش دارد ، پاداش م يشتراك گذاکه در به ا یزان تالشیمثال در برنامه توسعه سازمان ملل ، هر کدام از پرسنل بر اساس م
 یطرح» ام یب يا« در حال حاضر شرکت. افته اند یقات به کارکنان یاز سود در ازاء تحق یاعطا بخش يرا برا ییش راههایاز سال ها پ يوتکنولوژینه بیفعال در زم يها

ب یـ ن ترتیز بـه همـ  ین ینوشتن مقاالت علم. به همراه دارد  ی، پاداش مال ياز انحصاریافت امتیدر. شود  یخوب پاداش داده م يده هایکند که طبق آن به ا یرا اجرا م
 یخـود را وارد بانـک اطالعـات علمـ     يده هـا یـ ق شوند ایابد تا طبق آن افراد تشویرا ب یدارد ، راه ین سعین شرکت هم چنیا. سنده به همراه دارد ینو يرا برا يسود

خوب طبقه  يوه هاید را به شیجد يده هایکه ا یا کسانیرد یگ یشان مکرر مورد استفاده قرار میده هایکه ا ين کار را با دادن پاداش به افرادیام ا یب يا. شرکت کنند 
ت دانش به یریمد يم شدن در برنامه هایسه يراراکس بی، وورلد بانک ، ز ینسیسلر ، مک کیکر–ملر یمانند د یین طور سازمانهایهم. دهند  یکنند انجام م یم يبند

ـ ا. رند ین پاداش را به کار گینو يستم هاید سیدانش محور با یل شدن به سازمانیتبد يسازمانها برا یبطور کل. ]20[کنند  یاعطا م يماد يکارکنان خود پاداش ها ن ی
 یر پاداش داده و بر نظام پـاداش و جبـران خـدمت گروهـ    یسک پذیر ينگرش ها و رفتارهات در حل مسائل روزانه ، به یخالق يبه منظور ارتقا یستیبا یستم ها میس

  . ق کنند یگروه تشو ين اعضایجاد و تبادل دانش و اشتراك اطالعات را بید ورزند تا بتوانندایتأک
 آنـان  تشویق و پاداش به منجر عواملی چه یا و امور در روشی چه ای و کاري چه و عملی چه که بدانند باید کارکناننست که یبه آن توجه کرد ا یستیکه با ينکته ا     
 ضـمن  در. باشند شده ترسیم و مشخص کارکنان براي وضوح به و باشند سازگار ت دانش یریو مد سازمانی اهداف با مربوط عوامل که شود دقت بایستی البته. شود می

 اعمـال  درسـتی  به که صورتی در و است انسانی نیروي انگیزش افزایش جهت تشویقات و ها پاداش. نماید عمل آن طبق و بوده پایبند آن به عمل در نیز سازمان مدیر
 و عوامل گردد می پیشنهاد  ،تیریمد ياده سازیدر پ تشویقات و ها پاداش خصوص در.داشت خواهد عکس نتیجه و شده انسانی نیروي در انگیزه کاهش به منجر نشود

 بـه  درسـتی  بـه  را نظـر  مورد عوامل کارکنان از یک هر که صورتی در و گردد تدوین و بررسی دقت به شود، کارکنان پاداش و تشویق به جرمن تواند می که موضوعاتی
ران بـه  یمد یستیمنحصر به فرد است و با یماده در هر سازمان و فرهنگ یزشیعوامل انگ يریتوجه کرد که بکارگ یستی، البته باشوند واقع تشویق مورد برسانند، انجام

د بـه آن توجـه   یـ آن چه که با. ن مهم توجه شده استیق حاضر به اینه متناسب با سازمان خود و امکانات خود مبادرت ورزند که در مدل تحقین زمیدر ا یارائه مدل بوم
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با توجه به مباحـث گفتـه شـده مـدل     . ند ینند و درك نمایبب ین رابطه را به روشنیبرقرار باشد و کارکنان ا ین عملکرد و پاداش رابطه مشخصید بین است که بایکرد ا
  :ر نشان داده شده استیدر  قالب مدل ز يش مادیزیعوامل انگ

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  *ت دانشیریاثر گذار بر استقرارمد یزشیمدل عوامل انگ:  )2(شکل شماره
  
  .باشد  ین میمحقق يمحقق ساخته  که حاصل مطالعات نظر  یمدل حاضر مدل* 
  
  
  : ق یضرورت تحق - 7

ت دانش در سـازمان خـود   یریستم مدیس ياده سازیاز آنان به دنبال پ ياریت دانش در سازمانها واقف شده اند ، بسیریت دانش و مدیران به اهمیمد یامروزه به خوب     
 ت دانش در سازمان آنها با شکست مواجـه شـود،  یریجه مدیاده کرده و در نتیستم مذکور را در سازمان خود پین هستند که نتوانند سین حال آنان نگران ایهستند ، در ع

ت دانش یری، اقبال به مدیتیریمد يها گر از راهکارید ياریمانند بس.گردد یباز م 1384به حدود سال  آنسابقه ، یرانیا يت دانش در سازمانهایریمد ياده سازیدر مورد پ
آوردن بـه   يرو ير مجموعه وزارت نفت بـرا یز يها شرکت يکه از سو یلین دالیتر از مهم یکی. کشور آغاز شد یمیو پتروشحوزه نفت و گاز  يها سازمان يز از سوین

 يهـا  اسـتفاده از راهکـار   يو موجه بـرا  یار منطقیل که در ابتدا بسین دلیا. بود یشمس 80ن حوزه در دهه یگسترده خبرگان ا یشد، بازنشستگ یت دانش عنوان میریمد
ـ    یاثرات منف يار بزرگ و دارایبس يا قت دغدغهینمود؛ در حق یت دانش میریمد يها رمجموعهیاز ز یکیاج دانش خبرگان به عنوان استخر بـر   یآشـکار و پنهـان فراوان

ت یریمـد  يباعـث شکسـت پـروژه هـا    که  یلیاز جمله دال.ت دانش موفق باشند یریمد ياده سازین شرکت ها نتوانستند در پیاما متاسفانه ا .ها بود ن سازمانیعملکرد ا
جـاد  یجهت ا يزیر و برنامه يساز عدم توجه مشاور و کارفرما بر لزوم فرهنگ:شود عبارتست از  یعنوان م یمیاز جمله شرکت نفت و پتروش یرانیا يدانش در سازمانها

 [19]خبرگان يمتناسب برا يو معنو يماد يها مشوق
ن ینفت و گاز در ا يباشد و با توجه به شکست شرکت ها یت دانش در سازمان خود میریمد ياده سازیز درصدد پیصفهان ننکه شرکت گاز استان ایبا توجه به  ا    
 نهین زمیرا در ا یقات مقدماتیت دانش ، اقدامات و تحقیریمد يت دانش و توجه صرف به نرم افزارهایریمد ياده سازین شرکت قبال از اقدام به پیرود ا ینه انتظار میزم

نه الزم است به آن ین زمیکه در ا یاز مطالعات مقدمات یکیجه یدر نت.اده شود یپ يو نه ظاهر يو کاربرد ین سازمان بطور واقعیت دانش در ایریانجام داده تا مد
ت یریمد ياده سازین عوامل در پیکه ا ن سوال مطرح شودیباشد و ا یت دانش  در شرکت گاز میریمد ياده سازیدر پ يماد یزشیعوامل موثر انگ یپرداخته شود، بررس

  کنند؟ يت دانش در سازمان همکاریریمد ياده سازین کارکنان سازمان بوجود آورد تا در پیزش الزم را در بیتوان انگ یزان نقش دارند و چگونه میدانش  تا چه م
  

 همکاري منابع انسانی

موفقیت 
مدیریت 

 دانش

 مزایاي ویژه مجموع دریافتی ها

 برانگیزنده هاي مادي

  افزایش حقوق کارکنان  
  پرداخت پاداش  
  متناسب با پرداخت حقوق

  عملکرد
  پرداخت حقوق متناسب با

  مهارت ها و شایستگی ها 
 مرخصی با حقوق  

  

 قسمتی از رهن یا اجاره  پرداخت
  محل مسکونی  

  کمک در پرداخت وام یا ارائه وام
  هاي ضروري

  ارائه بیمه هاي ویژه  
 ارائه بن خرید کاال  
  مسکنمزایاي تعاونی   
  مزایاي تعاونی مصرف  
  پرداخت هزینه و تسهیالت مربوط

 به سفر و سایر تفریحات
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  :سابقه پژوهش  - 8
ت دانش دارد یریت بحث مدین نشان از اهمیاخل و خارج از کشور صورت گرفته است  که ات دانش در دیریدر قلمرو مد ياریبس يزپژوهش هایدر عصر حاضر ن     

ن یش تعداد مقاله ها و کتاب ها د راین امر با توجه به افزایا. افتن است یبه سرعت در حال رواج  1996ت دانش خصوصاً از سال یریبه مد یاقبال عموم یبه طور کل.
و در سال  158ن تعداد به یا 1998که در سال  یت دانش بوده است در حالیریراجع به مد ABIگاه داده یمقاله در پا 45، 1995ال در س. باشد  یم ینه قابل بررسیزم

خل و ر در دایتوان به موارد ز یاتجام گرفته است از جمله م یز مطالعات گوناگونیت دانش نیریزش در مدیت انگینه اهمیدر زم ]21[افت یش یعدد افزا 835به  2002
  :خارج از کشور اشاره کرد 

 یستیکند که رهبران با یکند و اشاره م ید میت دانش در سازمان تاکیریجه مدیو درنت يرهبر یزش جهت اثر بخشیت انگیز در پژوهش خود به اهمین) 2010(ک ین
 یبررس"با عنوان  يدر مطالعه ا) 2009(ن یستیتوم و کریو. ]22[م دانش توجه داشته باشندیجاد دانش و تسهیه به آن ها جهت ایزش کارمندان و دادن روحیبه  انگ

 یرونیزش را به دو نوع بیآنها در مطالعات خود انگ. ت دانش در کانادا پرداختندیریمد يزش در پروژه هایبه مطالعه نقش انگ "ت دانش یریمد يزش در پروژه هایانگ
بود که آنها در  یدانند و جز عوامل یت دانش میریزش را جزء عوامل اثر گذار بر مدیجاد انگیز این) 2008(مبا ت و الیاسم .]23[م کردندیتقس) يرمادیغ(یو درون) يماد(

زش را به عنوان عامل یز انگیت دانش در کشور هند پرداخت آنها نیریت در مدیز به مطالعه عوامل موفقین) 2007(باسو و سنگاپتا  .]24[سازمانها به مطالعه آن پرداختند
رنده و یادگی يت سازمانهایزش راعامل موفقیق خود انگیدر تحق) 2000(ن یمارت. ]25[زش دارد یت بحث انگین نشان از اهمیت دانش قلمداد کردندکه ایریت مدیقموف
  .  ]26[ت دانش دانسته استیریمد
  
  :ق یاهداف تحق -9
از انجام  یت دانش، هدف اصلیرین تالش شرکت گاز استان اصفهان به استقرار مدینت دانش و همچیریت مدیزش در موفقیت انگیبا توجه با مطالب گفته شده و اهم  
توان هدف  ین را میباشد ، که ا یت دانش در شرکت گاز استان اصفهان میریکارکنان در استقرار مد يبرجلب همکار يماد  یزشیعوامل موثر انگ یابیق ارزین تحقیا

ت دانش یریمد ياده سازیژه بر پیو يایر مزاین تاثییت دانش در شرکت مورد مطالعه و تعیریمد ياده سازیها بر پ یافتیرر مجموع دین تاثییتع یدر قالب دو هدف فرع
  . ان کردیدر شرکت مورد مطالعه ،ب

  
  قیسواالت تحق - 10

  :ق عبارتست ازین تحقیا یو سواالت فرع یق حاضر سوال اصلیبا توجه به اهداف تحق
  ت دانش در شرکت گاز اصفهان موثرند ؟ یریمد ياده سازیان بر پزیتا چه م يماد یزشیعوامل انگ
 یفرع يسوال ها

  ت دانش در شرکت مورد مطالعه موثرند؟یریمد ياده سازیزان بر پیها تا چه م یافتیمجموع در -1
  ت دانش در شرکت مورد مطالعه موثرند؟یریمد ياده سازیزان بر پیژه تا چه میو يایمزا  -2
  
  

  قیو روش تحق ابزار )5(جدول 
  ییروا  ییایپا  يریابزار اندازه گ  حجم نمونه  يریروش نمونه گ  يجامعه آمار  قیروش تحق

  : از لحاظ روش
  یشیمایپ– یفیتوص

  يکاربرد: از لحاظ هدف

ه کارکنان شرکت گاز استان یکل
به تعداد ) شهر اصفهان(اصفهان 

569  

 يطبقه ا یتصادف
  متناسب

پرسشنامه محقق   119
  ساخته

  خوبار یبس
کرونباخ حاصل  يآلفا(

96/0(  

  ییو محتوا يصور
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  کیدموگراف يرهایع متغیتوز )6(جدول 
  درصد  رهایمتغ

  درصد مرد 69درصد زن ، 31  تیجنس
  پلمیدرصد فوق د 7/22پلم،یدرصد د6/28  التیتحص

  سانسیدرصد ل 1/36
  سانس به باالیدرصد فوق ل 6/12

  سال 31-40درصد 31سال، 20-30درصد 36  سابقه خدمت
  سال، 41-50درصد  7/23
  سال به باال 50درصد  3/9

  درصد سرپرست5/18ر،یدرصد مد8/0  سمت
  درصد کارمند7/80

  یمانیدرصد پ2/9،يدرصد قرارداد9/31  نوع استخدام
  یدرصد رسم 5/55
  ر مواردیدرصد سا 4/3

  
  

  ل سواالت پژوهش در شرکت گاز اصفهانیه و تحلیتجز -11
 

  ت دانش در شرکت مورد مطالعه مؤثرند؟یریمد ياده سازیزان بر پیها تا چه م یافتیمجموع در :سوال اول 
  

  3 ین فرضیانگیت دانش با میریمد ياده سازیها در پ یافتین مجموع دریانگیسه میمقا )7(جدول 
 t df  اریمع يخطا  اریانحراف مع  نیانگیم  ها یافتیمجموع در

27/4  21/1  111/0  38/11  118  
 

ش از یها ب یافتید کارکنان مجموع درین از دیباشد بنابرا یدرصد بزرگتر  م 5 يجدول در سطح خطا یمشاهده شده از مقدار بحران  t ،  )7(ل ج جدویبراساس نتا
  .ت دانش در شرکت مورد مطالعه مؤثرند یریمد ياده سازیسطح متوسط  بر پ

  
  ها یافتیع درمربوط به مجمو يو درصد پاسخ سوالها یع فراوانیتوز) 8( جدول شماره

  نیانگیم  ادیار زیبس  ادیز  متوسط  کم  کم یلیخ  سوال
  یفراوان  پرداخت پاداش

  درصد
1  
8/0  

4  
4/3  

14  
8/11  

39  
8/32  

61  
3/51  

30/4  

 یژگیپرداخت حقوق متناسب با و
  )ها یستگیمهارت ها و شا(ها

  یفراوان
  درصد

0  
0  

6  
5  

15  
6/12  

34  
6/28  

64  
8/53  

31/4  

  یفراوان  ش حقوقیافزا
  ددرص

2  
7/1  

7  
9/5  

12  
1/10  

32  
9/26  

66  
5/55  

28/4  

  یفراوان  پرداخت حقوق متناسب با عملکرد
  درصد

1  
8/0  

7  
9/5  

18  
1/15  

44  
37  

49  54/4  

  یفراوان  با حقوق یمرخص
  درصد

5  
2/4  

11  
2/9  

17  
3/14  

48  
3/40  

38  
9/31  

86/3  

 
ن مر بوط یانگین نمره میو کمتر54/4ن یانگیبا م»پرداخت حقوق متناسب با عملکرد «بوط به ن نمره پاسخ ها  مریانگین میشتریب)8( جدول شماره يافته هایبر اساس 

  .بوده است  86/3ن یانگیبا م» با حقوق  یمرخص«به 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ت فرآیندهاي سازمانیدومین همایش ملی مدیری
 

10 

 
  

  ت دانش در شرکت مورد مطالعه مؤثرند؟یریمد ياده سازیزان بر پیژه  تا چه میو  يایمزا :سوال دوم 
  

  3 ین فرضیانگیت دانش با میریمد ياده سازیژه  در پیو ياین مزایانگیسه میمقا) 9( جدول 
 t df  اریمع يخطا  اریانحراف مع  نیانگیم  ژهیو يایمزا

76/3  850/0  077/0  85/9  118  
ش از سطح یژه  بیو ياید کارکنان مزاین از دیباشد بنابرا یدرصد بزرگتر  م 5 يجدول در سطح خطا یمشاهده شده از مقدار بحران  t ج جدول فوق ، یبراساس نتا

  .ت دانش در شرکت مورد مطالعه مؤثرندیریمد ياده سازیمتوسط  بر پ
  

  ژهیو يایمربوط به مزا يو درصد پاسخ سوالها یع فراوانیتوز )10(جدول شماره 
  نیانگیم  ادیار زیبس  ادیز  متوسط  کم  کم یلیخ  سوال

  یفراوان  ژهیو يمه هایرائه با
  درصد

1  
8/0  

15  
6/12  

28  
5/23  

54  
4/45  

21  
6/17  

66/3  

  یفراوان  الت مربوط به سفرینه و تسهیپرداخت هز
  درصد

3  
5/2  

12  
1/10  

16  
4/13  

44  
37  

44  
37  

96/3  

  یفراوان  مسکن یتعاون يایمزا
  درصد

5  
2/4  

7  
9/5  

27  
7/22  

44  
37  

36  
3/30  

83/3  

  یفراوان  مصرف یتعاون يایمزا
  درصد

10  
4/8  

11  
2/9  

36  
3/30  

41  
5/34  

21  
6/17  

43/3  

  یفراوان  يضرور يا ارائه وام هایک در پرداخت وام کم
  درصد

3  
5/2  

6  
5  

22  
5/18  

50  
42  

37  
1/31  

95/3  

  یفراوان  د کاالیارائه بن خر
  درصد

5  
2/4  

1  
8/0  

34  
6/28  

50  
42  

29  
4/24  

82/3  

  یفراوان  یا اجاره محل مسکونیاز رهن  یپرداخت قسمت
  درصد

9  
6/7  

7  
9/5  

23  
3/19  

49  
2/41  

31  
1/26  

72/3  

و 96/3ن یانگیبا م»حاتیر تفریالت مربوط به سفر و ساینه و تسهیپرداخت هز«ن نمره پاسخ ها  مربوط به یانگین میشتریب )10(جدول شماره يافته هایبر اساس 
  .بوده است  66/3ن یانگیبا م» ژه یو يمه هایارائه ب«ن مر بوط به یانگین نمره میکمتر

  
  )مانوا ( ره یانس چند متغیارل ویتحل يدار یآزمون معن )11(جدول 

  يتوان آمار  زان تفاوتیم  يدار یسطح معن F  لکزیو يالمبدا  

  670/0  196/0  105/0  08/1  804/0  ت یجنس
  751/0  126/0  375/0  08/1  667/0  الت یتحص

  819/0  141/0  237/0  22/1  634/0  سابقه خدمت 
  417/0  126/0  392/0  07/1  874/0  سمت 

  565/0  109/0  573/0  915/0  707/0  نوع استخدام
  

الت ، سابقه یت ، تحصیت دانش برحسب جنسیریمد ياده سازیموثر در پ يماد یزشیمشاهده شده در خصوص عوامل  انگ  F ،   )11(جدول  يافته هایبراساس 
  .دار نبوده است  یمعن  P≥/05خدمت ، سمت و نوع استخدام در سطح 

  
  

   :شنهادات یج وپینتا - 12
ت دانش موثر یریمد ياده سازیآنها در پ يش از سطح متوسط در همکاریب يماد یزشیشود که از نظرکارکنان عوامل انگ یمشاهده م 7و5ج جداول یتابا توجه به ن    

زش را در یانگکه نقش  يجه برخالف عده ایدر نت. ندارد  يریچ تاثین نظر هیدر ا... ت و یسابقه، سمت ، جنس )11(افته جدول یاست که طبق  ین در حالیاست ا
سازمانها  یط فرهنگیز به خصوص در شراین يماد يزاننده هایکند که انگیق ثابت مین تحقیج ایدانند نتا یم يت دانش فقط منوط به عوامل معنویریشبرد اهداف مدیپ
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زش یجهت انگ  یبه طور کل. ند به وجود آوردین فرایا کارکنان را در ينه همکاریتواند زم یت دانش میریمد ياه سازیپ ير کشور ما و باالخص در ابتداینظ یو جوامع
البته . ش توجه شود یش از پیزبیکارکنان ن يماد يازهایکارکنان  به ن يمعنو يازهاین باشند وضمن توجه به نیتام يابتدا آنان از نظر ماد یستیند باین فرایکارکنان در ا

اد صرفاً یستم پاداش آنها به احتمال زیهستند و س یپاداش متفاوت يستم هایازمند سید کارگران دانش نین است که بدون تردیبدان توجه کرد ا یستیکه با ينکته ا
و  ياز عوامل ماد یبیآنچه که مهم است ترک. در تضاد با هم قرار ندارند يرمادیو غ يماد يزه هایت که وجود انگین واقعیبا اذعان به ا. و ملموس نخواهد بود  يماد

ق ین پژوهش با تحقیج حاصل از ایضمن آنکه نتا. ت دانش بوجود آورد یریند مدیزش کارکنان را در فرایو انگ ينه همکاریتواند زم یت دانش میرید مدنیدر فرا يمعنو
 یب يانش مؤثر و عوامل مادت دیریدر مد يرمادیزش غیج حاصل از مطالعات آنها نشان داد که نقش انگیرا نتایدر کانادا ، مطابقت ندارد ز)  2009(ن یستیتوم و کریو

زان یم یستند ودر هر سازمانیک سازمان نیمنحصر به  یزشیرا عوامل انگیشود ز یمربوط م یط سازمانین تفاوت به مسئله محیل ایهمانطور که ذکر شد دل. رندیتاث
. باشد یط و فرهنگ متفاوت مین عوامل بسته به محیت ایکه اهمز اشاره داشتند ین مسئله نیق خود به ایباشد که البته آنان در تحق ین عوامل متفاوت میر ایتأث

  :شود  یل ارائه میشنهادات ذیق پیج تحقیسرانجام با توجه به نتا
ت یریمد ياده سازیزش را در پیشود که نقش عوامل انگ یشنهاد داده  میران شرکت گاز استان اصفهان پیپژوهش ، به مد یج حاصل از سوال اصلیبا توجه به نتا -1

ع و کاربرد دانش در شرکت گاز استان اصفهان موفق عمل یره ، توزید ، ذخیزش کارمندان خود در تولیدانش در شرکت خود مورد توجه قرار دهند، تا بتوانند با انگ
 . باشد  یزش میاز جمله انگ ياریبس ينه هایق در زمیدق يزیت دانش مستلزم توجه و برنامه ریریمد ياده سازیرا پیز. کنند

ت دانش و پرداخت پاداش یریکه در جهت استقرار مد یین مورد است و سازمانهاینه کردن در ایشتر از هزیار بیت دانش بسیریاز استقرار مد یناش يها ییصرفه جو -2
ان ین جریا يل راه اندازیاً در اواشود شرکت گاز مخصوص یشنهاد میار بهره برده اند ، پیستم بسین سید ایکرده اند از آثار و فوا يشترینه بیبه کارکنان خود هز

موفق در  يزش کارکنان جزء شرکت هاینه انگیبجا در زم ينه هایرند تا با هزیران سازمان عزم خود را بکار گینه ها را به خود راه ندهد و مدیش هزیترس افزا
 .ت دانش شوند یرینه مدیزم

ن یالزم را در ب يماد يزه هایق آن انگیتا بتوان از طر. ابد یجداگانه اختصاص  يبودجه ان سازمان یت دانش در ایریمد ياده سازیشود جهت پ یشنهاد میپ -3
 .ت دانش بوجود آورد یریمد ياده سازیکارکنان در پ

و با توجه به آثار بلند  ابدین امر اختصاص یبه ا يشتریشروع پروژه بودجه ب يشود در ابتدا یشنهاد میاز نظر کارکنان  پ يماد يزاننده هایت  برانگیبا توجه به اهم -4
 .ن عوامل قائل شدیا يبرا يشتریبه مرور زمان نقش ب يمعنو يزاننده هایدار تر برانگیمدت و پا

ها  یافتینکه مجموعه درین طور با توجه به ایت دانش و همیریمد ياده سازیها بر پ یافتیر مجموع دریدر خصوص تأث) 7(حاصل از جدول  يافته هایبا توجه به   -5
ن و مقرارات یشود در چهارچوب قوان یشنهاد  مید کارکنان شرکت گاز اصفهان دارد، پیکارمندان از د يت دانش و همکاریریمد ياده سازین نقش را در پیترشیب

با توجه  یستین باینهمچ. ت دانش باشدیریمد يجهت اجرا يپرداخت حقوق برحسب عملکرد آنان در همکار ياز مولفه ها یکیق یدق يزیشرکت گاز و با برنامه ر
شامل  يز برسد که چه مواردیکارکنان ن ینکه به آگاهیضمن ا. با حقوق پرداخت شود  ی، مرخصيش حقوق ، پاداش متناسب با همکاریکارکنان افزا يبه همکار

 . شود یق مین تشویا

 یش حقوق را در بر نمیشامل پاداش و افزا ينقد يکه فقط پرداخت هان نکته توجه کرد یبه ا یستیبا يماد یزشیدر مورد عوامل انگ) 9(ج جدول یبا توجه به نتا -6
ن یشود که ا یشنهاد میپژوهش پ يافته هایجه با توجه به یدر نت. ز دارند ین... ، و یحی، تفر ی، مصرفیاز جمله بهداشت يگرید يماد يازهایرد بلکه کارکنان نیگ

ت دانش دارد، در شرکت گاز اصفهان بکار یریمد ياده سازیآنها در پ يکارمندان و بالطبع همکار يکار یدگت زنیفیزش و کیکه در انگ یز با توجه به نقشیعوامل ن
 . ا بطور هدفمند از آنان استفاده شودیبرده شود  و 

ازمند یت دانش نیریمد يساز ادهیکنند و سازمان در پ یت میفعال ياز کارکنان شرکت گاز شهر اصفهان بصورت قرار داد ینکه درصد قابل توجهیبا توجه به ا -7
 یبا توجه به عدم وجود برخ. ن افراد پرداخته شودیکردن ا یر الزم جهت رسمین کارکنان و تدابیا يازهایشود به ن یه میباشد، توص یز مین کارکنان نیا يهمکار
 .اد استفاده شودن افریزش ایژه جهت انگیو و یجانب يایشود از مزا یشنهاد مین کارمندان پیا در مورد ایاز مزا

شود قبل از اقدام به  یه مین مقوله ، توصیبه ا ینگاه صرف مهندس یت دانش و ناکامیریت مدیزش در موفقیبودن نقش انگ يدیگر با توجه به کلیدر آخر بارد -8
کارکنان  يش سازمان متوجه عدم عالقه و همکارت دانیرین استقرار مدیخته شوند تا مبادا در حین پروژه برانگیدر ا يت دانش کارکنان جهت همکاریریاستقرار مد

د تا پرداخت پاداش و یق از کارکنان به عمل آیدق یابیشود ارزش یشنهادمیز پیپروژه ن يدر ضمن اجرا.ت دانش شود یریو شکست مد یشوند و منجر به ناکام
 .شود یم یت دانش عملیریمد يجاد واحد جداگانه براین امر با ایرد ایر متناسب با عملکرد آنان صورت گیتقد
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