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برای تولید و بهروزکردن دانش سازمانی و برای حصول مزیت رقابتی حیاتی است.

مدیریت کیفیت جامع نرم ،مدیریت کیفیت جامع سخت ،فرایندهای مدیریت دانش ،تحلیل مسیر

 .1مقدمه

مدیریــت کیفیــت جامــع ،جزئــی از دیــدگاه جامــع تضمیــن

کیفیــت اســت .ایــن سیســتم یــک فلســفهی مدیریتــی برای

بهبــود مســتمر کیفیــت کاالهــا و خدمــات بــا مشــارکت
تمامــی ســطوح ســازمان اســت .موفقیــت مدیریــت جامــع

بســتگی بــه تعهــد واقعــی بــه کیفیــت توســط تمــام اعضــای
ســازمان دارد .مدیریــت کیفیــت جامــع بهعنــوان نــوآوری

مدیریــت و نــه بهعنــوان انقــاب مدیریتــی تعبیــر شــده

اســت .سیســتم  TQMیــک سیســتم مدیریــت هزینــهی

اثربخــش بــرای انجــام تالشهــای بهبــود کیفــی مســتمر
افــراد در تمامــی ســطوح ســازمان ،بــرای ارائ ـهی خدمــات

و کاالهایــی اســت «کــه رضایــت مشــتریان را تضمیــن

میکنــد و در جســتوجوی ایــن اســت کــه فرهنگــی را

ایجــاد کنــد تــا تمامــی کارکنــان آن بهوســیلهی آن بهطــور

مــداوم ســازماندهی کارکنــان را بــا نگــرش تأمیــن نیازهــای

متغیــر و متنــوع مشــتریان بهبــود بخشــد [.]1

مدیریــت دانــش بهعنــوان یــک مفهــوم جدیــد از ســابقهی
تاریخــی نســبتاً کوتاهــی برخــوردار اســت .ایــن مفهــوم
از انتظــام آگاه توســط محققــان پیشــتاز توســعه یافتــه
اســت .بهعنوانمثــال ،پیتــر دراکــر و اســراتسمان در

مطالعــات منتشرشــده در دهــهی  1970مشــاهده کردنــد
کــه اطالعــات دردســترس بهعنــوان دارایــی بــا ارزش در

ســازمانها محســوب میشــوند .عالوهبــر آن ســنج در

مطالعـهای بــا عنــوان «ســازمانهای یادگیرنــده» بــر عناصــر

فرهنگــی در مدیریــت دانــش تمرکــز کــرد .در دهـهی 1990

محققــان و مشــاوران بســیاری دربــارهی اجــرای مدیریــت

* نویسندهی مسئول ،دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
** کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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دانــش ســازمانی صحبــت کردنــد .در ایــن دوره بســیاری

 2مبانی نظری پژوهش

از شــرکتهای بــزرگ مشــاورهای برنامههــای مدیریــت

 1-2مفهوم مدیریت کیفیت جامع ( )TQMو عوامل
آن

شــد .در ســال  ،1995مدیریــت دانــش بهعنــوان یــک نیــاز

طراحیشــده را دارنــد ،تعهــدی کیفــی در سرتاســر

دانــش را در آمریــکا ،ژاپــن و اروپــا بـهکار گرفتنــد .چندیــن

کنفرانــس در زمینههــای اساســی مدیریــت دانــش برگــزار

بــرای اطمینــان از اینکــه محصــوالت و خدمــات ،کیفیــت

و زمینـهی جــاری ،توجــه بســیاری از ســازمانها را بــه خــود

ســازمان الزم اســت .ایــن نگــرش بــه مدیریــت کیفیــت،

چگونــه شــرکتهای ژاپنــی پویاییشناســی نــوآوری را

نامیــده میشــود ،ظاهــر میشــود .افــراد ممتــاز زیــادی

تاکوچــی منتشــر شــده اســت ،افــق جدیــدی بــرای مدیریــت

اثرگــذار بودهانــد .معروفتریــن ایــن افــراد کســانی ماننــد

امــروزه یــک ســازمان معاصــر عالوهبــر مدیریــت کیفیــت

کرازبــی هســتند TQM .همــان اصــول اولیــهی تضمیــن

دانــش نیــز بپــردازد .مدیریــت کیفیــت جامــع ( )1TQMو

سرتاســر شــرکت را متصــور میکنــد TQM .بــر نقــش

جلــب کــرد .کتابــی بــا عنــوان «شــرکتهای خــاق دانــش:
ایجــاد میکننــد» کــه توســط ایکوجیــرو نونــاکا و هیروتــاکا

دانــش و توســعه آن بــاز کــرد [.]2

در کل ســازمان بــه شــکل آنچــه مدیریــت کیفیــت جامــع
در رشــد آگاهــی کیفــی در آمریــکا ،ژاپــن و ســایر کشــورها
والتــر شــوهارت ،ادوارد دمینــگ ،جــوزف جــوران و فیلیــپ

تولیــدات یــا خدمــات بایــد بــه اعمــال عملیــات مدیریــت

کیفیــت ،کنتــرل کیفیــت جامــع و کنتــرل کیفیــت در

مدیریــت دانــش ( )2KMتأثیــر فراوانــی بــر روی شایســتگی

مدیریــت عالــی در هدایــت تــاش کیفــی همـهی کارکنــان

بوکارها همیشــه بــا نگرانــی چگونگــی مدیریــت دانــش
کسـ 

همـهی کارکنــان مســئول بهبــود کیفیت مســتمر هســتند و

نشــان میدهــد کــه ترکیــب خوبــی بیــن بهبودهــای

همچنیــن تأکیــد میکنــد کــه کیفیــت مبحثــی راهبــردی

شــرکتها را افزایــش دهــد[.]3

چــه میخواهــد و ســپس از برنامهریــزی راهبــردی کــه تمــام

اســتراتژیک کســب و کار دارنــد.

در تمــام ســطوحی کــه بایــد تمرکــز یابنــد ،تأکیــد میکنــد.

داخــل ســازمانها همــراه هســتند .مثالهــای متعــدد

کیفیــت عامــل اصلــی تمــام وظایــف ســازمانی اســتTQM .

مــداوم و رادیکالــی وجــود دارد کــه میتوانــد مزیــت رقابتــی

اســت .ســازمان بایــد تعییــن کنــد کــه مشــتری از کیفیــت

بســیاری از محققــان بــر ادغــام همزمــان مدیریــت کیفیــت

بخشهــای عملیاتــی را دربرمیگیــرد ،اســتفاده کنــد تــا بــه

بوکار تجزیــه و تحلیــل کردهانــد[.]7
ایــن مقولــه را بــر کسـ 

مبحــث شــرکت اســت .در ســالهای اخیــر شــرکتهای

تأثیــر عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم و ســخت را

بهبــود کیفیــت اســتفاده کردهانــد .بهبــود مســتمر فراینــد

بهمنظــور پرکــردن شــکاف پژوهشــی از طریــق بررســی

جدیــد توجــه مدیریــت بــر فراینــد کس ـبوکار نســبت بــه

روی فرایندهــای مدیریــت دانــش در صنعــت گاز کشــور و بــا

تمــام فعالیتهــا در کســبوکار جــزء فراینــد یــا گــروه

شــده اســت کــه بــا توجــه بــه اینکه ایــن موضــوع تاکنــون در

کسـبوکار فقــط یــک گــروه وظایــف جداگانه نیســت[9و.]8

پرداختــن بــه چنیــن موضوعــی و بررســی و مطالعـهی آن در
صنعــت گاز کشــور کام ـ ً
ا احســاس میشــود.

بــا بهکارگیــری اســتراتژیهای زیــر ،اثربخشــی فرایندهــا را

جامــع و مدیریــت دانــش تأکیــد کردهانــد[ ]4-6و نتایج تأثیر

اهــداف کیفــی برســد .از ایــن دیــدگاه ،کیفیــت مهمتریــن

بــا ایــن حــال تحقیقــات کمــی محــدودی وجــود دارنــد کــه

زیــادی از اصطــاح بهبــود مســتمر فراینــد بــه منظــور تحقق

بــر روی مدیریــت دانــش بررســی میکننــد .ایــن مطالعــه

دربرگیرنــد ه فلســفه و اصــول اولیـهی  TQMبــوده و بــه روند

اثــرات عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم و ســخت بــر

عملیــات اشــاره میکنــد .بهعبارتدیگــر در ایــن دیــدگاه،

اســتفاده از رویکــرد مدلســازی معــادالت ســاختاری انجــام

فرایندهــای متعامــل کــه بارهــا انجــام شــدهاند ،هســتند و

هیــچ یــک از تحقیقــات داخلــی انجــام نشــده اســت ،ضرورت

مدیریــت کیفیــت جامــع یــک فلســفهی مدیریتــی اســت که

تغییــر میدهــد]10[ :

• تغییر فرهنگ سازمان،

• تحقق مدیریت مشارکتی توسط اهداف سازمان،
1. Total Quality Management
2. Knowledge Management

• آموزش و پرورش،

مدیریــت بــر پایــهی منابــع انســانی ،مدیریــت و بهبــود

• تضمیــن بهبــود مســتمر (تمرکــز بــر اهــداف عمومــی

مســتمر و مــداوم براســاس واقعیــات .ایــن عوامــل موفقیــت

• افزایش ارتباطات به منظور تسهیل بهبود،

ســخت طبقهبنــدی کــرد [ 20و .]19

ســازمان در بهبــود فراینــد نســبت بــه عملیــات فــردی)،

مدیریــت کیفیــت جامــع را میتــوان بــه عوامــل نــرم و

• شناســایی و ارضــای مشــتریان داخلی و خارجــی (پایهریزی

 1-1-2مفهوم مدیریت کیفیت جامع نرم و عوامل آن

یــک ارتبــاط قــوی بــا تأمینکننــدگان و مشــتریان بــا تمرکز

مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم ،بــه مفهــوم تبدیــل رادیکالــی

بــه قیمت،

عملیــات ،ســاختارها و سیستمهاســت کــه موجــب

اگــر یــک محصــول یــا خدمــت موفــق قــرار اســت توســط

بازاریابــی ،طرحریــزی و آمــوزش میشــود [ .]21لوئیــس

• تقویت کارکنان در هر زمینهی مرتبط با کیفیت.

ســازمان شــده و شــامل توابــع ارتباطــات ،تولیــد ،توزیــع،

ســازمان تولیــد شــود ،بــر ایــن اســاس مشــارکت از باالتریــن

و همــکاران[ ]22اشــاره کردهانــد کــه عوامــل مدیریــت

مدیریــت کیفیــت جامــع را تشــکیل میدهــد [ .]11بــراون

بهطورکلــی بــا جنبههــای مردمــی در ارتبــاط هســتند.

مختلــف بــه چهــار گــروه تقســیم میکنــد]11[ :

وفــاداری ،رهبــری ،کار تیمــی ،توانمندســازی ،تمرکــز بــر

ســطح بایــد تضمیــن شــود .تقویــت کارکنــان ،اســاس مفهوم

کیفیــت جامــع نــرم مربــوط بــه جنبههــای رفتــاری و

و الولــر ( ،)1992تقویــت کارکنــان را بــا توجــه بــه درجــات

از جملــهی ایــن عوامــل عبارتانــد از :تعلیــم و تربیــت،

ی عملکــرد ســازمانی توســط
• مشــارکت دانــش بــا مالحظـ ه 

مشــتری و رضایتمنــدی ،بهکارگیــری منابــع انســانی،

• امتیازدهی و پاداشدهی متناسب با عملکرد سازمانی،

خواســتههای مشــتریان و تأمینکننــدگان ،ارتباطــات،

کارکنان،

ارتبــاط بــا تأمینکننــدگان حرفــهای ،یکپارچهســازی

• فراهمکــردن دانــش موردنیــاز کارکنــان بهمنظــور درک

پاداشهــای عملکــرد ،فرهنــگ کیفیــت و مســئولیتپذیری

• تقویــت کارکنــان بهمنظــور اخــذ تصمیمــات اثربخــش در

کــه عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم جنبههــای

مدیریــت کیفیــت جامــع متشــکل از چندیــن عامــل بحرانــی

نیــروی کاری ،چشــماندار مشــترک ،تمرکــز بــر مشــتری،

عوامــل بحرانــی موفقیــت شــامل رهبــری و تعهــد مدیریــت

تأمینکننــده اســت.

مدیریــت فراینــد ،طراحــی محصــول ،آمــوزش کارکنــان،

مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم بــر مدیریــت منابــع انســانی در

عملکــرد ســازمانی و مشــارکت در آن،

63

اجتماعــی .مطالعــهی انجــام شــده در [ ]20بیــان میکنــد

رفتــاری مدیریــت (عامــل انســانی) هســتند کــه شــامل تعهد

موفقیــت اســت .از مــرور ادبیــات چنیــن برمیآیــد کــه

اســتفاده از تیمهــا ،آمــوزش کارکنــان و روابــط همکارانــه بــا

ارشــد ،توســعهی فلســفه ،ســنجش کیفیــت ،بهینــهکاوی،

ایــن مســئله توســط[ ]23مشــخص شــده اســت کــه عوامــل

توانمندســازی کارکنــان ،مدیریــت کیفیــت تأمینکننــده،

ســازمانها تأکیــد میکننــد و همچنیــن تأکیــد خاصــی بــر

اطالعــات اســت [ ]12-16و مجموعــهای از فرایندهــای

کیفیــت جامــع نــرم بهشــرح زیــر شناســایی شــدهاند:

بــا درک و کشــف فرایندهــای بهتــر اســت.

مدیریــت کارکنــان ،مدیریــت تأمینکننــده ،تمرکــز بــر

مشــارکت مشــتری و رضایتمنــدی و تجزیــه و تحلیــل

نیــاز بــه تغییــر فرهنــگ دارنــد .در مطالعهای عوامــل مدیریت

بهبــود مســتمر بــرای افــراد و گروههــا و تمــام ســازمانها

رهبــری ،برنامهریــزی کیفیــت اســتراتژیک ،مشــارکت و

بســیاری از دیدگاههــا و ادبیــات[ ،]17-18مدیریــت کیفیــت

مشــتری ،مدیریــت فراینــد ،دانــش و آمــوزش[.]24

میکننــد .فنــون اصلــی آن ارائــهی مجموعــهای از اصــول

مرتبــط بــا شــرکتهای تولیــدی مالزیایــی پیشــنهاد شــده

جامــع را بهعنــوان یــک روش قابــل اجــرای جهانــی تصــور

از ســوی دیگــر شــش عامــل مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم

کلــی حاکــم اســت کــه عبارتانــد از :حفــظ مشــتریان،

اســت کــه عبارتانــد از :تعهــد مدیریــت ،مشــتریمداری،

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

مدیریــت ســازمانی.
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• سنجش و نمایش محصوالت و اطالعات در فرایندها،

افزایــش کیفیــت محصــول و مشــارکت تمامــی کارکنــان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــر کیفیــت در توســعهی محصــول و خریــد سیاســت نســبت

ســازمان از طریــق تبدیــات پیشــرفته در نگرشهــا،

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

مشــارکت کارکنــان ،تعلیــم و تربیــت ،پــاداش و تشــخیص و

کــه یــک ســازمان میتوانــد از آن بهعنــوان اهرمــی بــرای

 2-1-2مفهوم مدیریت کیفیت جامع سخت و عوامل آن

تجــاری و متخصصــان خارجــی بــرای ســوددهی بــه ســازمان

ارتبــاط بــا تأمینکننــده[.]25

مدیریــت کیفیــت جامــع ســخت بــه مفهــوم آمــوزش

اســتفاده کنــد .احمــد و همــکاران [ ]28عنــوان کردنــد کــه

اشــاره بــه فنــون ،ابزارهــا و سیســتمها ،کنتــرل فراینــد

بــه اشــتراکگذاری و اســتفاده از دانــش در درون ســازمان

مســتمر در سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع اســت کــه
آمــاری ،اســتانداردهای ســری ایــزو  ،9000تحلیــل پارتــو،

تحلیــل مســیر بحرانــی ،نمــودار اســتخوانماهی دارد [.]21

[.]29

نمــودار ماتریــس ،هیســتوگرام ،نمــودار درخــت تصمیــم،
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فرایندهاســت :کســب دانــش ،تبدیــل دانــش و کاربــرد دانش

لوئیــس و همــکاران [ ]20بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

انــواع مختلفــی از چارچوبهــای مدیریــت دانــش پیشــنهاد

هســتند و راحتتــر میتــوان آنهــا را بــه کمیــت بیــان

مدیریــت دانــش بــر پای ـهی ســه جــزء پایهریــزی شــدهاند.

عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع ســخت سیســتممحور
کــرد .بهطورکلــی ایــن مقولــه مرتبــط بــا بهینــهکاوی،

انعطافپذیــری ،سیســتمهای کیفیــت ،تضمیــن کیفیــت،
نقــص صفــر ،بهنــگام ،بهبــود مســتمر و نــوآوری ،اطالعــات

شــده اســت [ ]29-31و همــهی ایــن چارچوبهــای
موفقیــت ابتــکارات مدیریــت دانــش ارتبــاط و وابســتگی

متقابلــی بــا هــر ســه جــزء پیشــنهادی توســط نونــاکا و

همــکار[ ]32دارنــد کــه بیــان میکننــد مدیریــت دانــش

و ســنجش عملکــرد ،مدیریــت فراینــد ،برنامهریــزی

نیــاز بــه یــک تعهــد بــرای خلــق دانــش جدیــد ،انتشــار آن

میپــردازد .ایــن مســئله بهوســیلهی کســی حمایــت

و خدمــات دارد .کســب دانــش بــا فرایندهــای ایجــاد ،تولیــد،

میشــود کــه عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع ســخت
شــامل فناوریهــای مبتنــی بــر کامپیوتــر ،اصــول بهنــگام،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریــت دانــش مرتبــط بــا فرایندهایــی نظیــر خلــق دانــش،

هســتند .پایــه و اســاس مدیریــت دانــش مبتنــی بــر ایــن

اســتراتژیک ،کنتــرل فراینــد و طــرح محصــول /خدمــت
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کســب دانــش ضمنــی و صریــح از کارکنــان آن ،شــرکای

اســتفاده از فنــاوری ،و توانمندســازهای بهبــود مســتمر را

پیشــنهاد کــرده اســت.

بــا ایــن حــال مشــخص شــده اســت کــه عوامــل مدیریــت

در سراســر ســازمان و تجســم آن در محصــوالت ،سیســتمها

توســاز داخلــی دانــش ســروکار دارد .ایــن
توســعه ،و ساخ 

مــوارد بــه فراینــد اســتخراج عقایــد و بینشهــای جدیــد

و ســودمند برمیگــردد ،درحالیکــه تبدیــل دانــش،
فراینــدی اســت کــه بــا ســازماندهی و اســتفاده از دانشــی که

ایجادشــده یــا از راههایــی بهدســت آمــده تــا آن را قاعدهمنــد

کیفیــت جامــع ســخت ،ابزارهــای مدیریــت کیفیــت

و دسـتیافتنی ســازد ،ســروکار دارد .از طــرف دیگــر کاربــرد

پراکندگــی ،4نمــودار وابســتگی ،5نمــودار ارتباطــات ،6نمــودار

دنبالــه ،7نمودارهــای کنتــرل ،گســترش کارکــرد کیفیــت،8

انتشــار و توزیــع دانشــی کــه یکبــار ســازماندهی و ذخیــره
شــده برمیگــردد .دانشــی کــه صرفــاً در حــوزهی فــردی

 2-2مفهوم مدیریت دانش ( )KMو اجزای آن

برخــوردار اســت .همانطــور کــه توســط باهــات [ ]23اعــام

هســتند کــه عبارتانــد از :نمــودار علــت و معلــول ،3نمــودار

آنالیــز حــاالت بالقــوه خرابــی و آثــار آن.]26[ 9

مديريــت دانــش ،شــامل فرايندهايــي اســت كــه ايجــاد،

دانــش بــه فرایندهــای بــه اشــتراکگذاری ،انتقــال،

نگهداشــته میشــود ،از ارزش اندکــی بــرای یــک ســازمان
شــده ،بهکارگیــری و بــه اشــتراکگذاری دانــش بــه معنــی

توزيــع و بهكاربــردن دانــش بــراي اهــداف ســازماني را

فعالترکــردن و مرتبطســاختن بــرای ســازمان در ایجــاد

كمــك ميكنــد تــا خالقيــت و تواناييهايشــان را بــراي

بهصــورت مســتمر و تســهیل بــه اشــتراکگذاری آن در

اكتســاب دانــش ،خلــق دانــش ،ذخيــره و بازيابــي دانــش،

رقابتــی نیــاز دارد.

هدايــت ميكنــد .در واقــع ايــن فراينــد بــه افــراد ســازمان
ايجــاد ارزش افــزوده بــهكار گيرنــد .ايــن فراينــد شــامل

پخــش دانــش و اســتفاده از دانــش اســت [.]27

ارزشهــا ســت .یــک ســازمان بــه تولیــد دانــش جدیــد
داخــل ســازمان و بهکارگیــری دانــش بــرای حصــول مزیــت
فرایندهــای مدیریــت دانــش بــه یــک ســازمان در کســب،

مدیریــت دانــش بهطــور گســتردهای بهعنــوان راهــی اســت

ذخیرهســازی ،اســتفاده از دانــش بــرای پشــتیبانی از

7. Run chart
8. Quality function deployment
)9. Failure mode and effect analysis (FMEA

3. Cause and effect diagram
4. Scatter diagram
5. Affinity diagram
6. Relations diagram

حــل مشــکل ،یادگیــری پویــا ،برنامهریــزی اســتراتژیک و

درون ســازمان بســیار ضــروری اســت .ویژگیهــای اساســی

دانشــگاهیان و دســتاندرکاران در حــال پیبــردن

ســازمانی اثربخــش میشــود ،بهطــور سلســلهمراتبی

دانــش بــه پیشنیــازی بــرای موفقیــت ســازمان تبدیــل

دانــش دقیــق و صریــح ،شــفافیت ،مســئولیتپذیری و

تصمیمگیــری کمــک میکنــد[.]34

بــه ایــن مســئله هســتند کــه فرآیندهــای مدیریــت
میشــود[ .]34-37برخــی نویســندگان اذعــان میدارنــد

در دســترس در فرهنــگ ســازمان کــه باعــث ایجــاد یادگیری

بهصــورت زیــر خالصــه میشــود :یادگیــری مســتمر،
رفتــار دموکراتیــک .13زمانــی کــه ایــن عناصــر فراهــم شــوند،

کــه توانایــی یــک ســازمان بــرای تولیــد دانــش امــری حیاتی

انتقــال دانــش بیــن گروههــای مختلــف ســازمان ســادهتر

بهطــور خالصــه نــکات زیــر بهعنــوان اهــداف و نتایــج

زتــی[ ]45اظهــار میکنــد کــه مفهــوم مدیریــت کیفیــت
جامــع و مدیریــت دانــش بهصــورت کامــ ً
ا تنگاتنــگ بــا

• کسب ،مشارکت و کاربرد دانش در اثربخشی سازمان،

اســت کــه شــناخت ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع

بوکار و کسب عملیات خوب،
• بهبود فرایندهای کس 

اهمیــت اســت .ایــن مفهــوم در ســطح تئــوری مدلــی روشــن

اســت [ 38-39و.]32

• بهبود تصمیمات سازمان،

• و کاهش هزینههای تحقیق و تأخیرات [.]40

و مدیریــت دانــش از هــر دو منظــر نظــری و عملــی دارای

اســت در حالیکــه در ســطح عملــی ،گزینههــای اجــرا بــرای

کســانی را کــه جهــت تغییــر در ســازمان تــاش میکننــد،

 3ارتباط بین عوامل  TQMنرم و سخت با
مدیریت دانش و ارائهی چارچوب مفهومی
پژوهش

شــباهتهای آنهــا عبارتانــد از :گرایــش نتیجــه ،مدیریــت

موفقیــت تالشهــای بهبــود کیفیــت را افزایــش میدهــد

مشــتریان ،در حالیکــه تفاوتهــای مشــخص آنهــا ،ایــن

دانــش کیفــی بهطــور ســودمند کســب نخواهــد شــد.

مســتمر پایهریزیشــده و مدیریــت دانــش بــرای ســاخت

اســتفادهی مؤثــر از مدیریــت دانــش در مدیریــت کیفیــت،

بهعبارتــی تــا زمانــی کــه پــردازش دانــش کیفــی بــه شــکل

و مدیریــت دانــش فراینــد کار بهبــود ســازمانی هســتند.

مبتنــی بــر افــراد ،کار تیمــی ،رهبــری و رضایتمنــدی
اســت کــه رویکــرد مدیریــت کیفیــت جامع بــر پایـهی بهبود
یــک فرهنــگ مبتنــی بــر اشــتراکگذاری دانــش بنــا شــده

اســتفاده انجــام نشــود ،بازخــورد بســیار مشــکل خواهــد
شــد .اصــوالً تضمیــن ترکیــب همافــزای 10داده و اطالعــات

جــو و همــکاران [ ]4اظهــار کردهانــد کــه تعهــد مدیریــت

اطالعاتــی و نــوآور و در حــال توســعهی کارکنــان بایــد درون

فراینــد ،طراحــی محصول ،آمــوزش کارکنــان ،توانمندســازی

در فرایندهــای ســازمانی و ردیابــی ظرفیــت فناوریهــای

دیدگاههــای مدیریــت کیفیــت ایجــاد شــود [ .]42انتقــال

اســت.

ارشــد ،اتخاذ فلســفه ،ســنجش کیفیت ،بهینـهکاوی ،مدیریت

کارکنــان و مشــارکت مشــتریان بــه درجـهی خاصــی از ایجاد

دانــش باعــث تضمیــن بهبــود مســتمر در مدیریــت کیفیــت

دانــش ،ذخیــره ،توزیــع و بهکارگیــری کمــک میکنــد.

کیفیــت جامــع بهطورکامــل بــه دانــش صریــح 12تبدیــل

بوکاری از ســوی مدیریــت ارشــد
هرگونــه اقدامــات کســ 

ســایر اســتانداردهای ایــزو  9000یــا اســتانداردهای تضمیــن

اجــرای مدیریــت کیفیــت جامــع و مدیریــت دانــش حمایــت

[.]43

اشــتراکگذاری دانــش بایــد یکــی از روشهــای ضــروری در

جامــع میشــود .دانــش ضمنــی 11در فرایندهــای مدیریــت

نمیشــود .قابلیــت انتقــال ایــن دانــش کــه متمایــز از
کیفیــت اســت ،درون ســازمان بســیار ســادهتر خواهــد بــود

پایهریــزی یــک ســاختار اثربخــش جهــت انتقــال دانــش
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عالوهبرایــن ،روز ویســیوس[ ]46نیــز اظهــار کردهانــد کــه
بــرای حصــول منافــع و مزایــای مدیریــت دانــش بایــد از

کنــد .همچنیــن ایــن محقــق پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــه
یــک ســازمان باشــد و مدیــران بایــد بــه آمــوزش کارکنــان
10. Synergic
11. Tacit
12. Explicit
13. Democratic

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

بوکار حــذف نشــوند،
[ .]41تــا زمانــی کــه نقصهــای کس ـ 

افزایــش میدهــد .هــر دو مــورد مدیریــت کیفیــت جامــع
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• افزایش عملکرد ،بهرهوری و رقابتپذیری سازمانها،

یکدیگــر ارتبــاط دارنــد .همچنیــن زتــی تأکیــد کــرده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســتثنایی مدیریــت دانــش در ســازمانها ذکــر شــده اســت:

خواهــد شــد [.]44

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

و انتقــال دانــش بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اولویتهــای

بــرای رضایتمنــدی مشــتریان اســت کــه نشــاندهنده

زاهــو و همــکار [ ]47پیشــنهاد دادنــد کــه مفاهیــم مدیریــت

سازمانهاســت [ .]12عالوهبــر آن مدیریــت کیفیــت جامــع

افزایــش برتــری ســازمانی یکپارچــه شــدهاند .ایــن مســئله

را بهطــور اثربخشــی انجــام دهــد [ .]5فــرض بــر ایــن

یــک ســازمان توجــه خاصــی کننــد.

دانــش بــا عوامــل بحرانــی مدیریــت کیفیــت جامــع بهمنظور
از طریــق کســب دانــش ،تبدیــل و بهکارگیــری در یــک

چرایــی بهکارگیــری مدیریــت کیفیــت جامــع توســط

کمــک میکنــد تــا ســازمان انتقــال دانــش داخلــی خــود

اســت کــه فرایندهــای مدیریــت دانــش بهصــورت مثبــت

ســازمان جهــت کســب مزیــت رقابتــی حاصــل میشــود.

بهوســیلهی اجــرای عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم و

کمــک میکنــد تــا در برابــر بهدســتآوردن ســهم بــازار

مــرور ادبیــات ،شــاخصهای مربــوط بــه سیســتمها همــراه

دســتیابی بــه منابــع جدیــد اطالعــات ،بــه ســازمان
از نظــر محصــوالت و خدمــات خــود ،ایســتادگی کنــد.

دانــش درک نیازهــا و تقاضاهــای مشــتریان پیششــرطی

ســخت تحــت تأثیــر قــرار گرفتهانــد .در ایــن پژوهــش ،بــا

بــا منابــع آنهــا بهصــورت جــدول ( )1اســتخراج شــد:

جدول  :1سیستمها و شاخصهای مربوط

ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

رﻫﺒﺮي و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ )(S1
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )(S2
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي )(S3
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]22و 20و[19

]20و[18
]22و 20و[18 -19

ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ )(S4

]22و 20و[18 -19

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري و ﺑﻨﭻﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ )(H1

]19و[18
]19و[18

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه )(S5

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﻮآوري)(H2

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

ﮐﺴﺐ داﻧﺶ)(K1

ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ)(K2

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ)(K3

]22و 20و[18 -19

]41و27و[25
]41و27و[25
]41و27و[25

بــا عنایــت بــه چارچــوب مفهومــی پیشــنهادی ،فرضیــات

تضمیــن کیفیــت صنعــت گاز استفادهشــده و ســنجههای

فرضیــهی  :1عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم تأثیــر

و کمیــت مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .بــرای تحلیــل

فرضیـهی  :2عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع ســخت تأثیــر

وســیلهی مــدل معــادالت ســاختاری اســتفاده شــده اســت.

زیــر در نظــر گرفتــه شــد:

مســتقیم (مثبــت) بــر فرایندهــای مدیریــت دانــش دارد.
مســتقیم (مثبــت) بــر فرایندهــای مدیریــت دانــش دارد.

 4روششناسی پژوهش

پرســشنامه پــس از انجــام اصالحــات الزم از نظــر کفایــت
و ســنجش مــدل ایــن پژوهــش از تحلیــل دادههــا بــه

در پژوهشهایــی کــه هــدف ،آزمــون مدلــی خــاص از
رابطــه بیــن متغیرهاســت ،از ایــن روش اســتفاده میشــود.

مدلیابــی معــادالت ســاختاری مدلــی آمــاری بــرای بررســی

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر راهبــرد،

روابــط خطــی بیــن متغیرهــای مکنــون (مشاهدهنشــده) و

از پرس ـشنامه و مصاحبــه صــورت گرفتــه اســت .بهمنظــور

مفهومــی ارائهشــده در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از تحلیــل

از خبــرگان و مدیــران ارشــد و متخصصــان و خبــرگان

آزمــون شــده اســت.

توصیفــی -پیمایشــی اســت .گــردآوری دادههــا بــا اســتفاده

بررســی روایــی محتــوا در پرس ـشنامه ،از نظــرات تعــدادی
واحدهــای فنــاوری اطالعــات ،برنامهریــزی ،مهندســی و

متغیرهــای آشــکار (مشــاهده شــده) اســت [ .]50چارچــوب

مســیر و روش کمینــه مربعــات جزئــی بــا نرمافــزار SPLS

 5جامعه و نمونهی آماری

جامعــهی آمــاری ایــن پژوهــش را خبــرگان ،مدیــران و
کارشناســان ســتاد شــرکت ملی گاز ایران ،شــرکت گاز تهران
بــزرگ و شــرکت مهندســی و توزیــع گاز ایــران در زمینـهی

300 × (1.96)2 × (0.667)2
� = 184.07 ≃ 184
× (300 − 1) + (1.96)2 × (0.667)2

(0.06)2

� = 𝑛𝑛𝑛𝑛

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه رابط ـهی نمونهگیــری فــوق ،حجــم

نمونــهی آمــاری بــرای کارشناســان ،خبــرگان و مدیــران

مســائل مرتبــط و درگیــر در واحدهــای برنامهریــزی،

 184نفــر بــرآورد شــده اســت ،کــه بــرای اطمینــان بیشــتر
حــدودا ً  220پرس ـشنامه توزیعشــده و حــدودا ً  203مــورد

و مدیــران واحدهــای مذکــور در صنعــت گاز) تشــكیل

تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

فنــاوری اطالعــات ،مهندســی و تضمیــن کیفیــت صنعــت
گاز و تقریبــاً  300نفــر (تمامــی کارشناســان ،متخصصــان

پرســشنامههای توزیــع ،اجــرا و تکمیــل شــود.

بــا توج ـ ه بــه محدودبــودن جامع ـهی آمــاری بــه  300نفــر،

بــرای تعییــن حجــم نمونــه نیــز از رابط ـهی زیــر اســتفاده
شــد[.]49

()1
که در این رابطه:

 :nحجــم نمونــه،

)

𝑁𝑁×𝑍𝑍𝛼𝛼2⁄ × 𝜎𝜎2
2
𝜀𝜀2 (𝑁𝑁−1)+𝑍𝑍𝛼𝛼2⁄ × 𝜎𝜎2
2

( = 𝑛𝑛

 :Nحجــم جامعــه،

 :αســطح خطــا (در ایــن پژوهــش  5%درنظــر گرفتــه

بیــش از تعــداد نمونـهی موردنیــاز بــرای ایــن تحقیــق اســت
کــه بــا توجــه بــه فرمــول نمونهگیــری از جامعـهی محــدود

و دقــت پنــج درصــد ،حــدود  184بــرآورد شــده بــود .بــا

عنایــت بــه اینکــه متغیرهــا (ســؤاالت) از نــوع چندارزشــی
بــا مقیــاس فاصلـهای بــوده و حجــم جامعــه محــدود اســت،

بنابرایــن ،میتــوان بــا اســتفاده از رابطــهی ( )1انــدازهی

نمونــه کل را تعییــن کــرد .شــکل ( )1تعــداد نمونــهی
بهدســتآمده را بــه تفکیــک شــرکتهای مــورد مطالعــه
نشــان میدهــد:

 :εمقــدار دقــت موردنظــر محقــق (مقــدار اشــتباه مجــاز) کــه
ش درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در ایــن تحقیــق شـ 

بــا اســتفاده از روش نمونهگيــري طبقـهاي (گروهــي) پــس از
تقســیم جامعـهی آمــاری ایــن تحقیــق بــه ســه مجموعـهی

پیشگفتــه ،تعــداد نمونــه بــه نســبت تعــداد خبــرگان
هــر شــرکت در صنعــت گاز مشــخص شــد و ســپس بــا
اســتفاده از روش نمونهگیــري تصادفــی و براســاس فرمــول

نمونهگیــری زیــر از خبــرگان موردنظــر نمونهگیــری

بهعمــل آمــد.

ﺳﺘﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﮔﺎز اﯾﺮان

)(2

max( xi ) − min( xi ) 5 − 1
=
= 0.667 ≈ 0.67
6
6

≈ σ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺗﻬﺮان

پنجگزینــهای لیکــرت پرســشنامه را نشــان میدهــد[:]49

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز

کــه عــدد ( 1و  )5مقادیــر کمینــه و بیشــینه طیــف لیکــرت

ﻣﺠﻤﻮع

میتــوان بــا رابطــهی زیــر انحــراف معیــار را تخمیــن زد

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن
 %در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

100
%33
63

120
%40
76

80
%27
51

300
%100
190

 6یافتههای پژوهش

 1-6سنجش بارهای عاملی

شــکل ( )2مــدل اجراشــده در نرمافــزار  Smart-PLSهمــراه

بــا ضرایــب بارهــای عاملــی را نشــان میدهــد:

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

اطمینــان  95درصــد.

 :σانحــراف معیــار
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شکل  :1جامعه و نمونهی آماری تحقیق

میشــو د ) .

 : 𝑍𝑍𝑍𝑍𝛼𝛼𝛼𝛼�2 :مقــدار متغیــر نرمــال واحــد متناظــر بــا ســطح

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

قبــول و قابــل تعمیــم از مدیــران بهصــورت تصادفــی ســاده

الزم بهذکــر اســت کــه ایــن تعــداد نمونــهی بهدســتآمده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ميدهنــد کــه سعیشــده بــا انتخــاب یــك نمون ـهی قابــل

جم ـعآوری و از ایــن بیــن  190پرس ـشنامه مورداســتفاده و

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

شکل  :2ضرایب بارهای عاملی

نحــوهی رایــج تفســیر بارهــای عاملــی ،ارائ ـهی جدولــی دارای ضرایــب بارهــای عاملــی مســتخرج از شــکل ( )2هســتند کــه در
جــدول ( )2آمــده اســت:

جدول  :2ضرایب بارهای عاملی

ﺳﺎزهﻫﺎ

ﺳﺆاﻻت

68

ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم
S1

0/858

S2

0/702

S3

0/807

S4

0/728

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ
S5

0/803

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مقــدار مــاک بــرای مناس ـببودن ضرایــب بارهــای عاملــی

H1

0/894

H2

0/805

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
K1

0/683

K2

0/865

K3

0/823

کیفیــت جامــع نــرم داشــته ،شــاخص «اســتفاده از فنــاوری

 0/4اســت [ .]50همانگونــه کــه در جــدول ( )2مشــخص

و بهینـهکاوی» بــا ضریــب مســیر  0/894بیشــترین تأثیــر را
در مدیریــت کیفیــت جامــع سختداشــته ،و نهایتـاً «تبدیــل

دارد.

فرایندهــای مدیریــت دانــش صنعــت گاز خواهــد داشــت.

اســت ،تمامــی  10عــدد ضرایــب بارهــای عاملــی ســؤاالت از

 0/4بیشــتر اســت کــه نشــان از مناســببودن ایــن معیــار

دانــش» بــا ضریــب مســیر  0/865بیشــترین تأثیــر را در

بــا مراجعــه بــه شــکل ( )2مشــخص میشــود کــه ضریــب

 2-6آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا

جامــع نــرم بــا مدیریــت دانــش ( )0/641و متغیــر مدیریــت

و میانگیــن واریانــس اســتخراجی ( )AVEمربــوط بــه ســه

استانداردشــدهی مســیر میــان متغیــر مدیریــت کیفیــت

کیفیــت جامــع ســخت بــا مدیریــت دانــش ( )0/141اســت

کــه بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه متغیــر مدیریــت کیفیــت
جامــع نــرم بــه میــزان  64درصــد و متغیــر مدیریــت کیفیت
جامــع ســخت بــه میــزان  14درصــد از تغییــرات متغیــر
مدیریــت دانــش را تبییــن میکنــد .بــه عبارتــی مدیریــت

کیفیــت جامــع نــرم تأثیــر بیشــتری بــر فرایندهــای مدیریت
دانــش دارد.

همچنیــن شــاخص «رهبــری و تعهــد مدیریــت ارشــد» بــا
ضریــب مســیر  0/858بیشــترین تأثیــر را در مدیریــت

مقادیــر شــاخصهای پایایــی ترکیبــی ،آلفــای کرونبــاخ

ســازه پژوهــش در جــدول ( )3آمــده اســت:

جدول  :3مقادیر معیارهای پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ و میانگین
واریانس استخراجی
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﺒﯽ

AVE

ﺳﺎزهﻫﺎ

0/72348

0/839267

0/723603

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ

0/708531

0/835511

0/630923

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

0/842903

0/886486

0/610925

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم

همانطورکــه در شــکل مشــخص شــده اســت ،مقــدار
مربــوط بــه معیارهــای پایایــی ترکیبــی و آلفــای کرونبــاخ

بــرای ســه ســازهی باالتــر از  0/7اســت کــه حاکــی از
پایایــی مناســب مــدل دارد .فورنــل و الرکــر ( )1981مقــدار

مناســب بــرای  AVEرا  0/5بــه بــاال معرفــی کردهانــد[.]50

همانگونــه کــه مشــخص اســت مقــدار  AVEتمامــی
ســازهها باالتــر از  0/5اســت کــه نشــاندهندهی روایــی
همگــرای مناســب مــدل اســت.

 3-6بررسی روایی واگرا

ایــن معیــار دو موضــوع را پوشــش میدهــد :الــف)
مقایســهی میــزان همبســتگی بیــن شــاخصهای یــک
ســازه بــا آن ســازه در مقابــل همبســتگی آن شــاخصها

بــا ســازههای دیگــر ب) مقایســه میــزان همبســتگی یــک
ســازه بــا شــاخصهایش در مقابــل همبســتگی آن ســازه بــا
ســایر ســازهها [.]50

جــدول( ،)4بارهــای عاملــی شــاخصهای ســازههای

ﺳﺆاﻻت
H1
H2
K1
K2
K3
S1
S2
S3
S4
S5

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم
0/525674
0/316227
0/432588
0/661444
0/575526
0/858019
0/701681
0/806917
0/728183
0/802934

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ
0/894198
0/804746
0/196103
0/426811
0/447476
0/428268
0/384001
0/314249
0/570862
0/364764

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
0/447651
0/337591
0/683387
0/864683
0/823452
0/669001
0/383310
0/644204
0/415635
0/581755

همبســتگی بیشــتری نســبت بــه ســایر ســازهها دارنــد .ایــن

طریــق موضــوع ب (روش فورنــل و الرکــر) ،در جــدول ()5

ســؤاالت (شــاخصهای) مربــوط بــه هــر ســه ســازه
امــر روایــی واگــرای مناســب مــدل را بــا اســتفاده از موضــوع

خروجــی نرمافــزار  SPLSبــرای بررســی روایــی واگــرا از
نشــان داده شــده اســت:

جدول  :5خروجی نرمافزار  SPLSبرای بررسی روایی واگرا از طریق موضوع (ب)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ

0/000000

0/000000

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ

0/000000

0/467822

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

0/713075

0/509066

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم

فورنــل و الرکــر ( )1981بــرای بررســی روایــی واگــرا،

ماتریســی را پیشــنهاد میدهنــد کــه ایــن ماتریــس مشــابه

بــا ماتریــس نشاندادهشــده در جــدول ( )3اســت ،بــا ایــن
تفــاوت کــه قطــر اصلــی ایــن ماتریــس دارای جــذر مقادیــر

 AVEســه ســازه بــا توجــه بــه جــدول ( )3اســت .در شــکل

( ،)4مقادیــر قطــر اصلــی بــا عــدد یــک نشــان داده شــدهاند،

بنابرایــن ،ماتریــس فورنــل و الرکــر بــرای بررســی روایــی

واگــرای مــدل بهصــورت جــدول ( )6خواهــد بــود:
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همانگونــه کــه از جــدول ( )4مشــخص اســت ،تمامــی

الــف نشــان میدهــد.
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پژوهــش را نشــان میدهــد:

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

جدول  :6گزارش نهایی روایی واگرا با موضوع ب

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ
0/850648

0/781617

0/794307
0/713075

 4-6برازش مدل ساختاری

0/467822
0/509066

ﺳﺎزهﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺨﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم

مــدل ســاختاری اولیــن و اساســیترین معیــار ،ضرایــب

بعــد از بــرازش مدلهــای اندازهگیــری ،نوبــت بــه بــرازش

مــدل ســاختاری پژوهــش میرســد .بخــش مــدل ســاختاری
برخــاف مدلهــای اندازهگیــری ،بــه ســؤاالت (متغیرهــای
آشــکار) کاری نــدارد و تنهــا متغیرهــای پنهــان همــراه بــا

معنــاداری  zیــا همــان مقادیــر  t-valuesاســت [.]50

 1-4-6ضرایب معناداری ( zمقادیر )t-values

شــکل ( )3مــدل ترســیم شــده همــراه بــا ضرایــب معنــاداری

 zرا نشــان میدهــد:

روابــط میــان آنهــا بررســی میشــود .بــرای بررســی بــرازش
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شکل  :3مدل ترسیم شده همراه با ضرایب معناداری z

همانگونــه کــه از شــکل ( )3مشــخص اســت ،ضریــب

یــک پژوهــش ،ضرایــب  R2مربــوط بــه متغیرهــای پنهــان

بــه مدیریــت دانــش ( )9/709و مدیریــت کیفیــت جامــع

نشــان از تأثیــر یــک متغیــر بــرونزا بــر یــک متغیــر درونزا

مربــوط بــه مســیرهای مدیریــت کیفیــت فراگیــر نــرم

ســخت بــه مدیریــت دانــش ( )3/295از  1/96بیشــتر
اســت کــه معناداربــودن ایــن مســیرها و مناســببودن
مــدل ســاختاری را نشــان میدهــد .بنابرایــن ،فرضیههــای

درونزای(وابســته) مــدل اســت R2 .معیــاری اســت کــه
دارد و ســه مقــدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنــوان مقــدار
مــاک بــرای مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی  R2در نظــر

گرفتــه میشــود[ .]50بــا توجــه بــه شــکل ( )2مقــدار R2

پژوهــش نیــز تأییــد میشــوند .بهعبارتــی عوامــل مدیریــت

بــرای ســازهی درونزای مدیریــت دانــش 0/523 ،محاســبه

مدیریــت دانــش دارنــد.

بــودن بــرازش مــدل ســاختاری را تأییــد میســازد.

کیفیــت جامــع نــرم و ســخت تأثیــر مثبــت بــر فرایندهــای
 2-4-6معیار R2

دومیــن معیــار بــرای بررســی بــرازش مــدل ســاختاری در

شــده اســت کــه بــا توجــه بــه ســه مقــدار مــاک ،مناســب

3-4-6

معیار Q2

ایــن معیــار قــدرت پیشبینــی مــدل را مشــخص میســازد

و در صورتــی کــه در مــورد یــک ســازه درونزا ســه مقــدار

 0/15 ،0/02و  0/35را کســب نمایــد ،بــه ترتیــب نشــان
از قــدرت پیشبینــی ضعیــف ،متوســط و قــوی ســازه یــا

ســازههای بــرونزای مربــوط بــه آن را دارد .جــدول ،7

خروجــی نرمافــزار را نشــان میدهــد:

جدول  :7خروجی نرمافزار برای معیار Q2

بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار  Q2ســازه درونزای مدیریــت
دانــش +0/32 ،شــده اســت ،نشــان از قــدرت پیشبینــی
قــوی مــدل در خصــوص ایــن ســازه دارد و بــرازش مــدل

ســاختاری پژوهــش را بــار دیگــر تأییــد میکنــد.

4-4-6

برازش مدل کلی با معیار GOF

در نهایــت ،بعــد از محاســبهی همــهی معیارهــای بــرازش

مدلهــای اندازهگیــری و مــدل ســاختاری تحقیــق ،بایــد

بــرازش کلــی مــدل محاســبه شــود .ایــن معیــار که بــا GOF

نشــان داده میشــود ،عــددی بیــن صفــر و یــک اســت و
کلــی باالتــر مــدل دارد .ســه مقــدار  0/25 ،0/01و 0/36

کــه بهعنــوان مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی بــرای GOF

معرفــی شــده اســت [ ،]50از جــذر حاصلضــرب مقادیــر

میانگیــن ضریــب تعدیــل و میانگیــن مقادیــر افزونگــی برای

ســازههای درونزای مــدل بهدســت میآیــد .همانگونــه

کــه در خروجــی نرمافــزار محاســبه شــد مقــدار  GOFبرابــر
بــا  0/31حاصــل شــد کــه مقــدار مناســبی اســت و نشــان از
بــرازش قــوی مــدل ســاختاری دارد ،در نتیجــه بــرازش کلــی

مــدل نیــز تأییــد میشــود.

 7نتیجهگیری

در محیــط نامطمئــن امــروزی ســازمانها بــا مســائل بحرانــی

بــرای بقــا و شایســتگی مواجــه هســتند .ایــن مســئله از
طریــق تولیــد ،کســب ،تبدیــل و بهکارگیــری دانــش
میســر میشــود .بــا توجــه بــه ادبیــات موضــوع مشــخص

از ســازمانهایی هســتند کــه اجــرا نکردهانــد .همچنیــن

بــه لحــاظ آمــاری اثباتشــده ،میانگیــن ســازمانهایی

کــه مدیریــت کیفیــت جامــع را در اجــزای «درجــهی

دانــش بهدســتآمده از مشــتری ،مشــارکت کارکنــان در

انتشــار دانــش ،فراینــد کیفیــت ،فرهنــگ کیفیــت و عملکــرد

کیفیــت» اجــرا کردهانــد ،بیشــتر از ســازمانهایی هســتند

کــه اجــرا نکردهانــد .در مطالع ـهی انجامشــده توســط پــاول

در ســطح مفهــوم آمــاری ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه

هرچــه دورهی اجــرای مدیریــت کیفیــت جامــع ســازمان

بیشــتر توســعه مییابــد ،نتیجــهی بهتــری در فرایندهــای
ســازمانی ایجــاد میشــود .اگــر ســازمان بــه روش مؤثــر

و کارا ،مدیریــت کیفیــت جامــع را پیــاده کنــد ،یقینــاً

بهبودهــای بیشــتری ایجــاد خواهنــد شــد .در مقایســه
میــان ســازمانهایی کــه مدیریــت کیفیــت جامــع را اجــرا

کردهانــد نســبت بــه ســازمانهایی کــه اجــرا نکردهانــد،

ایــن موضــوع آشــکار شــد کــه بهبودهــای بیشــینهای بــر
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مبنــای دانــش کسبشــده از مشــتری حاصــل میشــود.

بنابرایــن ،مشــخص میشــود ،ســازمانهایی کــه مدیریــت
کیفیــت جامــع را پیــاده کردهانــد ،بهطــور شایســته بــه
اهمیــت تمرکــز بــر مشــتریان خارجــی و مشــارکت کارکنــان
در اشــتراکگذاری دانــش پــی بردهانــد .مخصوصــاً اینکــه،
مشــارکت کــم کارکنــان در اشــتراکگذاری دانــش ،تأثیــر

منفــی بــر فرهنــگ کیفیــت ســازمان خواهــد گذاشــت.

بهعبارتــی تغییــر در فرهنــگ کیفیــت ،تنهــا از طریــق
مدیریــت کیفیــت جامــع کارا ممکــن خواهــد شــد [16و.]48

ایــن پژوهــش افــق جدیــدی از مفهــوم عملــی و کاربــردی

بــرای صنعــت گاز ارائــه میکنــد بهطوریکــه صنعــت
گاز نیــاز بــه بــذل توجــه بیشــتری بــه عوامــل مدیریــت

کیفیــت جامــع نــرم در قیــاس بــا عوامــل مدیریــت کیفیــت
جامــع ســخت دارد کــه ایــن امــر بــرای کســب ،تولیــد و

بهکارگیــری دانــش جدیــد در صنعــت اســت .صنعــت گاز
بایــد بــرای اجــرای موفــق فرایندهــای مدیریــت دانــش،

ارزش بیشــتری بــرای ســرمایهی انســانی خــود قائــل شــود.

بــدون ســرمایهی انســانی بــا دانــش کافــی ،پیشــرفت صنعت

بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه :صنعت گاز)

هرچقــدر بــه یــک نزدیکتــر باشــد ،حکایــت از بــرازش

کارکنــان ،کنتــرل کیفیــت و غیــره) اجــرا کردهانــد بیشــتر
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جامــع را (در اجــزای مشــتریمداری ،عملکــرد ،مشــارکت
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1-SSE/SSO

میشــود ،میانگیــن ســازمانهایی کــه مدیریــت کیفیــت

 کنــد خواهــد،گاز حتــی بــا فنــاوری یــا دانــش پیشــرفته

.)1395(  ایمــن قاســمیان صاحبــی،مهــدی،  اجلــی.8

 بهعنــوان یــک پشــتیبان،نقــش رهبــری مدیریــت ارشــد

«اولویتبنــدی موانــع اجرایــی مدیریــت کیفیــت فراگیــر در

صنعــت گاز بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل نســبت ارزیابــی

 فصلنامـهی علمــی ترویجــی مدیریــت،»وزندهــی تدریجــی
.20  پیاپــی،2  شــمارهی، ســال ششــم،اســتاندارد و کیفیــت

.)1396(  ایمــن قاســمیان صاحبــی، مهــدی، اجلــی.9

«تبييــن روابــط ميــان موانــع بــه كارگيــري مديريــت كيفيت
،»)جامــع بــا اســتفاده از رويكــرد تركيبي فــازي (صنعــت گاز

 دانشــگاه تربیــت،پژوهشهــای مدیریــت منابــع ســازمانی
.1  شــمارهی،7  دورهی،مــدرس

تأمینکننــده و مشــتریان بهمنظــور رســیدن بــه آخریــن
 همچنیــن.اطالعــات دربــارهی محصــوالت و خدمــات دارد
در حمایــت از فرایندهــای مدیریــت دانــش بــرای توســعه و

افزایــش توانایــی یادگیــری جمعــی در صنعــت امــری حیاتی

 بــا مالحظ ـهی فرایندهــای مدیریــت دانــش بهطــور.اســت
 اثربخشــی عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع نــرم و،مؤثــر

ســخت بــرای دســتیابی بــه توســعهی کیفــی و عملکــرد
.ســازمانی افزایــش خواهــد یافــت

 روابــط،در پایــان پیشــنهاد میشــود کــه در تحقیقــات آتــی

میــان عوامــل مــورد بررســی در صنعــت گاز و صنایــع دیگــر

بــا اســتفاده از رویکــرد مدلســازی ســاختاری تفســیری

فــازی بررســی و تبیینشــده و بــرای تأییــد و بــرازش

مــدل ســاختاری ایجادشــده از تحلیــل مســیر (تحلیــل
عاملــی مرتبـهی دوم) و مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا

. اســتفاده شــودWarp-PLS نرمافــزار
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